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Sammanfattning 

Det långsiktiga målet för Skanska är att nå klimatneutralitet år 2050. Ett steg i den riktningen 

är att ställa krav på leverantörer att tillhandahålla klimatinformation för att möjliggöra en 

minimering av klimatpåverkan vid byggproduktionen. Inköp utgör 75 - 80 % av 

totalkostnaderna i ett projekt, en stor påverkan. Detta examensarbete blir ett av de första 

stegen i riktningen mot klimatneutralitet. 

Syftet med uppdraget var att undersöka Skanskas möjligheter att erhålla klimatinformation 

från sina leverantörer.  

Med hjälp av Skanska togs en lista över 24 företag fram med de största inköpsposterna från 

första april 2016 till sista mars 2017. Företagen kontaktades via telefonsamtal för att 

presentera projektet, därefter har information samt länk till en webbenkät distribuerats via e-

post. EPD systemet med certifierade miljövarudeklarationer, Skanskas inköpsprocess och 

byggprocessens klimatpåverkan har studerats som grund till undersökningen. 

I resultatet jämfördes svaren mellan leverantörer och underentreprenörer där 19 av de 24 

företagen valde att delta vilket ger en svarsfrekvens på 79 %. 

Rapporten visar att Skanskas leverantörer och underentreprenörer i stor utsträckning kan 

leverera klimatinformation om sina produkter. Medelvärdet visar att 45 % av företagens 

produkter har klimatinformation och bland dem finns även produkter med certifierade 

miljövarudeklarationer (EPD: er). Denna information finns inom produktkategorierna: 

 Byggvaror 

 Betongvaror och stommar 

 El material 

 VVS-produkter 

Nyckelord: inköp, klimatinformation, EPD, CO2-ekvivalent, leverantörer  
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Abstract 

Skanska's long term goal is to be climate neutral in 2050. One of the first steps in that 

direction is to require climate information from suppliers to be able to minimize the climate 

impact in the building production. Purchases constitutes 75-80 % of the total costs in projects, 

a major impact. This examination thesis will be one of the first steps towards climate 

neutrality. 

The use of this task is to investigate Skanska’s ability to receive climate information from 

their suppliers.  

Together with Skanska, a list of 24 companies was compiled with the largest purchases from 

the first of April 2016 to the end of March 2017. The companies were contacted by telephone 

to introduce the project, thereafter information and a link to a web survey were distributed by 

e-mail. The EPD system, Skanska's purchasing process and the climate impact of the 

construction process have been studied as the basis for the survey. 

In the result, the answers were compared between suppliers and subcontractors. 19 of the 24 

companies choose to participate, that led to a 79 % response rate. 

The report shows that Skanska’s suppliers and subcontractors can supply climate information 

regarding their products to a large extent. The average shows that 45 % of the company’s 

products have climate information and amongst them also products with EPDs. This 

information can be found in the following product categories: 

 Building materials 

 Concrete products 

 Framework 

 Electrical materials 

 Plumbing, heating, water and sanitation materials 

Key words: purchase, climate information, EPD, CO2 equivalent, suppliers 
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Förord 

Det här examensarbetet är den sista delen av byggingenjörsutbildningen vid Örebro 

Universitet. Det har utförts på Skanska Sverige AB i Örebro under vårterminen 2017 och 

omfattar 15 hp. 

Vi vill börja med att tacka vår interna handledare Kerstin Winge som bidragit med tips och 

hjälp under rapportskrivandet. 

På Skanska vill vi tacka vår externa handledare Helena Gryth. Vi vill även tacka Camilla 

Bromsjö, Lisa Falkenström och Joakim Suhr för hjälp och stöd vid frågor angående inköp och 

klimat. 

Till sist vill vi tacka alla de leverantörer och underentreprenörer till Skanska som tagit sig tid 

att besvara vår enkät och med sitt medverkande gjort denna undersökning möjlig. 

Örebro universitet, maj 2017 

Sofia Lindh & Hugo Jakobsson  
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1 Inledning 

Det långsiktiga målet för Skanska är att i framtiden kunna ställa krav på leverantörer om 

klimatinformation för att kunna minimera klimatutsläppen vid den egna byggproduktionen. 

Eftersom inköp utgör 75 - 80 % av totalkostnaderna i ett projekt får denna del en stor 

påverkan. Detta examensarbete blir ett av stegen i riktningen mot en allt mer klimatsmart 

byggprocess. 

1.1 Företaget 

År 1887 grundades Aktiebolaget Skånska Cementgjuteriet, då som en tillverkare av 

betongprodukter men det dröjde inte länge innan de blev ett byggbolag. Efter 10 år inrättade 

sig Skånska Cementgjuteriet på den internationella marknaden. För att underlätta framfarten 

internationellt bytte företaget namn till Skanska under 1980-talet. [1] 

Idag är Skanska ett av världens största byggföretag med 42 900 anställda varav 10 200 i 

Sverige och en omsättning på 153 mdkr i världen år 2016, omsättningen för Skanska Sverige 

var 34 mdkr [2]. 

“Skanskas kärnverksamhet i Sverige består av att utveckla, bygga och underhålla den fysiska 

miljö som vi lever i” [3]. Skanskas verksamhet har fyra grenar, dessa grenar är: bygg- och 

anläggningsverksamhet, bostadsutveckling, kommersiell fastighetsutveckling och 

infrastrukturutveckling. 

Skanska är uppdelat i olika regioner, dessa regioner är sedan uppdelade i distrikt. Detta 

projekt är på uppdrag av Örebrodistriktet som ligger i regionen hus väst. 

Klimatfrågan och miljön är viktig för Skanska. Därför har de en vision om att vara 

klimatneutrala 2050 [4]. För att beskriva vad som menas med detta har de tagit fram gröna 

kartan där man fokuserar på 4 påverkbara områden så som energi, klimat, material och vatten 

[5]. 

 

Figur 1, Gröna kartan URL: http://www.skanska.se/om-skanska/hallbarhet/gront-byggande/grona-
kartan/  



 

  11 (31) 

1.2 Projektet 

Det distrikt inom regionen Skanska Hus Väst som berörs av projektet är Örebrodistriktet. För 

att möjliggöra arbetet med sammanställningar och bearbetning av information kommer 

projektet att fokusera på inköp som distriktet gjort under en ettårsperiod.  Projektet följer de 

stora inköpsposterna under april månad både med upphandlade ramavtalsleverantörer och 

projektspecifika inköp. Projektet omfattar inköp under perioden april 2016 till mars 2017 

inom det angivna distriktet.  

1.2.1 Syfte 

Syftet med uppdraget är att undersöka Skanskas möjligheter att erhålla klimatinformation från 

sina leverantörer. Skanskas inköpsprocess studeras och inköpen undersöks. Undersökningens 

syfte är att se om leverantörerna kan tillhandahålla klimatinformation och i vilken 

utsträckning. 

1.2.2 Avgränsningar 

Projektet kommer inte att beröra upphandlingar eller framställning av bygghandlingar utan 

berör projekt då bygghandlingar redan finns framtagna. Redan skrivna ramavtal kommer inte 

att rekonstrueras. Projektet kommer inte omfatta jämförelser av klimatinformation eller avtal 

och jämförelser mellan aktuella leverantörer. Inköp kommer inte att beröras utanför tidsramen 

eller i övriga distrikt inom Skanska. 

1.2.3 Frågeställning 

Uppdraget går ut på att besvara frågeställningen: 

●    Vilken klimatinformation kan Skanskas leverantörer ge som underlag för klimatsmarta 

val? 
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2 Bakgrund 

2.1 Problemet 

Rapporten Klimatpåverkan från byggprocessen av IVA (Kungliga 

ingenjörsvetenskapsakademien) visar att klimatpåverkan från byggprocessen är lika stor som 

driften av byggnaden under 50 år. Tidigare har klimatarbetet handlat mycket om att minska 

klimatpåverkan under byggnadens drift. Men analysen från IVA: s rapport visar att själva 

byggprocessen måste få större uppmärksamhet i klimatarbetet.  

Den allmänna uppfattningen om bygg- och driftsfasen har varit att klimatpåverkan rent 

procentuellt har varit uppdelat 15 % under byggnationen och resterande 85 % har varit under 

driften av byggnaden. Den uppfattningen har nu ändrats och istället är uppfattningen att 

förhållandet är 50/50 under byggprocessen respektive driftsfasen. Således har mycket fokus 

börjats lägga på byggprocessens klimatpåverkan och hur den ska minskas.[6] 

 

2.2 Vad har företaget gjort tidigare 

Skanska har tidigare haft studenter som har utfört examensarbeten kopplade till miljöfrågan. 

Ett exempel är Carbon Efficiency in Residential Building Design, examensarbetet utfördes 

2015 och har utvärderat olika konstruktionslösningar ur ett klimatbesparingsperspektiv [7]. 

För att uppnå ett grönt byggande har Skanska ett krav när de gör inköp från nya leverantörer 

måste leverantörerna fylla i en bilaga som kontrollerar om de uppfyller Skanska Sveriges 

miljökrav för leverantörer. Detta verktyg ingår i processen när Skanska skriver nya avtal med 

leverantörer [8]. 

2.3 Vad har andra gjort tidigare 

Det området som detta arbete berör är relativt nytt. Naturvårdsverket genomförde en 

undersökning 2013 angående miljöanpassade inköp. Dock är detta arbete avgränsat till 

klimatet. Med undantag av rapporten från naturvårdsverket har inte sökningarna gett några 

betydande resultat. 

2.4 Beskrivning av teknikområdet 

Områden som examensarbetet berör är byggprocessen, inköp, klimat. 

2.4.1 Skanskas fördelning inom inköp 

Skanska uppger att deras inköp utgör 75-80 % av totalkostnaderna i ett husprojekt. Då går 

62 % till underentreprenörer, 15 % till inbyggda material, 7 % till maskiner och hjälpmedel, 

8 % till yrkesarbetare, 6 % till tjänstemän och 2 % till konsulter. 
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3 Metod 

I kommande avsnitt redovisas de metoder som har använts i projektet. 

3.1 Metoder för genomförande 

Material till projektet tillhandahölls av Skanska i form av varsin dator med konsultlicens, 

vilket innehöll tillgång till Skanskas intranät, mejl och system. Vid behov tillhandahölls 

telefoner av Skanska för att samtal skulle kunna ringas i samband med enkäten.  

Fakta om byggprocessens påverkan samlades in från tidigare kursers kurslitteratur i form av 

boken Byggledning Projektering av Hansson, Olander, Landin, Aulin & Persson. Rapporter 

om ämnet samlades in från Sveriges byggindustrier, Svenska miljöinstitutet m.fl. Till exempel 

rapporten Klimatpåverkan från byggprocessen av IVA (Kungliga 

Ingenjörsvetenskapsakademien) som visar att klimatpåverkan från byggprocessen idag är lika 

stor som driften av byggnaden under 50 år. 

Information om EPD systemet samlades in med hjälp av hemsidan för det svenska EPD 

systemet och deras informationsdokument, för att få en djupare förståelse i systemets 

omfattning och innebörd. EPD systemet är en slags miljövarudeklaration. En EPD är ett 

neutralt och registrerat dokument över en produkts miljöpåverkan i ett livscykelperspektiv. En 

EPD ska redovisa information som är transparent och jämförbar om produkten. Det betyder 

att en produkt inte nödvändigtvis är miljömässigt gynnsam bara för att den har en EPD [9]. 

För att få en fördjupad förståelse för Skanskas inköpsprocess hölls en internutbildning av 

Skanska om inköpsprocessen. En utvecklingsledare inom inköp, Skanska hus höll i 

utbildningen. Fakta kring Skanskas inköpsprocess samlades sedan in från utbildningsmaterial 

från internutbildningen samt med hjälp av Skanskas intranät och distriktsinköpsledare på 

Skanska. 

Med hjälp av Skanskas distriktsinköpsledare i Örebro togs en lista över företag fram. Detta 

genom Skanskas avtalsforum, med urvalskriteriet de största inköpsposterna från 1a april 2016 

till sista mars 2017.  

Totalt valdes 24 företag ut, vilka är verksamma som underentreprenörer och leverantörer. 

Därefter påbörjades arbetet med frågeunderlaget till enkäten, som bearbetades med stöd av 

Skanskas distriktsinköpsledare i Örebro, miljösamordnare och grön utvecklingsledare. Det 

webbaserade enkätverktyget Surveymonkey användes till att publicera frågorna som en 

webbenkät och på så sätt medföra en enkel distribution av enkäten. För att möjliggöra en 

förståelse för utländska företag har webbenkäten även översatts till engelska. 

Ramavtalsleverantörer har kontaktats via en första mejlkontakt till Skanskas 

kategoriansvariga, för att sedan kunna erhålla kontaktinformation till rätt person inom 

leverantörsföretaget.  

Kontaktmetoden till samtliga företag har varit via ett inledande telefonsamtal till företagets 

kontaktperson för att kunna presentera projektet och syftet med enkäten. Därefter har vidare 

information samt länk till webbenkäten skickades via e-post från Microsoft Exchange. 

Företagen som inte har haft möjlighet att besvara webbenkäten har intervjuats per telefon.  

Påminnelser att besvara enkäten har sedan skickats ut via e-post, telefonsamtal och sms. 

Resultaten från webbenkäten har sedan samlats in via Surveymonkey och sedan 
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sammanställts i Microsoft Excel. Redogörelsen för svaren har presenterats med hjälp av 

diagram och tabeller skapade i Excel. Detta för att möjliggöra en enkel avläsning av resultatet. 

3.1.1 Validitet och reliabilitet 

Det blir svårare för mindre företag att svara på frågorna då dessa oftast inte har en ansvarig 

för miljösamordning. Det blir oftast en VD eller projektledare som får svara på frågorna som 

inte har tid att ta reda på rätt värden. När de olika företagen kontaktades, gjordes det via 

telefon eller mejl. Detta för att säkerställa att den mest lämpade personen på företaget 

besvarade webbenkäten. 

Det är viktigt att formulera frågor som inte kan misstolkas [10]. Det finns risk att svaren i 

enkäten blir hypotetiska då de som svarar kanske inte har någon kunskap eller åsikt om 

frågan/frågorna, men även om frågorna kan misstolkas [10]. För att få ett resultat som är 

rättvist för både leverantörer och underentreprenörer samt Skanska som företag har frågorna 

noga tagits fram med personer på Skanska som är ansvariga och kunniga inom respektive 

område som berör frågorna. 

 

3.1.2 Metodkritik   

Ett av problemen som uppstod med webbenkäten var att vissa leverantörer och 

underentreprenörer inte hade någon kvalificerad person som kunde besvara frågorna, precis 

som togs upp under föregående rubrik. Följden av det blev att enkäten inte blev besvarad alls 

eller att frågorna misstolkades. Det var dock inte något utbrett problem då frågorna hade 

utformats på ett enkelt sätt. 

Fråga 3 hade svarsalternativet: “likvärdigt”, vilket kan ha medfört egna tolkningar när 

respondenterna skulle besvara frågan. Dock var det ett viktigt alternativ för att få en bättre 

inblick i företagens klimat- och miljöarbete, även om svaren kom att bli olika. Orsaken till de 

egna tolkningarna beror på att det inte var säkerställt att respondenterna hade tillräckliga 

kunskaper om EPD systemet.  

Ett liknande problem uppstod på fråga 4 där företagen skulle svara helt på egen hand. Frågan 

handlade om att nämna olika produktkategorier. Där besvarades inte alltid frågan med det 

specifika svar som efterfrågades utan egna tolkningar blev följden för en del av företagen. 

En annan orsak till respondenternas svar och eventuella feltolkningar kan bero på att Skanska 

är en stor kund till dem och företagen vill därför vara Skanska till lags.  
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4 Teori 

I detta avsnitt presenteras den teori som projektet utgått ifrån. 

4.1 EPD systemet 

En EPD är en internationellt registrerad miljövarudeklaration över en produkts miljöpåverkan 

och egenskaper i ett livscykelperspektiv. Förkortningen EPD betyder Environmental Product 

Declaration där tjänster och varor innefattas. EPD systemet bygger på internationella ISO-

standarden ISO 14021 och är idag det bredaste internationella system som finns utvecklat för 

miljövarudeklarationer. Det medför att systemet ger en samordnad helhet och acceptans som 

kan nyttjas av alla världens företag och organisationer. [11] 

Den miljövarudeklaration som en EPD innehåller baseras på livscykelanalyser och regler för 

varje enskild produktkategori. Reglerna sammanfattas i en PCR (Product Category Rules) 

som kan översättas till produktspecifika regler. Den miljöprestanda som en produkt erhåller 

redovisas med hjälp av livscykelanalyser. Trovärdigheten garanteras då produktens 

miljövarudeklaration granskas vetenskapligt och verifieras av oberoende parter.  EPD 

systemet med dess PCR är dessutom applicerbart för alla typer av produkter och möjliggör  

jämförelser mellan produkter i samma kategorier. [11] 

Den miljöpåverkan som kartläggs i EPD systemet är uppdelad i tre olika processer: processer 

uppströms, kärnprocesser och processer nedströms. I processer uppströms redovisas 

produktens miljöpåverkan i materialutvinning, förädling och förtillverkning med tillhörande 

transportmetoder. Kärnprocessen behandlar den huvudsakliga tillverkningen av produkten 

och dess distribution. Själva användningen av produkten och den slutliga deponeringen och 

återvinningen behandlas i processerna nedströms. Utifrån processerna kan sedan med enkla 

metoder kartläggning ske av produktens koldioxidutsläpp, ekologiska påverkan och 

vattenfotavtryck under livscykeln. En EPD ska redovisa produktens miljöinformation 

transparent och jämförbart. Det innebär också att en produkt inte nödvändigtvis är 

miljömässigt gynnsam bara för att den har en EPD. [12] 

4.2 CO2-ekvivalenter 

CO2-ekvivalenter, eller koldioxidekvivalenter används för att kunna jämföra olika 

växthusgaser och hur mycket växthusgaserna släpper ut. Det görs genom att växthusgaserna 

multipliceras med en faktor. Den klimatinformation som behandlas i projektet mäts i CO2e-

utsläpp inom de systemgränser som utformats för EPD: er. Med klimatinformation menas 

CO2-utsläpp som innefattar både CO2 och CO2-ekvivalenter. CO2-ekvivalenter är alltså ett 

mått på växthusgasers utsläpp och bidrag till växthuseffekten i jämnvikt med motsvarande 

mängd koldioxid. [13, 14] 

4.3 Byggprocessens klimatpåverkan 

2014 stod bygg- och fastighetssektorn för 19 % av de totala växthusgaserna Sverige släppte 

ut. Detta motsvarar 11,6 miljoner ton CO2-ekvivalenter. Viktigt att komma ihåg är att 

byggbranschen importerar mycket material och att detta påverkar de utländska marknaderna 

och deras utsläpp. År 2014 var utsläppen från importen 8,7 miljoner ton CO2-ekvivalenter, 

vilket är en stor andel av 11,6 miljoner CO2-ekvivalenter. För en tydligare förståelse över 

detta så är det i samma storleksordning som alla personbilars växthusutsläpp i Sverige och 

mer än vad alla bussar och lastbilar släpper ut i Sverige. [6, 15] 
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Uppströms är begreppet för klimatbelastningen under byggprocessen och nedströms är 

begreppet för klimatbelastningen under driften av byggnadsverket.  

Den allmänna uppfattningen kring sambandet mellan begreppen har varit att en byggnads 

energianvändning har varit 15 % uppströms och 85 % nedströms. Däremot har denna 

uppfattning förändrats den senaste tiden. I ett projekt som undersöks i rapporten; 

Klimatpåverkan från Byggprocessen påvisas detta och sambandet i det projektet var 50 % 

uppströms och 50 % nedströms, detta projekt var ett flerbostadshus i betong. [6] 

4.4 Miljöledningssystemet ISO 14001 

Organisationen för standardisering heter ISO. ISO står för lika, som kommer från grekiskan. 

ISO är den Internationella Organisationen för Standardisering med cirka 160 medlemsländer 

runt om i världen. Den svenska organisationen som är kopplad till ISO är Swedish Standards 

Institutes, SIS. [16, 17, 18]  

ISO 14000 är ett miljöledningssystem. Den omfattar kravstandarden som heter ISO 14001. 

För att kunna certifieras för ISO 14001 krävs ett ledningssystem som tredjepartsgranskats 

[15]. För att kunna certifieras krävs det att företaget i fråga, följer ISO 14001 som är ett 

noggrant utformat regelverk där det är beskrivet hur företaget ska organisera sina miljömål 

utifrån företagets egna förutsättningar. Dock är ISO 14001 inte ett system som tar hänsyn till 

produkternas klimatinformation. [19, 20] 

4.5 Enkättyper 

Enkäter är ett frågeformulär, som består av frågor som huvudsakligen har svarsalternativ [21]. 

Att använda enkäter är bra om respondenterna bor på ett stort geografiskt område [21]. Det 

finns en del olika typer av enkäter och några av de vanligaste enkäterna är: 

 Postenkät 

 Gruppenkät 

 Enkät till besökare 

 Webbaserad enkät 

4.5.1 Webbaserad enkät 

Att lämna ut enkäter via internet blir vanligare och vanligare. Då kan enkäten antingen lämnas 

ut via ett mejl som en bilaga eller via en direktlänk till webbadressen. Är enkäterna korrekt 

gjorda krävs ingen inmatning av data då resultaten sparas på en webbplats. Problemet med 

denna typ av enkät är att svarsfrekvensen ofta blir låg. Det beror ofta på att det är lätt att mejl 

försvinner och inte blir lästa [21]. 

4.5.2 Enkätfrågor 

När en enkät tas fram och frågorna formuleras finns det ett antal olika frågetyper att välja 

mellan. Det finns kryssfrågor, då får respondenten ett antal alternativ att välja mellan när 

frågan besvaras. Det finns även öppna frågor, dessa är bra att använda när det är svårt att veta 

hur respondenterna kommer svara. Dessa svar besvaras med fritext i en textruta [10]. 
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5 Resultat 

I följande kapitel presenteras projektets resultat. Från starten vid utbildningen om Skanskas 

inköpsprocess till urvalet av leverantörer med fortsättning av enkäten, undersökningen och 

sammanställningen av resultaten från enkäten. 

5.1 Skanskas inköpsprocess 

Skanska har en egen inköpssupport vars uppdrag är att öka lönsamheten och 

konkurrenskraften, genom rätt inköpskompetens och en leverantörsbas som delar Skanskas 

värderingar. Denna funktion är central i företaget och stödjer regionerna och distrikten på ett 

nationellt plan. Inköpssupporten består av inköpsteam med stor kompetens inom inköp. 

Inköpsteamen är indelade i olika portföljer som samverkar inom olika produktkategorier som 

stommar, skal (fasader), installation och mark, inredningsmaterial mm. Inom dessa portföljer 

arbetar kategoriansvariga och kategoriinköpare som specialister för inköp inom sina 

kategorier. En kategoriansvarig ansvarar för avtal som finns gentemot de 

ramavtalsleverantörerna som verkar inom kategorin. Kategoriinköparens uppgift är att bistå 

med support vid stora projektspecifika inköp som berörs av kategorin. 

Distriktinköpsledare är den person inom distrikten som utgör den centrala rollen inom inköp. 

Det är distriktinköpsledaren som sammanställer och vidarebefordrar distriktens behov till 

kategoriinköpare och arbetar aktivt med inköp i större projekt. 

5.2 Urval av leverantörer 

Det första steget i projektet var att välja ut den grupp med leverantörer och 

underentreprenörer som skulle delta i projektet. Med hjälp av distriktsinköpsledare på 

Skanska hus i Örebro valdes 24 stycken företag ut. Dessa var de 24 största 

leverantörsposterna under det tidigare året sett ur ett ekonomiskt perspektiv. Urvalsdatumen 

som sattes var från den 1 april 2016 till den 31 mars 2017, vilket valdes för att få ett aktuellt 

helårsperspektiv.  

Av de 24 företagen är 22 verksamma i Sverige och 2 stycken är verksamma i Europa. Totalt 

är 7 stycken företag leverantörer inom betong, byggvaror, lås, fönster och kökssnickerier. 

Antalet underentreprenörer (UE) är 17 stycken och dessa är verksamma bland annat inom rör, 

el, ventilation, måleri, betongstommar och golv. 

Listan på leverantörer och underentreprenörer innehöll information som företagsnamn, 

kontaktperson med kontaktuppgifter samt inom vilket område företaget verkar. Inom Skanska 

tillämpas inköpssupport i form av kategoriansvariga för avtalsleverantörer och 

kategoriinköpare för stora projektspecifika inköp. Därför sorterades företagen inom ordningen 

av direktkontakt, kontakt via kategoriinköpare, kontakt via kategoriansvarig. 

I resultatet valdes att se på det totala resultatet från leverantörerna och underentreprenörerna 

men även att dela upp leverantörer och underentreprenörer i två kategorier så de kan jämföras. 

 

5.3 Skapandet av enkäten 

Arbetet med enkäten startade med att ta fram ett frågeunderlag med frågor som skulle ställas 

till företagen. Utgångspunkten för frågorna skulle baseras på projektets frågeställning:  
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 Vilken klimatinformation kan Skanskas leverantörer ge som underlag för klimatsmarta 

val? 

För att få ett bra frågeunderlag så bearbetades frågorna tillsammans med de personer på 

Skanska vars område berörs av frågorna som distriktsinköpsledare, grön utvecklingsledare 

och miljösamordnare.  

När enkäten togs fram valdes webbverktyget surveymonkey i samråd med handledare på 

Skanska. Detta för att möjliggöra en enkel hantering av utskick och insamling. En webbaserad 

enkät medför också en smidigare hantering för respondenten.  

För att få så många respondenter som möjligt att besvara enkäten utformades den på enklaste 

sätt, med få frågor och en enkelt sammanfattad bakgrundsinformation. En förstasida valdes 

för att återge bakgrundsinformationen om projektet. Där förtydligades vad som efterfrågas 

med klimatinformation och EPD: er. Frågorna samlades på en enskild sida där respondenterna 

skulle återge företagsnamn och därefter svara på de fyra frågorna som tidigare arbetats fram. 

Frågor till webbenkäten: 

1. Har ni möjlighet att leverera klimatinformation om era produkter?   

(Ja/Nej) 

2. Om Ja på fråga 1: I vilken utsträckning skulle ni uppskattningsvis kunna leverera 

klimatinformation om era produkter?   

(0-100%) 

3. Har några produkter i ert sortiment EPD: er?   

(Ja/Nej/Likvärdigt + svarsruta för text) 

4. Inom vilka av era produktkategorier finns klimatinformation att tillgå? (ange gärna 

vilka som innehar EPD: er)     

(Svarsruta för text) 

För att kunna skicka ut webbenkäten till företag utanför Sverige omarbetades enkäten till en 

engelsk version. 

5.4 Undersökningen 

Alla leverantörer och underentreprenörer kontaktades först via telefon eller mejl för att 

säkerställa att rätt kontaktperson på företaget kontaktades och fick enkäten. Under 

telefonsamtalet presenterades examensarbetet och dess syfte, målet med webbenkäten och 

betydelsen av företagens respons betonades. Efter samtalet skickades sedan ett mejl till 

företagets kontaktperson med en direktlänk till webbenkäten. Undantaget 

ramavtalsleverantörerna och de två utländska leverantörerna som kontaktades först efter att 

information om kontaktperson tillhandahållits av kategoriansvariga och kategoriinköpare hos 

Skanska. Efter att kontaktuppgifterna tillhandahållits så gjordes samma procedur som med de 

övriga leverantörer och underentreprenörer som kontaktades.  

Samtliga företag fick två veckor på sig att svara på enkäten. Vilket ansågs vara en godtagbar 

tidsperiod för företagen att ta reda på den information som behövdes för att besvara enkäten. 
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De företag som inte hade möjlighet att besvara webbenkäten fick möjlighet att besvara 

frågorna i en telefonintervju. Det var två företag som utnyttjade telefonintervjun medan de 

resterande 17 företagen besvarade webbenkäten. De företag som inte svarade på enkäten fick 

under de sista dagarna påminnelser via telefon, mejl eller sms. 

5.5 Sammanställning av undersökningen 

När tidsperioden för enkätundersökningen tog slut sammanställdes alla svar i ett Excel 

dokument. Indata kategoriserades upp för bättre förståelse, först delades underentreprenörer 

och leverantörer upp så att de två olika grupperna skulle kunna jämföras. De olika 

underentreprenörerna och leverantörerna sorterades efter vilka områden de är verksamma i, då 

vissa arbetar i samma typ av verksamheter var det relevant att ha dem tillsammans. Frågorna 

sorterades upp och kategoriserades så att det var lätt att se vilket företag som hade svarat på 

vilken fråga. 

I dokumentet togs diagram och tabeller fram för att lättare kunna överblicka resultaten. 

Samtliga företag döptes om till anonyma identiteter, det vill säga inga företagsnamn kommer 

uppges i rapporten. Det gjordes för att möjliggöra en neutral bedömning av svaren. 

 

 

 

Figur 2 Diagram över svarsfrekvensen i undersökningen. 

 

Ett diagram sammanställdes över deltagandet i enkäten där resultatet blev att 19 av de 24 

företagen valde att delta. Detta sammanställs i Figur 2 där det tydligt syns den procentuella 

fördelningen av deltagandet en svarsfrekvens på 79 % är ett godtagbart resultat då 

enkätundersökningar ofta inte når upp till ett deltagande på 70 % [21]. 
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5.6 Resultatet av undersökningen 

Företagen har i sammanställningen delats upp efter leverantörer och underentreprenörer där 6 

av de 19 svarande är leverantörer och 13 av de svarande är underentreprenörer. För att se 

helheten kommer resultaten av frågorna att redovisas i sin helhet men sedan också separat för 

leverantörer respektive underentreprenörer. Det görs för att leverantörer och 

underentreprenörer kan ha olika förutsättningar att besvara enkäten. 

5.6.1 Fråga 1 

Den första frågan i enkäten löd:  

 Har ni möjlighet att leverera klimatinformation om era produkter?  

 Svarsalternativ: 

 -Ja 

 -Nej 

I cirkeldiagrammet i Figur 3 kan det gemensamma svaret ses för alla deltagande företag. Där 

framgår att 84 % av företagen svarat ja, de har möjlighet att leverera klimatinformation om 

sina produkter. Medan 16 % av respondenterna inte kan leverera klimatinformation.  

 

Figur 3 – Fråga 1, diagram för alla företag. 
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När svaren enbart sammanställdes för leverantörer ser resultatet däremot annorlunda ut. För 

de 6 svarande leverantörerna kan samtliga leverera klimatinformation om sina produkter, se 

Figur 4.  

Underentreprenörerna har svarat på frågan att 77 % har möjlighet att leverera 

klimatinformation om sina produkter och 23 % har ingen möjlighet att leverera 

klimatinformation. Vilket visas i cirkeldiagrammet i Figur 4.  

 

Figur 4 – Diagram över fråga 1, leverantörer och underentreprenörer 

5.6.2 Fråga 2 

Fråga nummer två löd:  

 I vilken utsträckning skulle ni uppskattningsvis kunna leverera klimatinformation om 

era produkter?  

 Svarsalternativ: 

 0-100% 

Här är resultatet sammanställt i ett gemensamt diagram, se Figur 5. Där resultatet visar på en 

stor bredd hos de tillfrågade företagen. Som lägst hos leverantörerna kan de leverera 

klimatinformation hos 25 % av sina produkter och som högst kan de leverera 

klimatinformation om alla sina produkter, det vill säga 100 %. Sett till svaren hos 

underentreprenörer är skillnaderna större. Det finns ett fåtal som kan leverera 

klimatinformation till 95 % och 98 % av sina produkter men majoriteten av företagen ligger 

under 40 % och flera av dem kan inte leverera klimatinformation alls. 
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Figur 5 – Diagram över fråga 2, alla företag 

 

Här har även de företag som tidigare svarat Nej på fråga 1 besvarat frågan. Sammantaget har 

nästan hälften av företagen en förmåga mellan 50 % och 100 % att kunna leverera 

klimatinformation. Av de företag som kan leverera klimatinformation ligger lägsta nivån på 

20 %. 

För att få en bättre överblick för resultaten för fråga 2 har medelvärden och medianvärden 

tagits fram. Dessa värden presenteras i tabellen nedan.  

  
Totalt 
sett Leverantörer Underentreprenörer 

Medelvärde 45% 69% 37% 

Medianvärde 38% 52,5% 30% 

Figur 6 – Tabell över medel- och medianvärde 

 

5.6.3 Fråga 3 

Fråga nummer 3 i enkäten löd:  

 Har några produkter i ert sortiment EPD: er? 

 Svarsalternativ: 

 -Ja 

 -Nej 

 -Likvärdigt 
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Med alternativet likvärdigt menas om företagen har miljövarudeklarationer likvärdiga de som 

behandlas i EPD systemet. Detta svarsalternativ följdes av en textruta där företagen behövde 

ange vad som räknades som likvärdigt.  

Resultatet för samtliga företag visas först i Figur 7 och kommer sedan att delas upp i 

leverantörer och underentreprenörer i Figur 8.  

Frågans svarsmöjligheter var Ja, Nej och Likvärdigt där det sista alternativet kräver en 

specificering i text av vad som uppskattas som likvärdigt en EPD. Det gemensamma resultatet 

visar att 37 % av företagen har EPD: er till sina produkter. 42 % har inte det och 21 % anser 

att de har deklarationer som är likvärdiga EPD: er. 

 

Figur 7 – Diagram för fråga 3, alla företag 

 

När resultatet delas upp mellan leverantörer och underentreprenörer så blir resultatet att 67 % 

av leverantörerna har EPD: er, 16 % har inte det och 17 % har uppskattat att de har 

deklarationer som är likvärdiga EPD: er. I diagrammet, Figur 8 visas även svaret som 

företagen angett som likvärdigt EPD. I leverantörernas fall har de angett att de har 

byggvarudeklarationer, vilket inte är likvärdigt en EPD. 

Då resultatet från underentreprenörerna presenteras går det att se samma samband som under 

de tidigare frågorna, att underentreprenörerna har större problem med att leverera EPD: er. 

Endast 23 % av underentreprenörerna kunde svara att de har EPD: er på någon/några av sina 

produkter. Dessutom var det bara 23 % av de resterande underentreprenörerna som angav att 

de hade något likvärdigt, vilket även redovisas. Det var endast en av underentreprenörerna 

som angav att de hade miljövarudeklarationer, som är likvärdig en EPD. Svanen, 



 

  24 (31) 

byggvarubedömningen och ISO 14001 är inte likvärdiga EPD: er. Precis som visas i Figur 8 

har över hälften av underentreprenörerna, 54 % svarat nej på frågan, inga av deras produkter 

har EPD: er eller liknande certifieringar. 

 

Figur 8 - Diagram för fråga 3, leverantörer och underentreprenörer.  

 

5.6.4 Fråga 4 

Den fjärde och sista frågan i enkäten löd:  

 Inom vilka av era produktkategorier finns klimatinformation att tillgå? (ange gärna 

vilka som innehar EPD: er) 

  

Denna fråga besvarades med fritext. Här har inte leverantörer och underentreprenörer delats 

upp då det inte har någon betydelse i den sista frågan. För att förtydliga svaren har företagen 

istället kategoriserats efter följande områden: 

o Anläggning 

o Betong och stomme 

o Byggvaror 

o El & ventilation 

o Rör 

o Byggnadsställningar 

Den procentuella kategorifördelningen över de olika företagen ses i Figur 9 nedan.  
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Figur 9 – Procentuell kategorifördelning av företag 

 

 

Här följer en presentation på vad företagen har svarat: 

Inom Byggvaror angav företagen att de hade klimatinformation inom följande 

produktkategorier: 

 Vi har på allt tyngre byggmaterial. Vi har en del material med EPD: er till exempel 

armering. 

 Primärt byggmaterial och kemtekniska produkter. Inte lika utbrett inom virke och 

förnödenheter. 

 Dörrstängare och ellås. 

 Skåp och luckor. 

Inom El och Ventilation svarade företagen: 

 Inom samtliga installationsprodukter finns klimatinformation att tillgå. 

 Det går att leverera miljövarudeklarationer för armaturer. 

 Solenergi, solceller, laddstolpar för elbilar, belysning och belysningsstyrning. 
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Inom Betong och Stomme angav företagen att följande produkter hade klimatinformation: 

 Samtliga produkter har klimatinformation, vi kan även ta fram EPD: er på leveranser 

med exakt kg CO2. 

 Glas, aluminiumprofiler, isoleringsmaterial, stålkonstruktioner, prefabricerade 

betongkonstruktioner (bjälklag, pelare, håldäck, enskiktsväggar, isolerade väggar) 

Företagen inom Rör angav att deras produkter hade klimatinformation inom: 

 Främst inom konsumentprodukterna, typ blandare, porslin med mera. 

 Porslin, blandare, värmeväxlare, rörmaterial, cirkulationspumpar, shuntgrupper och så 

vidare. 

Inget av företagen inom de två kategorierna Anläggning och Byggnadsställningar svarade 

på frågan.  
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6 Analys och Diskussion 

Under det kommande kapitlet presenteras en analys av resultatet och därefter en diskussion. 

Frågeställningen:  

 Vilken klimatinformation kan Skanskas leverantörer ge som underlag för klimatsmarta 

val? 

6.1 Analys 

I undersökningen var totalt 6 stycken av de 19 svarande leverantörer, resterande var 

underentreprenörer. Under resultatet presenterades svaren både sammanslagna och uppdelade. 

Eftersom leverantörer och underentreprenörer kan ha olika förutsättningar att svara på 

frågorna.  

När första frågan presenteras är det lätt att se att uppdelningen tyder på att leverantörer har 

lättare att ge klimatinformation eftersom 100 % av leverantörerna kunde ge information. 77 % 

av underentreprenörerna svarade att de kunde ge klimatinformation. Den första frågan 

besvarar en del av frågeställningen då det besvarar om företaget kan ge klimatinformation 

allmänt sett. 

6.2 Värdering av resultat 

Värderingen av resultaten kommer delas upp på samma sätt som resultat kapitlet. Där av 

kommer resultatet från de fyra enkätfrågorna att diskuteras var för sig. 

En intressant fråga är om företagen skulle ha delats upp i storleksordning. Det verkar som att 

de större företagen i allmänhet har haft enklare att svara på frågorna och i de flesta fall förstått 

frågorna bättre. Det beror troligtvis på att de större företagen ofta har en ansvarig för kvalitet, 

arbetsmiljö- och miljöfrågor (KAM) som verkar inom det område som frågorna syftar till. 

Vilket i sin tur även påverkar de svar som erhållits. För mindre företag kan en stor faktor ha 

varit just förståelsen av den klimatinformation som efterfrågas. För den oerfarne kan EPD 

systemet vara svårt att förstå vid första anblicken.  

I enkätfrågorna var det flera faktorer som i slutändan kan ha påverkat resultatet. Främst kan 

företagen ha valt att besvara frågorna annorlunda för att inte påverka företagets relation 

gentemot Skanska. Detta då Skanska är en stor aktör som företagen inte vill mista som 

partner. Det är troligtvis den största anledningen till att resultaten från enkäten kan vara 

missvisande. 

6.2.1 Fråga 1 - Har ni möjlighet att leverera klimatinformation om era produkter? 

Resultatet på fråga 1, är ett svar som kan tolkas som mest trovärdigt, eftersom företagen 

endast har fått välja mellan ja eller nej som svar på frågan. Den här frågan är relevant för 

frågeställningen då den medför att företagen kan sorteras. De företag som svarar nej på frågan 

kan inte leverera någon klimatinformation till Skanska.  

Något som uppmärksammats vid de telefonintervjuer som genomförts är att vissa företag har 

haft svårt att tolka frågan. De har uppgett att de inte vet om de egentligen kan leverera 

klimatinformation. 
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6.2.2 Fråga 2 - I vilken utsträckning skulle ni uppskattningsvis kunna leverera 

klimatinformation om era produkter? 

Resultatet på fråga 2 är mer diffust och tvetydigt. Vilket beror på att företagen ombads att 

uppskatta svaret. Detta medför att företagen helt enkelt kan ha överskattat eller underskattat 

sin förmåga att lämna klimatinformation. Svaren kan även påverkas av det som nämndes 

tidigare, att företagen inte vill skada sin relation med Skanska. 

6.2.3 Fråga 3 - Har några produkter i ert sortiment EPD: er? 

Fråga 3 skulle besvaras med Ja/Nej/Likvärdigt. Till det sista alternativet fick företagen 

möjlighet att skriva vad de menade med likvärdigt i en textruta, vilket i vissa fall resulterade i 

missförstånd. Några företag hade angivit likvärdiga dokument som svanen, ISO 14001 och 

byggvarubedömningen, vilka i själva verket inte alls är likvärdiga en EPD.  

För att kunna förstå och besvara frågan korrekt behövde företagen ha kännedom om vad en 

EPD är och vad som är likvärdigt en EPD. Att företagen svarat så olika på likvärdigt beror 

troligtvis på att företagen inte visste vad EPD: er var eller att de missförstått frågan på annat 

vis. På den här frågan kan storleken på företaget ha spelat in, större företag kan ha svarat 

bättre då de ofta har en särskild resurs inom miljö och klimat som svarar på frågorna. 

6.2.4 Fråga 4 - Inom vilka av era produktkategorier finns klimatinformation att tillgå? 

Fråga 4 är intressant av den anledningen att den inte gav företagen några svarsalternativ, utan 

företagen fick besvara frågan helt själva. Det har i sin tur lett till en del misstolkningar och 

missförstånd men många av företagen har svarat på själva frågeställningen.  

Precis som resultatet visar var det 58 % av företagen som svarade på frågan, det tyder på att 

majoriteten av de tillfrågade företagen kan leverera klimatinformation om sina produkter. 

Svaren tyder också på att de företagen även har kännedom om sina produkters 

klimatinformation. 

6.3 Fortsatt arbete 

Det här examensarbetet är ett av de första stegen i processen mot Skanskas vision till 

klimatneutralitet år 2050. Projektet är inte tillräckligt omfattande med antalet leverantörer och 

underentreprenörer för att besvara helheten om Skanskas leverantörsbas. Därför skulle ett 

naturligt nästa steg vara en vidare undersökning med fler företag och en mer omfattande 

enkät. Enkäten behöver nå ut till fler av Skanskas leverantörer och underentreprenörer. Vilket 

i sin tur skulle leda till en ännu tydligare bild över hur de arbetar med klimatfrågor.  

När det gäller enkäten skulle frågorna behöva ställas mer specifikt och det skulle troligtvis 

behövas en enkät med fler genomarbetade frågor. Det betyder att de mindre företagen som 

måste kontaktas återigen fortfarande kan ha problem med att besvara enkäten. Det beror på att 

de mindre företagen inte har resurser inom miljö och klimat som kan svara på frågorna, därav 

skulle samma fel uppstå som i detta arbete. 

Ett annat arbete skulle vara att se över när i tiden det är rimligt för Skanska att börja ställa 

krav på sina leverantörer och underentreprenörer angående klimatinformation. Med det menas 

när Skanska kan kräva att deras leverantörer och underentreprenörer måste tillhandahålla 

klimatinformation om sina produkter. För att Skanska i framtiden ska kunna beräkna en 

byggnads utsläpp av CO2-ekvivalenter under byggprocessen. 
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7 Slutsatser 

Utifrån frågeställningen: 

Vilken klimatinformation kan Skanskas leverantörer ge som underlag för klimatsmarta val? 

Visar rapporten att Skanskas leverantörer och underentreprenörer i stor utsträckning kan 

leverera klimatinformation om sina produkter. Medelvärdet visar att 45 % av företagens 

produkter har klimatinformation och bland dem finns även produkter med EPD: er. 

Denna information finns inom produktkategorierna: 

 Byggvaror 

 Betongvaror & Stommar 

 Elmaterial 

 VVS-produkter 
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