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SAMMANFATTNING  

Klimatet på jorden är i förändring. Detta främst på grund av en förstärkt 
växthuseffekt, till följd av ökade mängder växthusgaser i atmosfären. Fortsätter denna 
klimatförändring kommer det resultera i förödande konsekvenser för både människa 
och natur. Det är därför viktigt att åtgärder sätts in för att minska utsläppet av 
växthusgaser.  

I Sverige har de totala utsläppen av växthusgaser orsakade av landets konsumtion 
ökat. Bygg- och fastighetssektorn står för en stor del av dessa utsläpp och det är 
därför viktigt att åtgärder sätts in för att minska dem. Skanska är ett företag inom 
byggsektorn som driver ett aktivt miljöarbete. De använder sig av ett antal standarder 
och verktyg för att beräkna och redovisa utsläppet av växthusgaser. Ett sätt är 
klimatkalkyler, vilka visar projektets klimatpåverkan genom att beräkna dess utsläpp av 
växthusgaser i form av koldioxidekvivalenter. Skanska använder främst två verktyg för 
att ta fram dessa klimatkalkyler: ECO2 och ett Excelverktyg. 

Detta examensarbete undersöker attityden som finns gentemot grön miljö och 
klimatkalkyl på Skanska. Syftet är även att undersöka vilka fördelar som finns med att 
utföra en klimatkalkyl, samt vilka brister som finns i arbetet med dem i dagens läge. 
Dessutom läggs förslag fram på hur arbetet med klimatkalkyl kan förbättras och hur 
och när uppföljning bör ske. 

För att erhålla bakgrundsinformation om ämnet, genomfördes först en litteraturstudie 
om klimatkalkyler. Vidare erhölls information och åsikter genom intervjuer och 
enkäter. Dessutom studerades även en specifik fallstudie. 

Resultat från intervjuer och enkäter visade på att den generella attityden bland de 
anställda på Skanska gentemot grön miljö upplevs som positiv. Dock upplevdes att 
det inte alltid prioriteras så högt. Majoriteten ansåg att klimatkalkyl är ett bra sätt att 
mäta klimatpåverkan på. Fördelar med klimatkalkyl är att de ökar medvetenheten om 
var i projekten de största utsläppen av växthusgaser finns och visar var åtgärder bör 
sättas in för att minska växthusgasutsläppen. De kan även användas till att jämföra 
olika lösningar för att se vilket alternativ som är miljömässigt bäst. En minskning i 
utsläpp av växthusgaser leder även ofta till en minskning av kostnader. 

Det framgick ur intervjuerna och enkäterna att det finns brister i arbetet med 
klimatkalkyl. Resultaten är inte så lätta att tolka. Projekten har olika förutsättningar 
och det är svårt att hitta ett system för uppföljning som fungerar för alla projekt. 
Svårigheter uppstår även då ändringar och tillägg uppkommer i projekt. Resultatet från 
fallstudien borde ha visat ungefär lika stora utsläpp av växthusgaser för de båda 
verktygen, då samma miljödata används. I detta fall erhölls dock betydligt lägre värden 
för de totala utsläppen i ECO2 än i Excelverktyget, vilka visar på att brister finns med 
verktygen. Av dessa anledningar är det viktigt att verktygen förbättras och att 
utförandet och tolkningen av klimatkalkyl effektiviseras.  

Enligt de intervjuade ska en klimatkalkyl göras i anbudsskedet på alla större projekt. 
En uppföljningskalkyl bör göras i slutet av projektet och i vissa fall bör även 
uppföljning under projektets gång ske. I dagens läge finns det ingen tydlig mall för hur 
man ska följa upp klimatkalkyler, men målet är att ta fram en. Ett förslag var att 
uppföljningen ska börja småskaligt genom att endast välja ut några poster och sedan 
försöka sänka dessa.  
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SUMMARY 

The earth´s climate is changing due to the greenhouse effect caused by increased 
amounts of greenhouse gases in the atmosphere. If this climate change continues, it 
will result in devastating consequences for both mankind and nature. It is important 
that actions are taken to reduce the emissions of greenhouse gases. 

In Sweden, the total emissions of greenhouse gases caused by the country’s 
consumption have constantly increased. The construction and real estate sector 
accounts for a large part of these emissions and it is therefore important that measures 
are taken to lower them. Skanska is a company in this sector, which actively works 
with environmental questions. Skanska´s engineers use a number of standards and 
tools to calculate and report the company’s greenhouse gas emissions. One way is 
carbon footprint calculations, which show construction project's greenhouse gas 
emissions in terms of carbon dioxide equivalents. Skanska uses two tools for these 
calculations: ECO2 and an Excel Tool. 

This thesis examines the attitude towards environmental activities at the construction 
sites and carbon footprint calculations at Skanska. The aim is also to investigate the 
advantages of carrying out a carbon footprint calculation, as well as finding ways to 
improve difficulties of performing them. In addition, it is proposed how and when 
calculations and follow-ups should be made.  

To obtain background information on the subject, a literature review was conducted. 
Further information and opinions was obtained through interviews and 
questionnaires. In addition, a specific case study was studied. 

Results from interviews and questionnaires showed that the general attitude towards 
environmental activities is positive among the employees of Skanska. However, it is 
not always sufficiently prioritised. The majority felt that carbon footprint calculations 
are a good way to measure the construction projects impact on the climate. The 
advantages of carbon footprint calculations are that they highlight where in a project 
the largest emissions of greenhouse gases are. They can also be used to compare 
different solutions to see which option is least harmful to the environment.  

It was however apparent that there are difficulties in the work with carbon footprint 
calculations. The results are not easily interpreted. The projects have different 
conditions, which makes it difficult to find a follow-up system that is suitable for all 
projects. Difficulties also occur when changes and additions arise in the project. The 
case study should have shown about the same result for both tools, due to the fact 
that the same environmental data was used. In this case, a significantly lower value for 
the total amount of emissions was obtained in ECO2 than in the Excel tool, which 
shows shortcomings of the tools. For these reasons it is important to improve the 
tools and make the performing and interpretation of the carbon footprint calculations 
more efficient.  

According to the interviews, a carbon footprint calculation should be made in an early 
stage of all projects. A follow-up should be made at the end of the project, and in 
some cases also during the on-going project. At present there is no clear system on 
how to follow-up carbon footprint calculations, but the aim is to produce one.   
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         ABSTRACT 

Klimatet på jorden är i förändring. Detta är främst på grund av en förstärkt 
växthuseffekt, till följd av ökade mängder växthusgaser i atmosfären. Fortsätter denna 
klimatförändring kommer det resultera i förödande konsekvenser för både människa 
och natur. Det är därför viktigt att åtgärder sätts in för att minska utsläppet av 
växthusgaser. Klimatkalkyl underlättar arbetet med att sänka utsläppet av växthusgaser 
i byggprojekt. De ökar medvetenheten om var i projekten de största utsläppen av 
växthusgaser finns och kan användas som underlag för var åtgärder bör sättas in för 
att minska växthusgasutsläppen. Klimatkalkyler kan även användas till att jämföra 
olika lösningar för att se vilket alternativ som är miljömässigt bäst. En minskning i 
utsläpp av växthusgaser leder även ofta till en minskning av kostnader. Det finns i 
dagens läge dock brister i arbetet med klimatkalkyler. De anställdas kunskap om hur 
utförande bör ske är inte tillräcklig och det finns svårigheter i att tolka resultatet som 
fås ut. Brister upptäcktes även i de verktyg som klimatkalkylerna utförs i. Exempelvis 
fanns det inte resurser för alla material och det var fel i vissa maskiners 
utnyttjandegrader. Svårigheter uppstår även då ändringar och tillägg uppkommer på 
projekt. En klimatkalkyl bör utföras i anbudsskedet på alla större projekt. Uppföljning 
bör göras i slutet av projektet och i vissa fall även under projektets gång. I dagens läge 
finns det ingen tydlig mall för hur en klimatkalkyl ska följas upp, men målet är att ta 
fram en.  

Nyckelord: Klimatkalkyl; Växthusgasutsläpp; Koldioxidekvivalenter; 
Klimatberäkningar; Attityd gentemot grön miljö; Bygg- och fastighetssektorn.  

1. INTRODUKTION 

Klimatet på jorden är i förändring och det senaste seklet har 
medeltemperaturen ökat med 0,7-0,8 grader Celsius. Till följd av att det 
har blivit varmare har ytterligare effekter noterats; Arktis havsis 
reduceras, bergsglaciärer smälter och permafrostområden krymper 
(Källén, 2009).  Dessutom har havsnivån stigit med cirka 8 centimeter 
mellan åren 1961-2003. Detta är ett resultat av en förstärkt växthuseffekt, 
främst till följd av ökade mängder växthusgaser i atmosfären (Finlands 
miljöcentral, 2009a). Om denna klimatförändring fortsätter i samma takt 
som i dagens läge, kommer det resultera i förödande konsekvenser för 
både människa och natur. Djur och växter kan komma att utrotas och 
extrema väderförhållanden samt naturkatastrofer bli allt vanligare. 
Åtgärder måste därför sättas in för att förhindra utsläppet av 
växthusgaser, något som allt fler länder har blivit medvetna om (Bernes, 
2007). 

Vid ett möte i Kyoto år 1997 skrevs en överenskommelse på av en rad 
länder för att reglera utsläppen av växthusgaserna: koldioxid (CO2), 
metan (CH4), kväveoxidul (N2O), fluorkolväten (HCF), perfluor-väten 
(PFC) och svavelhexafluorid (SF6). Denna överenskommelse är känd 
som Kyotoprotokollet, i vilken industriländerna lovade att minska sina 
utsläpp med i genomsnitt cirka 5 % under åren 2008-2012, jämfört med 
1990 års nivå. Målen för att minska utsläppen växthusgaser var dock 
olika för de länder som ingått överenskommelsen. I EU gjordes en 
inbördes fördelning av utsläppsminskningen, till exempel hade Sverige 
målet att minska utsläppen av växthusgaser med minst 4 % 
(Energimyndigheten, 2009; Cowie, 2013). År 2012 hölls dock ett 
klimattoppmöte i Doha, Qatar, där det beslutades att giltighetstiden för 
Kyotoprotokollet skulle förlängas till 2020 (Globalpost, 2012).  

Alla företag och tjänster regleras för närvarande inte i Kyotoprotokollet, 
men det har blivit allt vanligare att företag strävar efter att minska sina 
utsläpp av växthusgaser. Detta är ett sätt att förekomma framtida 
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förordningar, men det finns även marknadsföringsmässiga fördelar i att 
ha en ”grön” profil (Abbott, 2008). Denna trend har blivit populär i 
byggsektorn. Det blir till exempel allt vanligare att miljöklassa projekt, 
vilket innebär stora satsningar för att minska energiförbrukningen och 
använda mer miljövänliga material (Jakubova & Millander, 2012).   

Skanska är ett företag inom byggsektorn som har åtagit sig ett aktivt 
miljöarbete på alla nivåer, för att arbeta för ett mer hållbart samhälle. De 
har upprättat organisationsstrukturer, ledningssystem, rutiner och 
utbildningsplaner för att säkerhetsställa att lagar, förordningar och 
standarder följs. Skanskas ambition är att ständigt förbättra 
miljöegenskaperna i pågående projekt, produkter och tjänster genom att 
aktivt leta efter sätt att minska negativ miljöpåverkan under hela 
livscykeln. Detta för att åstadkomma ett så miljövänligt arbetssätt som 
möjligt och vara världsledande inom byggsektorn (Skanska, 2010).  

Ett sätt Skanska använder sig av för att beräkna utsläppen av 
växthusgaser för projekt är att utföra klimatkalkyler. En klimatkalkyl 
visar projektets klimatpåverkan genom att beräkna dess utsläpp av 
växthusgaser i form av koldioxidekvivalenter.  Detta ger en ökad 
kunskap om var i projekten de största utsläppen genereras (Skanska, 
2013a). 

1.1. Syfte och frågeställningar 

Skanskas mål är att vara ledande inom grön miljö och ett steg i detta 
arbete är att utföra klimatkalkyler. Detta examensarbete undersöker 
attityden som finns gentemot grön miljö och klimatkalkyl på Skanska. 
Arbetet med klimatkalkyl är dock i ett tidigt skede. I dagens läge görs en 
klimatkalkyl ofta i början av ett projekt, men hur resultaten ska tolkas 
och användas är inte tydligt. Det finns ännu inget genomarbetat system 
för detta, vilket gör att det ibland kan vara svårt att se nyttan av att göra 
en klimatkalkyl. Syftet med detta examensarbete är därför även att 
undersöka vilka fördelar som finns med att utföra en klimatkalkyl, samt 
hur arbetet med dem kan förbättras. Dessutom läggs förslag fram på hur 
och när de bör utföras, samt följas upp. 

De frågeställningar vi valt att arbeta efter är listade nedan: 

 Varför bör klimatkalkyler utföras, samt hur ser attityden gentemot 
dem och grönt miljöarbete ut på Skanska? 

 Hur kan arbetet med klimatkalkyler förbättras? 

 I vilket skede och på vilket sätt ska en klimatkalkyl utföras och 
följas upp för att göra mest nytta?  

1.2. Avgränsningar  

Då examensarbetet måste ske inom vissa specifika tids- och 
kostnadsramar krävs avgränsningar. Detta examensarbete omfattar de 
beräkningsverktyg som Skanska använder för att beräkna utsläpp av 
växthusgaser. Det omfattar klimatkalkyler för verksamhetsgrenen Väg 
och Anläggning. Klimatkalkyler för verksamhetsgrenen Hus är utanför 
examensarbetets gränser. I enlighet med den avgränsning som Skanskas 
klimatberäkningsverktyg omfattar, beräknades växthusgasutsläppet 
endast från vagga till färdigt projekt. Det vill säga utsläppet till följd av 
drift och avveckling är inte medtaget.  

2. METOD  

Arbetet inleddes med att formulera frågeställningar och ett syfte med 
arbetet. Därefter identifierades informationsbehovet som uppfylldes 
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genom litteraturstudier, intervjuer och enkäter. Dessutom studerades 
även en specifik fallstudie. Nedan följer en mer detaljerad beskrivning av 
metodgången. 

2.1.  Litteraturstudie 

En litteraturstudie om klimatkalkyl genomfördes för att få en inblick i 
vad ämnet handlar om, samt för att erhålla nödvändig bakgrundsfakta. 
Informationen erhölls främst via Skanskas interna nät, vetenskapliga 
artiklar och böcker, samt företags och organisationers hemsidor. Metod 
för litteraturstudien utarbetades med vägledning av Patel och Davidsson, 
(2003), samt av Haraldsson, (2011).  

Litteraturstudien började brett för att få en inblick i ämnet. När mer 
kunskap erhållits om ämnet och problemområden identifierats kunde 
centrala begrepp plockas ut, så kallade sökord. Dessa användes för att 
hitta mer exakt litteratur inom den önskade inriktningen.  När litteratur 
samlats avgjordes vilka källor som skulle användas i arbetet genom en 
valideringsprocess. Källorna ifrågasattes: Var påståendena rimliga? 
Stämde resultat överens med andra fakta som erhållits? Ansågs 
författaren trovärdig? Etcetera. Även nyttan av varje källa bedömdes. I 
denna fas lästes källorna mer översiktligt och en sållning skedde. För de 
källor som valdes att användas fördes anteckningar med metodgången 
från Haraldsson, (2011): 

”1. Skriv ner vad artikeln/boken handlar om med några ord. 

2. Läs valda partier mer noggrant. 

3. Identifiera och skriv ner nyckelpoänger. 

4. Identifiera och skriv ner tankar/resultat i konflikt med andra informationskällor. 

5. Skriv ner eventuella nya perspektiv på ämnet som artikeln/boken gett dig. 

6. Identifiera och skriv ner eventuella saker du inte förstår. 

7. Spara en korrekt referens till kunskapskällan.” 

2.2. Intervjuer 

Arbetet med att lägga upp en metodgång för intervjuerna gjordes med 
vägledning främst av Patel och Davidsson, (2003), men även med hjälp 
av Sallnäs, (2007), Carolina Detterfelt på Skanska och Berit Balfors på 
KTH. Nedan är arbetssättet beskrivet.  

Det första steget var att välja ut lämpliga intervjupersoner. Inom Skanska 
Sverige har region Väg och Anläggning Stockholm/Mälardalen, startat 
ett regionalt grönt affärsnätverk med representanter från regionens olika 
distrikt. Nätverket arbetar med att driva och utveckla frågor kring grönt 
byggande inom regionen, samt att öka kunskapsutbytet. Erfarenheter 
kring klimatkalkyler är en aktuell fråga för nätverkets representanter, och 
därför ansågs de vara lämpliga intervjupersoner till detta examensarbete.  
Det valdes även att hållas intervjuer med två personer som driver 
utvecklingsarbetet rörande klimatberäkningar inom Skanska Sverige. 
Ytterligare två personer vilka arbetar på projektnivå intervjuades. Dessa 
valdes ut då de visat intresse för ämnet och för att få med tankar som 
inte diskuterats på de möten som den gröna nätverksgruppen haft. Totalt 
intervjuades nio personer.  

Intervjuerna genomfördes med kvalitativ metod, vilket innebär att 
målsättningen var att identifiera ännu inte kända eller bristande 
företeelser och egenskaper inom Skanskas miljöarbete, samt i arbetet 
med klimatkalkyler. Författarna av detta examensarbetes roll som 
intervjuare var att, genom interaktion med intervjupersonerna, fungera 
som medskapare i dialogerna och därmed till intervjuernas resultat.  
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Syftet med examensarbetet klargjordes inledningsvis och sedan ställdes 
frågorna med en så kallad ”tratt-teknik”. Det innebär att intervjuerna 
inleds brett med stora, öppna frågor för att sedan smalna av och gå över 
till mer specifika frågor i slutet. Enligt Patel och Davidsson, (2003) anses 
denna teknik vara motiverande och aktiverande då intervjupersonen till 
en början får uttrycka sig fritt. Samma frågor ställdes till alla 
intervjupersonerna där frågorna hade öppna svarsmöjligheter, vilket 
kännetecknar så kallade semistrukturerade intervjuer. Detta för att ge 
intervjupersonerna utrymme att svara med egna ord och uttrycka sina 
åsikter om samma frågor. Beroende på kompetens och de svar som 
mottogs ställdes sedan olika följdfrågor. 

När det gäller frågornas formulering undveks långa och ledande frågor, 
samt negationer. För att undvika missuppfattningar av frågorna valdes 
dessutom språket noggrant. Detta ledde till att fackuttryck eller svåra, 
främmade och värdeladdade ord undveks i formuleringarna av frågorna. 
Intervjuerna avslutades med att intervjupersonerna fick möjlighet att 
lägga till sådant som inte behandlats i frågorna men som de upplevde 
vara värt att poängtera. För att hålla bortfallet av information på låg nivå 
spelades intervjuerna in och transkriberades. Intervjuerna kategoriserades 
sedan efter de huvudfrågor som utgjort utgångspunkten under 
intervjuerna.  

2.3. Enkäter 

Arbetet med att ta fram enkäten gjordes i dialog med Carolina Detterfelt 
på Skanska och Berit Balfors på KTH. Även Trots, (2007) har använts 
för att lägga upp metoden för enkäten, nedan är denna metodgång 
beskriven.  

Första steget var att klargöra syftet. I detta fall var syftet att ta fram 
statistik på främst attityder och åsiktsfrågor rörande grön miljö. Även ett 
antal sakfrågor ställdes, vilka är frågor som behandlar faktiska 
förhållanden gällande Skanskas miljöarbete idag.  Detta för att få statistik 
på exempelvis hur många som vet vad klimatkalkyl är för något. Sedan 
bestämdes målgruppen, det vill säga vilken grupp av personer statistiken 
skulle behandla. Då examensarbetet är inriktat på Skanskas sätt att jobba 
inom Väg och Anläggning, var det naturligt att avgränsa målgruppen till 
just denna verksamhetsgren. Denna är dock väldigt stor och på grund av 
tidsbrist valdes det att avgränsas till endast ett distrikt inom 
verksamhetsgrenen, Mark Stockholm Syd. Totalt skickades enkäten till 
36 personer, varav svar erhölls från samtliga.  

Enkäten utfördes till största del med kvantitativ metod, då resultatet var 
tänkt att presenteras i siffror. Den kvantitativa metoden som användes 
var rangordningsskalor för attityd- eller åsiktsfrågor. Denna metod har 
inga givna lika stora intervall mellan skalstegen, utan uttrycks i 
exempelvis ”Tillfredsställande”, ”Tillfredsställande med vissa brister” 
eller ”Mycket bristfälligt”. Sakfrågorna gavs ett antal möjliga 
svarsalternativ, samt i vissa fall även ”Annat” eller ”Vet ej”. Enkäten 
avslutades med en öppen fråga, vilket egentligen är av kvalitativ metod, 
för att ge den svarande en kravlös chans att tillägga något. I en fråga 
valdes även att ha följdfrågor där svarsalternativen följdes av 
uppmaningar som exempelvis ”varför?”. Detta tillät svararen att skriva 
ner sina tankar om vad som hade svarats, samt ge utförligare svar på 
huvudfrågan.   
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2.4. Fallstudie 

En fallstudie är en empirisk studie, vilken undersöker ett fenomen i sitt 
verkliga sammanhang (Yin, 2009). En fallstudie utfördes för att få bättre 
inblick i de fördelar och brister som finns i att utföra och följa upp 
klimatkalkyler. En ytterligare anledning till att göra en fallstudie var att få 
en bättre förståelse för de verktyg som Skanska använder för att beräkna 
utsläppet av växthusgaser på projektnivå.  

Ett projekt kan ändras mycket under dess gång och på grund av detta är 
det svårt att jämföra en klimatkalkyl som görs på anbudskalkylen med en 
klimatkalkyl som görs på det som faktiskt utfördes. Ett alternativ för att 
underlätta uppföljningen av ett projekts klimatkalkyl är att bryta ut delar 
av ett projekt och följa upp dessa var för sig. Detta gjordes i fallstudien 
som utfördes.  

  Beskrivning av projektet  2.4.1.

Projektet som valdes för fallstudien var Skarplöt Östra huvudetappen, 
vilket omfattade exploatering i sydöstra delen av Västerhaninge utanför 
Stockholm. Projektet innefattade ett nytt bostadsområde med småhus 
och flerbostadshus, vilket byggdes på uppdrag av Skanska Nya Hem. 
Projektet startades mars 2011 och färdigställdes i november 2012.  

En del av projektet i Skarplöt var att schakta en cirka 5000 m3 stor 
damm för dagvatten. Denna del valdes att utgöra fallstudien. 
Anledningen till att denna valdes var att arbetssättet ändrades utifrån vad 
som var kalkylerat för i anbudskalkylen. Detta till följd av ansträngningar 
för att hitta åtgärder för att minska växthusgasutsläppet, samt att 
gynnsamma väderförhållanden underlättade arbetet.  

 Metodgång  2.4.2.

Arbetet med fallstudien innebar att först bryta ut de resurser som 
tillhörde dammen ur anbudskalkylen och utföra en klimatkalkyl på dessa. 
På samma resurser utfördes även en klimatkalkyl på det som faktiskt 
hade utförts. Detta för att kunna jämföra och se om de åtgärder som 
utfördes ledde till en minskning av utsläpp av växthusgaser. 
Klimatkalkylerna utfördes i två verktyg, ECO2 och ett Excelverktyg, för 
att kunna jämföra de två verktygen och se om resultaten var jämlika eller 
skilde sig mycket gentemot varandra.  

3. TEORI  

3.1. Växthuseffekten 

Växthuseffekten är en naturlig egenskap hos jordens klimat. Den har så 
gott som alltid funnits på jorden på grund av förekomsten av vissa gaser, 
växthusgaserna, i atmosfären. Det är den naturliga växthuseffekten som 
gör att klimatet är behagligt för växter, djur och människor. Utan denna 
hade temperaturen vid jordytan legat kring -18 grader Celsius (Dow & 
Downing, 2006).  

Växthuseffekten fungerar genom att atmosfären släpper igenom 
kortvågig solstrålning. När solstrålningen träffar jorden omformas 
energin i solstrålningen till värme. Den uppvärmda jordytan sänder sedan 
ut värmestrålning mot rymden, men denna hindras dock till stor del av 
växthusgaserna i atmosfären. En del av den stoppade värmestrålningen 
strålas således tillbaka mot jorden, vilket gör att temperaturen vid 
jordytan höjs. Principen åskådliggörs i figur 1 (Bernes, 2007). 
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Figur 1: 
Principskiss 
över 
växthuseffekten 
(Bernes, 2007).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

När det talas om växthuseffekten i samband med klimatförändringar 
menar dock ofta en förstärkning av växthuseffekten. Människans utsläpp 
av växthusgaser ändrar atmosfärens sammansättning, och med större 
andel växthusgaser i atmosfären hindras en större andel av den utgående 
värmestrålningen. Detta medför att återstrålningen till jordytan ökar, 
vilket i sin tur leder till att temperaturen vid jordytan stiger ytterligare 
(Miljöportalen, 2007; Jacobson, 2012).  

Växthusgaserna har olika effekt på klimatet. För att kunna jämföra de 
enskilda gasernas bidrag till växthuseffekten och kunna addera dem med 
varandra, beräknas därför gasernas måttenheter om till 
koldioxidekvivalenter (Eklund, 2009). 

  Koldioxidekvivalenter 3.1.1.

Koldioxidekvivalenter är mängden av en viss växthusgas, exempelvis 
metan, uttryckt i den mängd koldioxid som ger samma växthuseffekt 
(Nationalencyklopedin, 2013). För att räkna om utsläppen av olika 
växthusgaser till koldioxidekvivalenter multipliceras dess mängd med en 
så kallad GWP-faktor, Global Warming Potential. Denna faktor anger 
hur effektiv gasen är som klimatpåverkare i förhållande till koldioxid 
(Jacobson, 2012).  

GWP-faktorn är beroende av vilken tidsskala som avses. Detta då de 
olika växthusgaserna har olika uppehållstid i atmosfären. Exempelvis 
under en tidsperiod på 20 år så har utsläppet av ett kilogram metan i 
atmosfären lika stor växthuseffekt som utsläppet av 72 kilogram 
koldioxid. Detta ger metan en GWP-faktor på 72 för 20-årsskalan. Dock 
har metan en kortare livslängd i atmosfären än koldioxid, vilket gör att 
metanutsläppets växthusverkan avtar betydligt snabbare än 
koldioxidutsläppets. För en tidskala på 100 år är motsvarande GWP-
faktor 25 och för en tidsskala på 500 år är den endast 7,6. Tabell 1 visar 
de vanligaste växthusgasernas GWP-värden för olika tidsskalor, samt 
dess livslängder i atmosfären (IPCC, 2007; Finlands miljöcentral, 2009b).  
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Tabell 1: De vanligaste växthusgasernas livslängd i atmosfären och 
uppvärmningspotentialer (IPCC, 2007). 

 Livslängd (år) GWP 20 år GWP 100 år GWP 500 år 

Koldioxid 50-200 1 1 1 

Metan 12 72 25 7,6 

Dikväveoxid 114 289 298 153 

 

Ur tabell 1 kan det utläsas att koldioxid har en i jämförelsevis låg 
uppvärmningspotential. Koldioxid är dock ändå den viktigaste 
växthusgasen med störst påverkan. Omvandlas dagens globala utsläpp av 
växthusgaser till koldioxidekvivalenter (i ett 100-års perspektiv), står 
koldioxid själv för cirka 70 % av den samlade klimatpåverkan. Detta 
medan metan och dikväveoxid tillsammans bidrar med ungefär en 
fjärdedel (Bernes, 2007).  

3.2. Utsläpp av växthusgaser  

  Utsläpp till följd av svensk konsumtion  3.2.1.

Den svenska konsumtionen ger upphov till stora utsläpp av växthusgaser 
både inom och utanför Sveriges gränser. Naturvårdsverket har beräknat 

de totala utsläppen av växthusgaserna koldioxid, metan och dikväveoxid, 
vilka är orsakade av den svenska konsumtionen. Figur 2 visar utsläppen 
av växthusgaser i miljoner ton koldioxidekvivalenter under tidsperioden 
2000-2008 (Miljömålsrådet, 2010; Naturvårdsverket, 2012).  

Figuren visar att utsläppen i Sverige (ljusblått i figuren) har minskat från 
46 till 40 miljoner ton koldioxidekvivalenter, vilket innebär en minskning 
på 13 % mellan 2000 och 2008. Tas hänsyn istället endast till utsläppen 
utomlands (mörkblått i figuren) har det ökat från 44 miljoner ton till 58 
miljoner ton, vilket innebär en ökning av hela 30 % under samma period.  
Läggs dessa ihop, har de totala utsläppen orsakade av svensk konsumtion 
ökat från 90 miljoner ton koldioxidekvivalenter år 2000 till 98 miljoner 

Figur 2: Utsläppen av växthusgaser till följd av svensk konsumtion, både 
inom och utanför landets gränser (Naturvårdsverket, 2012).  
 



Annika Lönn & Sara Lindberg                                             TRITA LWR Degree Project 13:20 

 
 

8 

 

ton koldioxidekvivalenter år 2008. Detta motsvarar en ökning på cirka    
9 % under tidsperioden. Detta kan huvudsakligen förklaras av en ökad 

konsumtion vilken tillgodoses av större import (Miljömålsrådet, 2010; 

Naturvårdsverket, 2012).  

 Bygg- och fastighetssektorns utsläpp 3.2.2.

Bygg- och fastighetssektorn står för en stor del av Sveriges utsläpp av 
växthusgaser. Under perioden 1993 – 2007 har utsläppen legat på i snitt 
cirka 21 miljoner ton koldioxidekvivalenter per år, och har som högst 
legat på 25 miljoner ton koldioxidekvivalenter år 1996 och som lägst på 
19 miljoner ton koldioxidekvivalenter 2006. I figur 3 visar de röda 
staplarna bygg- och fastighetssektorns totala utsläpp av växthusgaser för 
alla år i tidsperioden, och vilket kan utläsas har utsläppen totalt sett 
sjunkit något. Om uppvärmningen däremot exkluderas låg utsläppen från 
bygg- och fastighetssektorn på mellan 8 och 11 miljoner ton per år, vilket 
visas med de blå staplarna i figur 3. Dessa utsläpp uppvisade således inte 
någon sjunkande trend, utan har istället ökat sedan 1996. Av de 

Utsläpp av växthusgaser, exklusive uppvärmning 

Utsläpp av växthusgaser, inklusive uppvärmning 

Figur 3: Bygg- och fastighetssektorns utsläpp av växthusgaser under 
perioden 1993 – 2007 (Toller et.al, 2011). 
 

8% 
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80% 

Utsläpp av Växthusgaser 
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Förvaltning inkl.
uppvärmning

Övrigt

Figur 4: Bygg- och fastighetssektorns utsläpp av växthusgaser i 
förhållande till det totala utsläppet i Sverige.  
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Figur 5: Indelning av Scope 1, 2 och 3 i GHG-protokollet (World Resources 
Institute & World Business Council for Sustainable Development, 2004).   

växthusgasutsläpp då uppvärmning inte inkluderades stod 
byggproduktionen för mellan 60 och 70 % (Toller et.al, 2007; Toller et.al, 
2011).  

Utsläppen 2007 

Bygg- och fastighetssektorns totala utsläpp av växthusgaser i form av 
koldioxid, dikväveoxid och metan uppgick år 2007 till cirka 19 miljoner 
ton koldioxidekvivalenter. Detta utgjorde ca 20 % av de totala utsläppen 
av växthusgaser i Sverige (gult och grönt i figur 4). Då uppvärmningen 
exkluderas låg utsläppen på 11 miljoner ton koldioxidekvivalenter detta 
år och eftersom byggproduktionen stod för cirka 60-70 % av detta 
utsläpp, utgjorde det cirka 8 % av det totala utsläppet av växthusgaser i 
Sverige (gult i figur 4) (Toller et.al, 2007; Toller et.al, 2011) 

3.3. Standarder och verktyg  

Det finns ett antal standarder och verktyg för att beräkna och redovisa 
utsläppet av växthusgaser. Nedan redovisas de som är till grund för 
Skanskas klimatkalkyl.  

  GHG-protokollet och ENCORD-protokollet 3.3.1.

Greenhouse Gas Protocol (GHG-protokollet) är av regeringar och 
företag den mest använda internationella standarden för att identifiera, 
beräkna och rapportera utsläppen av växthusgaser. Det är resultatet av 
ett tio år långt samarbete mellan näringsliv, myndigheter och 
miljörörelser, vilket skapades för att bygga en ny generation av trovärdiga 
och effektiva program för att bekämpa klimatförändringarna (World 
Resources Institute & World Business Council for Sustainable 
Development, 2004).  

Enligt GHG-protokollet ska ett företags utsläpp av växthusgaser delas in 
i tre olika områden, så kallade scopes, vilka visas i figur 5. De är 
grupperade efter direkta utsläpp från det egna företaget eller indirekta 
utsläpp från andra företag, samt i vilken grad det egna företaget kan 
påverka utsläppsmängden. Scope 1 är företagets direkta utsläpp av 
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växthusgaser, till exempel utsläppen till följd av det bränsle som företaget 
förbrukar i sin tillverkning. Scope 2 och scope 3 är företagets indirekta 
utsläpp av växthusgaser. Scope 2 innefattar företagets inköp av 
elektricitet och fjärrvärme, medan scope 3 är de utsläpp som 
uppkommer på grund av företagets inköp av övriga varor och tjänster. 
GHG-protokollet rekommenderar att företag räknar med scope 1 och 2 i 
klimatredovisningen, sedan är det upp till företaget själva att bedöma om 
de ska inkludera Scope 3-beräkningarna (World Resources Institute & 
World Business Council for Sustainable Development, 2004).   

ENCORD (European Network of Construction Companies for 
Research and Development) har utvecklat ett protokoll för 
organisationer i byggsektorn, ENCORD-protokollet. Detta är tänkt att 
utgöra ett komplement till GHG-protokollet och är anpassat för att ge 
vägledning om hur en organisation i byggsektorn kan mäta och redovisa 
sina utsläpp av växthusgaser. I ENCORD-protokollet anges de tänkta 
användarna av dessa riktlinjer, de främsta källorna till utsläpp som ett 
byggföretag kan ha, och hur dessa kan mätas. Riktlinjer ges också på 
rapporteringsmetoder. Detta syftar till att underlätta nuvarande och 
framtida arbetet för att minska utsläppen från byggrelaterade aktiviteter 
och verksamheter (European Network of Construction Companies for 
Research and Development, 2010).  

Skanska Sverige redovisar sina klimatutsläpp externt varje år. Eftersom 
det är viktigt vad som ska redovisas och hur det ska redovisas följs då 
GHG-protokollets och ENCORD-protokollets riktlinjer. Skanska 
redovisar i dagsläget scope 1 och 2 externt tillsammans med tjänsteresor i 
scope 3 (Sveder Lundin, 2013). 

 International Organization for Standardization  3.3.2.

ISO (International Organization for Standardization) är en gemensam 
organisation för nationella standardiseringsorganisationer i 163 länder. 
Ändamålet med ISO är att ta fram standarder för näringslivet och i 
dagens läge har över 19 500 internationella standarder getts ut. Detta för 
att skapa mer gynnsamma förutsättningar för utvecklingen och 
tillverkningen av produkter och tjänster, samt att underlätta handeln av 
dessa. Dessutom är det tänkt att ge praktiska verktyg för att hantera 
många av dagens globala utmaningar (International Organization for 
Standardization, 2013).  

 Environmental Product Declarations och Klimatdeklaration  3.3.3.

En EPD (Environmental Product Declaration) är en certifierad 
miljövarudeklaration utvecklad i enlighet med ISO-standarden ISO 
14025. Avsikten med en EPD är att informera om alla relevanta aspekter 
av miljöprestanda för produkter och tjänster ur ett livscykelperspektiv. 
Detta för att ge lättillgänglig, kvalitetssäkrad och jämförbar information 
dem emellan. Informationen i en EPD följer kategorier som baseras på 
parametrar i en annan ISO-standard, ISO 14040, men även miljörelevant 
information utöver dessa kategorier kan tas med (Environmental 
Product Declaration, u.å.).  

Normalt ska en EPD redovisas i ett format med förutbestämda 
obligatoriska uppgifter, oavsett målgruppens avsedda användning av 
informationen (Environmental Product Declaration, u.å.). Ett stort antal 
parametrar som kan orsaka en produkts eller tjänsts bidrag till olika 
miljöproblem ska således redovisas. Till exempel redovisas utsläpp som 
påverkar klimat, försurning, ozonskiktet och övergödning (Korsnäs, 
2013). Dessutom kontrolleras frånvaron av farliga kemikalier, 
förbrukning av förnybara och icke förnybara råvaror samt lämpliga sätt 
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att återvinna eller återanvända produkten i slutet av dess livslängd 
(Environmental Product Declaration, u.å.).  

Eftersom att alla kategorier som påverkar miljön ska redovisas i en EPD 
kan dess omfattning i vissa fall vara för bred och ge överflödig 
information. För att möta detta problem kan en EPD delas upp och 
endast mäta en kategori. Hittills har endast ett sådant utdrag från en 
EPD introducerats. Detta i form av en deklaration som enbart redovisar 
påverkan på klimatet, en så kallad Klimatdeklaration. En 
Klimatdeklaration beskriver utsläppen av växthusgaser, uttryckt i 
koldioxidekvivalenter för en produkts eller tjänsts livscykel. Den baseras 
på livscykelanalys-information i enlighet med ISO 14025 (Environmental 
Product Declaration, u.å.).  

3.4. Klimatkalkyl  

Klimatkalkyl är en metod framtagen av Skanska Sverige för att beräkna 
utsläppen av växthusgaser på projektnivå. Denna metod är uppbyggd 
efter Klimatdeklarationer och omfattar de gaser som regleras i 
Kyotoprotokollet, det vill säga koldioxid, metan, dikväveoxid, och 
fluorerade gaser (Sveder Lundin, 2013; Skanska, 2012a).  

En klimatkalkyl på Väg och Anläggning omfattar utvinning av råvaror, 
tillverkning och förädling av material, transporter till arbetsplatsen, samt 
byggprocessen. Det vill säga allt ifrån vagga till färdigt projekt. 
Klimatkalkylen tar alltså inte hänsyn till hela livscykeln, då drift och 
avveckling exkluderas (Skanska, 2013a). Genom att utföra en 
klimatkalkyl ökar kunskapen och förståelsen om hur olika material, 
arbetsmetoder och teknikval påverkar utsläppen av växthusgaser. Detta 
kan i sin tur användas som underlag för att välja de mest miljövänliga 
alternativen och metoderna (Skanska, 2012a).  

Beräkningarna i en klimatkalkyl är komplexa, vilket medfört att olika 
verktyg har utvecklats för att förenkla denna process. På Skanska 
används främst två verktyg: ECO2 och ett Excelverktyg (Skanska, 
2013a). Dessa är utvecklade för olika ändamål; ECO2 för en omfattande 
beräkning för hela projekt och Excelverktyget för en översiktlig 
beräkning för utvalda delmoment. 

  ECO2  3.4.1.

Verktyget ECO2 är en Skanska anpassning av mjukvaran Anavitor 
framtaget av ÅKEJ AB. Det är ett datorbaserat koncept för att 
komplettera eller ta fram investerings-, livscykelkostnads-, och 
livscykelanalysunderlag för byggobjekt utifrån tillgängliga handlingar 
(Skanska, 2012a; Anavitor, 2013). ECO2 kan endast användas i Sverige 

då programmet bygger på Svenska materialkostnader (Skanska, 2013b).  

Beräkningen i ECO2 görs med utgångspunkt i en ekonomisk kalkyl.  I 
Skanska Sverige används Skanskas egenutvecklade kalkylprogram SPIK 
för att kalkylera projektkostnaderna. Kalkylerna är i detta program 
uppbyggda av kalkylposter. Kalkylposterna prissätts med en eller flera 
kalkylresurser, vilka i sin tur ges individuella mängder och egna á-priser. I 
detta skede skiljs det på långa och korta kalkylresurser. En lång 
kalkylresurs består av åtta siffror, vilket specificerar exakt vilket material 
och vilka dimensioner som ska användas. Miljöpåverkan beräknas direkt 
baserat på mängden material, den blir primärt beräknad, vilket ger en bra 
kvalitet på beräkningen. En kort kalkylresurs däremot består endast av 
fyra siffror vilka endast specificerar vilken typ av material som ska 
användas, exempelvis betong. Verktyget vet inte exakt hur materialet är 
sammansatt, vilken kvalité det har eller vilka dimensioner som krävs. I 
dessa fall används istället ett värde för den vanligaste typen av materialet, 
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i exemplet den mest använda betongen, och räknar ut mängden 
baklänges via kostnaden, det vill säga sekundärt. Detta innebär en större 
osäkerhet, vilket gör att långa kalkylresurser är att föredra (Alström, 
2013; Skanska, 2012b). 

I ECO2 kopplas kalkylresurserna sedan samman med relevant 
livscykelinformation (bland annat emissionsfaktorer), tillhandahållen från 
IVL (Svenska Miljö institutet), för respektive produkt och material 
(Skanska, 2012a). Informationsflödet visas i figur 6. 

Programmet presenterar sedan ett värde på klimatbelastningen i form av 
kilogram koldioxidekvivalenter för projektet som helhet respektive med 
fördelning på ingående poster. Då kalkylresurserna är prissatta i SPIK 
kopplas den ekonomiska kostnaden samman med koldioxidutsläppen, 
vilket gör att även den ekonomiska kostnaden kan erhållas (Skanska, 
2012a).  

 Excelverktyget 3.4.2.

Excelverktyget är ett förenklat sätt att utföra klimatkalkyler på. 
Beräkningar i detta verktyg omfattar produktion av material, 
maskinanvändning, samt vissa transportmedel. Verktyget kräver inte en 
ekonomisk kalkyl som indata. Istället är verktyget uppbyggt så att de 
vanligaste materialen och maskinerna är listade tillsammans med dess 
emissionsfaktorer, vilka är hämtade från IVL (samma som används i 
ECO2). En enhet är given för varje resurs och det som behöver göras är 
att fylla i den mängd som behövs för varje resurs i denna givna enhet. 
Verktyget räknar sedan ut växthusgasutsläppet i ton 
koldioxidekvivalenter för resursen genom att multiplicera dess mängd 
med dess emissionsfaktor. Dessa utsläpp summeras sedan längst ned i 
Excelverktyget för att visa projektets totala utsläpp. Det finns även 
möjlighet att fylla i två alternativ, vilket möjliggör jämförelse dem 
emellan (Alström, 2013; Skanska, 2013a).  

4. RESULTAT OCH DISKUSSION 

4.1. Intervjuer 

I detta avsnitt sammanställs resultatet från de intervjuer som genomförts. 
För att få en bra översikt har svaren sammanställts under de huvudfrågor 
som ställdes. Alla resultat är åsikter från intervjupersonerna, men de 
särskiljs inte som individer utan hanteras anonymt.  

Figur 6: Informationsflödet i ECO2 (Skanska, 2012b).  
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  Hur upplevs attityden gentemot miljöarbete och klimatkalkyl? 4.1.1.

Den generella attityden bland de anställda på Skanska gentemot grön 
miljö upplevs av majoriteten av de intervjuade som positiv, ett intresse 
finns. Många anser att grön miljö är något Skanska måste bli bra på, men 
att det i dagsläget sällan prioriteras så högt. Detta då det konkurrerar 
med många andra arbetsuppgifter som ekonomi, säkerhet och kvalité, 
vilka oftast prioriteras före. Vissa av de intervjuade upplevde även att 
grön miljö prioriteras mer på tjänstemannasidan än hos yrkesarbetarna. 
Det framkom även synpunkter om att det finns fördomar om att grön 
miljö endast tar tid och är kostsamt. En person ansåg också att det 
handlar om en generationsfråga, de äldre vill inte ändra sitt arbetssätt 
eftersom det har fungerat bra i alla år. 

Alla de intervjuade anser att klimatkalkyl är ett bra sätt att mäta 
klimatpåverkan på. Många påpekade dock att svårigheter finns i att 
utföra och tolka klimatkalkyler, vilket väcker frustration hos de personer 
som ska arbeta med dem. Detta leder till att vissa inte ser nyttan med 
klimatkalkyler och har svårt att motivera sig att utföra en om det inte är 
efterfrågat av beställaren.  

  Vilka fördelar finns det med klimatkalkyl?  4.1.2.

Skanska vill vara ledande och bidra till utvecklingen när det gäller grönt 
miljöarbete. En person som blev intervjuad menade att Skanska vill 
kunna ta ansvar och svara för sin klimatbelastning. Alla måste börja ta 
ansvar för att minska utsläppen av växthusgaser som förstärker 
växthuseffekten. Flertalet av de intervjuade trodde även att myndigheter 
och beställare i framtiden kommer att ställa krav på att företagen ska 
utföra klimatkalkyler, detta då även de blir mer och mer miljömedvetna. 
De ansåg även att Skanskas pågående arbete med att införa och utveckla 
klimatkalkyler kan leda till en konkurrensfördel. Detta eftersom Skanska, 
i det fall krav skulle ställas, skulle ligga ett steg före många av 
konkurrenterna. Dessutom uttryckte en intervjuperson att Skanska, 
genom att utföra klimatkalkyler, kan utveckla åtgärder som kan ta hänsyn 
till miljön och därmed skapa konkurrensfördelar.  

Samtliga intervjupersoner var eniga om att utförandet av klimatkalkyler 
är något som är positivt för Skanska. De ansåg att klimatkalkyl har stor 
potential att kunna utvecklas och bli ännu bättre, samt att bli en viktig 
tillgång i Skanskas gröna miljöarbete. De flesta var också eniga om att 
utförandet av klimatkalkyler leder till en ökad medvetenhet om var i 
projekten de största utsläppen av växthusgaser finns. Detta kan i sin tur 
leda till att det i ett tidigt skede kan sättas in åtgärder för att minska dessa 
växthusgasutsläpp. Det går även att jämföra olika alternativa lösningar i 
klimatkalkylen för att se vilket alternativ som är mest miljövänligt, det vill 
säga det alternativ som släpper ut lägst halt växthusgaser. Vissa av 
intervjupersonerna menade dessutom att arbetet med klimatkalkyl kan 
resultera i att underentreprenörer blir mer medvetna då det ställs krav 
även på dessa.  

Flertalet av intervjupersonerna uttryckte att kostnader och utsläpp av 
växthusgaser är sammanlänkat. Det vill säga att ett projekts minskning av 
utsläpp av växthusgaser leder oftast till en minskning av kostnader, vilket 
kan resultera i att Skanska gör bättre affärer. Exempelvis leder minskad 
materialåtgång till en besparing av resurser och minskade transporter till 
en lägre bränsleanvändning, vilket minskar kostnaderna. En 
intervjuperson menade att det med hjälp av klimatkalkyler går att göra 
fina rapporter som kan fungera som säljblad som kan visas för 
beställaren. Detta för att marknadsföra hur miljömedvetna Skanska är, 
och visa på att miljöåtgärder kan minska kostnaderna. I vissa fall kan 
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dock en miljömässigt bra åtgärd öka kostnaderna och då kan en 
klimatkalkyl användas för att visa beställaren hur mycket åtgärden 
minskar utsläppen. Detta kan motivera beställaren att trots en ökad 
kostnad välja det mer miljövänliga alternativet. 

Genom uppföljning av klimatkalkyl kan arbetssättet i produktion 
successivt förbättras för att minska klimatbelastningen. Med hjälp av 
uppföljning kan även klimatvinsterna, av de åtgärder som satts in, 
redovisas på ett tydligt sätt. Det blir mer överskådligt var i projektet 
vinsterna gjorts och hur de olika åtgärderna bidragit till att minska 
utsläppet av växthusgaser. Detta möjliggör även erfarenhetsåterföring, 
och fler projekt inom Skanska kan ta efter och anamma gynnsamma 
åtgärder. Detta är framför allt positivt i ett stort företag som Skanska, 
vilket har många projekt som kan sprida värdefull kunskap.  

  Vilka brister finns det med arbetet av klimatkalkyl?  4.1.3.

Av intervjuerna framgick att svårigheter finns i att tolka de resultat som 
erhålls i en klimatkalkyl. De intervjuade ansåg att det krävdes tid och 
kunskap för att kunna förstå vad som redovisas. Till exempel tyckte vissa 
att det är svårt att veta vad som är ett högt, respektive lågt resultat. 
Dessutom ansåg många att det mått som klimatkalkylen i dagens läge 
redovisas i, koldioxidekvivalenter, är svårt att tolka. Det är många som 
inte vet vad det är.  

Det finns även brister i redovisningen av hur mycket ett projekt 
förbättras, det vill säga dess procentuella minskning av halten 
växthusgaser från anbudsskedet till det som sedan faktiskt utförs. En hög 
procentuell förbättring är svår att uppnå om det redan i anbudsskedet 
har gjorts miljömässiga ändringar från förfrågningsunderlaget. Dock 
påpekade en av intervjupersonerna att denna minskning från 
förfrågningsunderlaget till anbudsskede även bör tas med, vilket inte 
framgår tydligt i styrdokumenten. Emellertid kvarstår svårigheter att 
erhålla en hög procentuell minskning i de fall en beställare är 
miljömedveten och förfrågningsunderlaget redan från början är 
miljömässigt genomtänkt. Alla projekt har även olika förutsättningar för 
att kunna vara klimatsmarta då de skiljer sig mycket med avseende på typ 
av projekt, dess läge, transportsträckor och befintliga material. Detta gör 
att vissa projekt har lättare att få en högre procentuell förbättring än 
andra. Även svårigheter i att jämföra projekten sinsemellan uppstår på 
grund av dessa olikheter.  

Alla intervjuade var överens om att stora svårigheter uppstår då 
ändringar och tillägg uppkommer i projekt. I väg- och anläggningsprojekt 
tillkommer nästan alltid mycket arbete, enligt en intervjuperson växer 
ofta projekten med cirka 20-30%, vilket gör att även växthusgasutsläppet 
för dessa projekt ökar. Detta medför svårigheter i att kunna jämföra den 
klimatkalkyl som gjordes i anbudsskedet med den på det som faktiskt 
utfördes. Åtgärder kan ha satts in för att minska utsläppen, men den 
slutgiltiga klimatkalkylen visar ändå på ett högre utsläpp. Även i de fall då 
ändringar i utförandesätt måste göras, exempelvis i de fall då 
markbeskaffenheten inte varit som förutspått, kan resultatet komma att 
skilja mycket ifrån anbudsskedet. I dessa fall är det svårt att veta vad som 
ska tas med och inte i klimatkalkylen och beroende på hur detta 
handskas kan resultaten skilja mycket åt, vilket gör att uppföljningen blir 
svårare. 

Ytterligare en brist som togs upp var att det krävs många antaganden 
under utförandet av en klimatkalkyl. I anbudsskedet är det svårt att 
förutse vilka markförutsättningar projektet kommer att ha eller vilket 
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väder som kommer att råda under dess gång. Detta leder till att en 
klimatkalkyl aldrig kan vara 100 % sann, och dess kvalité blir beroende 
av dessa antaganden.  

Fler av de personer som intervjuades ansåg att verktyget ECO2 har vissa 
brister och att det inte är tillräckligt användarvänligt. De tyckte att 
gränssnittet inte alltid är enkelt att ta till sig och att det sker kopplingar i 
verktyget som är komplicerade att förstå. Dessutom ansåg en av 
intervjupersonerna att utskriftsmöjligheterna är dåliga, att de inte blir 
snygga. En annan intervjuperson uttryckte att de ingående parametrarna i 
verktyget inte är tillräckligt kvalitetssäkrade.  

Det framkom även att det fanns bristande kunskaper gällande verktygen 
SPIK och ECO2 bland de personer som arbetar ute på projekten. De 
måste lära sig verktygen bättre för att kunna använda dem på ett effektivt 
sätt. Till exempel kalkylerar de ofta med korta kalkylresurser. Detta gör 
att verktyget beräknar utsläppet av växthusgaser i koldioxidekvivalenter 
sekundärt, vilket ger ett mer osäkert resultat än om utsläppet beräknats 
primärt med långa kalkylresurser.  

Fler personer tog även upp att arbete utförda av underentreprenörer ofta 
kalkyleras som en klumpsumma, vilket ställer till problem i ECO2 då det 
inte är specificerat vad denna resurs innehåller. Resursen beräknas då 
istället utifrån antaganden om vad den vanligtvis innehåller, det vill säga 
sekundärt. Detta gör att resultatet kan skilja mycket ifrån verkligheten 
och blir därför mycket osäkert. Tidskrävande handpåläggning kan då 
behövas för korrigering. För att undvika detta bör krav ställas på 
underentreprenören att kunna redovisa vad de gör och vilka resurser, i 
form av material och tid, de använder. 

Vissa av de intervjuade personerna ansåg att det saknas en del parametrar 
i Excelverktyget, exempelvis geotextil och nya material som bioasfalt. De 
ansåg även att spannen för maskinerna var för stora, vilket gör att en 
liten maskin ger samma utsläppsmängd som en större i samma spann. 
Det framkom också att en brist i väg- och anläggningsprojekt är att 
hänsyn inte tas till hela livscykeln eftersom drift, underhåll och 
avveckling exkluderas. Det kan ge något missvisande resultat sett över 
hela projektets livscykel.  

  Vilka skillnader finns mellan ECO2 och Excelverktyget? 4.1.4.

I ECO2 går det snabbt att utföra en klimatkalkyl eftersom verktyget 
automatiskt räknar ut resultatet, växthusgasutsläppet i 
koldioxidekvivalenter, utifrån SPIK-kalkylen som ändå ska göras för 
varje projekt. Flertalet av de intervjuade personerna ansåg att 
Excelverktyget är mer omständligt då projektets mängder måste fyllas i 
resurs för resurs. Detta gör att det inte är lika tillämpbart i stora projekt 
med många resurser eftersom det då kan ta lång tid. Värt att poängtera är 
dock att Excelverktyget är framtaget för att utföra klimatkalkyler främst 
på delmoment av projekt.  

Av intervjuerna framgick att verktyget ECO2 tar längre tid att lära sig att 
förstå än Excelverktyget. De ansåg att Excelverktyget är ett bra alternativ 
om utföranden av klimatkalkylen inte har lärt sig arbeta i ECO2 eller då 
verktyget inte är installerad på utförarens dator. En fördel med 
Excelverktyget gentemot ECO2 är att det är lättare att bryta ut vissa delar 
av ett projekt och göra en klimatkalkyl på enbart dessa. Det går även att 
bryta ut delar av projekt i ECO2, men detta kräver handpåläggning.  
Först måste en mindre SPIK-kalkyl göras på endast den del som önskas 
redovisas, och sedan importeras denna till ECO2. I Excelverktyget är det 
även lättare att jämföra enstaka resurser eller alternativa lösningar med 
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varandra för att se vilken av dessa som släpper ut lägst halt 
växthusgasutsläpp.  

I ECO2 redovisas om beräkningarna är utförda primärt eller sekundärt. 
Detta visar tillförlitligheten på beräkningarna och därmed kan 
antaganden dras om kvalitén på klimatkalkylen, vilket de intervjuade 
ansåg som positivt. Excelverktyget har inte samma noggrannhetsnivå 
som ECO2. Det tar inte hänsyn till varenda mutter, utan ser istället 
endast på de stora posterna. I vissa fall är det inte nödvändigt att titta på 
projektet i detaljnivå, utan istället koncentrera sig på de största posterna 
och då kan Excelverktyget vara bra för att identifiera dessa.  

  Hur kan arbetet med klimatkalkyl förbättras? 4.1.5.

Det poängterades under intervjuerna att arbetet med klimatkalkyl är 
under utveckling. Det finns i dagens läge inte ett helt genomarbetat 
system för hur processen med klimatkalkyl ska fungera och det finns 
rum för förbättringar. Under intervjuerna framfördes många förslag till 
hur arbetet med klimatkalkyler skulle kunna förbättras, vilka tas upp 
nedan.   

Flertalet av de intervjuade personerna ansåg att mer information om vad 
klimatkalkyl är för något och varför det är bra måste spridas. De ansåg 
även att de personer som ska arbeta med klimatkalkyler måste utbildas 
om hur verktygen fungerar. De intervjuade menade att mer kunskaper 
om klimatkalkyler, samt känslan av att vara inblandad i arbetet med dem, 
skulle kunna öka intresset. Dessutom borde alla börja ta ansvar för sina 
egna handlingar. Exempelvis tog en intervjuperson upp att maskinister 
ibland kör på tomgång istället för att stänga av maskinen när det är 
uppehåll i arbetet. Börjar en maskinist stänga av sin maskin gör det liten 
skillnad på det totala utsläppet av växthusgaser, men om alla gör det 
minskar utsläppet av växthusgaser med en betydande mängd. Alla måste 
förstå att även små åtgärder i slutändan kan göra skillnad på ett projekts 
klimatpåverkan.  

Det kom även upp åsikter om att det är viktigt att informera de anställda 
om vad som är klimatsmart och inte. Ett sätt att göra detta på är att 
Skanska kan ta fram fler så kallade gröna lösningar, vilket är alternativa 
utförandesätt som leder till ett lägre utsläpp av växthusgaser jämfört med 
traditionella utförandesätt. Detta bör göras för att hitta gemensamma, 
klimatsmarta arbetssätt för verksamhetsgrenen Väg och Anläggning. En 
person uttryckte att: ”Det handlar om att sprida tillvägagångssätt, så att det 
tillslut blir vedertaget.” Som komplement till dessa gröna lösningar menade 
samma person att det dessutom borde finnas enkla exempel på 
jämförelser mellan olika alternativ för att visa vilket som är bäst ur 
miljösynpunkt. Det kan till exempel vara olika transportalternativ, om 
det är bättre att frakta sten med båt från Kina eller med tåg ifrån 
Portugal etcetera. Detta för att göra det enklare för projekten att välja det 
alternativ som har lägst utsläpp växthusgaser.  

Ytterligare ett förslag till en förbättring var att skapa en bank med 
klimatkalkyler för olika projekt. På sikt, när det finns tillräckligt många 
klimatkalkyler, skulle jämförelser mellan projekt vara möjligt. Dessutom 
skulle en bank underlätta upprepning av goda exempel, vilka då kan 
användas i fler projekt.  

Ett grönt sidoanbud är ett mer klimatanpassat anbud än det som 
beställaren förfrågat. Det föreslår en alternativ lösning på utförandesätt, 
vilken är bättre ur miljösynpunkt och ofta även mer ekonomisk. Detta 
kan presenteras genom att upprätta en klimatkalkyl för de båda förslagen 
och visa på skillnaderna. Då Skanskas beställare blir alltmer 
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miljömedvetna framfördes åsikter om att Skanska bör ge ut fler gröna 
sidoanbud som komplement till det anbud som beställaren förfrågat. 
Intervjupersonerna hoppades även att beställarna i framtiden ska ha med 
klimatkalkyl som en kravbild i upphandlingen eller att koldioxidutsläpp 
ska kunna värderas i anbudet. Ett förslag för att få beställarna att börja 
tänka i dessa banor är att bjuda in dem till en sammankomst för att 
informera om ämnet.  

Majoriteten av de intervjuade ansåg att det vore bra att för beställaren 
kunna presentera resultatet i ytterligare ett mått utöver 
koldioxidekvivalenter. Ett mått som är lättare att relatera till, förslagsvis 
hur mycket en lampa lyser, antal flygresor till Thailand eller antal 
planterade träd. På så sätt blir det lättare för beställaren att tolka och 
förstå det resultat som klimatkalkylen visar.  

En intervjuperson framförde en idé om att ett bra grönt miljöarbete 
inom ett projekt skulle kunna resultera i personliga belöningar. I dagens 
läge finns det en personlig, rörlig del på lönen som är kopplad främst till 
ekonomi. Den innehåller dock även mjuka parametrar, där grön miljö 
skulle kunna utgöra en av dessa.  Detta för att öka viljan bland de 
anställda att arbeta mer miljömässigt.  

IVL bedriver i dagens läge en kvalitetssäkring av miljödatat i ECO2 för 
att förbättra dess kvalité. Under intervjuerna framkom att verktyget 
ECO2 även skulle kunna förbättras på andra punkter. En idé till 
förbättring av ECO2 är att uppdatera de paneler som resultatet redovisas 
i efter den efterfrågan som finns bland användarna. Även sättet att 
presentera resultatet i en sammanställning skulle behöva förenklas och 
utvecklas.  

En klimatkalkyl i ECO2 bygger som tidigare nämnts på en ekonomisk 
kalkyl, vilket gör att kvalitén på klimatkalkylen påverkas av denna. Många 
av de intervjuade påpekade vikten av att ha en bra och detaljerad 
ekonomisk kalkyl. Alla poster bör vara ordentligt specificerade och dess 
innehållande resurser kalkylerade med långa kalkylresurser för att få ett så 
tillförlitligt resultat som möjligt. 

  När ska klimatkalkyl genomföras och vem bör ha ansvaret för detta? 4.1.6.

Enligt de intervjuade ska en klimatkalkyl utföras i anbudsskedet på alla 
projekt. I dagsläget anser de intervjuade att detta följs någorlunda bra 
men att det förmodligen finns ett eller annat ”svart hål” i detta, det vill 
säga att det finns projekt där klimatkalkyl inte utförs. Vissa menade även 
att det i mindre projekt inte alltid är nödvändigt, då kostnaden kan bli för 
stor. Alla de intervjuade var överens om att det i anbudsskedet är 
kalkylatorns uppgift att utföra klimatkalkylen. 

Under intervjuerna diskuterades även om uppföljning i form av en ny 
klimatkalkyl borde göras på det som faktiskt utförs. Alla de intervjuade 
var överens om att detta var viktigt. De menade att det är med hjälp av 
uppföljning som det går att se vad som hänt i projektet med avseende på 
utsläppet av växthusgaser. En intervjuperson menade att det är på detta 
sätt som det faktiskt går att lära sig något av att utföra en klimatkalkyl.  

Alla de intervjuade ansåg att en uppföljningskalkyl bör göras i slutet av 
projektet. Vissa tyckte även att uppföljning under projektets gång på 
större projekt vore bra, som en utav intervjupersonerna uttryckte det 
”uppföljning bör ske mer än en gång per projekt, annars finns risken att man slutar 
bry sig”. Förslagen på när under projektets gång uppföljning borde ske 
skiljde sig dock. Vissa ansåg att en ny klimatkalkyl bör göras vid ändrade 
metodval eller förutsättningar. Det fanns även åsikter om att en ny 
klimatkalkyl bör göras när produktionskalkylen är upprättad, vid varje 
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kvartalsprognos i samband med ekonomiska avstämningar eller för varje 
etapp då en lämplig etappindelning finns.  

Den person som ska utföra uppföljningen ansåg alla de intervjuade vara 
någon som arbetar ute i projektet, eftersom dessa personer är mest 
insatta i hur arbetet utförs. De flesta ansåg att projektingenjören är den 
mest lämpade. Det kom även upp åsikter om att kalkylatorn här ska 
finnas som stöd. Flertalet av de intervjuade tryckte dock på att det är 
projektchefen som ska ha huvudansvaret för att klimatkalkylen blir 
utförd.  

I dagsläget har arbetet med uppföljning av klimatkalkyl inte helt och 
hållet kommit igång. Uppföljning har endast utförts på enstaka projekt 
och en person menade att det i dagsläget inte är realistiskt att följa upp 
alla projekt. Personen menade att det istället ska utföras på projekt där 
det finns saker att lära. Det vill säga där det finns åtgärder som har 
förändrat och skillnader gentemot anbudet syns.  

  Hur bör uppföljning av klimatkalkylen ske? 4.1.7.

I dagens läge finns det ingen tydlig mall för hur klimatkalkyler ska följas 
upp. Målet är, enligt de intervjuade, att ta fram en sådan mall eller en 
slags lathund för hur detta ska gå till.  De intervjuade hade dock inte ett 
entydigt svar på hur de anser att uppföljningen ska gå till, utan många 
menade att det är svårt att ta fram en mall som passar alla projekt 
eftersom de kan vara väldigt olika.  

Vissa intervjupersoner hade tankar om att uppföljningen ska börja 
småskaligt. Välja ut 2-5 poster ur klimatkalkylen, hur många beroende på 
projektets storlek, och endast fokusera på att minska dessa. Förslagsvis 
tyckte en intervjuperson att de största kalkylposterna bör väljas, det vill 
säga de poster som genererar störst utsläpp av växthusgaser. Detta 
eftersom de största posterna ofta svarar för cirka 80 % av den totala 
klimatbelastningen i ett projekt, vilket gör att det kan bli ett tillräckligt 
bra resultat om enbart dessa förbättras. Ett liknande tillvägagångssätt 
som en person föreslog var att dela upp klimatpåverkan i olika områden, 
till exempel material, transport och energi, för att sedan välja ut en eller 
två av dessa att försöka sänka.  

En annan idé som togs upp under intervjuerna var att presentera 
resultatet med hjälp av ett á- pris. Detta för att lätt kunna jämföra 
resultatet från klimatkalkylen som gjordes i anbudet med den slutgiltiga. 
Här menade vissa att det skulle kunna kopplas till pengar, exempelvis á 
miljoner kronor. Detta medan andra ansåg att klimatpåverkan borde 
mätas per meter schakt, spont, etcetera. 

Tidigare har nämnts att det även fanns idéer om att utföra en 
klimatkalkyl vid varje kvartalsprognos. Vid dessa prognoser redovisas ett 
ekonomiskt målkort och den intervjuade menade att ett sådant målkort 
borde göras även för klimatpåverkan. På så sätt kan dessa läggas bredvid 
varandra för att även visa kopplingen mellan minskad klimatpåverkan 
och ekonomi.   

Fler av de intervjuade framförde synpunkter om att det är viktigt att föra 
en diskussion i projektet om hur utsläppet av växthusgaser kan minskas. 
En person lade fram förslaget att ett avstämningsmöte bör hållas cirka 15 
minuter i veckan, där olika alternativ jämförs med hjälp av 
Excelverktyget för att hitta de mest miljövänliga alternativen. Det 
uppkom även synpunkter om att en sådan diskussion bör hållas med 
beställaren och att klimatkalkylen bör presenteras för dem redan i ett 
tidigt skede.  
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Vad gäller ändringar och tillkommande arbeten ansåg majoriteten av de 
intervjuade att dessa bör räknas ifrån, det vill säga att de inte tas med i 
den slutgiltiga klimatkalkylen. Detta för att kunna göra en bra jämförelse 
med anbudskalkylen. De intervjuade menade att det inte går att jämföra 
en klimatkalkyl från anbudet med en klimatkalkyl på det som faktiskt 
utfördes om omfattningen ändrats. Det kom även upp förslag på att göra 
en mindre klimatkalkyl på tilläggen vid sidan av. En intervjuperson 
menade att om ändring och tilläggsarbeten inte tas med i uppföljningen 
syns inte de bra åtgärder som utförts. Flertalet av de intervjuade 
påpekade även att det kan bli mycket arbete i att försöka hålla reda på 
vilka timmar som tillhör tillägg och ändringar samt vilka som inte gör 
det. En person menade att det skulle bli så mycket att en person skulle 
behöva arbeta heltid med detta. De intervjuade var överens om att en 
gräns måste dras för hur mycket tid som läggs ner på klimatkalkylen och 
att det är åtgärderna för att minska växthusgasutsläppet som är det 
viktiga.   

4.2. Enkäter  

I detta avsnitt sammanställs resultaten från de enkäter som besvarades av 
de anställda på distrikt Mark Stockholm Syd. Enkäten innehöll frågor 
angående attityden och åsikter gentemot grönt miljöarbete på 
arbetsplatserna, samt frågor om utförande av klimatkalkyl på projekt. För 
att få en bättre översikt av resultaten från enkäterna har 
sammanställningen delats in i underrubriker.  

  Attityd och åsikter om grönt miljöarbete på arbetsplatserna  4.2.1.

För att få en bild om de anställdas attityd gentemot grönt miljöarbete 
ställdes en fråga om de anställda anser att det är viktigt att kontinuerligt 
arbeta med gröna miljöfrågor i projekt. Utfallet redovisas i 
cirkeldiagrammet i figur 7, vilken visar att majoriteten av de personer 
som svarat på enkäten ansåg att det är viktigt. Endast 11 % ansåg att det 
inte är det. Detta tyder på att de flesta anställda i distrikt Mark 
Stockholm Syd inser vikten av grönt miljöarbete.  

Figur 8 visar hur prioriterat de anställda anser att grönt miljöarbete är på 
sin arbetsplats. Majoriteten, 61 %, ansåg att det är medelprioriterat. 
Andelarna som tyckte att det är högt respektive lågt prioriterat var

 

Figur 7: Cirkeldiagrammet visar om de tillfrågade anser att det är 
viktigt att kontinuerligt arbeta med gröna miljöfrågor i projekt.  

 

89% 

11% 

Anser du att det är viktigt att kontinuerligt 
arbeta med gröna miljöfrågor i projekt?  

Ja Nej
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relativt lika, 19 % respektive 20 %. Att arbetsplatsen inte arbetar med 
miljöfrågor höll ingen av personerna med om.  

I figur 9 redovisas hur de anställda i distrikten anser att det gröna 
miljöarbetet på sin arbetsplats fungerar i dagens läge. Av de svarande 
ansåg 58 % att det är tillfredsställande med vissa brister, medan 34 % 
ansåg det vara tillfredställande och 8 % bristfälligt.  

Dessa resultat visar att Skanska, för att vara ledande inom grönt 
miljöarbete, borde prioritera gröna miljöfrågor ännu mer. Företaget 
borde dessutom arbeta för att åtgärda de brister, vilka deras anställda 
anser finnas. Emellertid är det positivt att ingen anställd ansåg att 
arbetsplatsen inte arbetar med miljöfrågor, samt att det var få som ansåg 
det gröna miljöarbetet vara bristfälligt.  

20% 

61% 

19% 

0% 

Hur prioriterat anser du att grönt 
miljöarbete är på din arbetsplats? 

Högt prioriterat

Medel prioriterat

Lågt prioriterat

Arbetar ej med miljöfrågor på
arbetsplatsen

Figur 8: Cirkeldiagrammet visar hur prioriterat de tillfrågade 
anser att miljöarbetet är på sin arbetsplats. 

Figur 9: Cirkeldiagrammet visar hur de tillfrågade anser det 
gröna miljöarbetet på sin arbetsplats fungerar i dagens läge. 

 

34% 

58% 

8% 

 Hur fungerar det gröna miljöarbetet på 
din arbetsplats idag?   

Tillfredsställande

Tillfredsställande med
vissa brister

Mycket bristfälligt



Klimatkalkyl - En studie om hur arbetet med klimatkalkyler kan effektiviseras 

 

21 

 

För att få en djupare förståelse för vilka åsikter som finns om det gröna 
miljöarbetet på arbetsplatserna tillfrågades de anställda om de ansåg att 
ett antal givna påståenden stämde angående miljöarbetet på 
arbetsplatsen. Påståendena följdes av uppmaningar att förklara 
anledningen till medhållandet. Nedan sammanställs svaren på 
påståendena:  

Det innebär för många onödiga moment: En person ansåg att detta påstående 
stämde. Förklaringen till detta var att personen i fråga ansåg att sortering 
av sopor är onödigt.  

Det är för tidskrävande: Sex personer höll med om påståendet. En 
förklaring till detta var att det inte finns rum att fokusera på miljöarbete 
när ett projekt är litet och ska utföras på kort tid. Ytterligare en 
anledning som togs upp var att grönt miljöarbete tar upp tid som annars 
kan läggas på andra moment inom främst produktion. En person tog 
upp ett exempel på ett projekt vars miljöarbete blev tidkrävande då det 
inte arbetats med miljöfrågor i startskedet.   

Ej tillräcklig handledning: 13 personer ansåg att detta påstående stämde. 
Flertalet ansåg att det inte finns någon inarbetad rutin som är självklar. 
Att det skulle vara bättre om fler regler och rekommendationer angående 
grönt miljöarbete fanns att följa. I dagens läge är det inte alltid lätt att 
veta vad som ska göras och vad det tillför. En person ansåg att det var 
svårt att få ut mervärdet med grönt miljöarbete, så att alla ser nyttan med 
det. En annan tyckte att det inte finns tillräcklig handledning i vad som är 
viktigast att fokusera på, i form av till exempel prioriteringsordning. 
Personen ansåg även att den information som ges ut om grönt 
miljöarbete oftast är tung läsning. En tredje person ansåg att det borde 
finnas mer information om hur miljöarbetet ska genomföras för att det 
ska vara enkelt, billigt och inte så tidskrävande, det vill säga information 
om bra alternativ till dagens arbetssätt. Det kommenterades även att det 
är svårt att veta vilka åtgärder som kan utföras utöver att slänga sopor i 
rätt container.  

Arbetsplatsen har inte tillräckligt mycket miljöfokus: 14 personer ansåg att detta 
påstående stämde. De kommentarer som togs upp var att det ofta är en 
resursfråga. Exempelvis prioriteras produktion och ekonomi ofta före 
grönt miljöarbete. Många nämnde även grön arbetsplats, vilket innebär 
en arbetsplats som uppfyller ett antal miljökriterier. Flertalet ansåg att det 
är positivt att många gröna arbetsplatser startas upp, men efter 
godkännande av dem glöms det kontinuerliga arbetet med grön miljö 
ofta bort. Det kom även upp åsikter att det är svårt att veta vilka 
klimatvinster gröna arbetsplatser resulterar i. En person ansåg att det var 
otydlig och svåröverskådlig information om hur det kan fokuseras mer 
på grönt miljöarbete på arbetsplatsen. En ytterligare kommentar var att 
alla inte är intresserade av miljöarbete i dagens läge.  

Inga brister finns: 12 personer ansåg att detta påstående stämde. Ingen av 
dessa valde att kommentera anledningen till detta.  

Annan: Det fanns även utrymme att lägga till annat än ovan nämnda 
påståenden. Två personer valde att göra detta. En person kommenterade 
att Skanska fortfarande är i startskedet gällande miljöarbete. Den andra 
personen ansåg att det var svårt att se om Skanskas gröna miljöarbete är 
bra eller dåligt.  

Detta visar på vikten av information till de anställda om varför grönt 
miljöarbete är viktigt, men att arbetet med att sprida informationen i 
dagens läge är bristfällig. De anställda måste förstå vikten av miljöarbetet 
och varför det är viktigt att lägga tid på det. De måste inse hur de själva 
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bidrar, till exempel genom att sortera sopor. Även information hur 
miljöarbetet ska gå till och hur det kan effektiviseras bör läras ut. Detta 
genom exempelvis regler, rekommendationer och prioriteringsordningar.  

 Förslag på hur grönt miljöarbetet på arbetsplatserna kan förbättras  4.2.2.

Enkäten innehöll en öppen fråga som gav personerna chans att framföra 
förslag till förbättringar av miljöarbetet på arbetsplatserna. De åsikter 
som framfördes sammanfattas nedan.  

Flertalet personer poängterade vikten av att ha tydliga instruktioner 
gällande hur miljöarbete ska bedrivas. Detta kan exempelvis ske i form 
av utbildningar eller genom att ha lathundar om vad som ska göras. De 
ansåg det även viktigt att alla får information om vilken miljöpåverkan de 
produkter som köps in eller de maskiner som används har. Detta är 
viktigt för att alla ska bli mer medvetna om vad som är klimatsmart och 
inte. Vissa betonade även att ordning och reda på arbetsplatsen är en 
viktig grundsten i det gröna miljöarbetet, samt att maskinerna inte ska 
köras på tomgång.  

Det framfördes ett förslag att projekten i startskedet ska få extra tid eller 
resurser för att ta fram och upprätta det som krävs för ett bra och 
produktivt miljöarbete. Det togs även upp att det bör finnas konkreta 
mål att följa.  

 Klimatkalkyl 4.2.3.

I figur 10 redovisas om personerna har kommit i kontakt med 
klimatkalkyl. Av de tillfrågade hade 50 % på något sätt kommit i kontakt 
med klimatkalkyl, varav 14 % av dessa hade varit med och utfört en. 
Resterande 50 % vet inte vad det är för något, men strax över hälften av 
dessa svarade att de skulle vilja få mer information om det.  Detta tyder 
på att mer information om klimatkalkyl och vad det är bör ges ut till de 
anställda.   

Ytterligare frågor ställdes till de personer som på något sätt kommit i 
kontakt med klimatkalkyl. Utfallen av dessa frågor redovisas i figur 11 
och 12. Första frågan var om de ansåg att klimatkalkyl är ett bra sätt att 

14% 

36% 
28% 

22% 

Har du kommit i kontakt med 
klimatkalkyl? 

Ja, har även varit med
och utfört en

Vet vad det är, men ej
arbetat med detta
personligen

Nej, men skulle gärna
vilja få mer information
om det

Nej, anser det heller
inte vara intressant

Figur 10: Cirkeldiagram visar andelen av de tillfrågade som har 
kommit i kontakt med klimatkalkyl samt på vilket sätt.  
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mäta klimatpåverkan på. Av de svarande ansåg 50 % att det är ett bra sätt 
att mäta klimatpåverkan på, medan 6 % inte tyckte det. De resterande 
ansåg sig inte veta om det var ett bra sätt att mäta på eller inte. Att 
majoriteten ansåg att klimatkalkyl är ett bra sätt att mäta klimatpåverkan 
på tyder på att det är något som borde satsas mer på. Dock fanns det ett 
antal personer som inte ansåg det vara ett bra sätt. Dessa valde att inte 
kommentera sitt svar, men en anledning skulle kunna vara att det i 
dagens läge finns en del brister i arbetet med klimatkalkyler.  

Andra frågan var om programmet ECO2 är lätt att förstå. På denna fråga 
svarade 3 % att de tyckte det var lätt och 8 % svarade att de inte ansåg 
det. Majoriteten, 89 %, svarade att de inte visste. Att så hög andel 
svarande att de inte visste kan bero på att det är få som faktiskt varit med 
och utfört en klimatkalkyl, vilket figur 10 visade. Av de som varit med 

50% 

6% 

44% 

Anser du att klimatkalkyl är ett bra sätt att 
mäta klimatpåverkan på?  

Ja

Nej

Vet ej

Figur 11: Cirkeldiagrammet visar om de tillfrågade tycker 
klimatkalkyl är ett bra sätt att mäta klimatkalkyl på.  

 

Figur 12: Cirkeldiagrammet visar om de tillfrågade anser att 
ECO2 är lätt att förstå. 
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och utfört en klimatkalkyl är det många som endast utfört en eller ett 
fåtal, vilket gör att de inte hunnit få en uppfattning om verktyget.  

Enkäten innehöll en öppen fråga, vilken gav personerna chans att 
framföra förslag till förbättringar av klimatkalkyl. Det som togs upp på 
denna fråga var att utbildningar bör hållas om hur klimatkalkyler ska 
utföras. Vid dessa utbildningar kan goda exempel påvisas, det vill säga 
åtgärder som har visat sig vara klimatsmarta.  

4.3. Fallstudie 

I tabell 2 är resurserna för schakten av dagvattendammen utbrutna ur 
den stora SPIK-kalkylen. Tabellen visar hur mycket av varje resurs som 
kalkylerats för i anbudskedet, respektive hur mycket som faktiskt 
användes.  Vilket kan utläsas i tabellen har vissa resurser kunnat minskas 
från anbudsskedet.  

Anledningen till att resursen för geotextil är noll på det utförda beror på 
att geotextilen inte behövdes. Detta då leran var så kompakt att den i sig 
fungerade som en barriär mellan schaktbotten och makadamen. I 
anbudskalkylen var det även kalkylerat en resurs för en hjullastare och en 
för yrkesarbetare. Då dessa var till för att utföra arbetet med att lägga 
geotextilen blev även dessa resurser nollade i kalkylen för det utförda 
arbetet. 

 Det var i anbudskalkylen även tänkt att schaktmassorna skulle köras 
direkt till deponi. Dock kunde dessa istället användas till överlaster på 
nästa etapp, vilket minskade antalet deponilass och med det även antalet 
lastbilstimmar. Gynnsamma väderförhållanden ledde även till att leran 
som skulle schaktas var betydligt torrare än vad som antagits i 
anbudskalkylen. Detta underlättade schaktningsarbetet, vilket gick 
snabbare än vad som hade beräknats i anbudskalkylen. På grund av detta 

 Enhet Antal, anbud Antal, utfört 

Material:    

Makadam (16-32 mm) m
3 

610,0 610,0 

Geotextil (klass 3) m
2
 2 928,0 0,0 

Deponi Lass 792,9 15,0 

    

Maskiner:    

Hjullastare (11,6 ton) Timmar 3,0 0,0 

Lastbil (12 ton) Timmar 438,6 173,0 

Dumper (22,5 ton) Timmar 187,9 155,7 

Grävmaskin band (42 ton) Timmar 286,4 156,2 

    

Personal: 
 

  

Yrkesarbetare Timmar 24,4 0,0 

Elsäkerhetsansvarig Timmar 110,8 110,8 

Tabell 2: Resursfördelning i anbudskalkylen och kalkylen av 
det utförda. 
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krävdes heller inte lika många timmar med grävmaskinen och dumpern 
för schaktningen.  

Resursen för makadam förblev oförändrad då lika mycket material för 
fyllning fortfarande behövdes. Även resursen för elsäkerhetsansvarig 
förblev densamma. Denna resurs behövdes då schaktningen skulle 
utföras under en elledning och detta förhållande ändrades inte från 
anbudsskedet. 

Utsläppet av växthusgaser för resurserna i tabell 2 beräknades sedan. Då 
det första resultatet innehöll många fel, utfördes beräkningar ytterligare 
en gång. Verktygen hade då genomgått en uppdatering, vilket även 
ändrade resultaten något.  

  Resultat 1 4.3.1.

Excelverktyget 

Då värdena från tabell 2 matades in i Excelverktyget erhölls värdena i 
tabell 3 i kilogram koldioxidekvivalenter (Kg CO2-ekv) för utsläppet av 
växthusgaser för de olika resurserna. 

Resurserna för all personal nollades då dessa inte räknas ha en påverkan 
på utsläppet av växthusgaser för projektet. Även resursen för deponi 
nollades då det i Excelverktyget inte fanns en resurs för detta. 
Anledningen var att Skanskas klimatberäkning ännu inte behandlar 
hantering av restprodukter, till exempel klimatpåverkan från nedbrytning 
av material. Detta då Skanska måste avgränsa klimatberäkningen till en 
omfattning vilken IVL kan ta fram miljödata för, och i dagsläget är 
miljödatat mycket begränsat för sluthantering av olika material och 
resurser (Alström, 2013). 

En resurs för geotextil fanns inte med i Excelverktyget. Värden på 
emissionsfaktorer för geotextil fanns dock att tillgå, vilket gjorde att det 
lätt gick att lägga till en resurs för detta.  
 

Tabell 3: Utsläppet av växthusgaser beräknat i Excel 

 Kg CO2-ekv, anbud Kg CO2-ekv, utfört 

Material:   

Makadam (16-32 mm) 2 430,2 2 430,2 

Geotextil (klass 3) 1 171,2 0,0 

Deponi 0,0 0,0 

   

Maskiner:   

Hjullastare (11,6 ton) 96,1 0,0 

Lastbil (12 ton) 41 857,0 16 509,9 

Dumper (22,5 ton) 13 685,1 11 340,0 

Grävmaskin band (42 ton) 28 320,6 15 445,8 

   

Personal:   

Yrkesarbetare 0,0 0,0 

Elsäkerhetsansvarig 0,0 0,0 

   

Totalt: 87 560,2 45 725,9 
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ECO2  

Då SPIK-kalkylen importerades i ECO2 erhölls värden i tabell 4 i 
kilogram koldioxidekvivalenter (Kg CO2-ekv) för utsläppet av 
växthusgaser för de olika resurserna. 

Utsläppet av växthusgaser borde ha blivit relativt likt resultatet i 
Excelverktyget då samma miljödata används i båda verktygen. I detta fall 
erhölls dock betydligt lägre värden för de totala utsläppen i ECO2. Då 
värdena i tabell 4 jämförs med de i tabell 3, syns det tydligt att den 
största skillnaden låg i resursen för grävmaskinen.  Anledningen till att 
denna resurs skiljde så mycket mellan de olika verktygen berodde på att 
utnyttjandegraden, den procent av den kalkylerade tiden som maskinen 
beräknas vara i bruk, var fel i både Excelverktyget och ECO2. 
Utnyttjandegraden i ECO2 var även fel i resursen för hjullastaren, vilken 
blev dubbelt så stor i ECO2 som i Excelverktyget. 

Utsläppen av växthusgaser för lastbilen skiljde sig även relativt mycket. 
Detta berodde på att denna resurs inte kalkylerats med lång kalkylresurs, 
vilket ledde till att den i ECO2 beräknats sekundärt. Det vill säga lastbilen 
var beräknad utifrån kostnaden och hade blivit kopplad till en lastbil med 
mindre motor än vad den var kopplad till i Excelverktyget. Detta gav ett 
lägre värde än vad det egentligen skulle ha varit i ECO2. Resursen för 
dumpern blev däremot i stort sett lika stor i båda beräkningarna.  

För makadam blev utsläppen av växthusgaser något större i ECO2 än i 
Excelverktyget. Detta berodde dels på att det i Excelverktyget inte fanns 
en resurs för makadam, utan denna skrevs istället in på ett liknande 
material. Det berodde även på att det i ECO2 hade räknats med ett spill 
på 20 %. Även resursen för geotextil blev något högre i ECO2, vilket 
beror på olika beräkningssätt. Detta då ECO2 beräknar om antalet 
kvadratmeter geotextil som används till kilogram och beräknar utsläppet 
efter detta, medan Excelverktyget beräknar utsläppet utifrån antal 
kvadratmeter. Avrundningsfel tillsammans med att en transport för 
material var inkluderat i ECO2 gjorde att resultaten skiljde sig något.  
 

Tabell 4: Utsläppet av växthusgaser beräknat i ECO2 

 Kg CO2-ekv, anbud Kg CO2-ekv, utfört 

Material:   

Makadam (16-32 mm) 2 837,0 2 837,0 

Geotextil (klass 3) 1 191,0 0,0 

Deponi 0,0 0,0 

   

Maskiner:   

Hjullastare (11,6 ton) 201,0 0,00 

Lastbil (12 ton) 35 847,0 16 839,0 

Dumper (22,5 ton) 13 688,0 11 342,0 

Grävmaskin band (42 ton) 4 316,0 2 354,0 

   

Personal:   

Yrkesarbetare 0,0 0,0 

Elsäkerhetsansvarig 380,0 0,0 

   

Totalt: 58 460,0 33 751,0 
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Resurserna för all personal och deponi borde även i ECO2 nollas av 
samma anledning som i Excelberäkningen. Dock räknade verktyget med 
en belastning för elsäkerhetsansvarig. Att verktyget beräknade ett värde 
på resursen beror på att den inte var tillräckligt specificerad, utan stod 
endast inskriven som el-underentreprenör i SPIK-kalkylen.  Detta gjorde 
att verktyget antog vad resursen innehöll utifrån vad en el-
underentreprenör vanligtvis innehåller och beräknade ett värde på detta. 

 Resultat 2 4.3.2.

Excelverktyget 

I tabell 5 visas resultatet från Excelverktyget efter uppdateringen. 
Utnyttjandegraden för grävmaskinen, lastbilen och hjullastaren var 
uppdaterade, vilket gav nya värden för dessa maskiners utsläpp.  

Materialdelen i Excelverktyget var uppdaterad med fler resurser, bland 
annat var en resurs för makadam tillagd. Detta gjorde att ett mer exakt 
värde för makadamen kunde beräknas. Dessutom antogs det ett spill på 
20 % även i denna beräkning. Denna resurs stämde efter dessa ändringar 
överens med det värde som erhållits i ECO2.  

En resurs för geotextil hade ännu inte lagts till, varför denna lades till 
manuellt även i detta fall. Resultatet av resursen förblev densamma. Även 
resurserna deponi, dumper och personal förblev desamma, då dessa från 
början erhållit bra värden och inga ändringar krävts.  

ECO2  

I tabell 6 visas resultatet från ECO2 efter uppdateringen. 
Utnyttjandegraden för grävmaskinen och hjullastaren var ändrade i den 
nya versionen av ECO2. Detta gav nya värden för utsläpp från dessa 
resurser, vilka stämmer bra överens med värdena från det uppdaterade 
Excelverktyget.  
 

Tabell 5: Utsläppet av växthusgaser beräknat i Excel efter 
uppdatering 

 Kg CO2-ekv, anbud Kg CO2-ekv, utfört 

Material:   

Makadam (16-32 mm) 2 837,1 2 837,1 

Geotextil (klass 3) 1 171,2 0,0 

Deponi 0,0 0,0 

   

Maskiner:   

Hjullastare (11,6 ton) 98,9 0,0 

Lastbil (12 ton) 44 060,0 17 383,9 

Dumper (22,5 ton) 13 685,1 11 340,0 

Grävmaskin band (42 ton) 40 458,0 22 065,4 

   

Personal:   

Yrkesarbetare 0,0 0,0 

Elsäkerhetsansvarig 0,0 0,0 

   

Totalt: 102 310,3 53 626,4 
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Tabell 6: Utsläppet av växthusgaser beräknat i ECO2 efter 
uppdatering 

 Kg CO2-ekv, anbud Kg CO2-ekv, utfört 

Material:   

Makadam (16-32 mm) 2 837,0 2 837,0 

Geotextil (klass 3) 1 191,0 0,0 

Deponi 0,0 0,0 

   

Maskiner:   

Hjullastare (11,6 ton) 101,0 0,00 

Lastbil (12 ton) 44 061,0 17 383,0 

Dumper (22,5 ton) 13 688,0 11 342,0 

Grävmaskin band (42 ton) 40 460,0 22 064,0 

   

Personal:   

Yrkesarbetare 0,0 0,0 

Elsäkerhetsansvarig 0,0 0,0 

   

Totalt: 102 338 53 627 

 

Lastbilen, som tidigare erhållit ett för litet utsläpp, kopplades om till en 
lastbil med en större motor. Med hjälp av handpåläggning ändrades det 
även så att denna resurs beräknades via timme istället för via kostnaden. 
Detta gav ett resultat likvärdigt det i Excelverktyget. 

Resursen för elsäkerhetsansvarig nollades som i Excelverktyget. 
Resurserna för makadam, geotextil, hjullastare, dumper, deponi och 
yrkesarbetare förblev desamma. 

5. DISKUSSION  

Det är viktigt att alla tar ansvar och minskar sina utsläpp av växthusgaser 
för att förebygga klimatförändringar. Statistik för Sverige visar att 
utsläppet inom landet har minskat, vilket kan anses visa på att Sverige 
har blivit mer miljömedvetet och jobbar hårt för att minska sina utsläpp. 
Då hänsyn tas till de utsläpp som är till följd av Sveriges konsumtion 
utanför landets gränser, har det totala utsläppet av växthusgaser istället 
ökat. Sverige har alltså inte blivit mer miljömedvetna, utan endast flyttat 
en större del av sina utsläpp utomlands.  

Bygg- och fastighetssektorn står för en stor del av Sveriges totala utsläpp 
av växthusgaser, vilket gör att krav bör ställas på denna sektor för att 
minska utsläppen. Statistiken visar på en minskning av utsläppen av 
växthusgaser till följd av uppvärmning, men i det fall då uppvärmningen 
exkluderas har utsläppen istället ökat. Detta visar på att 
kraftansträngningar gjorts för att minska påverkan ifrån uppvärmning, 
men att andra delar av bygg- och fastighetssektorn försummats. Värt att 
påpeka är dock att statistiken endast sträcker sig till 2007, vilket gör att 
det inte går att se om förbättringar gjorts efter detta. Då uppvärmning 
exkluderas är det byggproduktionen som står för störst utsläpp, vilket 
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gör att åtgärder bör sättas in i detta skede för att sänka sektorns 
påverkan.  

Genom att utföra en klimatkalkyl ökar medvetenheten om var i ett 
projekt som de största utsläppen av växthusgaser finns, vilket gör det 
lättare att se var åtgärder bör sättas in för att minska utsläppen i 
byggproduktionen. Detta då åtgärder kan göra större skillnad på de 
poster som genererar mer utsläpp. En klimatkalkyl möjliggör även 
jämförelse mellan olika alternativa lösningar för att se vilken som är bäst 
ur miljösynpunkt. Detta underlättar för de anställda på projekten att välja 
mer miljövänliga alternativ och på så sätt även minska utsläppen av 
växthusgaser.  

Ofta hänger även ekonomiska kostnader och utsläpp av växthusgaser 
ihop, det vill säga att ett projekts minskning av utsläpp av växthusgaser 
oftast leder till en minskning av kostnader. Ett mer miljövänligt 
arbetssätt kan alltså resultera i att Skanska gör bättre affärer, vilket i 
grund och botten är det viktigaste för företaget. Arbetet med 
klimatkalkyler kan även i framtiden leda till en konkurrensfördel i de fall 
myndigheter och beställare skulle börja ställa krav på redovisning av 
utsläpp av växthusgaser. Detta skulle i sin tur leda till att Skanska får 
större chans att få uppdrag, då de ligger längre fram i miljöarbetet än 
konkurrenterna.   

För att utvecklingen med grönt miljöarbete ska gå framåt och projekten 
bli mer miljövänliga, är det viktigt att attityden gentemot grönt 
miljöarbete är positiv och att det prioriteras på arbetsplatserna. Under 
intervjuer och enkäter framkom det att attityden bland de anställda på 
Skanska gentemot grön miljö och klimatkalkyl är positiv. Detta visar att 
det finns vilja bland de anställda på Skanska att jobba mer miljömedvetet. 
Dock ansågs det inte alltid vara så högt prioriterat på arbetsplatserna av 
anledningar som att annat ofta prioriteras före, att det i dagsläget är för 
tidskrävande eller att de anställda på projekten inte vet hur de ska göra. 
Det är därför viktigt att det gröna miljöarbetet och arbetet med 
klimatkalkyler effektiviseras, samt att de anställda utbildas. Detta för att 
få in en vana i att arbeta miljömedvetet utan att det ska bli så 
tidskrävande att något annat behöver prioriteras bort.  

Av intervjuerna framkom det att kunskaperna om verktygen SPIK och 
ECO2 är bristfällig. Detta leder till att det ibland kalkyleras med korta 
kalkylresurser och att underentreprenörer kalkyleras i en klumpsumma, 
vilket sedan ställer till problem i klimatkalkylen. För att undvika detta är 
det viktigt att utbilda de personer som ska utföra klimatkalkyler. De 
måste lära sig hur verktygen fungerar och vad som är viktigt att tänka på 
för att klimatkalkylen ska ge ett bra resultat. Även de anställda som inte 
utför klimatkalkyler bör få mer information om vad klimatkalkyl är för 
något och varför det är bra. Ökad kunskap leder ofta till ett ökat intresse, 
vilket är det som driver arbetet med klimatkalkyl framåt. Bra åtgärder 
som minskar klimatpåverkan, och oftast även kostnaderna, kan på så sätt 
upptäckas. Fler gröna lösningar bör tas fram för att öka medvetenheten 
bland de anställda om mer miljövänliga arbetssätt. Det är ett bra sätt att 
sprida åtgärder som visat sig positiva. Dessutom bör mer information tas 
fram om hur mycket växthusgaser alternativa material och transporter 
släpper ut. Det gör att projekten snabbt och enkelt kan välja det mest 
miljövänliga alternativet.  

Många anser att det är svårt att tolka det resultat som erhålls i 
klimatkalkylen. En anledning till detta är att det kan vara svårt att relatera 
till måttet koldioxidekvivalenter. Det är dock svårt att hitta ett tydligare 
mått då miljö är abstrakt, det är inte känt exakt hur en minskning i 
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utsläppet av växthusgaser på ett projekt påverkar. Anställda på Skanska 
vilka ska arbeta med klimatkalkyler bör dock lära sig att förstå 
koldioxidekvivalenter eftersom det är universalmåttet för utsläppshalter. 
Värt att påpeka är att nya mått ofta är svåra att tolka till en början, men 
ju mer det arbetas med, desto större förståelse erhålls. Erfarenheter ger 
en känsla för vad som brukar vara högt respektive lågt, vilket gör att 
måttet blir lättare att relatera till. Ett förslag som uppkom under 
intervjuerna var att Skanska bör upprätthålla en bank där alla 
klimatkalkyler samlas. Det möjliggör jämförelse med liknande projekt 
och dessutom kan bra åtgärder, vilka har resulterat i en minskad 
klimatpåverkan, lättare hittas och på så sätt upprepas. I 
presentationsmaterial för kunder, vilka inte är så insatta i miljöfrågor, 
skulle resultatet kunna presenteras i ytterligare ett mått. Exempel på detta 
skulle kunna vara att jämföra med flygresor runt jorden, vilket de flesta 
kan relatera till.   

I dagens läge är det främst den procentuella minskningen av utsläpp 
växthusgaser som avgör om ett projekt anses miljövänligt eller inte. Vad 
denna procentuella minskning innefattar är dock inte helt tydligt. I 
styrdokument bör det tydliggöras att åtgärder som resulterat i 
förbättringar från förfrågningsunderlaget till anbudsskede ska tas med i 
redovisningen. Detta eftersom ansträngningar som gjorts i ett så tidigt 
skede även kan bidra till en minskning av växthusgaser. Risken finns 
annars att projekt, vilka i anbudsskedet genererar högt utsläpp av 
växthusgaser, gynnas och uppnår hög procentuell minskning av 
växthusgaser även om de i slutändan inte är så miljövänliga. För att 
utgångsvärdena för alla projekt ska bli så rättvisa som möjligt är en idé 
att ta fram standarder på material, bränslen och traditionella 
utförandesätt. Dessa kan fungera som utgångspunkt för att räkna ut den 
procentuella minskningen, vilket skulle innebära mer lika förutsättningar 
för projekten.  

I de fall då tillägg uppkommer på projekt uppstår svårigheter i att kunna 
jämföra den klimatkalkyl som gjordes i anbudsskedet med den på det 
som faktiskt utfördes. Detta då projektets omfattning, samt utsläpp av 
växthusgaser, ökar med tillägget. För att en rättvis jämförelse ska kunna 
göras bör tillägg därför exkluderas från uppföljningen. Även ändringar 
kan försvåra jämförelsen. Till exempel i projekt där 
markbeskaffenheterna inte är som det förutspåtts kan det i vissa fall 
krävas att de utförandesätt, vilka antagits i anbudet, måste ändras. Detta 
gör att förutsättningarna inte längre är likvärdiga som de i anbudet och 
att jämförelse på så sätt blir orättvis. I fall som detta bör ändringarna 
exkluderas. Ett system för hur de ska exkluderas bör tas fram för att de 
på projekten ska veta hur de ska gå till väga. Detta är dock komplicerat 
och mer kunskaper behövs för att kunna utveckla ett sådant system. Det 
kan dock vara tidskrävande att exkludera ändringar och därför kan små 
ändringar, vilka inte antas ha någon stor påverkan på utsläppet av 
växthusgaser, inkluderas i jämförelsen. Det är dock svårt att dra en gräns 
för vilka ändringar som anses vara för stora och inte. Alla projekt har 
olika förutsättningar och storlek, vilket gör att det inte går att dra gränsen 
vid en specifik summa som exempelvis antal kilogram 
koldioxidekvivalenter. Detta eftersom en viss summa kan utgöra en stor 
del i ett litet projekt, medan den i ett stort projekt inte utgör en 
betydande andel. Ett alternativ är att dra gränsen vid en viss procent, 
denna på projektets totala utsläpp av växthusgaser. På så sätt fås en mer 
rättvis gräns för alla projekt.  
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I fallstudien upptäcktes en del brister i verktygen, vilket visar på att dessa 
behöver utvecklas. Exempelvis var det fel i utnyttjandegrader för vissa 
maskiner, vilket gav en stor skillnad i resultaten. Dessa fel är svåra att 
upptäcka för någon som är ovan att utföra klimatkalkyler, då denna inte 
vet vad som är ett rimligt utsläpp och inte. I nästan alla fall görs en 
klimatkalkyl i endast ett av verktygen, vilket gör att resultaten mellan 
verktygen inte jämförs och fel inte uppmärksammas. Det är därför 
viktigt att miljödatat ständigt kvalitetssäkras och uppdateras för att 
undvika att dessa fel uppstår. En ytterligare brist är att det saknas vissa 
resurser i Excelverktyget. Då en resurs saknas kan den skrivas in på en 
likande resurs eller läggas till manuellt för att ändå få med ett bidrag för 
utsläppet av växthusgaser. Det kan dock vara svårt att försöka gissa vad 
ett material motsvarar, eller tidskrävande att ta fram miljödata för att 
kunna lägga till resursen. På grund av detta bör verktyget med jämna 
mellanrum uppdateras för att se till att alla de nödvändiga resurserna 
finns med. Dessutom bör de paneler som redovisar resultateten i ECO2 
uppdateras efter vad användarna efterfrågar.  

För att öka medvetenheten om hur mycket växthusgaser ett projekt 
släpper ut, samt vilka poster som bidrar mest, bör en klimatkalkyl utföras 
på alla projekt. Det är även bra att få in en vana att alltid utföra en 
klimatkalkyl för varje projekt. En klimatkalkyl bör alltid utföras i 
anbudsskedet för att få fram ett ursprungsvärde för utsläppen av 
växthusgaser. Detta för att möjliggöra jämförelse senare i projektet för 
att se om de åtgärder som åtagits medfört någon förbättring. 
Klimatkalkylen bör i detta skede utföras i verktyget ECO2 eftersom 
klimatberäkningen ska omfatta hela projektet. En ekonomisk kalkyl ska 
redan vara gjord, vilket gör att det lätt och snabbt går att mata in denna i 
ECO2. Eftersom en kalkylator utför den ekonomiska kalkylen bör denna 
person även ha ansvaret för utförandet av klimatkalkylen i anbudsskedet. 
Det är en kalkylator som är mest insatt i hur den ekonomiska kalkylen 
ser ut, och kan på så sätt lätt korrigera kalkylen om något har blivit 
kopplat fel. Det ger även denna person insikt i vikten av att kalkylera 
noggrant eftersom det avgör klimatkalkylens kvalité.  

Det är viktigt att den klimatkalkyl som utförs i anbudsskedet följs upp, 
eftersom det är genom uppföljning det går att se hur de åtgärder som 
satts in påverkat resultatet och skillnaden mellan anbudsskede och det 
som faktiskt utfördes. En uppföljning i ECO2 bör göras i slutet av varje 
projekt för att få fram hela projektets verkliga utsläpp av växthusgaser. 
På större projekt, förslagsvis över tre månader, bör uppföljning utföras 
även under projektets gång. Detta bör ske vid varje kvartalsprognos, det 
vill säga fyra gånger per år. Genom att klimatkalkylen då redovisas 
tillsammans med det ekonomiska målkortet, erhålls även en koppling 
mellan kostnader och miljö. I de projekt då en lämplig etappindelning 
finns, vilka innehåller likande moment och förutsättningar, bör 
uppföljning ske efter varje avslutad etapp. Detta för att utvärdera de 
åtgärder som gjorts i en etapp för att se vad som utförts bra respektive 
dåligt. På så sätt kan fel som gjorts undvikas, samt bra åtgärder upprepas 
i nästa etapp.  

Eftersom arbetet med klimatkalkyl ännu är i ett tidigt skede och 
verktygen inte är helt färdigutvecklade blir det tidskrävande att gå in på 
detaljnivå under uppföljningen. Därför bör det börjas småskaligt genom 
att två till fem poster väljs ut ur klimatkalkylen och sedan fokuseras 
uppföljningen endast på dessa. De poster som väljs bör stå för en stor 
del av projektets utsläpp av växthusgaser för att en minskning av dessa 
ska ge en betydande skillnad på det totala utsläppet av växthusgaser. Det 
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är även viktigt att dessa poster har potential att kunna minskas. Det är i 
detta skede projektingenjören som bör ha ansvar för utförandet av 
klimatkalkylerna, eftersom det är denna person som vanligtvis arbetar 
med den ekonomiska kalkylen under projektets gång. Projektingenjören 
är även mer insatt i projektet än kalkylatorn, vilket gör att information 
inte behöver gå omvägar.  En kalkylator bör dock finnas som ett stöd för 
projektingenjören om det skulle behövas.  

För att arbetet med att minska projektets utsläpp av växthusgaser ska 
fortgå under hela projektets gång, bör även möten avsättas för att 
diskutera vad som kan göras bättre. Dessa bör hållas exempelvis en gång 
i månaden, där olika alternativ kan jämföras med hjälp av Excelverktyget. 

6. SLUTSATSER 

Klimatkalkyler underlättar arbetet med att sänka utsläppen av 
växthusgaser i byggproduktionen. Detta genom att en klimatkalkyl visar 
var i ett projekt de största utsläppen av växthusgaser finns, och utifrån 
detta kan beslut fattas om var åtgärder gör störst nytta. Det möjliggör 
även jämförelse mellan alternativa lösningar för att få reda på vilken som 
är bäst ur miljösynpunkt. Ett projekts minskning av utsläpp av 
växthusgaser leder även oftast till minskade kostnader, vilket gör att ett 
mer miljövänligt arbetssätt kan resultera i bättre affärer för Skanska. 
Arbetet med klimatkalkyler kan även i framtiden leda till en 
konkurrensfördel i de fall myndigheter och beställare skulle börja ställa 
krav på redovisning av utsläpp av växthusgaser. Vad gäller attityden 
gentemot grönt miljöarbete och klimatkalkyl är denna positiv på Skanska, 
vilket visar att det finns vilja bland de anställda på Skanska att arbeta mer 
miljövänligt. Dock ansågs det inte alltid vara högt prioriterat ute på 
projekten och det påpekades att en del brister finns i arbetet med 
klimatkalkyl.  

En viktig åtgärd för att förbättra arbetet med klimatkalkyl är att utbilda 
de som ska utföra klimatkalkyler i hur verktygen fungerar. Även anställda 
som inte utför klimatkalkyler bör få mer information om det för att öka 
intresset och förståelsen för varför de bör utföras, samt fördelarna med 
dem. En ytterligare förbättringsåtgärd är att ta fram fler gröna lösningar. 
Det ökar medvetenheten om hur arbetssätt kan göras mer klimatsmarta. 
Det bör även tas fram fler exempel på utsläppshalter för material och 
transportsträckor för att göra det lättare för projekten att välja mer 
miljövänliga alternativ. Tolkningen av klimatkalkyler underlättas ju fler 
gånger de utförs eftersom erfarenhet och vana till slut ger en känsla för 
måttet koldioxidekvivalenter. För att underlätta tolkandet bör Skanska 
även upprätthålla en bank där alla klimatkalkylerna samlas. Detta för att 
kunna jämföra och lära av tidigare projekt. För att en beställare som inte 
är insatt i miljöfrågor lättare ska kunna tolka klimatkalkylen kan resultatet 
presenteras i ytterligare ett mått utöver koldioxidekvivalenter. Standarder 
för material, bränslen och utförandesätt bör utvecklas för att utgöra 
baseline vid beräkning av den procentuella förbättringen. Detta för att 
projekten ska få mer lika och rättvisa förutsättningar i utgångsvärden. 
Dessutom bör Excelverktyget uppdateras med de nödvändigaste 
resurserna och panelerna i ECO2 uppdateras efter det behov som finns. 
Det är även viktigt att miljödata i de båda verktygen ständigt 
kvalitetssäkras och uppdateras.  

En klimatkalkyl bör utföras i anbudsskedet på alla projekt. Detta för att 
få fram ett ursprungsvärde för utsläppen av växthusgaser. Det är viktigt 
att klimatkalkylen sedan följs upp eftersom det är genom uppföljning 
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som det går att se hur åtgärder påverkat. Uppföljning bör ske genom att 
en klimatkalkyl utförs vid projektets färdigställande och jämförs med den 
som utfördes i anbudsskedet. På större projekt bör uppföljning ske även 
under projektets gång. Detta genom att två till fem poster väljs ut ur 
klimatkalkylen och sedan fokuseras det endast på att försöka minska 
utsläppen av växthusgaser för dessa.   

6.1. Framtida studier 

Klimatkalkyler är fortfarande i utvecklingsstadiet, vilket gör att det finns 
rum för vidare studier inom ämnet. Förslag på studier är att ta fram en 
lathund för hur uppföljning ska gå till. Detta system bör kunna anpassas 
för att fungera på alla projekt inom verksamhetsgrenen Väg och 
Anläggning.  Som tidigare nämnts bör även ett system tas fram för hur 
större ändringar i projekt ska behandlas vid uppföljning.   

Vidare kan det studeras hur verktygen kan förbättras ytterligare. 
Jämförelser med hur andra företag utför klimatberäkningar, samt utförlig 
kontroll av miljödata.  
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