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Sammanfattning 
Denna studie undersöker det hittills i stort sett outforskade området kring hur företag kan möjliggöra ett 
utökat hållbart värdeskapande med hjälp av affärsmodellen, ett verktyg från den klassiska strategiläran.  

Byggbranschen är en bransch som är högaktuell ur hållbarhetssynpunkt, då denna karaktäriseras av både en 
betydande miljöpåverkan och en nära relation till samhället. Att byggföretagen lyckas med hållbarhetsarbetet i 
praktiken är därför kritiskt för att möjliggöra ett utökat hållbart värdeskapande och därigenom säkerställa den 
egna konkurrenskraften över tid. En mer hållbar utveckling skulle gynna både företag och det omgivande 
samhället, men har visat sig svårt för företag att realisera ett utökat hållbart värdeskapande på operativ nivå. 
Med utgångspunkt i denna utmaning har därför studien som målsättning att underlätta realiseringen av ett 
hållbart värdeskapande på operativ nivå inom byggbranschen. Detta möjliggörs genom att kombinera 
hållbarhetsområdets bredare värdeperspektiv med affärsmodellens förmåga till effektiv 
strategiimplementation.  

Studiens syfte är att ”Beskriva och förklara hur affärsmodellen kan användas som ett strategiskt verktyg för att utveckla 
hållbarhetsarbetet på operativ nivå inom byggbranschen”. För att besvara detta har en fallstudie genomförts på ett 
specifikt byggprojekt inom Skanska, en av de tongivande aktörerna inom den svenska byggbranschen. De 
hållbara initiativ som tagits under projektets gång har kartlagts genom intervjuer med samtliga berörda parter 
inom projektet, för att sedan analyseras utifrån de två teoretiska analysmodeller som tagits fram för att 
representera en affärsmodell med utgångspunkt i hållbart värdeskapande. Vidare har utmaningar och kritiska 
framgångsfaktorer för hur företag ska arbeta med dessa två områden i praktiken behandlats.  

Utifrån fallstudieanalysen har syftet besvarats dels genom formuleringen av användningsområden för hur 
affärsmodellen kan användas som strategiskt verktyg, dels genom identifikationen av kritiska 
framgångsfaktorer för utveckling av hållbarhetsarbetet på operativ nivå inom byggbranschen. Affärsmodellens 
huvudsakliga användningsområden kan sammanfattas som att (1) Underlätta implementation av hållbarhetsstrategier, 
(2) Vara ett dynamiskt verktyg som driver förändring, (3) Fungera som ett kommunikationshjälpmedel, (4) Bidra med ett 
nätverksperspektiv samt (5) Utgå från ett konkurrenskraftigt hållbart värdeskapande. De kritiska framgångsfaktorer som 
identifierats för att utveckla hållbarhetsarbetet på operativ nivå inom byggbranschen genom att applicera 
affärsmodellen som strategiskt verktyg är att (1) Gå från ett produktfokus till ett affärsmodellsperspektiv, (2) Satsa på 
långsiktiga relationer i värdeskapande nätverk, (3) Förtydliga ansvarsfördelningen inom det värdeskapande nätverket, (4) Översätta 
hållbart värdeskapande till ekonomiskt värdeskapande, (5) Marknadsföra hållbara initiativ, (6) Integrera ett strategiskt 
hållbarhetsarbete i verksamhetsprocesserna samt (7) Prioritera hållbarhetsfrågor på ledningsnivå. 

Genom att utnyttja en affärsmodell med utgångspunkt i hållbart värdeskapande och arbeta efter de kritiska 
framgångsfaktorerna ovan kan aktörer inom byggbranschen gå från ett reaktivt hållbarhetsarbete med fokus 
på att följa lagkrav och produktionseffektiviseringar av befintliga strukturer, till ett mer proaktivt och 
innovativt hållbarhetsarbete som tar hänsyn till hela verksamhetens både interna och externa delar. 
Realiseringen av ett konkurrenskraftigt hållbarhetsarbete på operativ nivå skapar förutsättningar för ett utökat 
hållbart värdeskapande på kortare och längre sikt, ett värde som kommer både aktörerna inom 
byggbranschen och det omgivande samhället till del - precis enligt grundtanken med hållbart värdeskapande. 

 
 
 
 
  



 
 

Executive summary 
This study examines the largely unexplored area regarding how a business model framework can be used as a 
strategic tool to help companies enable sustainable value creation.  

The construction industry is highly relevant from a sustainability perspective, as it is characterized by both 
significant environmental impact and a close interdependence with the community. Thus, it is critical for 
construction companies to succeed with the implementation of more sustainable operations in order to enable 
an increased sustainable value creation and thereby ensure their competitiveness over time. A more 
sustainable development will benefit both businesses and the surrounding community. However, it has been 
proven difficult for companies to succeed with the implementation of their sustainability agendas at the 
operational level. Addressing this challenge, the study aims to facilitate the realization of a sustainable value 
creation at operational level in the construction industry. This is done by combining the broad value 
perspective of the sustainability field with the business model framework’s ability to implement strategy in an 
efficient way.  

The research objective of the study is to "Describe and explain how business models can be used as a strategic tool to 
improve corporate sustainability at the operational level within the construction industry". In order to address this, a case 
study has been conducted at a building project within Skanska, one of the leading players within the Swedish 
construction industry. Sustainable initiatives during the project have been identified through interviews with 
all parties involved in the project. These initiatives were then analyzed with two theoretical analytical models 
developed to represent a business model framework based on sustainable value creation. Furthermore, 
challenges and critical success factors within the fields of business models and sustainability have been taken 
into account. 

Based on the case study analysis, the research objective is fulfilled in two stages. First, the different uses of 
business models as strategic tools are explained. Second, critical success factors for the improvement of 
corporate sustainability at the operational level within the construction industry are identified. The business 
model's main applications can be summarized as (1) Facilitate the implementation of sustainability strategies, (2) Be a 
dynamic tool that drives change, (3) Act as a communication tool, (4) Contribute with network perspective, and (5) Enable 
competitive, sustainable value creation. By applying the business model framework as a strategic tool the following 
critical success factors could be identified for developing corporate sustainability efforts at the operational level 
within the construction industry; (1) Shift from a product focus to a business model perspective, (2) Invest in long-term 
relationships within the value based network, (3) Clarify sustainability responsibilities within the value based network, (4) 
Translate sustainable value into economical value, (5) Market and promote sustainable initiatives, (6) Integrate a strategic 
sustainability agenda in daily operations, and (7) Prioritize sustainability issues at a management level. 

By utilizing a business model based on sustainable value creation and working with the critical success factors 
listed above, companies within the construction industry can move from reactive sustainability agendas 
focusing mainly on legal requirements and production efficiency, to more proactive and innovative 
sustainability agendas that take both the internal and external aspects of the business into account. The 
realization of competitive corporate sustainability at the operational level enables an increased sustainable 
value creation in the short and the long term, a value creation that will benefit both the construction industry 
and the surrounding community - completely aligned with the fundamental notions of sustainability.   
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Figur 1 - Egen figur: Studiens inledande delar fram till syftesformuleringen 

1 Inledning 
Historiskt sett har företags framgång mätts i förmågan att skapa en ekonomisk avkastning som är överlägsen 
konkurrenterna och bestående över tid (Porter, 1980; Jannesson et al., 2014). På senare år har dock kritiken 
vuxit mot att företag prioriterat ekonomisk avkastning över långsiktighet och frågan har lyfts kring om vad 
som ligger till grund för ett företags bestående konkurrenskraft. Allt mer uppmärksamhet har kommit att 
riktas mot hur hållbara företags verksamheter är med hänsyn till påverkan på miljö och samhälle (Jannesson 
et al., 2014). Det kan därmed anses existera två parallella perspektiv på hur företag ska skapa värde eller 
konkurrenskraft, ett traditionellt ekonomiskt perspektiv och ett perspektiv för hållbart värdeskapande. 

Inom det traditionella perspektivet har företagsstrategi och konkurrenskraft i stor utsträckning handlat om att 
åstadkomma ett maximerat ekonomiskt värdeskapande (Porter, 1980; Jannesson et al., 2014). Faktorer som 
ökad globalisering, hårdare konkurrens samt snabbare teknisk och digital utveckling kommit att ställa nya 
krav på företags strategiprocess. Affärsmodellen är ett av de senaste strategiska verktygen som tagits fram för 
att underlätta strategiimplementation utifrån dagens företagsklimat (Mason & Spring, 2011). Affärsmodellen 
beskriver hur företaget skapar, levererar och fångar värde, eller med andra ord hur företaget tjänar sina 
pengar genom att visa verksamhetens kostnads- och intäktsströmmar (Magretta, 2002; Osterwalder & 
Pigneur, 2010).  

Inom hållbarhetsområdet har debatten kring hållbarhet och hållbart företagande vuxit till en av vår samtids 
största utmaningar. Istället för att fokusera på hur ett mer hållbart värdeskapande ska kunna realiseras har 
dock en stor del av debatten kommit att ägnas åt vem som ska bära skulden eller ta ansvar för den 
oroväckande utvecklingen (Porter & Kramer, 2006). Ofta målas företag upp som boven i dramat, men Porter 
och Kramer (2006) menar att en hållbar utveckling bara begränsas av ett vi-och-dem-perspektiv. Ett 
framgångsrikt näringsliv och en positiv samhällsutveckling kan inte vara en kompromiss då det finns ett 
ömsesidigt beroende dessa parter emellan. Samhället är beroende av konkurrenskraftiga företag som bidrar 
med innovation, produkter, tjänster och arbetstillfällen. Företagen är i sin tur beroende av en omgivning i 
form av samhälle och miljö som bidrar med naturresurser, arbetskraft och betalningskraftiga kunder. Om 
företag bedriver verksamheter som är skadliga för omgivningen eller inte är hållbara på sikt kommer detta 
således att förr eller senare att slå tillbaka mot företagen själva.  

Med utgångspunkt i att konkurrenskraftiga företag spelar en central roll i en mer hållbar utveckling syftar det 
kommande bakgrundskapitelet till att skapa en grundläggande förståelse för behovet av hållbart 
värdeskapande inom byggbranschen och fallföretaget Skanska, både utifrån ett klassiskt konkurrensperspektiv 
och utifrån ett hållbarhetsperspektiv. Figur 1visar på hur studiens inledande delar bygger upp mot en 
slutgiltig syftesformulering. Bakgrunden följs således av en problematisering som leder fram till den 
problemdefinition som sedan studeras närmare utifrån ett teoretiskt perspektiv i den teoretiska förstudien 
innan syftet kan fastställas. 
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1.1 Bakgrund 
I detta avsnitt introduceras byggbranschen och vad som karaktäriserar denna både utifrån ett traditionellt 
konkurrensperspektiv och vilken roll byggbranschen har att spela i omställningen till en mer hållbar 
utveckling. Därefter presenteras fallföretaget Skanska för att bygga en grundläggande förståelse för 
verksamheten som helhet och hur deras strategi- och hållbarhetsarbete är uppbyggt. 

 Byggbranschen – en mogen bransch med hård konkurrens 1.1.1
Den svenska byggbranschen är mycket fragmenterad och kännetecknas av hård konkurrens på nationell såväl 
som lokal nivå. Yttre faktorer som komplicerar konkurrenssituationen ytterligare är byggbranschens starka 
påverkan av politiska beslut och myndighetskrav samt det rådande ekonomiska läget. 

Byggbranschen är mogen sett till den klassiska kärnverksamheten av projektering och produktion av 
fastigheter, anläggningar och infrastruktur, men trots branschens långa historia har det inte skett någon högre 
grad av konsolidering. Enligt Sveriges Byggindustrier (2013) står de tre största aktörerna aktörer för 66 
procent av branschens totala omsättning på 150 miljarder kronor. Detta beror främst på branschens generellt 
låga inträdesbarriärer för mindre aktörer sett till exempelvis det kapital- och resursbehov som krävs för ett 
mindre uppdrag. Konsekvensen blir att branschledande storföretag vanligtvis konkurrerar med tusentals 
lokala aktörer på en mycket fragmenterad och lokalt definierad marknad (NCC ÅR, 2013).  

När det kommer till storskaliga komplexa kontrakt i hundramiljonersklassen är antalet aktörer som kan 
konkurrera om dessa mer begränsat. Figur 2 visar att om de 30 största byggbolagen i Sverige jämförs sett till 
omsättning är det bara Peab, Skanska och NCC som kan räknas till de dominerande spelarna på nationell 
nivå. Inträdesbarriärrena för att ta sig an den här typen av uppdrag är också betydligt högre med hänsyn till 
den kapitalstyrka, specialistkompetens och stordriftsfördelar som lägger grunden till lönsamheten i dessa stora 
projekt. Konkurrensen om de stora kontrakten är däremot fortfarande hård då det reducerade antalet aktörer 
som kan lämna anbud på den här nivån vägs upp av ett begränsat antal tillgängliga kontrakt i den här 
storleksklassen. 

 
Figur 2 - Svenska byggbranschens 30 största aktörer till omsättning 2013 (Sverige byggindustrier, 2013) 

Politiska beslut påverkar byggbranschen i hög utsträckning då dessa avgör vilka byggnationer som kommer 
att vara aktuella under den närmsta framtiden (Byggnads, 2015). Likväl som de politiska besluten kan ses som 
en begränsning för vilka byggnationer som får ett godkännande, kan besluten även ses som en pådrivare för 
att projekt genomförs (SvD, 2014). I Sverige ligger ansvaret på kommunerna för beslut kring 
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markanvändning samt att detta sker i linje med svensk lagstiftning enligt Plan- och bygglagen (PBL) (Boverket, 
2014). Boverket är den myndighet som har i uppgift från riksdag och regering att följa upp tillämpningen av 
PBL (Boverket, 2014). Boverket ansvarar också för regelsamlingen Boverkets Byggregler (BBR), vilken är av både 
tvingande och rekommenderande karaktär, och som alla byggbolag måste förhålla sig till då den utgör 
grunden för svensk byggstandard (Boverket, 2014).  

Byggbranschen påverkas också starkt av det allmänna ekonomiska läget, då detta indirekt styr produktionen 
av fastigheter genom att påverka både det politiska klimatet och kundernas köpkraft. Branschen är således 
mycket konjunkturkänslig och efterfrågan på bostäder speglar det rådande ekonomiska läget.  

Med hänsyn till den utmanande konkurrenssituationen i byggbranschen blir förmågan att skapa bibehållen 
konkurrenskraft kritiskt för samtliga aktörer, oavsett storlek. De stora byggföretagen måste klara av att 
konkurrera på lokal såväl som nationell nivå. Relationen till kommunen blir central för att kunna vinna 
projekt vid både bättre och sämre ekonomiska lägen.  

 Byggbranschens spelar en viktig roll i omställningen mot en mer hållbar 1.1.2
utveckling  

Byggbranschen har en mycket intressant roll att spela ur ett hållbarhetsperspektiv eftersom det ömsesidiga 
beroendet till omgivning i form av samhälle och miljö, både sett till vad som ges och tas, är omfattande. 

Utifrån vad byggbranschen bidrar med möjliggör den centrala funktioner för både samhällsutveckling och 
näringsliv. I Europa sysselsätter byggsektorn, fördelat längs hela värdekedjan, 20 miljoner människor och 
genererar samtidigt hela 10 procent av EU:s totala BNP (European Comission, 2014). På nationell nivå är 
både bostäder och infrastruktur kritiska faktorer för stärkt internationell konkurrenskraft. Exempelvis är 
industrin är beroende av välfungerande transportleder till inhemska kunder såväl som till exportmarknader 
(Byggkonjunkturen, 2014) och för privatpersoner måste det skapas förutsättningar för människor att ta sig dit 
jobb och utbildningar finns (Sveriges Byggindustrier, 2014). 

Utöver att skapa arbetstillfällen och förse övriga aktörer i samhället med den infrastruktur som lägger 
grunden för all ekonomisk verksamhet kännetecknas byggbranschen dock även av en stor miljöpåverkan. 
Bara i Sverige står byggbranschen för 40 procent av energianvändningen, nära 50 procent av den totala 
råvaruåtgången och en betydande del av material- och kemikalieförbrukningen (Lagerström, 2002). Då 
miljöpåverkan är så påtaglig inom byggbranschen har regleringar från myndigheter och enskilda 
byggföretags hållbarhetsarbete kommit att fokusera på miljöaspekten av verksamheten (BIMhow, 2013; Zuo 
och Zhao, 2014).  

Men en omfattande miljöpåverkan behöver inte enbart ses som en utmaning utan kan också innebära att det 
finns en stor potential till förbättring. Av denna anledning framhålls därför byggsektorn som en 
nyckelbransch för att EU ska nå målen för den hållbara tillväxtstrategin fram till 2020. Exempel på områden 
där förväntningarna på förändring är stora är inom energianvändning och utsläpp av växthusgaser, där den 
förra beräknas kunna minska med 20 procent fram till 2020 och den sistnämnda hela 90 procent fram till 
2050. (European Comission, 2014) 

I Sverige driver Bransch- och arbetsgivarorganisationen Sveriges Byggindustrier aktivt utvecklingen mot att få 
aktörer verksamma på den svenska marknaden att etablera ett större hållbarhetsfokus (Sveriges 
Byggindustrier, 2014). Samtliga av de dominerande aktörerna på den svenska marknaden, Peab, Skanska och 
NCC, arbetar med omfattande hållbarhetsstrategier och försöker profilera sig inom området (NCC, 2015; 
Peab, 2015, Skanska 2, 2015). 

Givet den rådande situationen i byggbranschen är utvecklingen mot ökad hållbarhet önskvärd både utifrån 
ett samhälls- och näringslivsperspektiv. Då de tongivande aktörerna på den svenska marknaden har insett 
vikten att ställa om till mer hållbara verksamheter utgör detta område således inte bara en drivkraft för att 
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kunna bedriva en lönsam verksamhet på sikt utan även en arena där konkurrensfördelar kan nås om 
prestationen överträffar konkurrenterna.  

 Skanska – en global aktör med lokala marknader  1.1.3
Denna studie kommer att ta sin utgångspunkt i fallföretaget Skanska. Som en av de stora aktörerna inom den 
svenska byggbranschen påverkas Skanska av de förutsättningar som beskrivits i inledande avsnitt och följande 
kapitel syftar således till att introducera läsaren till Skanskas verksamhet och strategiska arbete för 
konkurrenskraftigt värdeskapande och ökad hållbarhet. 

Skanska-koncernen som helhet utgör ett av världens tio största projektutvecklings- och byggföretag med en 
total omsättning på 145 miljarder SEK och 57 900 anställda under 2014 (Skanska 5, 2015). Skanskas 
företagshistoria tar sin början 1887 när Aktiebolaget Skånska Cementgjuteriet bildades och började tillverka 
betongprodukter. Verksamheten övergick snabbt till att omfatta hela byggprojekt och under 1900-talet hade 
Skanska en central roll i utvecklingen av den svenska infrastrukturen. Internationaliseringen av bolaget 
inleddes redan 1897 och i dagsläget är Skanska som koncern verksam i tio europeiska länder samt USA, där 
fördelningen av omsättning efter de geografiska områdena framgår av Figur 3.  

 

 

 

  

Figur 3 - Skanskas verksamhet och fördelning av omsättning över olika geografiska områden 2014 
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På koncernnivå delas Skanskas verksamhet upp i byggverksamhet och projektutveckling, enligt Figur 5. 
Byggverksamheten omfattar producerande entreprenadenheter och är den största verksamhetsgrenen sett till 
både omsättning och antal anställda. Projektutvecklingen har delats upp i tre separata grenar där Skanska 
initierar, utvecklar, investerar och avyttrar projekt inom bostäder, kommersiella fastigheter samt infrastruktur. 
Fördelningen av koncernens rörelseresultat över de olika verksamhetsgrenarna framgår av Figur 5. (Skanska 
Årsredovisning, 2015) 

Det geografiska affärsområde som denna studie kommer att fokusera på är Skanskas svenska del av 
verksamheten, Skanska Sverige. Genom att stå för omkring 20 procent av den totala omsättningen, eller i 
absoluta tal 30 miljarder kronor under 2014, utgör Skanska Sverige det enskilt största affärsområdet inom 
Skanska-koncernen (Skanska 5, 2015). Verksamheten i Sverige följer upplägget på koncernnivå men drivs i 
huvudsak som ett självständigt bolag. Organisationsschemat kan ses nedan i Figur 6.  

 
Skanska Sverige består av de tre övergripande verksamhetsgrenar som är indelade efter Asfalt och Betong, Väg 
och Anläggning samt Hus. Utifrån koncernens sätt att dela upp arbetet i byggverksamhet och projektutveckling i 
Figur 5 finns båda dessa delar representerade inom varje verksamhetsgren i form av geografiskt uppdelade 
regioner. Regionerna är i sin tur uppdelade i distrikt, vilka slutligen omfattar de antal bygg- eller 
utvecklingsprojekt som utförs inom distriktets ansvarsområde. De gemensamma supportfunktionerna ska 
tillhandahålla specialistkompetens till samtliga nivåer av den övriga verksamheten. Totalt sett finns det 25 
regioner, 120 distrikt och cirka 1500 projekt inom Skanska Sverige. (Samuelsson, 2015) 

Figur 5 - Egen figur: Skanska uppdelning av verksamheten 
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Figur 5 - Egen figur: Koncernen Skanskas fördelning av 
rörelseresultat för verksamhetsgrenarna år 2014 
(Skanskas årsredovisning, 2015) 

Figur 6 - Egen figur: Organisationsschema Skanska Sverige 
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 Skanskas hållbarhetsarbete 1.1.3.1
Skanska har, som tidigare nämnt, precis som majoriteten av de största svenska byggföretagen valt att profilera 
sig inom hållbarhet under de senaste åren. I samstämmighet med utvecklingen i branschen generellt har även 
Skanskas hållbarhetsarbete främst kretsat kring miljöfrågor. I ett tidigt skede handlade det främst om 
hantering och rapportering kring miljöaspekter med nära koppling till byggproduktionen, som ett led av ett 
ökande intresse för miljöfrågor (Nordström, 2015). Under 2000-talet har hållbarhetsarbetet utvecklats till att 
inkludera miljöaspekten som en del av Skanskas affärserbjudande utifrån ett mer proaktivt och strategiskt 
förhållningssätt (Gerklev, 2015).  

En viktig milstolpe när det kom till att på allvar inkludera Skanskas hållbarhetsarbete i den övergripande 
strategiprocessen, var när Johan Karlström tillträdde som ny VD och koncernchef för Skanska 2008. Han 
formulerade då, den numer internt flitigt citerade visionen inom hållbarhetsarbetet: ”Skanska ska bli det ledande 
gröna projektutvecklings- och byggföretaget”. Utifrån denna vision har sedan Skanska arbetat med att definiera vad 
miljömässig hållbarhet, eller ”grönt” som Skanska valt att kalla det för, ska inkludera och hur det ska gå att 
arbeta med rent praktiskt. Hur Skanska Sverige arbetar inom det gröna området i dagsläget presenteras mer 
utförligt senare i rapporten, i empiriavsnittet. Miljömässigt hållbarhetsarbete och grönt kommer att användas 
som synonyma begrepp i den fortsatta studien.  

För Skanska-koncernen har hållbarhetsarbetet sammanställts visuellt enligt Figur 7 nedan (Skanska 3, 2015). 
Hållbarhetsarbetet delas således upp i de tre kategorierna; socialt, miljö och ekonomi. Varje kategori har i sin tur 
delats upp ytterligare i olika delområden som Skanska anser som strategiskt prioriterade.  

Inom miljöområdet följer Skanska upp hur stor andel av den totala omsättningen som utgörs av gröna projekt 
efter en intern klassificering. Med gröna byggprojekt menas att byggnaderna byggs miljöanpassat så att 
byggnaderna uppfyller miljökrav inom energi, koldioxid, material och vatten. Denna metod förklaras även 
den mer ingående i det senare empiriavsnittet. När det kommer till hur Skanska integrerar det gröna arbetet i 
strategiprocessen framgår detta däremot i nästföljande avsnitt som syftar till att beskriva Skanskas 
strategiarbete som helhet. (Ghadban, 2015; Nordström, 2015) 

När det kommer till Skanskas initiativ inom social hållbarhet har detta arbete påbörjats på allvar först under 
2014 då en ny avdelning inom detta område tillkom. Eftersom riktlinjer och processer inom denna del av 
hållbarhetsarbetet är under utveckling finns det i dagsläget inget uttalat strategiskt fokusområde eller 
kvantifierad uppföljningsmetod inom social hållbarhet.  (Skanska Årsredovisning, 2014; Ghadban, 2015) 

Figur 7 - Koncernstrategin för hållbarhetsarbetet inom Skanska 
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 Skanskas strategiarbete - affärsplanen är bryggan mellan koncernledning och det 1.1.3.2
lokala arbetet ute i regionerna 

Skanskas strategiarbete sträcker sig från högsta koncernledningen ner till det operativa arbetet ute i 
byggprojekten. För att förstå strategiarbetet inom Skanska Sverige måste detta således sättas i relation till den 
övergripande strategiprocessen på koncernnivå.  

Affärsplanen är det centrala verktyg som syftar till att få samtliga företagsnivåer att sträva åt samma håll och 
arbetet med affärsplanen sker på koncern-, affärsområde-, verksamhetsgren-, region- och slutligen 
distriktsnivå. Det omfattande arbetet med affärsplanen grundar sig i en övergripande affärsplan som 
formuleras på koncernledningsnivå på femårsbasis. Utifrån denna tas sedan versioner fram på de lägre 
organisationsnivåerna. Således utgår Skanska Sveriges affärsplan från koncernens affärsplan och 
verksamhetsgrenarna, regionerna och distriktens affärsplaner från affärsplanen för Skanska Sverige. Det 
centrala innehållet i affärsplanerna är de mål och åtgärder som ska uppfyllas på varje företagsnivå föra att 
leda Skanska mot den övergripande visionen att ”vara ledande på sina hemmamarknader och kundens första val inom 
byggverksamhet och projektutveckling” samt vara relevanta utifrån Skanskas affärsidé att: ”utveckla, bygga och underhålla 
den fysiska miljön för att bo, resa och arbeta”. (Petersson, 2015; Samuelsson, 2015; Skanska Årsredovisning, 2015) 

I praktiken delas målen i affärsplanen upp efter strategiska fokusområden och finansiella mål. De strategiska 
fokusområdena bedöms som kritiska för Skanskas konkurrensförmåga och ska styra verksamheten mot att de 
finansiella målen uppfylls. Hållbarhetsarbetet inom miljöområdet representeras av ett strategiskt fokusområde 
för grönt byggande. Grönt byggande syftar till, som även klargjorts ovan, att byggnationen ska uppfylla miljökrav 
inom de fyra kategorierna för energi, koldioxid, material och vatten. Eftersom Skanska strävar efter att bli det 
ledande i branschen inom grönt byggande har det gröna fokusområdet hög prioritet på koncern- såväl som 
Skanska Sverige-nivå. (Nordström, 2015; Petersson, 2015; Samuelsson, 2015) 

De finansiella målen framgår av Figur 8 nedan och ska säkerställa att fokusområdena innebär en lönsam 
strategi. Figur 8 visar Skanskas övergripande affärsmodell på koncernnivå och de finansiella målen grundar 
sig således i de finansiella synergier som ska möjliggöras av denna (Skanska Årsredovisning, 2014). 
Grundtanken bygger på att byggverksamheten drivs med fritt rörelsekapital och att det positiva kassaflöde 
som genereras från denna del av verksamheten sedan kan återinvesteras i projektutvecklingsenheterna 
(Skanska Årsredovisning, 2015). Dessa investeringar ska i sin tur generera nya interna byggkontrakt och 
intäktsmöjligheter för byggverksamheten. Utöver finansiella synergier består de operativa synergierna främst i 
kunskapsdelning genom samarbeten över affärsområdenas gränser samt kostnadseffektiviseringar i 
byggprocessen genom exempelvis samordning av inköp (Skanska Årsredovisning, 2015). Ur ett 
affärsperspektiv agerar således de projektutvecklande enheterna beställare till byggverksamheten genom 
totalentreprenadavtal. Byggverksamheten har möjlighet att lämna anbud till externa projektutvecklare medan 
projektutvecklingsenheterna enbart utvecklar projekt för intern produktion av den egna byggverksamheten.  

Figur 8 - Skanska övergripande affärsmodell och finansiella mål (Skanska Tremånadersrapport, 2014) 
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1.2 Problematisering 
För att möjliggöra en återkoppling till inledningen och intentionen att undersöka värdeskapande inom 
byggbranschen, både sett till ett klassiskt konkurrensperspektiv och utifrån ett hållbarhetsperspektiv, har en 
sammanställning av situationen inom byggbranschen och Skanska som företag gjorts nedan.   

Utifrån den bakgrund som har presenterats kan den rådande situationen inom byggbranschen summeras 
enligt följande: 

! Konkurrensen är hård vilket ställer krav på långsiktigt konkurrenskraftiga strategier och erbjudanden 
! Marknaden för byggprojekt är lokal, även de stora byggföretagen måste förstå den lokala marknadsdynamiken för att 

vinna byggkontrakt 
! Branschen påverkas i stor utsträckning av externa faktorer som politiska beslut, myndighetskrav och det rådande 

ekonomiska läget 
! Hållbarhet är högaktuellt i byggbranschen, utvecklingen drivs av både externa påtryckningar och affärsmöjligheter för 

byggföretagen 

Utifrån den bakgrund som har presenterats om Skanskas verksamhet kan följande konstateras om 
byggföretaget: 

! Stor aktör både globalt och på den svenska marknaden 
! Projektdominerad och decentraliserad organisation 
! Omfattande strategiprocess 
! Portföljstyrning med stort fokus på finansiella synergier och mål 
! Höga ambitioner inom hållbarhet, främst inom miljöområdet 

Det kan således konstateras att det finns tydliga indikationer på att behovet av värdeskapande inom 
byggbranschen, både sett ur ett klassiskt konkurrensperspektiv och utifrån ett hållbarhetsperspektiv, är stort. 
Vid närmare jämförelse av situationen i branschen och Skanskas förutsättningar nedan kan relationen dessa 
emellan klargöras för att sedan möjliggöra att mer specifika problemområden formuleras. 

 Kopplingar mellan den rådande situationen i branschen och fallföretaget 1.2.1
Skanska 

Om den svenska marknaden tas som utgångspunkt kan Skanska dra fördel av den finansiella styrka och 
kompetens som globala koncernen medför. Ur konkurrenssynpunkt kan Skanska särskilja sig från 
konkurrenter genom att ha en kund- och marknadsnära organisation samtidigt som de kan dra nytta av sin 
storlek och förmåga till specialisering.  

För att lyckas med denna strategi har Skanska utformat en projektdominerad och mycket decentraliserad 
organisation. Organisationsformen möjliggör en komplicerad resursallokering till de komplexa och 
varierande byggprojekten samtidigt som en nära koppling etableras till den lokala kunden och marknaden. 
Denna typ av organisation har i sin tur medfört en omfattande strategiprocess för att inkludera samtliga 
företagsdelar och nivåer samt ett stort fokus på finansiella synergier och mål, vilket liknar den portföljstyrning 
som ofta förespråkas i projektdominerade organisationer för att ge ett tydligt fokus och en möjlighet att 
jämföra de olika projektens prestationer (Cooper & Edgett, 2003). 

På senare år har hållbarhetsområdet, främst gällande miljö, kommit att prioriteras högt inom Skanska. 
Bakgrunden visar på drivkrafter av både extern och intern karaktär. Externt sett har myndighetskrav med 
grund i den svenska lagstiftningen kommit att skärpas. Därutöver har ett ökat fokus på hållbarhet i samhället 
kommit att lyfta frågan högt på politikers agenda. För att bibehålla en god relation till kommunerna och 
framstå som ett attraktivt alternativ i anbudsprocesser har Skanskas framsteg inom området stor betydelse för 
en lönsam verksamhet, både i direkt närtid och ur ett längre perspektiv. 
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Internt har miljöområdet kommit att uppmärksammas både med hänsyn till den stora miljöpåverkan från 
kärnverksamheten och strategiskt viktigt ur affärssynpunkt från ledningsnivå med den nuvarande koncern 
VD:n Johan Karlström i spetsen. 

Utöver att konkurrera med storlek, lokal närvaro och finansiell styrka har därmed ett välutvecklat 
hållbarhetsarbete tillkommit som en kritisk del för lönsamheten i Skanskas verksamhet. Då andra stora 
aktörerna på den svenska marknaden som Peab och NCC också har insett vikten att ställa om till mer 
hållbara verksamheter kan Skanska vinna värdefulla konkurrensfördelar genom att arbeta kontinuerligt för 
att stärka det egna hållbarhetsarbetet.  

 Problemområden utifrån Skanskas situation i byggbranschen 1.2.2
Kopplingarna som kan göras utifrån bakgrunden visar på att satsningar som Skanska gör inom 
hållbarhetsområdet kan leda till en ökad konkurrenskraft. Då konkurrenskraft inom byggbranschen har visat 
sig kritiskt både för att säkerställa byggföretagens lönsamhet och driva den hållbara utvecklingen framåt, kan 
hur Skanskas ska fortsätta utveckla hållbarhetsarbetet ses som det huvudsakliga problemområdet. Detta måste 
såldes sättas i relation till de utmaningar som den nuvarande verksamheten medför för att konkretisera vilka 
problem som bör undersökas närmare. 

Till att börja med uppstår det generella problemet att uppnå en strategisk kongruens när beslutsnivåerna är 
många och lokala initiativ uppmuntras i den decentraliserade organisationen. Så länge distrikten och 
regionerna presterar väl utifrån de finansiella målen och strategiska fokusområdena fungerar detta bra, men 
om en del av företaget inte skulle leva upp till de centralt uppsatta målsättningarna kan det bli svårt att driva 
igenom en förändring som initieras från ledningshåll. Strukturen med olika chefspositioner på koncern-, 
affärsområdes-, verksamhetsgren-, regions-, distrikts- och slutligen projektnivå gör att beslutsfattarna på varje 
företagsnivå har stor möjlighet att påverka inriktningen på den egna delen av verksamheten. Detta bidrar till 
att Skanska kommer nära den lokala marknaden men utifrån ett koncernstrategiskt perspektiv blir det svårt 
att påverka besluten som slutligen fattas i projekten. 

Detta gäller således för Skanskas samtliga strategiska fokusområden men om hållbarhetsarbetet och grönt 
byggande tas som exempel visar Figur 9 att de regionala skillnaderna är stora när det kommer till hur stor 
andel av de genomförda projekten som lever upp till grön klassificering. Trots ett ökat fokus på ledningsnivå 
för hållbart byggande kvarstår således utmaningen för Skanska att driva igenom hållbarhetsstrategin ut till 
projekten fullt ut.  

Därutöver medför den traditionella portföljstyrningen med stort fokus på finansiell utvärdering, risken att 
parametrar för hållbart eller miljömässigt värdeskapande inte får tillräckligt hög prioritet. Sett till den 
målhierarki som råder i Skanskas strategiprocess har de finansiella målen en tydlig särställning.  
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Grön omsättning per region, Skanska Sverige 2014 

Figur 9 - Egen figur: Grön omsättning per region för Skanska Sverige 2014 
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Nästkommande avsnitt syftar således till att undersöka problematiken kring hur Skanska ska kunna utveckla 
sitt hållbarhetsarbete med hänsyn till svårigheten att implementera dessa strategier i en mycket 
decentraliserad och finansiellt fokuserad organisation. 

 Undersökning av problematiken kring att implementera hållbarhetsstrategier 1.2.3
inom Skanska 

Skanska är väl medveten om problematiken som den decentraliserade organisationen medför för att kunna 
skapa strategisk kongruens i företaget, sett till samtliga fokusområden. Då den befintliga strategiprocessen inte 
hade uppdaterats på länge genomfördes nyligen en utvärdering. I utvärderingen av den befintliga processen 
framkom det att den tidigare utformningen av affärsplanen inte hade gett tillräckligt med stöd för hur 
Skanska ska nå sina koncernstrategiska mål. Eftersom både mål och de så kallade fokusområdena bestäms på 
nationell ledningsnivå behövde den lokala affären få större utrymme i strategiprocessen. (Petersson, 2015; 
Samuelsson, 2015) 

Utifrån det identifierade behovet att göra bryggan mellan ledningens strategiska målsättning och det 
operativa arbetet ute i linjen tydligare, beslutade Skanska därför att införa en beskrivning av den lokala 
affärsmodellen i arbetet med affärsplanen. Införandet av affärsmodellen har av Skanska själva beskrivits som 
ett försök att få in mer affär i affärsplanen. Denna affärsmodell ska dock inte blandas ihop med den 
affärsmodell som används på koncernnivå för att beskriva finansiella synergier och mål utan fokusera helt på 
förhållandena på den lokala marknaden. (Petersson, 2015; Samuelsson, 2015) 

Sett ur ett hållbarhetsperspektiv är även den lokala affären kritisk för att Skanska ska lyckas med 
målsättningen inom grönt byggande. För att lyckas sälja in mer hållbara eller gröna projekt krävs en djup 
förståelse av den lokala kundens behov och en kreativitet för att lyckas hitta lösningar som motiverar gröna 
byggprojekt rent finansiellt. Precis som när det gäller Skanskas strategiska arbete i allmänhet krävs det således 
att hela organisationen, ända ut på projektnivå, engageras för att den gröna omsättningen och andra hållbara 
eller gröna initiativ ska öka i önskad takt. Utifrån Skanskas grundidé kring att lyfta ut ansvar och beslut så 
långt ut i linjen som möjligt är det således huvudsakligen upp till linjen och projekten att uppmärksamma och 
skapa möjligheter för att hållbarhetsmålen, och andra mål, ska kunna uppnås. 

 Problemdefinition 1.2.4
Problematiseringen har lett fram till att denna studie har möjlighet att undersöka ett angeläget 
problemområde både utifrån Skanskas situation som företag och utifrån ett akademiskt, mer teoretiskt, 
perspektiv. Dessa sammanfattas i separata avsnitt nedan. 

 Problemdefinition utifrån Skanskas perspektiv 1.2.4.1
Utifrån Skanskas perspektiv kan det huvudsakliga problemet beskrivas enligt “Hur kan hållbarhetsarbetet 
utvecklas genom att använda affärsmodellen som ett strategiskt verktyg?”. 

Drivkraften är ett utökat värdeskapande som ska stärka företagets konkurrenskraft. Eftersom 
hållbarhetsstrategierna realiseras ute i byggprojekten på de lokala marknaderna ska fokuset vara riktat mot 
det praktiska arbetet på projektnivå. För att kunna utveckla hållbarhetsarbetet operativt krävs både en effektiv 
implementering av strategier och en förmåga att kunna hantera de möjligheter och begränsningar som de 
specifika förutsättningarna som råder i ett byggprojekt.  

 Problemdefinition utifrån ett akademiskt perspektiv 1.2.4.2
Utifrån ett akademiskt perspektiv kan det huvudsakliga problemet beskrivas enligt ”Hur kan teorier kring 
affärsmodeller och hållbarhet kombineras för att underlätta ett utökat värdeskapande på operativ nivå?” 

Värdeskapande är den gemensamma nämnaren för affärsmodeller och hållbarhet men samtidigt angriper de 
ämnet utifrån två olika teoretiska läger. Affärsmodellen härstammar från det teoretiska området för klassisk 
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företagsstrategi med maximerat ekonomiskt värdeskapande som målsättning, medan hållbarhetsområdet 
förespråkar en bredare syn kring värdeskapande samt ett större fokus på hur detta sker. Med hänsyn till det 
aktuella problemet för Skanska är det ett konkret och operationaliserat värdeskapande som eftersträvas. 

För att kunna formulera ett övergripande syfte med studien finns det således ett behov att kombinera de olika 
problemen utifrån Skanskas situation och det akademiska perspektivet. För att detta ska bli möjligt måste 
dock först kompabiliteten mellan de teoretiska områdena för affärsmodeller och hållbarhet undersökas 
närmare. För att ge ett relevant stöd till Skanskas praktiska problem behöver även centrala teoretiska begrepp 
som affärsmodell, hållbarhet och värdeskapande definieras. Att undersöka denna kompabilitet och bidra med 
nödvändig begreppsförståelse blir således huvudtemat för studiens teoretiska förstudie i nästa avsnitt. 
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1.3 Teoretisk förstudie 
Med utgångspunkt i det akademiskt formulerade problemet ”Hur kan teorier kring affärsmodeller och hållbarhet 
kombineras för att underlätta ett utökat värdeskapande på operativ nivå?” syftar denna teoretiska förstudie till att 
undersöka de båda teoretiska områdena för affärsmodeller respektive hållbarhet närmare. Genom att 
inledningsvis studera de båda områdena separat kan affärsmodellskonceptet och hållbarhet definieras utifrån 
aktuella teorier. Då den gemensamma nämnaren är värdeskapande undersöks även hur affärsmodeller och 
hållbarhet ser på värdeskapande utifrån två skilda perspektiv.  

Därefter syntetiseras de båda områdena för att undersöka kompabiliteten utifrån den fördjupade 
begreppsförståelsen och de perspektiv på värdeskapande som har identifierats. Relevansen hos de teoretiska 
insikterna undersöks utifrån fallföretagets Skanskas problemsituation ”Hur kan hållbarhetsarbetet utvecklas genom att 
använda affärsmodellen som ett strategiskt verktyg?”. Mot denna bakgrund kan sedan områden med behov av 
fortsatta teoretiska studier identifieras samt grunden läggas till att formulera ett övergripande syfte för studien.    

 Introduktion till det teoretiska området för affärsmodeller 1.3.1
Affärsmodellsavsnittet syftar till att introducera bakgrunden till begreppet och definiera detta utifrån teorin. 
Därefter studeras affärsmodellens huvudfunktioner i förhållande till klassik företagsstrategi för att bygga en 
förståelse kring hur affärsmodellen kan användas för att implementera strategier. Avsnittet avslutas med en 
fördjupning kring affärsmodellsområdets perspektiv på värdeskapande, samt hur värdeskapandet kan 
konkretiserar ytterligare utifrån detta perspektiv.   

 Bakgrunden till det i dagsläget så populära affärsmodellskonceptet 1.3.1.1
Affärsmodeller är ett relativt ungt teoretiskt område. Forskning och artiklar inom ämnet brukar hänvisa till 
författaren, professorn och managementkonsulten Peter F Drucker som affärsmodellens upphovsman, detta 
trots att Drucker i sin välciterade artikel ”The theory of businesses” från år 1994 aldrig nämner det specifika ordet 
affärsmodell. Det Drucker (1994) däremot gjorde var att formulera de frågor som sedan skulle komma att 
utgöra grunden för fortsatt vidareutvecklade definitioner av företags affärsmodeller. Frågorna som skulle 
besvaras var följande: 
 

! Vilka är kunderna?  
! Vad värdesätter kunderna?  
! Hur ska företaget tjäna sina pengar?  
! Hur levererar företaget värde till kunderna till en rimlig kostnad? 

Affärsmodellen som begrepp fick sitt stora genomslag när etableringen av internetbaserade företag tog fart på 
allvar i slutet av 90-talet. Anledningen var att svaren på frågorna ovan inte var lika självklara för företagens 
intressenter i dessa nyskapande verksamheter som för traditionella företag. Affärsmodellen blev således ett 
enkelt sätt att förklara hur verksamheterna fungerade och tjänande sina pengar. (Mason & Spring, 2011) 

Idag har begränsningen till IT-sektorn upplösts och affärsmodellsbegreppet används flitigt av en rad olika 
företag inom vitt skilda branscher. Eftersom affärsmodellen syftar till att beskriva något så fundamentalt inom 
företagande som hur verksamheten fungerar framhåller flera tongivande författare inom området att alla 
företag har en affärsmodell (Magretta, 2002; Mason & Spring, 2011; Casadesus-Masanell & Ricart, 2010). I 
enlighet med detta resonemang framhåller både Mason & Spring (2011) och Casadesus-Masanell & Ricart 
(2010) att företag således hade affärsmodeller långt innan det teoretiska begreppet definierades. Magretta 
(2002) är inne på ett liknande spår och förtydligar att företag har en affärsmodell även om de inte har 
definierat den, “every viable organization is built on a sound business model, whether or not its founders or its managers 
conceive of what they do in those terms.” Drucker (1994) menar dock på att en medvetenhet om den egna 
affärsmodellen, eller det han på sin tid beskrev som uppfattningen om företaget ”the theory of the business” är 
önskvärt då tydlighet, konsekvens och fokus gör denna till ett mer kraftfullt verktyg. Magretta (2002) lyfter 
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också fram affärsmodellens betydelse, hon menar att oavsett om det är ett nystartat eller etablerat bolag så är 
en väl utvecklad affärsmodell essentiellt.  

 Affärsmodellen definierar hur ett företag skapar, levererar och fångar värde 1.3.1.2
Moderna definitioner av affärsmodellen innehåller tydliga spår av Druckers (1994) frågor och även om det 
finns ett otal versioner av olika omfattande karaktär, uppvisar definitionerna en genomgående 
samstämmighet.  

Den mest kortfattade definitionen innebär att affärsmodellen enbart används i syfte att beskriva hur företaget 
tjänar sina pengar (Osterwalder & Pigneur, 2010; Mason & Spring, 2011). En majoritet av författarna inom 
området verkar dock överens om att affärsmodellen bör syfta till att beskriva företags verksamhet mer 
utförligt än så (Magretta, 2002; Casadesus-Masanell och Ricart, 2010; Osterwalder och Pigneur, 2010; Zott 
och Amit, 2010; Mason & Spring, 2011). 

Nästa steg är således att affärsmodellen ska beskriva verksamheten mer holistiskt. Magretta (2002) framhåller 
att en affärsmodell bör svara på alla Druckers (1994) frågor men att affärsmodellskonceptet samtidigt inte ska 
ses som något svårbegripligt, utan som en historia som berättar hur företaget arbetar. Casadesus-Masanell 
och Ricart (2010) har en liknande definition och menar på att ett företags affärsmodell ska beskriva logiken 
bakom verksamheten och hur värde skapas för intressenter. Även Zott och Amit (2010) utgår från 
värdebegreppet i sin definition och menar att ett företags affärsmodell ska skapa värde för intressenterna, 
kundernas och det egna företaget. Moderna definitioner föredrar således det mer nyanserade värdebegreppet 
framför att prata om pengar. Förstudien har inte visat på att finns någon kortfattad, välciterad definition av 
affärsmodeller som inkluderar en specificering av värdebegreppet. Hur värdebegreppet bör tolkas ur ett 
affärsmodellsperspektiv diskuteras därför istället som avslutning i detta teoretiska avsnitt om affärsmodeller. 

Den affärsmodellsdefinition som på senaste år har fått störst genomslag utgår uteslutande från 
värdebegreppet. Genom att beskriva affärsmodellen som ”hur företag skapar, levererar och fångar värde” har 
Osterwalder och Pigneur (2010) lyckats med en koncis formulering som inkluderar samtliga aspekter, från 
Druckers grundläggande frågor i mitten på 90-talet till alla de omformuleringar utifrån dessa motsvarande 
exempel ovan som skett fram till idag.  

Denna studie kommer således fortsatt att definiera affärsmodellen på övergripande nivå i enlighet med 
Osterwalder och Pigneurs (2010) beskrivning. 

 Affärsmodellens grundläggande funktion är att implementera strategier 1.3.1.3
Utöver vad en affärsmodell är rent definitionsmässigt ska användningen av modellen fylla olika typer av 
funktioner. Förstudiens teoriinläsning har resulterat i att funktionerna som presenteras nedan ses som 
affärsmodellens främsta uppgifter inom ramarna för denna studie.   

! Underlätta implementation av strategier 
! Vara ett dynamiskt verktyg som driver förändring  
! Fungera som ett kommunikationshjälpmedel 
! Bidra med ett nätverksperspektiv 

Den mest centrala och omfattande av dessa funktioner är att underlätta den operativa implementeringen av 
ett företags strategier. Resterande punkter skulle sedan kunna ses som underkategorier men har här lyftas 
fram som enskilda faktorer för att konkretisera på vilket sätt affärsmodellen ska underlätta 
strategiimplementeringen. I följande avsnitt presenteras den teoretiska bakgrunden som ligger till grund för 
att förklara affärsmodellens fyra huvudfunktioner närmare.  
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Underlätta implementation av strategier 
Att affärsmodellen är ett lämpligt verktyg för strategiimplementation grundare sig i den nära kopplingen 
mellan affärsmodeller och klassiska teorier kring företagsstrategier. 

Två författare som har lyckats beskriva relationen mellan företagsstrategier och affärsmodeller på ett tydligt 
vis är Casadesus-Masanell och Ricart (2010). De utgår från den klassiska tolkningen av företagsstrategi, som 
förespråkas av bland andra Drucker (1994), Porter (2003) och Segal-Horn (2004), att strategi ytterst handlar 
om att göra val. Dessa val ska behandla vad företaget ska göra inom ramen för verksamheten men också vad 
som ska prioriteras bort, vilket således innebär att valen får konsekvenser för utformningen av verksamheten 
(Porter, 2003; Segal-Horn, 2004). Casadesus-Masanell och Ricart (2010) menar att en affärsmodell består av 
de konkreta val ledningen gör om hur organisationen ska fungera och konsekvenserna av dessa val. På ett sätt är 
således affärsmodellen företagets strategi men begreppen är inte fullt överlappande utan skillnaden mellan 
framgår av Figur 10. Casadesus-Masanell och Ricart (2010) menar att strategi handlar om att välja mellan 
alternativa utformningar av den egna affärsmodellen, och att affärsmodellen sedan blir det faktiska resultatet 
av dessa val. Affärsmodellen är således den realiserade, eller med andra ord, den implementerade strategin. 
De val som sedan ryms inom ramen för den valda affärsmodellen är enligt Figur 10 av taktisk och inte 
strategisk karaktär. 

Vara ett dynamiskt verktyg som driver förändring  
För att kunna vara ett effektivt verktyg för strategiimplementation krävs det att affärsmodellen är kompatibel 
med det rådande dominanta strategiska perspektivet inom det teoretiska området för företagsstrategier, även 
kallat strategic management. 

Segal-Horn har i sin artikel The modern roots of strategic management från 2004 kartlagt den moderna strategilärans 
evolution från mitten av 1900-talet fram till tidigt 2000-tal. Sett över hela perioden från 1900-talets mitt fram 
till idag har företags strategiarbete gått från att vara en toppstyrd, rationell planeringsprocess med företagets 
långsiktiga mål i fokus till att inkludera allt fler intressenter i en mer framväxande formuleringsprocess med 
ett dynamiskt förhållningssätt till företagets omgivning. De fyra dominerande perspektiven i denna utveckling 
har enligt Segal-Horn (2004) varit strategi som plan, det marknadsbaserade perspektivet, det resursbaserade perspektivet 
och dynamiska förmågor. Dessa perspektiv har genom åren kommit att komplettera varandra genom 
utvecklingen som beskrivs nedan. 

Den tidiga strategiläran hade tydliga influenser från ett historiskt militärt och toppstyrt ursprung och vid 
anpassningen till ett företagssammanhang under 1950-talet var den dominerande synen att se strategi som plan. 
Strategi var något rationellt och avsiktligt, ett planeringsverktyg som skulle hjälpa företagsledningen att styra 
verksamheten mot vinstmaximering. I och med en allt mer turbulent omvärld kom strategi att under 1970 

Figur 10 - Casadesus-Masanell och Ricarts (2010) modell 
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och 80-talet gå från det mer interna planeringsperspektivet till att lägga allt större vikt vid de externa 
marknadskrafterna. Porter (1980) ses som det marknadsbaserade perspektivets tongivande förespråkare då hans 
teorier inom strategiområdet fokuserade på att en industri eller marknads attraktivitet kunde avgöras utifrån 
yttre faktorer som påverkade företaget. Efter ett stort fokus på externa krafter och deras påverkan på 
strategier och konkurrensförmåga vändes blickarna mot företagets interna styrkor under 1990-talet. Barney 
(1991) och Prahalad och Hamel (1990) lade då grunden till det resursbaserade perspektivet, som menar på att ett 
företags konkurrenskraft grundar sig i företagets interna resurser. Dyer och Singh (1998) och Lewis et al. 
(2010) var med och utvecklade det resursbaserade perspektivet genom att framhålla att ett företagets 
konkurrenskraftsgrundande resurser även kan befinna sig utanför gränsen av den egna verksamheten. De 
senaste åren har synsättet på strategi kommit att utvecklas till att framhålla vikten av dynamiska förmågor i och 
med en alltmer turbulent omvärld (Winter, 2003; Segal-Horn, 2004; Helfat et al., 2006). Det dynamiska 
perspektivet kan ses som det strategiperspektiv som kopplar ihop tidigare perspektiv och samtidigt adderar en 
dynamisk dimension genom införandet av begreppet dynamiska förmågor.  

Den mest vedertagna definitionen av ett företags dynamiska förmågor är “the capacity of an organization to 
purposefully create, extend, or modify its resource base” av Helfat et al. (2006).  Det som skiljer dynamiska förmågor 
mot ett företags vanliga operationella förmågor är att de förknippas med förändring (Winter, 2003). För att ge 
en mer konkret förklaring till vad dynamiska förmågor består av i praktiken menar Teece (2004) och 
Kindström et al. (2013) att de är företagets ”distinct skills, processes, procedures, organizational structures, decision rules, 
and disciplines” för att identifiera och utnyttja nya möjligheter. De menar vidare att ett företags dynamiska 
förmågor kan delas in i kategorier för sensing, seizing och reconfiguring. Förmågor inom sensing handlar således 
om att vara medveten om möjligheter som både kan uppstå i både företagets externa och interna omgivning. 
Förmågor för seizing och reconfiguring använder företaget sedan för att ta tillvara på identifierade möjligheter 
genom att utveckla verksamheten därefter.   

Om affärsmodellskonceptet sätts i relation till strategiutvecklingen finns det stora likheter med det dynamiska 
perspektivet. Genom att enligt Osterwalder och Pigneur (2010) beskriva logiken för hur ett företag skapar, 
fångar och levererar värde är affärsmodellen ett passande ramverk för att strukturera ett företags verksamhet 
efter dynamiska förmågor för sensing, seizing och reconfiguring. Genom att fånga det dynamiska perspektivet tar 
affärsmodellen dessutom hänsyn till de tidigare strategiska perspektiven som varit med och lagt grunden till 
detta. Affärsmodellen är således ett praktiskt verktyg för att arbeta strategiskt med att kontinuerligt anpassa 
företagets interna resurser med hänsyn till en föränderlig omvärld, men kan även fylla en funktion i 
verksamheter som inte domineras av ett dynamiskt strategiperspektiv eller som vill arbeta mot att bli mer 
dynamiska. 

Inom affärsmodellslitteraturen framhävs den dynamiska funktionen hos affärsmodellen av både Osterwalder 
och Pigneur (2010) och Mason och Spring (2011). Osterwalder och Pigneur (2010) menar att affärsmodellen 
ska beskriva företagets verksamhet och därigenom också fungera som en grund för hur denna ska förändras i 
förhållande till företagets interna och externa omgivning. Mason och Spring (2011) framhäver att 
affärsmodellen inte ska ses som ett statiskt verktyg utan som ett ramverk i ständig förändring. 

Fungera som ett kommunikationshjälpmedel 
Ytterligare en viktig funktion hos affärsmodellen som har identifierats är betydelsen av att vara ett 
pedagogiskt kommunikationshjälpmedel. Magretta (2002) framhåller att en tydligt definierad affärsmodell 
kan vara ett bra verktyg för att ledningen ska kunna kommunicera företagets strategiska riktning ut mot 
organisationen. På detta sätt menar Magretta (2002) att affärsmodellen kan underlätta det Jannesson et al. 
(2014) kallar strategisk kongruens, att få alla inom företaget att sträva mot samma mål.  

Även Osterwalder och Pigneur (2010) betonar affärsmodellens funktion som kommunikationsmedel. De 
menar att diskussion kring hur ett företag väljer att definiera sin affärsmodell ska skapa en gemensam bild av 
verksamheten och vad som är syftet med denna. Affärsmodellen ska beskriva detta på ett enkelt och tydligt vis 
för att på så sätt bli till en gemensam utgångspunkt i exempelvis beslut som rör strategiska förändringar av 
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verksamheten, eller med andra ord förändringar av den befintliga affärsmodellen. Osterwalder och Pigneur 
(2010) går så långt att de liknar en affärsmodell vid ett gemensamt språk inom företaget som används för att 
koordinera och systematisk arbeta med utveckling av verksamheten.  

Bidra med ett nätverksperspektiv 
Den fjärde och sista funktionen som har identifierats som central för affärsmodellen som ett strategiskt 
verktyg är att bidra med ett nätverksperspektiv.  

Redan i Druckers (1994) tidiga idéer som skulle komma att lägga grunden till det moderna 
affärsmodellsperspektivet lyftes blicken utanför det egna företagets gränser. Genom att inkludera både kunder 
och det distributionsnät som krävs för att leverera ett värdeerbjudande till dessa, hade ett företags intressenter 
en tydlig roll inom affärsmodellslitteraturen från första början. I vidareutvecklingen av definitionen av en 
affärsmodell har intressentnätverket fått en allt tydligare roll. Både Casadesus-Masanell och Ricart (2010) och 
Zott och Amit (2010) inkluderar företagets kunder och övriga intressenter i resonemang kring vilka som ska ta 
del i affärsmodellens värdeskapande. 

Utifrån utvecklingen inom strategiområdet och nätverkens allt tydligare del i företags värdeskapande process 
som växt fram med det resursbaserade och dynamiska perspektivet, är det en lämplig utveckling att även 
affärsmodellen framhäver nätverkets betydelse som källa till nya affärsmöjligheter och värdeskapande utanför 
företagets egna gränser. 

Mason och Spring (2011) menar att affärsmodellen som verktyg förlorar en viktig dimension om relationen 
till företagets omgivning exkluderas. De hävdar att nätverksperspektivet var tydligt när affärsmodellen 
infördes, men att användningen har övergått till att i allt större utsträckning analysera företags affärsmodeller 
som separata enheter. Konsekvensen av detta, menar Mason och Spring (2011), är att affärsmodellen förlorar 
i flexibilitet. Genom att istället se affärsmodellen utifrån ett bredare perspektiv, som inkluderar det egna 
företaget såväl som nätverk, industrin eller marknad, kan förståelsen öka för hur den egna affärsmodellen 
påverkas av omvärlden. Om affärsmodellen används på detta sätt ökar således också företagets förståelse för 
den egna positionen och dynamiken i det omgivande affärsnätverket, då detta nätverk enligt Mason och 
Spring (2011) kan ses som ett nätverk av aktörer med inbördes beroende affärsmodeller. 

 Värdeskapande utifrån ett affärsmodellsperspektiv är främst ekonomiskt 1.3.1.4
Under inläsningen som låg till grund till för de definitioner av affärsmodellen som presenterats i tidigare 
avsnitt, uppmärksammades att flera av dessa inkluderar värdebegreppet. Dock inkluderade 
affärsmodellslitteraturen ingen närmre specifikation av vilken typ av värde som åsyftades i mer specifik 
bemärkelse. 

Förenklade definitioner av affärsmodellen som ett ramverk för att beskriva hur ett företag tjänar sina pengar, 
vilka tas upp som exempel av Osterwalder & Pigneur (2010) samt Mason och Spring (2011), indikerar dock 
att värdeskapandet skulle mätas i ekonomiska termer. Även om det litterära området utvidgas till att 
inkludera värdeskapande utifrån teorier kring klassiska företagsstrategier tycks den traditionella synen på 
ekonomiska värdeskapande vara dominerande. 

Redan i inledningen av detta arbete konstaterades att klassisk företagsstrategi handlar om att skapa 
konkurrenskraft och ett maximerat ekonomiskt värdeskapande (Porter, 1980; Jannesson et al., 2014). Hur 
Jannesson et al. (2014) ser på relationen mellan strategi och konkurrenskraft framgår av Figur 11. Då 
affärsmodellens huvudfunktion har beskrivits som att implementera strategier och uppnå strategisk kongruens 
är ramverket således även relevant för värdeskapande ur ett affärsmodellsperspektiv. 
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Figur 11 - Strategisk kongruens och konkurrenskraft utifrån Jannesson et al. (2014) definition. 

Både Porter (1980) och Jannesson et al. (2014) definierar konkurrenskraft som fullt korrelerat med företagets 
förmåga att skapa värde, så även om värdeskapande inte finns med som ett eget block i figuren motsvaras det 
av steget för competitive advantage. Att ramverket syftar till att främst beskriva ekonomiskt värdeskapande 
framgår av hur konkurrenskraften eller värdeskapandeförmågan mäts i blocket för performance. Jannesson et al. 
(2014) nämner olika mått för lönsamhet och ekonomiskt avkastning som vanliga parametrar för att bedöma 
ett företags performance. Detta stämmer överens med Porters (1980) resonemang om att en konkurrenskraftig 
verksamhet är en lönsamhet verksamhet som genererar god avkastning. 

Trots att strategiläran har blivit mer mångfacetterad när det kommer till utvecklingen av olika strategiska 
perspektiv har den traditionella synen på ekonomiskt värdeskapande i stort sett förblivit densamma. 
Jannesson et al. (2014) poängterar visserligen att mått som exempelvis TSR (total shareholder return), har blivit 
populära komplement för att utvärdera ett företags värdeskapande förmåga. Detta är visserligen också ett 
ekonomiskt mått men syftar till att inkludera underliggande faktorer av värdeskapandet som kan vara av icke-
ekonomisk karaktär. Exempel på parametrar som investerare tar ökad hänsyn till är företags hållbara 
ansvarstagande och affärsmässiga etik och moral (Jannesson et al., 2014). Även inom området för 
affärsmodeller höjs allt fler röster för att bredda perspektivet på ekonomiskt värdeskapande för att bättre 
spegla det ökade fokuset på hållbart värdeskapande (Gobble, 2014; Haehnels, 2014). 

Även om utvecklingen för teorier om affärsmodeller och företagsstrategier sannolikt kommer att inkludera ett 
bredare värdeperspektiv framöver, har denna förstudie inte kunnat påvisa att detta redan i dagsläget skulle ha 
fått utslag i de modeller och ramverk som tagits fram av olika författare. 
Om utgångspunkten således tas i ekonomiskt värdeskapande kan detta begrepp konkretiseras ytterligare. Då 
det litterära området för ekonomiskt värdeskapande är omfattande har Kim och Mauborgnes (2004) teorier 
valts ut för att beskriva ett maximerat ekonomiskt värdeskapande som är relevant ur ett 
affärsmodellsperspektiv. 

Kim och Mauborgne (2004) menar kort att ett maximerat ekonomiskt värdeskapande erhålls om ett företag 
lyckas att minimera den egna kostnadsstrukturen genom effektivisering och samtidigt förstärka 
värdeerbjudandet ut mot kund för att generera ökade intäkter. Teorin visualiseras i Figur 12. 

Figur 12 - Egen figur: Maximerat ekonomiskt värdeskapande utifrån Kim och Mauborgnes (2004) teorier 

   + Intäkter - Kostnader Maximerat värde 
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Detta synsätt på ekonomiskt värdeskapande passar väl med affärsmodellskonceptet. En affärsmodell som 
syftar till att beskriva verksamheten utifrån ett helhetsperspektiv inkluderar således både möjligheter till 
kostnadseffektivisering och förändringar som leder till utökade intäkter. Både Magretta (2002) och Bohnsack 
et al. (2014) för sådana resonemang kring affärsmodeller när de hävdar att värde kan skapas i två 
dimensioner; genom effektivitet eller nyskapande. Med stöd av Kim och Mauborgnes (2004) teorier uppnås 
således det maximerade ekonomiska värdeskapandet när företag lyckas kombinera dessa två dimensioner.  

Utifrån detta resonemang utgörs företagens ekonomiska värdeskapande i affärsmodellen av att optimera 
skillnaden mellan företagets kostnad att producera värdeerbjudanden och de intäkter dessa genererar från 
kunder. Kundvärdet eller betalningsviljan motsvaras av det pris kunderna är villiga att betala för 
värdeerbjudandet, vilket således även utgör företagets totala intäkter eller omsättning. 

 Introduktion till teoretiska området för hållbarhet 1.3.2
Hållbarhetsavsnittet syftar till att definiera begreppet på en övergripande nivå och belysa vilken syn på 
företags hållbarhetsarbete som kommer att vara den dominerande inom ramarna för denna studie. Därefter 
sker en presentation av de centrala utmaningar och kritiska framgångsfaktorer som identifierats inom 
hållbarhetslitteraturen under inläsningen av olika hållbarhetsbegrepp. Avsnittet avslutas med en 
sammanfattning kring hållbarhetsområdets perspektiv på värdeskapande för att möjliggöra en senare 
jämförelse med affärsmodellavsnittet. 

 En fördjupning inom centrala hållbarhetsbegrepp möjliggör en närmre definition 1.3.2.1
Strävan efter en mer hållbar utveckling har under de senaste decennierna kommit att hamna högt upp på 
både politiker och företagsledares agenda. Precis som beskrevs i inledningen är de flesta numer överens om 
att det krävs en förändring och teoretiker inom hållbarhetsområdet menar allt tydligare på att det inte finns 
ett alternativ, en mer hållbar utveckling är på längre sikt den enda möjliga vägen framåt (Haanaes et al, 2013; 
Nidumolu et al, 2009; Porter och Kramer, 2011). Däremot råder det en betydande förvirring kring de olika 
begreppen inom hållbarhetsområdet (Wheeler, 2003; Porter och Kramer, 2006) och därför syftar följande del 
av denna teoretiska förstudie att klargöra likheter och skillnader för de centrala begreppen hållbar utveckling, 
hållbarhet, triple bottom line, corporate social responsibility (CSR) och creating shared value (CSV). På detta sätt kan det 
perspektiv på hållbarhet som kommer att tillämpas i denna studie definieras närmare.  

Hållbar utveckling 
Hållbar utveckling definieras som “The development that meets the needs of the present without 
compromising the ability of future generations to meet their own needs”. Denna numera vedertagna 
definition presenterades för första gången år 1987 i rapporten Our Common Future från World Commission 
on Environment and Development (WCED). Kommissionen hade bildats fem år tidigare för att ta sig an 
uppdraget från FN:s generalförsamling att ta fram en “global agenda för förändring” och rapporten var 
således resultatet av arbetet med denna agenda (World Commission on Environment and Development, 
1987). Rapporten är även känd som Brundtlandrapporten eftersom WCED leddes av den tidigare norska 
stadsministern Gro Harlem Brundtland. Den koncisa definitionen av hållbar utveckling ses i efterhand som 
ett av Brundtland och WCED:s största bidrag med rapporten.  

Definitionen har kommit att bli flitigt citerad av flera framstående författare inom hållbarhetsområdet 
(Elkington, 1994; Wheeler et al., 2003; Porter och Kramer, 2006). Hållbar utveckling som koncept fick 
således sitt stora internationella genombrott i och med publikationen Brundtlandrapporten och rapporten 
utgjorde även huvudfokuset under FN:s klimatkonferens i Rio de Janerio 1992 (UN Economic Commission 
for Europe, 2015). Rapporten lade grunden för att kunna sprida ut ett homogent budskap och uppmuntra till 
både internationella, nationella och lokala initiativ.  
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Triple Bottom Line 
Den engelska termen “bottom line” syftar på den sista raden i ett företags resultaträkning och Triple bottom line 
(förkortas vanligen 3BL) handlar om att företag ska skapa värde ur ett bredare perspektiv än det traditionellt 
ekonomiska. Företag ska sträva efter att skapa värde i tre dimensioner, det ekonomiska värdeskapandet ska 
samtidigt vara värdeskapande för miljö och samhälle (Elkington, 1994). 3BL kan därmed ses som definitionen 
av hållbar utveckling ur ett företagsperspektiv. 3BL har också kommit att kallas 3 P’s efter omskrivningen till 
engelskans people, planet, profit (The Economist, 2009).  

Uttrycket 3BL myntades av John Elkington, grundaren av det brittiska konsultbolaget SustainAbility, samma 
år som Brundtlandrapporten publicerades. Utöver den övergripande definitionen av hållbar utveckling hade 
WCED betonat det allt tydligare sambandet mellan de globala miljöproblemen och samhällets ekonomiska 
och sociala utveckling (World Commission on Environment and Development, 1987). Elkington (1994)  
menar att företag med hjälp av 3BL ska bidra till en mer hållbar utveckling genom att sträva efter att skapa så 
kallade “win-win-win-strategier” för att gynna företaget, samhället och miljön.  

3BL har under åren kommit att bli en erkänd definition av hållbarhet inom näringslivet. Exempelvis WBCSD 
(World Business Council on Sustainable Development), som grundades år 1990 för att vara företagarnas röst 
på klimatkonferensen i Rio de Janerio och idag har 200 medlemsföretag från 35 länder och 20 olika 
branschgrenar, har valt att tillämpa definitionen på hållbarhet som strävan efter att företagens ekonomiska 
värdeskapande ska ske med hänsyn till samhällelig och miljömässig påverkan (WBCSD, 2015). Även det 
uppmärksammade Dow Jones Sustainability Indices (DJSI), som när det grundades 1999 var det första 
jämförelseindexet för investerare som ville utöka sitt portföljinnehav av fler hållbart ansvarstagande företag, 
utgår från ekonomi, miljö och samhälle i definitionen av hållbart värdeskapande (Robecosam, 2015).  

Hållbarhet eller sustainability 
Hållbarhet är enbart en kortare version av begreppet hållbar utveckling. Den teoretiska förstudien har visat på 
att både politiker och näringsliv utgår från Brundtlandrapportens definition av hållbar utveckling samt dess 
underliggande beroende mellan ekonomi, miljö och samhälle. Dock är det vanligt att företag nöjer sig med 
den kortare versionen hållbarhet (sustainability) istället för hållbar utveckling i både intern och extern 
kommunikation.  

CSR 
CSR eller Corporate Social Responsibility är ytterligare ett vanligt figurerande begrepp när det kommer till att 
beskriva företags hållbarhetsarbete. Om samstämmighet i litteraturen av den övergripande definitionen av 
hållbarhet har kunnat påvisas, gäller detta dock ej i fallet med. Åsikterna bland teoretiker går isär kring 
huruvida CSR ska betraktas som ett lika omfattande åtagande som hållbarhet, eller om CSR i själva verket 
kommit att bli ett samlingsnamn för ett företags välgörenhetsinitiativ, utan en explicit koppling till företagens 
kärnverksamhet. 

Utvecklingen av CSR-begreppet kan följas i Carolls (1999) omfattande kartläggning av den moderna CSR-
litteraturen. CSR bör enligt Carroll (1999) ses som en föregångare till hållbarhetskonceptet då begreppet går 
att spåra så långt tillbaka som tidigt 1940-tal. En av de första definitionerna av CSR kom i och med 
publikationen av Howard R. Bowens bok Social Responsibilities of the Businessman år 1953. I sin bok ger Bowen 
en initial definition av CSR som:“It refers to the obligations of businessmen to pursue those policies, to make those decisions, 
or to follow those lines of action which are desirable in terms of the objectives and values of our society” (p. 6, Bowen, 1953). 
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Det var först på 1970-talet som definitionen av CSR kom att bli mer specifik (Carroll, 1999). En viktig 
milstolpe var The US Committee for Economic Developments (CED) beskrivningen av CSR från år 1971, 
CSR skulle följaktligen vara:  

! Relaterat till produkter, jobb och ekonomisk tillväxt 
! Relaterat till samhällets förväntningar 
! Relaterat till aktiviteter som syftar till att förbättra företaget omgivning 

 
Utan att explicit uttrycka de tre värdedimensionerna ekonomi, samhälle och miljö var det ursprungliga CSR-
begreppet således väldigt likt det som idag benämns som hållbarhet. Ytterligare en beröringspunkt återfinns i 
det faktum att CED framhöll redan på 70-talet framhöll behovet av ett utökat samarbete mellan företag, 
politiker och organisationer för att nå full potential i CSR-arbetet, enligt “... there are limitations to what business 
can contribute to social progress, and that the kind of society we want can be achieved only with the full participation of 
government and through major contributions from all our intitutions - in education, medicine, religion, labour, the arts, 
philantropy, and many other fields” (p. 61, CED, 1971).  

Fram till 1970-talets definitioner av CSR kan således CSR och hållbarhet betraktas som, om inte helt 
synonyma, åtminstone fullt överlappande begrepp. Det är först på 1980-talet som alternativa tolkningar av 
CSR börjar få fäste. Corporate Social Performance (CSP) växer fram ur ambitionen att sträva längre än 
CSR. Teoretiker som tolkade CSR ordagrant började ifrågasätta om det räckte att bara leva upp till 
lagstadgade “responsibilities” eller om inte syftet borde vara att sträva längre än så. CSP blev således ett 
paraplybegrepp som av olika författare börjar underordna CSR inom. (Carroll, 1999)  

I den moderna hållbarhetslitteraturen har förminskningen av det ursprungligen mer ambitiösa CSR-
begreppet fortsatt. I de tolkningar av CSR som Wheeler et al. (2003) och Porter och Kramer (2006) gör kan 
inte längre en samstämmighet med hållbarhetskonceptet utläsas. Wheeler et al. (2003) beskriver CSR som att 
huvudsakligen ha kommit att handla om företags välgörenhetsinitiativ. Porter och Kramer (2006)  instämmer 
i att kopplingen mellan CSR och ett företags kärnverksamhet har gått förlorad, vilket de beskriver för 
negativa konsekvenser för en mer hållbar utveckling enligt “The prevailing approaches to CSR are so disconnected from 
business as to obscure many of the greatest opportunities for companies to benefit society”. 

CSV 
Ett av de senaste tillskotten till den redan omfattande begreppssamlingen inom hållbarhetsområdet är CSV 
eller Creating Shared Value. CSV presenterades första gången år 2011 av Porter och Kramer i deras artikel med 
samma namn. Porter och Kramer (2006) hade tidigare kritiserar hållbarhetsbegreppet för att på samma sätt 
som CSR vara otillräckligt i sitt nuvarande utförande för att kunna leva upp till en strategisk och operativ 
relevans utifrån ett företagsperspektiv.  

Mer specifikt definieras CSV av Porter och Kramer (2011) som: “The concept of shared value can be defined as 
policies and operating practices that enhance the competitiveness of a company while simultaneously advancing the economic and 
social conditions in the communities in which it operates”. Med det nya begreppet CSV väljer de båda författarna att 
ta ett aktivt avstånd från både CSR och hållbarhet genom att framhålla att “shared value is not social responsibility 
or even sustainability, but a new way to achieve economic success”. Porter och Kramer (2011) vill härigenom framhäva 
sin ståndpunkt att för att lyckas med omställningen till en mer hållbar utveckling måste det inbördes 
beroendet mellan näringsliv och samhälle vara i fokus. Samhället behöver konkurrenskraftiga företag och 
företagen är i sin tur beroende av välmående och resursrika samhällen. Den traditionella hållbarhetsdebatten 
hade i för stor utsträckning kommit att vända företag och samhälle emot varandra (Porter och Kramer, 2006; 
Nidumolu et al., 2009; Porter och Kramer, 2011). 
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Sammanfattande jämförelse av begrepp – Hållbarhet definieras som simultant ekonomiskt, 
miljömässigt och samhälleligt värdeskapande  
Genomgången av de centrala begreppen hållbar utveckling, hållbarhet, triple bottom line, corporate social responsibility 
(CSR) och creating shared value (CSV) har visat på att det på en övergripande nivå tycks råda ett konsensus 
mellan politiker, företag och olika organisationer kring vad hållbar utveckling, eller kort hållbarhet, syftar på. 
Utifrån Brundtlandrapportens definition av hållbar utveckling som “The development that meets the needs of the 
present without compromising the ability of future generations to meet their own needs” och det underliggande beroendet 
mellan ekonomi, miljö och samhälle har tre tydliga värdedimensioner kommit att definiera hållbarhet enligt 
Figur 13. 

 
 

 
I fortsättningen av denna studie kommer användningen av begreppet hållbarhet premieras över de andra 
alternativa begreppen, förutsatt att inte direkta referenser görs till författare som väljer att använda andra 
begrepp i sina modeller eller ramverk.  

I företagssammanhang likställs hållbarhet med innebörden som beskrivits av begreppet 3BL. Att hållbarhet 
väljs framför CSR grundar sig i den rådande ambivalens som beskrivits i tolkning av CSR.  Att använda CSR 
kan således leda till kommunikationsproblem eftersom begreppet dels kan tolkas som ett lika omfattande 
åtagande som hållbarhet och dels som ett välgörenhetsinitiativ med svag koppling företagets konkurrenskraft 
och lönsamhet.  

Valet av hållbarhet över Porter och Kramers (2011) CSV motiveras med att det kan ifrågasättas huruvida 
denna nya tolkning av hållbarhet motiverar ett nytt begrepp eller om detta ytterligare bidrar till den 
begreppsförvirring inom hållbarhetsområdet som Porter och Kramer (2006) själva tidigare framhållit som 
problematisk. Dock anses Porter och Kramers (2011) ståndpunkt att konkurrenskraftiga företag är en 
förutsättning för att lyckas med både ekonomiskt, miljömässigt och samhälleligt eller socialt värdeskapande 
som mycket insiktsfull och kommer således att inkluderas i denna studies perspektiv på hållbarhet. Detta 
gäller även Porter och Kramers (2011) förtydligande av näringslivet och samhällets inbördes beroende roller. 

Figur 13 - Hållbarhet definieras utifrån de tre värdedimensionerna ekonomi, miljö och samhälle (socialt) 
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 Utmaningar inom hållbarhetsområdet 1.3.2.2
Trots att en övergripande definition av hållbarhet har kunnat presenteras har inläsningen av de centrala 
begreppen inom hållbarhetsområdet även lett till att ett flertal återkommande utmaningar identifierats. Dessa 
presenteras nedan och respektive utmaning förklaras sedan närmare.  

! Begreppet hållbarhet är svårt att definiera på operativ nivå då värdebegreppet är både dynamiskt och subjektivt 
! Förmågan att skapa ekonomiskt värde ifrågasätts 
! Värdeskapande i nätverk orsakar problem kring ansvarsfördelning och en gemensam bild av hållbart värde 

Begreppet hållbarhet är svårt att definiera på operativ nivå då värdebegreppet är både dynamiskt 
och subjektivt 
Trots att en global acceptans för konceptet hållbar utveckling och dess tre dimensioner för värdeskapande - 
ekonomi, miljö och samhälle - enligt Wheeler et al. (2003) varit ett stort och viktigt steg i att ge styrning åt 
hållbarhetsarbetet kvarstår den faktiska utmaningen för företag och samhälle att åstadkomma en förändring i 
praktiken. För hållbarhet är det är precis som i fallet för CSR att kritik uppstår när de övergripande 
målsättningarna ska brytas ner till operativ handling. 

Porter och Kramer (2011) menar att de tre övergripande värdedimensionerna för hållbarhet är för ospecifika 
och inte tillräckligt tydliga när det kommer till att ge praktisk vägledning i vad som rent konkret ska 
prioriteras eller ansvaras över av olika intressenter. 

Problematiken som uppstår när hållbarhetsarbetet ska operationaliseras kan kopplas till att värdebegreppet är 
både dynamiskt och subjektivt. Både Wheeler et al. (2003) samt Porter och Kramer (2006) poängterar att 
värde inte är statiskt, utan dynamiskt och förändras och således måste följas upp kontinuerligt av företaget. 
Vad som anses skapa, eller förstöra, värde inom de tre övergripande dimensionerna för värdeskapande ur ett 
hållbarhetsperspektiv påverkas av den allmänna opinionen och följer samhällstrender. Ett exempel är det 
stora mediala fokuset på klimatfrågan som gett upphov till skärpt lagstiftning och att många företag börjat se 
över sina utsläpp av klimatgaser. Wheeler et al. (2003) samt Porter och Kramer (2006) lyfter även fram är att 
värde är subjektivt och speglar de aktuella intressena hos berörda intressenter. De menar således på att de kan 
uppstå problem när aktörer har olika syn på vad som ska inkluderas inom hållbart.  

Förmågan att skapa ekonomiskt värde ifrågasätts 
Trots att allt fler rapporter och studier (Porter och Kramer, 2006; Nidumolu et al., 2009; Porter och Kramer, 
2011; Haanaes et al. 2013) visar på att företag som tar hållbarhetsarbetet på allvar kan öka företagets 
finansiella prestation finns tveksamheten till hållbarhetsarbetets förmåga att skapa ekonomiskt värde 
fortfarande kvar. Nidumolu et al. (2009) framhåller många företagsledare fortfarande ser en 
hållbarhetsstrategi som en direkt avvägning mellan kostnaden att minimera den skadliga påverkan från 
verksamheten och det värde som detta skulle medföra för samhälle och miljö. 

I och med det misslyckande som beskrivits för utvecklingen av CSR-begreppet genom den kartläggning som 
gjorts av Carroll (1999) och de negativa associationer som Wheeler et al. (2003) och Porter och Kramer 
(2006) beskriver förknippas med begreppet i dagsläget, har trovärdigheten för hållbarhetsarbetets ekonomiska 
värdeskapande fått sig en törn.     

Värdeskapande i nätverk orsakar problem kring ansvarsfördelning och en gemensam bild av 
hållbart värde 
Ytterligare en utmaning med hållbart värdeskapande på operativ nivå är att värdeskapandet sker i allt större 
utsträckning utanför företagets egna gränser. Wheeler et al. (2003) framhåller att kunskap och innovation 
genereras i allt större utsträckning i nätverk än av enskilda företag eller organisationer. Wheeler et al. (2003) 
kallar dessa nätverk värdebaserade nätverk eller VBNs efter engelskans value based networks. Ett VBN definieras 
som det nätverk som utifrån ett specifikt företags perspektiv inkluderar alla aktörer som har en del i 
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verksamhetens värdeskapande, exempelvis partners, leverantörer, anställda, investerare, kunder, olika 
beslutsfattare och företrädare för lokala myndigheter. Även Porter och Kramer (2011) för ett resonemang 
kring värdebaserade nätverk men kallar dessa istället för kluster, vilka består av exempelvis företag, 
leverantörer, verksamhetsrelevant infrastruktur, branschorganisationer och utbildningsväsendet.  

Utökat värdeskapande i nätverk ställer nya krav på företag när det kommer till externt samarbete och 
kommunikation. Som poängterats tidigare menar både Wheeler et al. (2003) och Porter och Kramer (2006) 
att det kan uppstå problem i nätverken om det råder olika uppfattningar kring vilket hållbart värde som ska 
skapas eller prioriteras. Porter och Kramer (2006) tar även upp problematiken som uppstår kring vem eller 
vilken aktör som bör ta ansvar för vad inom nätverket. Om olika aktörer skyller ifrån sig hållbarhetsansvaret 
på andra minskar nätverkets förutsättningar att maximera det hållbara värdeskapandet, vilket i slutändan 
hela nätverket samt det omgivande samhället och miljön förlorar på. 

 Kritiska framgångsfaktorer inom hållbarhetsområdet  1.3.2.3
Inläsningen av teorin inom hållbarhetsområdet har utöver identifikationen av de centrala utmaningar som 
presenterades i föregående avsnitt, även lett fram till kritiska framgångsfaktorer som olika författare ser som 
förutsättningar för att lyckas överkomma utmaningarna. De framgångsfaktorer som framstått som mest 
kritiska presenteras således nedan och förklaras sedan mer ingående. 

! Integrera ett strategiskt hållbarhetsarbete i den vanliga verksamheten 
! Skapa värdebaserade nätverk för att möjliggöra maximalt hållbart värdeskapande 
! Kompetens inom hållbarhet hos ledning och anställda 

Integrera ett strategiskt hållbarhetsarbete i den vanliga verksamheten 
Porter och Kramer (2006) är tydliga med att hållbarhetsarbetet måste leva upp till en strategisk och operativ 
relevans för att kunna vara maximalt värdeskapande. Genom att integrera hållbarhetsarbetet i den vanliga 
verksamheten kan konkurrenskraftiga företag bli en innovativ och effektiv kraft för att driva den hållbara 
utvecklingen framåt. Porter och Kramer (2006) uttrycker sig i följande ordalag: “Businesses acting as businesses, 
not as charitable donors, are the most powerful force for addressing the pressing issues we face.” 

Genom att arbeta med hållbara initiativ som kan motiveras som strategiskt relevanta utifrån företagets 
kärnverksamhet kan prioriteringen av vad som ska inkluderas i hållbarhetsarbetet underlättas (Porter och 
Kramer, 2011). Wheeler et al. (2003), Nidumolu et al. (2009) samt Porter och Kramer (2011) framhåller 
vikten av att hållbarhetsarbetet genomsyrar den ordinarie verksamheten samt inkluderas i traditionella 
modeller för strategisk prioritering och uppföljning.    

Skapa värdebaserade nätverk för att möjliggöra maximalt hållbart värdeskapande 
Att värdeskapande sker i allt större utsträckning utanför det egna företagets gränser i så kallade värdebaserade 
nätverk eller VBNs kan ses både som en utmaning och en kritisk framgångsfaktor. Trots de svårigheter som 
tagits upp tidigare kring kommunikation och inställning till hållbart värdeskapande som kan uppstå i dessa 
nätverk framhålls vikten av att lyckas skapa VBNs som mycket betydande för ett maximerat hållbart 
värdeskapande av flera författare.  

Nidumolu et al (2009) framhåller förmågan hos företag att samarbeta med sina intressenter som en av de 
regler företag bör följa mot att agera mer hållbart. Wheeler et al. (2003) ser på samma sätt dessa nätverk av 
intressenter som en kritisk framgångsfaktor för mer hållbart företagande. Han belyser vikten av att företag 
tillämpar ett intressentperspektiv och därigenom förstår den strategiska betydelsen av värdebaserade nätverk 
för hållbarhetsarbetet. Fördjupade samarbeten inom VBNs kan även underlätta en gemensam syn på hållbart 
värdeskapande enligt Wheeler et al. (2003). Porter och Kramer (2011) menar på att VBNs eller kluster är 
mycket beroende av sin lokala anknytning och geografiska samhörighet med det omgivande samhället. I 
regioner där kluster och deras lokala omgivning lyckas med att ömsesidigt uppfylla gemensamma behov 
kommer det totala värdeskapandet bli större och mer hållbart på sikt. 
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Kompetens inom hållbarhet hos lednings och anställda 
Utöver kritiska framgångsfaktorer för det operativa hållbarhetsarbetet som integrering av detta i den dagliga 
verksamheten samt en förmåga att samarbeta i värdebaserade nätverk, har även kompetens inom 
hållbarhetsfrågor hos företagsledningen (Porter och Kramer 2006; Nidumolu et al. 2009) och de anställda 
(Nidumolu, et al., 2009) identifierats. En djupare kunskap inom hållbarhetsområdet underlättar strategiska 
prioriteringar på ledningsnivå (Porter och Kramer, 2006). För att ställa om en verksamhet mot mer hållbart 
värdeskapande krävs även att kompetensen sprids i organisationen för att skapa en förståelse och ett 
engagemang för hållbarhetsfrågor på samtliga företagsnivåer (Nidumolu et al., 2009) 

 Värdeskapande ur ett hållbarhetsperspektiv är ekonomiskt, miljömässigt och 1.3.2.4
samhälleligt 

Eftersom definitionen av hållbarhet har visat sig utgå från de tre värdedimensionerna av ekonomiskt, 
miljömässigt samt samhälleligt värdeskapande (World Commission on Environment and Development, 1987; 
Elkington, 1994; Wheeler et al., 2003; Porter och Kramer, 2006; Nidumolu et al., 2009; Robecosam, 2015; 
WBCSD, 2015), sammanfaller således denna definition med hur denna studie kommer att se på 
värdeskapande ur ett hållbarhetsperspektiv.  

I hållbarhetslitteratur av den generella eller övergripande karaktär som legat till grund för denna teoretiska 
förstudie, har det inte förekommit några mer konkreta beskrivningar av vad som inkluderas inom de tre olika 
värdedimensionerna för hållbarhet. Problematiken kring att definiera dessa så att de får en praktisk relevans 
på företags- eller branschnivå har istället tagits upp av bland andra Wheeler et al. (2003) och Porter och 
Kramer (2006), vilket indikerar att detta är ett område som behöver undersökas vidare i senare delar av 
rapporten.  

 Syntes 1.3.3
För att summera den teoretiska förstudien presenteras de definitioner som erhållits för affärsmodeller och 
hållbarhet nedan. Därefter sker en syntetisering av kompabiliteten mellan de båda teoretiska områdena 
utifrån kartlagda användningsområden och perspektiv på värdeskapande. Den teoretiska förstudien avslutas 
med att diskutera relevansen av de insikter som gjorts i relation till Skanskas problemsituation. Därigenom 
identifieras även behov till vidare teoristudier. 

 Definitioner för affärsmodell och hållbarhet 1.3.3.1
En viktig del i denna teoretiska förstudie har varit att definiera de centrala begreppen affärsmodell och 
hållbarhet.  

Enligt tidigare förda resonemang kommer således affärsmodellen definieras utifrån Osterwalder och Pigneurs 
(2010) definition om att affärsmodellen beskriver hur ett företag skapar, levererar och fångar värde. Affärsmodellens 
huvudfunktion är att implementera ett företags strategier (Casadesus-Masanell och Ricart, 2010). 

Mot den genomgång som gjorts av olika begrepp inom hållbarhetsområdet väljs begreppet hållbarhet ut och 
utifrån ett företagsperspektiv som ett simultant värdeskapande inom dimensionerna för ekonomi, miljö och 
samhälle (World Commission on Environment and Development, 1987; Elkington, 1994; Wheeler et al., 2003; 
Porter och Kramer, 2006; Nidumolu et al., 2009; Robecosam, 2015; WBCSD, 2015). Det hållbara 
värdeskapandet ska i sin tur bidra till det som Brundtlandrapporten beskriver som hållbar utveckling enligt 
”The development that meets the needs of the present without compromising the ability of future generations to meet their own 
needs”. 

 Kompabilitet mellan de teoretiska områdena för affärsmodeller och hållbarhet 1.3.3.2
Utifrån de insikter som den teoretiska förstudien har genererat inom områdena för affärsmodeller och 
hållbarhet bedöms kompabiliteten mellan de båda som god.  
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Affärsmodellen har enligt Casadesus-Masanell och Ricart (2010) som huvuduppgift att implementera 
strategier samtidigt som det centrala problemet inom hållbarhetsområdet enligt Porter och Kramer (2006) är 
just den operativa realiseringen av vad som skulle kunna ses som en övergripande hållbarhetsstrategi. Vidare 
beskriver affärsmodellen kärnan i ett företags traditionella affärslogik samtidigt som Wheeler et al. (2003), 
Nidumolu et al. (2009) samt Porter och Kramer (2011) framhåller vikten av att hållbarhetsarbetet integreras i 
kärnverksamheten för att kunna leda till ett maximalt värdeskapande. Författarna inom hållbarhetsområdet 
rekommenderar att hållbarhetsarbetet ska inkluderas företags ramverk och modeller för den dagliga 
verksamheten, affärsmodellen är ett exempel på ett ramverk som kommer från den traditionella strategiläran. 

Den gemensamma nämnaren sett till definitionerna av affärsmodellen och hållbarhet utgörs av 
värdeskapande. Om en närmare jämförelse görs mellan synen på värdeskapande inom de båda områdena 
kan både likheter och skillnader identifieras. Dessa likheter och skillnader gör att de båda områdena fortsatt 
kompletterar varandra väl. En närmare jämförelse visar att affärsmodells- och hållbarhetsområdets perspektiv 
på värdeskapande speglar varandras styrkor och svagheter.  

Sett till likheterna förespråkar båda områdena en bred och dynamisk syn på värdeskapande. 
Nätverksperspektivet framhålls som en viktig dimension inom området för affärsmodeller av författare som 
Casadesus-Masanell och Ricart (2010), Zott och Amit (2010) samt Mason och Spring (2011). Inom 
hållbarhetsområdet är det främst Wheeler et al. (2003) och Porter och Kramer (2006) som belyser vikten av 
ett värdeskapande utanför det egna företagets gränser i så kallade värdebaserade nätverk. Även den 
dynamiska aspekten av värdeskapande är en gemensam faktor för affärsmodeller och hållbarhet (Porter och 
Kramer, 2006; Osterwalder och Pigneur, 2010; Mason och Spring, 2011). En organisation som strävar efter 
ett utökat hållbart värdeskapande till stor del tänka och arbeta som en organisation som “enbart” strävar efter 
utökat värdeskapande i traditionell bemärkelse. 

När det kommer till skillnaderna kring affärsmodells- och hållbarhetsområdets syn på värdeskapande har de 
båda områdena valt att fokusera på olika saker. Teorier från den klassiska strategiläran eller om 
affärsmodeller har till största del kommit att prioritera hur ett maximalt värdeskapande ska åstadkommas. När 
det kommer till specificeringen av vilket värde som ska maximeras är däremot inte dessa teorier lika 
detaljerade. Den dominerande synen på värde är fortfarande främst ekonomiskt relaterad där ett maximerat 
ekonomiskt värdeskapande enligt Kim och Mauborgne (2004) sker genom att minimera kostnader och 
samtidigt maximera intäkter. Medan affärsmodellsområdet bara skrapar på ytan kring värdets innehåll har en 
av hållbarhetsområdets största drivkrafter istället utgjorts av en strävan att bredda den traditionellt 
ekonomiska synen på värdeskapande. Den ekonomiska dimensionen har därmed kommit att kompletteras 
med miljömässigt och samhälleligt eller socialt värdeskapande. Hållbarhetsområdet har således fokuserat mer 
kring vilket värde som ska skapas, samtidigt som problematiken kring hur maximeringen av detta värde ska ske 
bestått.  

Sammanfattningsvis visualiseras kompabiliteten mellan de teoretiska områdena för affärsmodeller och 
hållbarhet av Figur 14. Affärsmodellen kan således hjälpa till med den operativa utmaningen att 
implementera hållbarhetsstrategier för att nå ett maximerat värdeskapande. Hållbarhetsområdet kan i sin tur 
bidra med ett bredare värdeperspektiv och således ge styrning kring vilket värde som ska maximeras.  

Hållbarhet: 
Brett värdeperspektiv Affärsmodeller: 

Effektiv strategiimplemen- 
tering 

Figur 14 - Hur affärsmodeller och hållbarhet kompletterar varandra 
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 Relevans utifrån Skanskas problemsituation och behov av vidare teoristudier 1.3.3.3
Skanskas beslut att införa en affärsmodell för att skapa en tydligare koppling mellan den lokala affären och 
företagets övergripande strategiska mål har fått stöd av insikterna från den teoretiska förstudien. Då 
affärsmodellen enligt teorin har förutsättningarna att spela en central roll som brygga mellan 
hållbarhetsstrategi och det operativa arbetet anses relevansen hög utifrån Skanskas problemsituation. 

Den teoretiska förstudien har inkluderat litteratur på övergripande och generell nivå så för att få en närmare 
koppling till det operativa arbetet inom fallföretaget och den bransch som detta verkar i, finns det dock ett 
flertal områden som bör undersökas närmare. 

Inom både affärsmodeller och hållbarhet behöver vidare teoristudier göras om hur företag bör arbeta med 
dessa begrepp i praktiken. Den teoretiska förstudien har visat på flera utmaningar inom hållbarhetsområdet 
när det kommer till att operationalisera idéerna. Dessa bör undersökas utifrån byggbranschens perspektiv för 
att öka relevansen av dessa ytterligare. Det bör även undersökas vidare om det på samma sätt finns 
utmaningar kring att arbeta med affärsmodeller i praktiken med utgångspunkt i Skanskas typ av verksamhet. 
Även de kritiska framgångsfaktorer som identifierats inom hållbarhetsområdet bör studeras närmare i relation 
till byggbranschen och Skanska, samtidigt som likvärdiga framgångsfaktorer inom arbetet med affärsmodeller 
bör kompletteras till studiens teoretiska grund.   

Slutligen har den övergripande hållbarhetslitteraturen i denna teoretiska förstudie inte kunnat ge någon större 
vägledning inom vad som ska inkluderas inom de tre värdedimensionerna för hållbart värdeskapande. Detta 
bör således också specificeras utifrån vad som är aktuellt inom hållbart värdeskapande för byggbranschen.  

 

  



27 
  
 

1.4 Syfte 
Med utgångspunkt i den inledande problematiseringen och genom stöd av den teoretiska förstudien har 
studiens syfte formulerats enligt följande: 

”Beskriva och förklara hur affärsmodellen kan användas som strategiskt verktyg för att utveckla hållbarhetsarbetet på operativ nivå 
inom byggbranschen.” 

Valet av ordet utveckla inkluderar en strävan att både underlätta en utökad implementation av 
hållbarhetsstrategier samt att höja nivån på hållbarhetsarbetet för att nå ett maximerat hållbart 
värdeskapande. 

 Akademiskt bidrag 1.4.1
Utifrån syftet kan denna studies akademiska bidrag ses som tvådelat genom ett teoretiskt och ett praktiskt 
bidrag. 

Teoretiskt bidrag: Undersöka hur teorier från två skilda områden för affärsmodeller och hållbarhet kan 
kombineras för att utveckla hållbarhetsarbetet på operativ nivå inom byggbranschen. 

Praktiskt bidrag: Beskriva och förklara hur affärsmodellen kan utveckla hållbarhetsarbetet på operativ nivå 
inom byggbranschen hos fallföretaget Skanska genom att applicera det teoretiska bidraget på fallföretagets 
verksamhet.  

 Avgränsningar 1.4.2
Trots att studien syftar till att beskriva och förklara hur hållbarhetsarbetet kan utvecklas i byggbranschen 
kommer den empiriska insamlingen avgränsas till fallföretaget och tillika uppdragsgivaren Skanska. Vilka 
implikationer detta tillvägagångssätt får för resultatens generaliserbarhet diskuteras närmare i metodavsnittet. 

Därutöver görs en avgränsning inom hållbarhetsområdet kring den värdedimension som omfattar 
samhälleligt eller socialt värdeskapande. För att göra en analys av hållbarhetsbegreppet utifrån dess helhet 
hade den sociala aspekten varit av värde men en avgränsning motiveras med att både den teoretiska, och 
framförallt den empiriska grunden för att inkludera denna aspekt bedömts som för bristfällig.  

När det kommer till det hållbarhetsteori det den sociala dimensionen den som utgör det yngsta och således 
tunnaste teoretiska området. Berardi (2013) menar att det är positiv att miljöarbetet har prioriterats högt men 
att det samtidigt medfört att den sociala dimensionen av hållbarhet har hamnat i skymundan. Berardi (2013) 
belyser att den teoretiska grunden inom social hållbarhet är bristfällig och skulle behöva stärkas. 

Inom byggbranschen har miljödimensionens dominans inneburit att den sociala hållbarheten inte kommit att 
prioriteras först på senare år. Detta är något som styrks av Zuo och Zhao (2014), som menar att social 
hållbarhet i byggbranschen har fått ökad uppmärksamhet först under det senaste decenniet. Bakgrunden i 
denna studie har visat på liknande tendenser för den svenska byggbranschen. Skanska började först under 
2014 med integrera social hållbarhet på allvar i det övriga hållbarhetsarbetet. Detta indikerar således att valet 
av fallföretag medför att det saknas ett tillräckligt omfattande empiriskt underlag för att kunna inkludera den 
sociala hållbarheten i den fortsatta studien.  

  

 !
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2 Teoretisk referensram 
Den teoretiska referensramen ska utgöra den teoretiska grund som är nödvändig för att kunna besvara 
studiens syfte. De teorier som presenteras syntetiseras därefter för att möjliggöra en jämförelse och 
bedömning kring relevans utifrån syftet. Syntesen ligger även till grund för att kunna sammanställa relevanta 
teorier i en analysmodell.  

2.1 Introduktion till den teoretiska referensramens två huvudområden 
Den teoretiska referensramen tar avstamp där den teoretiska förstudien avslutade. Efter en mer övergripande 
genomgång av teorier inom de båda områdena för affärsmodeller och hållbarhet sker här en fördjupning 
utifrån de ämnen som identifierats som nödvändiga att utveckla för att kunna bygga en mer heltäckande 
teoretisk grund till att besvara studiens syfte.  

Eftersom den fortsatta studien kommer att undersöka hur hållbarhetsarbetet kan utvecklas i praktiken med 
hjälp av affärsmodellen som strategiskt verktyg har den teoretiska referensramen givits ett tydligt operativt 
fokus. Båda områdena för affärsmodeller och hållbarhet inleds därför med en genomgång av olika ramverk 
och modeller för att konkretisera hur företag kan arbeta med de här begreppen på en operativ nivå. Därefter 
finns ett behov att undersöka teorier med praktisk koppling närmare för respektive område. 

Affärsmodellen har visat sig vara ett lämpligt verktyg för att underlätta implementationen av strategier, för att 
ge stöd åt hur företag ska maximera sitt värdeskapande. Därmed undersöks närmare hur företag bör arbeta 
med affärsmodellen utifrån olika aspekter av verksamheten, samt vilka utmaningar och kritiska 
framgångsfaktorer detta medför.  

Hållbarhetsområdet ska istället ge vägledning kring vilket värde som ska maximeras, samtidigt som det finns 
ett behov att konkretisera hållbarhetsbegreppet och dess värdedimensioner inom miljö och ekonomi på 
operativ nivå. Teoriavsnittet fokuseras därför kring miljöområdet i relation till byggbranschen samt hur det 
ekonomiska och miljömässiga värdeskapande kan konkretiseras utifrån detta. De utmaningar och kritiska 
framgångsfaktorer som identifierats i förstudien uppdateras för att öka relevansen med hänsyn till situationen 
i byggbranschen. 
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2.2 Det teoretiska området för affärsmodeller 
Den teoretiska förstudien har visat på att affärsmodellen kan vara ett kraftfullt verktyg för att nå ett 
effektiviserat och maximerat värdeskapande. Affärsmodellen har som huvuduppgift att underlätta implementation 
av strategier och bör även vara ett dynamiskt verktyg som driver förändring, fungera som ett kommunikationshjälpmedel samt 
bidra med ett nätverksperspektiv. I detta avsnitt undersöks hur företag ska lyckas med att använda affärsmodellen 
operativt, både utifrån teoretiska ramverk och i relation till praktiska aspekter av verksamheten. Avsnittet 
avslutas med vilka utmaningar och kritiska framgångsfaktorer detta innebär för företaget.  

 Teoretiska ramverk för affärsmodeller 2.2.1
Trots att en affärsmodells huvudfunktioner och definition beskrivits i förstudien finns ett behov att ha ett 
ramverk, eller konkret modell att relatera till. Flera författare nämnde att alla företag visserligen har en 
affärsmodell, oavsett definierad eller ej – men verktyget blir mer kraftfullt om det går att beskriva och 
kommunicera. 

Allteftersom affärsmodellskonceptet har blivit mer etablerat, har en stor del av litteraturen inom området 
kommit att ägnas åt att försöka specificera vad en affärsmodell bör innehålla mer konkret. Gemensamt för 
många författare är att de inkluderar tre områden; nätverk, teknik och värdeerbjudande, som deras modeller tar 
hänsyn till (Osterwalder och Pigneur, 2010; Mason och Spring, 2011; Bohnsack, 2014). Nedan presenteras 
olika ramverk för affärsmodell.  

Ett författarpar som har utformat ett ramverk för affärsmodeller är Mason och Spring (2011). De menar att 
värdet som användandet av en affärsmodell skapar är förmågan att förtydliga handlingar och belysa 
sambanden mellan dessa handlingar genom flera nivåer. Författarna framhåller, som tidigare nämnt, 
betydelsen av att se företaget och dess affärsmodell i ett större sammanhang för att inte tappa viktiga insikter 
och nya möjligheter. I ramverket som Mason och Spring (2011) presenterar inkluderas tre element; teknologi, 
nätverksstruktur och marknadserbjudande (se Figur 15). Teknologi kan beskrivas som användningen och 
kunskapen av tekniker och system. Vidare är externa relationer viktiga i affärsmodellen, vilket lyfts fram i den 
andra delen i modellen, nätverksstrukturen. Den inkluderar förmågan att över tid utveckla och upprätthålla 
kunskap. Den sista delen är marknadserbjudande, som handlar om värdet som skapas för kunderna. 

Figur 15 - Mason och Springs (2011) ramverk 

 
Bohnsack et al. (2014) diskuterar också begreppet affärsmodell och komponenterna som ingår i denna. De 
belyser också att affärsmodellen kan ge möjlighet till konkurrensfördelar, men att modellen inte ska ses som 
företagets strategi. Vidare hävdar de att värde kan skapas i två dimensioner; effektivitet och nyskapande, där 
etablerade företag ofta använder sig av effektivitet genom att reducera kostnaderna och entreprenöriella 
företag är ofta mer nyskapande och använder nya sätt att göra affärer. Bohnsack et al (2014) framhäver att 
företag kan antingen använda sig av en eller båda dimensionerna när de använder sig av affärsmodellen. Likt 
Mason och Springs (2011) affärsmodell innehåller Bohnsack et al.:s (2014) också tre delar. Återkommande 
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tema är nätverk och erbjudande, då modellen består av värdeerbjudande, värdeskapande nätverk och intäkt- och 
kostnadsmodell, som kan ses i Figur 16 nedan. Värdeerbjudande innehåller produkt- eller serviceinnehåll och 
vilket segment som erbjudandet riktar sig till. Utveckling och produktion samt försäljning och kundservice 
ingår i det värdeskapande nätverket. Intäkts- och kostnadsmodellen innefattar prissättning, företagssupport 
och övriga intäkter.   
 

 
Figur 16 - Bohnsack et al.:s (2010) ramverk 

Ett ramverk som är mer djupgående och heltäckande är Osterwalder och Pigneurs (2010) modell business 
model canvas, utan att för den delen förlora den praktiska användbarheten. I deras artikel Business model 
generation (2010) eftersträvar Osterwalder och Pigneur att presentera en modell som kan ses som ett visuellt 
verktyg som kan användas av företaget för att placera ut vad som är specifikt för företaget inom varje område. 
De har valt att definiera en affärsmodell som en modell som beskriver principen för hur en organisation 
skapar, levererar och fångar värde. Modellen utgår från kundsegment och vilket värde som erbjuds till 
kunderna, vilket innebär att Osterwalder och Pigneurs (2010) modell visar ett tydligt kundfokus. Deras modell 
består av nio block som kan ses i Figur 17. Den visar de delar som bygger upp en affärsmodell och 
sambanden mellan dessa. I stora drag summeras modellen i kostnader och intäkter för företaget med länken 
emellan värdeerbjudandet som skapas till kund. Utförligare beskrivning av de nio områden följer nedan.  
 
 

 
Figur 17 - Osterwalder och Pigneurs (2010) business model canvas 

 
Det första blocket är kundsegment, som definierar de olika grupper av människor eller organisationer som 
företaget ska nå ut till och erbjuda sin tjänst eller produkt. Företaget måste göra ett medvetet val vilka 
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segment som företaget ska rikta sig till. När detta beslut är fattat kan affärsmodellen tas fram, då kunder utgör 
kärnan av affärsmodellen. Företaget kan välja att rikta sig till ett eller flera kundsegment, vilket ställer krav på 
att behandla de olika segmenten olika i vissa fall.  

Nästa steg i modellen är värdeerbjudande. Det förklarar sammansättningen av produkter och tjänster som skapar 
värde för set specifika kundsegmentet. Värdeerbjudandet är anledningen till att kunder väljer ett företag över 
ett annat, för att det löser ett problem som kunden har eller tillfredsställer ett behov hos kunden. 
Värdeerbjudanden kan vara av innovativt slag som erbjuder något nytt till kunden eller liknar den befintliga 
men adderar någon funktion.  

För att nå ut med värdeerbjudande till företagets valda kundsegment behövs en kanal som binder samman 
dessa delar i modellen. Kanalerna består av det som kunden ser utåt såsom kommunikation, distribution och 
försäljning och syftar till att öka medvetenhet om företaget och möjliggöra kunden att komma i kontakt med 
produkten eller tjänsten för att kunna hitta information, köpa, levereras.  

Kundrelationer är ytterligare ett block på intäktssidan av modellen. Den syftar till att definiera vilken eller vilka 
typer av relationer vill företaget ha med sina kundsegment. Det kan vara alltifrån personlig kontakt till mer 
automatiserad service, där kunden ses som en i mängden. Kundrelationen påverkar i allra högsta grad 
kundens upplevelse av företaget.  

Den sista delen på den högra sidan av modellen är intäkter, vilket motsvarar de pengar företaget genererar 
från varje kundsegment. Intäkterna baseras på den prissättningsstrategi företaget har valt och kan bestå av en 
engångsbetalning eller återkommande intäkter från löpande betalningar. 

Genom att förflytta sig till vänster i modellen ökar fokuset internt i företaget. Det första blocket författarna 
väljer att ta upp är resurser. Resurser består av de viktigaste tillgångar, i form av fysiska, finansiella, kompetens 
eller human, som behövs för att få affärsmodellen att fungera och kunna leverera värdeerbjudandet till valda 
kundsegmentet. Resurserna kan antingen ägas eller hyras internt i företaget eller förvärvas av partner. 

Vidare för att få en fungerande affärsmodell behövs ett antal aktiviteter som företaget behöver göra. Detta för 
att skapa värdeerbjudande och nå ut till kundsegmentet. Vilka aktiviteter som är nödvändiga beror på 
företaget och den valda affärsmodell som företaget har utformat. 

Blocket partners förklarar det nätverk av leverantörer och andra partners som behövs för att företaget ska 
kunna arbeta utifrån sin valda affärsmodell. Att skapa nätverk kan hjälpa företaget att optimera sin 
affärsmodell, reducera risker och bidra med resurser. En uppdelning har gjorts mellan fyra olika typer av 
partner som företaget kan ha: 

1. Strategiskt samarbete mellan företag som inte är konkurrenter 
2. Konkurrens, där strategiskt partnerskap bildats mellan konkurrenter 
3. Joint venture för att utveckla nya affärer 
4. Köpare-leverantörs-relation för att säkerställa leveranser av varor och tjänster 

 
Den nionde och sista delen i business model canvas är kostnader. Det blocket består av alla kostnader som uppstår i 
samband med att driva företaget och affärsmodellen.  

Det pedagogiska upplägget hos BMC har gjort att den har blivit ett av de mest uppmärksammade ramverken 
för affärsmodeller både inom den akademiska världen och näringslivet. Ett mått på modellens popularitet ges 
av försäljningssiffrorna för Osterwalder och Pigneurs bok Business Model Generation som beskriver tankarna 
kring modellen, som från det att den publicerades 2010 fram till hösten 2014 hade sålts i över en miljon 
exemplar (Business models Inc, 2014). Trots att modellen lovordats i många sammanhang finns det kritiker 
som menar på att BMC inte beskriver värdeaspekten av kanvasen tillräckligt tydligt (Gobble, 2014; Haehnel, 
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2014). Som ett svar valde därför Osterwalder och Pigneur att publicera en uppföljare till den första boken 
hösten 2012 som kom att kallas Value Proposition Design. Enligt Osterwalder och Pigneur (2012) tjänar boken till 
att förtydliga den komplexa relationen som finns i den ursprungliga BMC mellan blocken för 
värdeerbjudande och kundsegment, något som presenteras närmare i nästa avsnitt Att arbeta med 
affärsmodeller i praktiken.   

 Att arbeta med affärsmodeller i praktiken 2.2.2
Det teoretiska området som behandlar hur företag ska arbeta med affärsmodeller i praktiken är omfattande. 
Därmed har teorier med en tydlig praktisk tillämpning valts ut under inläsningen för att bibehålla en relevans 
utifrån studiens syfte, där det operativa arbetet är i fokus. 

För att således göra kopplingen till det operativa arbetet med affärsmodeller tydlig, presenteras detta avsnitt 
utifrån fyra olika aspekter av en verksamhet som har visat sig centrala när företag ska arbeta med 
affärsmodellen som ett strategiskt verktyg. De fyra områdena presenteras nedan och förklaras sedan mer 
ingående i efterföljande avsnitt. 

! Värdeerbjudande 
! Kundbehov 
! Innovation 
! Värdeskapande process 

 Värdeerbjudande 2.2.2.1
Värdeerbjudandet har tidigare beskrivits utifrån Osterwalder och Pigneur (2010) som ett företags 
sammansättning av produkter och tjänster som skapar värde genom att tillfredsställa ett behov, eller lösa ett 
problem hos kunderna. Företag kan ha olika värdeerbjudanden som exempelvis riktar sig till olika 
kundsegment men Osterwalder och Pigneur (2010) menar på att det bör ske en förändring i företags synsätt 
kring att fokusera på en portfölj av olika produkter till att istället se det som att företag har flera parallella 
affärsmodeller.  

Även Casadesus-Masanell och Tarziján (2012) diskuterar kring företag som har två eller flera parallella 
affärsmodeller. Detta kan enligt Casadesus-Masanell och Tarziján (2012) bero på flera olika anledningar där 
de precis som Osterwalder och Pigneur (2010) tar upp behovet att nå ut till flera olika kundsegment, men 
även fler anledningar som möjligheten att tränga ut befintliga konkurrenter eller potentiella nya aktörer från 
marknaden, expandera till nya marknader, effektivisera eller maximera resursutnyttjandet samt 
möjliggörandet av nya intäktsströmmar.  

Casadesus-Masanell och Ricart (2010) menar att ett företag som väljer att bedriva parallella affärsmodeller 
ska sträva efter att skapa så kallade virtuous cycles, vilket innebär att affärsmodellerna har förmågan att 
förstärka varandra i ett positivt inbördes beroende. Syftet med att bedriva parallella affärsmodeller blir 
således att skapa positiva beroendemönster och undvika att affärsmodellerna istället motverkar eller 
substituerar varandra.  

 Kundbehov 2.2.2.2
Kundbehovet kan enligt Osterwalder och Pigneur (2010) beskrivas som kundernas efterfrågan för företagets 
värdeerbjudande. Relationen mellan värdeerbjudandet och företagets kundsegment utvecklades av 
Osterwalder och Pigneur (2012) genom publiceringen av ytterligare ett ramverk, value proposition canvas (VPC), 
som är tänkt att fungera som en så kallad plug-in-modell till BMC enligt Figur 18.  
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Figur 18 - Value proposition canvas (Osterwalder och Pigneur, 2012) 

Den nya VPC delar upp det tidigare blocket för kundsegment från BMC i en tredelad tårta. Den centrala 
delen utgörs av vilka behov, customer jobs, som företagets värdeerbjudande ska uppfylla och de återstående två 
delarna består av fördelar, gains, och nackdelar, pains, som värdeerbjudandet skapar för kunden. Den 
motsvarande värdeerbjudandesidan är även den uppdelad i tre delar. Kärnan utgörs av de produkter och 
tjänster som företaget bygger sitt värdeerbjudande kring och det övriga delarna innefattar hur företaget ska 
förstärka på kundernas upplevda fördelar, gain creators, och minska nackdelar med erbjudandet, pain relievers. 

Ett annat sätt att se på kunden ur ett affärsmodellsperspektiv är att denna istället utgör en del av företaget 
värdebaserade nätverk (Casadesus-Masanell och Ricart, 2010; Zott och Amit, 2010), vilket även beskrivits i 
den teoretiska förstudien. Kundbehovet skulle således utgå från att säljaren och köparen har två inbördes 
beroende affärsmodeller, enligt Mason och Springs (2011) teorier om att värdebaserade nätverk utgörs av de 
ingående aktörernas beroende affärsmodeller. 

 Innovation 2.2.2.3
I den teoretiska förstudien framhölls affärsmodellens dynamiska egenskaper och förmåga att driva förändring 
av både Osterwalder och Pigneur (2010) och Mason och Spring (2011). Det teoretiska område som fördjupar 
sig i affärsmodellers dynamiska utveckling kallas affärsmodellsinnovation. Nedan definieras begreppet, behovet av 
affärsmodellsinnovation förklaras närmare samt hur företag ska arbeta för att arbeta strategiskt med 
affärsmodellsinnovation i praktiken. 

Definition av affärsmodellsinnovation i relation till traditionell innovation 
Sett till värdeskapande har affärsmodellsinnovation som yttersta syfte att leda vägen mot ett maximerat 
värdeskapande genom att skapa värde på ett nytt sätt. Det välrenommerade strategikonsultbolaget The 
Boston Consulting Group (BCG) definierar affärsmodellsinnovation i sin rapport Business Model Innovation från 
2009. De menar på att innovation blir affärsmodellsinnovation först när två eller fler delar1 av affärsmodellen 
utvecklas för att skapa värde på ett nytt sätt. BCG (2009) framhåller också vikten av att skilja på produkt-, 
service- eller teknisk innovation och affärsmodellsinnovation. De traditionella typerna av innovation är istället 
ofta begränsade till enskilda delar av affärsmodellen.  

Allt fler teoretiker framhåller affärsmodellsinnovationen som överlägsen produktrelaterad eller teknisk 
innovation när det kommer till att maximera värdeskapande (Johnsson et al, 2008; The Boston Consulting 
Group, 2009; Teece, 2009; Teece; 2010; Chesbrough, 2010).   

                                                             
1 Strukturen på BCG:s affärsmodellsramverk sammanfaller med blocken i Business Model Canvas. 
2Med produktfokus åsyftas ett traditionellt värdeerbjudande som centreras kring en fysisk produkt, teknik eller tjänst. 
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BCG (2009) visar i sin rapport att företag som är innovativa i sin affärsmodell lyckas skapa en högre TSR, 
total shareholder return, relativt konkurrenter som avgränsar innovation till specifika produkter eller processer, 
vilket stämmer överens med Teeces (2009) slutsatser kring att ett företags förmåga att skapa värde i stor 
utsträckning kommer påverkas av förmågan att ta fram nya affärsmodeller. Teece (2009)  menar på att 
affärsmodellsinnovation är överlägsen teknisk innovation och använder följande jämförelse: “a mediocre 
technology pursued within a great business model may be more valuable that a great technology exploited via a mediocre business 
model”. En teknisk innovation har mycket större chans att bli framgångsrik om den ackompanjeras av en 
genomtänkt affärsmodell (Teece, 2010). Johnsson et al (2008) är inne på samma spår och tar upp det 
välkända exemplet med Apples introduktion av iPod och iTunes. Enligt dem var inte Apples största 
framgångsfaktor tilltalande produktdesign eller teknisk utveckling, det var förmågan att kombinera ett helt 
nytt erbjudande genom förmågan att vara innovativa i utvecklingen av en helt ny affärsmodell som skulle 
revolutionera hela musikindustrin.  

Behovet av affärsmodellsinnovation grundar sig i en marknadsstandardisering 
Anledningen till att affärsmodellsinnovation anses kunna generera ett större värdeskapande än traditionell 
produkt- eller teknikrelaterad innovation är möjligheten att definiera om en rådande affärslogik och således 
skaffa sig ett större försprång gentemot konkurrenter. BCG (2009) uttrycker strategin bakom 
affärsmodellsinnovation som ”when the game gets tough, change the game”. Denna förmåga att ändra spelreglerna 
till sin fördel blir allt viktigare för företag då teoretiker framhåller att det pågår en marknadsstandardisering, 
vilken innebär att en växande homogenitet i värdeskapandet mellan olika bolag skapar en omfattande 
konkurrenssituation (Johnson et al, 2008; Mathyssen och Vandenbempt, 2008; The Boston Consulting 
Group, 2009; Kowalkowski et al., 2012).  

Kim och Mauborgne för ett relevant resonemang kring olika typer av marknadssituationer i deras populära 
artikel Blue Ocean Strategy från 2004. De menar på att det finns två olika typer av marknader, så kallade röda 
och blå oceaner. En röd ocean symboliserar den kända marknadssituationen med befintliga aktörer där både 
spelplanen och spelreglerna är allmänt etablerade. Konkurrenter på den här typen av marknader tävlar om 
samma efterfrågan och allt eftersom fler aktörer etablerar sig kommer vinstmarginaler och tillväxttakt 
begränsas samtidigt som olika produkterbjudanden blir alltmer kommodifierade. En blå ocean å andra sidan 
symboliserar ännu ej existerande marknader där konkurrensen således är obefintlig. Här finns det en 
möjlighet att skapa ny efterfrågan och potentialen för hög lönsamhet och tillväxt är stor. Enligt Kim och 
Mauborgne (2004) finns det bara två sätt för företag att skapa blå oceaner, antingen genom att definiera helt 
nya industrier eller, något som är betydligt vanligare, att skapa en blå ocean med utgångspunkt i en röd 
genom att definiera om den existerande industridynamiken.  

Utan att specifikt nämna affärsmodellsinnovation som begrepp ligger Kim och Mauborgnes (2004) idéer 
väldigt nära de resonemang som teoretiker på området för idag. Målet med affärsmodellsinnovation är att 
lyckas skapa det som Kim och Mauborgnes (2004) beskriver som blå oceaner, något som Apple lyckades i det 
tidigare nämnda exemplet med iPod och iTunes. 

Utöver ett proaktivt försök att ta sig ur en olönsam och konkurrensutsatt marknadsposition kan 
affärsmodellinnovation även ses som en nödvändig reaktiv förmåga för att säkra företagets framtida 
överlevnad (Osterwalder & Pigneur, 2010). I den teoretiska förstudien framhöll flera teoretiker 
affärsmodellens nära relation till omgivningens utveckling. Framförallt Osterwalder och Pigneur (2010) samt 
Mason och Spring (2011) förespråkar ett situationsbaserat förhållningssätt till affärsmodellsinnovation där 
företag bör arbeta med olika tänkbara scenarion. Osterwalder och Pigneur (2010) uttrycker sin ståndpunkt 
enligt följande: “A competitive business model that makes sense in today’s environment might be outdated or even obsolete 
tomorrow. We all have to improve our understanding of a model’s environment and how it might evolve.” (s 210 Osterwalder 
och Pigneur, 2010)  
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Avslutningsvis är det värt att poängtera att affärsmodellsinnovation inte ska drivas igenom utan ett tydligt 
syfte eller motivering. Johnson et al. (2008) menar på att den befintliga affärsmodellen mycket väl kan 
utnyttjas för att kapitalisera på nya möjligheter, förutsatt att det nya värdeerbjudandet kan stödjas av: 

! Den befintliga prismekanismen eller kostnads- och intäktsmodellen  
! De befintliga kritiska resurserna och processerna 
! En kongruens med den rådande strategin, företagets målsättning och uppföljning 

 
Ett alternativ inom området för affärsmodellsinnovation är således att avstå från innovation men oavsett om 
företaget väljer att behålla den befintliga affärsmodellen ett tag till eller anser att det krävs en större 
systemförändring måste denna grunda sig i en djupgående analys av den egna verksamheten och hur denna 
förhåller sig till omvärlden.   

Att arbeta med affärsmodellsinnovation i praktiken 
För att arbeta med affärsmodellsinnovation i praktiken diskuterar Osterwalder och Pigneur (2010) främst två 
centrala delar; omvärldsanalys och val av drivkraft.  

Omvärldsanalysen är en övergripande kartläggning av den egna omgivningen som syftar till att skapa en 
uppfattning om affärsmodellens utvecklingsutrymme, så kallad design space. I Osterwalder och Pigneurs (2010) 
eget exempel delar de upp omgivningsanalysen i market forces, industry forces, key trends (socioekonomiska. 
sociokulturella, legala, tekniska), och macroeconomic forces. Genom att kartlägga den befintliga affärsmodellen i 
relation till sin omgivning kan detta sedan användas som utgångspunkt till att utveckla en ny affärsmodell 
enligt  Figur 19. 

 
 

 Figur 19 - Osterwalder och Pigneurs (2010) visualisering av affärsmodellsinnovation 
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När det kommer till val av drivkraft till affärsmodellsinnovation finns det enligt Osterwalder och Pigneur 
(2010) följande fem stycken olika, där den sista är en blandform av de tidigare: 
 

! Resursdriven  
! Värdeerbjudandedriven 
! Kunddriven 
! Finansiellt driven 
! Multidriven (flera block i affärsmodellen driver innovation) 

 
Drivkraften utgör således det block i BMC som innovationen tar sin utgångspunkt i, se Figur 20 nedan. Trots 
att innovationen utgår från ett specifikt block i vissa av fallen innebär detta inte att innovationen är isolerad 
till enbart ett affärsmodellsblock (Osterwalder och Pigneur, 2010). Som pilarna indikerar kommer fler block 
beröras på grund av nära relationer och beroenden till andra block i BMC. Detta stämmer även med BCG:s 
(2009) tidigare definition av affärsmodellsinnovation.  
 

 
Figur 20 - Osterwalder och Pigneurs (2010) drivkrafter till affärsmodellsinnovation 

 
Vilken drivkraft som ett företag väljer att utgå ifrån bör enligt Osterwalder och Pigneur (2010) grunda sig i 
utvärderingen av företagets befintliga affärsmodell. Detta tillvägagångssätt har en stark strategisk koppling då 
det i praktiken innebär att ett internt resursbaserat perspektiv kombineras med ett externt marknadsbaserat 
perspektiv för att åstadkomma en dynamisk förändring. Schneider och Spieth (2013) framhåller också i deras 
artikel om affärsmodellsinnovation att drivkraften eller syftet med denna kommer att vara starkt formad av 
företagets strategiska inriktning. Utöver att drivkraften kommer att bli strategiskt färgad har litteraturen inom 
området även visat på att det finns en tidsaspekt eller livscykeldimension att ta hänsyn till. Brege et al. (2013) 
visar i sin studie om industribyggda byggnader att ett mer internt resursfokuserat perspektiv är att föredra i en 
introduktionsfas av en innovation men att allteftersom erbjudandet blir mer välkänt på marknaden kommer 
externt perspektiv bli viktigare.  

Att som Osterwalder och Pigneur (2010) huvudsakligen utgå ifrån klassisk strategilära i identifikationen av 
drivkrafter till affärsmodellsinnovation kan ha sina begränsningar. Precis som att den grundläggande 
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utformningen av BMC fick kritik för att inte vara tillräckligt tydlig i definitionen av blocket för 
värdeerbjudande, har Osterwalder och Pigneurs (2010) även fått kritik när det kommer till val av drivkrafter 
till affärsmodellsinnovation. Det är det smala värdeperspektivet som ligger till grund för att kritiska röster 
höjs. Haehnel (2014) och Stähler (2014) kritiserar att Osterwalder och Pigneur (2010) för att inte ta tillräcklig 
hänsyn till företagskulturella värderingar som drivkraft. Även Gobble (2014) lyfter fram Haehnels (2014) 
ståndpunkt i sin artikel om affärsmodellsinnovation och menar dessutom att hållbart värdeskapande borde 
utgöra en allt större drivkraft till affärsmodellsinnovation. Gobble (2014) formulerar sig enligt följande: “The 
root of the business model is, in Osterwalder and Pigneur's words, "the rationale of how an organization creates, delivers and 
captures value. "It's important to remember though, that value may not equate solely to financial value. [...] One set of values that 
are increasingly a driver and target of business model innovation is sustainability.” Precis som den teoretiska förstudien 
visat på finns det således ett behov av att integrera hållbartvärdeskapande inom teorier för affärsmodeller och 
affärsmodellsinnovation. 

 Värdeskapandeprocess 2.2.2.4
Den fjärde och sista aspekten av ett företags verksamhet som berörs av att börja arbeta mer med 
affärsmodellen som ett strategiskt verktyg är värdeskapande processen.  

Teoretiker inom affärsmodellsområdet förespråkar att företag istället för att begränsas av ramarna för den 
egna verksamheten ska perspektivet på den värdeskapande processen till att inkludera hela de nätverk av 
olika intressenter företaget ingår i (Drucker, 1994; Casadesus-Masanell och Ricart (2010); Zott och Amit, 
2010; Mason och Spring, 2011).  

Då synen på den värdeskapande processen sammanfaller med de insikter som den teoretiska förstudien 
bidragit med kring att ett innovativt värdeskapande ska ske i nätverk för att kunna maximeras, kommer 
denna utgångspunkt bibehållas och det finns inte ett behov av att utveckla dessa teorier närmare här.  

 Sammanfattning av hur affärsmodellsteorierna påverkar olika 2.2.2.5
verksamhetsaspekter  

Inom vart och ett av de fyra områdena som beskrivs ovan har en typ av förändring som är nödvändig för att 
ett företag ska kunna utveckla den befintliga synen på verksamheten med hjälp av affärsmodellen som 
strategiskt verktyg identifierats.  

För aspekten värdeerbjudande handlar den centrala förändringen om att frångå det traditionella fokuset kring 
det fysiska värdeerbjudandet och istället se till hela affärsmodellen som bygger upp värdeerbjudandet. Företag 
med olika värdeerbjudanden ska istället tänka i termer av parallella affärsmodeller. 

För aspekten kundbehov krävs en god kännedom om vilka kundbehov som värdeerbjudandet uppfyller samt 
vilka för- och nackdelar kunden upplever med detta. Genom att se värdeerbjudandet utifrån hela företagets 
affärsmodell sker en förändring till att se hur företaget kan uppfylla kundens behov och upplevda för- och 
nackdelar med hela affärsmodellen.   

För aspekten innovation bör företag, på samma sätt som för värdeerbjudande, gå från att centrera innovationen 
kring specifika produkter och tekniker till att undersöka innovationsmöjligheter utifrån hela affärsmodellen. 
Affärsmodellsinnovation har visat sig mer konkurrenskraftsgrundande än traditionell produkt- eller 
teknikrelaterad innovation.  

För aspekten värdeskapande process bör förändringen innefatta ett utvidgat perspektiv på företaget gränser. Då 
det affärsnätverk av olika intressenter som företaget ingår i har en viktig del i den värdeskapande processen, 
och företaget bör således se det egna värdeskapandet i relation till möjligheter som ges av nätverket.  

Om de fyra aspekterna och de förändringar som rekommenderas utifrån affärsmodellsteorin ses till sin helhet 
kan ett mönster utläsas. Att arbeta med affärsmodellen som ett strategiskt verktyg handlar om en övergång 
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från en organisation som utformats och fattar beslut utifrån ett traditionellt produktfokus2 till att istället arbeta 
utifrån ett affärsmodellsperspektiv. Ett affärsmodellsperspektiv definieras således som att försöka driva de 
förändringar som beskrivits ovan. Förflyttningen från ett produktfokus till ett affärsmodellsfokus summeras i 
Figur 21.  

 

 

Figur 21 - Egen figur: Övergången från produktfokus till affärsmodellsperspektiv 

 

 Utmaningar med att arbeta med affärsmodeller i praktiken 2.2.3
Att använda affärsmodellen i praktiken och gå från ett produktfokus till ett affärsmodellsfokus syftar till att 
stärka konkurrenskraften och maximera ett företags värdeskapande. Dock kommer denna förändring att 
innebära utmaningar. De utmaningar som valts ut och presenteras i detta avsnitt har lyfts fram av teoretiker 
under den fördjupade teoristudien inom affärsmodellsområdet och är följande: 

! Problematiken att arbeta med parallella affärsmodeller 
! Svårigheten att prioritera mellan olika innovationsmöjligheter  
! Den största begränsningen utgörs av den befintliga affärsmodellen  

 
De två första utmaningarna har tydlig koppling till de tidigare diskuterade verksamhetsaspekterna för 
värdeerbjudande och innovation. Den tredje och sista utmaningen är av annan karaktär och innefattar 
affärsmodellsbegreppet som helhet, den kan således inte kopplas till en specifik verksamhetsaspekt. 

 Problematiken att arbeta med parallella affärsmodeller 2.2.3.1
Trots de fördelar som finns med att tillämpa parallella affärsmodeller menar teoretiker på att det också finns 
stora risker att gå mot en sådan utveckling. För att säkerställa att de parallella affärsmodellerna kompletterar 
varandra menar Casadesus-Masanell och Tarziján (2012) att företagsledningen bör ställa sig två frågor; 

                                                             
2Med produktfokus åsyftas ett traditionellt värdeerbjudande som centreras kring en fysisk produkt, teknik eller tjänst. 
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huruvida affärsmodellerna delar samma centrala fysiska tillgångar och i vilken utsträckning som resurserna 
och förmågorna som krävs för att driva affärsmodellerna är komplementära.  

Markides (2008) diskuterar även parallella affärsmodeller och problem som kan uppstå vid en sådan 
integration. Han menar att etablerade företag ställs inför utmaningen hur den nya affärsmodellen ska 
kombineras med den befintliga affärsmodellen. Han hävdar att det finns bevis för att de flesta etablerade 
företagen som försöker kombinera dessa misslyckas, vilket beror på att det skapas en konflikt mellan 
affärsmodellerna om vad som ska prioriteras. Markides (2008) menar att valet att införa parallella 
affärsmodeller måste grunda sig i hur allvarlig konflikten med den befintliga affärsmodellen blir.  

Av Casadesus-Masanell och Tarziján (2012) och Markides (2008) resonemang framgår att fördelarna med att 
bedriva parallella affärsmodeller riskerar att gå förlorade om affärsmodellerna inte kompletterar varandra på 
ett bra sätt. 

 Svårigheten att prioritera mellan olika innovationsmöjligheter  2.2.3.2
En utmaning som kan kopplas till affärsmodellsinnovation är att det ofta är svårt att avgöra vilka av de 
möjligheter som ett företag har lyckats identifiera som det är värt att satsa på (Teece, 2009; Chesbrough, 
2010). Båda författarna är även överens om att den enda vägen framåt är att testa olika alternativ. 
Chesbrough (2010) rekommenderar Osterwalder och Pigneurs (2010) affärsmodellsramverk som en bra 
utgångspunkt för att planera alternativa valmöjligheter. Teece (2009) framhåller vikten av att företag tillåter 
sig att göra misstag för att lära längs vägen och göra justeringar där det behövs. Teece (2009) beskriver vidare 
svårigheterna kring hur företag ska utveckla affärsmodeller som närmare en konstform än en vetenskap. Även 
Chesbrough (2010) framhåller att osäkerheten som är förknippad med affärsmodellsinnovation gör att denna 
blir mycket utmanande att lyckas med. 

 Den största begränsningen utgörs av den befintliga affärsmodellen  2.2.3.3
Den tredje och sista utmaningen är inte kopplad till en specifik aspekt av ett företags verksamhet eller ett visst 
område inom affärsmodellsteorin. Den största utmaningen med att gå från ett produktfokus till ett 
affärsmodellsperspektiv kan tyckas motsägelsefull men utgörs av företagets befintliga affärsmodell. 

Chesbrough and Rosenbloom (2002) beskriver fenomenet som att den bakomliggande logiken i en nuvarande 
affärsmodell visserligen kan ha möjliggjort ett utökat värdeskapande men samtidigt skapat en kognitiv 
begränsning hos beslutsfattare att se nya utvecklingsmöjligheter. En tidigare framgångsrik affärsmodell 
kommer påverka vilken information som företaget betraktar som värdefull med hänsyn till de befintliga 
kärnkompetenserna (Chesbrough, 2010). Detta resonemang liknar den företeelse som Prahalad och Bettis 
beskrev som en branschs dominanta logik redan 1986, vilket Chesbrough (2010) även uppmärksammar i sin 
artikel. Prahalad och Bettis (1986) definierar dominant logik som “... a mind set or a world view or conceptualization 
of the business and the administrative tools to accomplish goals and make decisions in that business.” Chesbrough (2010) gör 
tolkningen att ett företags dominanta logik i stort beskriver den etablerade uppfattningen om hur ett företag 
skapar och fångar värde, och därmed är inte steget långt till att den dominanta logiken kan likställas med den 
dominerande affärsmodellen på marknaden.  

Ett nära besläktat begrepp med dominant logik är så kallad path-dependency som tas upp av Bohnsack et al. 
(2014). I mogna branscher kommer inte bara den befintlig affärsmodellen utgöra ett kognitivt hinder utan 
existerande tillgångar och nätverk kommer göra företagen fysiskt och ekonomiskt beroende av den etablerade 
affärsmodellen för verksamheten. Förmågan till affärsmodellsinnovation kommer således i stor utsträckning 
att bero på om företaget är etablerat eller entreprenöriellt. Detta grundar sig enligt Bohnsack et al. (2014) i 
hur path dependent olika företag är, vilket refererar till hur beroende företagen är av den befintliga 
verksamheten vid nya beslut. Etablerade företag, som är mer path dependent, tenderar att anpassa förändringar 
efter den befintliga affärsmodellen och främst fokusera på att effektivisera existerande system för att nå ett 
utökat värdeskapande. Entreprenöriella företag skapar istället värde främst genom att vara nyskapande, vilket 
grundar sig i att de är mindre path dependent och således inte behöver begränsa innovationsgraden med hänsyn 
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till en välförankrad befintlig affärsmodell. Bergek et al. (2008) belyser vikten av att även företag på en mogen 
marknad strävar efter fortsatt innovationskraft. I sin artikel har de specifikt undersök hur teknisk utveckling 
kan ändra om spelplanen på en i övrigt mogen turbinmarknad. Deras generellt applicerbara slutsats blir att 
etablerade företag som inte har förmågan att vara innovativa i sina erbjudanden riskerar att bli late shakeouts, 
vilket innebär att endast de aktörer som lyckas upprätthålla en hög innovationsförmåga kommer att överleva 
på bekostnad av andra företag som inte lyckas i samma utsträckning.  

Marknadens mognadsgrad och företags etableringsgrad kommer således att stor inverkan på hur stor kognitiv 
och fysisk begränsning den befintliga affärsmodellen kommer att utgöra.  

 Kritiska framgångsfaktorer för att arbeta med affärsmodeller i praktiken 2.2.4
På en övergripande nivå kan förmågan att lyckas gå från ett produktfokus till ett affärsmodellsperspektiv ses 
som en kritisk framgångsfaktor i sig. På nästa nivå kan dock de faktorer som framhålls som förutsättningar för 
att driva denna övergång även ses som kritiska framgångsfaktorer. De framgångsfaktorer som identifierats 
under teoriinläsningen presenteras nedan och förklaras sedan närmare. 

! Övergå från ett produktfokus till ett affärsmodellsperspektiv 
! Ledarskap som uppmuntrar innovation och en proaktiv företagskultur 

 

 Övergå från ett produktfokus till ett affärsmodellsperspektiv 2.2.4.1
Övergången innefattar att företaget förändrar synen på verksamheten enligt de fyra aspekter som beskrivits i 
Figur 21. Dessa är värdeerbjudande, kundbehov, innovation samt värdeskapande process. 

 Ledarskap som uppmuntrar innovation och en nyfiken företagskultur 2.2.4.2
För att inte riskera att fastna i fällan som utgörs av den befintliga affärsmodellen och den obeslutsamhet som 
kan grunda sig i svårigheten att utvärdera olika möjliga vägar framåt i förhand, lägger Chesbrough (2010) ett 
stort ansvar på företagsledningen. Ledningen har möjlighet att påverka den rådande företagskulturen mot att 
bli mer öppen för förändring. Det är även på ledningsnivå som de svåra besluten kring vilka 
affärsmodellsinnovationsmöjligheter fattas. Genom att förmedla att det är viktigt att våga pröva nya vägar 
och ifrågasätta gamla strukturer kan ledningen sprida en kultur där acceptansen för förändring blir större 
eftersom det finns en förståelse för varför innovationsförmåga är så kritiskt för företagets konkurrensförmåga 
(Teece, 2009; Chesbrough, 2010).  
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 Summering av utmaningar och kritiska framgångsfaktorer för att arbeta med 2.2.5
affärsmodeller i praktiken 

I Tabell 1 nedan summeras de utmaningar och kritiska framgångsfaktorer som identifierats genom den 
fördjupade inläsningen av teorier kring hur företag kan arbeta med affärsmodeller som strategiska verktyg i 
praktiken. 

Tabell 1- Summering av utmaningar och kritiska framgångsfaktorer för att arbeta med affärsmodeller i praktiken 

Utmaningar Kritiska framgångsfaktorer 

! Problematiken att arbeta med 
parallella affärsmodeller 

! Övergå från ett produktfokus till ett 
affärsmodellsperspektiv 

! Ledarskap som uppmuntrar innovation 
och en proaktiv företagskultur 

! Svårigheten att prioritera mellan olika 
innovationsmöjligheter  

 

! Den största begränsningen utgörs av 
den befintliga affärsmodellen  

 

!

 !
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2.3 Det teoretiska området för hållbarhet 
Den teoretiska förstudien har visat på att hållbarhetsområdet har en viktig roll att spela när det kommer till 
att bidra med ett nytt, bredare värdeperspektiv. Istället för att stanna vid den traditionella frågeställningen 
kring hur värde ska maximeras har teorier inom hållbarhet istället valt att fokusera mer på vilket värde som 
ska ligga till grund för det maximerade värdeskapande. Eftersom en avgränsning gjorts av den sociala 
värdedimensionen kommer detta avsnitt fördjupa sig inom miljömässigt och ekonomiskt hållbart 
värdeskapande. 

För att kunna arbeta operativt med hållbarhet finns ett behov att konkretisera hållbarhetsbegreppet 
ytterligare och därför inleds detta avsnitt med teoretiska ramverk som kan vara ett bra stöd i företags 
hållbarhetsarbete. Därefter undersöks de miljömässiga och ekonomiska aspekterna av hållbarhet i relation till 
byggbranschen. Dels undersöks vilken miljöpåverkan som är aktuell utifrån byggföretagens verksamhet och 
dels görs en närmare beskrivning av vilket värde som inkluderas under de övergripande dimensionerna för 
miljö och ekonomi. Avsnittet avslutas med att de utmaningar och kritiska framgångsfaktorer som identifierats 
i den teoretiska förstudien uppdateras med hänsyn till de förhållandena råder i byggbranschen. Detta för att 
uppnå ökad relevans utifrån studien syfte.   

 Ramverk för hållbarhetsarbete 2.3.1
För att underlätta integrationen av ett konkurrenskraftsgrundande hållbarhetsarbete har flertalet modeller 
tagits fram av olika författare. Modellerna tydliggör den praktiska resan för ett företags hållbarhetsarbete och 
hjälper till att klassificera hur långt företaget har kommit på denna resa. I detta avsnitt presenteras tre utvalda 
modeller med tydlig koppling till företagets operativa verksamhet. 

Gemensamt för de modellerna som redogörs för nedan är att den lägsta nivån i modellerna innebär att 
företaget följer lagar men att det egentligen inte bidrar till företagets konkurrenskraft eller är kopplat till 
företagets kärnkompetens. Regleringar kan hjälpa till att få företagen att minska sin negativa påverkan på 
hållbarhet men kan inte ge maximalt värdeskapande (Wheeler et al., 2003; Porter och Kramer, 2006; 
Nidumolu et al., 2009; Haanaes et al., 2013).  

Wheeler et al. (2003) presenterar ett ramverk där författarna försöker förena begreppen CSR och hållbar 
utveckling som förhåller sig till intressenterna genom att fokusera på värdeskapande som utgångspunkt. 
Vidare menar Wheeler et al. (2003) att företaget kan ha kommit olika långt i hållbarhetsarbetet i olika delar 
av företaget men även inom de olika värdedimensionerna av hållbarhet - ekonomi, socialt och miljö. 
Ramverket består av tre nivåer där företagskulturen delas in i tre typer beroende på organisationens attityd 
till intressenter och värdeskapande.  

 
Figur 22 - Wheeler et al.:s (2003) ramverk 
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Som kan ses i Figur 22 går skalan från att minska den negativa påverkan till att prestera bättre ur ett 
hållbarhetsperspektiv. I botten av pyramiden återfinns nivå ett som författarna valt att kalla compliance culture, 
som innebär att företaget följer de grundläggande sociala normerna och försöker undvika att göra sådant som 
förstör ryktet av företaget. Nivå två benämns relationship management culture och innebär att företaget arbetar 
med värdeskapande utifrån respektive fall. Företaget försöker skapa värde för de närmaste intressenterna men 
begränsas av vad som är möjligt och vad som efterfrågas av investerare för att göra dem nöjda. Sustainable 
organization culture är nivå tre där företaget identifierar samspelet och synergieffekter mellan företaget, 
intressenter och samhället. Vid denna nivå eftersträvar företaget att maximera värdeskapandet i samtliga 
delar av hållbarhet; ekonomi, social och miljö.  

Nidumolu et al. (2009) har likt Wheeler et al. (2003) tagit fram ett ramverk för hur företags hållbarhetsarbete 
kan kategoriseras. De menar att hållbarhet och arbetet med hållbar utveckling ger möjlighet till innovation 
som kan ge bra avkastning för företaget. Modellen förklarar företagets operativa resa inom hållbarhet. Detta 
skiljer sig från Wheeler et al.:s (2003) modell som menar att företaget kan ha väl utvecklade planer och idéer 
om vad som krävs för att skapa en hållbar organisation och därmed uppnå en högre nivå i deras pyramid, 
men att verksamheten kan agera på en lägre nivå. Där Wheeler et al. (2003) beskriver den mentala resan kan 
Nidumolu et al.:s (2009) modell snarare ses som den operativa resan som genomförs i företaget. Deras modell 
består av fem steg som kan ses i Figur 23.  

 
Figur 23 - Nidumolu et al.:s (2009) ramverk 

Stegen ökar i grad av medvetenhet vad gäller hållbarhet och vad som företaget gör för att vara hållbara. 
Första steget är Viewing compliance as opportunity, där företaget följer lagar och regler som är satta. Utöver det 
finns även påtryckningar att bidra med välgörenhet som i vissa fall kan vara lika märkbara som lagarna för 
företaget. Nästa steg är Making value chains sustainable, där större fokus läggs på värdekedjan och att reducera 
användningen av icke-förnybara resurser. Samarbete med leverantörer och återförsäljare blir viktigt för att 
utveckla processen. Initiativet från företagets sida är ofta för att förbättra ryktet, men ger oftast även andra 
effekter som besparingar i kostnader och skapar nya affärsmöjligheter. Designing sustainable products and services är 
det tredje steget där företaget aktivt arbetar med att ta fram produkter eller service som är hållbara. Processen 
börjar ofta med att åtgärda de produkter eller service som är mest skadliga för miljön. Kunders oro och 
medvetenhet påverkar ofta företagets agerande att arbeta med att erbjuda hållbara produkter eller service. 
Vidare fortsätter författarna att definiera det fjärde steget som Developing new business models. Här framhålls att 
det ibland inte räcker med att modifiera den existerande affärsmodellen för att lyckas bli hållbara. Det krävs 
snarare att vara nytänkande och att skapa en ny affärsmodell som inkluderar att utforska nya alternativ till att 
sköta företaget samt förstå hur företaget kan möta kundernas behov på andra sätt. Det sista steget är Creating 
next-practice platforms och innebär att företaget förändrar det befintliga synsättet för att integrera ett hållbart 
arbetssätt.   

Då Nidumolu et al.:s (2009) modell kan ses som en modell över hur omfattande hållbarhetsarbetet är inom 
företaget, menar Porter och Kramer (2006) att det saknas konkret vad företag ska göra och modellerna blir 
ofta för svårbegripliga och omfattande. Dock beskriver Porter och Kramers (2006) modell företagets 
operativa resa inom hållbarhetsarbetet likt modellen som Nidumolu et al. (2009) presenterar, vilket skiljer sig 
från Wheeler et al.:s (2003) modell som betraktar företagets mentala resa inom hållbarhetsarbetet.  

Porter och Kramer (2006) framhåller i sin artikel att valet av vilken typ av hållbarhetsarbete som företaget ska 
fokusera på ska baseras på hur konkurrensgrundande hållbarhetsarbetet är, vilket i sin tur avgör hur nära 
kärnverksamheten aktiviteten är. Skillnaden mellan detta och Nidumolu et al.:s (2009)  definition av modellen 
är att Nidumolu et al. (2009) inte nämner hållbarhetsarbetet utifrån termer att det ska vara 
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konkurrensgrundande utan att det snarare ses i vilken omfattning eller innovationsgrad som 
hållbarhetsarbetet utgör.  

Porter och Kramer (2006) hävdar att inga företag kan lösa alla samhälleliga problem, utan ska välja ut de 
problem som korsar företagets verksamhet. Vidare menar de att företag och samhället behöver varandra, 
genom att företag behöver ett fungerande samhälle med utbildning, sjukvård, etc. Samtidigt är samhället 
beroende av att ha lönsamma företag som skapar arbetstillfälle, står för innovation med mera. Det har 
resulterat i en modell som graderar hur det hållbara problemet är relaterat till företagets kärnverksamhet, 
som kan ses i modellen som visas i Figur 24. Modellen går från att minska skadan till att maximera det delade 
värdeskapande för företaget och samhället.  

 
Figur 24 - Porter och Kramers (2006) ramverk 

Porter och Kramer (2006) talar om social i deras modell, där de inte endast syftar på social hållbarhet utan 
även tar hänsyn till miljöaspekten av hållbarhet. Den första delen i modellen Generic social impacts innebär att 
det hållbara initiativet har liten koppling till företaget och påverkar inte företagets verksamhet eller skapar 
konkurrensfördelar. Nästa steg innebär att det hållbara initiativet påverkar värdekedjan, Value chain social 
impacts. Social dimensions of competitive context innebär värdeskapande både för företaget och samhället och som 
dessutom bidrar till företagets konkurrenskraft. Författarna tydliggör att samma aktivitet kan innebära olika 
saker i modellen beroende på företagets verksamhet och kan till och med skilja sig emellan affärsenheter. I 
modellen visas även ytterligare en dimension i form att till vänster återfinns aktiviteteter som anses vara 
responsivt CSR arbete. Vid förflyttning till höger uppnås en högre strategisk CSR, vilket Porter (2011) har 
utvecklat till begreppet CSV. De menar att genom strategisk CSR kan företag göra störst nytta för samhället 
samtidigt som det gynnar företaget mest. I jämförelse med Nidumolu et al. (2009) kan varje steg i deras 
modell vara antingen responsiv eller strategisk, beroende på om aktiviteten är konkurrensgrundande, enligt 
Porter och Kramers (2006) definition.  

Ju mer hållbarhetsarbetet är en naturlig del av företagets processer och produkter, och därmed längre på de 
skalorna i modellerna, desto mer skapar det värde för företaget och samhälle. Både Wheeler et al. (2003) och 
Nidumolu et al. (2009) framhäver detta i sina modeller i sustainable organization culture respektive new business 
model och next-practice platforms. I dessa steg har både inställningen till hållbarhetsarbetet och den operativa 
realiseringen utvecklats till att vara tätt kopplat till företagets kärnverksamhet. I Porter och Kramers (2006) 
artikel kan även detta uttydas som strategisk CSR, där företagets hållbarhetsarbete gynnar samhället men också 
är konkurrensgrundande för företaget. Som Porter och Kramer (2006) poängterar kommer en utveckling på 
skalan mot mer strategisk arbete med hållbarhet och kopplat till kärnkompetensen att innebära att det blir allt 
viktigare att välja ett begränsat antal aktiviteter som företaget ska fokusera på. 

Både Nidumolu et al. (2009) och Porter och Kramer (2006) lyfter fram att hållbarhetsarbetet i sig inte betyder 
att det blir mer arbete ju bättre företaget presterar inom hållbarhet utan snarare att det ställer högre krav på 
kreativiteten och initiativförmågan att upptäcka nya lösningar som inkluderar den hållbara aspekten.  
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 Att arbeta med hållbarhet i praktiken  2.3.2
Efter den teoretiska förstudien finns ett behov att undersöka hållbarhetsbegreppet närmare i relation till 
byggbranschen. Detta avsnitt ska ge stöd till hur företag ska arbeta med hållbarhet i praktiken och har därför 
kommit att fokuseras kring miljömässigt och ekonomiskt värdeskapande ur byggbranschens perspektiv. I den 
utsträckning som varit möjlig har källor med direkt anknytning till byggbranschen eftersökts. 
Konsultrapporter av mer generell karaktär men med tydlig praktisk tillämpning har också ansetts lämpliga i 
sammanhanget.   

 Miljöpåverkan inom byggbranschen  2.3.2.1
I inledningen konstaterades att byggbranschen medför en stor miljöpåverkan och detta avsnitt syftar således 
att gå närmare in på hur byggföretag förhåller sig till miljöområdet och vilka miljöaspekter som är 
prioriterade inom företagens miljörelaterade hållbarhetsarbete. 

PwC (2014) kan visa i sin undersökning Entreprenadbarometern att miljöfrågan prioriteras högst inom 
hållbarhetsområdet av byggföretag, framför mer socialt relaterade faktorer som exempelvis hälsa och 
anställningsförhållanden. De anser att ökade regleringar och lagkrav inom miljöområdet har haft stor 
påverkan på denna utveckling.  

Som ett led av att byggföretagen har kommit att gjort allt större insatser inom miljöområdet har behovet även 
ökat av att kunna jämföra olika aktörer och projekts prestationer. Detta har blivit aktuellt både från 
företagens sida samt för intressenter som kunder och investerare. Efterfrågan på olika typer av 
miljöcertifieringar har därför kommit att öka kraftigt under de senaste åren (World Green Building Council, 
2013; PwC, 2014). Det finns idag flera olika miljöcertifieringar som klassificerar hur väl byggnaderna 
uppfyller kraven för hur miljövänligt byggnationerna är, exempel är LEED, BREAM och Svanen.  

I studiens inledande introduktion till byggbranschen framhölls att byggbranschen i Sverige står för 40 procent 
av energianvändningen, nära 50 procent av den totala råvaruåtgången och en betydande del av material- och 
kemikalieförbrukningen (Lagerström, 2002). Boverket (2014) har undersökt närmare vilka miljöaspekter som 
är mest kritiska inom byggbranschen. Ur Boverkets rapport Miljöpåverkan Bygg- och fastighetsbranschen (2014) tas 
de så kallade miljöindikatorer upp som anses vara de områdena som bygg- och fastighetsbranschen har störst 
miljöpåverkan inom. Dessa indikatorer är klimatutsläpp, energianvändning, kemikalier och avfall.  

Inom klimatområdet finns det flera källor som framhäver att byggindustrin står för en stor del av samhällets 
totala klimatpåverkan (BIMhow, 2013; Zuo och Zhao, 2014). Beräkningar visar att koldioxidutsläppen från 
byggprocesser motsvarar utsläppen från alla personbilar i Sverige (IVA, 2014). Kungliga 
Ingenjörsvetenskapsakademin (IVA) framhåller i en rapport som tagits fram för att främja ett 
energieffektivare samhälle i samarbete med kommunen Stockholm Stad och branschorganisationen Sveriges 
Byggindustrier, att energianvändning och klimatpåverkan är de miljöområden som byggbranschen har störst 
påverkan inom. Energiåtgång och kilmatpåverkan har en nära koppling i och med att den energi som 
produceras ofta kommer från fossila bränslen som orsakar ökade utsläpp av klimatgaser. Dessa områden har 
även kommit att bli de högst prioriterade inom miljörelaterat hållbarhetsarbete i byggbranschen. Boverket 
(2012) menar att en betydande anledning till detta är de allt hårdare regleringar och skatter som införts med 
koppling till denna typ av miljöpåverkan, vilket då har höjt incitamenten för byggföretag att prestera bättre 
inom dessa områden. Betydelsen av regleringar och lagkrav stämmer väl med de tidigare presenterade 
resultaten från PwC:s (2014) undersökning. 

IVA (2014) har studerat var klimatpåverkan är som störst i relation till byggprocessens livscykel. De har valt 
att basera sin studie på produktionen av ett flerbostadshus i betong där energiförsörjningen utgår från en 
nordisk elmix. I Figur 25 visas byggprocessen grafiskt där uppströms representerar produktionen och 
nedströms är driftsfasen. Historiskt sett har uppfattningen varit att klimatpåverkan nedströms stått för 85 
procent av den totala klimatbelastningen, medan 15 procent av klimatbelastning orsakats uppströms. I den 
nya studien från 2014 menar de att det har skett ett skifte till att det numera är en jämn fördelning mellan 
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dessa två delar. Detta tycks bero på att det de senaste åren har genomförts insatser för att minska 
energianvändningen i driftsfasen nedströms. IVA (2014) förklarar förändringen genom att allt hårdare 
lagkrav är en bidragande orsak till att klimatpåverkan nedströms har minskat. Däremot har produktionsfasen 
uppströms inte tagits i beaktande på samma sätt vid regleringar och lagkrav, vilket har lett till att inte lika 
stora förändringar har skett i produktionsfasen. Dessutom menar IVA (2014) att den allmänna uppfattningen 
i branschen är att produktionen är en temporär fas som avslutas när projektet är klart, när byggföretagen i 
själva verket inleder nya projekt vilket leder till att den totala påverkan på klimatet inte kan överses i 
produktionsfasen. Trots att IVA:s (2014) studie har fokuserat på klimatområdet anses metodiken och 
resonemanget kring hur klimatpåverkan kan kopplas till olika steg i byggprocessen kunna generaliseras till 
olika typer av miljöpåverkan från byggbranschen i allmänhet.  

 

 
Figur 25 - IVA:s (2014) modell över hur klimatpåverkan kan relateras till olika steg i byggprocessen 

 
Sammanfattningsvis kan energi och klimat ses som de centrala områdena för miljöpåverkan inom 
byggbranschen, följt av kemikalier och avfall.  

 Miljömässigt och ekonomiskt värdeskapande inom byggbranschen 2.3.2.2
Med utgångspunkt i den teoretiska förstudien finns ett behov att konkretisera miljömässigt och ekonomiskt 
värdeskapande i relation till byggbranschen. 

Utifrån den kartläggning som gjorts i föregående avsnitt kring vilken miljöpåverkan som byggbranschen 
orsakar, kan ett miljömässigt värdeskapande beskrivas som främst relaterat till att minska miljöpåverkan från 
byggprocessen inom områdena för energi, klimat, kemikalier och avfall, vilket sammanställts i Figur 26. Detta 
bör enligt IVA:s (2014) uppdelning ske både uppströms och nedströms i byggprocessen. 

 

 Miljö 

Miljömässigt värdeskapande handlar 
om att minska miljöpåverkan inom:  
- Energi 
- Klimat 
- Kemikalier 
- Avfall 

Figur 26 - Egen figur: Miljömässigt hållbart värdeskapande inom byggbranschen 
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Det finns ett business case för miljöarbete inom byggbranschen 
När det kommer till hur miljöarbetet även ska bidra till ett ekonomiskt värdeskapande har förstudien visat på 
att det finns en generell utmaning i att hållbarhetsarbetens ekonomiska värdeskapande ofta ifrågasätts. Enligt 
World Green Building Council (WGBC), som är världens största nätverk av olika nationella initiativ för grönt 
byggande, har det funnits ett problem att sätta finansiellt värde på miljöarbete även inom byggbranschen. 
När detta inte görs riskerar beslut att enbart grundas på kortsiktiga finansiella avkastningskrav och WGBC 
framhåller att byggbranschen länge har saknat ett mer långsiktigt perspektiv (World Green Building Council, 
2013).  

Eftersom byggbranschen traditionellt sett varit så hårt driven efter ekonomiska parametrar har det under flera 
år gjorts rapporter och studier gjorts för att undersöka om det finns ett så kallat “business case” för 
miljövänligt byggande, eller med andra ord huruvida miljöarbetet lönar sig ekonomiskt eller ej. I ett försök att 
sammanställa de mest framstående resultaten av olika studier inom området och samtidigt koppla dessa till 
finansiellt värdeskapande har WGBC sammanställt en omfattande rapport för att således försöka besvara om 
det finns ett ”business case” för grönt byggande. Resultatet talade för mer miljövänligt byggande och 
presenteras enligt följande: “The report points to an increasingly compelling business case for green buildings. The evidence 
presented highlights that sustainable buildings make clear business sense – it’s not just about saving the planet” (World Green 
Building Council, 2013). 

Även det välkända strategikonsultbolaget McKinsey (2014) har sammanställt en hållbarhetsrapport där 
drivkrafterna till hållbarhetsarbete för företag från flera olika industrier undersökts närmare. Rapporten 
utmärker sig genom att ha ett tydligt praktiskt perspektiv på det annars så svårdefinierade värdebegreppet, 
vilket McKinsey (2014) uttrycker enligt följande: ”We sought to develop a set of practical recommendations for companies 
to capture value from sustainability”. Den generella uppfattningen de kommer fram till speglar situationen i 
byggbranschen väl, att kunna visa på ekonomiska fördelar med hållbarhetsarbetet är kritiskt. Genom att 
intervjua över 40 företagsledare inom framstående företag inom hållbarhetsområdet kom de till en liknande 
slutsats som WGBC om hållbarhetsarbetets betydelse för ekonomiskt värdeskapande: “Our conclusion: 
sustainability programs are not only strongly correlated with good financial performance but also play a role in creating it.” 

Hur kan det ekonomiska värdeskapandet av miljöarbete konkretiseras? 
Både WGBC (2013) och McKinsey har sedan valt att bryta ner det ekonomiska värdeskapandet av miljö- 
eller hållbarhetsarbete i mer konkreta termer. WGBC (2013) har kommit fram till följande fyra finansiella 
aspekter av grönt byggande: 

! Design and contruction costs 
! Operating costs 
! Asset value 
! Risk Mitigation 

Design and construction costs relaterar till kostnader för grönt byggande under produktionsfasen. Dessa har visat 
sig inte behöva bli högre för gröna byggnader förutsatt att planeringen är god och beslut fattas tidigt i 
processen. Dessutom har infrastrukturen kring att leverera miljövänliga lösningar förstärkts allteftersom 
efterfrågan har ökat. I de fall högre initiala investering krävs är det ofta så att dessa kan kompenseras av lägre 
kostnader med koppling till byggnadens driftsfas. Operating costs är direkt kopplade till driftsfasen och berör 
främst besparingar kring lägre vatten- och energianvändning samt lägre kostnader på grund av ett minskade 
underhålls- och renoveringskostnader på längre sikt. Asset value syftar till byggnadens ökade värde ur ett 
investeringsperspektiv. När intresset för miljövänliga byggnader ökar blir det också lättare att marknadsföra 
dessa och på så vis kunna motivera ett prispremium. På marknader där den miljömässiga byggstandarden är 
hög motiverar inte alltid gröna byggnader ett högre pris men har däremot kommit att utgöra en hygienfaktor, 
vilket har fått till följd att icke miljövänliga byggnader riskerar att inte kunna säljas till marknadspris. Risk 
mitigation handlar både om risker som är kopplade till en lägre finansiell värdering ur ett investeringsperspektiv 
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enligt ovan, och risker som är kopplade till att byggbolagen uppfyller de allt striktare regleringar och lagkrav 
som införs.   

För att bryta ner det ekonomiska värdeskapandet av miljövänligt byggande ytterligare framhåller WGBC att 
byggbolag bör koppla värdeskapandet till olika steg i byggprocessen samt vilka intressenter som berörs inom 
dessa (World Green Building Council, 2013).  

McKinsey (2014) bryter upp det ekonomiska värdeskapandet av hållbarhetsarbete i tre likande 
huvudkategorier: 

! Returns on capital 
! Risk management 
! Growth 

Returns on capital således främst om handlar om minskade kostnader genom ökad effektivitet i 
verksamhetsprocesser och värdekedja. De vanligaste aspekterna berör användning av naturresurser, energi, 
vatten och avfall. Inom risk management framhåll risker som relateras till verksamhetsprocesser, regler och lagar 
samt företagets rykte och hållbara profil. Growth syftar till den tillväxtpotential hållbarhetsarbetet kan 
generera. Inom kategorin inkluderas strategier kring uppköp eller avveckling av verksamheter, innovation 
samt expansion till nya marknader eller kundsegment. 

Hur McKinsey (2014) presenterar hela sin modell för hållbart värdeskapande ur ett ekonomiskt perspektiv 
framgår av Figur 27. 

Figur 27 - Hållbart värdeskapande ur ett ekonomiskt perspektiv enligt McKinseys (2014) definition 
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Summering av ekonomiskt värdeskapande från miljörelaterat hållbarhetsarbete inom 
byggbranschen 
Om WGBC (2013) och McKinseys (2014) ekonomiska aspekter av det miljörelaterade hållbarhetsarbetet 
jämförs och sammanställs resulterar detta i tre områden för ekonomiskt relaterat värdeskapande: 
 

! Ekonomisk lönsamhet 
! Minskade kostnader i värdekedja, verksamhetsprocesser och driftsfas 
! Ökade intäkter genom marknadsföring och mer attraktiva värdeerbjudanden 

! Tillväxtpotential 
! Innovation  
! Nya marknader och kundsegment 
! Uppköp och avveckling av verksamheter 

! Riskminimering 
! Regler och lagkrav 
! Verksamhetsprocesser 
! Rykte och profil 
! Investering 

 
Dessa områden visualiseras nedan av Figur 28, vilken är en modifierad version av den som McKinsey (2014) 
sammanställt och som presenterats i föregående avsnitt. 
 

 
 
 

 Utmaningar med att arbeta med hållbarhet i praktiken  2.3.3
Den teoretiska referensramens fördjupning inom ekonomisk och miljömässig hållbarhet i relation till 
byggbranschen möjliggör att de generella utmaningar som identifierats inom hållbarhetsområdet från den 
teoretiska förstudien kan uppdateras. Utgångspunkten tas således i följande generella utmaningar från den 
teoretiska förstudien: 

! Begreppet hållbarhet är svårt att definiera på operativ nivå då värdebegreppet är både dynamiskt och subjektivt 
! Förmågan att skapa ekonomiskt värde ifrågasätts 
! Värdeskapande i nätverk orsakar problem kring ansvarsfördelning och en gemensam bild av hållbart värde 

 
Under följande avsnitt diskuteras således dessa generella utmaningar utifrån de nya infallsvinklar som 
tillkommit från den teoretiska referensramen. 

Ekonomi 

Ekonomiskt värdeskapande 
handlar om: 
- Ekonomisk lönsamhet 
- Tillväxtpotential 
- Riskminimering 

Figur 28 - Egen figur: Ekonomiskt hållbart värdeskapande inom byggbranschen 
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 Begreppet hållbarhet är svårt att definiera på operativ nivå då värdebegreppet är 2.3.3.1
både dynamiskt och subjektivt 

Inom området för den generella utmaningen kring att definiera hållbarhet på en operativ nivå har följande 
utmaning framkommit med specifik relation till byggbranschen: 

! Mängden miljöcertifieringsmetoder och klassificeringar leder till en spretighet inom miljöområdet 
 
Trots att miljöcertifieringar har varit en hjälp på vägen finns det fortfarande stora problem inom 
miljöområdet att mäta och jämföra olika prestationer (World Green Building Council, 2013). Mängden av 
olika certifieringsmetoder och märkningar bidrar till en spretighet inom miljöområdet liknar det som Porter 
och Kramer (2006) framhöll som problematiskt i den teoretiska förstudien när det kom till den stora 
variationen av begrepp för att beskriva hållbarhet på en mer övergripande nivå.  

 Förmågan att skapa ekonomiskt värde ifrågasätts 2.3.3.2
Inom området för den generella utmaningen kring att förmågan ifrågasätts för hållbarhet att skapa 
ekonomiskt värde har följande utmaningar framkommit med specifik relation till byggbranschen: 

! Beslutsfattare tror att miljöarbetet är dyrare än vad det är 
! Svårigheter för mätning medför bristande ekonomiska beslutsunderlag  
! Finansiell utvärdering domineras av ett kortsiktigt perspektiv 

 
Resultaten från både WGBC (2013) och McKinsey (2014) har visat på att det bör finnas tydliga ekonomiska 
incitament för aktörer inom byggbranschen att satsa på miljörelaterat hållbarhetsarbete. Trots detta är det 
fortfarande många företagsledare som ifrågasätter huruvida det finns ett ”business case” för grönt byggande 
eller om hållbarhetsarbete bidrar till ökad lönsamhet i allmänhet (World Green Building Council, 2013; 
McKinsey, 2014). 

WGBC (2013) framhåller att det finns ett problem med att överkomma fördomar kring att miljöarbete är 
dyrare än vad det faktiskt visar sig vara i många fall. De hänvisar till att en del av problematiken kan relateras 
till utmaningen som finns i form av bristande beslutsunderlag för grönt byggande. Detta beror dels på 
svårigheten att samla ihop information från olika källor och dels på frånvaron av standardiserade 
arbetsprocesser för att kunna jämföra olika gröna initiativ. Sveriges Byggindustrier (2014)  lyfter fram 
problematiken som finns kring att utvärdera och jämföra olika byggprojekt utifrån en livscykelanalys av 
byggprocessen liknande den som gjorts av IVA (2014). Utmaningen ligger i att mätningar av miljöpåverkan 
utförts på olika sätt, då det finns olika sätt att definiera systemgränser för ett byggprojekt. Sammantaget 
medför detta att det ekonomiska beslutsunderlaget för gröna byggprojekt ofta är av mycket varierande 
kvalitet (World Green Building Council, 2013). 

Ytterligare en utmaning när det kommer till att visa på ekonomiska fördelar med miljöarbete utgörs av det 
kortsiktiga ekonomiska perspektiv som dominerar i byggbranschen enligt WGBC (2013). Avsaknaden av ett 
mer långsiktigt perspektiv framhåller både WGBC (2013) och McKinsey (2014) som en av 
huvudanledningarna till att hållbara initiativ prioriteras bort eftersom de ekonomiska kalkylerna inte alltid går 
ihop vid traditionellt utformade avkastningsberäkningar. Nästan hälften av företagen som deltog i McKinseys 
(2014) studie menade på att pressen på kortsiktiga ekonomiska resultat motverkade att fler hållbara initiativ 
kunde genomföras. PwC (2014) menar på att den ekonomiska kortsiktighet som råder i byggbranschen kan 
förhindra att mer innovativa projekt med en hållbar profil genomförs.  

 Värdeskapande i nätverk orsakar problem kring ansvarsfördelning och en 2.3.3.3
gemensam bild av hållbart värde 

Inom området för den generella utmaningen kring att skapa värde i nätverk har inga ytterligare utmaningar 
framkommit med specifik relation till byggbranschen.  
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Eftersom värdeskapande i nätverk både identifierats som en utmaning och en kritisk framgångsfaktor för 
hållbart värdeskapande har de nya insikter som uppkommit istället kunnat relateras till den kritiska 
framgångsfaktorn som presenteras i nästa avsnitt. 

 Kritiska framgångsfaktorer för att arbeta med hållbarhet i praktiken 2.3.4
Den teoretiska referensramens fördjupning inom ekonomisk och miljömässig hållbarhet i relation till 
byggbranschen möjliggör att de generella kritiska framgångsfaktorer som identifierats inom 
hållbarhetsområdet från den teoretiska förstudien kan uppdateras. Utgångspunkten tas således i följande 
generella kritiska framgångsfaktorer från den teoretiska förstudien: 

! Integrera ett strategiskt hållbarhetsarbete i den vanliga verksamheten 
! Skapa värdebaserade nätverk för att möjliggöra maximalt värdeskapande 
! Säkra kompetensen på ledningsnivå och hos de anställda 

 
Under följande avsnitt diskuteras således dessa generella kritiska framgångsfaktorer utifrån de nya 
infallsvinklar som tillkommit från den teoretiska referensramen. Avsnittet avslutas med förklara tre kritiska 
framgångsfaktorer som tillkommit utöver de som presenterats ovan. Dessa är följande:  

! Översätta grönt till ekonomiskt värdeskapande 
! Marknadsföra det gröna erbjudandet 
! Prioritera hållbarhetsfrågor på ledningsnivå 

 Integrera ett strategiskt hållbarhetsarbete i den vanliga verksamheten 2.3.4.1
Inom området för den generella kritiska framgångsfaktorn att integrera ett strategiskt hållbarhetsarbete i den 
vanliga verksamheten har följande kritiska framgångsfaktorer framkommit med specifik relation till 
byggbranschen: 

! Arbeta resultatinriktat med problemidentifiering, prioritering och målsättning 
! Kontinuerligt uppdatera hållbarhetsarbetet 
! Integrera hållbar design tidigt 

Flera författare (Wheeler et al., 2003; Nidumolu et al., 2009; Porter och Kramer, 2011) i den teoretiska 
förstudien framhöll vikten av att hållbarhetsarbetet genomsyrar den ordinarie verksamheten och inkluderas i 
traditionella modeller för strategisk prioritering och uppföljning. McKinsey (2014) sällar sig till den skara och 
lyfter betydelsen av att företag arbetar resultatinriktat med hållbarhet för att detta ska kunna leva upp till ett 
ekonomiskt värdeskapande. Att arbeta resultatinriktat inkluderar processer för problemidentifiering, 
prioritering, målsättning (McKinsey, 2014). Mer specifikt ska företagen sträva efter att identifiera problem av 
strategisk relevans, prioritera ett fåtal fokushuvudområden inom hållbarhet, helst inte fler än tre till fem 
stycken, samt följa upp dessa med tydligt formulerade målsättningar. 

Ytterligare en kritisk framgångsfaktor ligger i att kontinuerligt uppdatera hållbarhetsarbetet för att minska 
risken att ett maximalt värdeskapande begränsas på grund av olika faktorer. WGBC (2013) och PwC (2014) 
framhåller pressen allt striktare regler och lagkrav ställer på byggföretag. Hållbarhetsarbetet måste således 
uppdateras för att vara aktuellt ur en legal synvinkel. Därutöver framhåller WGBC (2013) att byggföretag 
riskerar att förlora kunder som upplever en ständigt höjd nivå av miljömässig prestanda hos byggnader som 
en hygienfaktor. Även ur investeringssynpunkt riskerar värdet på en byggnad att minska om inte 
byggföretaget ligger i framkant inom miljöområdet i jämförelse med konkurrenter (WGBC, 2013). 

Slutligen har även vikten av att integrera miljöarbetet i ordinarie verksamhetsprocesser framkommit. WGBC 
(2013) belyser betydelsen av att en hållbar design implementeras tidigt i byggprocessen för att 
produktionskostnaderna ska bli så låga som möjligt. Genom att göra detta behöver inte miljövänliga eller 
gröna byggnader bli dyrare att producera än konventionella.    
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 Skapa värdebaserade nätverk för att möjliggöra maximalt hållbart värdeskapande 2.3.4.2
Inom området för den generella kritiska framgångsfaktorn att skapa värdebaserade nätverk för att möjliggöra 
ett maximalt hållbart värdeskapande har följande kritiska framgångsfaktorer framkommit med specifik 
relation till byggbranschen: 

! Utöka samarbetet och kommunikationen mellan olika intressenter 

Vikten av ett nätverksperspektiv förefaller lika aktuellt inom byggbranschen som på den generella nivå som 
behandlades i den teoretiska förstudien. IVA (2014) framhåller vikten av en utökad dialog mellan aktörer 
inom byggbranschen, myndigheter och politiker för att politiska beslut som ska styra miljöarbetets fortsatta 
utveckling fattas på rätt grunder. Vidare bör kommuner, myndigheter och andra investerare bör vara 
medvetna om betydelsen av miljövänligt byggande för att stimulera byggföretagen genom att premiera 
miljövänliga alternativ i anbudsprocessen. 

Även WGBC (2013) poängterar betydelsen av ett brett intressentperspektiv när det kommer till att få ett 
större genomslag för grönt byggande. WGBC (2013) menar på att detta kan bidra till en ökad förståelse för 
behoven som finns både från företagen och det övriga samhällets sida. Dessutom har ett utökat samarbete 
och en förstärkt dialog mellan företag, forskare och politiker möjlighet att underlätta problematiken kring att 
nå lönsamhet i gröna byggprojekt. Genom att samarbeta kring datainsamling kan bättre beslutsunderlag 
sammanställas och det blir lättare att utforma mer standardiserade processer inom miljöområdet.   

 Kompetens inom hållbarhet hos ledning och anställda 2.3.4.3
Inom området för den generella kritiska framgångsfaktorn kring kompetens inom hållbarhet hos ledning och 
anställda har inga ytterligare kritiska framgångsfaktorer framkommit med specifik relation till byggbranschen. 

De aspekter som berör ledningen tas istället upp längre ned, under den nya kritiska framgångsfaktorn Vikten 
att ledare prioriterar grönt. 

 Översätta grönt till ekonomiskt värdeskapande  2.3.4.4
Då det ekonomiska perspektivet inom byggbranschen framhålls som så pass dominerande inom 
byggbranschen av både WGBC (2013) och PwC (2014), samtidigt som ekonomin även har central roll i 
McKinseys (2014) studie har vikten av att översätta grönt till ekonomiskt värdeskapande lyfts fram som en ny 
kritisk framgångsfaktor. 

Eftersom ett kortsiktigt finansiellt perspektiv har visat sig motverka en utveckling mot mer hållbara initiativ 
framhåller McKinsey (2014) hur kritiskt det är att kunna sälja in mer miljövänliga alternativ genom att 
motivera dessa i ekonomiska termer. De ser detta som en central del i att arbeta mer resultatinriktat med 
hållbarhet. En företagsledare som deltagit i McKinseys (2014) studie lyckades fånga betydelsen av att 
översätta hållbarhetsarbetet i ekonomiska termer enligt: “It’s a perception issue [...] We need to show that it 
makes good business sense to get over the hurdle” Även WGBC (2013) menar på att problematiken kring att 
företagsledare ofta tror att miljövänliga alternativ är dyrare än konventionella lösningar kan arbetas bort 
genom att samla mer ekonomisk data om företags miljösatsningar (WGBC, 2013).  

McKinsey (2014) menar på att deras studie visar att företag som förstår vikten av att översätta 
hållbarhetsarbetet i ekonomiska termer har kapaciteten att lyckas med detta. I de fall då det ändå är svårt att 
översätta hållbarhetsarbetet eller miljövänliga initiativ i strikta ekonomiska termer kan andra traditionella 
värdeskapande aspekter som tillväxtpotential och riskminimering vara goda alternativ för att underbygga 
beslutsunderlag och förhandlingar (McKinsey, 2014). 



53 
  
 

 Marknadsföra det gröna erbjudandet  2.3.4.5
Ytterligare en ny kritisk framgångsfaktor som har identifierats med tydlig koppling till hållbart värdeskapande 
och företags praktiska arbete är vikten att marknadsföra det gröna erbjudandet.  

WGBC (2013) menar att marknadsföring av företags miljöarbete och att inkludera detta i värdeerbjudandet 
är kritiskt för att undvika att en miljövänlig byggnad inte ska värderas lägre än marknadsvärdet, alternativt gå 
miste om ett potentiellt prispremium.  De framhåller att miljövänliga attribut hos byggnader på välutvecklade 
marknader har kommit att bli nära förknippat med upplevelsen av byggnadens kvalitet. För att lyckas med 
marknadsföringen krävs dock en djup förståelse för vad som driver efterfrågan av gröna byggnader på den 
lokala marknaden. McKinsey (2014) ser marknadsföringen av företags hållbarhetsarbete som en viktig 
komponent till att möjliggöra ökade intäktsströmmar och på så vis maximera det ekonomiska värdeskapandet 
genom att inte enbart fokusera på att minska kostnader i mer interna processer.  

 Prioritera gröna frågor på ledningsnivå 2.3.4.6
Den sista kritiska framgångsfaktorn som har tillkommit inom hållbarhetsarbetet belyser vikten av att ha 
ledare inom ett företag som prioriterar det miljömässiga hållbarhetsarbetet. 

McKinsey (2014) drar slutsatsen att ledare som prioriterar hållbarhetsarbete har en mycket stor betydelse för 
vilket genomslag detta kommer att få i en organisation. Av de intervjuer de hållit med olika företag 
framkommer problemet att hållbarhetsarbetet riskerar att fastna på mellanchefsnivåer eftersom dessa ledare 
har en mängd andra arbetsområden som måste prioriteras i den dagliga verksamheten. Ledare måste således 
prioritera det hållbara arbetet i relation till andra ansvarsområden, men även ha en förståelse för vilka 
strategiska initiativ som bör prioriteras inom hållbarhetsområdet.  

McKinsey (2014) framhåller även hållbarhetschefens roll och menar på att även om denna person sällan har 
mandat att bestämma företagets strategiska inriktning och beslut, har de ofta goda möjligheter att påverka 
dessa. En förutsättning är dock att hållbarhetsarbetet kan säljas på ett sätt som resterande delar av företag 
förstår. Ofta handlar detta således om att översätta hållbara satsningar i ekonomiska termer, vilket diskuterats 
tidigare.  
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 Summering av utmaningar och kritiska framgångsfaktorer för att arbeta med 2.3.5
hållbarhet i praktiken 

I Tabell 2 och Tabell 3 nedan, summeras de utmaningar och kritiska framgångsfaktorer som identifierats inom 
hållbarhetsområdet. I de vänstra kolumnerna presenteras generella utmaningar och kritiska framgångsfaktorer 
från den teoretiska förstudien, och i de högra kolumnerna presenteras de utmaningar och kritiska 
framgångsfaktorer som framkommit inom respektive område med mer specifik koppling till ett operativt 
miljöarbete inom byggbranschen. 

Tabell 2 - Utmaningar för att arbeta med hållbarhet i praktiken, generella och i relation till byggbranschen. 

Generella utmaningar Specifika utmaningar i byggbranschen 

! Begreppet hållbarhet är svårt att 
definiera på operativ nivå då 
värdebegreppet är både 
dynamiskt och subjektivt 

! Mängden miljöcertifieringsmetoder 
och klassificeringar leder till en 
spretighet inom miljöområdet 

! Förmågan att skapa ekonomiskt 
värde ifrågasätts 

! Beslutsfattare tror att miljöarbetet är 
dyrare än vad det är 

! Svårigheter att mäta medför bristande 
ekonomiska beslutsunderlag 

! Finansiell utvärdering domineras av 
ett kortsiktigt perspektiv 

! Värdeskapande i nätverk orsakar 
problem kring ansvarsfördelning 
och en gemensam bild av hållbart 
värde 

 

 

Tabell 3 - Kritiska framgångsfaktorer för att arbeta med hållbarhet i praktiken, generella och i relation till 
byggbranschen 

Generella kritiska framgångsfaktorer Specifika utmaningar i byggbranschen 

! Integrera ett strategiskt 
hållbarhetsarbete i den vanliga 
verksamheten 

! Arbeta resultatinriktat med 
problemidentifiering, prioritering och 
målsättning 

! Kontinuerlig uppdatering av 
hållbarhetsarbetet 

! Integrera hållbar design tidigt 

! Skapa värdebaserade nätverk för 
att möjliggöra maximalt 
värdeskapande 

! Utökat samarbetet och 
kommunikationen mellan olika 
intressenter 

! Säkra kompetensen på 
ledningsnivå och hos de anställda 

 

 ! Översätta grönt till ekonomiskt 
värdeskapande 

 ! Marknadsföra det gröna erbjudandet 
 ! Prioritera gröna frågor på ledningsnivå 
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2.4 Sammanfattande syntes 
För att sammanfatta den teoretiska referensramen kan denna beskrivas ha tagit vid där den teoretiska 
förstudien avslutades. Med ett tydligt fokus från studiens syfte på operativt arbete och praktisk tillämpning har 
de fördjupade teoretiska avsnitten för affärsmodeller och hållbarhet tjänat till att beskriva viktiga aspekter för 
att företag ska kunna arbete med de här teoretiska begreppen i praktiken.  

Inom det teoretiska området för affärsmodeller togs utgångspunkten i att affärsmodellen är ett lämpligt 
strategiskt verktyg för att stötta företag i hur de ska maximera sitt värdeskapande. För att kunna beskriva 
affärsmodellen utifrån ett konkret ramverk har olika modeller av Mason och Spring (2011), Bohnsack et al. 
(2014) och Osterwalder och Pigneur (2010). Med hjälp av insikterna från hållbarhetsområdet motiveras den 
affärsmodell som anses mest lämplig att använda i den fortsatta studien i avsnitt 2.4.1 nedan. För att 
förtydliga hur företag ska arbeta med affärsmodeller sett till olika aspekter av verksamheten visade de fortsatta 
studierna inom området på att företag behöver göra förändringar inom områdena för värdeerbjudande, 
kundbehov, innovation och värdeskapande process. Den övergripande förflyttning som krävs från ett traditionellt 
produktfokus till ett bredare affärsmodellsperspektiv understöds av teorier av flertalet framstående författare inom 
området för affärsmodeller (Kim och Mauborgne, 2004; Johnsson et al, 2008; The Boston Consulting Group, 
2009; Teece, 2009; Casadesus-Masanell och Ricart, 2010; Chesbrough, 2010; Osterwalder och Pigneur, 
2010; Teece, 2010; Zott och Amit, 2010; Mason och Spring, 2011; Casadesus-Masanell och Tarziján, 2012)  

Inom det teoretiska området för hållbarhet togs istället utgångspunkten i att hållbarhet ska bidra med ett 
bredare värdeperspektiv för att svara på vilket värde företag ska skapa för att möjliggöra ett maximalt hållbart 
värdeskapande. Från den teoretiska förstudien fanns även ett behov att konkretisera hållbart värdeskapande 
på en mer praktisk nivå med relevans utifrån byggbranschen. Efter att en avgränsning kring socialt 
värdeskapande gjorts har således hållbarhetsavsnittet inom den teoretiska referensramen fokuserats kring 
miljömässigt och ekonomiskt hållbart värdeskapande. Precis som för affärsmodeller har olika ramverk för 
hållbarhetsarbete presenterats för att ge ett konkret stöd på en operativ nivå. Hur de ramverk som tagits fram 
av Wheeler et al. (2003), Nidumolu et al. (2009) samt Porter och Kramer (2006) syntetiseras för att beskriva 
ett företags hållbarhetsarbete på ett relevant sätt utifrån denna studies kontext presenteras i avsnittet 2.4.2 
nedan. Efter en fördjupad undersökning av miljöområdet inom byggbranschen klargjordes att den största 
miljöpåverkan kunde härledas till de fyra områdena för energi, klimat, kemikalier och avfall (Lagerstöm, 
2002;BIMhow, 2013; Boverket, 2014; IVA, 2014; Zuo och Zhao, 2014). Utifrån detta kan det miljömässiga 
värdeskapandet beskrivas som att byggbolagen främst ska minska sin miljöpåverkan inom dessa områden. Ett 
ekonomiskt perspektiv på värdeskapande dominerar i byggbranschen så för att översätta det miljömässiga 
värdeskapandet i ekonomiska termer har WGBC (2013) och McKinsey (2014) visat på att detta kan 
summeras i kategorier av ekonomisk lönsamhet, tillväxtpotential samt riskminimering. 

Nedan följer således två avsnitt för syntetisering av respektive teoriområdes ramverk. Därefter avslutas denna 
sammanfattande syntes med att sammanställa och diskutera de utmaningar och kritiska framgångsfaktorer 
som identifierats både inom affärsmodells- och hållbarhetsområdet.     

 Business model canvas anses som det mest lämpliga ramverket för 2.4.1
affärsmodeller 

Av samtliga ramverk för affärsmodeller som studerats i denna studie bedöms Business Model Canvas (BMC) av 
Osterwalder och Pigneur (2010) som den modell som är mest lämplig utifrån studiens syfte, se Figur 29 
nedan. BMC anses uppfylla de fyra huvudfunktioner som identifierades i den teoretiska förstudien; underlätta 
implementation av strategier, vara ett dynamiskt verktyg som driver förändring, fungera som ett kommunikationshjälpmedel samt 
bidra med ett nätverksperspektiv. BMC anses även vara ett pedagogiskt hjälpmedel för att underlätta ett företags 
övergång från ett produktfokus till ett affärsmodellsperspektiv. Nedan följer en närmare motivering till valet 
av BMC som studiens fortsatta ramverk för affärsmodeller. 
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Figur 29 - Osterwalder och Pigneurs (2010) Business Model Canvas 

BMC är det mest omfattande ramverket och centrerar hela företagets verksamhet, både kostnads- och 
intäktssidan, kring värdeskapande. Utifrån Osterwalder och Pigneurs (2010) definition att en affärsmodell ska 
beskriva hur en organisation skapar, levererar och fångar värde visar BMC detta på ett pedagogiskt sätt, där 
den visuella utformningen underlättar kommunikationen av modellen till verksamheten. Modellen är intuitiv 
och ger på ett enkelt sätt en tydlig helhetsbild av verksamheten och hur olika delar beror av varandra, vilket 
ger en klar fördel i att upptäcka nya affärsmöjligheter. Då BMC ger en bra utgångspunkt för att öka 
förståelsen av den egna verksamheten och omgivningen som påverkar denna kan modellen hjälpa till med att 
övervinna en del av risken med att begränsas av en rådande dominant logik eller starkt path dependent bransch. 
Genom att definiera den rådande situationen och bli medveten om de begränsningar den medför kan det bli 
lättare att försöka tänka mer innovativt. Utöver att Osterwalder och Pigneur (2010) själva är tydliga med att 
framhäva BMC:s styrkor när det kommer till nytänkande lyfter även Chesbrough (2010) fram BMC som ett 
bra ramverk för affärsmodellsinnovation. 

BMC har ytterligare en styrka i sitt tydliga kundfokus som genomsyrar modellen då hela utformningen av 
affärsmodellen tar utgångspunkt i blocket för kundsegment och vilket värde som ska skapas utifrån kundernas 
behov. Affärsmodellsinnovationen behöver inte nödvändigtvis alltid grunda sig i kunden som drivkraft men 
oavsett vilken del av BMC som står till grund för ett innovationsinitiativ måste det alltid gynna kunden på ett 
eller annat sätt i slutändan (Osterwalder och Pigneur, 2010). Om teorier från Osterwalder och Pigneurs 
(2014) senaste modell, value proposition canvas (VPC), och Mason och Springs (2011) teorier kring vikten av att 
se på affärsmodeller ur ett nätverksperspektiv kombineras, kan en ökad förståelse kring kundens behov utifrån 
ett affärsmodellsperspektiv nås.  

De brister som identifierats hos BMC grundar sig i resonemang kring värdebegreppet. Precis som Gobble 
(2014) framhåller, är det också viktigt att förstå att värde inte längre är avgränsat till den traditionella synen 
på finansiellt värdeskapande. BMC behöver således kunna ta hänsyn till miljömässigt värdeskapande för att 
vara relevant i denna studie och stödja hållbart värdeskapande. Hur ett hållbart värdeskapande ska integreras 
i BMC tas upp vidare i avsnitt 2.5 Analysmodell.  

 Företags hållbarhetsarbete kan beskrivas utifrån en hållbarhetsskala 2.4.2
Utifrån de ramverk som presenteras i avsnittet 2.2.1 Teoretiska ramverk för hållbarhetsarbete syntetiseras dessa här 
till en enhetlig skala för att klassificera olika grader av hållbarhetsarbete.  
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I Figur 30 presenteras den hållbarhetsskala som kunnat syntetiseras utifrån Wheeler et al. (2003), Nidumolu 
et al. (2009) samt Porter och Kramers (2006) ramverk för företags hållbarhetsarbete. Att forma en skala 
grundar sig i att samtliga författare har valt att dela upp hållbarhetsarbetet i olika grader eller steg i sina 
ramverk, där arbetet går från mer grundläggande nivå till högre grad av hållbarhet och medvetenhet hos 
företaget.  

De olika stegen utgörs av Följa lagar och krav, Effektivisera värdekedjan, Modifiera produkt, tjänst eller teknik samt 
Affärsmodellsinnovation. Följa lagar och krav innebär att hållbarhetsarbetet är reaktivt och utförs efter vad som 
krävs av yttre påtryckningar från myndigheter och lagkrav. Effektivisera värdekedjan fokuserar på åtgärder som 
syftar till att förbättra värdekedjan ur miljösynpunkt genom att reducera miljöpåverkan från företagets 
befintliga verksamhet. I nästa steg, Modifiera produkt, tjänst eller teknik, lyfts arbetet till att inte endast omfatta de 
interna befintliga processerna utan förändringar görs med koppling till utformningen av företagets 
värdeerbjudande. Längst till höger placeras Affärsmodellsinnovation där delar eller hela företagets affärsmodell 
ändras för att ta hänsyn till det hållbara perspektivet. Företaget är i detta steg mer nyskapande och tänker 
utanför den etablerade affärsmodellen. Sammantaget innefattar skalan hållbara aktiviteter som rör sig från att 
vara inriktade på att minimera den skada företaget orsakar, till att maximera den nytta företaget har 
möjlighet att skapa genom större innovationskraft. Nedan följer en närmare redogörelse för hur de teoretiska 
ramverken har lagt grunden för hållbarhetsskalan som presenteras här. 

 
Figur 30 - Egen figur: Syntetiserad skala för att beskriva olika grader av företags hållbarhetsarbete 

Som Wheeler et al. (2003) visar i sin artikel kan hållbarhetsarbetet graderas efter en axel som går från att 
minimera skadan till att maximera nyttan, vilket valts att inkluderas i denna modell. Vidare har Nidumolu et al.:s 
(2009) ramverk legat till grund för de olika grader av hållbarhet som definieras i skalan. Porter och Kramers 
(2006) modell kan även liknas vid den framtagna modellen. Detta på grund av vad Porter och Kramer (2006) 
valt att kalla för responsive CSR går att dra paralleller till vad Nidumolu et al. (2009) kallar compliance, vilket 
motsvara Följa lagar och krav som används i den föreslagna modellen.  

Vidare i Nidumolu et al.:s (2009) ramverk fokuserar hållbarhetsarbetet på värdekedjan, vilket i skalan 
motsvarar steg två, Effektivisera värdekedjan. Även Porter och Kramer (2006) menar att utveckling från att 
endast handla reaktivt i hållbarhetsfrågor är att studera företagets värdekedja. I skalan återfinns Modifiera 
produkt, tjänst eller teknik som det tredje steget, vilket Nidumolu et al. (2009) definierar som utveckla hållbara 
produkter och tjänster.  

Det fjärde steget som Nidumolu et al. (2009) nämner som Developing new business model har i den framtagna 
skalan valts att inkluderas i det sista steget då det bedöms hänga samman med Business model innovation. I 
hållbarhetsskalan har den högsta nivån fått benämningen Affärsmodellsinnovation.  Business model innovation visar 
den högsta graden av hållbarhetsarbete i Nidumolu et al.:s (2009) ramverk, vilket skulle då motsvara i Porter 
och Kramers (2006) modell det de valt att definiera som strategic CSR. I enlighet med vad Mason och Springs 
(2011) teori säger om att ändra företagets affärsmodell kommer kräva att strategin ändras, påvisar att den 
högsta graden av hållbarhetsarbete blir ett strategiskt beslut som motsvarar strategic CSR. På grund av detta 
har den högsta nivån i modellen fått benämningen Affärsmodellsinnovation där företag maximerar nyttan. 
Eftersom hållbarhetslitteraturen inte bidragit med någon konkret beskrivning av affärsmodellsinnovation 
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kommer den definition som erhållits i affärsmodellsavsnittet tillämpas. BCG (2009) menar på att innovation 
blir affärsmodellsinnovation först när en eller flera delar av ett företags affärsmodell förändras för att skapa 
värde på ett nytt sätt. Delarna i affärsmodellen sammanfaller med de delar som Osterwalder och Pigneur 
(2010) inkluderar i sin BMC. 

 Slutlig summering av identifierade utmaningar och kritiska 2.4.3
framgångsfaktorer  

Nedan i Tabell 1 till 3 presenteras de samtliga utmaningar och kritiska framgångsfaktorer som identifierats 
inom de teoretiska områdena för affärsmodeller och hållbarhet. Dessa syntetiseras inte ytterligare med 
anledning av att behålla en hög och relevant detaljgrad till analysen. För att kunna relatera den empiriskt 
insamlade informationen till teoretiska utmaningar och krtiska framgångsfaktorer från både affärsmodells- 
och hållbarhetsområdet behålls dessa således uppdelat på det format som framgår av tabellerna nedan. 

Tabell 1 - Summering av utmaningar och kritiska framgångsfaktorer för att arbeta med affärsmodeller i praktiken 

Affärsmodeller  

Utmaningar Kritiska framgångsfaktorer 

! Problematiken att arbeta med 
parallella affärsmodeller 

! Övergå från ett produktfokus till ett 
affärsmodellsperspektiv 

! Ledarskap som uppmuntrar innovation 
och en proaktiv företagskultur 

! Svårigheten att prioritera mellan olika 
innovationsmöjligheter  

 

! Den största begränsningen utgörs av 
den befintliga affärsmodellen  
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Tabell 2 - Utmaningar för att arbeta med hållbarhet i praktiken, generella och i relation till byggbranschen. 

Hållbarhet  

Generella utmaningar Specifika utmaningar i byggbranschen 

! Begreppet hållbarhet är svårt att 
definiera på operativ nivå då 
värdebegreppet är både 
dynamiskt och subjektivt 

! Mängden miljöcertifieringsmetoder 
och klassificeringar leder till en 
spretighet inom miljöområdet 

 

! Förmågan att skapa ekonomiskt 
värde ifrågasätts 

 

! Beslutsfattare tror att miljöarbetet är 
dyrare än vad det är 

! Svårigheter att mäta medför 
bristande ekonomiska 
beslutsunderlag  

! Finansiell utvärdering domineras av 
ett kortsiktigt perspektiv 

! Värdeskapande i nätverk 
orsakar problem kring 
ansvarsfördelning och en 
gemensam bild av hållbart värde 

 

 

Tabell 3 - Kritiska framgångsfaktorer för att arbeta med hållbarhet i praktiken, generella och i relation till 
byggbranschen. 

Hållbarhet  

Generella kritiska framgångsfaktorer Specifika utmaningar i byggbranschen 

! Integrera ett strategiskt 
hållbarhetsarbete i den vanliga 
verksamheten 

! Arbeta resultatinriktat med 
problemidentifiering, prioritering och 
målsättning 

! Kontinuerlig uppdatering av 
hållbarhetsarbetet 

! Integrera hållbar design tidigt 

! Skapa värdebaserade nätverk för 
att möjliggöra maximalt 
värdeskapande 

 

! Miljöarbetet kräver ett utökat 
samarbete och kommunikation 
mellan olika intressenter 

! Säkra kompetensen på 
ledningsnivå och hos de anställda 

 

 ! Översätta grönt till ekonomiskt 
värdeskapande 

 ! Marknadsföra det gröna erbjudandet 
 ! Prioritera gröna frågor på 

ledningsnivå 

!
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2.5 Analysmodell 
Utifrån studiens syfte och teoretiska grund är analysmodellen tänkt att styra inriktningen för det empiriska 
arbetet med datainsamling och efterföljanande analys. Analysmodellen måste således anpassas efter både 
fallföretagets Skanskas situation och den insamlade teorin.  

Skanskas beslut att införa en affärsmodell för att skapa en tydligare koppling mellan den lokala affären och 
företagets övergripande strategiska mål ligger väl i linje med den rekommenderade övergång ifrån ett 
produktfokus till ett affärsmodellsperspektiv som den teoretiska referensramen har visat på. Affärsmodellen 
blir en viktig pusselbit för att knyta ihop strategiformuleringen i den femåriga affärsplanen mellan ledningens 
riktlinjer som kommuniceras top-down genom övergripande mål och fokusområden, och hur arbetet ute i 
den decentraliserade projektorganisationen ska anpassas efter lokala behov för att maximera affärsnyttan 
genom initiativ som tas bottom-up. Affärsmodellen spelar således en central roll som brygga mellan strategi 
och realiserat hållbart värdeskapande i den teoretiska referensramen såväl som i Skanskas verksamhet.  

Som utgångspunkt för analysmodellen kommer affärsmodellskomponenten gestaltas av Osterwalder och 
Pigneurs (2010) BMC. Detta grundar sig i den motivering som gjordes i den sammanfattande syntesen. 
Problemet som identifierats med BMC är det snäva ekonomiska perspektivet på värdeskapande. För att BMC 
ska bli mer relevant för hållbart värdeskapande kommer således det ursprungliga ramverket kompletteras till 
att kretsa kring hållbart värdeskapande enligt Figur 31 nedan. Eftersom socialt värdeskapande inte inkluderas 
i denna studie utgörs det hållbara värdeskapandet av ekonomiskt och miljömässigt värdeskapande. 

Figur 31 - Business model canvas som analysmodell för en affärsmodell med hållbart värdeskapande, 
miljömässigt och ekonomiskt 

 
 
 

 Miljö Samhälle 

 Ekonomi 
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Ett problem med analysmodellen ovan grundar sig i Porter och Kramers (2006) kritik av 
hållbarhetskonceptets tre värdedimensioner som för ospecifika och med för svag koppling till strategisk nytta 
eller konkurrenskraft. Därför symboliserar det ekonomiska och miljömässiga värdeskapandet det 
värdeskapande som har konkretiserats utifrån byggbranschen i den teoretiska referensramen. Hur det 
hållbara värdeskapandet i figuren ovan representerar detta innehåll framgår av Figur 32. Det miljömässiga 
hållbara värdeskapandet i att minska miljöpåverkan inom de fyra områdena för energi, klimat, kemikalier och 
avfall ska således underbygga ett ekonomiskt hållbartvärdeskapande genom ekonomisk lönsamhet, 
tillväxtpotential och riskminimering. 
 
 

 
 
 
 
Därutöver hade det optimala varit att utöka analysmodellen med ytterligare en dimension för att enligt syftet 
kunna beskriva fallföretaget Skanska hållbarhets arbete utifrån vilken grad av hållbarhet det lever upp till 
enligt teorin. Detta är även nödvändigt som grund till att kunna besvara hur hållbarhetsarbetet sedan ska 
kunna utvecklas utifrån den rådande nivån. Eftersom både affärsmodeller och hållbarhet utgör relativt unga 
teoretiska områden har det dock inte gått att identifiera några tidigare försök att bygga ihop de både 

 Miljö 

Miljömässigt värdeskapande handlar 
om att minska miljöpåverkan inom:  
- Energi 
- Klimat 
- Kemikalier 
- Avfall 

Ekonomi 

Ekonomiskt värdeskapande 
handlar om: 
- Ekonomisk lönsamhet 
- Tillväxtpotential 
- Riskminimering 

 

 

Figur 32 - Egen figur: Hållbart värdeskapande utifrån relationen mellan miljömässigt och ekonomiskt värdeskapande 
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koncepten i den omfattning som hade varit relevant för denna studie, som har ett tydligt fokus på den 
operativa nivån. Det närmaste försöket som kunnat erhållas återfinns i en publikation från Nordic Innovation 
(2012). I denna har en skala liknande den som tagits fram utifrån hållbarhetsteorin i denna studie applicerats 
på ett BMC-ramverk för att utgöra vad de kallar ett “Green Business Model Innovation framework”, se Figur 33.  

 

 
Figur 33 - Green Business Model Innovation framework 

Ur en teoretisk synvinkel kan detta tillvägagångssätt anses ha ett konceptuellt värde. Dock kommer inte 
denna typ av kombinationsmöjlighet att utnyttjas här eftersom det kan ifrågasättas hur ett ramverk som 
Nordic Innovations (2012) är praktiskt applicerbart på en operativ nivå av hållbarhetsarbete. Risken bedöms 
som för stor att BMC förlorar i förmåga att belysa verksamheten som helhet om de olika blocken ska 
analyseras som separata delar. Kärnan i affärsmodellsinnovation utgörs av att innovationen berör fler än ett 
block och genom att se dem som separata enheter förloras således den praktiska tillämpningen av 
analysmodellen. Exempelvis blir det svårt att bedöma ett hållbart initiativ som innefattar ett strategiskt 
partnerskap som sedan får konsekvenser för olika aktiviteter och utformningen av värdeerbjudandet i 
modellen.  

Utifrån denna motivering kommer den ursprungliga analysmodellen som utgörs av en justeras BMC och som 
presenterats i Figur 31 ovan att behållas i sin nuvarande utformning. För att fortfarande möjliggöra en 
bedömning av vilken nivå Skanska hållbarhetsarbete på projektnivå når upp till kommer därför den skala för 
hållbart företagande som presenterats i den tidigare teorisyntesen att användas som en separat analysmodell. 
Denna presenteras nedan i Figur 34 i sitt tidigare format.  

 

 
Figur 34 - Analysmodell för hållbarhet, hållbarhetsskalan 
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Trots att hållbarhetsskalan inte integreras i BMC finns det tydliga synergier med att använda de två 
analysmodellerna parallellt. På en övergripande nivå kan hållbarhetsskalans “minimera skada” översättas till att 
försöka minimera miljöpåverkan och kostnader för hållbarhetsarbetet genom att rikta in hållbarhetsarbete på 
de mer interna processerna som återfinns på BMC:s vänstra sida. “Maximera nytta” blir således ett försök att 
öka det hållbara värdeskapandet, vilket i BMC har en närmare koppling till den mer externt fokuserade 
högra halvan av modellen. Vidare kan skalans förflyttning från att följa regler och lagar till effektivisering av 
värdekedja, modifiering av produkt, tjänst eller teknik och slutligen affärsmodellsinnovation relateras till olika block i BMC 
utan att för den delen behöva avgränsas till ett enskilt.  

Precis som den teoretiska syntesen som ledde fram till utformningen av skalan visade på, går ett företag från 
att vara reaktivt till proaktivt och från att vara bunden vid befintliga strukturer till att bli alltmer innovativa 
då skalan läses från vänster till höger. Genom att kartlägga samtliga hållbara initiativ på projektnivå efter 
vilken hållbarhetsgrad de uppnår, samt vilka delar i BMC de berör, kan de båda analysmodellerna ge ett bra 
stöd till att besvara studiens syfte.!  
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3 Metod 
I metodkapitlet redogörs för studiens inriktning, val av metodansats och det tillvägagångssätt som legat till 
grund för studiens genomförande. Processen för datainsamling och den analysmetod som tillämpats beskrivs 
närmare. Avslutningsvis diskuteras även studiens tillförlitlighet genom att belysa vad som krävs för att uppnå 
hög reliabilitet, validitet, generaliserbarhet och objektivitet samt den kritik som kan riktas mot studien med 
hänsyn till dess genomförande utifrån dessa parametrar. 

3.1 Inriktning 
En studies inriktning bestäms av vilka slutsatser som ska kunna dras av studien (Lekvall & Wahlbin, 2001). 
Björklund och Paulsson (2012) tar upp fyra möjliga inriktningar; explorativa, deskriptiva, explanativa och normativa, 
samt framhåller att den existerande kunskapsmängden inom området för studien har betydelse för val av 
inriktning. Explorativa eller undersökande studier lämpar sig väl när kunskapen inom området är begränsad 
och en grundläggande förståelse eftersträvas (Björklund & Paulsson, 2012). Enligt Lekvall och Wahlbin (2001) 
används explorativa undersökningar ofta för att kunna ge uppslag till nya idéer eller handlingsalternativ. 
Deskriptiva eller beskrivande studier används främst när det finns en grundläggande kunskap och syftet är att 
beskriva, men inte förklara olika typer av relationer eller samband (Björklund & Paulsson, 2012). Explanativa 
eller förklarande studier används när en djupare kunskap och förståelse eftersträvas i syfte att både kunna 
förklara och beskriva (Björklund & Paulsson, 2012). Slutligen används normativa studier när det finns en viss 
ingående kunskap och förståelse och då målet är att ge vägledning och föreslå åtgärder (Björklund & 
Paulsson, 2012). 

Med utgångspunkt i att syftet för denna studie var att beskriva och förklara hur Skanska kan använda ett 
affärsmodellsperspektiv för att utveckla hållbarhetsarbetet på operativ nivå inom byggbranschen bedömdes 
inriktningen som främst explanativ. Detta då studien utöver att beskriva även förklarar samband och 
relationer i förhoppning om att ge en djupare förståelse. Till en början hade studiens författare ett mer 
explorativt förhållningssätt för att kunna leda fram till vad studien skulle fokusera på och ta hänsyn till de 
önskemål som fanns från företaget. När syftet för studien var definierat övergick studiens utformning till en 
mer förklarande studie. 

3.2 Metodansats 
Metodansatsen beskrivs av Lekvall och Wahlbin (2001) som den “grundläggande tekniska utformningen” som 
möjliggör att slutsatser kan dras av den typ som eftersträvas med hänsyn till den inriktning som valts för 
studien. Resonemanget i inledande avsnittet 3.1 Inriktning har således lett fram till att en utgångspunkt tas i en 
explanativ inriktad studie. Vidare menar Lekvall och Wahlbin (2001) att valet av ansats tar utgångspunkt i två 
huvuddimensioner - huruvida studien ska vara en fallstudie eller tvärsnittsstudie, samt om kvantitativa eller 
kvalitativa data och analysmetoder ska tillämpas. 

För denna studie har en fallstudieansats valts, eftersom djup har prioriterats framför bredd, som är fallet för 
en tvärsnittstudie, enligt Lekvall och Wahlbin (2001). I fallstudie studeras ett eller ett fåtal fall på djupet, som i 
denna studie där ett specifikt projekt har legat till grund för den insamlade empirin. Lekvall och Wahlbin 
(2001) framhåller att en fallstudieansats är särskilt användbar då en studie har en explorativ inriktning, men 
att den vanligaste tillämpningen är för beskrivande eller förklarande studier, som denna är.  

Ett centralt beslut vid fallstudieansats är vilka och hur många fall som ska inkluderas i analysen (Eisenhardt, 
1989). Yin (1994) menar att trovärdigheten i resultaten ökar med antalet fall. Dock måste en avvägning göras 
kring hur många fall som är möjliga att undersöka då Eisenhardt (1989) framhåller att en för stor mängd 
empirisk data riskerar att resultera i att komplexiteten blir för stor för att kunna generera värdefulla slutsatser 
överhuvudtaget. I denna studie har denna insikt lett fram till valet att göra en fallstudie utifrån ett enda 
analysobjekt, vilket har utgjorts av ett av Skanskas byggprojekt inom privatbostäder. Lekvall och Wahlbin 
(2001) rekommenderar att valet av analysobjekt görs utifrån relevanta parametrar. I detta fall har det 
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teoretiska ämnet för studien och projektets tillgänglighet, både sett till geografisk närhet och möjlighet till 
informationsinsamling, prioriterats högt. Just tillgängligheten framhålls av både Yin (1994) och Lekvall och 
Wahlbin (2001) som avgörande då fallstudiens kvalitet grundar sig i att kunna göra en detaljerad, djupgående 
samt mångfacetterad beskrivning av ett enskilt fall. 

Även den teoretiska grunden eller ämnet för denna studie, att kombinera affärsmodeller och hållbarhet, talar 
för att en fallstudieansats vore att föredra. Eisenhardt (1989) framhåller fallstudieansatsen som synnerligen 
relevant när en studie syftar till att bidra med ett nytt perspektiv utifrån befintlig teori, eller när den befintliga 
teorin inte är applicerbar och det krävs att helt nya idéer utformas. Då litteraturinsamlingen har visat på att 
det inte finns någon godtagen modell som kombinerar de senaste tolkningarna av hållbarhetskonceptet ur sin 
helhet med moderna teorier kring affärsmodeller kan inte studien grundas fullt ut på existerande teorier. 
Detta ser dock inte Eisenhardt (1989) som en svaghet hos en studie utan framhåller att förmågan till 
nyskapande ökar om författare vågar bryta det traditionella mönstret i att gå från teori till empiri och istället 
utgå från empirin i större utsträckning vid formuleringen av ny teori. Detta kan liknas vid det resonemang 
som Björklund och Paulsson (2012) för kring en studies abstraktionsnivåer, vilka kan variera mellan 
induktion, deduktion och abduktion. Induktion och deduktion är motsatspar där den föregående innebär att 
utgångspunkten är empiri som formuleras till teori och således tar den efterföljande avstamp i teori som 
försöker förutse empiri. Om de båda abstraktionsstrategierna kombineras benämns detta abduktion. Trots 
fördelarna med en mer induktiv fallstudieansats drar Eisenhardt (1989) slutsatsen att möjligheten till 
abduktion skapar förutsättningar för en så bra fallstudie som möjligt. Anledningen är att en deduktiv grund 
först kan byggas på befintlig teori för att sedan låta nya empiriska insikter från fallstudien inkrementellt få 
forma den initiala hypotesen utifrån ett mer induktivt tillvägagångssätt. Sammantaget har denna studie 
således strävat efter en fallstudieansats med ett abduktivt förhållningssätt till teoriinsamling, empirisk analys 
och formulering av slutsatser.    

Vidare har kvalitativ data och analys tillämpats, något som ofta är vanligt vid fallstudieansats (Lekvall & 
Wahlbin, 2001). Kvantitativa studier baseras på information som kan mätas eller värderas numeriskt medan 
kvalitativa studier utgår från “icke räknande” metoder (Lekvall & Wahlbin, 2001). Lekvall och Wahlbin (2001) 
förklarar vidare att kvalitativ analys innefattar verbala resonemang och tankefigurer i jämförelse med 
kvantitativ analys som utgår ifrån statistiska sammanställningar. Björklund och Paulsson (2012) menar på att 
kvalitativa studier är lämpliga när en djupare förståelse vill skapas för ett specifikt problem eller situation men 
att generaliserbarheten blir lägre än vid kvantitativa tillvägagångssätt. Det finns således en naturlig koppling 
mellan fallstudieansatser och kvalitativa analysmetoder respektive tvärsnittsansatser och kvantitativa analyser, 
något som också framhålls av Lekvall och Wahlbin (2001).  

3.3 Tillvägagångssätt 
En central del inom metodområdet är att beskriva det praktiska tillvägagångssättet för studien som helhet 
(Björklund & Paulsson, 2012). I denna studie presenteras därmed det praktiska tillvägagångssättet sett till hela 
studien men sedan görs även en precisering av studiens avslutande delar för empiri, analys och slutsatser för 
att även möjliggöra en mer detaljerad beskrivning av dessa.  

 Tillvägagångssätt för studien som helhet 3.3.1
För att visualisera genomförandet av denna studie som helhet har inspiration hämtats från Lekvall och 
Wahlbins (2001) stiliserade bild av en undersökning, även känd som det Wahlbinska U:et. Upphovsmännen 
framhåller att modellens främsta styrka är visa på de logiska sambanden mellan en studies olika delar och att 
den exakta utformningen bör anpassas efter den aktuella situationen. Även Björklund och Paulsson (2012) 
poängterar att en metodvisualisering bör åskådliggöra det praktiska genomförandet i relation till studiens 
inriktning och ansats. Därmed har även Eisenhardts (1989) rekommenderade steg för en fallstudie studerats 
för att slutligen kunna beskriva denna studies tillvägagångssätt enligt Figur 35.  
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Figur 35 - Tillvägagångssätt inspirerat av det Wahlbinska U:et 

Med utgångspunkt i Figur 35 förklaras denna studies praktiska genomförande på en övergripande nivå. 
Denna studie har i huvudsak genomförts under perioden januari till juni 2015 på Skanskas huvudkontor i 
Stockholm.  

Det första steget utgjordes av en inledande förstudie, där bakgrunden till både byggbranschen och 
fallföretaget Skanska studerades genom inläsning av information samt ostrukturerade intervjuer. Arbetet med 
förstudien förklaras även närmare i avsnitt 3.4.1 Förstudie. Uppgiften har sedan preciserats närmare genom en 
problematisering som undersökte fallföretagets situation utifrån de rådande förhållandena i branschen. Ur 
denna jämförelse har sedan både ett praktiskt problem utifrån fallföretagets situation och ett mer akademiskt 
problem av teoretisk karaktär formulerats. Med hjälp av en teoretisk förstudie kunde slutligen studiens syfte 
fastställas. Därefter har arbetet med studiens teoretiska referensram genomförts, vilken utgjorde en 
fördjupning av den tidigare teoretiska förstudien inom relevanta områden som identifierats med hänsyn till 
syftet. Hur informationsinhämtningen i form av litteraturstudie och datainsamling har gått till förklaras mer 
detaljerat i avsnitt 3.4.2 Teoretisk referensram. Utifrån den analysmodell som den teoretiska referensramen 
utmynnade i, har sedan tillvägagångssättet för det resterande arbetet och metoden i sin helhet fastställts. Hur 
arbetet med den empiriska insamlingen av information från fallstudieobjektet, som utgjordes av ett av 
Skanskas byggprojekt inom privatbostäder, gick till har beskrivits mer i avsnitt 3.4.3 Intervjuer. De avslutande 
delarna av studien har sedan bestått i att analysera teori och empiri för att kunna formulera slutsatser som 
besvarar studiens syfte. Efter arbetet med slutsatserna har även en avslutande diskussion hållits utifrån de 
insikter som nåtts sett till hela arbetsprocessen.  

 !
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 Preciserat tillvägagångsätt för studiens avslutande delar 3.3.2
För att underlätta förståelsen av det praktiska tillvägagångsättet som tillämpats i studiens avslutande delar för 
empiri, analys och slutsatser, visualiseras denna process i detalj av Figur 36. Figuren kan även återfinnas i ett 
större format i Bilaga 1 - Preciserat tillvägagångssätt för studiens avslutande delar. 

Figur 36 - Egen figur: Precisering av tillvägagångssättet och vägledande frågeställningar för studiens avslutande 
delar 

De vita fälten syftar till att beskriva det centrala innehållet inom respektive avsnitt för empiri, analys och 
slutsatser medan de grå fälten, längst ned i bilden, innehåller vägledande frågeställningar. Dessa vägledande 
frågeställningar har både styrt datainsamlingen under studiens empiriska fas samt gett vägledning till 
utformningen av strukturen för samtliga tre huvudområden. Tillsammans med de vita fälten för innehåll visar 
de vägledande frågeställningarna hur arbetet med studien fortlöpt för att nå fram till det slutgiltiga 
besvarandet av studiens syfte. En schematisk version av Figur 36 har även valts att inleda empiri-, analys- och 
slutsatsavsnitten för att fungera som en guide för läsaren och därigenom underlätta förståelsen kring upplägg 
och relationer mellan studiens olika delar. 

3.4 Datainsamling 
Utifrån valet av metodansats, att göra en fallstudie utifrån Skanska, behövs en tydlig strategi väljas för att 
samla in relevant data. Enligt Lekvall och Wahlbin (2001) kan datainsamling delas in i två typer; 
sekundärdata och primärdata. Sekundärdata innebär data som hämtats från befintlig statistik, publicerade 
artiklar, etc. Primärdata däremot består av data som har samlats in specifikt för den aktuella studien (Lekvall 
& Wahlbin, 2001). I denna studie har främst litteraturstudie byggts upp av sekundärkällor och empirin är 
hämtad från primära källor från företaget. Lekvall och Wahlbin (2001) menar att det ofta går att komma 
långt med enbart sekundärdata men sett till valet av fallstudieansats kommer även primärdata från intervjuer 
att spela en viktig roll i denna studies genomförande. För en kvalitativ studie som denna framhåller Jacobsen 
(2002) att bland annat individuella intervjuer och dokumentundersökning är lämpliga metoder, vilket har 
använts i detta fall. De beskrivs mer djupgående i nedanstående kapitel.  
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 Förstudie 3.4.1
Arbetet har inletts med en förstudie för att kunna skapa förståelse för företaget och problemområdet. 
Förundersökningen som utförts kan liknas vid det Lekvall och Wahlbin (2001) beskriver som en explorativ 
delundersökning då det främsta syftet med denna var att möjliggöra uppgiftspreciseringen. Utformningen av 
studien har vuxit fram, men utgångspunkten var att studera affärsmodeller och hållbarhet samt sambandet 
mellan dessa. Skanska ansågs vara ett intressant och lämpligt fallföretag för att undersöka dessa teoretiska 
områden i praktiken.  

Under månaderna november och december har information inhämtats om byggbranschen och om företaget 
Skanska. Dessutom har en intervju med två personer från företaget genomförts, som kunde bidra med mer 
intern information för att skapa en uppfattning kring studien inriktning. Studien har sedan fortsatt på plats på 
Skanskas huvudkontor från och med januari, där vidare intervjuer med handledaren från Skanska har hållits 
för att få en djupare inblick i verksamheten. Under denna del av studien har mycket tid ägnats åt att klargöra 
undersökningsuppgiften, samt kunna anpassa denna till företagets önskemål och de förutsättningar som gavs. 
Intervjuerna har genomförts mer ostrukturerat för att undersöka ämnet explorativt. Det är viktigt att i ett 
tidigt stadie formulera studiens uppgift, även om det är en bred sådan, för att veta vad man ska ta reda på och 
begränsa uppgiften till en rimlig arbetsbörda (Eisenhardt, 1989). Förstudien resulterade i att en större 
förståelse skapades för vad som kunde vara intressant att studera både utifrån ett akademiskt perspektiv och 
ur Skanskas synvinkel, för att komma fram till en problemformulering. Efter att en teoretisk förstudie 
möjliggjort att problemområdena utifrån Skanskas situation och ett akademiskt perspektiv kunde kombineras 
i en övergripande syftesformulering fastställdes sedan syftet i samråd med handledarna från Linköpings 
universitet och Skanska. 

 Teoretisk referensram 3.4.2
Efter förstudien har arbetet gått vidare till studiens referensram. Dokumentundersökning, eller litteraturstudie 
som Björklund och Paulsson (2012) kallar det för, ligger till grund för den teoretiska referensram som byggts 
upp i studien. Referensramen innehåller allt material, teori och kunskap som samlats in i undersökningen för 
att precisera innehållet (Lekvall & Wahlbin, 2001). Detta arbete har innefattat inläsning av sekundärdata via 
litterära och digitala källor. Inhämtningen av källor delas upp i två teoretiska områden; affärsmodeller och 
hållbarhet. Både konceptet affärsmodell och hållbarhet är relativt nya begrepp, vilket har inneburit att 
flertalet källor är publicerade nyligen. Detta kan anses som en nackdel då begreppen inte har funnits under 
en längre tid, men kan även tolkas som att teorierna är aktuella och har relevans i dagsläget. Valet av teorier 
och källor har skett utifrån artikelförfattarnas erfarenhet och med hänsyn tagen till om teorierna har 
refererats i andra publikationer samt kurslitteratur. Utgångspunkten för valet av teoretiska källor har varit att 
använda vetenskapliga källor. Dock har andra källor också använts, främst inom hållbarhetsområdet, då de 
vetenskapliga källorna inte gett tillräckligt stöd för hur hållbarhetsarbetet ska appliceras i praktiken inom 
företaget. Dessutom har mer branschspecifika artiklar använts i avsnitt 2.3.2 Att arbeta med hållbarhet i praktiken 
för att kunna visa på hur företag inom byggbranschen ska arbeta med hållbarhet på operativ nivå, vilket har 
varit nödvändigt för att få det underlag som behövdes för att kunna besvara studiens syfte. Med dessa källor 
är förhoppningen att analysen och slutsatserna blir mer relevanta för fallföretaget såväl som ur ett akademiskt 
perspektiv.   

Användning av sekundära källor i litteraturstudien, som akademiska rapporter och artiklar, kan vara 
värdefulla för att skapa en förståelse för problemet och möjliga förklaringar till situationen. Fördelen med en 
litteraturstudie är att den på kort tid kan ta del av mycket information. Nackdelen är att källan är 
sekundärdata och har därmed inte utformats för det specifika syfte som studien har. (Björklund & Paulsson, 
2012) 

Då studien har utgjorts av en fallstudie kommer den information som inhämtas under studien påverka så att 
naturliga avgränsningar behöver göras beroende på den information som ges. Den teoretiska referensramen 
har därför en mer heltäckande utgångspunkt för att sedan kunnat analysera projektet. Referensramen har 
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utmynnat i två analysmodeller för att kunna koppla ihop teorierna med den insamlade informationen från 
intervjuerna. Analysmodellen ska bidra till att besvara syftet (Lekvall & Wahlbin, 2001).  

 Intervjuer 3.4.3
För att få djupare förståelse av problemet och möjlig slutsats, behövs information från studiens fallföretag 
insamlas, så kallad primärdata. Eisenhardt och Graebner (2007) menar att intervjuer är ett effektivt sätt att 
samla in empirisk data, vilket även Jacobsen (2002) lyfter fram som passande tillvägagångssätt för fallstudie. 
Därför har den empiriska delen av denna studie främst bestått av intervjuer som informationsinsamling. Till 
viss del har även en del kompletterande information från intervjuerna, främst om Skanskas arbete med 
hållbarhet och dess verktyg, hämtats från Skanska interna hemsida.   

Vid intervjuer finns risken att intervjuaren lägger personliga värderingar i svaren vid intervjuerna och att det 
inte skapas en helt objektiv bild. Detta kan undvikas eller minimeras, enligt Eisenhardt och Graebner (2007), 
genom att flertalet personer intervjuas för att få olika perspektiv. På grund av detta har målsättningen varit att 
intervjua flertalet personer, dels på Skanska, dels till viss del utomstående.   

Hur informationen har samlats in beskrivs nedan under två rubriker; hur valet av intervjupersoner gjordes 
och hur intervjuerna genomfördes. 

 Val av intervjupersoner 3.4.3.1
Personer som har valts ut att intervjuas för studien utgick utifrån att personen ansågs kunna bidra med 
informationen som behövdes för att skapa förståelse för situationen och tillräckligt med underlag för att 
kunna analysera och besvara frågeställningen. Handledaren från Skanska ha hjälpt till att välja ut intressanta 
personer som var aktuella att intervjua för studien. Vid samtal med de föreslagna intervjupersonerna har fler 
personer att kontakta som skulle vara intressanta att ställa frågor till föreslagits för att få en större förståelse av 
uppgiften. Nedan följer en lista över de personer som har intervjuats och en kort beskrivning över deras roll. 

! Johanna Nordström som varit handledare för examensarbetet, är gruppchef inom 
supportfunktionen Hållbar affärsutveckling. Hon har varit med vid avgränsning och 
uppgiftsprecisering för arbetet samt givit information om Skanskas hållbarhetsarbete och då främst 
information om Skanskas olika verktyg inom grönt byggande. 

! Johan Ekstrand är projektchef inom Skanska Hus Stockholm Bostäder och är den person som 
ansvarar för den övergripande produktionen av det specifikt studerade projektet samt ekonomin för 
produktionen. 

! Sofia Petersson är utvecklingsledare inom avdelningen Strategi och utveckling och är ansvarig för att 
ta fram Skanskas nya affärsplan för år 2016-2020. Hon har även arbetat med att ta fram hur 
Skanska ska arbeta med Business model canvas. 

! Peter Samuelsson är utvecklingschef för Strategi och utveckling och har också bidragit med hur 
Skanska ska arbeta med Business model canvas. 

! Agneta Wannerström är gruppchef inom Hållbar affärsutveckling och har gett information hur 
supportfunktionen arbetar med regionerna. 

! Johan Gerklev är chef för Hållbar affärsutveckling, som bidrog med information om Hållbar 
affärsutveckling. 

! Matilde Unge arbetar inom Hållbar affärsutveckling och är den person från supportfunktionen som 
är ansvarig för de två regionerna som projektet tillhör. Hon har bidragit med information hur 
arbetet har utvecklats i de både regionerna och mer specifikt vad som var hållbart inom projektet 

! Oscar Månsson är projektledare inom projektutvecklingsavdelningen Skanska Nya Hem och även 
för projektet, som då ansvarar från beställarens sida för projektet. 

! Roba Ghadban är gruppchef inom Hållbar affärsutveckling och har gett underlag för hur Skanska 
arbetar och ska arbeta med social hållbarhet. 
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! Martina Schwartz-Bergman är utvecklingsledare inom beställarregionen och har gett information 
hur Nya Hem arbetar med miljö. 

! Jonas Davidsson arbetar för Index som var en extern beställare med i projektet och är där 
utvecklingschef. Han har bidragit med information om den tidiga process för projektet såväl som 
hela arbetsprocessen. 

! Peter Lindwall är projektutvecklingschef för Skanska Nya Hem. Han har givit information om Nya 
Hems strategiska arbete samt den byggprocess som gäller för Nya Hem. 

! Maria Campos Björkquist, marknadsstrateg för Skanska Nya Hem som bidragit med hur Skanska 
arbetar med att marknadsföra byggnaderna som miljövänliga.  

! Jan Midbrink som är produktionschef för Västermalmsterassen som tillhör regionen Skanska Hus 
Stockholm Bostäder, vilket innebär att han bidragit med information om produktionen av projektet. 

! Anna Forsberg är distriktschef inom regionen Hus Stockholm Bostäder. Information om hur hennes 
distrikt samarbetar med Nya Hem gavs. 

! Henrik Key är distriktschef inom regionen Hus Stockholm Bostäder och har givit kunskap om alla 
tre projekten på Kungsholmen. 

 Genomförande av intervjuer 3.4.3.2
Intervjuerna har genomförts enligt vad Björklund och Paulsson (2012) definierar som semi-strukturerade 
intervjuer, där intervjun styrs av några större frågeområden och följs upp av frågor om intervjupersonen inte 
tar upp det spontant. Denna metod har ansetts vara mest lämpad för att undvika att styra intervju personen 
alltför mycket, samtidigt som frågeområdena säkerställde att de frågor som fanns verkligen besvarades. 
Intervjuerna har genomförts som enskilda intervjuer.  

I de fall möjlighet har givits, har intervjuerna genomförts som personliga intervjuer, där intervjupersonen och 
intervjuarna har träffats. I annat fall har intervjuerna genomförts via telefon, men upplägget har varit 
detsamma med semi-strukturerade intervjuer. Lekvall och Wahlbin (2001) framhåller att den stora fördelen 
med personliga intervjuer är att intervjun blir omfattande och möjlighet finns att ställa de frågor som behöver 
besvaras. Detta har uppfyllts i såväl personliga intervjuerna, som telefonintervjuerna. Dessutom har samtliga 
intervjuer gjorts på intervjupersonens kontor, vilket kan bidra till att intervjupersonen känner sig mer bekväm 
och bättre svar kan fås. 

Inför respektive möte med intervjupersonerna har en intervjuguide sammanställts, en specifik för varje intervju. 
En intervjuguide tar upp de breda frågeområdena (Lekvall och Wahlbin, 2001). Intervjuguiderna kan ses i Bilaga 
2 - Intervjuguide. Intervjuerna har genomgående genomförts med två intervjuare. Eisenhardt (1989) menar att det 
finns två fördelar med att har flera intervjuare. Den ena är att det ger fler perspektiv och idéer, vilket ökar 
möjligheten att dra riktiga slutsatser. Den andra är att det ökar möjligheten att informationen som inhämtas är 
relevant. Vidare menar hon att vid fler intervjuare ges möjlighet att dela upp arbetsuppgifter dem emellan. Den 
ena person kan koncentrera sig på att ställa frågor, medan den andra kan fokusera på att anteckna svaren från 
intervjupersonen. Under intervjuerna som genomfördes på Skanska antecknades svaren genomgående och 
sammanställdes efter intervjuerna. Detta för att ha möjlighet att kunna gå tillbaka och hitta information som 
gavs. Genom anteckningarna från intervjuerna har även att svaren på frågorna säkerställts så att de är 
ursprungliga och inte förvrängda av intervjuarna i efter hand. 

3.5 Analysmetod 
Eisenhardt (1989) menar att analysen i studien är själva kärnan, men poängterar att den är ofta den svåraste 
processen i studien. Analysmetoden skiljer sig väsentligt beroende på vilken ansats som antagits för 
undersökningen (Lekvall & Wahlbin, 2001). Med utgångspunkt att studien har varit en kvalitativ studie har 
analysmetoden handlat om att utifrån den tidigare teorin som finns och teoretiska referensramen består av, 
diskutera om det stämmer överens med den empiriska informationen som insamlats från Skanska. Därför har 
analysen bestått av att tolka intervjuerna och de svar som erhållits för att sedan jämföra detta med teorin. 
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Arbetet med analysen har pågått till viss del parallellt med datainsamlingen, vilket Lekvall och Wahlbin 
(2001) menar är naturligt vid en fallstudieansats, som denna studie. Genom att parallellt analysera de 
intervjuerna har bidragit till insikten att ytterligare intervjuer har behövts för att kunna göra heltäckande 
analys och dra riktiga slutsatser. Genom intervjuerna har de hållbara initiativen i projektet kartlagts för att 
kunna jämföra dessa med den sammanställda teorin i analysmodellerna. Att kunna jämföra projektet med 
teorin genomfördes för att kunna analysera projektets prestation sett utifrån ett hållbart byggande. Därefter 
gick analysen vidare för att kunna besvara syftet om att utveckla hållbarhetsarbetet. Detta skedde genom en 
jämförelse med de utmaningar som identifierats i den empiriska datainsamlingen med de problem och 
utmaningar som teorin nämner. Dessutom studerades hur de utmaningar som identifierades i den empiriska 
studien med kritiska framgångsfaktorer från teorin för att ytterligare se hur hållbarhetsarbetet kan utvecklas. 
Hur analysarbetet delats upp har även presenterats närmare i beskrivningen av tillvägagångsättet för studiens 
avslutande delar, vilka inkluderar empiri, analys och slutsatser och som preciserats i Figur 36.  

3.6 Tillförlitlighet 
Detta avsnitt diskuterar begreppen validitet, generaliserbarhet, reliabilitet och objektivitet. Därefter beskrivs 
metodkritik till genomförandet av studien samt en diskussion kring hur studien utformat för att uppfylla 
begreppen. 

 Validitet 3.6.1
Validitet handlar om att mäta rätt saker (Lekvall & Wahlbin, 2001). Gibbert et al. (2008) har valt i sin artikel 
att dela upp validitet i tre olika kategorier; intern, konstruerad och extern. Dessa presenteras nedan. 

Intern validitet innebär att resultatet är troligt och bygger på ett logiskt resonemang (Gibbert, et al., 2008). 
Om studiens slutsats inte anses trolig eller inte tillräckligt uppbyggd på fakta faller hela resonemanget och 
förlorar i seriositet, vilket är förödande för studien (Gibbert, et al., 2008). Därför har målsättningen för denna 
studie att försöka ta med så många åsikter som möjligt genom att intervjua flera personer för varje intressent i 
projektet. Detta bidrar förhoppningsvis till en mer nyanserad bild och på så sätt skapas högre trovärdighet till 
studiens analys och slutsatser. 

Vidare definierar Gibbert et al. (2008) konstruerad validitet som något som belyser problemet om det som ska 
undersöks verkligen undersöks och kvaliteten på undersökningen. Denna typ av validitet består även av om 
metoden som används vid undersökning leder till en riktig och trovärdig bild av verkligheten. För att 
säkerställa denna validitet används ofta två mätetal; etablera en tydlig kedja av bevis, vilket innebär att det 
går att följa från det initiala steget till slutsatsen och triangulering, där forskare försöker använda sig av olika 
vinklar för att se samma problem från olika håll. Konstruerad validitet är viktig att säkerställa genom att 
arbeta med hur insamlingen av information ska göras, för att i efter hand kunna bevis att det har genomförts 
på ett trovärdigt sätt (Gibbert et al., (2008). Genomgående i den teoretiska referensramen har triangulering av 
källor använts i studien, för att det kan ge en bredare bild av verkligheten och fler källor kan skapa en 
trovärdighet och underbygga studien. Triangulering kan även visa på att bedömningen är mer opartisk, då 
flera synvinklar tas i beaktande. I den empiriska datainsamlingen har intervjuerna skett på personernas 
kontor, vilket också kan öka trovärdigheten då personerna är mer bekväma i den vanliga arbetsmiljön. 

Generaliserbarhet, eller extern validitet som Gibbert et al. (2008) namngett det, syftar till att öka trovärdigheten 
genom att inte endast titta på studien i dess sammanhang utan även i dess omgivning. För att få en djupare 
insikt i extern validitet behövs motivering till varför det fallet har valts och i vilket sammanhang 
organisationen verkar i (Gibbert et al., 2008). Generaliserbarhet är viktigt för att kunna dra slutsatser och för 
att förstå problemet i en större kontext, vilket det är värdefullt att inte enbart studera ett fallföretag, utan 
placera det i ett större sammanhang och även studera andra företag (Gibbert, et al., 2008). I denna studie har 
endast ett fallföretag och ett specifikt projekt studerats tillsammans med att varje projekt i byggbranschen 
skiljer sig från andra, kan leda till att generaliserbarheten minskar. 
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 Reliabilitet 3.6.2
Om studien utförs utan fel och kan återupprepas med samma resultat anser Gibbert et al. (2008) att den har 
hög reliabilitet. Författarna menar att det är relevant att både ha transparens och replikering, där det första 
innebär att det finns dokumentation och förtydligande i undersökningsprocedurerna. Det senare syftar till att 
alla dokument finns sparade och tillgängliga för granskning i senare. För att säkerställa hög reliabilitet är det 
viktigt att tidigt i studien bestämma arbetsmetod och hur den insamlade fakta ska ske och sparas. Det finns 
risk när inga tydliga riktlinjer har satts upp för detta att det sker på olika sätt under tidens gång och olika 
beroende på person om studien involverar flera personer. En hög reliabilitet är en förutsättning för att en hög 
validitet ska uppnås. Det är relevant att genomarbeta en bra metod för att på så sätt säkerställa att 
insamlandet av information sker så att hög validitet och reliabilitet kan ges. (Gibbert, et al., 2008) 

Då denna studie är en kvalitativ studie kan reliabiliteten begränsas, då det finns svårigheter att få samma 
utfall och resultat vid intervjuer trots samma upplägg. Detta är något som Lekvall och Wahlbin (2001) menar 
är nackdelen med en kvalitativ studie, men att validiteten istället ökar för studien då informationen borde 
vara pålitlig.  

 Objektivitet 3.6.3
Björklund och Paulsson (2012) definierar objektivitet som i vilken utsträckning värderingar påverkar studien. De 
menar att genom att motivera de olika val som görs i studien får läsaren möjlighet till att ta ställning till 
studiens resultat, vilket på så sätt ökar studiens objektivitet. Att undvika sakfel, inte snedvrida faktaurvalet och 
undvika värdeladdade ord hjälper till att skapa objektivitet i studien (Björklund & Paulsson, 2012).   

I studien har författarna arbetat med att säkerställa en sådan hög grad av objektivitet som möjligt. Detta 
genom att ingen av författarna tidigare har varit i kontakt med Skanska eller personerna som har intervjuats 
för att på så sätt skapa sig en förutfattad mening. Då studien endast har intervjuat personer som är anställda 
på Skanska kan det finnas risk för att informationen är vinklad och subjektiv. Genom att intervjua flertalet 
personer med olika bakgrund och roller inom företaget är förhoppningen att en högre grad av objektivitet har 
uppnåtts, då flera åsikter har samlats in. Dock finns risken för att tolkningar har gjorts i och med intervjuerna 
och den insamlade teorin. 

 Metodkritik 3.6.4
Med utgångspunkt i valet av metodansats kommer det att påverka studiens tillförlitlighet. Som metodansats 
valdes att utföra en fallstudie med utgångspunkt Skanska, detta leder till att generaliserbarheten blir svår att 
säkerställa då ett specifikt företag och projekt studeras. För att få ett djup i undersökningen kan ett par andra 
liknande företag undersökas, vilket då skulle enligt Lekvall och Wahlbin (2007) vara en tvärsnittsstudie. Att 
undersöka branschen som helhet kan vara värdefullt, för att inte enbart få ett företags perspektiv på 
frågeställningen. Om fler företag i branschen undersöks kan en generell trend fås, vilket ger att vissa 
generaliseringar kan göras som inte hade varit möjligt vid undersökning av enbart ett företag. Det ställer dock 
högre krav och kräver mer resurser för att få samma djup som vid en fallstudie, därför anses fallstudie vara 
den metod som är mest lämpad i detta fall. Eisenhardt och Graebner (2007) hävdar att fallstudie ofta är de 
mest intressanta studierna att läsa och Gibbert et al. (2008) håller med att fallstudie är en bra metod så länge 
validitet och reliabilitet kan säkerställas. 

Litteraturen i referensramen är triangulerad mellan olika författare och bidrar till att reliabiliteten stärks, 
dessutom är presenterade teorier skildrade med omsorg vilket ökar objektiviteten. Genom att kontinuerligt 
haft avstämning med handledare på Linköpings Tekniska Högskola såväl som på Skanska har det 
förhoppningsvis bidragit till att validiteten av studien kan säkerställas.   

Det specifika projektet som i denna studie har använts för insamlingen av empiri kunde ha valts annorlunda. 
Önskvärt hade varit att ha ett förhållandevist vanligt projekt för att utvärdera hur Skanska arbetar med 
hållbarhet i dagsläget, alternativt ett projekt som arbetade relativt mycket med hållbarhet för att då använda 
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studien som ett underlag och exempel för andra projekt inom Skanska senare. Valet av projektet hade det 
senare som utgångspunkt och målsättning. Projektet som till slut valdes uppnådde inte fullt den målsättningen 
som var från början, då andra faktorer även spelade in i valet. Andra påverkande faktorer som ansågs viktigt 
för att kunna utföra studien var att projektet fortfarande var pågående och att tid fanns att avsätta för att 
kunna ge det underlag till studien som krävdes. Det handlade främst om att personer inom projektet hade 
möjlighet att delta på intervjuer som genomfördes.  

En annan sak som har påverkat studien och dess resultat är tidsaspekten. Under den tid sedan projektet 
påbörjades år 2012 har mycket hänt dels inom ämnet hållbarhet, dels inom organisationen. Till exempel har 
Skanska gjort en omorganisation av sin projektutvecklingsavdelning, vilket kan ha påverkat projektet. 
Dessutom har ämnet hållbarhet utvecklats och högre krav har ställts. Detta har även Skanska tagit hänsyn till, 
vilket innebär att de verktyg som finns i dagsläget inte på samma sätt var utvecklade för projektets start. 
Tidsaspekten har även påverkat de intervjuer som hållits, där informationen ofta besvarar hur organisationen 
arbetar i dagsläget men att det har varit svårt att få fram exakt hur arbetet med hållbarhet gick till under 
projektet. 

I vissa fall har kompletterande information inhämtats från Skanskas interna hemsida. Det kan leda till att det 
inte går att verifiera exakt information på samma sätt som från källhänvisning till en artikel eller dylikt. För 
att åtgärda detta har handledaren från Skanska läst empirin för att säkerställa kvaliteten och att inga fakta- 
eller tolkningsfel har gjorts av studiens författare. Efter kommentarer från handledare har texten reviderats 
för att vara så nära sanningen som möjligt.   

I klassificeringen av projektets hållbara lösningar har en del information hämtats från de 
rapporteringsdokument som har upprättats. Dokumenten visar ofta på den målsättningen projekten har i 
början av dessa men i dagsläget finns inget krav på att dokumenten måste redigeras vartefter projektet 
fortlöper, vilket kan orsaka att vissa dokument inte visar den aktuella informationen. För att undvika ett alltför 
stort glapp mellan målsättningen och verkligheten har informationen försökt verifierats genom intervjuer. 
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4 Empiri 
Empiriavsnittet innehåller den information som inhämtats om fallföretaget för att sedan kunna analysera denna 
utifrån studiens teoretiska referensram och analysmodeller. Empiriavsnittet innefattar två huvudsakliga delar. I 
de inledande kapitlen görs en fördjupning i Skanskas hållbarhetsarbete, hur de arbetar med miljömässig 
hållbarhet i praktiken samt hur supportfunktionen Hållbar affärsutveckling är tänkt att stötta detta arbete. Den 
andra delen behandlar den information som inhämtats från det byggprojekt som utgör studiens 
fallstudieobjekt. Sammantaget ska empirin besvara de två vägledande frågeställningarna; ”Vilka gröna initiativ 
togs på projektnivå?” och ”Vilka utmaningar fanns för att få igenom gröna initiativ?”. 

 

4.1 Skanskas hållbarhetsarbete i praktiken 
I detta avsnitt kommer de praktiska verktyg Skanska använder sig av för att fler byggprojekt ska klassificeras 
som gröna presenteras. Nedan följer således en introduktion till de olika gröna initiativ och lösningar som 
Skanska har valt att fokusera på, för att konkretisera vad grönt byggande innebär i praktiken inom Skanska. 

 Gröna kartan 4.1.1
Skanska har tagit fram en intern arbetsmetod för att lyfta fram de viktigaste parametrarna inom miljö för 
byggnader (Skanska 6, 2015). Detta har resulterat i den så kallade Gröna kartan, som kan ses i Figur 37 
(Skanska 6, 2015). Detta för att öka medvetenheten om grönt byggande men också för att ledningen ska 
kunna följa upp mer konkret hur projekten, och därmed verksamheten totalt, presterar inom grönt (Unge, 
2015). 

Gröna kartan visar således de parametrar som Skanska ser som högst prioriterade för ett grönt projekt, men 
kartan klassificerar även hur grönt ett projekt är på en internt definierad skala. Inom varje parameter måste 
projektet uppfylla vissa krav för att nå en högre nivå av grönt. I stort går skalan från att endast följa de lagar 
och regler som finns, vilka alla projekt måste uppfylla, till att överträffa dessa grundkrav i allt högre 
utsträckning. Ett projekt som enbart uppfyller lagkraven klassas som beige, medan gröna projekt inkluderar 
resterande nivåer. Ett mörkgrönt projekt ska ha nära noll miljöpåverkan utifrån de fyra parametrarna. 
(Nordström, 2015) 

 

   

Empiri Analys Slutsatser 
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Figur 37 - Gröna kartan, Skanskas interna definition av miljöanpassat byggande 

De mest kritiska miljöaspekter som Skanska har valt att inkludera som parametrar i kartan är energi, klimat, 
material och vatten. Energiparameterns nivå för grönt bestäms utifrån Boverkets byggregler (BBR) och skalan 
ställer krav på att projekten ska prestera en viss procentsats bättre än kravet utifrån BBR. Denna parameter 
har högst prioritet och har gjorts obligatorisk vid klassificering av gröna projekt, vilket innebär att projekt inte 
kan klassificeras högre eller mer grönt än den nivå som energi uppnår. (Nordström, 2015)  

Nästa parameter som projekten klassificeras efter är klimat. Första steget av grönt innebär att en klimatkalkyl 
genomförs och där utsläpp av växthusgaser beräknas. För att nå högre nivåer krävs en minskning av 
koldioxidutsläppet under produktionen. För att uppnå den högsta nivån krävs ingen klimatpåverkan under 
produktionsfasen. Till skillnad från energi, finns inget standardiserat sätt att mäta klimatpåverkan i 
byggbranschen eller motsvarande krav från BBR. Skanska har dock utvecklat ett eget verktyg, kallat för 
ECO2, för att kunna kartlägga utsläppen av växthusgaser. Verktyget har integrerats med de befintliga 
affärssystemen för att effektivisera beräkningarna. (Nordström, 2015) 

Parametern för material har delats upp i tre underkategorier, som är material, kemikalier och avfall. För material 
går gröna kartans skala från att använda hållbara byggmaterial i så stor utsträckning som möjligt till att 
enbart använda hållbara material. Detta gäller även för kemikalier, där skalan går från att en viss del av de 
kemiska produkterna får vara klassificerade som farliga ämnen till att minska mängden till att inga produkter 
innehåller farliga ämnen. För avfall ska projekten sträva mot att inget av byggavfallet skickas till deponi utan 
återvinns istället. (Skanska 6, 2015) 

Den sista parametern är vatten som mäter användningen av dricksvatten i den driftsfärdiga byggnaden. 
Målet är att använda sig av mindre dricksvatten än jämförelsevärdet som baseras på Svebys klassificering för 
riktvärden inom byggbranschen. (Nordström, 2105) 

Utöver Gröna kartan har Skanska så kallade gröna lösningar, som är mer specifikt vad Skanska kan erbjuda ut 
mot kund och vad de genomför i praktiken. De gröna lösningarna innebär att en bättre miljöprestanda 
uppnås än att enbart uppfylla lagar och normer och är på så vis tätt kopplade till gröna kartan. Målsättningen 
är att tydliggöra vad som krävs för projekten om en grön lösning ska implementeras i projektet. 
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 Miljöcertifiering  4.1.2
Skanska strävar efter att öka miljöcertifieringarna på byggnaderna för att bidra till målet om att bli den 
ledande gröna bostadsutvecklaren i Sverige. Miljöcertifiering driver på utvecklingen av fler gröna byggnader 
och ger ökad trovärdighet, då miljömärkning innebär granskning av tredje part. Förutom att använda 
miljömärkningen i marknadsföringssyfte kan miljömärkningen strukturera det interna arbetet genom att 
underlätta kommunikationen av vad som ska göras. (Skanska 4, 2015)  

Det finns ett flertal olika system och miljömärkningar som ställer olika typer av krav med fokus på varierande 
områden (Skanska 7, 2015). I Figur 38 ses de miljöcertifieringssystem som Skanska använder sig av. Som ses i 
Figur 38 gäller de olika miljöcertifieringarna för olika saker, där det går från att endast se vilken 
energiförbrukning byggnaden har till att inkludera att hela stadsdelen uppfyller olika miljökrav. För flera 
märkningar gäller att byggnaden först får skylta offentligt med miljöcertifieringen efter det att 
slutbedömningen gjorts av tredje part när byggnaden är färdig (Wannerström, 2015). Detta medför att 
byggbolagen inte kan kommunicera märkningen i marknadsföringssyfte under byggnadstiden när flertalet 
bostäder säljs (Wannerström, 2015). Svanen-märkningen skiljer sig från detta då det är tillåtet att använda sig 
av certifieringens logotype under byggnationen, vilket således underlättar vid marknadsföring till blivande 
kunder (Campos Björkquist, 2015). Kostnaden för att certifiera en byggnad eller stadsdel varierar med val av 
miljöcertifiering (Nordström, 2015). 

 
Figur 38 - Visuell bild över vad de olika miljöcertifieringarna berör (Skanska 10, 2015) 

 

 Grön arbetsplats 4.1.3
Ett exempel på ett initiativ för att höja nivån på miljöarbetet på själva produktionsplatsen är Grön arbetsplats. 
Projekten kan anmäla sig som grön arbetsplats, efter att de har fyllt i och säkerställt att de uppfyller de 
fördefinierade kraven. De finns nio kategorier av krav inom Grön arbetsplats, där det finns obligatoriska krav 
som måste uppfyllas samt valfria. För respektive åtgärd att bli en grönare arbetsplats får projektet poäng som 
adderas och resulterar i en totalpoäng. Totalpoängen behöver överskrida en viss nivå för att få kallas en Grön 
arbetsplats. Kraven uppdateras efter hand och finns specifikt för olika typer av byggnader. Att arbeta med 
Grön arbetsplats kan hjälpa projekten att kontinuerligt se över det miljömässiga arbetet och vara ett stöd till 
att projektets målsättning inom Gröna kartan uppfylls. (Skanska 8, 2015)  

 Gröna veckan och gröna referensprojekt 4.1.4
Utöver de arbetsverktygen som har presenterats ovan, arbetar även Skanska internt för att öka 
medvetenheten och intresset för grönt byggande. Ett exempel på detta är Gröna veckan. En vecka varje år 
uppmärksammas de gröna initiativen och projekt som har fokuserat särskilt på grönt. Bland annat utses den 
region, arbetsplats och chef som har presterat bäst inom grönt. Genom att genomföra gröna veckan är 
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förhoppningen att det ger ökat intresse och större förståelse för grönt byggande, där ansvariga personer i 
projekten inspireras att använda mer gröna initiativ. (Skanska 9, 2015)  

På Skanskas interna webbplats där information kan hittas gällande hållbarhet och gröna initiativ inom 
Skanska, finns dessutom gröna referensprojekt. Dessa projekt som har presterat bra inom grönt byggande lyfts 
fram och är exempel för framtida projekt att hämta inspiration och ge tips på lösningar och svårigheter för 
grönt byggande. För respektive grönt referensprojekt finns allmän information om byggandet och de 
miljöanpassade lösningar som gjordes specifikt för projektet samt om det uppfyller någon miljöcertifiering och 
vilket i så fall. 

 !
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4.2 Supportfunktionen Hållbar affärsutveckling 
Med målsättningen att vara det ledande hållbara bygg-och projektutvecklingsföretaget behöver Skanska ge de 
rätta förutsättningarna för regionerna att lyckas. Hållbar affärsutveckling är en supportfunktion som har till 
uppgift att stödja regionerna inom Skanska. Avdelningens uppdrag är att “tillsammans med linjen driva ett 
affärsfokuserat hållbarhetsarbete som skapar värde för Skanska, kunden och samhället”. (Gerklev, 2015)  

Hållbar affärsutveckling består av fyra grupper, som kan ses i organisationsschemat i Figur 39. Miljöcertifiering 
och miljösamordning arbetar med hållbarhetsfrågorna i projekten, där de ofta finns som stöd för att hjälpa till 
och säkerställa att projektet uppnår de certifieringar som projekten har som målsättning (Wannerström, 
2015). Utveckling och miljöledning arbetar mer övergripande i organisationen med att arbeta proaktivt för att 
skapa fler gröna affärer och stödja den övriga verksamheten så att antalet hållbara projekt ökar och då främst 
för verksamhetsområdet Väg och Anläggning (Wannerström, 2015). Liknande arbetsuppgifter har Gröna 
Affärer men är inriktade mot verksamhetsområdet Hus (Wannerström, 2015). Social Hållbarhet är relativt 
nystartad grupp som främst ska stödja regionerna i att öka medvetenheten om social hållbarhet och få fler 
projekt att fokusera på social hållbarhet (Ghadban, 2015).  

 

 
Figur 39 - Egen figur: Organisationsschema för Hållbar affärsutveckling 

 
Operativt arbetar Hållbar affärsutveckling i regionerna med en så kallad affärspartner. Affärspartner är 
kopplingen mellan supportfunktionen Hållbar affärsutveckling och de regioner som bygger upp Skanskas 
affärsenheter. En affärspartner från Hållbar affärsutveckling har en eller flera regioner som sitt huvudsakliga 
ansvarsområde. Affärspartnern är en kontaktperson som regionerna och projekten kan vända sig till vid 
frågor kring hållbarhet. Arbetsuppgiften mer konkret som affärspartner innebär bland annat (Wannerström, 
2015): 
 

! Identifiera behov 
! Löpande kontakt med personer på alla nivåer inom respektives enhet 
! Stöd vid anbud- och säljprocess mot kund 
! Genomföra utbildningar och aktiviteter för att öka kompetensen inom hållbarhet på regionnivå 
! Arbeta för att regionerna ska bidra till att uppnå Skanska Sveriges mål inom hållbarhet 

 !
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4.3 Projekt Västermalmsterassen 
Denna studie är en fallstudie av projektet Västermalmsterassen, ett bostadsrättsprojekt som Skanska 
genomförde under åren 2012-2015. Byggnaden har uppförts på Kungsholmen i Stockholm och innefattar 
225 lägenheter, en förskola och sju lokaler med ett värde på omkring 460 miljoner kronor. Detta 
bostadsprojekt var ett av tre projekt på samma markområde, där de två tidigare projekten, Välbehaget och 
Jublet, också bestod av bostadsrätter, se Figur 40. (Ekstrand, 2015) 

 

 
Figur 40 - Bild på området där projektet Västermalmsterassen (tidigare Kv Leendet) och de övriga två projekten 

I Tabell 4 nedan har bakgrundsinformation om de tre projekten sammanställts för att ge en överblick. 
Samtliga av de tre projekten utfördes med beställare som var olika joint venture-bolag, vilket även kan ses i 
Tabell 4. Konstellationerna var olika för respektive projekt men för Västermalmsterassen, analysobjektet i 
denna studie, utgjordes joint venture-bolaget till 50 procent av regionen Skanska Nya Hem Stockholm och 50 
procent av Index International AB. Skanskas entreprenadavdelning region Hus Stockholm Bostäder 
ansvarade för byggnationen av projektet. (Ekstrand, 2015) 

 
Tabell 4 - Sammanfattande information över de tre olika byggprojekten 

Projekt Välbehaget Jublet Västermalmsterassen 

Antal lägenheter 224 240 225 

Byggnaden 
slutförd 

2012 2013 2015 

Kontraktsvärde 408 MSEK 450 MSEK 460 MSEK 

Beställare Skanska Hus 
Stockholm 
Bostäder och 
AREIM 

Skanska Hus 
Stockholm 
Bostäder och Index 
International AB 

Skanska Hus 
Stockholm Bostäder, 
Skanska Nya Hem 
Stockholm och Index 
International AB 

Miljöcertifiering LEED Guld LEED Guld - 

 
 
Vidare i detta kapitel ges en kortare beskrivning av de intressenter som var inblandade i projektet. Därefter 
beskrivs den övergripande projektprocessen för att visa de olika faserna som projektet genomgick, 
tidsåtgången för respektive fas och när beslut fattades i projektet. Efter att ha fått förståelse i hur 
byggprocessen ser ut beskrivs de hållbara initiativ som togs i projektet och varför dessa valdes. Slutligen tas de 
utmaningarna som intressenterna har stött på i och med att bygga grönt.  
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 Intressenter  4.3.1
De intressenter som varit involverade i projektet Västermalmsterassen beskrivs närmare i detta avsnitt. I 
Figur 41 visualiserar sambandet och relationen mellan intressenterna, där pilarna motsvarar 
kommunikationsvägarna.  

 

 
 

 Index International AB 4.3.1.1
Index International AB (Index) är ett investeringsbolag inom fastigheter med verksamhet i Sverige och USA. 
Bolaget omsätter 56 miljoner SEK och har 38 anställda. Index förvärvade marken på Kungsholmen som 
sedan de tre bostadsprojekten uppfördes på år 2005. Index var till 50 procent en del av joint venture-bolaget 
som var beställare till projektet Västermalmsterassen. De var även med i det föregående projektet till 50 
procent som beställare, men inte i det första. (Davidsson, 2015) 

 Skanska Nya Hem Stockholm 4.3.1.2
Utöver Index var Skanska Nya Hem Stockholm (Nya Hem) också beställare till 50 procent av projektet. Nya 
Hem är Skanskas projektutvecklingsavdelning för bostäder som förvärvar mark vilken de sedan utvecklar till 
ett koncept för bostadshus. Vid detta skede sker även förhandlingar med kommunen för att få tillåtelse att 
bygga de bostäder som tagits fram i projektutvecklingen. Skanskas entreprenaddel kontaktas sedan för att 
förhandla om ett totalentreprenadavtal för att utföra projektet. Nya Hem ansvarar för marknadsföring och 
försäljning av bostäderna samt sköter all kundkontakt gentemot slutkund. Regionen har för år 2015 som mål 
att projekten ska uppfylla 100 procent grön omsättning. Det innebär att alla projekt måste uppnå minst den 
första nivån av grönt inom Gröna kartan. När projektet Västermalmsterassen påbörjades år 2012 skedde 
samtidigt en omorganisation i Nya Hem. Tidigare hade Skanskas projektutvecklingsenhet varit ett eget 
nordiskt bolag, men delades upp och den svenska delen togs in i Skanska Sverige-koncernen år 2012 för att 
komma närmare den lokala marknaden. (Månsson, 2015) 

 Skanska Hus Stockholm Bostäder 4.3.1.3
Skanska Hus Stockholm Bostäder, hädanefter refererad till Skanska Bygg, är den region inom Skanska som i 
projektet utförde byggnationen enligt det totalentreprenadavtal som slöts. Skanska Bygg är en 
entreprenadavdelning och utför liknande projekt i Stockholmsområdet, dels när Nya Hem är beställare, dels 
till externa beställare då Skanska Bygg har fått lämna anbud för projektet och vunnit avtalet över 
motsvarande konkurrenter. Skanska Byggs roll är att sköta produktionen av bostäderna. Beroende på vilket 

Stockholm!Stad!!
(kommunen) 

Index!!
(beställare) 

Nya!Hem!!
(beställare) 

Underentreprenör!
(underleverantör) 

Skanska!Bygg!
(entreprenad) 

Figur 41 - Egen bild: Intressenterna och relationen emellan dem i projektet Västermalmsterassen 
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projekt köps olika mycket delar av produktionen in av underentreprenader men Skanska Bygg har alltid det 
övergripande ansvaret och har en koordinerande rollen. I deras affärsplan för år 2015 har de som mål att 
uppnå 85 procent grön omsättning. (Ekstrand, 2015) 

 Stockholm Stad 4.3.1.4
Stockholm Stad är den kommun som beställaren har haft kontakt med för att få byggnadstillstånd för 
projektet. Index var i början av projektet i kontakt med kommunen för att få igenom detaljplanen för 
byggnaden. Senare kontaktades kommunen även för att få bygglov för att få genomföra projektet. 
Kommunen kunde vid den tidpunkt som Västermalmsterassen byggdes ställa krav på hur bostaden byggs och 
andra specifika krav som behövde tas hänsyn till vid planering och utförande av byggnaden. Krav eller andra 
specifikationer som beställarna behövde ta hänsyn till var förutom de rådande miljökraven, även vilken typ av 
material fasaden skulle bestå av, antalet balkonger, krav om att byggnaden skulle ha en förskola, etc. I de 
flesta projekten lämnas ett förslag till kommunen från beställaren om vad som önskas byggas. Efter ett antal 
turer fram och tillbaka sker en kompromiss mellan intressenterna om vad som blir det slutgiltiga planen för 
byggnaden som påverkar byggnadens utseende och funktioner. (Ekstrand, 2015) 

 Underentreprenörer 4.3.1.5
Skanska Bygg, som var totalentreprenör till projektet, utförde inte hela byggnationen, utan kontrakterade 
underentreprenörer att utföra olika delar av projektet. Vid val av underentreprenör specificerar Skanska Bygg 
vad som ska utföras i ett kontrakt och sedan får underentreprenörerna lämna anbud (Ekstrand, 2015). 
Beslutet om vilken underentreprenör som väljs baseras på vilken som har lämnat lägst pris på offerten 
(Ekstrand, 2015). Skanska Bygg hade i Västermalmsterassen som ambition att göra så stor del som möjligt 
själva, men bland annat målning, plåtläggning och installation av ventilation, el, rör och hiss stod 
underentreprenören för (Midbrink, 2015). För Västermalmsterassen kontrakterades en underentreprenör från 
Lettland, vilket var första gången de arbetade åt Skanska Bygg (Ekstrand, 2015). Skanska Bygg medger att det 
har inneburit vissa språkproblem och att andra problem i och med att en utländsk underentreprenör valdes 
(Midbrink, 2015).   

 Byggprocessen för Västermalmsterassen från start till inflyttning 4.3.2
I detta avsnitt redogörs för byggprocessen i Västermalmsterassen. Det ger den bakgrunden som behövs för att 
förstå när de hållbara initiativen diskuteras i nästa kapitel 4.3.3 Kartläggning av de hållbara initiativen för 
Västermalmsterassen. För projektets process tas de olika stegen upp tillsammans med tidsåtgången och när beslut 
fattades. 

Som kan ses i Figur 42 är den generella projektprocessen från mark- och affärsutveckling till 
eftermarknadstjänster. Det studerade projektet följde denna process i stora drag med några avvikelser. Nedan 
redogörs mer i detalj vad varje steg innehåller och om det skiljer sig från den process som 
Västermalmsterassen hade. Denna process är utifrån Skanskas modell, men eftersom detta projekt var ett 
samarbete med Index blev Skanska involverade först i det tredje steget. Därför skiljer sig främst de första 
stegen från det normala tillvägagångssättet för ett traditionellt projekt utfört av enbart Nya Hem som 
beställare.  
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 Idé/Förstudie Mark och Affärsutveckling 4.3.2.1
I denna fas utvärderas normalt affärsmöjligheterna för den specifika marken i förhållande till marknaden, 
kommunens riktlinjer, Skanskas affärsplan och övriga strategier. En projektidé tas fram och om den anses 
som ett lönsamt projekt genomförs en noggrannare utredning om risker och möjligheter, som sedan 
utvärderas. Till skillnad från när Nya Hem är själva vid projektutvecklingen och tar fram förslag på mark och 
affären hade Index redan förvärvat marken. Index förvärvade år 2005 den mark som de tre bostadshusen har 
uppförts på och av den anledningen skötte Index denna del av processen. Till en början var tanken att 
producera kontorslokaler på marken, men ändrades till bostadshus, eftersom marken ansågs vara för attraktiv 
och hade ett för bra läge med vattenutsikt för att bygga kontorslokaler. (Lindwall, 2015) 

 Detaljplan och projektutveckling 4.3.2.2
Efter att affärsmöjligheterna har utvärderas tas idén vidare till att utföra en detaljplan. En detaljplan beskriver 
planen för det specifika området, hur det är tänkt att användas och till vilket ändamål. Det ska även 
specificeras vilka bestämmelser som gäller för området och genomförandetiden som detaljplanen gäller för. 
Detaljnivån kan variera från mer övergripande till att en arkitekt anlitats och tar fram skisser för hur 
byggnaden på marken ska se ut. (Lindwall, 2015) 

Figur 42 - Byggprocessen för Västermalmsterassen där respektive intressents roll tydliggörs för varje steg 
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I Västermalmsterassen hade Index redan tagit fram och fått en detaljplan godkänd av Stockholms Stad när 
Skanska involverades i projektet. Index fick igenom detaljplanerna för de två föregående projektet först och 
efter en del förändringar efter krav från kommunen blev även detaljplanen för Västermalmsterassen godkänd 
år 2010. När detaljplanen togs fram fattades beslut om att utforma det tredje projektet på liknande sätt som 
de två tidigare, eftersom de tidigare projekten hade varit lönsamma. (Davidsson, 2015) 

 Projektutformning  4.3.2.3
I detta steg sker många saker parallellt, då de båda beställarna är involverade och Skanska Bygg kontaktas. 
Utöver att kommunen behöver godkänna en detaljplan för byggnaden behöver kommunen även godkänna 
bygglov. Ett bygglov är mer preciserande än en detaljplan och i bygglovet bestäms i stort sett hela 
utformningen av byggnaden och vad det ska innehålla för olika typer av uppvärmning, ventilation, osv 
(Ekstrand, 2015). Kontakten med kommunen för att få ett bygglov godkänt sköttes av Nya Hem och Index 
(Månsson, 2015). Samtidigt som bygglovshandlingen arbetades fram sker så kallad 
systemhandlingsprojektering som är en del av framtagningen av bygglovet. Systemhandlingsprojekteringen 
kan variera i omfattning beroende på hur detaljerad detaljplanen är. I systemhandlingsprojektering sätts de 
ramar och regler för hur huset ska utformas tillsammans med en arkitekt (Lindwall, 2015). Exempelvis 
bestäms var hisschaktet ska placeras, planlösningen för respektive lägenhet, etc. Dessutom förhandlade 
beställarna med Skanska Bygg om ett totalentreprenadavtal (TE-avtal), som specificerar vad Skanska Bygg 
förpliktar sig att utföra och detaljer kring byggnaden (Ekstrand, 2015). I TE-avtalet bestäms bland annat de 
gröna initiativen/lösningarna som projektet ska innehålla (Unge, 2015). Som en del av det kan 
supportfunktioner konsulteras för att få råd i vissa specifika frågor (Unge, 2015). I förhandlingen om detta 
avtal finns ofta högt satta ambitioner i början men reduceras vartefter förhandlingen fortskrider då det 
handlar om kostnader och var pengarna ska spenderas (Ekstrand, 2015). Skanska Bygg gör kalkyler för vad de 
uppskattar att det kommer kosta att bygga, sedan utvärderar beställaren om projektet har intäkter från 
slutkunderna för att täcka upp kostnaderna samt den marginalen som beställarna förväntar sig få för projektet 
(Ekstrand, 2015). Efter att TE-avtalet är färdigförhandlat, har beställarna ett fast pris som de vet inte kommer 
kunna stiga eller minska, förutsatt att inga större förändringar görs (Månsson, 2015). Om det skulle bli dyrare 
att producera en viss del av byggnaden är det Skanska Bygg som får stå för kostnaderna (Månsson, 2015).  

För Skanska Byggs del innebar förutom förhandling om TE-avtal, även det här steget arbete med att utforma 
en uppskattad tidsplan och skriva kontrakt för större inköp som blir aktuella när byggstart sker. Anledningen 
till att de större inköpen, såsom köp av stomme, underentreprenörer, installatörer och markarbete, sker redan 
innan bygglovet är godkänt är för att säkerställa att de kan starta projektet så fort detta blir godkänt. 
Underentreprenörer fick lämna anbud på uppdraget att utföra byggnationen, som vanns av den lettiska 
leverantören. Skanska Bygg poängterade att det finns många entreprenörer som utför byggnader, men vid så 
pass stora projekt som Västermalmsterassen med över 200 lägenheter blir det svårare att hitta 
underentreprenörer som kan bygga och leverera produkten. Dessutom blir det svårare om det ställs krav på 
miljöanpassade arbetssätt och nya lösningar som underentreprenörerna inte har använts sig av tidigare och 
har erfarenhet. (Ekstrand, 2015)    

 Detaljprojektering 4.3.2.4
När de större delarna av byggnaden börjar fastställas kan Skanska Bygg börja planera produktionsprocessen 
mer i detalj. När bygglovet blev godkänt i maj 2012 kunde det slutgiltiga TE-avtalet skrivas under eftersom 
det innebar att byggnadens utformning blev helt fastställt. Efter att TE-avtalet var klart kunde produktionen 
påbörja sitt arbete med markförberedelser och byggnationen av byggnaden. (Ekstrand, 2015) 

Parallellt med detta löpte Nya Hems arbete med att marknadsföra byggnaden till slutkunder, som fick börja 
köpa lägenheterna. Säljstarten var redan i januari 2012, vilket var innan bygglovet var godkänt. Detta är 
ovanligt, men beställarna kände sig säkra på att de skulle få igenom bygglovet, de större sakerna var redan 
satta, det var mer på detaljnivå som förhandlingen med kommunen gjordes. När 60 procent av lägenheterna 
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var tecknade av köpare, kunde produktionen starta vilket inträffade i samband med att bygglovet gick 
igenom. (Ekstrand, 2015)    

 Produktion 4.3.2.5
Under denna del av processen ansvarade Nya Hem för att marknadsföra projektet till slutkund och få 
lägenheterna sålda. Slutkunderna fick även möjlighet att göra tillval till lägenheten i form av utseende av 
kakel med mera, vilket Nya Hem ser till att förmedla till produktionen. (Månsson, 2015) 

För Skanska Byggs del löper produktionen av byggnaden från markarbetet i juni 2012 till att det är 
färdigbyggt augusti år 2015. I januari 2013 började arbetet med att få upp stommen till byggnaden, som 
pågick i drygt ett år för alla trappuppgångar. Vartefter att stommen blev klar kunde installationer av el, hiss, 
VVS och ventilation påbörjas. Inflyttning sker parallellt med produktion vartefter ett trapphus blir färdigt, så 
den första inflyttningen skedde i juni 2014. Den sista inflyttningen förväntas ske i augusti 2015, vilket då 
innebär att produktionsfasen är slut. (Ekstrand, 2015) 

 Eftermarknad, garanti- och ansvarstid 4.3.2.6
Här är beställaren, det vill säga Nya Hem i det här fallet, ansvarig för kundkontakten efter lägenhetsköparna 
har flyttat in. Lägenhetsköparna har en garantitid på 5 år. Nya Hem sköter kundfrågor och serviceärenden 
och försöker lösa mindre problem. Om det är ett större problem som härrör produktionen av byggnaden 
kontaktas Skanska Bygg som har mer kunskap i ämnet.  

 Kartläggning av de hållbara initiativen för Västermalmsterassen 4.3.3
Nedan redogörs för det miljömässiga arbetet i projektet Västermalmsterassen i följande underrubriker Gröna 
kartan, Miljöcertifiering, Grön arbetsplats och Gröna veckan. I listan nedan finns de gröna initiativ som identifierats i 
projektet förutom miljöcertifiering eftersom projektet inte miljöcertifierades, vilket utvecklas under rubriken 
4.1.2 Miljöcertifiering. Listan utgår från vad Skanska definierar som grönt. De gröna initiativen beskrivs sedan 
mer i detalj och även utifrån när och varför beslut fattades om att genomföra de gröna initiativen.  

! Gröna kartan 
! Energi 

! VST-stomme 
! PIR-isolering 
! Energieffektiva fönster 
! Bergvärme  
! FTX-system 

! Material 
! Avfall 

! Grön arbetsplats 
! Timers på produktionsplatsen 
! Platstraktor togs bort 

! Gröna veckan 

 Gröna kartan 4.3.3.1
Hur projektet placerade sig enligt den gröna kartan kan ses i Figur 43. Som visas i figuren uppfyllde alla krav 
åtminstone den lägsta gränsen som beige. Utöver det presterade projektet lite bättre i parametern energi och 
inom en del av material, nämligen deponi material. Nedan specificeras i mer detalj för varje parameter vad 
som har gjorts i projektet Västermalmsterassen. 
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Figur 43 - Gröna kartan för Västermalmsterassen 

 

Energi 
VST-stomme, PIR-isolering, energieffektiva fönster, bergvärme och FTX-ventilation var gröna lösningar som innebar 
förbättrad energiprestanda. De fem bidrog till att projektet kunde placera sig på grönt nivå två, vilket innebar 
att byggnaden hade som mål att prestera 50 procent bättre än BBR krav för år 2012 när byggstart skedde 
(Ekstrand, 2015). Här följer vad de gröna lösningarna inom energi innebär och i vilket processteg som 
beslutet fattades om att använda sig av lösningen.    

I Västermalmsterassen och de två föregående projekten användes VST-stomme. Ett VST-system är en 
platsgjuten fasadvägg bestående av betong och fasadskivor av betongbundet spån, som på så sätt bidrar till 
täthet och måttnoggrannhet (Svensk Betong, 2015). Stommen produceras i fabrik efter mått från byggplatsen 
och levereras sedan som färdiga stommar (Midbrink, 2015). Väl på plats gjuts stommarna fast i marken 
(Midbrink, 2015). Anledningen till att VST-stomme är en grön lösning beror på att den minskar 
energianvändningen under byggnadens användningsfas på grund av tätheten (Key, 2015). 

I det första projektet av de tre beslutades det att VST-stommen skulle användas. Sett till projektprocessen 
fattades beslutet under det tredje steget, projektutformning. Lösningen implementerades sedan även i de två 
efterföljande projekten efter goda resultat och tillhör nu en av de vanliga gröna lösningar som flera 
efterföljande projekt har använt sig av. (Key, 2015), 

Tillsammans med VST-stommen användes en ny typ av isolering. Den så kallade PIR-isoleringen har som 
främsta fördel att den släpper igenom mindre värme vilket gör att en tunnare mängd isolering än vanligt 
behövs för att uppfylla samma funktion (Nordström, 2015). Nackdelen är att den blir dyrare (Ekstrand, 2015). 
Som ett led av att isoleringen inte behövde vara lika tjock kunde den besparade ytan användas till boyta och 
således kunde fler kvadratmeter säljas (Key, 2015). Eftersom bopriserna i Stockholms innerstad är så pass 
höga täckte försäljningen av den utökade boytan upp de extra kostnaderna som det innebar att använda sig 
av den dyrare PIR-isoleringen (Key, 2015).  

Även för PIR-isolering var de två tidigare projekten förebilder, så detta beslut fattades redan vid det tredje 
steget, projektutformning för det första projektet. (Ekstrand, 2015)  

I Västermalmsterassen sattes energieffektiva fönster in för att ytterligare bidra till lägre energianvändning, 
tillsammans med VST-stommen. Energieffektiva fönster består av tre glas sammanfogade i en isolerruta, som 
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är tätt tillslutet (Energimyndigheten, 2011). På detta sätt minskas värmeförlusten ut ur huset. Dessutom har 
fönsterna bättre ljuddämpandeeffekt (Energimyndigheten, 2011), vilket är fördelaktigt i bostadshus i 
stadsmiljö. 

De energieffektiva fönsterna beslutades i projektutformningen, det tredje steget, där utformningen av 
byggnaden beslutades om. Även detta gröna initiativ var något som samtliga projekt använde sig av. 
(Ekstrand, 2015) 

Som en ytterligare åtgärd för att minska energiåtgången, värms byggnaden upp av bergvärme. Bergvärme 
utvinner energi från grundvattnet i berggrunden, genom att hål borras ner i berggrunden 
(Energimyndigheten 2, 2014).  

Bergvärme installerades i Jublet och Västermalmsterassen men inte i det första projektet. Detta var en del av 
utformningen av byggnaden och beslutet fattades vid det tredje steget, projektutformningen. (Ekstrand, 2015) 

FTX-system är en typ av från- och tilluftsventilationssystem som installerades i byggnaden. Systemet använder 
frånluft från varma rum i byggnaden, såsom kök och badrum, där värmen återvinns och tilluften tillförs i 
övriga rum i byggnaden. FTX-system har den stora fördelen att det är energieffektivt och kan bidra till 
energibesparing. (Energimyndigheten 3, 2011)  

Beslutet att installera FTX-systemet togs innan kontraktsskrivningen med Skanska Bygg, så beslutet fattades 
av beställarna vid projektutformningen som är det tredje steget. Beslutet fattades i det första projektet och 
installerades sedan i samtliga av de tre projekten. (Ekstrand, 2015) 

Klimat 
I projektet uppfylldes de lagkrav som gäller för klimatpåverkan, alltså fanns ingen ytterligare ambition om att 
minska koldioxidutsläppet under produktionen (Ekstrand, 2015).  

Material 
Som kan ses i Figur 43, uppfyllde deponi material också grönt två. De övriga två uppfyllde beige-nivå, som 
innebär att lagar och regler efterlevdes i kategorierna. För att nå grönt två för deponi material var 
målsättning att högst 5 procent av materialet går till deponi. Genom att arbeta enligt Grön arbetsplats, där 
avfall är en kategori kunde denna målsättning uppfyllas. En annan sak som skapade förutsättningarna för att 
uppnå målet var att avfallssorteringen hade tydligt märkts upp. (Ekstrand, 2015) 

Vatten 
Parametern vatten uppfyllde beige nivå, som betyder att projektet fokuserade på att följa de lagar och regler 
som finns angående vattenförbrukningen när byggnaden är i drift (Unge, 2015).  

 Miljöcertifiering 4.3.3.2
I de två föregående projekten, innan Västermalmsterassen, valde beställarna att miljöcertifiera projekten 
enligt märkningen LEED (Key, 2015). I Västermalmsterassen valde Nya Hem och Index att inte certifiera 
projektet, men projektutformningen var densamma (Ekstrand, 2105).  Beställarna ansåg att lägenheterna 
ändå skulle bli sålda och var därför inte beredda att ta den extra kostnaden som en certifiering innebär. 

 Grön arbetsplats 4.3.3.3
Utöver att följa de krav och riktlinjer för att få en miljövänlig slutprodukt arbetade även projektet med så 
kallad grön arbetsplats. En detaljerad lista av vad som projektet uppfyllde inom grön arbetsplats kan ses i 
Bilaga 3 - Grön arbetsplats Västermalmsterassen. Dock lyfts två större åtgärder fram nedan, som även beskrivs mer 
noggrant. En miljörond genomfördes under produktionen för att se över så att kraven uppfylldes för att vara 
grön arbetsplats och för att rutinerna följdes gällande grön arbetsplats (Unge, 2015).  
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Alla tre projekten uppfyllde kraven för grön arbetsplats. Beslutet om att bli en grön arbetsplats togs av 
Skanska Bygg vid detaljprojekteringen, som fattades vid motsvarande steg fyra och arbetades med 
kontinuerligt under det femte steget som är produktion.  

Installation av timers på belysningen av byggarbetsplatsen 
Nytt för detta projekt var initiativet om att installera timers på den belysning som användes på 
byggarbetsplatsen. Genom att installera timers med sensorer som kunde känna av om det var människor på 
plats, var belysningen endast tänd när det faktiskt behövdes. På nätterna och helgerna var belysningen således 
släckt, vilket sänkte driftskostnaderna för energi och kostnaderna för lampor. (Ekstrand, 2015)  

Det var projektchefen Johan Ekstrand som kom med initiativet och genomförde detta beslut, alltså under det 
femte steget, produktion (Ekstrand, 2015).  

Platstraktor togs bort från byggarbetsplatsen 
Normalt sett används en traktor på byggarbetsplatser för att frakta runt överblivet material till containrar. I 
Västermalmsterassen togs traktorn bort och istället planerades placeringen av containrarna på ett smartare 
sätt för att undvika att en traktor behövdes för att frakta bort avfallet. Besparing var inte enbart i 
traktorkostnader och bränsleförbrukning med minskat avgasutsläpp, utan även en förbättrad arbetsmiljö med 
mindre trafik och oljud. (Ekstrand, 2015) 

Även detta initiativ togs av projektchefen under produktionsfasen, det femte steget, av projektet (Ekstrand, 
2015).  

 Gröna veckan 4.3.3.4
Som tidigare beskrivits arrangeras en vecka varje år inom Skanska där det gröna arbetet uppmärksammas. 
Under år 2014 arbetade personer inom Västermalmsterassen att lyfta fram de gröna initiativen i projektet, 
vilket även ledde till att de utsågs som vinnare inom regionen Hus Stockholm Bostäder, som det grönaste 
projektet. Saker som gjordes var bland annat att genomföra en miljörond tillsammans med affärspartnern 
från supportfunktionen Hållbar affärsutveckling, där brister eller förbättringsmöjligheter som hittades under 
ronden sedan åtgärdades under veckan. Ett annat exempel var att ett informationsmöte anordnades för 
byggarbetarna för att berätta om de gröna lösningarna och initiativen som användes i projektet. (Unge, 2015) 

Produktionen ville uppmärksamma sitt arbete lite extra under denna vecka, vilket alltså var ett initiativ som 
togs under produktionsfasen av projektet som är det femte steget (Ekstrand, 2015).  

 Utmaningar med grönt byggande 4.3.4
Förutom kartläggningen av de hållbara initiativen i projektet, har även datainsamlingen bestått av att ta reda 
på de utmaningar som intervjupersonerna anser finns med att bygga grönt. Detta har sammanställts i detta 
kapitel, där upplägget är baserats på motsvarande områden i BMC.  

 Kundsegment 4.3.4.1
Inom detta område presenteras de utmaningar som kan relateras till Skanskas olika typer av kunder. 

Efterfrågan för gröna lösningar kommer inte från en gemensam slutkund 
Utifrån Skanska Byggs perspektiv utgörs den huvudsakliga slutkunden av joint venture-bolaget mellan Nya 
Hem och Index (Ekstrand, 2015). Denna typ av aktörer tillhör ett kundsegment av företagskunder som agerar 
beställare av privatbostäder. Utifrån Nya Hem och Index perspektiv utgörs dock slutkunden av 
bostadsrättföreningen som köper den färdigproducerade byggnaden, vilket i sin tur består av de medlemmar 
som köper en andel eller bostad i föreningen (Davidsson, 2015; Månsson, 2015). Detta kundsegment utgörs 
således av privatpersoner.  
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En av utmaningarna som uppstår när det kommer till förhandlingen kring vilka gröna lösningar som ska 
inkluderas i TE-avtalet mellan beställarna och produktionssidan består därför i att det inte finns en 
gemensam slutkunds efterfrågan att utgå ifrån. Index och Nya Hem utgår ifrån sina enskilda uppfattningar 
kring hur stark efterfrågan från de blivande bostadsrättsägarna är, medan Skanska Bygg nås av denna 
efterfrågan indirekt först i nästa steg. Längs vägen har således de privata slutkundernas efterfrågan färgats av 
de båda beställarnas inställning till grönt byggande och ambitioner inom detta område. 

Det råder även delade uppfattningar mellan de olika intressenterna huruvida det vore bättre att se 
privatkunderna som gemensam slutkund eller ej. Eftersom både Nya Hem och Skanska Bygg tillhör Skanska 
upplevde Index samarbetet snarare som att de hade 25 procent av beslutsmandaten medan resterande 75 
procent tillföll Skanska som helhet (Davidsson, 2015). De hade därför föredragit ett upplägg där 
beställarsidan haft en gemensam ståndpunkt mot produktionen, vilket är fallet när de i vanliga fall står som 
ensam beställare och således inte ingår i ett joint venture-bolag. Index framhåller dock att ett mindre 
komplicerat förhandlingsupplägg måste vägas mot att kunna driva igenom ett projekt överhuvudtaget 
(Davidsson, 2015). I fallet med Västermalmsterassen var joint venture-upplägget en av förutsättningarna för 
att få klart för byggstart och även för Skanska Bygg och Nya Hem var detta en situation som skiljde sig från 
normalfallet där Nya Hem har normalt har ett helhetsåtagande som beställare och Skanska Bygg sköter 
produktionen som totalentreprenör (Ekstrand, 2015; Key, 2015). Till skillnad från Index ser dock Nya Hem 
att de tillsammans med Skanska Bygg ska utnyttja fördelen av att vara från samma företag och se 
privatkunderna som gemensam slutkund (Lindwall, 2015; Månsson, 2015). Vid genomförandet av 
Västermalmsterassen delades denna uppfattning dock inte fullt ut av Skanska Bygg som framhåller att 
privatkunderna visserligen står som slutanvändare av produkten men där fortfarande Index och Nya Hem 
utgör deras huvudsakliga kunder (Ekstrand, 2015). 

Beställarnas uppfattning om att de privata slutkunderna inte ser värdet av grönt byggande 
Med hänsyn till resonemanget ovan får beställarnas uppfattning kring de privata slutkundernas efterfrågan av 
gröna bostäder en stor inverkan på till vilken grad gröna lösningar kommer att prioriteras. Både Index och 
Nya Hem delar uppfattningen om att privatpersoner historiskt sett inte varit villiga att betala mer för ett 
miljövänligt boende (Davidsson, 2015; Lindwall, 2015). Under arbetet med Västermalmsterassen användes 
därför argumentet att gröna lösningar som innebar ökade produktionskostnader inte gick att motivera 
ekonomiskt utifrån Index och Nya Hems bild av deras slutkunders efterfrågan (Davidsson, 2015; Ekstrand, 
2015). När det gäller privatbostäder prioriteras faktorer som exempelvis läge och pris över byggnadens 
miljöprestanda (Davidsson, 2015; Lindwall, 2015; Månsson, 2015).  

Både Index och Nya Hem har dock noterat en ökande medvetenhet bland privatpersoner om bostäders 
miljöprestanda (Davidsson, 2015; Campos Björkquist, 2015; Lindwall, 2015). Då den generella debatten i 
samhället kring miljö och hållbarhet haft stor inverkan på privatpersoners inställning till dessa områden 
under de senaste åren har det skett en märkbar förändring bara sedan Västermalmsterassen byggdes 
(Campos Björkquist, 2015; Lindwall, 2015).  

Det finns kundundersökningar som genomförts av Nya Hem ut mot samtliga slutkunder som köpt bostäder 
vid tiden som Västermalmsterassen var till försäljning, som indikerar att intresset var större för grönt 
byggande än den tolkning som gjordes vid tidpunkten. Det kan, enligt Nya Hem, finnas flera anledningar till 
att inte större vikt lades vid dessa undersökningar under förhandlingarna med Index och Skanska Bygg om 
Västermalmsterassens TE-avtal. Det kan exempelvis ha funnits ett visst motstånd mot att se förändringen i 
kundpreferenser med hänsyn till vilka konsekvenser detta kunde medföra i förlängd produktionstid i 
förhållande till vilket mervärde som kunde tillförts. Därutöver har underlaget till kundundersökningen 
ifrågasatts gällande hur statistiskt säkerställt det kunde antas vara. (Campos Björkquist, 2015)  

Svårigheten att få igenom gröna lösningar om dessa prioriteras lågt av beställaren 
Skanska Bygg är i stor utsträckning beroende av en företagskund eller beställare som prioriterar gröna 
lösningar för att få igenom dessa i förhandlingen om TE-avtalet (Ekstrand, 2015). Från Skanska Byggs 
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perspektiv har det historiskt sett varit dem som har fått driva på för att få igenom gröna lösningar i 
förhandlingar med både externa beställare och Nya Hem (Ekstrand, 2015; Key, 2015). Först på senare tid 
har värdet av att satsa på grönt uppmärksammats av fler externa beställare och kommit att prioriteras högre 
av Nya Hem (Key, 2015). När båda beställarna som i fallet med Västermalmsterassen har lägre gröna 
ambitioner uppstår en större utmaning att få igenom de produktionsrelaterade gröna lösningar som leder till 
att projektet kan klassas som grönt utifrån gröna kartan. (Ekstrand, 2015) 

Från Index perspektiv ansåg de sig genomgående som den mest traditionellt kostnadsmedvetna aktören 
medan Skanska, både avseende Nya Hem och Bygg, hade högre ambitioner när det kom till att driva på för 
gröna lösningar (Davidsson, 2015). Skanska Bygg delar uppfattningen om att de redan i det första projektet av 
de tre, hade högre målsättning när de kom till att producera gröna byggnader (Ekstrand, 2015). Dock 
framhåller Skanska Bygg att de inte skulle satsa på gröna lösningar om de inte såg att det gick att motivera ur 
ett ekonomiskt perspektiv, sett till projektens lönsamhet (Key, 2015). Skanska Bygg upplevde att deras höga 
ambitioner när det kom till att driva igenom gröna lösningar inte motsvarades helt av Nya Hem när de kom 
in som delbeställare under arbetet med Västermalmsterassen (Ekstrand, 2015). 

Då Skanska Bygg vid de två föregående projekten till Västermalmsterassen hade lyckats få igenom flera 
affärsmässiga gröna lösningar i förhandlingarna med Index, där framförallt VST-stommen i kombination 
med PIR-isoleringen varit en stor diskussionspunkt, upplevdes därmed en viss frustration att det inte gick att 
höja ribban ytterligare i det tredje och sista byggprojektet (Ekstrand, 2015). Dock fick de gröna lösningar som 
implementerats i de tidigare projekten vara kvar, med undantaget att miljöcertifieringen LEED togs bort 
eftersom både Index och Nya Hem inte ansåg att den extra kostnaden för denna kunde motiveras. 
(Davidsson, 2015). 

 Kundrelationer och kanaler 4.3.4.2
Inom detta område presenteras de utmaningar som kan relateras till kundrelationer och marknadsföring eller 
kommunikationskanaler. 

Kortsiktiga kundrelationer med beställare försvårar standardisering av gröna lösningar 
Kundrelationerna mellan Skanska Bygg och Index respektive Skanska Bygg och Nya Hem är av väldigt olika 
karaktär sett till långsiktigheten i dessa. Index är en relativ liten extern aktör som har en central roll för de tre 
projekten på västra Kungsholmen i egenskap av markägare och i två av tre fall beställare, men där 
samarbetet med Skanska inte nödvändigtvis behöver fortgå då de tre projekten färdigställts. Nya Hem å 
andra sidan är en långsiktig partner som fått en än tydligare koppling till Skanska Bygg genom uppgåendet i 
Skanska Sverige under 2012. Västermalmsterassen utgör således bara ett i raden av projekt som de båda 
aktörerna kommer att ta sig an gemensamt. 

Även om samarbetet mellan Nya Hem och Skanska Bygg inte var helt friktionsfritt när det kom till 
förhandlingarna om gröna lösningar i Västermalmsterassen framhåller Nya Hem att det finns stora fördelar 
med en långsiktig relation när det kommer till möjligheten att standardisera och därigenom effektivisera 
implementationen av gröna lösningar tillsammans med Skanska Bygg (Månsson, 2015).  

Utmaningen att få igenom lönsamma gröna lösningar blir större i kortsiktiga kundrelationer som inte 
möjliggör denna långsiktiga optimering i samma utsträckning. Skanska Bygg framhåller dock att även om inte 
Index överträffade Skanska Byggs gröna ambitioner i arbetet med Västermalmsterassen, finns det exempel på 
andra projekt där externa kunder har haft högre grön målsättning än Nya Hem (Ekstrand, 2015). 

Utan en direkt relation till de privata slutkunderna minskar Skankas möjlighet att sprida 
medvetenheten om sitt gröna arbete. 
De privata slutkundernas efterfrågan på gröna bostäder har i hög utsträckning visat sig påverka till vilken 
grad de båda beställarna Index och Nya Hem anser att det är motiverat att driva på för gröna lösningar. Då 
Skanska som företag har höga målsättningar inom grönt byggande spelar således Skanskas relation till 
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bostadskunderna en viktig roll i möjligheten att sprida ett grönt budskap och medvetenhet till kunderna 
(Campos Björkquist, 2015; Lindwall, 2015).  

Det är enbart när Nya Hem finns med som beställare som Skanska har direktkontakt med slutkunder som är 
privatpersoner. I projekt där enbart externa beställare står mellan bostadskunderna och Skanska Bygg ser 
dessa ofta enbart beställarens varumärke vid bostadsköpet (Ekstrand, 2015). Skanska Bygg ser därför fördelar 
med att Nya Hem har en starkare kundkännedom när det kommer till bostadskunderna och deras möjlighet 
att profilera Skanska som en grön bostadsbyggare ut mot dessa (Key, 2015).   

I Västermalmsterassen tog Nya Hem över försäljningen ut mot de privata slutkunderna och således 
förbättrades Skanskas förutsättningar att styra kommunikationen i en mer direkt relation. Trots detta 
kvarstod dock utmaningen att förmedla det gröna budskapet på ett effektivt sätt. En anledning till att Nya 
Hem inte lyckades framhäva de gröna fördelarna med Västermalmsterassen på samma sätt som de skulle ha 
gjort i dagsläget var att rutiner och processer kring detta inte hade hunnit utvecklas i så stor utsträckning 
(Campos Björkquist, 2015). Detta grundade sig dels i att Nya Hem nyligen hade genomgått en stor 
organisatorisk förändring i och med uppgåendet i Skanska Sverige och dels i att det gröna konceptet ur 
marknadsföringssynpunkt var långt ifrån lika genomarbetat som idag (Campos Björkquist, 2015; Ekstrand, 
2015). 

Utnyttjas dock den nära relationen med de privata slutkunderna på ett mer effektivt sätt har det visat sig i 
senare marknadsundersökningar som Nya Hem genomfört att kunderna både blivit mer medvetna både om 
Skanskas roll som säljare av privatbostäder och profileringen inom grönt byggande (Campos Björkquist, 
2015). 

Trots fler kommunikationskanaler till privata slutkunder förmedlades det gröna budskapet inte fullt 
ut 
Den nära relation som Nya Hem skapar genom personlig kundkontakt från bostadsköp till 
eftermarknadstjänster ökar Skanskas kommunikationskanaler eller beröringspunkter med slutkunderna. 
Exempel är möjligheten till tydligare grön profilering i tryckt och digitalt säljmaterial samt att en representant 
från hållbar affärsutveckling kan finnas med vid säljstart för att svara på frågor om grönt byggande (Campos 
Björkquist, 2015; Unge, 2015).  

I enlighet med resonemanget under utmaningen ovan, var dessa utökade kommunikationskanaler inte något 
som utnyttjades fullt ut i arbetet med Västermalmsterassen. Säljmaterialet kunde ha haft en tydligare grön 
profil och det fanns inte med en person från hållbar affärsutveckling vid säljstart då behovet inte ansågs 
tillräckligt stort från Index och Nya Hems sida (Unge, 2015). I säljmaterialet nämndes energieffektiva fönster, 
bergvärme och FTX-system för ventilation som åtgärder för att minska driftskostnaderna, däremot framhölls 
inte att de var gröna initiativ från Skanskas sida (Campos Björkquist, 2015). Trots fler 
kommunikationskanaler kvarstod således utmaningen att använda dem mer effektivt ur ett grönt perspektiv 
från Skanskas sida.  

Svårt att konkretisera ett grönt erbjudande i extern kommunikation med privata slutkunder 
Ytterligare en utmaning som finns i den externa kommunikationen till de privata slutkunderna gäller hur ett 
grönt erbjudande ska presenteras och konkretiseras i praktiken. Nya Hem är väl medvetna om att 
bostadskundernas efterfrågan och betalningsvilja är tätt kopplad till förståelsen av vad de får, detta gäller 
både bostaden generellt samt de gröna lösningar som inkluderats (Lindwall, 2015). 

Trots att Skanskas gröna karta har varit ett viktigt verktyg för att konkretisera grönt byggande internt är detta 
klassificeringssystem inte känt bland privata bostadskunder och är inte heller, enligt Hållbar affärsutveckling, 
tänkt att användas i det sammanhanget. Vid försäljning av kommersiella byggnader har företagskunder visat 
intresse för gröna kartan men ut mot konsumenter har miljöcertifiering en bättre effekt. (Unge, 2015)  
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I fallet med Västermalmsterassen uppdagades dock problematiken att även valet av certifieringssystem har 
stor betydelse. Den LEED-certifiering som genomfördes på de två föregående projekten prioriterades bort i 
Västermalmsterassen och även om den ekonomiska faktorn vägde tyngst för Index, menade Nya Hem på att 
certifieringen var för okänd bland privata bostadskunder. En stor nackdel med LEED-certifieringen var att 
det inte gick att använda logotype och information under produktions- och försäljningstiden för att öka 
medvetenheten, med anledning av att LEED kräver att den färdiga byggnaden måste godkännas först. (Unge, 
2015) 

Diskussionerna kring certifieringsproblemen som uppkom under arbetet med Västermalmsterassen har sedan 
kommit att leda fram till att Nya Hem prioriterar Svanen-märkningen eftersom det bland svenska 
bostadsköpare finns en bredare kännedom om vad Svanen-märkning är för något samt att officiellt Svanen-
material kan användas i marknadsföringssyfte innan byggnaderna är klara (Campos Björkquist, 2015; Unge 
2015). 

 Värdeerbjudande, kostnader och intäkter 4.3.4.3
Inom detta område presenteras utmaningar som kan relateras till kostnader och intäkter med hänsyn till 
Skanskas värderbjudande i form av produktion av privatbostäder. 

Svårt att avgöra om gröna lösningar är ekonomiskt hållbara 
En central utmaning när det kommer till att inkludera fler gröna lösningar i Skanskas byggprojekt är om de 
kan motiveras utifrån ett ekonomiskt perspektiv, huruvida de bidrar till ökad lönsamhet för projektet som 
helhet. Samtliga aktörer som intervjuats; Nya Hem, Skanska Bygg, Hållbar affärsutveckling och Index, är i 
olika utsträckning överens om att det är viktigt att satsa på grönt byggande men framhåller samtidigt att det 
finansiella resultatet i projektet prioriteras högst i slutändan, vilket även gällde i arbetet med 
Västermalmsterassen (Davidsson, 2015; Ekstrand, 2015; Key, 2015; Lindwall, 2015; Månsson, 2015; Unge, 
2015).  

Kring gröna lösningar som är dyrare i inköpskostnad än traditionella byggmetoder uppstår en skepticism 
angående hur lönsamhetsberäkningar konstrueras. I exemplet med VST-stommen i kombination med PIR-
isoleringen menar Skanska Bygg att det går att motivera inköpet av den dyrare isolerings lösningen eftersom 
den tunnare isoleringen möjliggör att en större boyta möjliggörs till försäljning (Ekstrand, 2015). I Stockholm 
innerstad där kvadratmeterpriserna är höga betalar således denna lösning inte bara av sig själv utan genererar 
ett överskott (Ekstrand, 2015). Detta resonemang är dock något som Index inte är helt övertygade om att det 
stämmer (Davidsson, 2015). Eftersom det är så många parametrar att ta hänsyn till när en totalkostnad ska 
räknas fram för olika delmoment inom byggproduktionen är Skanska Bygg också medvetna om att det är 
svårt att veta hur väl en initial uppskattning stämmer överens med den slutgiltiga kostnaden (Midbrink, 2015). 
När det kommer till gröna lösningar som ska betalas mot utökad boyta är det så pass kritiskt att denna boyta 
realiseras att lönsamheten i hela initiativet kan äventyras om ökningen av boytan blir för liten och således 
avrundas bort vid försäljningen av lägenheterna (Key, 2015). Det hela kompliceras ytterligare av att det är 
långt ifrån bara produktionslösningar som klassificeras som gröna som inverkar på hur stor den slutgiltiga 
boytan blir (Key, 2015). När det gäller gröna lösningar som ska bidra till ökad energieffektivitet uppstår 
dessutom en risk då de utökade kostnadskalkylerna i produktionen balanseras mot att den färdiga byggnadens 
driftskostnad beräknas bli lägre (Key, 2015). I Västermalmsterassen var detta så viktigt att åstadkomma för att 
de gröna lösningarna skulle bli lönsamma, eller åtminstone inte en förlustaffär, att beslutet kring att införa 
bergvärme grundades mest på att säkerställa den slutgiltiga låga driftskostnaden (Key, 2015). Bergvärmens 
huvudsyfte var således att säkerställa att ekonomin gick ihop för kombinationen av de övriga 
energieffektiviseringsåtgärderna (Key, 2015).  

Skanska Bygg är dock ärliga med att pris prioriteras över gröna lösningar och om det hade gått att få igenom 
i förhandlingen med kommunen att plats till en billigare isoleringslösning hade fått tas utanför husgränsen i 
den initiala detaljplanen, vilket således inte hade inkräktat på boytan, hade detta alternativ valts istället. 
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Kommunen sa dock nej och utifrån dessa förutsättningar var det således ekonomiskt fördelaktigt enligt ovan 
att välja VST-stommen med PIR-isolering. (Key, 2015) 

Gröna lösningar som medför ökad resurseffektivitet och därigenom leder till en direkt kostnadsbesparing är 
enklast att få igenom (Ekstrand, 2015). Ett exempel från produktionsplatsen som inkluderades som gröna 
lösningar inom Skanskas koncept för Grön arbetsplats är de direkta besparingar som gjordes på elkostnader 
med hjälp av timers samt hyra och bränsle för den borttagna platstraktorn. 

Nya Hem ser gärna att gröna lösningar delas upp i de lösningar som medför kostnadseffektivitet och således 
har en direkt koppling till minskade kostnader, samt de lösningar som leder till ökade kostnader men som 
samtidigt medför ett mervärde för den privata slutkunden. Exempel på lösningar som kostar mer men 
fortfarande kan motiveras ur ett kundperspektiv är laddstolpar för elbilar eller utökade odlingsytor. Denna 
typ av lösningar är dock något som kommit att uppmärksammas mer på senare tid och därför inte 
prioriterades i Västermalmsterassen. (Månsson, 2015) 

Om en grön lösning har en motsvarande kostnad som en traditionell byggmetod, eller skillnaden befinner sig 
inom rimliga marginaler, är prioriteringen tydlig från både Nya Hem och Index, i sådana fall ska alltid det 
miljövänliga alternativet väljas. Detta gäller oavsett om lösningen har ett tydligt mervärde för de privata 
slutkunderna eller ej. (Davidsson, 2015; Lindwall, 2015).  

Tidpunkten och planeringen kring införandet av gröna lösningar är kritiska för att ekonomin ska gå 
ihop 
En aspekt som i högsta grad inverkar på om en grön lösning blir en kostnad eller en besparing beror på hur 
tidigt i byggprocessen beslutet fattas, enligt både Skanska Bygg och Hållbar affärsutveckling. Om en 
förändring behöver göras sent är sannolikheten stor att den eventuella besparing som hade kunnat göras med 
bättre framförhållning går förlorad. (Ekstrand, 2015; Key, 2015; Unge, 2015) 

Skanska Bygg framhåller att förändringar som sker senare i processen kan skapa problem, då risken är stor att 
de kalkyler som motiverat införandet av gröna lösningar faller om något måste ändras. Detta gäller både 
införandet av ytterligare gröna lösningar eller andra ändringar i produktionen. Av den anledningen i 
kombination med att det är svårt att räkna på lönsamheten av gröna lösningar fanns stora fördelar att bygga 
projekten på västra Kungsholmen på liknande sätt. Så snart de gröna lösningarna hade räknats hem i det 
första projektet, stärktes tron på de initiala kalkylerna till de kommande projekten. (Key, 2015) 

Svårigheten att avgöra när de privata slutkundernas ökade miljömedvetenhet övergår i ökad 
betalningsvilja 
En utmaning eller avvägning som var aktuell under arbetet med Västermalmsterassen var om en grön lösning 
skulle kunna ge ökad lönsamhet i projektbudgeten. Ofta har en bristande betalningsvilja hos de privata 
slutkunderna använts som det starkaste argumentet emot att inkludera gröna lösningar (Davidsson, 2015; 
Ekstrand, 2015; Lindwall, 2015; Månsson, 2015). I och med att en större medvetenhet om hållbarhet och 
miljöfrågor sprider sig bland privata bostadskunder väcks dock frågan när denna trend ska resultera i en 
högre betalningsvilja i praktiken, en utveckling som följs av både Nya Hem och Hållbar affärsutveckling 
(Campos Björkquist, 2015; Gerklev, 2015).  

Hållbar affärsutveckling liknar Skanskas satsning på grönt med förberedelser för ett maratonlopp som är svårt 
att avgöra när det ska gå av stapeln. Vid en sådan liknelse är alla eniga om att hård träning, som motsvarar 
satsningar inom grönt, kommer vara önskvärt den dagen startskottet går, således när miljöprestanda får en 
tydlig koppling till ökad betalningsvilja. Skanska hoppas därför med denna strategi att vinna fördelar mot 
konkurrenter som vilar sig i form, alltså inte har lika ambitiösa insatser och prioriteringar inom grönt. 
(Gerklev, 2015). 
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Under arbetet med Västermalmsterassen menar dock båda beställarna, Nya Hem och Index, att en ökad 
betalningsvilja för gröna bostäder varit begränsad av bostadens rådande marknadsvärde (Davidsson, 2015; 
Lindwall, 2015). Detta marknadsvärde avgörs främst av bostadens läge och upplevda kvalitet, som för 
Västermalmsterassen beskrivs av både Skanska Bygg och Nya Hem som motsvarande en attraktiv 
innerstadsposition i kombination med exklusiva, nyproducerade lägenheter (Ekstrand, 2015; Key, 2015; 
Lindwall, 2015).  

När det kommer till Skanskas gröna erbjudande påverkas bostadskundernas betalningsvilja enligt Nya Hem, 
som även nämnts tidigare, i viss utsträckning av en förståelse för vad kunderna betalar för. Istället för att 
bidra till en utökad betalningsvilja är dock en tydligare trend att bostadskunderna gör en bedömning utifrån 
marknadsvärdet på nyproducerade lägenheter var de får mest för pengarna. De gröna lösningarna har 
således alltmer kommit att betraktas som en hygienfaktor. Detta innebär att de gröna lösningarna, åtminstone 
hittills, inte har skapat en betydande ökning av betalningsviljan men däremot fått en allt tydligare roll för att 
kvalificera en bostad i kundernas beslutsprocess. Kunder som är på jakt efter “det senaste” och ska lägga 
pengarna på en premiumbostad har ständigt ökande förväntningar på miljöprestanda, vilket leder till att 
bostäder som inte lever upp till förväntningarna riskerar att väljas bort i konkurrensen mot andra alternativ i 
motsvarande kostnadsläge. Väljer Skanska bort gröna lösningar av kostnadsskäl kan detta således i värsta fall 
resultera i att bostäderna inte går att sälja till marknadspris. (Lindwall, 2015) 

Skanska Bygg instämmer om bilden att gröna lösningar, som en del av den upplevda kvalitén hos bostaden, 
blivit en hygienfaktor för bostadskunderna. Hur miljövänlig byggnaden är kommer inte att aktivt avgöra 
kundens val men däremot är en energieffektiv och hållbarbostad något som de boende kommer att förutsätta 
att de har betalat för när de väl flyttat in. (Key, 2015)    

 Aktiviteter och resurser 4.3.4.4
Inom detta område tas de utmaningar upp som kan relateras till aktiviteter och resurser inom Skanskas 
interna verksamhet. 

Svårigheten att prioritera gröna lösningar internt 
En utmaning med att införa gröna lösningar i projekten är att prioritera det gröna samtidigt som hänsyn tas 
till andra strategiska fokusområden som behöver tas i beaktande vid projekten, exempelvis arbetsmiljö och 
säkerhet (Wannerström, 2015). Efter att Skanska Bygg har säkerställt att arbetsplatsen uppfyller alla lagkrav 
och att arbetsmiljön är säker för arbetarna, finns inte alltid tiden som behövs för att genomföra gröna 
lösningar (Ekstrand, 2015).  

Utöver att få tiden att räcka till inom produktionen, kan riktlinjer inom olika fokusområden dessutom vara 
motsägelsefulla ur ett grönt perspektiv (Midbrink, 2015). Ett exempel är en ny extern reglering om ökad 
belysning på arbetsplatsen för att minska risken för olyckor, vilket ur miljöhänseende innebär mer belysning 
och således ökad energianvändning (Midbrink, 2015). Ett annat exempel är parametrarna i gröna kartan som 
bland annat tar upp både energi och klimat. Genom att prioritera energieffektivitet väljs oftast en 
betongstomme som grund för byggnaden, men det som ger bra resultat i energisynpunkt innebär sämre 
prestation sett ur ett klimatavseende (Ekstrand, 2015). Detta då betongen vid framställning släpper ut 
koldioxid samt transporten orsakar stora mängder utsläpp.  

Gemensamt för avdelningarna Nya Hem och Skanska Bygg är att de båda framhåller att de har svårt att veta 
vilka gröna lösningar som ska prioriteras över andra (Lindwall, 2015). Detta, i samband med att praktiska 
verktyg eller tillvägagångssätt och metoder har saknats, har bidragit till att de båda regionerna har upplevt 
det som svårt att komma igång med det gröna arbetet ute i projekten (Midbrink, 2015; Schwartz-Bergman, 
2015). I ett försök att göra det gröna byggandet mer konkret har Nya Hem arbetat fram en verktygslåda där 
gröna lösningar delas upp i kategorier efter i vilken grad deras implementation ska prioriteras i projektet 
enligt; de som alltid ska inkluderas, de som borde vara med och lösningar som enbart ska införas om projektet 
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har extra höga ambitioner inom grönt (Schwartz-Bergman, 2015). Dessutom framgår i vilket skede de är 
aktuella att ta med i Nya Hems projektprocess (Schwartz-Bergman, 2015).  

Skanska Bygg menar också att prioriteringar av gröna lösningar kan kännas svåra med hänsyn till att det 
exempelvis inom grön arbetsplats blandas gröna lösningar som kräver större insatser med sådant som är 
enklare att genomföra (Midbrink, 2015). Till exempel i Västermalmsterassen ska endast KRAV-märkt kaffe 
köpas in till arbetsplatsen, för att ge poäng enligt arbetssättet Grön arbetsplats samtidigt som stommen fraktas 
en lång sträcka från Slovenien (Midbrink, 2015). När de små insatserna jämförs mot större beslut som fattas 
utanför produktionens inflytande upplevs därför känslan av att kunna påverka som delvis begränsad från 
produktionens sida (Midbrink, 2015). Skanska Bygg har möjlighet att påverka grön arbetsplats och 
effektiviseringar som kan göras i anknytning till byggnationen (Ekstrand, 2015). Därutöver finns en viss 
osäkerhet kring hur de åtgärder som prioriteras som gröna lösningar kommer att vara hållbara lösningar på 
sikt (Midbrink, 2015). Från produktionens sida är det svårt att intuitivt veta vad som är miljömässigt bra och 
inte (Midbrink, 2015). I Västermalmsterassen användes VST-stommen som Skanska har använt sig av i över 
tio år och nu kan de bevisa fördelar med lösningen (Key, 2015). I VST-stommens fall kan prestandan följas 
upp så att det uppfyller de krav på täthet och minskad energiåtgång som har utlovats och som legat till grund 
för beräkningarna (Key, 2015). 

Ledarskap 
Ytterligare en förutsättning för att gröna lösningar ska införas i projekten är att grönt anses viktigt på 
ledningsnivå (Unge, 2015). Under den tid som passerat sedan Västermalmsterassen påbörjades har vikten av 
det gröna byggandet kommunicerats i allt större utsträckning från ledningsnivå vilket medfört ett ökat intresse 
i organisationen (Unge, 2015). Även inom Nya Hem har det gröna arbetet kommit att uppmärksammas 
alltmer och i dagsläget finns ett mer uttalat fokus på grönt byggande än vid tiden för Västermalmsterassen 
(Campos Björkquist, 2015; Unge, 2015). Skanska Bygg upplevde i förhandlingen om TE-avtalet att det inte 
fanns någon från Nya Hem som drev frågan om att utöka de gröna initiativen. Genom att chefer på olika 
nivåer förstår värdet med att införa fler gröna lösningar och driver frågan framåt med grönt byggande skapas 
förutsättningar för att projekten och övriga inspireras och blir mer intresserad av att arbeta med grönt 
(Campos Björkquist, 2015). Detta är något som förbättrats inom Nya Hem, men där det fortfarande finns 
möjlighet till ytterligare utveckling (Campos Björkquist, 2015).     

Intern kommunikation 
Likväl som kommunikationen anses vara en utmaning ut mot externa slutkunder, är kommunikationen 
internt mellan och inom regionerna också en svårighet som har identifierats. Nya Hem upplever således dels 
en utmaning att kommunicera gröna lösningar till produktionen, men också internt inom den egna 
organisationen (Campos Björkquist, 2015). I fallet med Västermalmsterassen var byggarbetarna relativt väl 
insatta i de största gröna lösningar som implementerades eftersom det vara det sista av tre liknande projekt 
(Midbrink, 2015). I andra projekt när Nya Hem haft en större roll i beslutsfattandet kring gröna initiativ är 
det dock inte alltid så att de som jobbar på själva bygget är medvetna om vilka insatser som klassificeras som 
gröna (Campos Björkquist, 2015).  

Utmaningen att kommunicera det gröna arbetet internt visar sig inom Skanska Bygg där 
produktionsarbetarna som var inblandade i Västermalmsterassen framhåller att det är svårt att konkretisera 
vilka delar av deras arbete som räknas till grönt byggande (Midbrink, 2015). Uppföljningen till hur projektet 
levde upp till kraven i Gröna kartan är inte känd bland byggarbetarna, vilket försvårar återkopplingen 
(Midbrink, 2015). Samtidigt som produktionen tycker det är svårt att konkretisera vilka delar som är grönt 
framhåller de att det är viktigt att Skanska fortsätter att arbeta med miljön (Key, 2105; Midbrink, 2015). 

Gröna veckan är ett initiativ för att uppmärksamma grönt byggande, vilket är ett steg på vägen för att öka 
medvetenheten internt inom samtliga regioner (Unge, 2015). Produktionen anser att detta är bra initiativ, 
men upplever att det är svårt att se vad det konkret bidrar till själva byggandet (Midbrink, 2015). 
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Bristande utbildning om produktionsrelaterade miljöaspekter minskar medvetenheten om grönt 
För att öka grönt byggande behöver de anställda ha rätt kompetens och få utbildning i vad det innebär och 
hur det byggs grönt. I en årlig medarbetarundersökning finns en fråga som rör hur bra koll de anställda anser 
de har på vad som krävs för att bygga grönt. Enligt den svarar många att de har dålig koll på grönt byggande 
och vad det innebär (Nordström, 2015). Detta trots att de ofta bygger grönt i projekten. Nya Hem anser att 
mer utbildning kring grönt byggande behövs, då det är en av de största utmaningar till att bygga mer grönt 
(Schwartz-Bergman, 2015).  

Skanska Bygg uppger att de fått utbildning när till exempel den nya gröna lösningen med VST-stomme skulle 
användas. Dels genomfördes ett studiebesök i fabriken där stommen tillverkades, dels fick byggarbetarna 
besöka en annan byggarbetsplats som byggde med VST-stomme innan de på Västermalmsterassen skulle 
börja. Utbildning i hur den nya lösningen ska byggas är en förutsättning för att kunna säkerställa kvaliteten, 
men däremot saknades information om varför den nya stomme var bättre ur miljöhänsyn, vilket skulle 
behövas för att öka medvetenheten om att de bygger grönt. (Midbrink, 2015) 

Bristande kunskapsöverföring medför att det blir svårare att standardisera gröna lösningar 
Kunskapsöverföring mellan projekt har identifierats som ett problem, då uppföljningen av projekten är 
bristfällig och att personerna involverade i projekten ofta snabbt går vidare till nästa projekt (Nordström, 
2015). Därför samlas inte den insamlade kunskapen från ett projekt så att det kan föras vidare i andra projekt 
mer än att personerna tar med kunskapen till sitt specifika projekt. Detta gäller generellt för projekten men 
det gröna inkluderas i detta.  

Från Skanska Byggs sida efterfrågas just ett standardiserat arbetssätt övergripande men även för grönt 
byggande. Anledningen till att det varit svårt att ta fram standardiserade arbetsmetoder är att arbetet i 
projekten varierar beroende på hur mycket av arbetet som Skanska Bygg utför och hur mycket som läggs på 
underentreprenörer. Ett standardiserat arbetssätt som alla inom Skanska kan ta del av, kan leda till att det går 
snabbare och smidigare att bygga. Tidigare har det upplevts som att metoder och processer har förbättrats 
för varje byggarbetsplats, men risken är att detta inte har spridits till andra delar av organisationen och andra 
projekt. När projektet Västermalmsterassen påbörjades fanns inga processer för att rapportera in 
rekommenderade arbetsmetoder, men i dagsläget är en portal under utveckling för att samla de metoder som 
använts inom varje projekt för att kunna sprida ett standardiserat arbetssätt. Nackdelen med att alltför 
detaljerat rapportera om arbetssätt är dock att det upptar mer arbetstid, vilket medför att det blir viktigt med 
en avvägning i vilken utsträckning arbetet ska standardiseras och förmedlas till övriga delar av 
organisationen. (Midbrink, 2015) 

En annan utmaning som berör temat kunskapsöverföring inom Skanska Bygg, är att det skulle behövas 
processer eller steg för i vilken ordning de gröna lösningarna ska genomföras därför att en lösning ofta 
påverkar resterande processen eller valet av andra gröna lösningar. Genom en decentraliserad organisation 
där beslut ska fattas så nära byggverksamheten som möjligt, försvårar det möjligheten att ta beslut om de 
gröna lösningarna. (Key, 2015) 

 Partners 4.3.4.5
Inom detta område tas utmaningar upp som kan relateras till Skanskas externa samarbetspartners. 

Kontraktera underentreprenörer som kan genomföra stora projekt 
Ur ett partnerperspektiv finns en svårighet att hitta tillräckligt kompetenta och stora underentreprenörer som 
kan leverera de specificerade kraven för större projekt som Västermalmsterassen (Ekstrand, 2015). En de av 
större underentreprenörerna i Västermalmsterassen var ett lettiskt bolag, som fick kontraktet på grund av 
lägst anbud. Detta är det vanliga tillvägagångssättet vid valet av leverantör, det som inte tas i beaktande är 
andra aspekter som kan orsaka ökade kostnader. I detta fall påpekar Skanska Bygg att extra kostnader och 
andra problem har tillkommit, bland annat på grund av språkförbistringar och att andra arbetsmetoder och 
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standarder användes av det lettiska bolaget (Ekstrand, 2015; Midbrink, 2015). Skanska Bygg framhåller att 
det är därför viktigt att inte enbart stirra sig blind på den offererade summan, utan att dessutom beräkna de 
kostnader som tillkommer samt den ökade risken för att projektet till exempel kan dra ut på tiden (Midbrink, 
2015).  

Valet av VST-stomme i de tre projekten på västra Kungsholmen innebar att det endast fanns en leverantör 
av den stommen. I början av projekten var leverantören fortfarande relativt nystartad och Skanska Bygg 
upplevde att leverantören hade problem med att leverera produkten i den ordning som de önskade. Genom 
att Skanska Bygg ställde krav på leverantören och hjälpte dem att ändra sina packningsrutiner för hur 
produkten packades inför frakten till byggarbetsplatsen fungerade samarbetet bättre. Detta är ett exempel 
som visar att Skanska Bygg är beroende av sina leverantörer och att de presterar efter de högt ställda kraven, 
men om det inte efterlevs kan Skanska Bygg välja att leta efter nya leverantörer eller ställa krav på 
leverantören att åtgärda problemen om Skanska Bygg ska fortsätta köpa in deras tjänster. Eftersom 
leverantören i detta fall hade patent på VST-stomme blev det andra alternativet aktuellt som ledde till att 
Skanska Bygg behövde stötta leverantören så att kraven uppfylldes. (Midbrink, 2015) 

Utmaningen att se längre än de privata slutkundernas efterfrågan för att få igenom gröna lösningar 
Trots att de privata slutkundernas efterfrågan väger tungt menar Nya Hem att det inte enbart går att se till 
denna när gröna lösningar ska motiveras. Istället för att prata om ett kundperspektiv borde resonemanget 
breddas till att inkludera fler intressenter eller samarbetspartners. I Skanskas fall är framförallt relationen till 
Stockholm Stad central och en grön profil kan i dagsläget mycket väl avgöra vilket byggbolag som tillåts 
bygga på marken. Genom ett långsiktigt och transparent samarbete med kommunen har även Skanska 
möjligheten att påverka de gröna lösningar som eventuellt blir branschstandard eller specificerade krav i 
kommande detaljplaner. Det finns således en konkurrensfördel för byggbolag att ligga i framkant och driva 
den gröna utvecklingen framåt. Genom att styra utvecklingen kan Skanska standardisera gröna lösningar i 
högre utsträckning så att en ökad produktivitet och därigenom ökad lönsamheten kan nås. (Lindwall, 2015) 

Även Skanska Bygg ser stora möjligheter till konkurrensfördelar med att driva den gröna utvecklingen framåt. 
Skanska får en fördel mot konkurrenter om de kan uppvisa referensprojekt för kommunen med gröna 
lösningar som visar på att utlovad kvalitet och funktionalitet kan hållas. Kommunen blir i sin tur mer 
välvilligt inställd till Skanskas gröna lösningar generellt när trovärdigheten i dessa styrks. (Key, 2015)   

I fallet med Västermalmsterassen var det dock Index som köpte marken av kommunen och vid denna tid var 
de miljömässiga kraven mycket låga (Davidsson, 2015). Nya Hem hade därför mindre möjlighet än när de är 
med från allra första början, att påverka den godkända detaljplanen som tagits fram redan i det första 
projektet av de tre på västra Kungsholmen (Lindwall, 2015). I dagsläget är det betydligt vanligare att det finns 
med höga målsättningar eller krav kring grönt byggande redan från kommunens sida (Key, 2015). 

Hållbar affärsutveckling ser gärna att fler intressenter inkluderas för att få bukt med problemet att de privata 
slutkundernas efterfrågan fortfarande är bristande när det kommer till gröna bostäder. Ett exempel, utöver ett 
utökat samarbete med kommunen, som än så länge enbart finns på idéstadiet inkluderar möjligheten att 
undersöka huruvida banker skulle vara villiga att erbjuda rabatterade banklån till bostadskunder som 
investerar i gröna bostäder. Om detta vore genomförbart i praktiken är ännu inte säkert men grundtanken är 
att Skanska genom ett mer aktivt involverande av externa intressenter ska kunna stimulera de privata 
slutkundernas efterfrågan på gröna bostäder. (Gerklev, 2015)  
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5 Analys 
I analysavsnittet analyseras den empiriska informationen med hjälp av den teoretiska referensramen och de 
två analysmodellerna. Analysavsnittet består av huvudsakligen fyra olika områden. Det inledande området 
inkluderar en kartläggning av Skanskas hållbarhetsarbete utifrån de två analysmodellerna och ska sett till de 
vägledande frågeställningarna besvara frågorna för ”Hur placerar sig de gröna initiativen enligt 
hållbarhetsskalan?” samt ”Hur placerar sig de gröna initiativen enligt BMC?”. Det andra och tredje 
analysområdet innefattar analyser av utmaningar och kritiska framgångsfaktorer med hållbarhetsarbetet och 
ska således besvara respektive vägledande frågeställning för ”Hur väl stämmer empiriska utmaningar med 
teoretiska utmaningar?” samt ” Hur kan teoretiska kritiska framgångsfaktorer kopplas till empiriska 
utmaningar?”. Det avslutande och fjärde analysområdet motsvaras av en sammanfattande analys av 
Skanskas hållbarhetsarbete på operativ nivå. Denna analys ska besvara de vägledande frågeställningarna för 
”Hur kan Skanskas hållbarhetsarbete beskrivas?” samt ”Hur kan Skanskas hållbarhetsarbete utvecklas på 
operativ nivå?” och lägga grunden till de generaliserade slutsatserna i det efterföljande slutsatskapitlet.  

 

5.1 Hur placerar sig de gröna initiativen enligt hållbarhetsskalan? 
Analysmodellen för grad av hållbarhetsarbete ligger till grund för denna del av analysen. Den empiriska 
studien har studerat det hållbarhetsarbetet som utfördes för projektet Västermalmsterassen. Genom att 
jämföra med den teoretiska referensramen erhålls  
Figur 44. Motiveringen till varför initiativen placeras under respektive steg på skalan beskrivs mer detaljerat i 
detta kapitel. 
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Figur 44 - Egen figur: Analys av de gröna lösningarna utifrån analysmodellen för hållbarhetsskalan 
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med hållbarhet innebär att följa lagar och normer som finns i samhället (Wheeler, 2003; Porter och Kramer, 
2006; Nidumolu et al., 2009). Utifrån teorin kan uppfyllandet av lagkrav och normer ses som ett reaktivt 
förhållningssätt till hållbarhetsarbetet. Porter och Kramer (2006) talar om responsive CSR där företaget handlar 
utifrån de krav som ställs på företaget, vilka både kan ha koppling till den egna kärnverksamheten eller ej. I 
Skanskas fall har de lagkrav som tas upp på lägsta nivån i Gröna kartan en tydlig koppling till 
byggverksamheten då de syftar till att minska miljöpåverkan från produktionen och driften av byggnaden. 
Responsivt hållbarhetsarbete är inte lika konkurrenskraftsgrundande som ett mer proaktivt eller strategiskt 
arbete men då det finns en koppling till kärnverksamheten bidrar responsiva åtgärder ändå till viss del till 
företagets konkurrenskraft, enligt Porter och Kramer (2006).     

 Effektivisera värdekedjan 5.1.2
Nästa nivå av hållbarhetsskalan utgörs av effektivisera värdekedjan som definieras som det hållbarhetsarbete 
som fokuserar på att minska miljöpåverkan från värdekedjan genom att främst effektivisera befintliga 
processer. Inom effektivisera värdekedjan har avfall, grön arbetsplats och gröna veckan placerats. Denna bedömning 
utgår från vad Nidumolu et al. (2009) menar är nästa steg i hållbarhetsarbetet som innebär att icke-förnybara 
resurser i värdekedjan används i så liten utsträckning som möjligt. Målsättningen för avfall var att minska 
farligt material som transporteras till deponi, för grön arbetsplats infördes timers och platstraktorn togs bort 
vilket innebär en resurseffektivare arbetsplats samt det sista initiativet, gröna veckan, bidrog till att grönt 
byggande uppmärksammas och bidrar med kunskap internt om hur Skanska arbetar med gröna lösningar. 
Dessa initiativ innebar att värdekedjan studerades och att de arbetade med att minska dess påverkan, vilket 
även Porter och Kramer (2006) menar är en högre nivå än enbart följa lagar och krav uppnås. De menar att 
lösningar som förbättrar eller inverkar på värdekedjan innebär att arbetet går från ett reaktivt 
förhållningssätt, som i det föregående steget, till att öka graden av proaktivt eller strategiskt arbete och 
därmed ökad graden av maximerad nytta. Fortsatt har initiativen koppling till företagets kärnverksamhet, 
vilket därför bidrar till en ökad grad av konkurrenskraft enligt Porter och Kramer (2006) definition.  

 Modifiera produkt, tjänst eller teknik 5.1.3
Definitionen av steget modifiera produkt, tjänst eller teknik är att arbetet inkluderar att förändra produkten och inte 
enbart att effektivisera de interna befintliga processerna. För samtliga av de gröna lösningar som har valts att 
placeras under detta steg inom kategorin Energi (VST-stomme, PIR-isolering, energieffektiva fönster, bergvärme och 
FTX-system) har en ny typ av produkt använts för att öka energiprestandan. Produkterna har således 
modifierats för att på så sätt bidra till minskad energiåtgång under driftsfasen. Nidumolu et al. (2009) hävdar 
att produkter som anses mest skadliga för miljön är ofta de som åtgärdas först. Detta stämmer väl överens 
med att detta projekt har infört nya produkter som minskar energianvändningen som inom byggbranschen 
historiskt sett varit mycket stor. Samtidigt som de gröna lösningarna når det tredje steget i skalan, återstår 
arbete för att uppnå det högsta steget, affärsmodellsinnovation, då modifiering skett på produktnivå. Som 
BCG (2009) menar skiljer produkt-, service- eller teknikinnovation sig från affärsmodellsinnovation. Detta på 
grund av att affärsmodellsinnovation sker då flera delar av affärsmodellen behöver modifieras för att utveckla 
ett nytt sätt att skapa värde.  

 Affärsmodellsinnovation 5.1.4
I det sista steget, affärsmodellsinnovation, placeras de initiativ som förändrar företagets affärsmodell och där 
företaget skapar något nytänkande och utanför den etablerade affärsmodellen. Som ovan nämnt menar BCG 
(2009) att flera delar av affärsmodellen behöver modifieras för att det ska benämnas som 
affärsmodellsinnovation. Av de gröna lösningarna som inkluderades i projektet Västermalmsterassen nådde 
ingen upp till det sista steget affärsmodellsinnovation. Detta då lösningarna inte uppfyller kraven om att något 
nytt värde skapades som inte har använts förut eller bidrog till att större förändringar gjordes som skapar nya 
förutsättningar, som Kim och Mauborgne (2004) menar krävs för affärsmodellsinnovation. Nidumolu et al. 
(2009) och Porter och Kramer (2006) håller med om att detta steg ställer högre krav på initiativförmågan och 
därför svårare att uppnå. Ingen av lösningarna förändrade affärsupplägget utan följde till stor del det som 
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tidigare har genomförts i de föregående projekten, vilket motiverar varför ingen av de gröna lösningarna i 
Västermalmsterassen uppfyllde affärsmodellsinnovation. Även BCG (2009) skiljer på innovation när det gäller 
utveckling av produkt, service eller teknisk och när det handlar om affärsmodellsinnovation. För att det ska 
klassificeras som affärsmodellsinnovation krävs att flera delar av affärsmodellen modifieras där ett nytt sätt att 
skapa värde utvecklas. !
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5.2 Hur placerar sig de gröna initiativen enligt BMC? 
I detta avsnitt har empirin analyserats med utgångspunkt i BMC som är den andra analysmodellen. En 
jämförelse har gjorts mellan teorin om BMC med Osterwalder och Pigneur (2010) som källa och de gröna 
lösningar som har identifierats i projektet Västermalmsterassen, som kan ses i  
Figur 45. De aspekter som klassificerades inom följa lagar och krav tas inte upp då de endast uppfyller kraven 
och inte innebär en utveckling av det gröna arbetet. De gröna lösningarna har delats in i tre rubriker; 
energieffektiviseringslösningar, produktionsplatsrelaterade lösningar och gröna veckan, baserat på vilka delar de berör i 
BMC och under varje rubrik ges motivering varför de har placerats där. 

 
  Partners Aktiviteter Resur-
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erbjud-
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 X X     

 
Figur 45 - Egen figur: Analys av de gröna lösningarna utifrån analysmodellen för affärsmodellen BMC 

 

 Energieffektiviseringslösningar 5.2.1
Av de gröna lösningarna som inkluderades i Västermalmsterassen kan VST-stommen, PIR-isolering, energieffektiva 
fönster, bergvärme och FTX-system ses som lösningar för att minska energianvändningen under tiden byggnaden 
är i drift. Det kan kopplas till vad IVA (2014) kallar för miljöpåverkan nedströms i en byggnads livscykel, 
vilket innebär påverkan som sker under användning- eller driftsfasen av byggnaden. 

Samtliga av dessa gröna lösningar har märkts ut i blocken resurser, aktiviteter och partners i  
Figur 45. Detta beror på att införandet av dessa typer av lösningar innebär att de interna processerna 
behöver anpassas för att kunna inkludera dessa i den traditionella byggprocessen. Till exempel behöver 
produktionen ha kompetensen för att kunna utföra installationen av de gröna lösningarna, som då berör 
resurser. I och med att det påverkar den interna processen kommer blocket för aktiviteter att beröras. Som ett 
led av att de gröna lösningarna innebär att andra typer av produkter behövs kommer de köpas in av andra 
leverantörer, som leder till att partners har fyllts i. 

I den marknadsföring som riktades till de privata slutkunderna nämndes tre av de fem gröna lösningarna 
inom energieffektivisering, vilket lett till att kanaler har fyllts i för dessa. Dock anses inte denna kommunikation 
till slutkunderna ha bidragit till en förändring av slutkundernas uppfattning om värdeerbjudandet, då det inte 
ledde till att byggnaden profilerade sig som ett miljövänligt eller ett hållbart bostadsalternativ. Därmed har 
värdeerbjudande inte fyllts i för någon av energieffektiviseringslösningarna.        
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För dessa lösningar har inte heller kundrelationer eller kundsegment fyllts i. Kundrelationer har inte tagits med då 
den relationen till kund inte inkluderade att grönt användes. Exempelvis fanns inte en grön affärspartner med 
under säljperioden till de privata slutkunderna som kunde berätta om de gröna lösningarna i 
Västermalmsterassen. De energieffektiviseringslösningarna bedöms inte har riktat sig till en specifik 
kundgrupp där grönt prioriterades högt, utan kundsegmentet var detsamma som för övriga projekt och har 
därför inte markerats i analysmodellen. 

 Produktionsplatsrelaterade lösningar 5.2.2
De produktionsplatsrelaterade lösningarna, avfall och grön arbetsplats, berör byggprocessen som enligt IVA 
(2014) definierar som uppströms. Dessa gröna lösningar påverkar således den interna byggprocessen, vilket 
leder till att resurser och aktiviteter har markerats i BMC. Dels därför att aktiviteter påverkas då arbetssättet blir 
annorlunda vid avfallshanteringen och arbetet med grön arbetsplats, dels därför att resurser påverkas för att 
kunskap om avfallshantering och grön arbetsplats hos de anställda behövs. Till viss del kan relationen till 
partners påverkas då det kan bli ändrade förutsättningar vid arbetet med produktionsrelaterade lösningar, 
främst gällande leverantörsrelationer. Detta block berörs således mer indirekt men har fortfarande markerats. 

Med anledning av att de produktionsplatsrelaterade gröna lösningarna berör interna processer och detta inte 
är något som kommuniceras ut till de privata slutkunderna har inte kanaler, värdeerbjudande, kundrelationer eller 
kundsegment markerats för dessa initiativ.  

 Gröna veckan 5.2.3
Likt de produktionsplatsrelaterade lösningarna är även gröna veckan ett internt initiativ som därför bidrar till 
att resurser och aktiviteter har markerats i  
Figur 45. Gröna veckan innehåller intern kommunikation om grönt byggande, utbildningar och 
kunskapsspridning om grönt, vilka alla därmed har inverkan på resurser och aktiviteter. Skillnaden från de 
produktionsplatsrelaterade lösningarna ovan är att partners inte berörs. Gröna veckan är ett initiativ som sker 
inom Skanska och där exempelvis den externa partnern Index inte inkluderades.  

Andra beröringspunkter kring hur gröna veckan skulle kunna påverka andra partnerrelationer som 
underleverantörer är inget som har kunnat styrkas empiriskt i studien om Västermalmsterassen.  

Eftersom kunder i form av externa beställare eller privata slutkunder inte tar del i aktiviteterna under gröna 
veckan har inte några av de kundrelaterade blocken till höger i BMC markerats. 

 !
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5.3 Utmaningar 
I följande avsnitt ska den vägledande frågeställningen ”Hur väl stämmer empiriska utmaningar med teoretiska 
utmaningar?” besvaras. De utmaningar som identifierats under den empiriska datainsamlingen kring projektet 
Västermalmsterassen jämförs med de teoretiska utmaningar som uppkommit i studiens teoretiska 
referensram. Utmaningarna behandlas nedan efter vilket block de tillhör utifrån BMC.  

 Kundsegment 5.3.1
Inom kundsegment tas de utmaningar upp som identifierats empiriskt och som kan relateras till Osterwalder och 
Pigneurs (2010) block i BMC med samma namn. Enligt Osterwalder och Pigneur (2010) ska blocket 
för kundsegment innefatta de olika grupper av människor eller organisationer som företaget ska nå ut till och 
erbjuda sin tjänst eller produkt.  

En utmaning som uppkom under arbetet med Västermalmsterassen var det faktum att det inte fanns en 
gemensam slutkunds efterfrågan att utgå ifrån. Att affärsupplägget med två kundnivåer, en för beställare och 
en för privata slutkunder, medför en problematik som kan styrkas av att Osterwalder och Pigneur (2010) 
framhåller vikten av att företag gör ett medvetet val av vilka kundsegment som företaget ska rikta sig till. 
Detta beslut påverkar sedan utformningen av de resterande blocken i affärsmodellen eftersom 
värdeskapandet och värdeerbjudandet ska utformas med hänsyn till det aktuella kundsegmentet (Osterwalder 
& Pigneur, 2010).  

Kundsituationen i Västermalmsterassen kan beskrivas utifrån det som teoretiker framhåller som problematik 
kring parallella affärsmodeller och att värdeskapande i nätverk kan medföra olika syn på värdeskapande. 

Affärsupplägget med ett joint-venture-samarbete i Västermalmsterassen skiljde sig ifrån hur de olika 
aktörerna, Index, Nya Hem och Skanska Bygg, var vana att arbeta enligt sin traditionella affärsmodell. Enligt 
teorin kan detta liknas vid att aktörerna behöver hantera vad Osterwalder och Pigneur (2010), Casadesus-
Masanell och Ricart (2010) samt Casadesus-Masanell och Tarziján (2012) kallar parallella affärsmodeller.  

För Index och Nya Hem var inte förändringarna så stora. De kan fortfarande anses ha arbetat huvudsakligen 
utifrån sina respektive traditionella affärsmodeller, där de står som beställare mellan en byggentreprenör och 
de privata slutkunderna. Den enda skillnaden som joint venture-upplägget i Västermalmsterassen medförde 
var att de inte var ensamma i rollen som beställare. Kundsegmentet av privata bostadskunder förblir därmed 
detsamma för både Index och Nya Hem. Skanska Bygg ställs däremot inför att hantera parallella 
affärsmodeller i större utsträckning. De kan dels ingå i projekt med den interna beställaren Nya Hem och dels 
i projekt mot externa beställare. I ett joint venture-upplägg som i Västermalmsterassen, där både Nya Hem 
och en extern beställare finns med på kundsidan, kan detta liknas vid att Skanska Byggs två traditionella 
affärsmodeller kombineras. Detta medför att Skanska Bygg arbetar mot olika typer av kundsegment beroende 
på den aktuella konstellationen av beställare i projektet. 

Både Osterwalder och Pigneur (2010), Casadesus-Masanell och Ricart (2010) samt Casadesus-Masanell och 
Tarziján (2012) förespråkar att företag som arbetar mot olika typer av kundsegment bör utveckla parallella 
affärsmodeller, förutsatt att dessa inte motverkar eller substituerar varandra (Casadesus-Masanell och 
Tarziján, 2012). Om det inte finns en djup förståelse för hur de parallella affärsmodellerna kompletterar 
varandra uppstår risken att affärsmodellerna istället motverkar varandra (Casadesus-Masanell och Tarziján, 
2012). I arbetet med Västermalmsterassen kan den rådande skillnaden i uppfattning rörande vem som ska ses 
som slutkund i samarbeten mellan Nya Hem och Skanska Bygg kunna ses som ett varningstecken för detta. 
Enligt Index och Skanska Byggs resonemang framstår beställarens roll som kund som mer explicit i externa 
samarbeten. Denna rollfördelning är sedan något som färgar Skanska Byggs inställning till Nya Hem som den 
huvudsakliga slutkunden, när Nya Hem framhåller att de istället borde se de privata slutkunderna som 
gemensam slutkund. 
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Att det fanns flera aktörer inblandade i Västermalmsterassen fick även konsekvenser för tolkningen av de 
privata slutkundernas efterfrågan. Både Wheeler et al. (2003) och Porter och Kramer (2006) framhåller att 
värde som begrepp är subjektivt och i Västermalmsterassen kan det anses ha funnits skilda uppfattningar 
kring till vilken grad de privata slutkunderna värderar eller efterfrågar miljövänliga boenden. Olika 
uppfattningar om värde medför utifrån teorin komplikationer för värdeskapande inom de affärsnätverk som 
Wheeler (2006) beskriver som värdebaserade nätverk (VBN). Även Mason och Spring (2011) framhåller 
vikten av att företags egna affärsmodeller ses i relation till nätverket företaget verkar i. Utifrån Mason och 
Springs (2011) nätverksperspektiv kan ett VBN ses som nätverk av ömsesidigt beroende affärsmodeller. 
Eftersom Index, Nya Hem och Skanska Bygg alla var delaktiga i den värdeskapande processen i arbetet med 
Västermalmsterassen kan de således bedömas vara beroende av varandra i ett VBN. Index, Nya Hem och 
Skanska Byggs skilda uppfattningar om privatkundernas efterfrågan av grönt byggande skulle enligt Porter 
och Kramer (2006) kunna bidra till att det hållbara, eller i det här fallet miljömässiga, värdeskapandet inte 
kan maximeras. 

Anledningarna till att både Index och Nya Hem gjorde en pessimistisk uppskattning av de privata 
slutkundernas efterfrågan, kan enligt teorin kopplas till utmaningar inom både affärsmodells- och 
hållbarhetsområdet.  

Att både Index och Nya Hem ville förhandla bort gröna lösningar med motiveringen att privatpersoner 
historiskt sett inte varit villiga att betala mer för ett miljövänligt boende kan liknas vid en inställning som 
grundar sig i ett för snävt perspektiv på kundbehovet. Utifrån Osterwalder och Pigneur (2010) och Mason 
och Springs (2011) teorier kan ett företag som upplever ett bristande kundbehov eller efterfrågan utöka synen 
på gränserna för hur företaget kan skapa värde för kunden. Istället för att bara se till den produkt eller tjänst 
som företaget levererar kan det potentiella kundvärdet sett till hela företagets affärsmodell och nätverk 
utnyttjas. I fallet med Västermalmsterassen fanns det inget som indikerade på att Index eller Nya Hem tog 
några sådana initiativ för att öka kundernas bristande efterfrågan för grönt byggande.    

Därutöver förklarar Nya Hem att de trots vissa indikationer på ett växande intresse för grönt, som kunnat 
utläsas i internt genomförda kundundersökningar, inte valde att prioritera gröna lösningar av tidsrelaterade 
och ekonomiska skäl. Utmaningen att få tiden att räcka för att kunna prioritera utvecklingen och 
integrationen av gröna lösningar stämmer överens med resultatet i McKinseys (2014) hållbarhetsrapport. Att 
kortsiktiga ekonomiska målsättningar driver arbetet i byggbranschen hårt stämmer också väl överens med 
den situation som beskrivs i teorin (WGBC, 2013; McKinsey, 2014; PwC, 2014).    

 Kundrelationer och kanaler 5.3.2
I denna del analyseras de utmaningar som härrör kundrelationer och kanaler. Enligt Osterwalder och Pigneur 
(2010) definieras kundrelationer som relationen till kundsegmentet, vilket påverkar på kundens uppfattning av 
företaget. Kanaler utgör kommunikationen, distributionen och försäljningen mot kundsegmentet. 

Likt resonemanget ovan menar Wheeler et al. (2003) och Porter och Kramer (2006) att är subjektivt och att 
aktörerna i nätverket kan ha olika uppfattningar kring hållbart värdeskapande. Det kan kopplas till en 
utmaning med det gröna arbetet för Skanska då relationerna i nätverket är ofta kortsiktiga på grund av att 
projekten består av olika konstellationer för varje gång.  

Nya Hem beskriver två problem med koppling till marknadsföring och kommunikationskanaler. Dels 
begränsas Skanskas varumärkesprofilering i projekt när inte Nya Hem är beställare, eftersom entreprenadens 
varumärke inte visas ut mot slutkund utan bara beställarens. Dels är marknadsföring av de gröna lösningarna 
ut mot de privata slutkunderna svår att nå ut med, då valet av vad som ska lyftas fram behöver konkretiseras 
för att lyckas. Porter och Kramer (2006) menar att en gemensam definition av hållbarhet och vad det ska 
innehålla har varit svårt att enas om. Nya Hem framhåller fördelen med Svanen-miljöcertifieringen då den 
får användas i marknadsföring av bostäderna vid försäljning, vilket de flesta andra miljöcertifieringarna inte 
tillåter. Men i Västermalmsterassen användes ingen miljöcertifiering vilket då försvårar jämförelse med andra 
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projekt. Sveriges Byggindustrier (2014) belyser problematiken med att mäta och jämföra projektens 
miljöpåverkan, då det inte finns några standarder. 

 Värdeerbjudande, kostnader och intäkter 5.3.3
I Värdeerbjudande, kostnader och intäkter analyseras de utmaningar som har identifierats i empirin med koppling 
till värdeerbjudandet till kund och den ekonomiska aspekten. Osterwalder och Pigneur (2010) definierar 
värdeerbjudande som sammansättningen av produkter och tjänster som företaget skapar till kundsegmentet. 
Kostnader består av de kostnader som företaget har för att driva verksamheten och intäkter motsvara de 
intäktströmmar som företaget har från kundsegmentet. 

WGBC (2013) har visat att en vanlig uppfattning kring grönt byggande är att de gröna lösningarna bedöms 
vara dyrare än vad de faktiskt är. Dock beror beräkningarna på att en mängd komplexa samband klargörs 
och då situationsberoendet till den specifika byggnaden är stort leder detta till att de dataunderlag som beslut 
kring gröna initiativ ska fattas kring är bristfälliga (World Green Building Council, 2013). Trots att Skanska 
Bygg hade genomfört beräkningar på att exempelvis VST-stommen i kombination med PIR-isoleringen 
skulle vara ekonomiskt motiverat, var detta något som kom att ifrågasättas av Index på grunder som liknas 
vid de som beskrivs av WGBC (2013). Ju fler aktörer som är inblandade, desto fler åsikter behöver tas i 
beaktande vilket försvårar beslut om gröna lösningar.  

Då det flesta av de gröna lösningarna som Skanska använder sig av eller vill införa är relativt nya, så att det 
finns inte detaljerad information hur de presterar både sett till ekonomi och funktion på längre sikt. Detta 
menar Skanska Bygg är en utmaning för att få igenom fler gröna lösningar och framför allt då 
projektekonomin har högsta prioritet. Detta liknar den bild som beskrivs av teorin för byggbranschen 
generellt, ekonomi prioriteras högst och risken finns då att besluten tas utifrån ett kortsiktigt ekonomiskt 
perspektiv (PwC, 2014). Om det dessutom är svårt att visa på det effekter som de gröna lösningarna bidrar 
med, blir det svårare att ta fram argument för att driva igenom gröna lösningar. Sverige Byggindustrier 
(2014) lyfter fram detta som en svårighet där mätningarna på miljöpåverkan utförs på olika sätt och att 
systemgränsen som mätningen genomförs inom varierar från fall till fall. Även utifrån ett 
affärsmodellsperspektiv har utmaningen att välja vilken riktning företaget ska gå mot och svårigheten att 
prioritera val om beslutsunderlaget är osäkert identifierats (Teece, 2009; Chesbrough, 2010).   

WGBC (2013) har visat att gröna lösningar är ekonomiskt försvarbart men problemet återstår ändå med att 
få igenom fler gröna lösningar. De menar att det i framtiden kommer efterfrågas i allt större utsträckning och 
att det därför är viktigt att redan nu arbeta med miljöfrågor. Denna uppfattning delas av Hållbar 
affärsutveckling som trots att gröna lösningar inte alltid efterfrågas i dagens projekt, ser det gröna arbetet som 
en viktig del i att i framtiden kunna följa med utvecklingen och vara ett framgångsrikt företag.  

 Aktiviteter och resurser 5.3.4
I Aktiviteter och resurser beskrivs de utmaningar som härrör det Osterwalder och Pigneur (2010) definierar i de 
blocken med samma namn och har främst ett internt fokus på verksamheten. Aktiviteter består av det företaget 
behöver göra för att kunna leverera ett värdeerbjudande till kundsegmentet. Resurser består av tillgångarna 
som behövs för att få affärsmodellen att fungera. 

Från intervjuerna på Skanska framhölls utmaningen med att prioritera grönt byggande bland andra viktiga 
aspekter, såsom säkerhet och arbetsmiljö. Som Skanska Bygg poängterade, räcker inte alltid tiden till att 
prioritera gröna lösningar om det ses som ytterligare en uppgift som adderas till den befintliga 
arbetsmängden. Resursbrist är en av de största utmaningarna med att öka hållbarheten hos företag (PwC, 
2014).  

Inom Nya Hem fanns problemet att ingen ledare prioriterade den gröna frågan högt, vilket gjorde det svårt 
att få igenom fler gröna lösningar i projektet som helhet. Detta menar McKinsey (2014) är en utmaning, då 
hållbarhet ofta prioriteras bort av chefer på grund av tidsbrist eller av kortsiktiga ekonomiska skäl.  
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Dessutom finns en svårighet att veta vilka gröna lösningar som ska prioriteras över andra inom både Skanska 
Bygg och Nya Hem. McKinsey (2014) menar att företag ofta har för många områden inom hållbarhet som de 
fokuserar på som leder till att det uppstår problem med verkställandet av de gröna lösningarna. Teece (2009) 
och Chesbrough (2010) lyfter fram att det är svårt att veta vad som företaget bör satsa på, även om vilka olika 
möjligheter som finns har identifierats. Detta framhåller också Skanska Bygg som en utmaning att veta hur de 
gröna lösningarna kommer att prestera i framtiden, vilket bidrar till att försvåra processen att införa gröna 
lösningar.      

Nya Hem upplever att det ibland finns problem med att kommunicera de gröna lösningarna som projektet 
innehåller till Skanska Bygg. Porter och Kramer (2006) tar upp att definitionen av hållbarhet är subjektiv och 
att det har varit svårt att enas om en gemensam definition, vilket då även kan ses inom Skanskas organisation, 
där kommunikationen internt försvåras då aktörerna kan ha olika tolkningar av hållbarhet.   

Porter och Kramer (2006) framhåller att hållbarhetsarbetet har bristande dataunderlag och utmaningen med 
att säkerställa att kriterierna för hållbart byggande uppfylls, vilket försvårar en bedömning hur väl företag 
presterar inom området. Från den empiriska informationsinsamlingen beskrevs liknande utmaning, där 
svårigheten med att veta om projektet uppnår målsättningen inom grönt byggande inte uppfattas av 
produktionen. Dessutom upplever Skanska Bygg att det är svårt att konkretisera vilka delar av deras arbete 
som uppfyller kriterierna för grönt byggande. Vidare menar IVA (2014) att standardiserade verktyg saknas 
för att kunna fatta rätt beslut. Detta lyfts även fram i empirin där standardiserade arbetssätt efterfrågas och 
där kunskapsöverföringen behöver utökas.  

 Partners 5.3.5
För detta avsnitt diskuteras de utmaningar som berör partners som Osterwalder och Pigneur (2010) menar är 
de nätverk av leverantörer och andra strategiska partners företaget behöver för att kunna arbeta utifrån sin 
affärsmodell. Enligt den definitionen skulle de aktörerna i joint venture-upplägget som var i 
Västermalmsterassen ses som en del av partners. Dock har joint venture-bolaget valts att ses som kunden i 
detta fall, vilket motiverar att analysen av detta sker under kundsegment.  

Utmaningen med att kontrakterande av underleverantör baseras på vilken som lämnar lägst anbud kan 
medföra ökade kostnader i slutändan. PwC (2014) menar att byggbranschen har historiskt sett prioriterat 
priset högst vid beslutsfattande, vilket har visats genomgående i Västermalmsterassen. McKinsey (2014) 
framhåller också att deras studie har visat på att ekonomi är den viktigaste parametern vid beslut och menar 
att besluten begränsas till ett kortsiktigt ekonomiskt perspektiv. Detta visar sig även i empirin, där 
totalkostnaden för underleverantörer kan överskrida kostnaden som är specificerad i anbudet i och med att 
underleverantören endast utvärderas på den offererade summan men att andra aspekter därmed inte tas i 
beaktande, såsom ökade kostnader som drivs av komplikationer som att underleverantören använder sig av 
andra arbetsmetoder eller har svårt att kommunicera på grund av språkförbistringar.  

Vidare identifierades att en utmaning som produktionen har stött på var att det fanns ett begränsat antal 
underleverantörer som klarade av att genomföra det gröna arbetet. Både Wheeler (2003) och Nidumolu et al. 
(2009) menar att ett samarbete som sker i nätverk behövs för att sprida kunskap och innovation. Men trots att 
nätverket utvidgas kan det fortfarande finnas problem att hitta leverantörer, som i Skanska Byggs fall där 
antalet leverantörer med resurser och kompetens är begränsat.  

 Affärsmodellen som helhet 5.3.6
Inom teoriområdet för affärsmodeller har en utmaning för att vara innovativ, och således ur ett 
hållbarhetsperspektiv få igenom fler hållbara initiativ, identifierats som inte går att koppla till ett specifikt 
block enligt BMC. Denna utmaning är den till synes motsägelsefulla utmaningen som utgörs av ett företags 
hela befintliga affärsmodell. Trots att affärsmodellen ska vara ett verktyg som främjar innovation och 
utveckling framhåller flera teoretiker att det samtidigt finns en risk att begränsas av de ramar som den 



106 
  
 

befintliga affärsmodellen utgör (Prahalad och Bettis, 1986; Chesbrough and Rosenbloom, 2002; Chesbrough, 
2010; Bohnsack et al., 2014). Uppfattningen om den befintliga affärsmodellen - hur ett företag enligt 
Osterwalder och Pigneur (2010) skapar, fångar och levererar värde - kommer att innebära en större utmaning 
om ett företag verkar i en mogen bransch, med en mogen produkt, tjänst eller värdeerbjudande, samt har en 
väletablerad verksamhet som varit framgångsrik historiskt sett (Chesbrough, 2010; Brege et al., 2013; 
Bohnsack et al., 2014). Utifrån dessa teorier analyseras därför nedan hur Skanska och byggbranschen 
förhåller sig till dem. 

Till att börja med kan byggbranschens mognadsgrad klassificeras som hög. Infrastruktur- och 
byggnadsproduktion är en av de industrier som har äldst historia inom det moderna näringslivet, och även 
om branschen som helhet inte har uppnått en lika hög grad av konsolidering som andra traditionella 
branscher, är aktörer av samma storlek ofta väldigt homogena som bolag. Detta liknar det som Prahalad och 
Bettis (1986) beskriver som att det finns en tydlig uppfattning om branschens dominanta logik, eller det som 
Chesbrough (2010) beskriver som den dominerande affärsmodellen i en bransch. Utöver en lång historia 
påverkas byggbranschen av politiska beslut och myndighetskrav. Det bidrar ytterligare till att en dominant 
logik eller det som Chesbrough och Rosenbloom (2002) beskriver som en kognitiv begränsning har lätt att 
etableras inom byggbranschen. Inom miljöområdet driver kontinuerligt skärpta lagkrav byggbolagens 
miniminivå av hållbarhetsarbete framåt och skapar således en gemensam uppfattning bland byggföretagen 
kring vad som bör prioriteras. 

Även byggbranschens värdeerbjudanden kan bedömas som mogna när det exempelvis kommer till den typ av 
nyproducerade bostadslägenheter som var aktuella i Västermalmsterassen. Byggbolagen har förfinat 
processer och produktionsmetoder för privatbostäder i över hundra år och utifrån ett kundperspektiv är 
variationen inom en viss typ av bostäder begränsad.  

Gällande etableringsgraden hos Skanskas verksamhet specifikt är även denna hög. Företaget grundades redan 
på sent 1800-tal men trots att verksamheten expanderats under årtiondena har kärnan i bygg- och 
projektverksamheten bevarats. En stark uppfattning om de egna kärnkompetenserna kommer enligt 
Chesbrough (2010) att påverka hur ett företag bedömer information och utvecklingsmöjligheter utifrån hur 
kompatibla dessa är med hänsyn till dessa kärnkompetenser. Är verksamheten framgångsrik och det finns en 
generell uppfattning om att den befintliga affärsmodellen är en viktig del i detta framgångsrecept är risken 
ännu större att ett företag inte uppmärksammar nödvändigt utvecklingsområden sett till förändringar i 
omvärlden (Chesbrough, 2010). Skanska är som alla byggbolag starkt beroende av det rådande 
konjunkturläget men sett till företagets historia som helhet, vilken lett fram till att Skanska är en av de tre 
största byggaktörerna på den svenska marknaden, får denna betraktas som mycket framgångsrik. 
Kartläggningen av arbetet med Västermalmsterassen har visat på att det finns omfattande processer och 
rutiner för hur varje steg av byggprocessen ska gå till. Trots en kraftig decentralisering och att vissa upplevda 
brister i kunskapsöverföringen mellan projekt har identifierats, finns det på en mer övergripande nivå en 
tydligt kommunicerad uppfattning kring hur den standardiserade processen för ett byggprojekt för 
privatbostäder bör gå till. Skanskas välutvecklade processer för både det operativa arbetet och företagsstrategi 
är typiska kännetecken för etablerade företag i mogna branscher med mogna värdeerbjudanden. 

För ett väletablerat företag kommer inte bara den befintliga affärsmodellen utgöra en mental begränsning. 
Bohnsack et al. (2014) beskriver hur den befintliga affärsmodellens existerande tillgångar och nätverk utgör 
både ett fysiskt och ekonomiskt beroende för etablerade företag. Etablerade företag är vad Bohnsack et al. 
(2014) kallar för mer path dependent än mindre etablerade, entreprenöriella aktörer. Skanska och andra stora 
byggföretag har under många år byggt upp nätverk och relationer till underleverantörer, beslutsfattare och 
myndigheter. De fysiska och finansiella tillgångar som krävs för att klara av att ta sig an byggprojekt i 
hundramiljonersklassen är omfattande. Högre grad av path dependency göra att etablerade företag i större 
utsträckning kommer att försöka effektivisera den befintliga affärsmodellen till skillnad från entreprenöriella 
företag som är mer sannolika att satsa på ett utökat värdeskapande genom att vara nyskapande (Bohnsack et 
al., 2014).  
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Trots att utmaningen är större för etablerade företag i mogna branscher att utveckla den egna affärsmodellen 
finns det fortfarande ett stort behov för dessa företag att klara av detta. Bergek et al. (2008) framhåller risken 
att etablerade företag i mogna branscher som inte gör stora ansträngningar för att utveckla verksamheten 
riskerar att bli så kallade late shakeouts. Även om en bransch och dess värdeerbjudande anses moget finns hela 
tiden risken att mer innovativa aktörer konkurrerar ut de som inte orkar hänga med i utvecklingen. 
Teoristudien har dessutom påvisat att företag som lyckas med affärsmodellsinnovation har ännu större 
möjligheter än företag som fokuserar på teknisk eller produktrelaterad innovation att rita om spelreglerna i 
branschen och skapa sig stora konkurrensfördelar (Kim och Mauborgne, 2004; Teece, 2009; The Boston 
Consulting Group, 2009). För Skanska som konkurrerar mot både mindre lokala, entreprenöriella aktörer 
samt andra storbyggföretag är således behovet stort att, trots sin väletablerade och bevisat framgångsrika 
verksamhet, driva på för ständig utveckling. Genom att driva utvecklingen inom hållbarhetsområdet med 
affärsmodellsinnovation kan risken att bli utkonkurrerad minimeras, samtidigt som chansen att skapa 
betydande konkurrensfördelar förstärkas.    

 !
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5.4 Kritiska framgångsfaktorer 
I följande avsnitt ska den vägledande frågeställningen ”Hur kan teoretiska kritiska framgångsfaktorer kopplas till 
empiriska utmaningar?” besvaras. Kritiska framgångsfaktorer som har identifierats i teoretiska referensramen 
jämförs således med de empiriskt insamlade utmaningarna i Västermalmsterassen för att se vad projektet har 
tagit i beaktande samt vad som skulle kunna utvecklas vidare.  

 Integrera ett strategiskt grönt arbete i de vanliga verksamhetssprocesserna 5.4.1
Flera källor framhäver att hållbarhetsarbetet måste vara fokuserat och integrerat i det vanliga arbetet (Porter 
och Kramer, 2006; WGBC, 2013; McKinsey, 2014). McKinsey (2014) menar att det är viktigt att arbeta 
resultatinriktat med hållbarhetsarbetet, där det ingår att identifiera de problem inom hållbarhet som finns, 
prioritera de områdena som företaget ska fokusera på och sedan sätta upp mål för vad som ska uppfyllas för 
respektive område. De menar att det är först när antalet har begränsats som skillnad kan göras. Porter och 
Kramer (2006) framhäver att hållbarhetsarbetet ska vara kopplat till företagets kärnkompetens. Att införa de 
hållbara aspekterna tidigt, redan i design-skedet, är väsentligt för att införa fler gröna initiativ och undvika att 
ökade kostnader uppkommer som kan bli fallet om de gröna initiativen inkluderas senare i processen 
(WGBC, 2013). Vidare menar WGBC (2013) att gemensamt dataunderlag för byggbranschen behövs för 
grönt byggande, för att kunna följa upp bättre och standardisera processer. Hållbarhetsarbetet ska ses som en 
del av det företagets kärnverksamhet där samma modeller som används för det även ska kunna användas i 
arbetet med hållbarhet (Porter och Kramer, 2006).  

I Skanskas fall mäts grön omsättning för respektive region, vilket är en typ av mätning och uppföljning av hur 
regionerna presterar inom grönt byggande. Genom att mäta och följa upp har Skanska kommit en bit på 
vägen med det WGBC (2013) menar är viktigt för att kunna utveckla och bli bättre på hållbarhetsarbetet. 
Även Gröna kartan fungerar som ett verktyg för att följa upp det gröna arbetet internt och för att kunna 
jämföra mellan projekten. Att mäta enligt de interna verktyg bidrar även till att underlätta prioriteringen för 
ledare inom verksamheten då arbetet kan bli mer fokuserat och begränsat som McKinsey (2014) menar är 
essentiellt för att lyckas. Trots arbetet med Gröna kartan återstår fortfarande för projekten att bli bättre att 
föra vidare den kunskap som har samlats in i projektet och sedan sprida den till övriga organisationen. Från 
produktionens håll nämns även att de saknar arbetsmetoder och verktyg för att veta när de gröna lösningarna 
ska tas med i byggprocessen, vilket medför att de kommer för sent i processen. En annan åsikt som lyftes fram 
var att produktionen inte alltid är medvetna om att deras arbete innebär att de arbetar miljöanpassat, då de 
anser att det är en del av effektivisering i arbetet, vilket då skulle kunna ses som ett integrerat arbetssätt som 
Porter och Kramer (2006) menar är viktigt att försöka uppnå för att kunna ut maximal effekt av arbetet.  

 Skapa värdebaserade nätverk för att möjliggöra maximalt hållbart 5.4.2
värdeskapande 

Både inom det teoretiska området för affärsmodeller och hållbarhet framhålls behovet av att utnyttja nätverk 
av aktörer i värdeskapandet (Wheeler et al., 2003; Porter & Kramer, 2006; Nidumolu et al., 2009; 
Osterwalder & Pigneur, 2010; Zott & Amit, 2010; Mason & Spring, 2011). Wheeler et al. (2003) menar att 
kunskapsförmedling och innovation i allt större utsträckning genereras i nätverk. Att se affärsmodellen utifrån 
ett nätverksperspektiv bidrar även till en ökad förståelse för hur företaget skapar, fångar och levererar värde, 
enligt Osterwalder och Pigneur (2010).  

Sett utifrån ett nätverksperspektiv skapades förutsättningarna för att få igenom projektet Västermalmsterassen 
genom att ett joint venture-bolag bildades för att möjliggöra affären ur ett ekonomiskt perspektiv. Detta visar 
att Skanska utnyttjade ett nätverk för att möjliggöra ekonomiskt värdeskapandet. Däremot prioriterades inte 
grönt byggande särskilt högt av flera aktörer i nätverket, däribland Nya Hem, Index och kommunen, vilket 
ledde till att projektets innovationsgrad inom hållbarhet begränsades. Inom nätverket saknades en gemensam 
bild av vad hållbart värde är som Porter och Kramer (2006) menar är subjektivt, vilket försvårar att hållbart 
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värdeskapande inte kan maximeras. Enligt Wheeler et al. (2003) kan ett nätverk underlätta för att få en 
gemensam bild av värdeskapande, men detta uppnåddes dock inte fullt ut i detta projekt.  

Utifrån nätverket med leverantörer i Västermalmsterassen kunde det maximala gröna värdeskapandet öka 
genom att produktionen hade ett nära samarbete med leverantören av VST-stomme. Leverantören uppfyllde 
inte de krav Skanska Bygg hade på leveransen av produkten men genom att hjälpa leverantören att utvecklas 
kunde leveransen förbättras till Skanska Bygg, vilket hjälpte till att effektivisera produktionen men samtidigt 
bidrog till att leverantören kunde förbättra sina processer. I detta exempel har parterna utnyttjat samarbetet 
till att skapa mer hållbart värde. 

 Kompetens inom grönt hos ledning och anställda 5.4.3
För att lyckas med att införa arbetet med hållbarhet behöver företagsledningen besitta kunskap inom ämnet 
(Porter och Kramer, 2006; Nidumolu et al., 2009). Nidumolu et al. (2009) framhåller även att de anställda 
behöver ha kompetens inom området för att skapa en förståelse för vad verksamheten ska fokusera på och 
kunna utföra arbetet mer hållbarhet. 

I Skanskas organisation har den mesta kunskapen och kompetensen inom hållbart byggande samlats i 
supportfunktionen Hållbar affärsutveckling. Däremot ska produktionen driva det ökade gröna byggande, 
med en kontaktperson från Hållbar affärsutveckling som stöd. Därmed är det upp till produktionen och linjen 
i företaget att säkerställa att de besitter den kunskap de behöver för att klara att bygga fortsatt grönt. I Nya 
Hem efterfrågas mer utbildning, vilket indikerar att de vill lära sig mer om hållbarhet. För Skanska Byggs fall 
anser de att de har fått utbildning kring hur de gröna lösningarna ska genomföras praktiskt i produktionen 
men att de saknar information om vad de miljömässiga fördelarna är med de gröna lösningarna som de 
bygger. Enligt vad Nidumolu et al. (2009) menar behöver en förståelse för de positiva effekterna belysas för 
att lyckas med hållbart arbete.   

 Översätta grönt till ekonomiskt värdeskapande 5.4.4
Ytterligare en kritisk framgångsfaktor som tagits upp i den teoretiska referensramen är att kunna få grönt 
byggande att översättas i ekonomiskt värdeskapande (WGBC, 2013; McKinsey, 2014). I byggbranschen har 
flera källor poängterat att beslut fattas av ekonomiska skäl, vilket medför att det blir viktigt att kunna motivera 
de gröna lösningarna ekonomiskt för att kunna införa dem (WGBC, 2013; PwC, 2014; McKinsey, 2014). Om 
det inte går att motivera utifrån ett ekonomiskt värdeskapande kan andra aspekter såsom minimering av risk 
och tillväxtpotential tas upp för att visa fördelarna med grönt (WGBC, 2013; McKinsey, 2014).  

Detta belyses även i Västermalmsterassen, där de flesta beslut fattades av ekonomiska skäl och där den gröna 
ambitionen inte utökades eftersom den inte ansågs kunna motiveras ur ett ekonomiskt perspektiv. WGBC 
(2013) menar att gröna lösningar inte enbart skapar värde som har en direkt ekonomisk koppling till 
investeringen att införa dem, utan kan även bidra till riskminimering och tillväxtpotential. Trots att 
projektekonomin var högst prioriterad i Västermalmsterassen har Skanska uppmärksammat 
tillväxtpotentialen som satsningen på grönt byggande medför. Både Nya Hem och Skanska Bygg poängterar 
att det är viktigt att arbeta med grönt för att på sikt kunna fortsätta att vinna anbud. Riskminimering är inget 
som Skanska gör en tydlig koppling till hållbarhetsarbetet, enligt de intervjuer som hållits med de inblandade 
i Västermalmsterassen. 

 Marknadsföra det gröna erbjudandet 5.4.5
McKinsey (2014) menar att marknadsföring av företags hållbara initiativ kan medföra att kunderna är villiga 
att betala ett prispremium. Inom byggbranschen innebär detta enligt WGBC (2013) att byggföretag som 
lyckas med marknadsföringen av gröna byggnader i vissa fall kan motivera ett högre försäljningspris eller 
hyra. Dock framhåller WGBC (2013) att det är essentiellt att förstå kundbehovet av vad kunderna efterfrågar 
inom grönt för att lyckas med detta. Det finns dessutom indikationer på att gröna byggnader ibland inte kan 
generera ett ökat pris men att det ses som en hygienfaktor för att byggnaden ska kunna leva upp till sitt 
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marknadsvärde (WGBC, 2013). Byggnader som inte lever upp till den förväntade miljöstandarden riskerar 
således att behöva säljas under marknadsvärdet (WGBC, 2013).  

I Västermalmsterassen kommunicerades inte de gröna lösningarna till de privata slutkunderna i den 
utsträckning som de kunde ha gjorts. Utifrån resultaten i McKinseys (2014) och WGBC:s (2013) rapport finns 
risken att valet att inte marknadsföra de gröna lösningarna leder till att ett premiumpris inte kan tas ut. För 
Västermalmsterassen menade beställarna att de privata slutkunderna inte efterfrågade gröna bostäder och 
inte var beredda att betala ett högre pris än marknadsvärdet för lägenheterna. Detta resonemang stämmer 
således bättre med bilden som förmedlas av WGBC (2013) men de hävdar dock fortfarande även om 
marknadsföringen av gröna byggnader inte genererar ett prispremium är marknadsföringen motiverad för att 
förhindra att byggnaden inte kan säljas till sitt marknadsvärde. Sedan arbetet med Västermalmsterassen har 
Nya Hem kommit in på ett liknande spår när de menar att den ökande uppmärksamheten kring gröna 
bostäder visserligen inte har övergått i en utökad betalningsvilja men däremot kommit att bli en kvalitetsfråga 
och något som ses som en hygienfaktor. 

 Prioritera gröna frågor på ledningsnivå 5.4.6
Både teorier från affärsmodellsområdet och hållbarhetsområdet framhåller ledningens betydelse för att driva 
igenom förändring inom företaget. I affärsmodellsteorin lyfts vikten av att ha en kultur som tillåter att testa 
olika lösningar för att komma fram till vilken väg företaget ska välja (Teece, 2009; Chesbrough, 2010). 
Chesbrough (2010) framhåller att företagsledningen är viktig för att driva förändringen. Inom 
hållbarhetsområdet har ledarskap lyfts fram som viktig del för att hållbarhet ska prioriteras bland andra 
ansvarsområden för ledare och chefer (McKinsey, 2014).   

För projektet Västermalmsterassen hade de olika aktörerna olika prioriteringar och värderade olika saker, 
vilket medförde att fler gröna lösningar än de som redan fanns med från början inte infördes. Inom Nya Hem 
har det dock noterats en stor skillnad kring prioriteringen av grönt byggande sedan Västermalmsterassen 
byggdes. Genom att chefer framhåller att miljöfrågor är viktiga har arbetet med grönt ökat i betydelse inom 
regionen, vilket McKinsey (2014) lyfter som en viktig faktor för att lyckas med hållbarhetsarbetet. För 
företaget Skanska som helhet har det under en längre tid funnits en tydlig prioritering att arbeta med 
hållbarhet på ledningsnivå, vilket har under de senaste åren spridits sig ner i organisationen. Ur den 
empiriska studien framgick att det finns en efterfråga på underlag som visar på att de gröna lösningarna är 
lönsamma och även att de är hållbara på sikt. Med en kultur som vågar testa olika vägar som Teece (2009) 
menar är det rätta sättet att utvecklas och driva förändring, skulle det underlaget tas fram.   
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5.5 Sammanfattande analys av Skanskas hållbarhetsarbete  
Utifrån den kartläggning som gjorts av Skanskas miljörelaterade hållbarhetsarbete i projektet 
Västermalmsterassen kan en sammanfattning göras av analysen kring nivån på hållbarhetsarbetet och var 
fokuset ligger sett till hela verksamheten beskriven med BMC. En sammanfattande analys kan således besvara 
analysavsnittets två sista vägledande frågeställningar som innefattar ”Hur kan Skanskas hållbarhetsarbete beskrivas 
på operativ nivå?" samt ”Hur kan Skanskas hållbarhetsarbete utvecklas på operativ nivå?” och lägga grunden till de 
generaliserade slutsatser som presenteras i nästa kapitel. 

 Hur kan Skanskas hållbarhetsarbete beskrivas på operativ nivå? 5.5.1
I Figur 46 presenteras det mönster som beskriver nivån på Skanskas operativa hållbarhetsarbete och var 
fokuset ligger sett till hela verksamheten beskriven med BMC. Därefter analyseras mönstret utifrån de 
utmaningar som varit aktuella i Västermalmsterassen för att få igenom gröna initiativ samt vilka implikationer 
mönstret får för Skanskas hållbara värdeskapande och konkurrenskraft. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Den övergripande bild som förmedlas utifrån de båda analysmodellerna hållbarhetsskalan och BMC är att 
Skanskas hållbarhetsarbete domineras av effektivisering och modifiering av interna processer och befintliga 
värdeerbjudanden. Sett till hållbarhetsskalan kan samtliga gröna lösningar som identifierats i arbetet med 
Västermalmsterassen kategoriseras från att följa lagar och krav, till att effektivisera värdekedjan och slutligen modifiera 
produkt, tjänst eller teknik. Ingen av de gröna lösningarna lever således upp till det sista steget för 
affärsmodellsinnovation, där kravet finns att skapa värde på ett nytt sätt genom att förändra flera delar av 

Figur 46 - Egen figur: Hur Skanskas hållbarhetsarbete kan beskrivas utifrån de två analysmodellerna 
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befintliga affärsmodellen (BCG, 2009). Med hänsyn till klassificeringen av de olika gröna initiativen utifrån 
hållbarhetsskalan förefaller mönstret i BMC falla ut naturligt. Sett till verksamheten utifrån ett 
affärsmodellsperspektiv har analysen visat på att de gröna lösningarna främst berör de block som har nära 
kopplingar till den interna delen av verksamheten i form av aktiviteter och resurser i Osterwalder och Pigneurs 
(2010) ramverk. Partners, och då huvudsakligen i form av leverantörer, påverkas mer indirekt med hänsyn till 
de förändringar de gröna lösningarna innebär utifrån materialval och förändrade produktionsprocesser. 

Med hänsyn till att Skanska är ett väletablerat företag i en mogen, starkt reglerad bransch med mogna 
produkter eller värdeerbjudanden, anses utfallet av kartläggningen kunna förklaras med hjälp av den situation 
som beskrivs för denna typ av företag i teorin (Johnson et al, 2008; Mathyssen och Vandenbempt, 2008; The 
Boston Consulting Group, 2009; Kowalkowski et al., 2012). För Skanska utgör en hög grad av det som 
Bohnsack et al.:s (2014) definierar som path dependency, eller med andra ord det utbredda beroendet av den 
befintliga affärsmodellen, en stor utmaning som speglas av mönstret som beskrivs av de båda 
analysmodellerna. Det är tydligt att hållbarhetsarbetet domineras av en strävan att skapa värde genom att 
effektivisera olika delar av den befintliga, mycket resurskrävande, affärsmodellen i högre utsträckning än att 
skapa värde genom nyskapande och affärsmodellsinnovation.  

Detta kan vara ett tecken på att Skanska begränsas mentalt av den befintliga affärsmodellen och att detta 
således hämmar banbrytande kreativitet och innovation som Chesbrough och Rosenbloom (2002) beskriver. 
Det är även sannolikt att Skanskas hållbarhetsarbete speglar vad som anses prioriterat inom miljöområdet i 
byggbranschen generellt. Med hänsyn till byggbranschens homogenitet och starka regleringar innebär ett 
hållbarhetsarbete som enbart lever upp till att följa regler och lagar en stor utmaning i sig. I 
Västermalmsterassen motsvarade flera av kategorierna som klassificeras efter Skanskas interna gröna karta 
den beiga nivån som indikerar att gällande regler och lagar följs.  

Utöver lagkrav och regler kommer den allmänna uppfattningen om var miljöpåverkan är som störst sett till 
en byggprocess livscykel att påverka de prioriteringar som Skanska och andra byggföretag gör inom ramen 
för det egna hållbarhetsarbetet. Forskningsresultat som de som presenterats från IVA (2014) indikerar att 
fokuset varit inriktat på miljöpåverkan som kan kopplas till en byggnads användnings- eller driftsperiod. 
Skanskas satsningar på energieffektiviseringar är typiska exempel som angriper denna typ av problematik. Att 
energiåtgången för den driftklara byggnaden prioriteras högt både externt och internt kan således tänkas vara 
en anledning till att det är inom denna kategori av gröna lösningar som Skanska når längst med sitt 
hållbarhetsarbete enligt hållbarhetsskalan.  

Att Skanskas hållbarhetsarbete i Västermalmsterassen karaktäriseras av de lägre graderna av 
hållbarhetsskalan och samtidigt fokuseras kring den interna befintliga verksamheten utifrån BMC, är således 
inte förvånansvärt om hänsyn tas till de utmaningar som råder för denna typ av väletablerade aktörer inom 
mogna, resurskrävande branscher. Utifrån en målsättning att simultant maximera det hållbara 
värdeskapandet den egna konkurrenskraften får detta dock konsekvenser. 

Att följa regler och lagar samt det som prioriteras inom miljöområdet för byggbranschen kan trots att det 
kräver en stor ansträngning ändå klassificeras utifrån teorin som en främst reaktiv inställning till 
hållbarhetsarbetet (Wheeler et al., 2003; Porter och Kramer, 2006; Nidumolu et al., 2009; Haanaes et al., 
2013). Sett till ett konkurrensperspektiv anses reaktiva initiativ inom hållbarhetsarbetet vara mer 
konkurrenskraftsgrundande om de kan relateras till den egna kärnverksamheten Porter och Kramer (2006). 
Detta kan sägas gälla för Skanskas gröna lösningar eftersom kopplingen till kärnverksamheten inom 
byggnadsproduktion är genomgående tydlig. Däremot är denna typ av insatser främst inriktade på att 
minimera en miljöpåverkan som är liknande för samtliga stora aktörer inom byggbranschen. Det 
konkurrenskraftsgrundande värde som skapas handlar således om att lyckas vara mer effektiv än andra 
konkurrenter, men möjligheten till en unik profilering blir svårare.  
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För att maximera det hållbara värdeskapandet och den egna konkurrenskraften bör således Skanska sträva 
mot att nå det högsta steget i hållbarhetsskalan som utgörs av affärsmodellsinnovation, som motsvarar 
Nidumolu et al.:s (2009) och Porter och Kramers (2006) högsta nivå i respektive ramverk. Genom att inte låta 
den befintliga affärsmodellen begränsa utvecklingsmöjligheter utan istället använda denna som en 
utgångspunkt för att identifiera proaktiva hållbarhetsåtgärder kan fokuset förskjutas mot att minimera skadan 
från befintliga processer till att maximera nyttan genom att främja innovation till den omfattningen att flera 
delar av verksamheten påverkas.  

Skanska har således möjlighet att utveckla sitt miljömässiga hållbarhetsarbete utifrån flera olika aspekter. Till 
att börja med finns det, sett till den grad av hållbarhet som de befintliga gröna lösningarna lever upp till, 
utrymme att arbeta för att öka graden av hållbarhet. Målet bör vara att sträva efter innovativa lösningar som 
tar hänsyn till potentiella affärsmöjligheter som ges av hela affärsmodellen. Dock bör det poängteras att det 
inte finns något självändamål i att förflytta sig uppåt längs skalan för att eliminera lägre nivåer. Det handlar 
snarare om att skapa en bredd inom hållbarhetsarbetet där varje steg fyller en viktig funktion för att skapa en 
mer konkurrenskraftig helhet. Därutöver finns det, sett till de gröna lösningarnas stora fokus på den interna 
verksamheten, potential att förstärka den del av hållbarhetsarbetet som riktar sig till insatser på kundsidan. 
Detta gäller även partnerblocket, eftersom strategiska partners har en central roll för att ett hållbart 
värdeskapande ska kunna maximeras.   

Att Skanska lyckas med en fortsatt utveckling av det egna hållbarhetsarbetet är av strategisk vikt för att bidra 
till en hållbar utveckling i samhället men också, och ur ett företagsperspektiv främst, för att säkra 
verksamhetens konkurrenskraft över sikt. Konkurrenssituationen inom byggbranschen är hård och proaktiva 
aktörer som lyckas kombinera affärsmodellsinnovation och hållbarhet har möjligheten att skapa sig 
betydande konkurrensfördelar. Ett reaktivt förhållningssätt till ökade hållbarhetskrav ökar istället risken för att 
bli utkonkurrerad av mer innovativa aktörer. 

Hur Skanska ska arbeta i praktiken med att utveckla hållbarhetsarbetet förklaras därför närmare i nästa 
avsnitt.  

 Hur kan Skanska utveckla hållbarhetsarbetet på operativ nivå? 5.5.2
I detta avsnitt sammanfattas de kritiska framgångsfaktorer som anses mest relevanta för att Skanska ska lyckas 
utveckla hållbarhetsarbetet på operativ nivå. Den första kritiska framgångsfaktorn som handlar om 
övergången från ett produktfokus till ett affärsmodellsperspektiv är av mer generell karaktär medan de 
efterföljande kan liknas härledas till de mer praktiskt inriktade kritiska framgångsfaktorer som utifrån 
Skanskas situation bedöms ha högst prioritet. 

 Gå från ett produktfokus till ett affärsmodellsperspektiv 5.5.2.1
Ett första viktigt steg för att Skanska ska lyckas utveckla hållbarhetsarbetet, både för att nå högre nivåer av 
hållbarhetsskalan och utnyttja samtliga delar av verksamheten utifrån BMC, är att lyckas med förflyttningen 
från ett traditionellt produktfokus till ett mer utpräglat affärsmodellsperspektiv. För att lyckas med denna 
övergång krävs en insikt om vilka förändringar som förespråkas av ett affärsmodellsperspektiv samt hur dessa 
kan appliceras i Skanskas verksamhet.  

För att utvärdera verksamheten utifrån ett affärsmodellsperspektiv bör Skanska reflektera över hur de ser på 
de olika områdena för värdeerbjudande, kundbehov, innovation och värdeskapande process.  

När det kommer till värdeerbjudande är det viktigt att Skanska inte bara ser till enskilda projekt utan ser dessa i 
sammanhanget av vilken typ av affärsmodell de tillhör. Studien av Västermalmsterassen har visat på att det 
skulle finnas fördelar med att se olika typer av affärsupplägg som parallella affärsmodeller istället för att 
behandla enskilda projektet eller värdeerbjudanden på samma sätt, i likhet med Osterwalder och Pigneurs 
(2010) och Casadesus-Masanell och Tarzijáns (2012) teorier kring parallella affärsmodeller. För Nya Hem 
finns två möjliga upplägg där de antingen står som ensam beställare eller ingår i ett joint-venture med 
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ytterligare beställare. Givet problematiken som uppkommer i joint-venture-samarbeten där möjligheten att 
påverka hur tidigt Skanskas gröna lösningar kan inkluderas i byggplanerna när projekteringen sker helt eller 
delvis av en extern beställare, bör Nya Hem eftersträva en affärsmodell där de om möjlighet ges står som 
ensam beställare. För Skanska Bygg vore det däremot önskvärt att definiera två olika parallella affärsmodeller 
då de antingen kontrakteras av en extern beställare eller ingår ett samarbete med Nya Hem. Genom att 
tydligt skilja på dessa två olika typer av uppdrag kan fördelarna inom grönt byggande som ges av ett internt 
samarbete med Nya Hem förstärkas. Detta diskuteras även vidare under punkterna för Långsiktiga relationer 
och Ansvarsfördelning.   

Skanskas rådande syn på kundbehovet har också en tydlig koppling till produkt- eller värdeerbjudandet som 
definieras av Osterwalder och Pigneur (2012) som kundernas efterfrågan för värdeerbjudandet, vilket i 
Västermalmsterassen utgjordes av produktion av privatbostäder. Istället för att begränsas av uppfattningen 
om att kundbehovet av grönt byggande sett till de fysiska bostäderna borde Skanska undersöka vilka 
möjligheter de har att öka efterfrågan på miljövänliga bostäder för kunderna sett till hela den egna 
affärsmodellen. Baserat på Casadesus-Masanell och Ricarts (2010) och Mason och Springs (2010) uppfattning 
där kunden är en del av det värdebaserade nätverket, kan externa partners här ses, som inte nödvändigtvis 
behöver ha en direkt koppling till den byggrelaterade produktionen, som en potentiell källa till innovativa 
samarbetsformer som skulle kunna bidra till ett utökat kundbehov och en starkare grön profilering. Ett 
exempel på en sådan part som kommit upp i studien av Västermalmsterassen är ett utökat samarbete med 
banksektorn för gröna bostadslån. 

Inom området för innovation handlar ett affärsmodellsperspektiv om att inte enbart avgränsa innovationen till 
teknisk utveckling av själva värdeerbjudandet utan att se utvecklingsmöjligheter utifrån hela affärsmodellen 
för att kunna åstadkomma så kallad affärsmodellsinnovation (Johnsson et al, 2008; The Boston Consulting 
Group, 2009; Teece, 2009; Teece; 2010; Chesbrough, 2010). För Skanska kan detta åter relateras till 
inställningen kring de privata slutkunderna bristande efterfrågan för gröna bostäder. Skanska är medvetna 
om den strategiska vikten av att profilera sig som ledande inom grönt byggande samt att intresset för 
hållbarhet ökar både generellt i samhället och hos det egna kundsegmentet av privatkunder. Med bakgrund 
av att det Osterwalder och Pigneur (2010) och Mason och Spring (2011) menar på att affärsmodellen har 
direkt koppling till omgivningens utveckling, bör således hållbarhet vara ett prioriterat område. Om 
betalningsviljan för det befintliga värdeerbjudandet anses för svag för att motivera en realisering av den 
rådande hållbarhetsstrategin, borde den befintliga affärsmodellen ifrågasättas. Genom 
affärsmodellsinnovation har Skanska chansen att göra det lika attraktivt för privatkunder att investera i 
miljövänliga bostäder som det är att välja ekologiska alternativ i exempelvis matvarubutiken.   

En sista viktig del i övergången till ett affärsmodellsperspektiv är att se den värdeskapande processen som något 
som sker i värdebaserade nätverk istället för inom det egna företagets gränser (Drucker, 1994; Casadesus-
Masanell och Ricart (2010); Zott och Amit, 2010; Mason och Spring, 2011). Genom att tänka i termer av 
värdebaserade nätverk kan Skanska se till vilket värde som grönt byggande skapar för fler intressenter än 
slutkunden samt vilka möjligheter till strategiska partnerskap som skulle kunna driva utvecklingen och 
efterfrågan för grönt byggande. I Skanskas fall där varken slutkundernas efterfrågan eller en inkrementell 
teknisk utveckling av den egna produkten visat sig tillräckligt för att nå högsta nivån av hållbart 
värdeskapande, skulle möjligheter som ges av ett bredare värdeskapande nätverk kunna användas som 
drivkraft för mer innovativa hållbara initiativ.   

Att övergå till ett affärsmodellsperspektiv kan hjälpa Skanska att bli mindre begränsade av den befintliga 
affärsmodellen samt ge nya infallsvinklar på flera av de operativa utmaningar som identifierats under arbetet 
med Västermalmsterassen. Detta är viktigt att lyckas med för att undvika bli late shakeout som Bergek et al. 
(2008) talar om, där Skanska skulle riskera att inte fortsätta behålla sin konkurrenskraft på marknaden.   
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 Satsa på långsiktiga relationer i värdeskapande nätverk 5.5.2.2
För att Skanska ska kunna arbeta mer utifrån ett affärsmodellsperspektiv och utveckla arbetet med grönt 
kommer det värdeskapande nätverket vara en betydande del för att lyckas. Genom att ha gemensam 
målsättning inom grönt byggande och gemensam bild av värdeskapande som Wheeler et al. (2003) nämner, 
behöver Skanska samarbeta och sträva mot att ha långsiktiga relationer med aktörerna i sitt nätverk. 
Framförallt i relationen mellan Nya Hem och Skanska Bygg finns möjligheten till ett mer långsiktigt 
samarbete som kan gynna Skanska som helhet då en tydligare ansvarsfördelning kan göras samt att 
möjligheten skapas att arbeta fram standardiserade processer genom att prova sig fram med nya gröna 
lösningar.  

Även en långsiktig relation med kommunen utgör en central del för Skanskas möjlighet att driva igenom 
affärsmässigt motiverade gröna lösningar. En långsiktig relation med kommunen skulle kunna innebära att 
Skanska får ett bättre genomslag för sina mest värdeskapande gröna lösningar och möjligheten att påverka 
vilka lösningar som kommer eventuellt ses som en framtida branschstandard. Att se aktörer i nätverket som 
en del av den värdeskapande processen, som kommunen i det här fallet, framhålls av flertalet författare 
(Wheeler et al., 2003; Porter & Kramer, 2006; Nidumolu et al., 2009; Osterwalder & Pigneur, 2010; Zott & 
Amit, 2010; Mason & Spring, 2011). Genom en långsiktighet i kommunikationen med kommunen kan 
Skanska profilera sig som ett innovativt, grönt företag som även kan gynna företaget vid anbudsförhandlingar 
då de uppfattas som ett bättre alternativ än konkurrenterna, vilket således vore i linje med 
hållbarhetsstrategin att bli ledande inom grönt. 

Ytterligare en del av nätverket där långsiktiga relationer bör premieras för att utveckla det hållbara 
värdeskapandet är i samarbeten med underleverantörer. Framför allt då underleverantörer i stora 
byggprojekt är begränsade till antal och vissa av de gröna lösningarna innebär att det endast finns ett fåtal 
leverantörer som kan bidra med vad som krävs för dessa. I och med en långsiktighet i relationen till 
underleverantören kan Skanska Bygg och underleverantören utveckla ett strategiskt partnerskap som bidrar 
till ett ökat hållbart värdeskapande då det kan sättas en gemensam målsättning och undvika det Porter och 
Kramer (2006) menar att olika aktörer har en subjektiv syn på värdeskapande. Wheeler et al. (2003) menar 
också att en gemensam bild kan underlättas genom nätverk, vilket kan bidra till att en kontinuerlig förbättring 
kan ske av arbetet med den gröna lösningen mellan Skanska Bygg och underleverantörer. 

 Förtydliga ansvarsfördelningen mellan Nya Hem och Skanska Bygg  5.5.2.3
Ytterligare en viktig del för att lyckas utveckla hållbarhetsarbetet är att förtydliga vilka ansvarsområden 
respektive region inom Skanska har när det kommer till grönt byggande. Genom att tydligt definiera vilken 
del av hållbarhetsarbetet varje aktör ansvarar för kan arbetet bli mer fokuserat och mer tid läggas på rätt 
saker utifrån vad varje region kan påverka och därmed bör prioritera. Likt resonemanget i ovanstående 
avsnitt finns ett behov av att utnyttja nätverket av aktörer för att lyckas med värdeskapandet (Wheeler et al., 
2003; Porter & Kramer, 2006; Nidumolu et al., 2009; Osterwalder & Pigneur, 2010; Zott & Amit, 2010; 
Mason & Spring, 2011). Utifrån studien av Västermalmsterassen bör främst ansvarsfördelningen mellan Nya 
Hem och Skanska Bygg förtydligas.  

Nya Hem är den del av organisationen som möter slutkunderna och därmed har störst kunskap om vad 
slutkunderna efterfrågar samt hur marknaden ser ut och utvecklas. Att samla in och uppdatera denna 
information med relevans utifrån grönt byggande bör således prioriteras av Nya Hem. Nya Hem har som 
beställare av projekt möjligheten att marknadsföra Skanskas varumärke ut mot de privata slutkunderna, 
något som inte är möjligt när det är ett externt beställarbolag som Skanska Bygg bygger åt. Om Nya Hem 
inte bedömer efterfrågan av gröna lösningar som särskilt stor från slutkunderna, borde Nya Hem utnyttja ett 
affärsmodellsperspektiv och istället se till vad som kan göras för att öka efterfrågan. Exempelvis kan 
innovativa samarbeten med externa intressenter i det värdebaserade nätverket användas för att få igenom fler 
gröna initiativ, vilket kan kopplas till Wheeler et al.:s (2003) resonemang där de menar att innovation sker i 
allt större utsträckning i nätverket. WGBC (2013) menar att miljöarbetet behöver implementeras tidigt i 
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projektprocessen och eftersom Nya Hem är med från utvecklingen av projektet har de ansvar för att påverka 
den gröna ambitionen i projekten utifrån gröna kartan och se till att inkludera de gröna lösningarna.  

Skanska Bygg har sin expertis i byggprocessen och kunskap om hur produktionen går till för att få ekonomi i 
gröna byggnader utifrån ett produktionstekniskt perspektiv. Skanska Bygg bör således ha en nära 
kommunikation med Nya Hem när de förhandlar som beställare kring vilka gröna lösningar som ska 
projekteras. Därutöver bör Skanska Bygg ansvara för och prioritera en optimerad byggproduktion för att 
arbetsplatsen ska bli så resurseffektiv som möjligt. De gröna lösningar som påverkar den driftklara byggnaden 
ska redan vara beslutade av Nya Hem, i samråd med Skanska Bygg, innan produktionen kommer igång och 
därmed har Skanska Bygg mindre möjlighet att påverka projektets gröna ambitioner när produktionen väl 
kommit igång. För byggarbetarna blir således en resurseffektiv produktionsfas det största bidraget till 
hållbarhetsarbetet. 

Genom att ha tydliga ansvarsområden inom hållbarhetsarbetet kan utbildningen anpassas till respektive 
målgrupp, för att skapa den förståelse som behövs inom hållbarhetsarbetet hos de anställda som Nidumolu et 
al. (2009) trycker på. Om de anställda är medvetna om vad de kan bidra med till grönt byggande och vilka 
krav kring resultat och kompetens som varje anställd förväntas klara av, finns goda förutsättningar att arbetet 
genomförs i praktiken och risken att känna att inte tillräckligt har gjorts försvinner. Definitionen av grönt 
byggande blir också mer konkret om den kan relateras till specifika ansvarsområden för varje region. 

 Översätta grönt till ekonomiskt värdeskapande 5.5.2.4
De gröna lösningar behöver översättas till projektekonomi för att de ska få genomslag i en bransch som har 
stort ekonomiskt fokus som byggbranschen, vilket WGBC (2013) och McKinsey (2014) också framhåller i sina 
studier. Det hållbara värdeskapandet ska således ligga till grund för vad som sedan översätts till ett 
ekonomiskt värdeskapande. 

Att översätta det hållbara värdeskapandet i ekonomiska termer bör prioriteras högt men ofta har det visat sig 
svårt att motivera kostnader för grönt byggande då lönsamhetsberäkningarna är fortsatt osäkra. Ytterligare 
ett problem är att inte efterfrågan hos privata slutkunder i dagsläget är tillräckligt stor för att motivera en 
ökad betalningsvilja för gröna bostäder. När gröna lösningar inte går att motivera med säkerhet ur ett 
ekonomiskt perspektiv kan andra välkända aspekter av värdeskapande framhållas som traditionellt sätt bidrar 
till ekonomisk vinning. Till exempel kan gröna lösningars tillväxtpotential framhävas eller fördelarna med att 
risken minimeras för att lagar och krav inom miljöområdet inte uppfylls (WGBC, 2013; McKinsey, 2014).  

Därutöver är det viktigt att framhålla i Skanskas interna kommunikation att de gröna lösningarna inte enbart 
är bra för slutkunder eller andra intressenter utan att arbetet med gröna lösningar bidrar starkt till ett 
ekonomiskt värdeskapande för det egna företaget. Ju närmare koppling de gröna lösningarna får till den 
framgången för den egna kärnverksamheten, desto större genomslag kommer sannolikt det gröna byggandet 
få ute på projektnivå. Att bli ledande inom grönt ska vara en lönsam strategi där ett ekonomiskt motiverat 
grönt byggande bidrar till att Skanska kan bygga ännu mer grönt, och därigenom även skapa mer hållbart 
värde ur ett samhällsperspektiv, vilket sammanfaller väl med Porter och Kramers (2011) teorier.   

 Marknadsföra grönt det gröna erbjudandet 5.5.2.5
Att marknadsföra det gröna byggandet och det värde det skapar för slutkunder och andra intressenter är 
viktigt för att skapa förståelse för vad värdeerbjudandet innebär. Genom att medvetengöra slutkunderna och 
intressenterna om de gröna lösningarna menar McKinsey (2014) att kunderna är mer inställsamma till att 
betala ett högre pris för bostaden. Även om efterfrågan hos de privata slutkunderna i dagsläget anses relativt 
lågt för gröna byggnader, finns det andra fördelar för Skanska att profilera sig som ett grönt byggföretag. 
Genom att överträffa kommunens krav på grönt byggande kan Skanska utmärka sig i anbudsprocessen och 
på så sätt framstå som det mest miljövänliga alternativet, vilket mycket väl kan leda till att Skanska får affären. 
På detta sätt kan ett mer proaktivt förhållningssätt till grönt byggande leda till ett utökat hållbart 
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värdeskapande i jämförelse med ett reaktivt ställningstagande som enbart fokuseras kring att uppfylla skärpta 
lagkrav och regler.  

Den bristfälliga efterfrågan hos de privata slutkunderna ska dock inte ses som fast, utan även här behöver 
Skanska göra försök att förtydliga det gröna erbjudandet till slutkunderna. Vid marknadsföring till 
slutkunderna behöver grönt byggande konkretiseras så att slutkunderna förknippar en grön byggnad med 
kvalitet och nytänkande. Detta blir framförallt viktigt om trenden fortsätter mot att gröna byggnader 
alltmer betraktas som en hygienfaktor (WGBC, 2013; McKinsey, 2014). För att fortsatt kunna ta ut 
marknadsmässiga priser vill inte Skanska riskera att uppfattas som ett sämre alternativ jämfört med 
konkurrenter.   

 Fortsätta integrera gröna lösningar i vanliga verksamhetsprocesser 5.5.2.6
Det gröna arbetet behöver anpassas så att det är en naturlig del av de vanliga processer (Porter och Kramer, 
2006; WGBC, 2013; McKinsey, 2014) som Skanska använder sig av för att inte upplevas som tidskrävande 
eller en belastning på andra resurser. Genom att integrera arbetet med grönt underlättas arbetet med att 
prioritera de saker som Skanska behöver göra för att bli ett mer miljöanpassat företag. McKinsey (2014) 
menar att arbetet med hållbarhet måste vara målinriktat, vilket för Skanska innebär att metoder och 
arbetsprocesser behöver specificeras mer för respektive del i organisationen, med utgångspunkt i den tidigare 
diskuterade förtydligade ansvarsfördelningen, för att standardisera arbetet med grönt. Detta skulle dels 
underlätta mätning för jämförelse och uppföljning mellan projekt, dels bidra till att de gröna lösningarna 
implementeras i ett tidigt stadie för att undvika att de inte kan genomföras med hänsyn till att den 
ekonomiska eller tidsmässiga kalkylen inte går ihop om de kommer in för sent i processen. 

Trots att ett integrerat arbete med grönt är väsentligt att få igenom, behöver de gröna lösningarna 
kommuniceras till de inblandade för att inte hamna i ett läge där arbetet utförs utan att reflektera över vad 
det bidrar till företagets och i slutändan projektets prestation inom grönt. Om integrationen lyckas för väl 
finns risken att organisationen inte längre uppmärksammar eller är medvetna om vilka gröna initiativ som 
tas.  

 Prioritera gröna frågor på ledningsnivå 5.5.2.7
Ett ledarskap som driver det gröna arbetet är en förutsättning för att både lyckas med övergången från ett 
produktfokus till ett affärsmodellsperspektiv generellt men även för att utveckla hållbarhetsarbetet och öka de 
gröna initiativen. Som ledare är det svårt att få tiden att räcka till och prioritering av vilka uppgifter som 
insatser ska genomföras inom (McKinsey, 2014), därför är det viktigt att ha ledare och chefer som prioriterar 
grönt och har uppfattningen att det är strategiskt viktigt att arbeta med grönt byggande. Ledare behöver även 
skapa en kultur som premierar initiativförmåga och att personer vågar prova nya vägar (Teece, 2009; 
Chesbrough, 2010). Genom ett sådant ledarskap där en positiv attityd sprids skapas förutsättningar att fler 
innovativa gröna projekt kan genomföras. 

 !
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6 Slutsatser 
Slutsatserna ska utifrån analysen besvara studiens syfte att ”Beskriva och förklara hur affärsmodellen kan 
användas som ett strategiskt verktyg för att utveckla hållbarhetsarbetet inom byggbranschen på operativ nivå”. 
Detta görs genom att dela upp slutsatskapitlet i två delar som behandlar dels slutsatser kring affärsmodellens 
roll som strategiskt verktyg och dels slutsatser för hur hållbarhetsarbetet kan utvecklas på operativ nivå inom 
byggbranschen. Således besvaras även de två återstående vägledande frågeställningarna ”Hur kan 
affärsmodellen, genom BMC och hållbarhetsskalan, användas som strategiskt verktyg?” samt ”Vilka generella 
slutsatser kan dras om hur hållbarhetsarbetet kan utvecklas i byggbranschen på operativ nivå?”. Hållbarhet 
används i detta avsnitt som synonymt med ekonomiskt och miljömässigt värdeskapande eftersom den sociala 
dimensionen inte inkluderats i studien. 

 

Inledningsvis bör generaliserbarheten hos slutsatserna i detta avsnitt kommenteras. De begränsningar som rör 
studiens generaliserbarhet med hänsyn till att en fallstudie genomförts på ett specifikt projekt inom ett enskilt 
fallföretag, har diskuterats i metodkapitlet. Eftersom fallföretaget Skanska utgör en av de tre dominerande 
aktörerna inom den förhållandevis homogena svenska byggbranschen, anses de slutsatser av mer generell 
karaktär som kan dras här fortfarande vara av stort värde för aktörer inom byggbranschen sett till ett bredare 
perspektiv. Relevansen är högst för andra stora byggbolag med en organisation som liknar Skanskas, men då 
fallstudien är utförd på projektnivå är förhoppningen att även mindre aktörer som brottas med att 
operationalisera hållbarhetsarbetet kan dra lärdom av resultaten. 

6.1 Hur kan affärsmodellen, genom BMC och hållbarhetsskalan, 
användas som ett strategiskt verktyg för att utveckla 
hållbarhetsarbetet inom byggbranschen på operativ nivå?  

Studien syftar till att beskriva och förklara hur affärsmodellen kan användas som ett strategiskt verktyg för att 
utveckla hållbarhetsarbetet inom byggbranschen på operativ nivå. Efter en grundlig teoristudie valdes 
ramverket Business Model Canvas (BMC) ut för att representera affärsmodellsverktyget i praktiken. Då 
affärsmodeller och så även BMC, genomgående valt att definiera värdeskapande ur ett snävt ekonomiskt 
perspektiv, kom BMC att kompletteras med en hållbarhetsskala för att skapa en analysmodell med högre 
relevans för hållbart miljömässigt och ekonomiskt värdeskapande.  

Genom den analys som gjorts med hjälp av BMC och hållbarhetsskalan som strategiskt verktyg kan slutsatser 
dras kring hur denna utökade affärsmodell kan användas för att bidra till ett utvecklat hållbarhetsarbete. 
Användningsområdena kan sammanfattas utifrån de huvudfunktioner som en affärsmodell bör uppfylla enligt 
teoristudien; underlätta implementation av (hållbarhets)strategier, vara ett dynamiskt verktyg som driver förändring, fungera som 
ett kommunikationshjälpmedel samt bidra med ett nätverksperspektiv. Utöver dessa användningsområden har 
hållbarhetsskalan bidragit med möjligheten att kunna utgå från hållbart värdeskapande. Affärsmodellen, genom 
BMC och hållbarhetsskalan, samt de fem användningsområden visualiseras i Figur 47. Vart och ett av de 
olika användningsområdena beskrivs närmare nedan. 
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Implementering av hållbarhetsstrategier underlättas främst genom att BMC bidrar med en tydlig struktur för att 
arbeta vidare med systematiska förbättringar av hållbarhetsarbetet på operativ nivå. I byggbranschen är detta 
av hög relevans eftersom decentraliserade organisationer med många beslutsnivåer kan medföra att 
kopplingen mellan det strategiska hållbarhetsarbetet på ledningsnivå och det operativa hållbarhetsarbetet ute 
i projekten inte är tillräckligt explicit. BMC underlättar således förståelsen av hur ett strategiskt 
hållbarhetsarbete ska översättas till praktisk handling för olika aktörer inom projekten. 

Den dynamiska aspekten fångar BMC genom att både fungera väl för uppgiften att kartlägga det befintliga 
hållbarhetsarbetet och visa på förbättringsområden. Även förändring med hänsyn till strävan efter 
affärsmodellsinnovation främjas av BMC genom att skapa en medvetenhet om den nuvarande affärsmodellen 
så att denna sedan kan användas som utgångspunkt i valet av innovationsmöjligheter. Genom att definiera 
den befintliga affärsmodellen minskar risken för att omedvetet begränsas av de fysiska och mentala barriärer 
denna medför. Detta är en aspekt med stor betydelse inom byggbranschen eftersom denna karaktäriseras av 
ett homogent värdeskapande och förhållandevis låg innovationsgrad. Om aktörer inom byggbranschen ser 
längre än till effektivisering av befintliga processer och strukturer kan ett hållbart värdeskapande utökas och 
profileringen mellan bolag stärkas. 

Den visuella och pedagogiska utformningen av BMC underlättar kommunikationen av identifierade 
förbättringsområden samt hur prioriteringen av olika hållbara initiativ ska motiveras. På projektnivå inom 
byggbranschen fyller detta en viktig funktion eftersom stora kontrakt medför att hållbarhetsarbetet måste 
koordineras mellan flera olika aktörer, både internt i företaget och externt. Genom att bidra med en förståelse 
för vilka delar av hållbarhetsarbetet som bör ansvaras över av respektive aktör kan BMC således underlätta 
kommunikationen kring vem som ska göra vad och varför. Att BMC även ger en tydlig bild av var 
hållbarhetsarbetet har sitt fokus i en verksamhet medför en gemensam förståelse för vilka delar av 
hållbarhetsarbetet som bör utvecklas. Inom byggbranschen har BMC:s förmåga att framhäva både interna 
och externa delar av verksamheten hög relevans eftersom en stor del av det miljömässiga hållbarhetsarbetet 
sannolikt kretsar kring interna produktionsrelaterade aktiviteter samtidigt som mer externa aktiviteterna 
riskerar att prioriteras bort. BMC visar därmed att på att både kostnads-och intäktssidan är viktig för ett 
maximerat hållbart värdeskapande. Dock skulle BMC behöva anpassas för att kunna visualisera 
affärsmodellsinnovation på ett tydligt sätt men eftersom inga av de gröna lösningar som kartlagts i fallstudien 
levde upp till denna nivå blev problematiken inte aktuell. Definitionen av affärsmodellsinnovation är 

 

Figur 47 - Egen figur: Affärsmodellen genom BMC och hållbarhetsskalan och dess 
användningsområden som strategiskt verktyg 

1. Underlätta implementation av 
hållbarhetsstrategier 

2. Vara ett dynamiskt verktyg som 
driver förändring 

3. Fungera som ett kommunikations-
hjälpmedel 

4. Bidra med ett nätverksperspektiv  
5. Utgå från ett konkurrenskraftigt 

hållbart värdeskapande 
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förändringar som berör flera block i BMC för att skapa värde på nya sätt. Det hade därmed blivit svårt att 
urskilja dessa innovativa lösningar från andra lösningar som inte motsvarar affärsmodellsinnovation men 
fortfarande påverkar flera block i BMC på grund av de nära samband som finns mellan exempelvis blocken 
för aktiviteter och resurser. Ett alternativ hade varit att enligt Osterwalder och Pigneur (2010) visualisera 
affärsmodellsinnovationen genom att presentera två versioner av BMC, en som beskriver verksamheten innan 
en innovativ förändring och en som beskriver de nya förhållandena efter denna. 

Det breda verksamhets- och nätverksperspektiv som BMC förespråkar underlättar identifikationen av ett företags 
värdebaserade nätverk. Genom att inkludera block som sträcker sig utanför företagets egna gränser, 
kundsegment och partners, stärks medvetenheten och förståelsen kring vilken betydelse företagets intressenter har 
för ett mer hållbart värdeskapande. Inom byggbranschen är ett kundfokus kritiskt för att nå en förståelse 
kring vilka hållbara initiativ för bostadshus som skapar ett konkret värde för den privata slutkunden. Att även 
kunna se till fler intressenter än privatkunderna har också en stor betydelse för ett utökat hållbart 
värdeskapande. Då investerare och kommuner prioriterar miljön allt högre kan det affärsavgörande värdet 
skapas mot dessa intressenter och inte främst hos slutkund. Ett brett nätverksperspektiv kan även ligga till 
grund för innovativa lösningar inom hållbarhetsområdet som både stärker det enskilda företagets 
konkurrenskraft och ökar efterfrågan för hållbara bostäder hos slutkunderna. Även partners i form av 
underleverantörer har en viktig roll i hållbarhetsarbetet inom byggbranschen. Genom att se dessa som en del 
av den värdeskapande processen kan djupgående samarbeten öka effektiviteten och kvalitén i hållbara 
produktionslösningar.  

Trots att BMC bidrar till ett nätverksperspektiv genom att framhäva ett företags värdebaserade nätverk med 
blocken för partners och kundsegment är det ändå inom detta område som modellen anses ha störst svagheter. 
De projekt inom byggbranschen som medför komplicerade affärsnätverk av olika aktörer, som det joint-
venture-upplägg som studerats hos Skanska, bidrar till att uppdelningen som görs i BMC inte upplevs helt 
naturlig. Ett av problemen består i att det finns flera nivåer av kunder med hänsyn till beställarledet och de 
privata slutkunderna. Det blir således problematiskt att definiera ett gemensamt kundsegment sett till ett 
projekt som helhet, vilket medför svårigheten att utforma ett hållbart värdeskapande utifrån en gemensam 
kund. Därutöver finns ett överlapp mellan partners och kunder. Med hänsyn till hela nätverkets betydelse för 
hållbart värdeskapande kan således det uttalade kundfokuset som även ses som en styrka i BMC vara 
hämmande om inte värdet som skapas för andra intressenter än de direkta kunderna lyfts fram. För att kunna 
applicera BMC på komplexa nätverkskonstellationer på projektnivå, bör varje aktör utifrån sin roll i nätverket 
se till vilket värde som skapas för samtliga intressenter. På detta vis kan problematiken minskas kring att inte 
se längre än till värdeskapandet för den egna slutkunden. Indirekta kunder eller partners inkluderas då av 
intressentperspektivet istället för att meningsskiljaktigheter ska uppstå inom nätverket kring vilken kundgrupp 
som bör prioriteras. 

Hållbarhetsskalan har bidragit till att affärsmodellen kan utgå från ett konkurrenskraftigt hållbart värdeskapande. 
Hållbart värdeskapande inom byggbranschen definieras i denna studie som att det miljömässiga 
värdeskapandet i form av minskad miljöpåverkan inom energi, klimat, kemikalier och avfall ska ligga till 
grund för ett ekonomiskt värdeskapande som innefattar lönsamhet, tillväxtpotential och riskminimering. 
Genom att möjliggöra en klassificering av hållbarhetsgraden hos olika hållbara initiativ på operativ nivå har 
hållbarhetsskalan således tillfört en bredare dimension av värdeskapande till BMC:s traditionella indelning i 
strikt ekonomiskt relaterbara intäkter och kostnader. Utifrån syftet bidrar skalan därmed till att 
hållbarhetsarbetet både kan beskrivas och utvecklas genom att visa på hur graden av hållbart värdeskapande 
kan öka genom att sträva mot affärsmodellsinnovation. Inom byggbranschen blir skalan ett värdefullt 
komplement till BMC eftersom den även bidrar till ökad insikt kring vikten av att utveckla hållbara initiativ 
som skapar konkurrenskraft. Ett gediget men främst reaktiv hållbarhetsarbete utifrån rådande lagstiftning och 
byggstandard kan enbart bidra till en viss grad av konkurrenskraft. Dessa typer av initiativ bör således 
kompletteras med mer proaktiva och nytänkande hållbara initiativ som fokuserar mer på att maximera nytta 
än att minimera skada, för att både maximera det hållbara värdeskapandet och företagens konkurrenskraft.  
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6.2 Vilka generella slutsatser kan dras om hur hållbarhetsarbetet kan 
utvecklas inom byggbranschen på operativ nivå?  

För att kunna besvara den del av syftet som berör hur hållbarhetsarbetet mer konkret kan utvecklas i 
byggbranschen på operativ nivå har affärsmodellen genom BMC och hållbarhetsskalan, applicerats som ett 
strategiskt verktyg i fallstudien av Skanskas byggprojekt Västermalmsterassen. Med utgångspunkt i den analys 
som lett fram till kritiska framgångsfaktorer för hur fallföretaget Skanska ska utveckla sitt hållbarhetsarbete 
kan slutsatser på en mer generell nivå för byggbranschen dras.  

Av de kritiska framgångsfaktorer som identifierats som prioriterade för att utveckla hållbarhetsarbetet på 
operativ nivå inom Skanska anses samtliga vara av relevans utifrån ett mer generellt perspektiv för 
byggbranschen. De sju kritiska framgångsfaktorerna presenteras nedan i Figur 48 och förklaras mer ingående 
nedan.  

 

! Gå från ett produktfokus till ett affärsmodellsperspektiv 

! Satsa på långsiktiga relationer i värdeskapande nätverk 

! Förtydliga ansvarsfördelningen inom det värdeskapande nätverket 

! Översätta hållbart värdeskapande till ekonomiskt värdeskapande 

! Marknadsföra hållbara initiativ 

! Integrera ett strategiskt hållbarhetsarbete i de vanliga verksamhetsprocesserna 

! Prioritera hållbarhetsfrågor på ledningsnivå 

  

Att gå från ett produktfokus till ett affärsmodellsperspektiv är en kritisk framgångsfaktor av mer övergripande karaktär 
och ett kritiskt första steg för att aktörer inom byggbranschen ska kunna utnyttja fördelarna med 
affärsmodellsverktyget fullt ut. Med andra ord kan denna övergång ses som nödvändig för att skapa en 
praktisk förståelse för de användningsområden som beskrivits i föregående avsnitt. Övergången till ett 
affärsmodellsperspektiv är kritisk inom byggbranschen eftersom den kan hjälpa byggföretag att bli mindre 
begränsade av deras befintliga affärsmodeller samt ge nya infallsvinklar på den operativa utmaningen att 
implementera en konkurrenskraftig hållbarhetsstrategi. Studien har visat att övergången innefattar ett 
förändrat förhållningssätt till verksamhetsaspekterna värdeerbjudande, kundbehov, innovation och värdeskapande 
process. Inom värdeerbjudande handlar ett affärsmodellsperspektiv om att byggföretagen väljer att se olika 
affärsupplägg inom projekt som parallella affärsmodeller. På detta sätt kan olika projekt hanteras utifrån 
vilken typ av affärsmodell de tillhör och således kan relationsbyggandet och ansvarsfördelningen för hållbara 
initiativ inom projekten underlättas. Att se kundbehovet utifrån vilka möjligheter ett företag har att tillgodose 
kundens behov utifrån möjligheter som ges av hela affärsmodellen och inte enbart det fysiska 
värdeerbjudandet, kan ge upphov till nya tankebanor när det kommer till att förstärka kundvärdet och så vis 
öka efterfrågan av hållbara bostäder. Även inom området för innovation innebär ett affärsmodellsperspektiv att 
byggföretagen bör se längre än till värdeerbjudandet och istället eftersträva affärsmodellsinnovation. Om den 
generella efterfrågan för hållbara bostäder anses låg från privatkunder bör inte produkten utan 
affärsmodellen ifrågasättas. Byggföretagen bör ställa sig frågan vad som saknas för att göra de hållbara 
bostäderna mer attraktiva när allt pekar mot att produkten i sig borde kunna rida på den allmänt ökande 
medvetenheten om hållbarhet hos denna kundgrupp. Inom den sista aspekten värdeskapande process innebär ett 
affärsmodellsperspektiv att ett hållbart värdeskapande inte avgränsas till möjligheter som ges inom den egna 
verksamhetens gränser, utan vidgas till att inkludera potentiella samarbetspartners med både mer eller 
mindre explicit koppling till byggbranschen som aktörer i ett värdebaserat nätverk.     

Figur 48 - Kritiska framgångsfaktorer för att utveckla hållbarhetsarbetet på operativ nivå inom byggbranschen 
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Att satsa på långsiktiga relationer i värdeskapande nätverk har stor betydelse för utvecklingen av hållbarhetsarbetet på 
operativ nivå inom byggbranschen då långsiktiga relationer möjliggör förankringen av en gemensam 
målsättning och bild av hållbart värdeskapande inom nätverket. Detta gäller både interna relationer mellan 
byggföretags olika funktionsgrupper som deltar i arbetet med ett byggprojekt, såväl som externa relationer 
med strategiska samarbetspartners som kommuner och underleverantörer. Långsiktiga relationer ökar 
lönsamheten i produktionen av hållbara bostäder genom att skapa utökade möjligheter för standardisering 
och kontinuerlig förbättring av hållbara initiativ.  

Att förtydliga ansvarsfördelningen inom det värdeskapande nätverket är kritiskt för att maximera ett hållbart 
värdeskapande inom byggbranschen. Detta beror på att stora byggprojekt medför komplicerade 
nätverksstrukturer där varje aktör måste prioritera och ta ansvar för den del av hållbarhetsarbetet som är 
mest relevant utifrån varje aktörs specifika roll. Ansvarsfördelning bör ske både i interna och externa 
nätverksrelationer. I byggföretag och projekt där det finns en intern relation mellan produktion och beställare 
är ansvarsfördelningen särskilt kritisk för att säkerställa att både produktionsrelaterade men framförallt mer 
kund- och intressentrelaterade hållbara initiativ prioriteras. En tydlig intern ansvarsfördelning kan även 
underlätta konkretiseringen av hållbarhetsarbetet på operativ nivå, samt att kompetenskrav och 
resultatuppföljning kan utgå från denna. 

Att översätta hållbart värdeskapande till ekonomiskt värdeskapande är kritiskt i interna förhandlingar inom 
byggbranschen eftersom de projektdominerade organisationerna historiskt sett drivits hårt efter traditionella 
ekonomiska parametrar. Att översätta hållbara investeringar i termer av ekonomisk lönsamhet, både 
kostnadseffektiviseringar och ökade intäkter, har därför högsta prioritet. Om detta är svårt på grund av de 
komplexa samband och beräkningar som inte alltid bedöms som pålitliga i projektkalkyler bör istället andra 
traditionella parametrar med nära koppling till ekonomisk vinning framhävas. Inom byggbranschen bidrar 
hållbart byggande till både tillväxtpotential och riskminimering. Precis som att miljömässigt hållbart 
värdeskapande bör definieras bör detta även göras inom dimensionen för ekonomiskt hållbart värdeskapande. 
Att byggföretagens miljömässiga värdeskapande övergår i ekonomiskt värdeskapande är kritiskt för att 
byggföretagen ska kunna investera i ett utökat hållbart värdeskapande på längre sikt. 

Att marknadsföra hållbara initiativ framhåller återigen vikten av att byggbolag inte glömmer bort den externa och 
intäktsinbringande delen av hållbarhetsarbetet. Att konkretisera och profilera ett hållbart värdeerbjudande 
mot både kunder och andra intressenter är en förutsättning för att öka efterfrågan för hållbara bostäder. Ett 
byggföretag som inte når ut med ett hållbart erbjudande riskerar att prioriteras bort när en hög hållbar 
standard hos nyproducerade bostäder betraktas alltmer som en hygienfaktor hos privatkunder. En proaktiv 
hållbar profilering skapar även allt större fördelar för byggföretag i anbudsprocesser med privata markägare 
och kommuner.  

Att integrera ett strategiskt hållbarhetsarbete i de vanliga verksamhetsprocesserna är kritiskt för att det operativa 
hållbarhetsarbetet inom byggbranschen ska hinnas med på projektnivå. Ett mer hållbart byggande ska inte 
upplevas som tidskrävande eller en belastning på andra resurser. Integrationen bör följa den 
ansvarsfördelning som gjorts inom hållbarhetsarbetet för att underlätta standardisering samt uppföljning och 
jämförelse mellan olika projekt. Genom att säkerställa att hållbara initiativ integreras i god tid ökar 
förutsättningarna att nå god lönsamhet i de hållbara byggprojekten. Trots att en långtgående integration är 
nödvändig är det dock viktigt att kommunicera vilka delar av arbetet som bidrar till ett utökat hållbart 
värdeskapande. Annars är risken att de anställda ute i byggprojekten får svårt att urskilja det hållbara 
bidraget hos vanliga arbetsuppgifter.       

Att prioritera hållbarhetsfrågor på ledningsnivå är kritiskt för utvecklingen av det operativa hållbarhetsarbetet i 
byggbranschen eftersom hållbarhetsarbetet annars riskerar att falla mellan stolarna då de decentraliserade 
projektorganisationerna inom byggbranschen karaktäriseras av flera beslutsnivåer. Ledare som prioriterar 
hållbarhetsfrågor och förstår den strategiska vikten av dessa har större chans att driva igenom hållbara 
initiativ i olika byggprojekt. Ledare som lyckas motivera hållbara investeringar ur ett ekonomiskt perspektiv 
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och framhålla andra fördelar som tillväxtpotential och riskminimering bidrar till att en positiv attityd till 
hållbarhet sprids som skapar ett engagemang och förutsättningar att utveckla hållbarhetsarbetet. För att 
främja ett konkurrenskraftigt hållbarhetsarbete har ledarna även en viktig roll i att skapa en kultur som 
premierar initiativförmåga och att personer inom organisationen vågar prova nya vägar.  

Sammanfattningsvis ska således användandet av affärsmodellen som ett strategiskt verktyg, med utgångspunkt 
i hållbart värdeskapande, utveckla hållbarhetsarbetet inom byggbranschen på operativ nivå enligt Figur 49. 
BMC och hållbarhetsskalan möjliggör en identifikation och förståelse för vilka kritiska framgångsfaktorer som 
företaget bör arbeta med för att utveckla hållbarhetsarbetet. Utveckling sker sedan genom att arbetet med de 
kritiska framgångsfaktorer som presenterats i detta avsnitt underlättar implementationen av 
hållbarhetsstrategier samtidigt som graden av hållbart värdeskapande kan höjas. Genom att ett miljömässigt 
hållbart värdeskapande övergår i ekonomiskt hållbart värdeskapande bidrar hållbarhetsarbetet till ökad 
konkurrenskraft, vilket skapar förutsättningar för utökad hållbart värdeskapande på längre sikt. Detta värde 
kommer således både aktörerna inom byggbranschen och det omgivande samhället till del, precis enligt 
grundtanken med hållbart värdeskapande. 
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Figur 49 - Egen figur: Hur affärsmodellen som strategiskt verktyg möjliggör en utveckling av 
hållbarhetsarbetet på operativ nivå inom byggbranschen 
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7 Diskussion 
I detta avslutande kapitel inkluderas två olika områden för diskussion. Inledningsvis sker en teoretisk reflektion 
kring studiens akademiska bidrag, sett till fördjupade insikter som nått under arbetets gång. Därefter hålls en 
avslutande diskussion som öppnar upp för förslag kring vidare studier. 

7.1 Teoretiska reflektioner kring studiens akademiska bidrag 
Med utgångspunkt i studiens akademiska bidrag kan en vidare reflektion hållas kring vilken betydelse detta 
har i ett mer teoretiskt sammanhang. Studiens akademiska bidrag har varit av både teoretisk och praktisk 
karaktär, där det teoretiska bidraget har bestått i att undersöka hur teorier från två skilda områden för 
affärsmodeller och hållbarhet kan kombineras för att utveckla hållbarhetsarbetet på operativ nivå inom 
byggbranschen. Det praktiska bidraget har bestått i att beskriva och förklara hur affärsmodellen kan utveckla 
hållbarhetsarbetet på operativ nivå inom byggbranschen genom att applicera det teoretiska bidraget på 
fallföretaget Skanskas verksamhet. Genom reflektioner kring studiens akademiska bidrag sett till sin helhet, 
kan djupare insikter nås kring de teoretiska utmaningar som behandlats under arbetets gång. 

Att undersöka hur affärsmodells- och hållbarhetsområdet kan kombineras teoretiskt för att sedan appliceras i 
en praktiskt inriktad fallstudie har visat sig värdefullt utifrån ett akademiskt perspektiv. Studien bidrar till att 
kombinera två teoretiska områden som i majoriteten av den befintliga forskningen hållits åtskilda. Denna 
utgångspunkt kan ifrågasättas när de teoretiska områdena för affärsmodeller och hållbarhet har visat sig 
komplettera varandras styrkor och svagheter väl. Genom denna insikt bidrar således studien till att 
avdramatisera de utmaningar som målas upp inom de olika teoretiska lägren. Hållbarhetsområdets mest 
kritiska problem utgörs av en svårighet att konkretisera begreppet på en operativ nivå för att därigenom leva 
upp till ett realiserat värdeskapande inom de tre dimensionerna för ekonomi, miljö och samhälle. Porter och 
Kramer (2011) beskrivning av företags misslyckanden när det kommer till att åstadkomma hållbart 
värdeskapande får utmaningen att implementera en hållbarhetsstrategi att framstå som mer komplicerat än 
den traditionella utmaningen att implementera företagsstrategier generellt. Inom klassisk företagsstrategi hör 
det till vardagen att försöka hantera de svåra val och prioriteringar som företag ställs inför. Att inget företag 
kan vara bäst på allt och att det ska finnas ett tydligt fokus kring kärnverksamheten tas mer eller mindre för 
en sanning. Detta kan i teoretiska termer beskrivas som att det ska råda vad Jannesson et al. (2014) kallar för 
strategisk kongruens mellan företaget och dess externa omgivning, samt internt mellan olika delar av 
verksamheten, för att möjliggöra ett maximalt värdeskapande utifrån företagets strategiska inriktning.  

Affärsmodellen kan ses som ett modernt strategiskt verktyg för att åstadkomma utökad strategisk kongruens 
genom en operativ realisering av strategin, och denna studie framhåller därför affärsmodellen som den 
pusselbit som det teoretiska området för hållbarhet hittills saknat. Genom att utgå från affärsmodellens 
beskrivning av verksamheten och de klassiska teorier inom företagsstrategi som lagt grunden till 
affärsmodellens utformning bör Porter och Kramers (2006) till synes banbrytande idéer inom 
hållbarhetsområdet kring vikten av ett integrerat arbetssätt och nära koppling till företagets kärnverksamhet 
förefalla mer naturliga. Ett företag som bedriver ett hållbarhetsarbete som inte bidrar till verksamhetens 
ökade konkurrenskraft kommer inte att kunna skapa ett utökat hållbart värdeskapande på sikt. Med samma 
logik kommer de företag som lyckas med ett konkurrenskraftigt hållbart värdeskapande kunna investera i att 
utöka och effektivisera detta värdeskapande. Författare som Porter och Kramer (2006) och Nidumolu et al. 
(2009) har således rätt i att framgångsrika företag inte ska ses som boven utan snarare den centrala 
drivkraften för hållbar utveckling. Att då överdriva svårigheten att realisera ett hållbart värdeskapande genom 
att som Porter och Kramer (2011) skylla företagens misslyckande på brister hos själva hållbarhetsbegreppet 
kan inte anses konstruktivt. Konsekvensen av denna retorik riskerar istället att bli att hållbarhet tappar i 
trovärdighet på samma sätt som beskrivits för CSR. Fokuset borde istället riktas mot att undersöka vilka 
strategiska verktyg inom den klassiska strategiläran, där affärsmodellen är ett exempel, som kan underlätta det 
operativa arbetet med hållbarhet.  
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Dock har denna studie även visat på att klassisk företagsstrategi inte kan ses som hela lösningen för att 
möjliggöra ett utökat hållbart värdeskapande. Då strategiområdet är framstående inom hur värde ska 
maximeras, har teorierna kring vilket värde som ska maximeras inte nått lika långt som inom 
hållbarhetsområdet. Att tänka utanför det traditionellt dominerande ekonomiska perspektivet och börja se 
affärsmöjligheter utifrån deras potential att skapa hållbart värde, kan således ses som en hjälp för företagen att 
inte fastna i begränsningar som utgörs av den befintliga affärsmodellen eller etablerade uppfattningar kring 
hur värde skapas inom det egna företaget eller i branschen i stort. Ett bredare värdeperspektiv kan även 
medföra en utökad förståelse för potentialen till innovation som ryms i nytänkande samarbeten i så kallade 
värdebaserade nätverk. Nyckeln till utökad affärsmodellsinnovation, som av teoretiker inom 
affärsmodellsområdet framhålls som en stor utmaning, kan därmed ligga i att se det hållbara värdeskapandet 
och de värdebaserade nätverken som drivkraften bakom affärsmodellsinnovationen. Detta resonemang 
bygger således vidare på teorier av Osterwalder och Pigneur (2010), men adderar hållbart värdeskapande 
som en ny drivkraft eller källa till affärsmodellsinnovation. 

De teoretiska områdena för affärsmodeller och hållbarhet kan därmed inte bara ses som speglar av varandras 
styrkor och svagheter. Genom att eftersträva en djupare förståelse för hur dessa områden kan kombineras 
finns möjligheten att skapa ett positivt beroende där en mer effektivt implementerad hållbarhetsstrategi och 
en förstärkt innovationsförmåga för företaget mot ett utökat hållbart värdeskapande, ett värdeskapande som 
kommer både det egna företaget och samhället till del.  
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7.2 Förslag på vidare studier 
Både affärsmodeller och hållbarhet representerar två aktuella ämnen i dagsläget. Att kombinera 
affärsmodeller med hållbart värdeskapande är fortfarande ett relativt outforskat område, vilket implicerar att 
det behövs fler studier inom området. Denna studie hade som målsättning att försöka kombinera de två 
teoretiska områdena i en heltäckande analysmodell. Dock medförde studiens tydliga operativa fokus att detta 
inte gick att genomföra utan att förlora viktiga dimensioner i analysmodellens praktiska tillämpbarhet. 
Författarna till denna studies förhoppning är dock att utökade studier kring kompabiliteten inom båda dessa 
områden ska kunna leda fram till att en gemensam analysmodell med bibehållen praktisk funktion ska kunna 
utarbetas.  

Denna studies slutsatser innefattar områden som är kritiska för att lyckas med ett utökat miljömässigt hållbart 
värdeskapande på en operativ nivå inom byggbranschen. Miljöaspekten av hållbart värdeskapande är 
relevant inom byggbranschen då denna står för en stor miljöpåverkan. Som ytterligare förslag för vidare 
studier skulle slutsatserna från studien kunna användas som utgångspunkt i att undersöka närmare hur 
Skanska och andra byggföretag bör arbeta för att implementera dessa områden på en nivå ytterligare 
närmare de dagliga verksamhetsprocesserna. En studie av denna karaktär skulle kunna bestå av att ta fram 
arbetsmetoder som säkerställer att strategierna inom miljövänligt byggande realiseras i praktiken ute i 
verksamheten och i projekten givet olika affärsupplägg och aktuella utmaningar. 

En naturligt nästa steg skulle även vara att inkludera den sociala dimensionen av hållbarhet eftersom denna 
studie kommit att avgränsas till miljömässigt och ekonomiskt hållbart värdeskapande. Eftersom social 
hållbarhet är ett område som inte nått samma etableringsgrad som miljöarbetet inom byggbranschen hade 
det varit intressant att utöka den empiriska studien till att undersöka ett eller flera byggprojekt som tagit 
hänsyn till social hållbarhet för att kartlägga vilka utmaningar och kritiska framgångsfaktorer som det finns 
inom detta område. Även det teoretiska området hade behövt utvidgas för att kunna inkludera en dimension 
för social hållbarhet i studiens analysmodell.     

Avslutningsvis har denna studie utgått från en fallstudie av ett enskilt byggprojekt vilket får konsekvenser 
kring möjligheten att generalisera slutsatserna på en mer övergripande nivå för byggbranschen. För att styrka, 
alternativt förkasta, resultaten skulle det därför vara relevant att utöka studien till att omfatta fler projekt inom 
olika företag i byggbranschen för att kunna utöka trovärdigheten i de generaliserade rekommendationerna. 
Dessutom skulle det vara intressant att vidga studien till andra typer av företag och branscher. Ett utökat 
hållbart värdeskapande är en högst aktuell utmaning för företag även utanför byggbranschen och det kunde 
därför vara av stort värde att undersöka vidare hur denna studies försök att kombinera affärsmodeller och 
hållbarhet skulle kunna appliceras i andra företagssammanhang.  
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9 Bilagor 
 

Bilaga 1 - Preciserat tillvägagångssätt för studiens avslutande delar 
 !



137 
  
 

Bilaga 2 - Intervjuguide 
Nedan redovisas för de intervjuer som har hållits i samband med denna studie. Intervjuer har hållits för att skapa 
förståelse för problemet samt för att bilda en uppfattning om företaget och projektet. Intervjuerna har legat till 
grund för den information som redovisas för i kapitlet 5. Empiri. Intervjuguiden är uppbyggd på så sätt att 
personens namn och roll nämns samt de övergripande frågeområden som intervjun baserades på.  

Johanna Nordström, gruppchef för Gröna affärer, Hållbar affärsutveckling 
Intervju 1, 90 min, 2015-01-12 

! Beskrivning av Skanskas organisation 
! Uppgiftsprecisering 
! Skanskas arbete med hållbarhet 

 
Johan Ekstrand, projektchef för Västermalmsterassen, Region Hus Stockholm Bostäder 
Intervju 1, 90 min, 2015-01-28 

! Ansvarsområde och roll som projektchef 
! Information kring projektet Västermalmsterassen och de två föregående projekten 
! Intressenter som var inblandade 

Intervju 2, 120 min, 2015-03-26 
! Beskrivning av respektive intressents roll i projektet 
! Samarbetet mellan beställaren och entreprenaden 
! Projektprocessen från produktions sida 
! Hållbara initiativ  

 
Sofia Petersson, utvecklingsledare, Strategi och utveckling 
Intervju 1, 60 min, 2015-02-10 

! Ansvarsområde och roll som utvecklingsledare 
! Bakgrund till affärsmodellskonceptet och valet av att inför Business model canvas 
! Användning och syftet med Business model canvas 

 
Peter Samuelsson, utvecklingschef, Strategi och utveckling 
Intervju 1, 60 min, 2015-02-12 

! Ansvarsområde och roll som utvecklingschef 
! Bakgrunden till affärsmodellskonceptet och valet av att införa Business model canvas 
! Användning och syftet med Business model canvas 

 
Agneta Wannerström, gruppchef för Utveckling och miljöledning, Hållbar affärsutveckling 
Intervju 1, 60 min, 2015-03-04 

! Samarbete mellan regionerna och supportfunktionen Hållbar affärsutveckling 
! Arbetsuppgift som affärspartner 
! Strategiska arbetet att uppnå målsättning inom grön omsättning 

 
Johan Gerklev, chef för Hållbar affärsutveckling 
Intervju 1, 90 min, 2015-03-09 

! Rollen som chef för Hållbar affärsutveckling 
! Hållbar affärsutvecklings huvuduppdrag 
! Samarbetet mellan Hållbar affärsutveckling och regionerna/distrikten/projekten 
! Framtidsutsikter inom området hållbarhet i allmänhet och i byggbranschen 
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Matilde Unge, grön affärspartner för Region Hus Stockholm Bostäder och Region Nya 
Hem Stockholm, Hållbar affärsutveckling 
Intervju 1, 60 min, 2015-03-26 

! Ansvarsområde och roll som grön affärspartner 
! Involvering i projektet Västermalmsterassen 
! Samarbetet mellan Region Hus Stockholm Bostäder och Region Nya Hem Stockholm 

Oscar Månsson, projektledare, Region Nya Hem Stockholm 
Intervju 1, 60 min, 2015-03-27 

! Samarbetet mellan Region Hus Stockholm Bostäder och Region Nya Hem Stockholm 
! Olika roller i projektets gång när beställaren är ett joint venture-bolag 
! Nya Hems projektprocess 
! Nya Hems arbete med gröna initiativ och hållbarhet 

 
Roba Ghadban, gruppchef för Social hållbarhet, Hållbar affärsutveckling 
Intervju 1, 60 min, 2015-03-30 

! Ansvarsområde och roll som gruppchef 
! Gruppen för Social hållbarhets huvuduppdrag 
! Samarbetet mellan Social hållbarhet och regionerna/distrikten/projekten 
! Fortsatta arbetet med social hållbarhet 

 
Martina Schwartz-Bergman, utvecklingsledare, Region Nya Hem Stockholm 
Intervju 1, 30 min, 2015-03-30 

! Ansvarsområde och roll som utvecklingsledare 
! Grön verktygslåda 
! Koppling med den gröna verktygslådan och Gröna kartan 

 
Jonas Davidsson, utvecklingschef, Index International AB 
Intervju 1, 60 min, 2015-03-31 

! Ansvarsområde och roll som utvecklingschef 
! Arbetet med förvärvet av mark och framtagning av detaljplan 
! Skillnader mellan de tre projekten 
! Gröna initiativ i de tre projekten 

Peter Lindwall, projektutvecklingschef, Region Nya Hem Stockholm 
Intervju 1, 60 min, 2015-04-09 

! Ansvarsområde och roll som projektutvecklingschef 
! Strategi och styrning för Nya Hem 
! Projektprocessen för Nya Hem 
! Nya Hems arbete med hållbarhet 

 
Maria Campos Björkquist, marknadsstrateg, Region Nya Hem Stockholm 
Intervju 1, 60 min, 2015-04-16 

! Ansvarsområde och roll som marknadsstrateg 
! Nya Hems marknadsföring 
! Skillnader i marknadsföring idag och när projektet Västermalmsterassen startades 
! Grön ambassadör 
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Jan Midbrink, produktionschef för Västermalmsterassen, Region Hus Stockholm Bostäder 
Intervju 1, 60 min, 2015-04-22 

! Ansvarsområde och roll som produktionschef 
! Arbetsfördelning Skanska Hus Stockholm Bostäder och underentreprenör 
! Utmaningar i produktionen att arbeta mer miljöanpassat 
! Hållbara initiativ i Västermalmsterassen 

 
Anna Forsberg, distriktschef för Affärer, Region Hus Stockholm Bostäder 
Intervju 1, 60 min, 2015-04-23 

! Samarbete mellan regionerna Hus Stockholm Bostäder och Nya Hem 
! Utmaningar med att få in miljöanpassade lösningar i projekt 

 
Henrik Key, distriktschef Joint Venture, Region Hus Stockholm Bostäder 
Intervju 1, 60 min, 2015-04-29 

! Ansvarsområde och roll som distriktschef 
! Bakgrund till de tre projekten på Kungsholmen 
! Utmaningar med att arbeta mer miljöanpassat i projekten 
! Inställningen till miljöanpassade lösningar 
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Bilaga 3 - Grön arbetsplats Västermalmsterassen 
!
!
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Hållbarhet och affärsmodeller 
Strategiskt hållbarhetsarbete på operativ nivå inom byggbranschen 
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