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Abstract 

Sustainability is a term that is constantly gaining focus in our society and we are becoming 

more and more aware of the need to take the next generation into consideration when making 

decisions. The sustainable activity within the core business is growing and is also connected 

to profitability in ways that have not been seen before. However, the activities that are not 

included in the core business have not yet reached this long-term perspective. These non-core 

businesses within an organization goes under the term Facilities Management (FM).  

This paper focuses onReal Estate businesses, FM-suppliers and the relation between them.The 

purpose is to investigate current knowledge regarding outsourced FM-services and the real 

estate organisation’s use of these services. Furthermore, the purpose is to analyse what 

obstacles are currently restraining a sustainable way of working with FM-services and finally 

to present substantial suggestions for change. It is commonly agreed that acting in a 

sustainable way is a shared responsibility, and that acting accordingly will have great impact 

over the coming years. The Real Estate companies are facing an obstacle with lack of 

knowledge and awareness of the current situation. The FM-suppliers do not have the last say 

in the procurement process which prohibits them from using their knowledge effectively. 

Collaboration between the two parties is essential in order to achieve an improved result of 

sustainable development within FM. 

Five suggestions that will develop sustainability within FM have been depicted within this 

paper. The first suggestion is a plan of action with the foremost purpose of promoting 

sustainability and FM. Next follows a suggestion that shows the importance of early influence 

from proficient people. The third suggestion is to make sustainability measurable by creating 

a certification. Fourth, a law regarding sustainability reports can show how companies act in 

order to enhance the three dimensions of sustainability within their organization. The last 

suggestion is a template that will support both parties in the process of signing FM-contracts. 

In an ideal world, increasing the understanding and knowledge of sustainability and FM will 

prevent Real Estate businesses from buying services that are not sustainable as well as 

keeping FM-suppliers from delivering such services.  
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Sammanfattning 

Hållbarhet får allt större fokus i vårt samhälle. Genom ett mer eftertänksamt beteende har ett 

agerande för en hållbar utveckling där nästa generation ges samma förutsättningar som denna 

påbörjats. Tankesättet växer sig starkare inom organisationens kärnverksamhet och i takt med 

detta ses hållbart agerande även i större grad som en del i organisationens ökade lönsamhet. 

Inom stödverksamheterna har utvecklingen dock inte nått detta långsiktiga perspektiv. 

Sammantaget utgör stödtjänsterna en stor del av en organisations totala omsättning varför det 

är av stor vikt att påbörja en hållbar utveckling inom dessa. En organisations samtliga 

stödtjänster sammanfattas i termen Facilities Management (FM).  

Detta arbete är inriktat mot FM-leverantörer och fastighetsbolag samt framställs med intresse 

för relationen dem emellan. Syftet med denna uppsats är att undersöka befintlig kunskap om 

outsourcade Facilities Management-tjänster och fastighetsbolags nyttjande av tjänsterna. 

Vidare är syftet att analysera vilka hinder som idag motverkar ett hållbart arbetssätt inom 

dessa tjänster samt framställa konkreta förslag till förbättringsåtgärder. En litteraturstudie 

samt sju intervjuer har legat till grund för de resultat som framställs. Ansvaret för att agera 

hållbart inom FM anses ligga på var och en gemensamt och intervjuobjekten är eniga om att 

hållbarhet kommer att bli allt viktigare i dagens samhälle. Hinder hos fastighetsbolagen är 

bristande kunskap och medvetenhet gällande den ohållbara situation som råder idag. För FM-

leverantörerna finns ett hinder i rådande partsrelation, där fastighetsbolagen har sista ordet vid 

upphandling trots att FM-leverantörerna besitter mest kunskap. Det krävs ett samarbete 

mellan parterna för att nå ett förbättrat resultat av hållbar utveckling inom FM-tjänsterna. 

Fem förslag för att utveckla hållbarhetsarbetet inom FM framställs. Det första är en 

handlingsplan med främsta syfte att marknadsföra hållbarhet och FM. Nästa förslag belyser 

vikten av att ge personer med kompetens inom området möjlighet att påverka i ett tidigt 

skede. I det tredje förslaget framställs en möjlighet att certifiera hållbart arbete för att göra 

hållbarhet mätbart. Vårt fjärde förslag är att införa en lag om hållbarhetsredovisning där 

organisationer tvingas redovisa hur de arbetat med de tre dimensionerna av hållbarhet under 

året. Slutligen föreslås en mall som kan vara till stöd vid tecknande av FM-kontrakt. I den 

bästa av världar kommer ett aktivt arbete med att öka förståelsen och kunskapen gällande 

hållbarhet inom FM att leda till att fastighetsbolagen aldrig köper ohållbara stödtjänster 

samtidigt som FM-leverantörerna heller aldrig levererar sådana.  
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Förord 
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1.Inledning 

I detta inledande kapitel presenteras bakgrunden till problematiseringen samt uppsatsens 

syfte och innehåll. 

1.1 Bakgrund 
Termen Facilities Management (FM) är ett samlingsbegrepp som inkluderar samtliga 

stödtjänster i en organisation. Stödtjänsterna utgör tillsammans en stor del av varje 

organisations totala omsättning. Enligt Almega FM-företagen, en branschorganisation inom 

FM, är den årliga omsättningen inom FM-branschen 150-200 miljarder kronor i Sverige idag 

och den förväntas öka under kommande år (Almega FM-företagen 2013). Denna höga 

omsättningvisar att FM-branschen är betydande i Sverige och därmed kan en förändring inom 

dessa tjänster göra skillnad i samhället. 

”Allt tyder på att hållbarhet kommer att ha större påverkan på näringslivets sätt att göra 

affärer de kommande tio åren än vad internet haft de senaste tio åren.” (Grankvist 2012, 10). 

I dagens samhälle får hållbarhet allt större fokus och diskuteras inom en mängd olika 

områden. Många internationella organisationer har börjat redovisa sitt hållbarhetsarbete i 

samband med den årliga finansiella redovisningen för att visa organisationens arbete med 

hållbarhetsfrågor. Vid upphandlingar är hållbarhet dock ännu inte en given aspekt så som pris 

och kvalitet. Per Grankvist, som skrivit succéboken ”CSR i praktiken – Hur företag jobbar 

med hållbarhet för att tjäna pengar”, har forskat om hållbarhet i många år. Han anser att en 

majoritet idag förstår vikten av hållbarhet (Grankvist 2012). Vidare säger han att 

organisationer de senaste tio åren har gått från att se lönsamhet och hållbarhet som två vitt 

skilda delar till att inse att en organisations lönsamhet kan öka med hjälp av ett hållbart 

agerande. Dessvärre används detta tankesätt sällan inom hela organisationen utan ofta endast 

inom kärnverksamheten. 

1.2 Problematisering 
Begreppet hållbarhet har snabbt vuxit från att endast vara en möjlighet för organisationer som 

vill öka sin moral till att vara ett krav och något som förväntas av de flesta organisationer. 

Flertalet studier utförda under de senaste fem åren visar att en av de mest betydelsefulla 

trenderna och utmaningarna som FM-branschen står inför under kommande år är arbetet med 

hållbar utveckling (Rasmussen et al. 2012). International Facility Management Association 

(IFMA), en nätverksorganisation för FM-branschen, genomförde exempelvis en studie under 

2010 där de fann att FM-leverantörerna har insett vikten av att ha ett hållbart arbetssätt. 

Antalet organisationer i världen som tar upp hållbarhet som en del av sina visioner och mål 

ökar. Dessutom har fokus flyttat från att endast tänka hållbart vid nybyggnation till att idag 

även inkludera hanteringen av befintlig bebyggelse. FM-leverantören ISS har utfört en 

liknande studie som IFMA där de i sin vision inför år 2020 fann att teknik och hållbarhet är de 

trender som förväntas ha störst påverkan på den globala FM-branschen och dess tjänster. 

Även Nordic Facilities Management Networks (NordicFM) utförde ett antal workshops i de 

nordiska länderna under 2011 för att studera framtida trender och utmaningar inom FM-

branschen. Resultatet visade att hållbar utveckling inom FM var den trend som rankades högst 
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och ansågs vara av stor vikt de kommande 10-15 åren i norden. Fokus på hållbarhet och dess 

utveckling skapar därmed nya möjligheter och utmaningar för FM-branschen. Ett flertal stora 

fastighetsbolag har under intervjuer informerat om att de arbetar med hållbarhet på hög nivå 

inom sina kärnverksamheter. Liknande svar ges från FM-leverantörer. Däremot uppstår 

svårigheter då kunskapen och arbetet med frågor gällande hållbarhet inte i samma 

utsträckning är i fokus gällande fastighetsbolagens stödverksamhet. Det har försatt 

fastighetsbolagen och FM-leverantörerna i en sits där ingen vet hur de på bästa sätt kan arbeta 

för att bidra till en hållbar utveckling inom FM. 

1.3 Syfte 
Syftet med denna uppsats är att undersöka befintlig kunskap om outsourcade Facilities 

Management-tjänster och fastighetsbolags nyttjande av tjänsterna. Vidare är syftet att 

analysera vilka hinder som idag motverkar ett hållbart arbetssätt inom dessa tjänster samt 

framställa konkreta förslag till förbättringsåtgärder. 

1.4 Avgränsningar 
Arbetet är inriktat mot offentligt- och privatägda fastighetsbolag samtFM-leverantörer i 

Sverige. Vi har valt att begränsa oss till att undersöka hur medelstora till stora organisationer 

hanterar sina FM-tjänster då förändring inom dessa kan frambringa stor påverkan i samhället. 

Vår uppfattning är även att de ligger längre fram i utvecklingen vad gäller både FM och 

hållbarhet jämfört med mindre organisationer. För att få en djupare förståelse för relationen 

mellan kund och leverantör har arbetet inriktats mot att hantera stödtjänster som är 

outsourcade. Därmed har hänsyn inte tagits till det arbetssätt som används av de 

organisationer som hanterar sina stödtjänster själva. Avgränsningarna mot fastighetsbranschen 

har gjorts för att den är av intresse för oss. Övriga avgränsningar, som har beskrivits ovan, har 

gjorts för att lättare kunna jämföra resultat från de intervjuer som genomförts. Resultaten bör 

till viss mån vara applicerbara på andra branscher då liknande situationer kan uppstå mellan 

FM-leverantör och andra användare av FM-tjänster. Då FM är närliggande fastighetsbolagens 

kärnverksamhet bör dock högre krav kunna ställas på dem som FM-användare jämfört med 

andra användare vars kärnverksamhet är mindre kopplad till fastighetstjänster.  

1.5 Disposition 
Arbetet börjar med ett inledande kapitel som redogör för bakgrund, problematiseringar, syfte 

och avgränsningar. Därefter följer en litteraturstudie där FM och hållbarhet definieras utifrån 

befintliga fakta. Med FM menas företagets alla stödtjänster medan hållbarhet kan delas in i tre 

dimensioner; ekologisk hållbarhet, social hållbarhet och ekonomisk hållbarhet. Här 

sammanfattas även relevanta studier som relaterar till ämnet, exempelvis en handingsplan för 

FM samt gröna hyresavtal. I det tredje kapitlet beskrivs den vetenskapliga metod som använts. 

Det fjärde kapitlet är uppsatsens resultatdel som framställts med hjälp av sju intervjuer med 

FM-leverantörer och fastighetsbolag. Här redovisas organisationernas och intervjuobjektens 

enskilda åsikter om hållbarhet inom FM. Kapitel fem består av författarnas analys av 

framställd fakta i relation till empiriska resultat där ansvar och hinder för hållbarhetsfrågor 

diskuteras. Vidare innehåller kapitlet fem konkreta åtgärdsförslag för att öka 

hållbarhetsarbetet inom FM. Slutligen innefattas arbetet av ett sjätte kapitel som sammanfattar 

de åtgärder som föreslagits i analysen. 
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2.Litteraturstudie 

I detta kapitel presenteras grundläggande information om begreppen Facilities Management 

och hållbar utveckling. Utöver detta framställsytterligareinformation som kommer att ligga 

till grund för analys och slutsats. 

2.1 Facilities Management 
FM är ett begrepp utan någon enig definition som kan begränsas på många sätt. En definition 

urboken Total Facilities Managementlyder: 

”Facilities management can therefore be summarised as creating an environment that is 

conducive to carrying out the organisation’s primary operations, taking an integrated view of 

the services infrastructure, and using this to deliver customer satisfaction and best value 

through support for and enhancement of the core business” (Atkin& Brooks 2009, 3) 

En organisations verksamhet kan delas upp i kärnverksamhet och stödverksamhet. 

Kärnverksamheten är organisationens huvudsakliga aktivitet, exempelvis är ett 

personbilsföretags kärnverksamhet att tillverka personbilar. Stödverksamheten däremot är de 

aktiviteter inom företaget som stödjer ett effektivt bedrivande av kärnverksamheten. 

Personbilföretagets stödverksamhet innefattar bland annat leverans av komponenter och 

underhåll av verkstadsmaskiner. Gemensamt för de flesta definitioner av FM är att det ska ses 

som en disciplin med syfte att stödja en organisation att nå sina uppsatta mål (Atkin& Brooks 

2009). FM handlar därmed om att skapa en miljö där organisationens stödverksamhet skapar 

mervärde för kärnverksamheten och gör dennamer kostnadseffektiv. 

Vad som anses vara en organisations kärnverksamhet kan skilja sig åt avsevärt, även inom 

samma bransch,vilket gör det svårt att hitta en gemensam formulering av en effektiv FM-

hantering som passar alla situationer (Atkin& Brooks 2009). Detta visar också på bredden av 

FM då en mängd olika tjänster kan innefattas i begreppet beroende på organisationens 

kärnverksamhet, exempelvis finansiell hantering, hantering av förändringar och personal samt 

fastighetsförvaltning. En föråldrad syn beskriver endast FM som städ och underhåll. Idag 

innefattar begreppet ett långt bredare spektra där FM-tjänsterna kan delas in i tre områden; 

Infrastrukturell FM, Teknisk FM samt Affärsrelaterad FM(IFMA Sverige 2012). Bilden 

nedan visar de tre områdena med underrubriker och exempel på relaterade tjänster inom alla 

organisationer.  
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Figur 1. Indelning av vanligt förekommande FM-tjänster inom organisationer idag.  Källa: IFMA Sverige 2012 

En organisation kan välja att sköta sina FM-tjänster in-house eller att låta någon annan sköta 

dem genom outsourcing. Detta val behöver inte gälla samtliga tjänster utan kan variera. En 

generell förändring har skett i hanteringen av stödtjänster. Tidigare sköttes i princip all FM i 

egen regi, men numera outsourcas en stor del av tjänsterna till externa FM-leverantörer 

(Anker Jensen & Dannemand Andersen 2010). Det har även skett en förändring gällande 

vilken typ av tjänster som outsourcas. När organisationer började upphandla FM-tjänster 

under 1980-talet outsourcades mestadels triviala tjänster som städning (Booty 2001). Idag 

outsourcas även specialisttjänster för att organisationer ska kunna lägga större fokus på sin 

egen kärnverksamhet. Detta har i sin tur lett till en utveckling av den snabbt växande 

marknaden. Allt fler leverantörer etablerar sig inom FM-branschen och många väljer 

dessutom att expandera inom olika industrier (Anker Jensen & Dannemand Andersen 2010). 

Utöver de infrastrukturella FM-tjänsterna som används av de flesta organisationer idag nyttjar 

bolag inom fastighetsbranschen främst Teknisk FM såsom service och underhåll samt 

materialval. 

Det finns ekonomiska fördelar med att inte bedriva samtliga tjänster in-house. Genom att 

outsourca en tjänst kan organisationen välja att endast betala för tjänsten när den verkligen 

behövs, till skillnad från att ha fast anställd personal. Organisationerna bör även se till det 

värde outsourcing skapar, inte bara till den ekonomiska aspekten. Även i de fall där 

outsourcing kostar mer än att ha en tjänst in-house kan det vara lönsamt då arbetet utförs av 

någon med större kunskap och på så sätt blir mer kvalitativt. Dessutom kan organisationens 

anställda istället använda sin dyrbara tid till att fokusera på den viktiga kärnverksamheten 

vilket är det de kan bäst. 

Självklart finns även nackdelar och risker med att använda sig av outsourcing. För att kunna 

skapa ett mervärde för organisationen måste valet mellan att behålla FM-tjänsterna in-house 

eller att outsourca dem analyseras noggrant (Atkin & Brooks 2009). Utvärderingen sker 
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genom att organisationen tittar närmare på de attribut som anses viktiga för varje FM-tjänst. 

Det kan gälla exempelvis kundservice, kostnader och kontroll. Organisationen bör utvärdera 

huruvida en outsourcad tjänst riskerar att försämra kundservicen, jämföra de slutliga 

kostnaderna och överväga om de kan behålla kontrollen över tjänsten om den outsourcas. 

Generellt är det fördelaktigt att outsourca stödtjänster som kan definieras och mätas. För att 

kunna använda outsourcing som en tillgång är det i vissa fall nödvändigt för FM-leverantören 

att få insikt i organisationens ekonomi eller strategi för att kunna utföra ett arbete väl, vilket är 

information organisationen helst vill behålla internt (Booty 2001). Outsourcing skapar även 

en kostnad som är svårare att påverka kortsiktigt. Om en organisation skulle vara i behov av 

att spara pengar i verksamheten går det inte att minska kostnaderna för outsourcade tjänster 

lika lätt som för tjänster som organisationen hanterar in-house. Ytterligare en nackdel är att 

outsourcing leder till förlorad kunskap inom organisationen, vilket försämrar det 

beslutsunderlag som ligger till grund för ledningen i organisationen. Innan en organisation 

beslutar sig för att outsourca en tjänst är det därför viktigt att noga utvärdera konsekvenserna 

beslutet medför. 

Utvecklingen av Facilities Management delas in i fyra generationer från 1970-talet och framåt 

(Pathirage et al. 2008). Under den första generationen var arbetet väldigt funktionellt med 

målet att hantera FM till lägsta möjliga kostnad snarare än till optimalt värde. FM-tjänsterna 

var under denna fas ofta separerade från resten av organisationens verksamhet då det ansågs 

svårt att se FM som en bidragande faktor till hela organisationens effektivitet. Den andra 

generationen tog fart under 1980-talet och var mer taktiskt inriktad då FM började ses som en 

fortlöpande process mellan de separerade FM-tjänsterna och organisationens andra delar. Den 

tredje generationen som pågick under 1990-talet hade en strategisk inriktning. FM-arbetet 

fokuserade då mest på en effektiv hantering av resurser inom olika FM-tjänster,och vikten av 

att se FM som en del av hela organisationens verksamhet betonades därmed starkt. Det var 

först under den tredje generationen som utvecklingen av FM tog ordentlig fart i Sverige, detta 

på grund avfinanskrisen i början av nittiotalet då behovet av att minska och effektivisera 

kostnader var stort. Många organisationer insåg då attFM kunde skapa mervärde och inte bara 

utgjorde kostnader. Den sista och pågående fjärde generationen inleddes under 2000-talet med 

en förändringsbar inriktning. Idag måste organisationens strategiska affärsplan tydligt visa hur 

FM ska hanteras för att få en välfungerande integrering av organisationens struktur, 

arbetsprocesser och fysiska miljö. När det gäller framtida generationer av FM och dess 

utveckling visar forskning att fokus med största sannolikhet kommer att ligga på att skapa ett 

hållbart arbetssätt inom hela organisationen (Rasmussen et al. 2012). 

Sammantaget handlar FM om samtliga tjänster i en organisation som inte tillhör dess 

kärnverksamhet. Då behovet av stödtjänster skiljer sig åt för olika organisationer är begreppet 

brett och har stor variation.  

2.2 Hållbar utveckling 
Precis som med FM finns det ingen enig definition av hållbar utveckling. Den vanligast 

förekommande definitionen introducerades 1987 i Brundtlandkommissionen som finns att 

läsa i rapporten Vår Gemensamma Framtid: ”En hållbar utveckling är en utveckling som 
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tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att 

tillfredsställa sina behov” (Grankvist 2012, 16). 

Corporate Social Responsibility, CSR, är idag ett av de mest spridda och använda begreppen 

inom området hållbar utveckling (Grankvist 2012). Begreppet uppkom i USA och är 

svårdefinierat i länder som exempelvis Sverige då ordet ”social” har flera betydelser. Ordet 

feltolkas lätt till att handla om att ha social kompetens, snarare än dess egentliga betydelse 

som har med samhällsansvar att göra. Feltolkningen har lett till att somliga drar slutsatsen att 

CSR enbart handlar om att ta socialt ansvar. Antagandet försummar ansvaret för miljö och 

ekonomi, som även de är viktiga delar av begreppet CSR. Dessa tvetydigheter har gjort att 

andra begrepp har börjat användas mer frekvent. Somliga väljer att endast använda Corporate 

Responsibility för att undvika missförståndet kring ordet social. Andra har övergått till det 

svenska begreppet hållbarhet. Per Grankvist anser att hållbarhet är det begrepp som kommer 

växa sig starkast. Här finns inget som kan misstolkas och dessutom inkluderar ordet 

hållbarhet även något ytterligare genom den tidsaspekt ordet medför. 

Idag delas hållbarhet ofta in i tre olika dimensioner; ekonomisk hållbarhet, social hållbarhet 

och ekologisk hållbarhet (KTH2013a). Hur dessa dimensioner samspelar och integreras med 

varandra förklaras ofta med två olika modeller; Venndiagram eller Hierarkiskt samspel, vilka 

illustreras nedan. 

 

Figur 2. Två modeller för hur  hållbarhetsdimensionerna samspelar med varandra. Källa: KTH 2013a 

Den vänstra sidan av figuren visar ett Venndiagram, där alla tre dimensioner är lika viktiga 

och hållbar utveckling endast kan uppnås vid ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet. Den 

högra sidan av figuren visar ett Hierarkiskt samspel där ekologisk hållbarhet anses vara den 

viktigaste dimensionen. Social hållbarhet är därmed beroende av den ekologiska hållbarheten. 

Den sociala utvecklingen är i sin tur en förutsättning för den ekonomiska tillväxten.För att 

något ska kunna kallas hållbart krävs att det, utöver de tre dimensionerna, även är hållbart 

över en längre tid (Grankvist 2012). För att kunna förstå detta måste det finnas insikt om att 

hållbarhet och lönsamhet går hand i hand. En balans av de tre dimensionerna är nödvändig för 

att kunna uppnå långsiktig hållbarhet. Om endast en eller två av dimensionerna uppfylls 

kommer bristen av den tredje att skapa missnöje eller minskad produktion. En organisation 

som enbart tar ekologiskt ansvar riskerar att få missnöjda medarbetare. Att enbart ta socialt 

ansvar kan leda till en bristande affärskänsla och en verksamhet med dålig försäljning. Den 
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organisation som enbart fokuserar på sitt ekonomiska ansvar kommer att få negativt rykte och 

minska i populäritet. Oavsett hur stort ansvar organisationen tar, eller hur mycket pengar den 

tjänar kan det aldrig leda till en långsiktigt hållbar utveckling om inte hänsyn tas till samtliga 

tre dimensioner. För att kunna skapa en långsiktigt hållbar utveckling måste en organisation 

både ta ansvar och tjäna pengar.Med stöd av informationen ovan kommer detta arbete i 

fortsättningen att utgå från den vänstra modellen där hållbarhet uppstår när de tre 

dimensionerna är i balans. 

Sammanfattningsvis beskriver CSR och hållbarhet hur befintliga resurser av allt från vatten 

och råvaror till människor och energi på bästa sätt kan användas. Per Grankvist (2012) anser 

att när det gäller förbrukning av våra resurser går det att agera på ett smart sätt och ett dumt 

sätt, svårare än så behöver det inte vara. 

2.2.1 Ekologisk hållbarhet 

Den ekologiska dimensionen tar hänsyn till allt som kan kopplas till jordens ekosystem, 

exempelvis användningen av landmassor, mångfald av olika arter, klimatet och kvaliteten på 

luft och vatten (KTH 2013b). Den ekologiska utvecklingen innefattar därmed både den lokala 

påverkan på närmiljön samt de globala effekterna(Cars 2011). Det handlar om att säkerställa 

att jordens resurser används på ett effektivt sätt samt att säkerställa ekosystemets långsiktiga 

förmåga till produktion. Varken vår planet eller våra naturresurser får påverkas på ett 

långsiktigt negativt sätt. Det finns många lärdomar att hämta från att framställa en 

livscykelanalys. Genom att se en produkt i ett större perspektiv kan orsaker till negativ 

miljöpåverkan hittas som inte har med produktens syfte att göra. Nedan följer ett antal 

exempel på ekologisk hållbarhet. 

Stena Aluminium har övergått till att leverera aluminium till sina kunder i flytande form 

(Grankvist 2012). Tidigare återvann Stena Aluminium sitt aluminium genom att smälta ner 

det och sedan forma det till tackor som såldes. Kunderna i sin tur smälte ner 

aluminiumtackorna igen för att gjuta det. Idag säljer Stena Aluminium flytande aluminium 

direkt till sina kunder. De har tagit bort ett led i kedjan och lyckats minska kostnaderna både 

för sig själva och för sina kunder samtidigt som det lett till energibesparingar. 

På ett Starbucks café i Paris finns ett initiativ kallat ”Grounds for your garden”, vilken innebär 

att gästerna och parkförvaltningen erbjuds påsar med gratis kaffesump. Kaffesump är 

nämligen en bra näringskälla till växter. Genom att göra detta får Starbucks inte bara positiv 

marknadsföring och nöjdare kunder, det har även lett till en minskad kostnad för 

sophämtning, för att inte tala om att de bidrar till den ekologiska hållbarheten. 

Andra exempel på ekologisk hållbarhet är att se över om belysningen släcks på natten eller 

kan minskas under det ljusa sommarhalvåret. Biprodukter kan ofta användas till annat, och att 

ha medarbetare som känner meningsfullhet i sina arbeten kan leda till stora 

produktionsökningar. 

2.2.2 Social hållbarhet 

Den sociala dimensionen ser den enskilda människan som den viktigaste faktorn och tar 

hänsyn till aspekter som rättvisa, makt och välstånd (KTH 2013c). Det handlar om att skapa 
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jämlikhet, jämställdhet och säkerställa att alla i samhället har möjlighet till en bra utbildning 

och en hög levnadsstandard (Cars 2011). Enligt Per Grankvist handlar social hållbarhetom att 

vara en god samhällsmedborgare (Grankvist 2012). Han menar att socialt ansvarstagande 

handlar om att en verksamhet ska bedrivas med hänsyn till andra människors hälsa och 

välbefinnande, oavsett om de arbetar i verksamheten eller påverkas av den. 

Akademiska Hus satsade på social hållbarhet genom att få de anställda att leva hälsosammare 

under ett års tid. Resultaten av projektet blev bättre kostvanor och lägre sjukfrånvaro, vilket i 

sin tur ledde till lyckligare medarbetare och en ökad produktivitet för Akademiska Hus. 

Mångfald och integration är ytterligare två delar inom social hållbarhet.Posten i Huddinge 

lyckades anställa medarbetare som stannade kvar längre på sina tjänster, var mer motiverade 

och var bättre på att sortera post skriven på olika språk när de sökte nya medarbetare via 

kursen ”Svenska för Invandrare” istället för att anställa studenter som de gjort tidigare. 

Företaget Left is Right anställer många personer med aspergers syndromför att digitalisera 

data och sätta ihop små delar som kräver noggrannhet, då personer med aspergers syndrom 

ofta är bättre på att uppmärksamma detaljer och gärna utför repetitiva uppgifter.Left is Right 

anställer från en minoritetsgrupp på samma gång som de driver ett framgångsrikt företag. Att 

anställa ur minoritetsgrupper och lära övriga anställda hur de på bästa sätt bemöter personer 

med olika funktionsnedsättning genom att se vad de klarar av snarare än vad de inte klarar av 

är två sätt att arbeta med social hållbarhet. 

2.2.3 Ekonomisk hållbarhet 

Ekonomisk hållbarhet handlar om att tjäna så mycket pengar som möjligt till verksamheten 

(Grankvist 2012). Detta är ett ansvarstagande som företagets ledning har gentemot dess 

aktieägare. För att driva en verksamhet med hänsyn till ekonomisk hållbarhet tas ansvar för att 

företagets finansiella ställning är stabil samt att aktieägarna får avkastning på investerat 

kapital. Då en verksamhets kunder i allt större utsträckning anser att hållbarhet är viktigt finns 

intresse för denna att visa att de tänker hållbart. För att skapa ekonomisk hållbarhet måste 

hänsyn tas till de båda tidigare delarna av hållbarhet. Det bästa sättet att skapa ekonomisk 

hållbarhet är därför att öka den ekologiska och sociala hållbarheten på ett sätt som även ger 

verksamheten en minskad kostnad eller en ökad intäkt. 

2.3 Lagar och principer inom hållbarhet 
I dagsläget är det inom svensk lagstiftning endast Miljöbalken (1998:808) som uttryckligen 

reglerar den hållbara utvecklingen. Miljöbalken innefattar bestämmelser som syftar till att 

följa Brundtlandkommissionens definition av hållbarhet, det vill säga agera hållbart på ett sätt 

som inte äventyrar kommande generationers möjligheter till en hälsosam och god miljö. 

Lagen reglerar bland annat föroreningar, återanvändning, återvinning och sparsam 

användning av naturens resurser. Miljöbalken skapar därmed riktlinjer främst för den 

ekologiska hållbarhetsdimensionen. Förutom Miljöbalken finns det principer som inverkar på 

arbetet för en mer hållbar utveckling. En av dessa är FN:s Global Compact-principer, som 

innehåller riktlinjer och vänder sig till företag (FN Global Compact 2014). De tio riktlinjerna 

är kategoriserade inom fyra områden; mänskliga rättigheter, arbetsvillkor, miljö och 
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korruption. FN:s principer påverkar därmed främst det sociala och ekologiska 

hållbarhetsarbetet. 

Under 2013 lade EU-kommissionen fram ett förslag angående att lagstadga 

hållbarhetsredovisning för storbolag inom EU (Alestig Blomqvist 2014). Detta för att skapa 

en transparens och för att råda bot på de redovisningar som ser bra ut på pappret, men som i 

själva verket inte är rättvisande. Redovisningen ska enligt förslaget innehålla företagets arbete 

med ekologisk och social hållbarhet, beskriva de risker företaget utsätts för samt innehålla 

företagets policys och resultat av dessa. Lagstiftning som liknar EU-kommissionens förslag 

existerar och fungerar väl i Frankrike och Danmark. I Sverige skulle ett sådant lagförslag 

påverka cirka 1000 bolag, varav en majoritet redan har hållbarhetsredovisningar men där få 

lever upp till de tilltänkta kraven. Rapportering av icke-finansiell information är idag endast 

ett krav för de statliga bolagen i Sverige (Swedbank 2014). Den svenska regeringen har 

lämnat sitt stöd till förslaget, som förväntas lagstiftas under 2016. 

2.4 Varför hållbarhet? 
Varför ska organisationer arbeta med ett hållbart perspektiv? Är fördelarna med ett hållbart 

arbetssätt övervägande det traditionella sättet att arbeta?  Författarna till boken ”Konsten att 

hållbarhetsredovisa – vägledning för att kommunicera och utveckla hållbarhetsarbetet”menar 

att frågan ”varför?” kan besvaras med ”varför inte?” och med att inget annat är 

hållbart(Ljungberg & Barkland 2010). Under de senaste decennierna har människan använt 

jordens resurser på ett sätt som inte är hållbart i längden. Om planeten ska vara beboelig i det 

långa loppet krävs drastiska förändringar. Allmänhetens kunskap och medvetenhet om 

påverkan på miljön har ökat under senare år varför allt fler krav ställs på olika organisationer 

gällande att ta ansvar samt visa ett ansvarsfullt arbetssätt iden verksamhet som bedrivs.Många 

anser även att ett ansvarsfullt agerande är en förutsättning för långsiktig lönsamhet och 

effektivitet. Exempelvis visar studier att studenter i större utsträckning värdesätter 

organisationers hållbara värderingar högre än ersättning i form av lön vid arbetssökande. 

Problemet är att så som samhället ser ut idag ligger fortfarande stort fokus på resultatet i 

kvartalsrapporten eller årsredovisningen och inte på långsiktig hållbarhet. Ljungberg och 

Barkland (2010, 16) ställer sig även frågan om ”verksamheter överhuvudtaget ska få existera 

utan att sträva efter långsiktig hållbarhet – är det moraliskt försvarbart?”. Att framtida 

generationer ska få betala för att människor idag agerar på ett oansvarstagande sätt genom att 

utnyttja varandra och miljön är oacceptabelt varför ett hållbart perspektiv är ett fördelaktigt 

arbetssätt. 

Sveriges Finansanalytikers Förening (2007) tar i sin ”Rekommendation om Corporate 

Responsibility” upp följande sju möjligheter och tre minskade risker med att arbeta hållbart 

inom en organisation.  

Möjligheter 

 Affärsutveckling – Hållbarhetsarbetet kan stimulera innovationen och därmed 

framtagandet av nya produkter. Framtagandet av miljöbilar ansågs vara omöjligt inom en 

snar framtid men miljökrav från kunder skyndade på utvecklingen markant. 

http://www.svd.se/naringsliv/nyheter/varlden/eu-vill-tvinga-storbolag-till-storre-fokus-pa-hallbarhet_8644068.svd
https://www.swedbank.se/idc/groups/public/@i/@sc/@all/@gs/documents/publication/cid_1330744.pdf
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 Konkurrensfördelar – Att arbeta på ett ansvarsfullt sätt kan vara en förutsättning för att få 

uppdrag där kunden ställer höga krav på verksamhetens agerande. 

 Stärkt varumärke – Organisationen får bättre anseende hos allmänheten om den agerar 

medvetet och ansvarsfullt. 

 Attraktiv arbetsgivare – Hållbarhetsarbetet kan underlätta rekryteringen av personal samt 

öka motivationen och behålla de anställda inom företaget. 

 Attrahera investerare – Investerare överlag ställer större krav på att företagen arbetar 

ansvarsfullt.  

 Kvalitetsstämpel – En tydlig strategi med hållbarhetsarbetet tyder på att företaget ligger i 

framkant och är väl förberedda för framtida globala miljökrav. 

 Bidra till en mer effektiv resurshushållning – Genom att ständigt ha miljön i åtanke kan 

kostnader minskas genom effektiviseringar och energibesparingar. 

Minskade risker 

 Rörelserisker – CSR-strategin kan minska risken för böter och skadestånd då 

organisationen ser sin verksamhet över ett längre perspektiv. 

 Varumärkesrisker – Företag som agerar oansvarigt och inte har någon policy gällande 

hållbarhet löper större risk för att varumärket ska skadas i media. 

 Risk att mista ”Licensetooperate” – Organisationer som inte bryr sig om miljön eller 

hållbarhet riskerar att förlora sin plats som ledande marknadsaktör om kunder bojkottar 

företaget eller kompetent personal lämnar företaget på grund av dess oansvariga 

beteende.  

Arbetet för ett mer hållbart arbetssätt måste ses som en förändringsprocess där både 

redovisning och kommunikation av resultaten är viktigt (Ljungberg & Barkland 2010). Av 

stor vikt är även att hela organisationen är involverad i processen, inte endast ett fåtal utvalda 

personer. Om inte samtliga förstårhur och varför förändringen ska genomföras skapas ett 

hinder mot att arbeta effektivt med hållbarhetsfrågor. Av relevans är även att ledningen är 

engagerad i hållbarhetsarbetet. Skulle engagemanget brista kan exempelvis workshops vara 

ett sätt att öka motivationen. Ett annat sätt är att koppla hållbarhetsfrågor till bedrivandet av 

själva verksamheten. Hållbarhetsfrågorna måste vara väl integrerade i organisationens 

övergripande arbete så att ett ansvarsfullt agerande inte endast ses som en bisyssla till 

kärnverksamheten. 

2.5 Hållbar utveckling inom FM 
Av all den energi som genereras till fastighetsbranschen konsumeras nästan hälften av 

befintliga byggnader som förväntas bestå i många år (Elmualim et al. 2009). Detta visar på att 

stora besparingar skulle kunna göras inom en byggnads operationella fas genom att använda 

ett mer hållbart perspektiv. Då det redan befintliga utbudet av byggnader är betydligt större än 

den andel som byggs nytt är det viktigt att fokus ligger på befintlig bebyggelse för att uppnå 

hållbar utveckling inom FM. Att införa hållbarhet mer generellt inom FM-branschen är en 

viktig utmaning. För att möta framtidens krav krävs nya sätt att arbeta, men också rätt 

kompetens som kan leverera ett mer hållbart alternativ.   
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2.5.1 Fördelar med ett hållbart arbetssätt 

Studier visar att det finns många fördelar med att arbeta enligt ett hållbart perspektiv inom 

organisationens FM-tjänster (Hodges 2005). Ökad produktivitet, bättre anseende hos 

allmänheten, minskad miljöpåverkan, minskade underhållskostnader, ökad komfort hos de 

personer som nyttjar en byggnad samt minskade kostnader för att bedriva sin kärnverksamhet 

är exempel på påvisade fördelar. Att ett hållbart perspektiv leder till ökad produktivitet inom 

hela organisationen är extra viktigt då cirka 92 % av de totala utgifterna är kostnader för 

arbetskraften, cirka 6 % är kostnader för att underhålla och bedriva verksamhet i en byggnad 

och cirka 2 % är kostnader för att uppföra byggnaden. En liten ökning i organisationens 

produktivitet skapar därför en mångt mycket större ekonomisk fördel än vad en minskning av 

företagets omkostnader för byggnation skulle generera. 

Ett hållbart arbetssätt skapar en positiv förändring inom hela den organisation som 

förespråkar ett hållbart perspektiv (TEFMA 2004). Effektivare användning av naturresurser 

leder till kostnadsbesparingar över en längre tidsperiod men också ett mer miljövänligt 

beteende.Organisationer som väljer att skapa en hållbar strategi som även innefattar FM-

tjänsterna kan både öka sitt anseende inom den bransch som de är verksamma i, skapa bättre 

relationer med viktiga intressenter som värdesätter ansvarsfullt agerande samt öka 

fastighetens värde.  

2.5.2 Utmaningar mot ett hållbart arbetssätt 

En balanserad syn på de tre hållbarhetsdimensionerna är nödvändig för att skapa en total 

hållbar utveckling (Hodges 2005). Detta är i många situationer svårt att uppnå då den FM-

ansvarige är driven av kortsiktiga ekonomiska mål, exempelvis kvartalsrapporter vilket får till 

följd att de sociala och ekologiskafaktorerna många gånger hamnar i skymundan. Merparten 

av de potentiella fördelarna som ett hållbart tankesätt kan leda till tar tid att generera, varför 

hållbarhet måste ses ur ett långsiktigt perspektiv. Tidsspannet mellan implementering och de 

positiva utfallen ses ofta som den största risken med ett hållbart perspektiv varför FM-

avdelningens trovärdighet är av största vikt. Om organisationen är av uppfattningen att deras 

FM-tjänster bidrar till framgång är en implementering lättare att genomföra. Införandets 

enkelhet påverkas också av hur organisationen ser på sina byggnader. Ses byggnaderna som 

en tillgång istället för en kostnad är sannolikheten större att organisationen är villig att införa 

ett mer hållbart tankesätt. 

En studie utförd 2008 visar att de största anledningarna till att organisationer idag inte 

hanterar hållbarhetsfrågor på ett mer effektivt sätt beror på tidsbrist, avsaknad av rätt kunskap 

och kompetens, avsaknad av engagemang från ledningen samt finansiella begränsningar 

(Elmualim et al. 2009). En annan studie pekar på att organisationer överlag har för lite 

kunskap om de hållbara stödtjänster som kan levereras samtidigt som FM-avdelningen många 

gånger saknar kännedom om organisationens efterfrågan (BalslevNielsen et al. 2009). 

Svårigheten ligger i att FM är så pass brett att en mängd olika tjänster kan täckas in beroende 

på kundens verksamhet, vilket gör att de stödtjänster som erbjuds kan skilja sig åt markant. 

Andra utmaningar som organisationer står inför, och därför inte väljer att implementera ett 

hållbart arbetssätt inom FM, är oviljan att testa nya idéer, bristande kunskap om vad ett 

hållbart arbetssätt innebär för organisationen i stort samt svårigheten att fokusera på 
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långsiktiga fördelar då konkurrensen från viktiga kortsiktiga prioriteringar är för stor 

(TEFMA 2004). De nämnda utmaningarna tyder på att det inte endast är tekniken som måste 

ändras utan även slutanvändarnas attityd och beteende gällande hållbarhet, något som FM-

avdelningen många gånger har möjlighet att påverka.  

Under de senaste decennierna har fokus legat på minskade investeringskostnader, vilket har 

lett till den situation vi har idag med en konsumtion av naturresurser som är ohållbar ur ett 

längre perspektiv (Hodges 2005). Då investeringskostnaderna för byggnation endast står för 

cirka 2 % av en organisations totala kostnader vore det rimligt att se till den totala 

livscykelkostnaden av att äga en byggnad, från planering till renovering och avyttring, istället 

för att endast se till den första stora kostnaden. Andra utmaningar skulle kunna lösas genom 

att genomföra workshops för att öka medvetenheten om vikten av att arbeta på ett hållbart sätt 

samt genom mätningar av de olika fördelar som ett hållbart perspektiv skapar (TEFMA 2004). 

2.6 Implementering av ett hållbart arbetssätt inom FM 
När en hållbar strategi ska implementeras är det viktigt att börja med den sociala dimensionen 

för att skapa en allmän förståelse och acceptans för det nya arbetssättet inom organisationen 

(Hodges 2005). Genom att införa små förändringar och samtidigt kommunicera dessa, ökar 

arbetstagarnas stöd för strategin och därmed organisationens image utåt. När tillräckligt 

socialt stöd har skapats kan fokus förflyttas till de ekologiska och ekonomiska dimensionerna. 

Om implementeringen ska kunna ske på ett effektivt sätt krävs det att den ansvarige för FM-

tjänsterna lyckas skapa engagemang för förändringen hos ledningen, identifiera personer inom 

organisationen som kan stödja ett hållbart arbetssätt samt skapa lång- och kortsiktiga mål som 

överensstämmer med intressenternas vilja (TEFMA 2004). Den FM-ansvarige måste också 

skapa en plan för hur förändringen ska gå till och fördela de resurser som krävs för ett 

effektivt genomförande samt slutligen kommunicera planen väl till både interna och externa 

intressenter. 

Ett sätt att hjälpa organisationen med en hållbar implementering av FM-tjänsternaär att följa 

nedanstående sexstegsmodell (EcoSTEPS 2014).  

De första tre stegen gör organisationen redo för förändringen: 

1. Varför ska vi göra förändringen? Hur påverkar det den enskilda individen? 

2. Hur påverkas organisationen? Skapa en förståelse för varför förändringen ska 

genomföras.  

3. Var är organisationen nu? 

De följande tre stegen hjälper organisationen att komma framåt: 

4. Vart ska vi? Skapa en hållbar strategi gällande FM 

5. Hur kommer vi dit? Skapa en hållbar taktik 

6. Mäta utvecklingen genom olika indikatorer och rapporter 

Genom att använda sig av de sex stegen ovan kan implementeringen enligt teorin ske 

effektivt. 
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2.7 Praktiska exempel som gynnar hållbarhet och miljö 
Nedan följer en handlingsplan som på ett lyckat sätt förbättrat FM-arbetet i Australiensamt  

beskrivning av två miljövänliga arbetssätt inom fastighetsbranschen. Exemplen presenteras 

för att ge en förbättrad förståelse för senare delar av uppsatsen. 

2.7.1 Handlingsplan för FM 

I Australien infördes i början av 2004 en handlingsplan för att hantera de möjligheter och 

utmaningar som FM-branschen då stod inför, kallad Facilities Management Action Agenda 

(FMA Australien 2005). Handlingsplanen var ett resultat av ett nära samarbete mellan 

regeringen och FM-sektorn i Australien med målet att utveckla en handlingsplan för hur 

industrin skulle kunna växa ur hållbarhetssynpunkt och samtidigt öka sin internationella 

konkurrenskraft. Arbetet initierades av FMA, Australiens motsvarighet till IFMA, som genom 

att påvisa vikten av att arbeta med FM och hållbarhet lyckades engagera regeringen i 

handlingsplanen. Tjugo sätt att förbättra hanteringen av FM identifierades inom följande fem 

områden:  

 Öka medvetenheten om FM-branschen och dess påverkan på Australiens ekonomi 

 Genomföra förändringar som bidrar till förbättrad produktivitet och hållbarhet 

 Förbättra kompetensen och utbildningsnivån 

 Förändra regler som hindrar effektiv utveckling 

 Främja branschens roll i att skapa en mer hållbar framtid 

I arbetet med handlingsplanen påträffades ett antal hinder som påverkade arbetet med 

hållbarhet inom FM-branschen. Bland annat identifierades följande utmaningar: 

 Avsaknad av en klar definition av begreppet hållbarhet 

 Hållbarhet ses mer som en kostnad än en möjlighet av många aktörer 

 Avsaknad av lämpliga verktyg för att mäta hållbarhet 

 Svårighet att avgöra vem som ansvarar för att implementera hållbarhet vid byggande 

 Kommunikationsproblem mellan inblandade parter när det gäller kostnadseffektiva sätt 

att skapa hållbarhet  

 Svårighet att se de mervärden som ett hållbart arbete skapar då de flesta resultat 

genereras efter en längre tidsperiod 

 Otillräcklig kunskap och kompetens för att kunna leverera hållbara resultat 

Fyra olika handlingsåtgärder skapades sedan för att överkomma hindrenför ett hållbart 

arbetssätt: 

 Marknadsföra FM som den funktion som bäst kan svara för den ökade efterfrågan på 

hållbara resultat. Den FM-ansvarige kan exempelvis peka på företagets förbättrade 

hållbara resultat genom att mäta, utvärdera och jämföra dem med andra aktörer som inom 

olika parametrar är bäst i branschen. 

 Skapa relationer med företag och myndigheter verksamma inom fastighetsbranschen för 

att kunna vara med och påverka nybyggnationen av mer hållbara anläggningar i ett tidigt 

skede. 
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 Skapa en databas för att sprida information och ge återkoppling till hållbarhetsarbetet. 

 Skapa en modell med verktyg för att planera en byggnad utifrån ett livscykelperspektiv 

samt en modell som visar både fördelar och nackdelar med att arbeta mer hållbart. Ett 

exempel är att framställa en tabell som visar möjliga produktivitetsförbättringar med ett 

hållbart arbetssätt. Figur 3 nedan visar att stora förbättringar kan uppkomma genom att 

förändra delar i en verksamhet som vanligen inte sammankopplas med produktivitet. 

Exempelvis nya möbler och förbättrad ljusabsorbering. 

 

Figur 3. Möjliga produktivitetsförbättringar med ett hållbart arbetssätt. Källa: FMA Australien 2005, 38 

Utifrån handlingsplanen sattes en grupp ihop bestående av aktiva personer inom FM-sektorn 

för att under tre års tid implementera de föreslagna handlingarna (FMA Australien 2008). 

Resultaten blev lyckade. I Australien innefattas numera FM och dess påverkan på Australiens 

ekonomi i landets statistiska rapporter. Utöver att genomföra de åtgärder som föreslogs 

resulterade agendan även i en praktisk hållbarhetsguide för verksamma inom FM-området för 

att underlätta implementerandet av ett hållbart arbetssätt inom FM. 
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2.7.2 Gröna byggnader 

Antalet byggnader som tilldelats miljöcertifikat har ökat under de senaste fem åren (Sweden 

Green Building Council 2014). Organisationer väljer att miljöcertifiera sina byggnader, inte 

bara för att vikten av att tillsammans ta hänsyn till miljön har uppdagats, utan även med avsikt 

att skapa positiv marknadsföring av sig själva. Det har till stor del kommit att handla om 

vilken bild de vill visa utåt. Figur 4från Sweden Green Building Council, en ideell förening 

med syfte att påverka och utveckla miljö- och hållbarhetsarbetet i bygg- och 

fastighetsbranschen, visar ökningen av de fyra vanligaste miljöcertifieringssystemen i Sverige 

från december 2009 till april 2014.  

 

Figur 4. Antal registrerade och certifierade byggnader i Sverige. Källa: Sweden Green Building Council 2014 

Figuren visar tydligt att miljö är ett begrepp som fått större betydelse i samhället under de 

senaste åren. De mest använda systemen i Sverige idag är Miljöbyggnad,GreenBuilding, 

LEED och BREEAM (Sweden Green Building Council 2014). En certifiering inom 

Miljöbyggnad kräver en utvärdering utifrån energi, material och innemiljö medan 

GreenBuilding uppnås genom att titta närmare på byggnadens energianvändning. LEED och 

BREEAM är mer omfattande än de två tidigare systemen då en certifiering uppnås genom 

uppfyllande av tio olika aspekter, däribland förvaltning, byggavfall, föroreningar, vatten och 

energi. 

I magisteruppsatsen ”En jämförelse mellan miljöklassningssystem för befintliga byggnader” 

beskrivs de fyra miljöcertifieringssystemen (Jakubova& Millander 2012). Författarna visar i 

en jämförelse mellan dessa att valet av miljöklassningssystem inte är ett lätt beslut. Systemen 

är baserade på olika variabler där några är skapade för att fungera i länder med andra lagar 

och regler att ta hänsyn till än de vi har i Sverige. Vilket som visar sig vara det bästa 

miljöklassningssystemet kan därför variera mellan olika byggnader.  
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2.7.3 Gröna hyresavtal 

”Ett grönt hyresavtal är en överenskommelse mellan hyresvärd och hyresgäst om att åtgärder 

ska vidtas för att behålla eller förbättra lokalens miljömässiga prestanda.” (Fastighetsägarna 

Sverige AB 2012, 5). 

För att två parter ska kunna komma överens om en gemensam ambitionsnivå samt skapa en 

plan för hur de ska arbeta och agera för att kunna öka eller behålla miljöprestandan i en 

byggnads lokaler finns möjlighet att teckna ett grönt hyresavtal (Fastighetsägarna Sverige AB 

2012). Det vanliga hyresavtalet blir till ett grönt hyresavtal genom att en bilaga bifogas till 

lokalavtalet med ett antal minimikrav samt eventuellt kompletterande krav. Det finns 16 

minimikrav samt 25 frivilliga åtaganden i Fastighetsägarnas gröna hyresavtal. Dessa reglerar 

krav och åtaganden inom följande områden: 

 Samverkan, information och utbildning 

Exempelvis informationsutbyte om miljöambitioner och miljöarbete 

 Miljöcertifiering av byggnaden och/eller lokalen 

Exempelvis om miljöcertifiering finns  

 Energi och inomhusmiljö (mängd energi, energislag samt inomhusmiljö) 

Exempelvis köp av förnybar el  

 Hyresgästanpassning och löpande underhåll (lokalutformning, materialval, val av 

inredning, avfallshantering, lokalunderhåll samt resor) 

Exempelvis miljöhänsyn vid materialval och underhåll 

Anledningen till att hyresvärd och hyresgäst tecknar ett grönt hyresavtal är att fördela ansvaret 

för de åtgärder som förbättrar eller behåller lokalens miljöprestanda. Genom att teckna ett 

grönt hyresavtal kan såväl hyresvärd som hyresgäst gynnas. När det kommer till 

miljöpåverkan har ofta hyresvärden ett informationsövertag över hyresgästen då 

fastighetsrelaterade frågor hör till hyresvärdens kärnverksamhet. Därför faller det sig naturligt 

att hyresvärden står ansvarig för fler åtaganden än hyresgästen. Hyresvärdens åtaganden 

innefattar bland annat ökat ansvar om skriftlig information till hyresgästen om hur denne på 

ett fördelaktigt sätt kan minska miljöpåverkan.  

För att nå framgång vid användning av gröna hyresavtal har det visat sig vara av stor vikt att 

ledningen visar sitt engagemang samt att båda avtalsparterna är villiga att avsätta tid, 

finansiera miljöförbättrande åtgärder och har ett engagemang för en förbättrad miljö. Utöver 

detta krävs även kunskap om miljöpåverkan, kostnader samt risker från aktörerna som 

påverkar lokalen i fråga. Ett sätt att motivera samtliga som kan bidra till en bättre miljö är att 

kontinuerligt informera om de olika åtgärdernas påverkan. Ju tydligare ett förbättrat resultat 

kan visualiseras, desto mer ökar de enskilda individernas engagemang för att bidra till en 

fortsatt förbättring. 
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2.8 Sammanfattning 
Litteraturstudien visar att det finns många fördelar med att arbeta hållbart inom FM. 

Förändringar inom arbetssättet kan leda till förbättringar för verksamheten i stort men som 

alltid finns det många barriärer att överkomma och även viss risk att hållbara åtgärder 

genererar ett sämre resultat sett till organisationens kärnverksamhet. För att lyckas 

implementera ett hållbart arbetssätt effektivt är det därför viktigt för organisationens ledning 

att noga analysera hur de påverkas av olika handlingar och skapa en plan för förändringen. 

Genom att även låta sig inspireras av andra sätt att arbeta med hållbarhets- och miljöfrågor 

kan förändringsarbetet inom FM förenklas.  
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3.Metod 

I detta kapitel redogörs den metod som använts vid framställning av fakta till arbetet. 

Under vårterminen 2013 väcktes ett intresse förFM under en kurs i ämnet. För att få en inblick 

i vilka problem som förekommer på marknaden idag kontaktades Jan Ström som arbetar hos 

FM-leverantörenCaverion. Ett introducerande möte hölls med Jan Ström och hans kollega Per 

Östgren. Under detta möte introducerades FM som helhet och möjliga uppsatsämnen 

diskuterades. Vid ett andra möte deltog Jan Ström samt Erik Ahrsjö från 

nätverksorganisationen IFMA. Erik bidrog med ett bredare synsätt då ett flertal FM-

leverantörer är medlemmar i IFMA. Dessa möten ledde fram till en avgränsning mot 

hållbarhet inom FM.  

För att skriva en utförlig uppsats är det möjligt att välja mellan en induktiv och en deduktiv 

metod (Bhattacherjee, 2012). Den induktiva är en teoriskapande medan den deduktiva är en 

teoritestande metod. Vetenskaplig forskning kräver båda metoderna, men detta arbete sträcker 

sig endast till skapandet av en teori. Vidare vore det intressant att testa huruvida teorierna är 

möjliga att genomföra i praktiken, men detta ryms inte i arbetet. Uppsatsen utfördes genom en 

kvalitativ analysmetod då syftet är att få en förståelse för hur hållbarhet hanteras inom FM. 

Genom åtskilliga sökningar i ett flertal databaser genererades ett stort antal artiklar och 

examensarbeten som utgör sekundärdata i litteraturstudien.De sökord som användes mest 

frekvent var ”Facilities Management”, ”hållbarhet”, ”CSR”. Sökningarna avgränsades ofta till 

attvisadata som skrivits efter 2010. Avgränsningen var nödvändig då både Facilities 

Management och hållbarhet har genomgått stora förändringar under senare år. De tryckta 

källorna utgörs dels av tidigare kurslitteratur, dels av litteratur från KTH:s bibliotek. Dessa 

källor användes främst till grundläggande information medan de elektroniska källorna till 

största del bidrog med praktiska exempel ochframtagande av lösningar. Majoriteten av 

litteraturen är ursprungligen skriven i övriga världen, vilket indikerar att forskningen i Sverige 

är begränsad. I arbetet ligger därför den informationen till grund för bakgrund och generell 

förståelse medan detaljer om hur den svenska marknaden fungerar baseras på de intervjusvar 

som genererats.Under arbetet kontaktadespersoner från sjuorganisationer som delgav 

information om sin respektive verksamhet under intervjuer som utgör uppsatsens primärdata. 

Organisationerna valdes genom att sammanställa en lista på de största fastighetsbolagen 

respektive FM-leverantörerna som är verksamma i Stockholm. Därefter kontaktades de 

personer som ansågs vara mest insatta i ämnet.Intervjuerna bidrog med en djupare förståelse 

samt gjorde det möjligt att jämföra hållbarhetsarbetet hos leverantör och kund. Av de 

niointervjurespondenterna representerar fyra fastighetsbolag och tre FM-leverantörer. Nedan 

introducerasorganisationerna med övergripande information från intervjuerna. 
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Fastighetsbolag Namn Titel Oms. 

mdkr 

Hållbarhets-

policy? 

Hantering 

av FM-

tjänster 

AB Svenska 

Bostäder (SB) 

Maria Holmqvist 

Margareta Bitsch 

Miljösamordnare 

Chef kundservice 

2,5 Nej, 

miljöpolicy 

Flera 

leverantörer 

Akademiska Hus 

AB (AH) 

Sten Wetterblad Regiondirektör 5,6 Ja, 

övergripande 

Flera 

leverantörer 

Coop Fastigheter 

AB (CF) 

Mikael Lindberg Chef för FM 1,7 Ja, 

övergripande 

Samtliga av 

Coor 

Vasakronan AB 

(VK) 

Åsa Almquist 

Anna Denell 

Chef kundservice 

Hållbarhetschef 

6,0 Nej, 

miljöpolicy 

Majoritet av 

Coor 
 

Tabell 1. Intervjurespondenter fastighetsbolag. 

 

FM-leverantör Namn Titel Oms. 

mdkr 

Hållbarhets-

policy? 

Caverion Sverige AB 

(CAV) 

Jan Ström 

 

Säljchef 2,5 Nej, miljöpolicy 

Coor Service Management 

Group AB (CSM) 

ÅsvorBrynnel Kommunikation- och 

hållbarhetschef 

8,0 Ja 

ISS Facility Services AB 

(ISS) 

Pontus Björkdahl Central miljösamordnare 4,5 Nej, miljöpolicy 

Tabell 2. Intervjurespondenter FM-leverantörer. 

Intervjuerna utfördes utifrån två olika mallar, en för fastighetsbolagen (bilaga 1) och en för 

FM-leverantörerna (bilaga 2). Samma frågor har ställts till alla respondenter vilket ger en 

styrka i de resultat som redovisas nedan. Beroende på respondentens kunskap och intresse 

gällande hur deras företag arbetar med hållbarhet inom FM har varierande följdfrågor ställts 

för att ge en djupare inblick i organisationens arbetssätt. Intervjufrågorna skickades ut i förväg 

för att ge respondenten möjlighet att förbereda sig inför intervjun. Under flertalet intervjuer 

hade respondenten diskuterat frågor med sina kollegor i förväg för att ge en mer rättvisande 

bild avorganisationens hållbarhetsarbete inom FM. Sannolikheten för att de personer som 

intervjuades endast gissade sig till svar på frågorna är därför liten, vilket ger mer tyngd i 

resultatdelen. En nackdel med att skicka ut frågorna i förväg är att personen kan svara på 

frågorna på ett uttänkt sätt som möjligen förskönar organisationens arbetssätt, istället för att 

svara instinktivt. Under ett personligt möte kan dock ansiktsuttryck och betoningar noteras 

vilket gör att tveksamheter kring arbetssättkan tas i beaktning. Intervjuerna spelades även in 

för att säkerställa att resultatdelen på ett korrekt sätt speglar respondenternas åsikter. En 

nackdel kan vara att personen känner sig hämmad att uttrycka sin egentliga åsikt. Slutligen är 

uppsatsskrivandet behäftat med en viss tidsbrist vilket begränsade antalet organisationer som 

kontaktats. Fler intervjusvar hade kunnat ge mer tyngd åt problemen som framställs nedan 

men även visa på ytterligare problem. 
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4.Empiri 

I detta kapitel redovisas resultat från de intervjuer som genomförts med anställda på de sju 

organisationerna. Kapitlet är uppdelat i två där fastighetsbolagens intervjuresultat redovisas 

först, följt av FM-leverantörernas intervjuresultat. 

4.1 Intervjuresultat från fastighetsbolagen 

4.1.1 Ansvar och arbetssätt 

Att arbeta med hållbarhet framstår som en självklarhet för de fyra fastighetsbolagen. De är 

eniga om att hållbarheten i samhället är ett gemensamt ansvar där var och en måste kunna stå 

till svars för sitt agerande både idag och framöver. Det är inte bara en skyldighet, utan även en 

konkurrensfördel då allt fler kunder kräver att de organisationer som anlitas har ett hållbart 

arbetssätt. Hållbarhet kan vara ekonomiskt gynnsamt gällande både kärnverksamhet och 

stödverksamhet. 

Huruvida hållbarhet gällande FM-tjänster är ett vedertaget arbetssätt inom fastighetsbranschen 

varierarenligt de intervjuade personerna. Vasakronan och Coop Fastigheter har båda anlitat 

FM-leverantören Coor som sköter de flesta av deras FM-tjänster. Enligt Åsa Almquist på 

Vasakronan (VK) är det framförallt Coor som driver utvecklingen av att skapa en hållbar FM-

leverans då det är deras kärnverksamhet. På Svenska Bostäder (SB) tror Maria Holmqvist att 

de flesta inköpsavdelningarna ställer höga och ofta ambitiösa krav. Hon arbetar på 

miljöavdelningen och berättar att de ständigt arbetar för att övriga avdelningar ska agera mer 

hållbart. Däremot anser hon att de ofta möts av ett visst motstånd vid implementeringen av 

förändringar. Motståndet anses till stor del ha att göra med faktorerna tid och kostnad. Sten 

Wetterblad på Akademiska Hus (AH) är av en annan åsikt och tror inte att hållbarhet inom 

FM är ett vedertaget arbetssätt då de flesta fastighetsbolag arbetar som Akademiska Hus och 

har få FM-tjänster som de arbetar aktivt med. Detta förklarar han med att FM utgör en så pass 

liten del av Akademiska Hus verksamhet. Inom kärnverksamheten däremot, är intresset för 

hållbarhet stort.  

Grunden för FM-arbetet inom Coop Fastigheter håller fortfarande på att sätta sig i 

organisationen då de i början av året upphandlade en stor FM-leverans med Coor. Mikael 

Lindberg på Coop Fastighter (CF) har en tanke att sätta olika hållbara mål i framtiden. Dock 

måste företaget få bättre koll på nyttotal för alla kvm-kostnader för att kunna koppla detta till 

hållbarhetsarbetet. Just nu tittar företaget närmare på energiåtervinning och belysning. 

Vasakronan arbetar med miljöfrågor inom FM genom tjänsten Grön service som levereras av 

Coor. Detta innebär att kontorstjänster som kaffe, frukt och städning har samordnade 

leveranser och att produkterna är miljöanpassade (exempelvis ekologisk frukt) samt att 

leverantörerna har gått miljöutbidning i bl.a. källsortering. Dessutom är det endast en faktura 

och kontaktperson för alla stödtjänster. Inget av fastighetsbolagen arbetar specifikt med 

hållbarhet inom FM idag. Det finns exempelvis inga tydliga mål för vad som ska uppnås inom 

de tre dimensionerna ekologi, ekonomi och miljö. I ett flertal av intervjuerna framkommer det 

dock önskvärt att göra hållbarhet till ett begrepp som ständigt finns med i bakhuvudet och 

därav ligger till grund för alla beslut som fattas inom hela organisationen. 
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4.1.2 Upphandling 

De fyra fastighetsbolagen har alla med hållbarhet eller miljö som aspekt vid upphandling av 

FM-tjänster. Hållbarhets- och främst miljöfrågor är därmed ett krav och en grund för 

samarbetet med FM-leverantören. Coop Fastigheter inkluderar exempelvis en bilaga med 

organisationens hållbarhetspolicy redan vid upphandling av ett FM-kontrakt, vilken sedan blir 

en bilaga till själva kontraktet. Leverantörerna får sedan redogöra för sitt nuvarande 

hållbarhetsarbete och vid utvärdering av anbudet försäkras att de accepterar 

hållbarhetspolicyn. Mikael Lindberg (CF) menar att det inte går att redogöra för hur tungt 

hållbarhetsaspekten väger i förhållande till andra aspekter som pris och kvalitet men slår fast 

att det är en hygienfaktor att leverantören accepterar alla punkter i hållbarhetsavtalet och 

samtidigt arbetar på ett hållbart sätt. Om de arbetar på ett ohållbart sätt eller inte accepterar 

policyn följer en diskussion som kan få till följd att de diskvalificeras som anbudsgivare.  

Svenska Bostäder upphandlar sina leverantörer enligt Lag (2007:1091) om offentlig 

upphandling och ställer relevanta miljökrav i processen. Lagen reglerar inköp av myndigheter 

och statligt ägda bolag, vilket gör att inte alla organisationer berörs. Då leverantörerna 

representerar Svenska Bostäder utåt anses det viktigt att processen genomförs noggrant. 

Anbudsgivarna lämnar in en miljöplan, en slags mall, där det framgår hur de uppfyller 

Svenska Bostäders miljökrav exempelvis genom att ange vilka produkter som används. 

Miljöenheten granskar och godkänner sedan planen och när en leverantör har vunnit 

kontraktet ska de arbeta enligt den miljöplan som lämnats in. Varje år gör Svenska Bostäder 

cirka 20 slumpvis utvalda miljörevisioner där miljöarbetet granskas. Om miljöplanen inte 

följs får leverantören chans att rätta sig, men i två fall har Svenska Bostäder sagt upp avtaletdå 

det varit uppenbart att arbetet inte stämde överens med vad som var avtalat. 

4.1.3 Utmaningar mot ett effektivt arbetssätt 

Utifrån en lista, bestående av åtta punkter, väljer intervjurespondenterna de punkter som 

främst förhindrar organisationen från att effektivt hantera ansvaret för att agera hållbart 

inomFM. Svaren visar en spridning där fastighetsbolagen inte äreniga angående vad det 

största hindret är. Tid och kostnad är aspekter som kan förväntas ligga till grund för många 

beslut. Dessa diskuteras till viss mån av samtliga fastighetsbolag då tidsbrist och önskan om 

lägsta möjliga kostnad är ständigt förekommande. Andra hinder är bristande kunskap och 

medvetenhet. Sten Wetterblad (AH) anser att medvetenhet måste spridas inom hela 

organisationen, inom såvälkärnverksamhet somstödverksamhet, för att de ska kunna arbeta 

effektivt med hållbarhet. Anna Denell från Vasakronan anser att de själva i vissa fall är 

omedvetna om den påverkan som uppstår i alla led, men även att leverantörerna ibland saknar 

den kunskap som skulle krävas för att minska påverkan vid utförandet. Mikael Lindberg (CF) 

anser att många idag har kunskap och idéer om vad som borde göras, men saknar verktygen 

för att kunna genomföra dem på ett bra sätt. Han efterfrågar mallar eller nyckeltal som kan 

användas för att arbeta mer effektivt med hållbarhet inom FM. För att få samtliga i en 

organisation att arbeta med hållbarhet är det enligt Mikael Lindberg (CF) av stor vikt att 

ledningen visar att detta är viktigt samt att de lever som de lär. Om inte ledningen engagerar 

sig i frågorna kommer sannolikt inte deras medarbetare heller att göra det.  
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Ett annat problem som uppkommer under intervjuerna är de korta kontrakt som tecknas 

mellan fastighetsbolag och FM-leverantörerom något eller några år. Sten Wetterblad (AH) 

visar fördelarna med detta då det innebär att omförhandling eller byte av leverantör kan ske 

om de anses utföra ett bristfälligt arbete. Han säger också att det ofta förekommer att en 

leverantör genomför arbetet väl till en början, men sedan kommer in i en vana som får 

arbetets kvalitet att successivt försämras. Detta sker inte till lika stor grad om kontraktet snart 

ska omförhandlas, men om så ändå är fallet är det lätt att byta leverantör. En nackdel med att 

teckna korta kontrakt är dock att det försvårar det hållbara arbetet. Mikael Lindberg säger att 

de på Coop Fastigheter nyligen tecknat ett femårskontrakt med Coor och att det anses vara 

länge i fastighetsbranschen. Han säger att den längre kontraktstiden förbättrar möjligheterna 

för Coor att göra investeringar, vilket är nödvändigt för att kunna arbeta hållbart. För många 

hållbara åtgärder krävs en längre tidsperiod innan investeringen visar resultat. Om en 

leverantör endast är garanterad att få arbeta med samma fastighetsbolag i ett års tid finns det 

många hållbara lösningar som inte hinner genomföras och få ett positivt resultat inom 

kontraktstiden. Löperett kontrakt över flera år är det både lättare och mer värdefullt att 

påbörja större hållbarhetsåtgärder.  

4.1.4Lagändring 

Vid diskussioner om framtiden talas det under samtliga intervjuer om förändringar genom nya 

lagar. Det finns en önskan om att nya relevanta lagar och regler tas fram, men också att 

branschorganisationerna tar sitt ansvar genom att arbeta fram mallar och verktyg som kan 

underlätta arbetet för ett hållbart FM-arbete.Intervjuobjekten från fastighetsbolagen tror att 

nya lagkrav skulle vara ett bra påtryckningsmedel för att förändra hållbarhetsarbetet inom 

framtida FM. Sten Wetterblad (AH) anser att sannolikheten att fastighetsbolagen agerar ökar 

om lagkraven skärps. Regleringar är enligt Mikael Lindberg (CF) bra även av den 

anledningen att de tvingar fram en utveckling inom området. Maria Holmqvist (SB) påpekar 

att det många gånger får positiva resultat att tvinga fram förändring, men hon är också snabb 

med att trycka på vikten av att agera innan lagen blir verklighet för att inte tappa 

konkurrensfördelar. 

4.1.5Utvecklingsmöjligheter 

Utöver en positiv effekt av strängare lagkrav är intervjuobjekten från fastighetsbolagen även 

överens om att den allra viktigaste förändringen för att komma framåt med hållbarhetsarbetet 

inom FM har att göra med ett bättre samarbete både med de egna kunderna och med andra 

fastighetsbolag. Anna Denell (VK) anser att leverantörerna bör bli bättre på att informera om 

hur olika ageranden påverkar möjligheten att arbeta hållbart. Flera av fastighetsbolagen pekar 

även på vikten av att ha en välfungerande nätverks- eller branschorganisation som ansvarar 

för att arbeta fram ett sätt att öka samarbetet. Sten Wetterblad (AH) tror dock att ett problem 

med att samarbeta med andra fastighetsbolag är den konkurrensfördel som skapas av att 

arbeta hållbart och att många därför inte skulle vara intresserade av att dela med sig av den 

information de besitter.  

Sten Wetterblad (AH) tror även att det är lönsamt för organisationer att arbeta med frågor som 

är fokuserade på hållbarhet och att ekonomi är en motor för att föra arbetet framåt. Både 

Akademiska Hus och Coop Fastigheter pekar på vikten av att ha en engagerad ledning för att 
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komma framåt i hållbarhetsarbetet. Det gäller att skapa en grundinställning som genomsyrar 

hela organisationen, både kärnverksamhet och stödverksamhet, för att en positiv förändring 

ska kunna ske. 

4.1.6Handlingsplan 

Under intervjuerna dras en parallell till det arbete som utfördes i Australien genom att ta fram 

en handlingsplan där berörda myndigheter samarbetade med FM-branschen med målsättning 

att föra hållbarhetsarbetet framåt. Intervjuobjekten från fastighetsbolagen är alla positiva till 

idén om att utföra något liknande även i Sverige då organisationer brottas med liknande frågor 

här. Mikael Lindberg (CF) tror att det skulle vara till stor nytta om berörda myndigheter 

hjälpte fastighetsbolagen genom att ta fram olika mallar och standarder för att föra arbetet 

framåt. Sten Wetterblad (AH) frågar sig dock varför stat eller myndigheter behöver vara 

inblandade i arbetet och anser att branschgemensamma projekt vore en bättre idé. Han menar 

att ett liknande arbete i Sverige skulle kunna utföras i nätverksorganisationerna och att 

ansvaret många gånger bör ligga där när det gäller att föra arbetet framåt.  

På Svenska Bostäder diskuteras förslaget med en positiv inställning till att ett liknande projekt 

genomförs i Sverige under förutsättning att branschen är öppen för de förändringar som krävs 

för att det ska bli ett lyckat resultat. Under intervjun föreslogs att Fastigo, som är en 

paraplyorganisation för fastighetsbolag, skulle gå ut med information om hållbarhet inom FM 

och starkt rekommendera medlemmar inom organisationen att arbeta enligt de mallar och 

verktyg som de tar fram inom området. Margareta Bitsch (SB) tror exempelvis att det vore en 

bra idé att ta fram en gemensam mall för hur hållbarhetsarbetet ska redovisas, men pekar 

också på vikten av att sätta mål som följs upp då det annars finns stor risk att ingenting 

händer.  

4.1.7Hållbart FM-kontrakt 

De flesta av fastighetsbolagens intervjuobjekt anser att det vore en bra idé att ta fram en mall 

för ett hållbart FM-kontrakt som kan användas vid upphandlingar för att teckna hållbara FM-

tjänster. För att kontraktsmallen ska bli användbar finns dock många aspekter att ta hänsyn 

till. Mikael Lindberg (CF) tror att det hållbara FM-kontraktet skulle behöva kopplas till något 

slags incitament för båda parter samt att olika nyckeltal måste införas för att skapa ett 

mervärde. Anna Denell (VK) belyser vikten av att ett sådant kontrakt fokuserar på de frågor 

där det krävs samverkan för att uppnå ökad hållbarhet. Maria Holmqvist (SB)tror att ett 

hållbartFM-kontrakt skulle vara ett sätt att komma längre än lagstiftningen. Hon tror också att 

hållbarheten inom FM skulle öka om båda parter känner att de har bidragit och kommit 

överens om vissa frågor istället för att det bara är den ena parten som ställer krav. Arbetet blir 

personligt då gemensamma mål skapas vilket är både positivt och roligt för parterna. 

Nackdelen är att det tar mycket tid från båda parter att samarbeta till så hög grad. 

Sten Wetterblad (AH) tror att ett hållbart FM-kontrakt möjligtvis skulle kunna vara framtiden 

inom fastighetsbranschen men anser att det inte är av intresse för Akademiska Hus då FM är 

en sådan liten del av organisationen. Kärnverksamheten kommer alltid vara viktigast och 

hållbarhetsarbetet med FM kommer att komma in mer naturligt med en ökad medvetenhet 
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inom hela organisationen. Ett hållbart FM-kontrakt skulle dessutom kräva mycket tid och 

engagemang från båda parter vilket många gånger saknas enligt Sten Wetterblad (AH). 

4.1.8 Framtid 

Ingen av de intervjuade personerna anser att hållbarhetsfrågor inom FM är en trend, utan det 

anses vara en fråga som hela tiden får ökat fokus. Intresset gällande hållbarhet kommer inte 

att minska i framtiden utan snarare fortsätta växa. Mikael Lindberg (CF) tror att deras kunder 

kommer att ställa högre krav på hållbarhet i framtiden och då måste de hänga med i 

utvecklingen för att inte tappa marknadsandelar. På Svenska Bostäder är Maria Holmqvist och 

Margareta Bitsch överens om att ett hållbart arbetssätt är en självklarhet i grunden men att det 

även kan vara en konkurrensfaktor att vidareutveckla det hållbara arbetssättet till högre 

nivåer. Organisationer som inte agerar miljövänligt får stor negativ publicitet. Margareta 

Bitsch (SB) tror även att den yngre generationen som är på väg in på arbetsmarknaden nu när 

fyrtiotalisterna går i pension har mycket större kunskap om hållbarhet och att det därmed blir 

omöjligt att bortse från frågor gällande hållbarhet inom FM. Slutligen pekar hon också på 

vikten av att gå från ord till handling då många säger att de arbetar aktivt med hållbarhet och 

har olika policys men sedan ändå åker ensamma i varsin bil till och från jobbet varje dag.  

4.2 Intervjuresultat från FM-leverantörerna 

4.2.1 Ansvar och arbetssätt 

FM-leverantörerna anser att det är allas ansvar att föra hållbarhetsarbetet framåt. Jan Ström på 

Caverion (CAV) menar att kunden ansvarar för att inte köpa en ohållbar leverans samtidigt 

som leverantören har ett ansvar att inte erbjuda en ohållbar leverans. Pontus Björkdahl på ISS 

nämner att staten skulle kunna vara med och anordna olika forum för att öka medvetenheten 

om hållbarhet hos både leverantörer och kunder och på så sätt bidra till att föra arbetet framåt. 

Återkommande i intervjuerna med Pontus Björkdahl (ISS) och Åsvor Brynnel på Coor (CSM) 

är även önskan om ökade krav från kunderna gällande hållbarhet. 

Samtliga FM-leverantörer är överens om att hållbarhet gällande FM-tjänster är ett vedertaget 

arbetssätt inom FM-branschen. Aktörerna arbetar inte på samma sätt med hållbarhetsfrågor, 

men som seriös FM-leverantör ses arbetet som en självklarhet. Hos ISS arbetar de anställda 

med hållbarhet för att ISS ska ses som en attraktiv arbetsgivare, men också för att 

organisationen ska ta sitt samhällsansvar. Pontus Björkdahl (ISS) menar även att det i 

slutändan handlar om ekonomi och att ett hållbart arbetssätt anses vara en konkurrensfördel 

inom branschen. Den ekonomiska aspekten av att arbeta hållbart ses som en fördel även hos 

Caverion. De har en målsättning att leva som de lär och Jan Ström (CAV) anser att ett 

effektivt handlade får en miljöeffekt som kommer på köpet. Hos Coor ses hållbarhet som en 

fördelning av resurser mellan generationer vilket enligt Åsvor Brynnel innebär att ett hållbart 

arbetssätt inte är något som Coor väljer att göra utan något som ska ses som ett angreppssätt. 

När det gäller leverantörernas arbete med att påverka fastighetsbolagens inställning till ett mer 

hållbart arbetssätt inom FM används idag ofta någon form av rådgivning. På ISS pågår ett 

ständigt arbete med att hitta små förbättringar samtidigt som de anställda uppmuntrar sina 

kunder till att välja hållbara förslag i så stor utsträckning som möjligt. I de större kontrakten 

används ofta deras miljöplan där kund och leverantör gemensamt sätter upp mål för kontraktet 
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som sedan följs upp under året. Jan Ström (CAV)tror att fastighetsbolagen bäst kan påverkas 

genom att informeras om den ekonomiska nyttan i hållbarhetsarbetet och ser en utmaning i att 

få dem att förstå att det inte är lönt att skjuta det jobbiga framför sig. Coors anställda försöker 

främst påverka sin egen leverans, eftersom de har så stor del av sin verksamhet i kundernas 

lokaler. De har också tagit fram ett verktyg, Coor Green Services, för att underlätta 

rådgivningen. I verktyget finns över hundra FM-tjänster som kan mätasoch tilldelas olika 

poäng beroende på hur miljövänlig tjänsten är. Poängen räknas sedan samman och de kunder 

som uppnår tillräckligt höga poäng får en Silver- eller Guldmärkning. Idag erbjuds Coor 

Green Services utan extra kostnad och kunden får själv välja om verktyget ska användas eller 

inte i leveransen. 

4.2.2 Upphandling 

Enligt Jan Ström (CAV) och Åsvor Brynnel (CSM) är hållbarhet alltför sällan en 

förekommande aspekt vid FM-upphandlingar när det väl kommer till kritan medan Pontus 

Björkdahl anser att hållbarhet i någon form nästan alltid är en aspekt vid upphandlingar på 

ISS. FM-leverantörerna är docköverens om att nivån av hållbarhet beror på vem som är kund i 

förfarandet. Statliga och kommunala organisationer ställer ofta högre krav på 

hållbarhetsfrågor än vad privata organisationer gör vid FM-upphandlingar.  

Åsvor Brynnel(CSM) påpekar att det många gånger fortfarande är det lägsta priset som styr 

upphandlingen vilket skapar en för låg nivå på hållbarhetsaspekten överlag. Hon menar att det 

kortsiktiga perspektiv som flertalet fastighetsbolag har idag i kombination med att alla 

miljökostnader inte kostnadsförs gör att det känns billigare att välja det alternativ som är 

mindre hållbart. I framtiden tror Åsvor Brynnel (CSM) att någon form av koldioxidskatt 

kommer att införas som gör miljöfarliga utsläpp dyra för organisationer. Då utsläpp inte 

regleras idag skapas ett kortsiktigt vinstintresse där de konsekvenser som skapas för 

kommande generationer inte betalas för. Åsvor Brynnel (CSM) anser att det är möjligt att 

tjäna på att arbeta mer hållbart men att det kräver ett längre tidsperspektiv då många av de 

vinster som ett hållbart arbetssätt för med sig inte uppenbarar sig förrän efter ett par år.  

4.2.3 Utmaningar mot ett effektivt arbetssätt 

De intervjuade personerna från leverantörssidan får liksom personerna från fastighetsbolagen 

under intervjun möjlighet att besvara frågan vad som hindrar dem från att effektivt hantera 

hållbarhet inom FM. Svaren är relativt spridda, men barriärer som rör tid och kostnad 

förekommer frekvent och ses exempelvis av Åsvor Brynnel(CSM) som de två största hindren. 

Hon menar på att kunskapen om hur hållbarhet bör hanteras finns, men att det inte är möjligt 

att förbättra hållbarhetsarbetet då kunderna pressar priserna. Hon ser också ett hinder i att det 

tar lång tid mellan beslut och resultat av arbetet då det är svårt att i förväg veta var och när det 

positiva resultatet kommer att falla ut. Pontus Björkdahl (ISS) poängterar också detta under 

intervjun och ser därmed tidsperspektivet som det största problemet, följt av bristen på 

medvetenhet om hållbarhet. Jan Ström (CAV) tycker att det finns en bristande kunskap i hur 

hållbara åtgärder kan utföras och säger även, liksom Pontus Björkdahl (ISS), att en svårighet 

ligger i att det tecknas alltför korta kontrakt. Slutligen valde Åsvor Brynnel (CSM) att lägga 

till en egen punkt som den tredje största barriären. Hon menar att det finns ett bristande 
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intresse av att agera hållbart från kundens sida och att detta utgör en stor svårighet då destyr 

när kontraktet tecknas. 

4.2.4Lagändring 

Huruvida ökade lagkrav om hållbarhet skulle föra arbetet framåt inom FM är något som 

leverantörerna är skeptiska till. Frågan ställs om vad lagen i så fall skulle reglera och Pontus 

Björkdahl (ISS) tror att ökade kundkrav är viktigare än ökade lagkrav. Jan Ström (CAV) tror 

att lagkrav skulle hjälpa utvecklingen på traven, men ifrågasätter samtidigt om det verkligen 

är hållbart att ställa krav på allt i lagar. Han tror därför att det vore bättre om FM-branschen 

kunde samarbeta och besluta om hållbarhetsfrågorna själva tillsammans med kunderna. Han 

påpekar att det troligtvis går fortare att få igenom ett mer hållbart arbetssätt med ett lagkrav 

men undrar om det verkligen blir bättre. Åsvor Brynnel (CSM) tror att en lag om 

hållbarhetsredovisning skulle kunna vara positivt för utvecklingen. Då både kund och 

leverantör skulle tvingas redovisa sitt hållbarhetsarbete inom FM skulle fler tvingas se över 

sitt agerande. Nackdelen med ett sådant lagkrav är att redovisning är kostsamt vilket skulle 

kunna slå hårt mot de mindre organisationerna. 

4.2.5Utvecklingsmöjligheter 

Vid frågan om det finns områden som skulle kunna utvecklas mer än den hållbarhetsnivå de 

håller idag pekar både Pontus Björkdahl (ISS) och Åsvor Brynnel (CSM) ut leverantörskedjan 

som ett potentiellt utvecklingsområde. Det handlar om att få större koll och ställa högre krav 

på sina underleverantörer från första början till slutleverans. Detta kräver ökad dokumentation 

så att FM-leverantören kan påvisa för kund att de tar ansvar i hela kedjan. För Caverion är 

leverantörskedjan inte ett lika stort och viktigt område då de arbetar mycket med egen 

personal i FM-leveransen.  

Jan Ström (CAV) pekar på att prisfrågan många gånger är det viktigaste för kunden, vilket gör 

det svårt för FM-leverantören att utveckla tjänsten då hållbarhetsfrågorna kommer i 

skymundan. Han menar också att FM-leverantörer generellt fokuserar på att vinna ett anbud 

vilket gör att få vågar sätta ned foten när vissa alternativ inte är tillräckligt hållbara. Ett sätt att 

påverka detta vore helt enkelt att säga nej tack till en del anbud, något som Caverion gör i 

vissa fall. Även Åsvor Brynnel (CSM) anser att en av de största bromsklossarna för att föra 

utvecklingen av hållbarhetsarbetet framåt är prispressen från kunderna, vilken gör att det mest 

hållbara alternativet sällan används. En positiv utveckling skulle därför kräva ökade krav från 

kunderna gällande hållbarhet men också att en ökad upplysning i form av att mer information 

sprids om hållbarhet inom FM. Även Jan Ström (CAV) tror att en positiv utveckling kräver att 

hållbarhetsfrågorna lyfts fram på agendan så att förståelse skapas rörande vad hållbarhet inom 

FM-tjänster innebär. En bättre samsyn av begreppets betydelse är en nödvändighet för att 

skapa en förutsättning för utveckling av hållbarhetsarbetet inom FM, allt för att arbetet inte 

ska bli för brett.  

Jan Ström (CAV) anser att ett sätt att komma framåt vore att skapa ett slags hållbarhetsindex 

för FM-tjänsterna snarare än att endast titta på enskilda nyckeltal då det skulle krävas en 

mängd olika nyckeltal för att få ett jämnt resultat. Indexet skulle däremot kunna visa om 

fastighetsbolaget ligger under eller över indextalet vilket ger en enkel bild av hur hållbar FM-
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leveransen är. En förutsättning för att detta ska lyckas är dock att leverantören hittar 

kundnyttan i hållbarhetsarbetet, annars finns stor risk att någon förändring aldrig blir av. 

Långsiktiga samarbeten inom så väl branschen som med fastighetsbolagen är därmed viktigt 

och något som både Jan Ström (CAV) och Pontus Björkdahl (ISS) anser att deras 

organisationer lägger stor vikt vid. Pontus Björkdahl (ISS) tror också att svaret på vilka 

förändringar som måste göras ligger i att hitta unika lösningar mellan varje kund och 

leverantör samt att sätta långsiktiga mål för att kunna förbättra de erbjudna tjänsterna. 

4.2.6Handlingsplan 

Under intervjuerna diskuteras även om en handlingsplan liknande den som togs fram i 

Australien i ett samarbete mellan FM-branschen och regeringen skulle var möjlig att 

genomföra även i Sverige. De tre leverantörerna är alla positiva till ett liknande projekt i 

Sverige och Pontus Björkdahl (ISS) ser det som en bra möjlighet att komma fram till 

långsiktiga strategier som gynnar alla parter. Jan Ström (CAV) anser att en handlingsplan 

vore ett mer smakfullt sätt att göra förändringar än att skapa lagkrav som måste följas. Både 

Åsvor Brynnel (CSM) och Jan Ström (CAV) frågar sig dock varför regeringen måste vara 

inblandad i processen och anser att något liknande skulle kunna genomföras inom en 

branschorganisation. Jan Ström (CAV) påpekar dock att fördelen med att regeringen är 

inblandad skulle kunna vara att hållbarhetsfrågorna lättare kommer upp på agendan och 

därmed blir handlingsplanen mer slagkraftig. Det är också viktigt att fastighetsbolagen är med 

på förändringen så att inte bara FM-branschen gynnas i en sådan handlingsplan varför 

regeringen exempelvis skulle kunna skapa de verktyg och mallar som krävs.  

4.2.7Hållbart FM-kontrakt 

För att öka samarbetet mellan parterna när det gäller hållbarhetsfrågorna inom FM diskuteras 

under intervjuerna om det vore möjligt att koppla en hållbar FM-bilaga till kontraktet. FM-

leverantörerna tror alla att det vore en möjlig lösning men det finns viss skepticism mot risken 

att det endast skulle bli ännu en bilaga till kontraktet. Leverantörerna skulle föredra att ha 

samarbetsdelen som en integrerad del av själva kontraktet men det påpekas att det vore bra att 

ha en hållbarhetsmall att utgå ifrån när kontraktet tecknas.  

För att integreringen av hållbarhetsfrågorna i kontraktet ska gå så smidigt som möjligt tror 

både Pontus Björkdahl (ISS) och Jan Ström (CAV) att ekonomiska incitament, i form 

ekonomisk nytta eller möjligtvis ett index, är viktiga. Åsvor Brynnel(CSM) tror att ett hållbart 

FM-kontrakt vore ett bra sätt att öka det viktiga samarbetet mellan parterna men påpekar 

samtidigt att det är svårt att ställa krav på fastighetsbolagens hållbarhetsarbete. Leverantören 

kan komma med idéer och förslag på hur hållbarhetsarbetet kan förbättras men det är svårt att 

kräva ett förändrat beteende. Jan Ström (CAV) tror däremot att leverantören har stor 

möjlighet att påverka i någon riktning, i vissa fall mer än andra. Det är svårt att ställa krav vid 

ett nytt anbudsförfarande men då leverantören innehar ett kontrakt angående FM-tjänster med 

ett fastighetsbolag finns stor möjlighet till påverkan. Förutsättningen är dock att båda parter är 

överens om vad hållbarhet innebär.  
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4.2.8 Framtid 

Likt personerna från fastighetsbolagen tror de intervjuade personerna från FM-leverantörerna 

att arbetet med hållbarhet kommer att påverka FM-tjänsterna inom en nära framtid. De anser 

det dock viktigt att poängtera att hållbarhet inte ska ses som en trend som kommer att avta. 

Troligt är snarare att fokus på frågorna kommer att öka ännu mer och att hållbarhet därmed 

blir en hygienfaktor. Pontus Björkdahl (ISS) tror exempelvis att det kommer ställas högre 

krav på att FM-leverantörer kan visa att de agerar på ett hållbart sätt och att det därför gäller 

för ISS att ligga i framkant för att inte tappa marknadsandelar. Han påpekar också att viss 

press är bra för att föra arbetet med hållbarhet inom FM framåt vilket Åsvor Brynnel (CSM) 

håller med om. Hon uttrycker därför en önskan om ökade kund- och ägarkrav på 

hållbarhetsfrågorna för att leda utvecklingen åt rätt håll. Detta är något som Jan Ström (CAV) 

tror kommer att förändras i och med att en ny generation är på väg in på arbetsmarknaden. 

Yngre människor lägger större vikt vid att FM-tjänsterna sköts på ett hållbart sätt, vilket 

kommer att påverka både leverantörernas och kundernas arbetssätt på ett positivt sätt. 

Intresset hos FM-leverantörerna att öka hållbarhetsarbetet inom FM-tjänsterna skiljer sig åt. 

Ingen har för avsikt att minska arbetet med hållbarhet, men hur de agerar i denna fråga idag 

varierar. Hos ISS finns ett intresse att öka hållbarhetsarbetet varför det pågår en ständig 

utveckling inom området. Även Caverion ser ett intresse i att öka arbetet med 

hållbarhetsfrågor och har när intervjun genomförs precis gått med i en nystartad 

hållbarhetsgrupp ledd av IFMA. Jan Ström (CAV) ser samarbetet som ett professionellt sätt 

att öka hållbarhetsarbetet inom hela branschen och har en förhoppning om att engagemanget 

ska leda till framgångsrika resultat för hållbarhetsarbetet inom FM. På Coor å andra sidan 

finns för närvarande inte något stort intresse av att öka hållbarhetsarbetet. Anledningen till 

detta är enligt Åsvor Brynnel (CSM) att de i dagsläget ligger på en god nivå som de har för 

avsikt att upprätthålla. Coors ägare och kunder är de som kan öka kraven och få igång ett 

aktivt intresse för att öka hållbarhetsarbetet, men så länge båda parter fortsätter vara nöjda 

anses arbetet med hållbarhet ligga på en fullgod och acceptabel nivå. 
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5. Analys 

I detta kapitel redogörs författarnas åsikter gällande hur de problem som framställts i arbetet 

bör hanteras. Samtliga fakta som föregår detta kapitel ligger till grund för den analys som 

följer nedan. 

Vi har varit i kontakt med både fastighetsbolag och FM-leverantörer och har funnit att 

fastighetsbolagens kunskap varierar från de som har en separat FM-avdelning till de som 

ställer sig frågande till vad FM är. Naturligtvis är det så att de som inte känner till FM saknar 

kunskap om vad begreppet står för och hur FM kan förbättra organisationens verksamhet. 

Följden blir att dessaorganisationerinte har möjlighet eller tillräcklig kunskap att arbeta 

hållbart med konceptet FM, vilket är ett problem. För att kunna förbättra arbetet inom FM 

måste de som idag inte använder sig av samlingsbegreppet FM först och främst lära sig vad 

det står för. 

5.1 Hållbarhet som arbetssätt idag 
Mellan raderna framkommer att FM-leverantörerna är av åsikten att fastighetsbolagen till stor 

del är ansvariga för att ställa krav gällande hållbarhet. Det är de som har sista ordet vid en 

upphandling och leverantörerna återkommer ofta till den ständiga prispress som förekommer 

vid upphandlingar. När ett slutgiltigt beslut fattas är leverantören tvingad att presentera något 

som intresserar motparten för att ett samarbete ska påbörjas. Utrymmet för förändring på 

leverantörernas begäran anser de själva därför är litet. En ytterligare försvårande 

omständighet är det faktum att det ofta krävs en längre tidsperiod innan ett hållbart arbetssätt 

ger positiva utfall. Leverantörerna anser att detta bidrar till fastighetsbolagens tveksamma 

inställning till att fatta hållbara beslut. Från delar av kundsidan finns en uppfattning av att 

stödtjänsterna innefattar en liten del av den totala verksamheten vilket förklarar varför de ofta 

är lågt prioriterade. I många fall finns varken kompetens eller intresse inom organisationen 

och därför är utvecklingen liten. För andra, de som har en och samma leverantör till stora 

delar av sina FM-tjänster, är kunskapen större. De är av en annan uppfattning och ser 

problemen på ett sätt som i större utsträckning liknar leverantörernas synsätt. Ett naturligt 

resultat av ett samarbete med FM-branschen.   

En återkommande fråga under arbetet berör vem som har det yttersta ansvaret för ett hållbart 

arbetssätt inom FM-tjänsterna. Samtliga personer som intervjuats menar att ansvaret delas av 

alla, men vi anser att det övervägande ansvaret idag delas av FM-leverantörerna och 

nätverksorganisationerna. Den bristande kunskap som existerar hos många fastighetsbolag gör 

det omöjligt för dem att ställa rimliga krav. Fastighetsbolagen ansvarar för att agera hållbart 

gällande sin kärnverksamhet, vilket de också gör. Däremot saknar de kunskap om vad de kan 

göra för att på bästa sätt bidra till en hållbar utveckling inom sina stödtjänster. Att arbeta 

hållbart inom FM bördock vara lika viktigt för alla fastighetsbolag, oavsett hur de arbetar 

inom kärnverksamheten. Det engagemang som finns inom fastighetsbolagens kärnverksamhet 

ligger med stor sannolikhet till grund för mängden hållbart arbete som även når bolagens 

stödverksamhet. Hållbarhet inom FM gäller deras stödverksamhet och där har de bristande 

kunskap för att förstå hur de kan agera för att bidra på bästa sätt. Leverantörerna bör därför ta 

det första steget i partsrelationen. De har den kompetens som krävs för att vidareutveckla det 
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hållbara arbetssättet och informera fastighetsbolagen om det bästa sättet att agera. Om de så 

önskar kan de göra detta genom ett samarbete med nätverksorganisationerna, vilket kan 

generera fler lösningar.  

Fastighetsbolagen och FM-leverantörerna har delade meningar om hur frekvent hållbarhet 

förekommer som en aspekt vid upphandling av FM-tjänster. Den första parten anser att 

hållbarhet eller miljö alltid är förekommande medan den andra parten anser att det sällan är 

med som en aspekt. Vår känsla är att hållbarhet generellt är med i bakhuvudet hos 

fastighetsbolagen och diskuteras vid anbudsförfarandet men att det i förhållande till pris och 

kvalitet väger lätt. Leverantörerna förväntas leva upp till en viss hållbarhetsnivå men denna 

nivå blir alldeles för låg när priset ökar och fastighetsbolaget vill genomföra upphandlingen 

till lägsta möjliga kostnad. Många vill gärna att FM-leveransen blir mer hållbar men inte till 

en högre kostnad varför hållbarhetsfrågorna ofta faller bort. Den stora prispressen är ett 

problem för att utveckling ska kunna ske inom hållbarhetsområdet. Konkurrensen mellan 

leverantörerna är stor och att vinna anbud är i fokus, vilket gör det svårt att leverera förslag på 

hållbara lösningar. Ingen vågar ställa högre krav på den potentiella kunden då risk finns att 

denne förloras till en konkurrent. Påverkan sker därför först efter att leverantören har vunnit 

kontraktet och en relation har etablerats parterna emellan. Det kan dock diskuteras om 

leverantörerna inte har möjlighet att påverka fastighetsbolagen i någon riktning innan ett 

kontrakt tecknas.  

De fastighetsbolag som outsourcar samtliga FM-tjänster till en och samma FM-leverantör har 

generellt större kunskap om vad FM-arbetet faktiskt innebär för verksamheten samtidigt som 

det underlättar för leverantören att peka på hållbara förbättringsåtgärder. Outsourcas tjänster 

enskilt till olika FM-leverantörer är det svårare att skapa nytta för fastighetsbolagen varför 

intresset att arbeta hållbart brister. Vi tror därför att det ur en hållbarhetssynpunkt är 

fördelaktigt att samla alla FM-tjänster hos en leverantör.Något förvånande som framkommer 

under intervjuerna med FM-leverantörerna är att majoriteten anser att de inte kan påverka 

situationen alls om inte fastighetsbolagen begär en förändring. Vi anser att det är ett passivt 

ställningstagande som inte är befogat från de som är experter inom området. Argumentationen 

om att kunden har sista ordet är riktig och dilemmat med lägsta pris är självklart. Däremot 

anser inte vi att FM-leverantören kan ställa sig passiv och inte agera för en vidare utveckling. 

De stordriftsfördelar och besparingar som genereras då flera tjänster är samlade kan skapa en 

ekonomisk vinning för båda parter varför leverantören bör ha ett intresse i att informera 

fastighetsbolagen om detta. Leverantören är den part som måste ta första steget mot en hållbar 

utveckling, menbåda parter måste engagera sig i de förändringsförslag som presenteras nedan 

för att arbetet inom FM ska kunna bli mer hållbart. 

5.2 Förslag för att utveckla hållbarhetsarbetet 
Vår uppfattning är att en viktig del av problemet grundar sig i ansvarsfrågan. Intervjuerna 

visar att de fem mest angelägna hindren som framkommer i diskussioner om ansvaret för 

hållbarhet är tidsbrist, önskan om lägsta möjliga kostnad, tecknande av korta kontrakt, 

bristande kunskap samt bristande medvetenhet. De första tre är svåra att åtgärda. Tiden 

kommer aldrig räcka till, kampen om ett fördelaktigt pris kommer aldrig att ta slut och att 

teckna korta kontrakt kommer alltid att vara lockande då agerandet inte kräver stora risker. I 
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sämre tider finns det möjlighet att dra in på kostnader för stödtjänster och satsa mer på 

kärnverksamheten om stödtjänsterna har tecknats med korta kontrakt. Det krävs ett förändrat 

beteende för att dessa inte ska anses vara hindrande mot ett hållbart arbetssätt, vilket vi tror 

kan överkommas genom att öka kunskap och medvetenhet. Vi har valt att förhålla oss till 

dessa tre delar genom att försäkra att de hålls på en nivå som är acceptabel för alla parter. I de 

fall där vi även hittar något fördelaktigt anses det vara en bonus. Den till stor del bristande 

kunskap och medvetenhet som råder idag är kärnan i den alltför långsamma utvecklingen och 

de problem som samhället står inför gällande hållbarheten inom FM. Det är en nödvändighet 

att börja i den sociala dimensionen genom att arbeta aktivt för att öka både kunskap och 

medvetenhet för att lyckas motivera de förändringar som kommer att krävas för att nå positiva 

resultat. Viktigt är även att kommunicera samt skapa engagemang. Med detta i åtanke 

presenteras följande lösningsförslag. 

5.2.1 Handlingsplan för hållbart FM-arbete 

För att skapa en bestående förändring krävs mer än en marknadsföringskampanj. Genom 

attinitiera en handlingsplan för hållbart FM-arbete skapas ett utbrett samarbete för att slå ett 

gemensamt slag för FM och hållbarhet. Ett långt och bestående samarbete har stora 

möjligheter till framgång och en förbättrad grundinställning till de två begreppen i samhället. 

Vår förhoppning är att samarbetet lyckas frambringa resultat som är långt mycket mer 

framgångsrika än vad som hade kunnat åstadkommas av parterna enskilt. 

Handlingsplanen behandlar åtgärder som kan öka kunskapen inom FM som helhet samt 

hållbarhet inom FM. Till stor del kan handlingsplanen utformas med bakgrund i denFacilities 

Management Action Agenda som skapades i Australien år 2004. IFMA:s motsvarighet i 

Australien, FMA, var de som initierade arbetet då de påvisade de största hindren med dagens 

arbete med FM-tjänster och lade fram dessa tillsammans med en förfrågan till Australiens 

regering. Genom att belysa de problem som finns idag har IFMA en möjlighet att påverka 

Sveriges regering och förhoppningsvis få godkännande samt bidrag till att genomföra en 

liknande agenda i Sverige under de närmast följande åren. Utifrån den information som 

framkommit under intervjuer anses det möjligt att genomföra en liknande åtgärd även utan 

stöd från regeringen. Däremot är det fördelaktigt om regeringen är villig att stötta projektet 

med finansiella och mediala medel. Utan finansiering kan handlingsplanen inte genomföras i 

önskad utsträckning, vilket vi anser är nödvändigt för att frambringa en bestående skillnad. 

Det bör vara möjligt för IFMA att ta del av arbetet som gjorts av FMA och därefter 

återanvända stora delar i det svenska arbetet. Nedan visas de punkter ur Australiens Facilities 

Management Action Agenda som anses vara mest relevanta att återanvända i Sverige. 

Punkterna är anpassade till ett svenskt perspektiv. 

 Ta fram årliga data på hur stor påverkan FM har på Sveriges ekonomi 

 Samarbeta med Statistiska Centralbyrån för att framställa statistik om FM-tjänster 

 Belysa den positiva påverkan FM har på produktivitet 

 Skapa modell som visar vinster och kostnader med hållbara verksamheter 

Handlingsplanen har som främsta syfte att marknadsföra FM och hållbarhet för att öka 

förståelsen och kunskapen om begreppen. Organisationerna är måna om att visa ett positivt 
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resultat i slutet av året och många drar sig från att göra omfattande investeringar. Det 

kortsiktiga perspektiv som ligger till grund för många beslut skapar ett problem. Förståelse för 

konsekvensen av detta kortsiktiga beteende saknas. Marknadsföring av FM och hållbarhet är 

ett övergripande sätt att skapa ett förbättrat arbete med hållbarhet inom FM. Begreppet FM 

används i för liten utsträckning, vilket gör att för få fastighetsbolag hanterar sina stödtjänster 

på ett sammantaget sätt. Hållbarhet står redan i fokus i dagens samhälle, men arbetet försvåras 

av att det inte finns någon tydlig definition av vad hållbarhet är. Alltför ofta associeras 

hållbarhet enbart med den ekologiska aspekten av de tre dimensionerna. 

Marknadsföringen inriktas med fördel på att skapa ett förändrat beteende och på att motivera 

hållbara investeringar. Att upplysa fastighetsbolagen om hur de kan bidra till ett mer hållbart 

samhälle genom förändringar som inte belastar organisationen negativt kan bidra till förändrat 

beteende. Information som framgår av denna typ av marknadsföring är exempelvis att ställa in 

alla skrivare på dubbelsidig utskrift, stänga av all elektronik under natten eller börja återvinna. 

Ett sätt att visa detta är att marknadsföra lyckade exempel där andra genomfört hållbara 

förändringar inom FM och lyckats förbättra sina finansiella resultat. För att motivera hållbara 

investeringar krävs en ökad kunskap om FM, lämpligtvis genom att framställa statistik som 

visar nyttan av att hantera sina FM-tjänster hållbart. Statistiken ska visa schablonsiffror på hur 

många år det tar innan olika investeringar ger lönsamma resultat. Dessa investeringar kan 

exempelvis innefatta ett byte till förnyelsebar energi eller energisnåla arbetsverktyg. 

Gentemot fastighetsbolagen är det nödvändigt att fokusera på att skapa ekonomisk nytta. 

Många har möjlighet att göra besparingar i stödtjänster de behöver men inte inser är 

förändringsbara och på så sätt gynna kärnverksamheten. 

Vikten av att agera hållbart är långt mer utbredd bland de yngre generationerna, varför 

kunskapen och ambitionen att arbeta mer hållbart till viss del lär komma naturligt när nästa 

generation intar arbetsmarknaden. Det är dock inte gott nog att vänta och lägga 

förhoppningarna på framtiden. Förändring måste ske tidigare än så. Genom att marknadsföra 

FM kommer den andel fastighetsbolag som inte är medvetna om vad FM är minska. I 

förlängningen leder detta även till att intresset av att förbättra FM-tjänsterna ökar. 

Målsättningen är att göra hållbarhet till något självklart som sitter i ryggmärgen inom samtliga 

områden. Det är en hygienfaktor för att det arbete som genomförs inom FM-sektorn ska 

förstås och användas på ett effektivt sätt. Då somliga även antytt att kunskap om FM till viss 

del redan finns inom organisationerna ska marknadsföringen vara inriktad på att framställa 

tydliga incitament för att arbeta med FM, specifikt inriktat på hållbarhet. För att på bästa sätt 

nå ut till fastighetsbolagen är det lämpligt att marknadsföringen främst sker till dem direkt. 

Information kan sammanställas och skickas ut till fastighetsbolagen, dessutom kan 

hållbarhetsseminarier hållas där fastighetsbolagen inspireras till hur de kan öka sina positiva 

resultat. Utöver den direkta marknadsföringen finns det även fördelar med att marknadsföra 

FM och hållbarhet på högskolor och universitet. Likt en del av förslaget som tagits fram i 

Australien kan FM inkluderas som en kurs i läroplanen för högskolestudenter med 

målsättning att göra begreppet allmänt känt och öka kompetensen om hållbart arbete. 

Marknadsföring är nödvändig för att minska den okunskap som idag existerar rörande 

begreppen FM och hållbarhet. Begreppen ska marknadsföras separat, men även kopplas 
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samman för att påvisa den nytta som kan följa av att agera hållbart inom FM då dagens 

hållbarhetsarbete till största delen sker inom kärnverksamheten. Att skapa ett förändrat 

beteende samt att motivera hållbara investeringar är det huvudsakliga syftet med 

marknadsföringen. För att framställa en lyckad handlingsplan för hållbart FM-arbete skapas 

informationsdokument samt hållbarhetsseminarier inriktade på FM och avsedda för 

fastighetsbolag. Inspiration kan hämtas från Australiens Facilities Management Action 

Agenda. 

5.2.2 Helhetslösning 

Att personer med kunskap och erfarenhet inom ett områdebesitter värdefull kunskap är en 

självklarhet som tas tillvara i somliga situationer medan det inom bland annat FM-branschen 

ofta försummas. En arkitekt rådfrågar en ingenjör om hur en vision kan bli verklighet och 

tillsammans skapar de en säker byggnad. På samma sätt skulle en byggherre kunna rådfråga 

en person med kunskap inom FM om hur byggnaden kan anpassas för att bidra till ett hållbart 

samhälle. Experter gällande hur en byggnad förvaltas på bästa sätt har idag sällan möjlighet 

att påverka byggnadens utformning. Först när byggnaden är färdigställd anlitas FM-

leverantörer för att hantera stödtjänster i byggnaden. De ges då en fast ram i form av den 

färdiga byggnaden och agerar efter bästa förmåga med gällande förutsättningar. Likt exemplet 

med Stena Aluminium, som tjänade pengar på att se över sin leverans ur ett helhetsperspektiv, 

kan hanteringen av FM-tjänster förbättras genom att agera i ett tidigare skede.  

Dokument med riktlinjer som generellt beskriver vad som är fördelaktigt och inte vid 

planering av en byggnad kan framställas.Då fastigheterna ofta är av olika storlek och med 

olika användningssätt kommer riktlinjerna dock inte vara fullt applicerbara. Det finns 

dessutom en risk att dokumenten inte kommer att genomläsas med den noggrannhet som 

krävs för att de ska ge ett fullgott resultat. Vid betydande projekt är det heller inte sannolikt 

att byggherren litar på en schabloniserad text i ett dokument. Därför är en personlig kontakt 

nödvändig i kombination med dokumentet för att stora förändringar ska genomföras i planen. 

Genom att samarbeta med kunniga personer inom FM kan planeringsmöten leda till att 

välfungerande lösningar används redan vid byggande av en fastighet. Materialval och 

placering av diverse delar av fastigheten diskuteras utifrån ett bredare och mer hållbart 

synsätt. Statistik visar tydligt att byggkostnaderna långt understiger förvaltningskostnaderna 

sett över en längre tidsperiod, varför ett flertal fördelar uppstår genom ett samarbete. De 

minskade kostnaderna är även ett motiv för ansvariga att bjuda in experter till 

planeringsmöten då kostnaden för deras medverkan tjänas in under ett längre tidsperspektiv.  

Det är ovanligt att det redan i planeringsstadiet är känt vem som kommer att ansvara för 

hanteringen av stödtjänster i byggnaden under de närmast följande åren. Detta är en logisk 

förklaring till svårigheten med att rådfråga en enskild leverantör redan vid planeringsfasen. 

Problemet förhindrar dockinte nödvändigtvis ett samarbete med FM-branschen. 

Nätverksorganisationer så som IFMA bör vara intresserade av att delta i ett liknande 

samarbete där representanter kan framföra sina åsikter vid planeringsmöten, även om de 

själva inte kommer att hantera just den fastighet som diskuteras. Ett liknande tankesätt kan 

användas även i andra planeringsprocesser. Representanter från FM-organisationer kan 

exempelvis bjudas in till att delta i diskussioner då nya lagar ska införas, eller då andra 
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betydande förändringar planeras i riktlinjerna för en byggnads uppförande. Genom att samla 

personer med olika kompetens skapas en diskussion som täcker en större bredd av problemet. 

Med facit i hand kan detta kännas uppenbart, men det är inte förrän hela livscykeln blir synlig 

som insikt skapas om hur en förbättring kan genomföras. Genom att låta kunniga inom FM 

delta vid planeringsprocesser av byggnader finns möjlighet att påverka i ett tidigt skede. 

Målet med denna helhetslösning är inte att inkludera FM-leverantörer vid beslutsfattande. 

Förhoppningen är enbart att de som innehar beslutsmakten tar del av kunskap och åsikter från 

framtida berörda parter och därefter fattar beslut som är mer hållbara. För att lyckas uppnå 

detta är det av stor vikt att de åsikter som framkommer inte bara är hållbara, utan att de även 

är lönsamma samt fungerar väl ur ett långsiktigt synsätt.  

5.2.3 Certifiering av ett hållbart arbetssätt inom FM 

Fastighetsbolagen vill fokusera på kärnverksamheten och prioriterar i huvudsak inte hur 

stödverksamheterna sköts. Det krävs därförincitament som uppmuntrar till att arbeta mer 

hållbart även inom stödtjänsterna. Ett möjligt förslag är att skapa en certifiering av det 

hållbara arbetssättet inom FM. Certifieringen blir ett verktyg som gör hållbarhet som begrepp 

lättare att förstå för alla involverade parter, men också ett sätt att mäta hållbarhetsarbetet inom 

FM. På så sätt får även fastighetsbolagens kunder möjlighet att ta ansvar genom att välja 

fastighetsbolag som satsar på hållbarhet inom hela verksamheten. De intervjuade 

fastighetsbolagen och FM-leverantörerna tror alla att kraven inom hållbarhet kommer att öka i 

framtiden. En certifiering är ett sätt för både FM-leverantörer och fastighetsbolag att visa att 

de ligger i framkant och kan leva upp till framtida behov och krav. Samtidigt är det ett sätt för 

organisationen att visa att de tar ansvar i alla led och därmed är en attraktiv arbetsgivare, 

vilket blir ännu viktigare när den nya generationen kommer ut på arbetsmarknaden.  

Hållbarhetscertifieringen kan skapas genom att dra paralleller till existerande 

miljöcertifieringssystem för byggnader samtett rådgivnings- och certifieringssystem likt det 

en av FM-leverantörerna har skapat. Certifieringen kan bli en utveckling av dessa system som 

är fokuserade på miljökriterier i utvärderingsskedet. Alla tjänster som ingår i en 

serviceleverans utvärderas därmed utifrån de tre hållbarhetsdimensionerna. Då FM är ett brett 

begrepp finns problem i att bedöma vilka kriterier som ska ligga till grund för en certifiering. 

Generella kriterier är ett krav för att certifieringen ska vara applicerbar på olika 

serviceleveranser. De miljömässiga kriterierna baseras på de kriterier som nämns i 

miljöcertifieringssystemen, exempelvis energianvändning, material och innemiljö. De sociala 

kriterierna handlar däremot om samarbetet mellan parterna för att uppnå en hållbar leverans. 

De reglerar en aktiv dialog och vilja att göra förändring. Slutligen hanterar de ekonomiska 

kriterierna besparingar genom hållbara investeringar och livscykelekonomiskt tänkande i alla 

steg. 

FM-leverantörerna och fastighetsbolagen anser att nätverksorganisationerna är de som borde 

ta ansvar för att skapa ett mer hållbart arbetssätt inom FM varför dessa med fördel kan vara 

ansvariga för certifieringen. Fördelen med det är att båda parter är representerade när 

certifieringen utformas. Ett annat förslag är att skapa en ideell förening liknande Sweden 

Green Building Council som är öppen för alla organisationer som är verksamma inom FM på 
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något sätt, antingen som leverantör eller som användare. Fördelen med det är att de som är 

intresserade av att skapa en förändring är representerade. De är förmodligen villiga att arbeta 

hårt och komma fram till nya idéer för att föra arbetet framåt. Nackdelen är att det finns risk 

att fastighetsbolagen inte är intresserade av att fokusera på arbetet med sina stödtjänster varför 

de inte är villiga att engagera sig i en ideell förening. Om föreningen endast är representerad 

av FM-leverantörer finns risk att certifieringsarbetet blir vinklat till deras fördel. Innan arbetet 

med att ta fram en certifiering startas kan intresset hos fastighetsbolagen undersökas för att 

utröna om en ideell förening ska skapas för att framställa certifieringen som verktyg eller om 

nätverksorganisationerna är det bästa alternativet. Huruvida det är fastighetsbolagen, FM-

leverantörerna eller relationen dem emellan som ska certifieras kan också diskuteras. 

Nackdelen med att certifiera relationen mellan kund och leverantör är risken att en part 

arbetar mycket hårdare än den andra med att nå ett hållbart arbetssätt och en hög nivå av 

certifiering som den andra parten sedan orättfärdigt nyttjar. Problem uppstår även när 

kontraktet går ut mellan parterna och certifieringen försvinner. Fördelen är att parterna får 

större incitament att samarbeta för att nå en mer hållbar FM-leverans vilket de flesta 

intervjuade aktörer ser som en förutsättning för att komma framåt med hållbarhetsarbetet. Om 

fastighetsbolagen och FM-leverantörerna certifieras var för sig kan certifieringen bestå även 

när FM-kontraktet går ut. Dessutom kan de arbeta för att nå den certifieringsnivå som matchar 

intresset hos organisationen. 

Ett certifieringssystem är ett sätt att öka incitamenten för de olika aktörerna att utveckla 

hållbarhetsarbetet inom FM. Som diskuterats ovan måste dock vissa problem överkommas, 

exempelvis vem som ska utfärda certifieringen samt vilka kriterier som ska utvärderas. Det 

krävs därför efterforskning av intresse hos aktörerna samt rådfrågning av experter inom 

området för att kunna framställa ettkonkret förslag på hur certifieringssystemet kan utformas. 

Workshops med fastighetsbolag och FM-leverantörer ger en djupare inblick i aktörernas 

tankar kring en certifiering och ger bra idéer som kan utvecklas vidare. 

5.2.4 Lagar inom hållbarhet 

Bristen på lagar som reglerar hållbar utveckling överlag är idag stor. Som nämnts i 

litteraturstudien är det bara Miljöbalken (1998:808) som uttryckligen nämner hållbarhet i 

svensk lagstiftning. Lagar skapar påtryckning att arbeta mer med hållbarhetsfrågor varför det 

under intervjuerna diskuteras om nya lagkrav kan föra utvecklingen av hållbarhetsarbetet 

framåt. Förändrade lagkrav är något de flesta aktörer känner sig skeptiska mot. Den samlade 

bilden är att lagar är ett bra påtryckningsmedel men att frågorna med stor sannolikhet sköts 

bättre genom samarbete mellan branscherna och med nätverksorganisationer. Risken med att 

införa nya krav om hur organisationerna ska sköta sitt hållbarhetsarbete är att det kan bromsa 

utvecklingen. Lagar är inte dynamiska och kan inte ändras år efter år då det tar tid att 

genomföra en förändring i ett lagkrav. Då hållbarhet är i ständig förändring skapas en risk för 

att arbetet blir bakåtsträvande om det lagstadgas. Av detta följer en ytterligare risk att 

aktörerna agerar för att uppnå lagkraven men inte har incitament att göra mer än så.  

Under en av intervjuerna diskuteras möjligheterna av en lag om hållbarhetsredovisning för att 

skapa en positiv utveckling. Fördelen med en sådan lag är att den inte lagstadgar hur själva 

hållbarhetsarbetet ska utföras utan snarare tvingar organisationer att visa vad de gör. 
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Hållbarhetsredovisningen fungerar som en marknadsföringsteknik för de som vill visa sig 

duktiga inom området och tvingar mindre duktiga organisationer att fundera över sitt 

agerande. Det vore dock inte rimligt att hållbarhetsredovisningen endast gäller FM då det inte 

är alla aktörers kärnverksamhet. Lagen bör istället fokusera på hela verksamheten, både kärn- 

och stödverksamhet. Nackdelen med redovisningar av detta slag är att de tar tid och 

engagemang och därmed kostar pengar att framställa, varför mindre organisationer bör vara 

befriade från lagen om hållbarhetsredovisning.Genom att visa på hur lagen kan fungera som 

ett verktyg för att pressa organisationerna att arbeta mer hållbart kan staten motiveras att 

genomföra en förändring. Utformningen av lagen sker i samarbete med aktörer verksamma 

inom bygg-, fastighets- och FM-branscherna för att ge ett så brett resultat som möjligt. 

Seminarier kan därför anordnas där experter från branscherna bjuds in för att diskutera 

lagförslaget.  

En lag om hållbarhetsredovisning inom hela verksamheten blir ett påtryckningsmedel för att 

få organisationer att fundera mer på sitt agerande ur ett hållbart perspektiv. Förhoppningen är 

att den press som uppstår, inte bara inom den egna organisationen utan även organisationer 

emellan, kommer att uppmuntra och motiveratill ett utökat hållbarhetsarbete i så väl 

kärnverksamhet som stödverksamhet. 

5.2.5 Mall för hållbart FM-kontrakt 

En förändring inom FM för ett mer hållbart arbetssätt kräver enligt både FM-leverantörerna 

och fastighetsbolagen ett ökat långsiktigt samarbete inom branschen och parterna emellan. 

Genom att dra en parallell till de gröna hyresavtal som existerar idag yttrar sig en möjlighet 

att skapa ett hållbart FM-kontrakt som kan öka samverkan mellan parterna, något som både 

FM-leverantörerna och fastighetsbolagen ser positivt på. Däremot är leverantörerna rädda att 

det hållbara FM-kontraktet ses som ännu en bilaga till kontraktet och att det finns en risk att 

parterna bortser från denna i slutändan.Problemet kan undkommas genom att samarbetet om 

hållbarhetsfrågor blir en integrerad del av hela FM-kontraktet och därmed kallas ett hållbart 

FM-kontrakt.  

Kontraktet kan utformas som en standardmall där parterna gemensamt kommer överens om 

vem som ansvarar för vilka hållbara punkter mellan fastighetsbolag och FM-leverantör i en 

FM-leverans. Då FM som begrepp skiljer sig åt beroende på fastighetsbolagens 

kärnverksamhet och behov är det nödvändigt att kontraktet formuleras som en vägledning 

med ett bestämt antal minimipunkter som måste regleras, exempelvis lagkrav, samt frivilliga 

åtgärder där parterna gemensamt får bestämma vilka som ska användas i det specifika 

förhållandet. Fördelen med att skapa gemensamma snarare än enskilda mål är att parterna blir 

mer engagerade i själva utförandet vilket leder till ökad förändringsbenägenhet. Nackdelen 

med att samarbeta till denna höga grad är givetvis att det tar tid och engagemang från båda 

parter vilket i slutändan kostar pengar, något som nämndes av ett av fastighetsbolagen. För att 

komma framåt i utvecklingen måste parterna samarbeta till viss del. Mallen kan dock vara 

utformad på ett sådant sätt att parterna själva bestämmer hur mycket de vill samarbeta.  

Genom FM-kontraktet skulle en definition av begreppet hållbarhet som båda parter är överens 

om skapas, där åtgärdspunkterna i kontraktet delas upp utifrån de tre 
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hållbarhetsdimensionerna. Den sociala hållbarhetsdelen reglerar samverkan och dialog mellan 

parterna gällande hållbarhet. Precis som vid ett hyresavtal där hyresvärden har 

informationsövertag har FM-leverantören ett kunskapsövertag när det gäller FM-tjänster, då 

FM är deras kärnverksamhet. De har därför ett större ansvar att samverka och föra en dialog 

om hur fastighetsbolaget kan öka hållbarhetsarbetet i FM-tjänsten. Den ekonomiska 

hållbarhetsdelen reglerar sedan besparingar och minskade kostnader genom hållbara 

investeringar. Flertalet av FM-leverantörerna menar att fastighetsbolagen fortfarande till störst 

del fokuserar på att upphandla FM-tjänster till lägsta kostnad vilket minskar möjligheterna att 

utveckla tjänsterna och göra dem mer hållbara. Genom att i den ekonomiska delen visa 

tjänsternas hela livscykelkostnad blir den initiala investeringskostnaden inte längre lika 

intressant utan hållbarhetsaspekten får större utrymme. Det skapar också större förståelse för 

vikten av att ha ett långsiktigt perspektiv. Den tredje och sista hållbarhetsaspekten, ekologisk 

hållbarhet, reglerar användningen av hållbara material i FM-tjänsten och förslag på hur denna 

ska vara utformad kan med fördel hämtas från ett grönt hyresavtal. För att skapa mervärde 

och mäta förändringar i hållbarhetsarbetet inom FM-leveransen är det av stor vikt att de tre 

hållbarhetsdimensionerna kopplas till olika nyckeltal. Problemet är att hitta de nyckeltal som 

ger en rättvisande bild. En mängd olika nyckeltal måste genereras vilket tar väldigt lång tid. 

Ett alternativ är att skapa ett hållbarhetsindex där de tre dimensionerna mäts i sin helhet 

istället för att mätas med specifika tal. 

Det kan konstateras att aktörerna är väldigt olika upplysta när det gäller hållbarhetsfrågor 

inom FM. Spridningen på kunskapsnivån är stor, vilket skapar ett problem när 

hållbarhetsfrågor ska diskuteras inför kontraktsskrivande. För att det inte ska vara ett hinder 

mot att arbeta mer hållbart inom FM kan kontraktsmallen utformas som en trappstegsmodell. 

Den lägsta nivån passar därmed fastighetsbolag som har bristande kunskap inom området där 

lätta åtgärder utförs i början av kontraktstiden. På så sätt får de ökad förståelse för föreslagna 

idéer samtidigt som lätta åtgärder får snabba resultat, vilket engagerar och motiverar parterna 

att sätta nya tuffare mål vid utvärderingen. Allt eftersom ökar kunskapen och parterna 

avancerar då i trappan mot svårare mål. Fastighetsbolag som redan vid kontraktsskrivandet är 

väl insatta i hållbarhetsarbetet inom FM kan börja på en högre nivå med högre mål och 

svårare åtgärder. Detta gör hållbarhetsarbetet utmanande för båda parter. Det är dock viktigt 

att modellen är dynamisk så att inte arbetet för en hållbar utveckling blir bakåtsträvande och 

parterna känner sig nöjda med den nivå de håller. Två FM-leverantörer och ett fastighetsbolag 

nämner även vikten av att koppla det hållbara FM-kontraktet till någon form av incitament för 

båda parter och då gärna ekonomiska incitament för att kunna visa konkreta fördelar med att 

arbeta hållbart. Ett incitamentkan skapas genom att den vinst som uppstår delas mellan 

fastighetsbolag och FM-leverantör. Parterna sätter då upp besparingsmål och om målen nås 

får leverantören en förutbestämd andel av vinsten. Om nivåer uppnås som är bättre än 

besparingsmålen får leverantören en större andel av vinsten. Fördelen med ett sådant 

incitament är att ekonomisk nytta är en morot för att arbeta mer hållbart.  

Fastighetsbolagen och FM-leverantörerna är överens om att nätverksorganisationerna bör vara 

de aktörer som ansvarar för att ta fram en mall för det hållbara FM-kontraktet. Om varje 

enskild leverantör tar fram sin egen mall finns risk att nivån på arbetet med att göra FM mer 
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hållbart varierar stort. Nätverksorganisationerna har ofta tillgång till mer kunskap och 

kompetens då de representerar en stor bredd, vilket förhoppningsvis leder till en välarbetad 

mall. Det är dock viktigt att de nätverksorganisationer som är med och tar fram kontraktet 

representeras av både FM- och fastighetsbolagsbranschen så att inte kontraktet gynnar den 

ena parten mer än den andra. Med fördel kan organisationernas medlemmar bjudas in till 

workshops för att diskutera vilka åtgärdspunkter som utgör ett positivt tillskott till 

kontraktsmallen. Detta då fler involverade i arbetet med stor sannolikhet leder till att ett större 

antal idéer kan genereras.  

Ett hållbart FM-kontrakt är ett sätt att öka samarbetet mellan fastighetsbolaget och FM-

leverantören och på så sätt föra utvecklingen av hållbarhetsarbetet inom FM framåt. Då 

parterna diskuterar mallen inför kontraktsskrivande genereras gemensamma mål vilket ökar 

motivationen att utveckla hållbarhetsarbetet jämfört med om endast en part beslutar vad som 

ska genomföras. 

5.3 Avslutande diskussion 
Efter att ha studerat och genomfört intervjuer samt slutligen författat denna uppsats är vi av 

uppfattningen att de fem förslag som presenterats alla skulle leda till ett mer hållbart arbetssätt 

inom FM. Vi inser att det säkerligen finns andra förbättringsåtgärder, att alla åtgärder inte bör 

genomföras samtidigt och anser att prioriteringen dem emellan görs bäst av de som är 

experter inom området. I denna uppsats framställs parternas nuvarande situation samt hur vi 

med den utgångspunkten kan ta ett steg framåt. Vi anser att varje liten förändring gör skillnad 

och bidrar till att vi framöver kan nå en hållbar utveckling. Uppsatsen har givit oss en 

fördjupad insyn i hur stödtjänster med små medel kan förändras till att vara mer hållbara, 

något som vi kommer att ta med oss ut i yrkeslivet. Det finns många sätt att förbättra dagens 

situation och vi ser med spänning fram emot att vfölja utvecklingen mot ett mer hållbart 

arbetssätt inom FM i Sverige. 
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6. Slutsats 

I detta avslutande kapitel sammanfattas författarnas åsikter som framställts i analysen i en 

kortfattad text. 

I denna uppsats har vi undersökt befintlig kunskap om outsourcade Facilities Management-

tjänster och fastighetsbolags nyttjande av tjänsterna. Utifrån intervjuresultaten analyserades 

de hinder som idag motverkar ett hållbart arbetssätt inom dessa tjänster och vi har därefter 

framställt konkreta förslag till förbättringsåtgärder. 

Arbetet med hållbarhet är mer utbrett inom fastighetsbolagens kärnverksamhet än inom 

stödverksamheterna. Detta måste förändras för att uppnå ett mer hållbart arbetssätt där 

kommande generationer inte påverkas på ett negativt sätt. Under de intervjuer som 

genomförts i samband med denna uppsats upptäcktes att arbetet med hållbarhet inom FM 

varierar stort mellan de olika fastighetsbolagen och FM-leverantörerna. Alla som kontaktats 

har någon form av policy kring miljö eller hållbarhet, men frågan är om dessa följs till punkt 

och pricka eller om policyn snarare ska finnas i bakhuvudet när de anställda agerar. För att nå 

en hållbar utveckling krävs aktivt agerande från båda parter.  

Som alltid finns det två sidor av samma mynt, vilket har visat sig under de genomförda 

intervjuerna. En lösning hade varit lättare att uppnå om de två parterna såg på problemet med 

ett liknande synsätt. Idag är det svårt att mötas i diskussioner då uppfattningen om problemets 

kärna inte är delad av samtliga. Alla parter är överens om att ansvaret att vidareutveckla 

hållbarhetsarbetet är gemensamt vilket i grunden är en bra inställning. Problemet idag är att 

ingen vet vem som ska ta nästa steg för att komma framåt. För oss känns det naturligt att FM 

inte är i fokus i fastighetsbolagens vardagliga arbete då FM enbart inkluderar deras 

stödverksamheter. Det saknas dessutom kunskap om hur FM kan ha en positiv inverkan på 

kärnverksamheten hos många organisationer då ett flertal fortfarande har en föråldrad syn och 

endast ser FM som städ och underhåll. FM-leverantörer och nätverksorganisationer har stora 

möjligheter att påverka fastighetsbolagens arbete med både FM och hållbarhet genom att 

sprida kunskap i samhället som bidrar till förbättrad förståelse och ökad medvetenhet av 

begreppen. För att nå en bestående förändring måste dock alla parter vara engagerade i 

utvecklingsarbetet. 

Fem barriärer pekas ut av FM-leverantörerna och fastighetsbolagen som de mest angelägna 

för att arbeta mer effektivt med hållbarhetsfrågor inom FM. Tidsbrist, önskan om lägsta 

möjliga kostnad och tecknandet av korta kontrakt kräver ett förändrat beteende för att inte 

utgöra ett hinder. Förhoppningen är att de kommer att lösas till viss del genom ökad kunskap 

och medvetenhet, vilket utgör kärnan i den långsamma förändringen. För att utveckla 

hållbarhetsarbetet inom FM och överkomma hindren med bristande kunskap och medvetenhet 

har därför fem förslag framställts. Det första är en handlingsplan med främsta syfte att 

marknadsföra hållbarhet och FM. Handlingsplanen utformas med utgångspunkt i den 

Australiensiska FM Action Agendan, men anpassastill den svenska FM-marknaden. Fördelen 

med detta initiativ är att det skapar ett samarbete med framtagande av resultat som troligen är 

mer framgångsrikt än om FM-leverantörer enskilt arbetar med samma frågor. Nästa förslag 
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belyser vikten av att ge personer med kompetens inom området möjlighet att påverka i ett 

tidigt skede. Genom att redan i planeringsfasen av en byggnad diskutera förvaltningen kan 

hanteringen av FM-tjänster bli mer hållbar från start. Meningen är inte att FM-leverantören 

ska vara med och fatta beslut i byggfasen utan endast att de ska bidra till att skapa en 

diskussion som ger en bättre helhetsbild av problemet. I det tredje förslaget framställs en 

möjlighet att göra hållbarhet mätbart genom en certifiering. Då kunden är mest intresserad av 

sin kärnverksamhet är en certifiering ett bra sätt att öka incitamenten för att tänka hållbart 

även inom stödverksamheten. Certifieringen utformas utifrån de tre hållbarhetsdimensionerna 

med hjälp av existerande miljöcertifieringssystem, ett certifieringssystem likt det Coor tagit 

fram samt experter inom området. Det fjärde förslaget är att införa en lag om 

hållbarhetsredovisning där organisationer tvingas redovisa hur de arbetat med de tre 

dimensionerna av hållbarhet under året. Lagen fungerar därmed som ett påtryckningsmedel 

för att fundera mer kring sitt hållbara agerande inom hela verksamheten. Lagen kan med 

fördel utformas med stöd i lagen om finansiell redovisning. Slutligen föreslås en mall som kan 

vara till stöd vid tecknande av FM-kontrakt. Mallen visar hållbara alternativ som är 

långsiktigt lönsamma och utgör på så sätt ett stöd vid kontraktstecknande. Fördelen med detta 

är att samarbetet ökar mellan fastighetsbolaget och FM-leverantören, vilket underlättar 

utvecklingen av hållbarhetsarbetet inom FM. 

Då FM-leverantörerna har större kunskap inom FM bör det vara upp till dem att framställa 

möjliga fördelar som framkommer av att arbeta mer hållbart inom FM. Ur en 

hållbarhetssynpunkt är det fördelaktigt att samla flera tjänster hos en leverantör. Ekonomisk 

nytta är ett incitament för fastighetsbolagen att arbeta aktivt med sina stödtjänster, varför FM-

leverantören bör trycka på möjliga produktivitetsförbättringar och kostnadsminskningar. Utan 

detta incitament kommer inte en bestående förändring att skapas. Tyvärr ser många idag 

endast den initiala kostnaden och inte över hela livscykeln, varför fastighetsbolag tycker att 

det känns dyrare med hållbara åtgärder.Över ett längre tidsperspektiv är hållbara åtgärder 

både bättre och troligen billigare än mindre hållbara alternativ. FM-leverantörerna måste 

därför bli bättre på att peka på stödtjänsternas hela livscykel. I den bästa av världar kommer 

ett aktivt arbete med att öka förståelsen och kunskapen gällande hållbarhet inom FM leda till 

att fastighetsbolagen aldrig köper ohållbara stödtjänster samtidigt som FM-leverantören heller 

aldrig levererar sådana. 
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6.1 Förslag på vidare forskning 
Under framställandet av denna uppsats har vi tvingats bortse från delar som hade varit 

intressanta att undersöka noggrannare. Delar som vi anser vara bra förslag till vidare 

forskning. Ett förslag är att undersöka hur ett liknande arbete skulle kunna appliceras på 

stödtjänster som sköts inhouse. Detta skulle kräva ett annorlunda angreppssätt då FM-

leverantörerna inte längre skulle vara i fokus. En stor utmaning är att komma fram till hur 

kunskap kring hållbarhet inom FM ska nå fastighetsbolagen. Nästa förslag är att undersöka 

hållbarhetsarbetet med utgångspunkt i andra branscher. Detta då det vore intressant att se om 

fastighetsbolagen faktiskt har större kunskap än andra branscher. Det tredje och sista förslaget 

är att undersöka de fem handlingsåtgärder som framställts i analysen mer ingående. Detta för 

att exempelvis konkretisera kring tid, kostnad och vem som är mest lämpad att utföra 

åtgärden.   
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Bilaga 1 

Intervjumall fastighetsbolag 

Frågor om fastighetsbolaget 

1. Hur många anställda har fastighetsbolaget? Hur stor omsättning har fastighetsbolaget? 

2. Hur hanterar ni era stödtjänster (FM)? Inhouse/outsource?  

Hur är du involverad i ert FM-arbete?  

Hur många är ni som arbetar med FM-frågor? 

3. Har ni en policy (eller dylikt) kring hållbarhet för verksamheten?  

Gäller policyn även FM-tjänsterna? 

4. Beskriv hur ni arbetar med hållbarhet idag inom FM?  

Varför arbetar ni med hållbarhet?  Marknadsförs arbetet? 

5. Var hittar ni information som för ert hållbarhetsarbete framåt? 

6. Finns intresse hos er att öka hållbarhetsarbetet inom FM? 

7. Om du fick välja på nedanstående alternativ, vad förhindrar er från att effektivt 

hantera ansvaret för hållbarhet inom FM? Rangordna. 

- Tidsbrist 

- Bristande kunskap att utföra 

- Lång tid från beslut till resultat av hållbarhetsarbete 

- Man vill agera till minsta möjliga kostnad 

- Korta kontrakt 

- Bristande intresse från ledning/ansvariga 

- Bristande medvetenhet 

- Annat… 

8. Har ni med hållbarhet som en aspekt vid upphandling av FM-tjänster? 

9. Ser ni hållbarhet som en trend som kommer att påverka ert FM-arbete inom den 

närmaste framtiden? 

Frågor om FM inom fastighetsbranschen 

10. Är hållbarhet gällande FM-tjänster ett vedertaget arbetssätt inom er bransch?  

11. Vilka förändringar måste göras för att kunna ta hänsyn till hållbarhet i framtida FM? 

12. I Australien samarbetade regeringen med FM-branschen i ett projekt som pågick under 

tre år med syfte att öka hållbarheten och den internationella konkurrenskraften inom 

FM-sektorn. Projektet fick mycket lyckade resultat där en handlingsplan med 20 

åtgärder skapades och genomfördes. Tror ni att något liknande skulle vara möjligt i 

Sverige? 

13.  Vem är ansvarig för att föra hållbarhetsarbetet framåt?  

Staten, företaget, alla inom branschen? (Hur? Lagar, regler, stöd, samarbete) 

14. Tror du att man genom att koppla en bilaga till FM-kontraktet skulle kunna skapa ett 

samarbete kring hållbarhetsfrågorna? 

Bilagan skulle bestå av en handlingsplan för att skapa ett mer hållbart arbetssätt och 

innehålla åtgärdsförslag där ansvar fördelas mellan parterna. 

Vad skulle vara viktigt att det innefattade för att skapa incitament? 
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Bilaga 2 

Intervjumall FM-leverantör 

 

Frågor om FM-leverantören 

1. Hur många anställda har FM-leverantören? Hur stor omsättning har FM-leverantören? 

2. Har ni en policy (eller dylikt) kring hållbarhet? 

Vad innefattar den? 

Marknadsför ni den? 

Varför arbetar ni med hållbarhet? 

3. Finns intresse hos er att öka hållbarhetsarbetet inom FM? 

4. Var hittar ni information som för ert hållbarhetsarbete framåt? 

5. Vad gör ni för att påverka kundernas inställning till hållbar utveckling?  

6. Om du fick välja på nedanstående alternativ, vad förhindrar er från att effektivt 

hantera ansvaret för hållbarhet inom FM? Rangordna. 

- Tidsbrist 

- Bristande kunskap att utföra 

- Lång tid från beslut till resultat av hållbarhetsarbete 

- Man vill agera till minsta möjliga kostnad 

- Korta kontrakt 

- Bristande intresse från ledning/ansvariga 

- Bristande medvetenhet 

- Annat… 

7. Är hållbarhet en vanligt förekommande aspekt vid upphandling av FM-tjänster? 

8. Ser ni hållbarhet som en trend som kommer att påverka ert arbete inom den närmaste 

framtiden? Hur kommer det att påverka? 

 

Frågor om FM-branschen 

9. Är hållbarhet gällande FM-tjänster ett vedertaget arbetssätt inom er bransch?  

10. Finns det områden inom FM som skulle kunna bli mer hållbara än vad de är idag? 

11. Vilka förändringar måste göras för att kunna ta hänsyn till hållbarhet i framtida FM? 

12. I Australien samarbetade regeringen med FM-branschen i ett projekt som pågick under 

tre år med syfte att öka hållbarheten och den internationella konkurrenskraften inom 

FM-sektorn. Projektet fick mycket lyckade resultat där en handlingsplan med 20 

åtgärder skapades och genomfördes. Tror ni att något liknande skulle vara möjligt i 

Sverige? 

13. Vem är ansvarig för att föra hållbarhetsarbetet framåt?  

Staten, företaget, alla inom branschen? (Hur? Lagar, regler, stöd, samarbete) 

14. Tror du att man genom att koppla en bilaga till FM-kontraktet skulle kunna skapa ett 

samarbete kring hållbarhetsfrågorna? 

Bilagan skulle bestå av en handlingsplan för att skapa ett mer hållbart arbetssätt och 

innehålla åtgärdsförslag där ansvar fördelas mellan parterna. 

Vad skulle vara viktigt att det innefattade för att skapa incitament? 


