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EN HÅLLBAR
FASTIGHETSBRANSCH
- Vägen till ökat värde, billigare finansiering och stärkt varumärke

På uppdrag av:

INNEHÅLL & SYFTE
RAPPORTENS SYFTE
Rapporten syftar till att:
‣

Kartlägga marknaden för hållbarhet inom bygg-,
konstruktion- & fastighetssektorn utifrån beslutsfattarnas
perspektiv. Hur ser hållbarhetsarbetet ut idag och hur
ställer sig beslutsfattarna till omställningen mot en grön
fastighetssektor? Slutligen, vilka drivkrafter finns enligt
beslutsfattarna för att arbeta med hållbarhet?

‣

Utforska varför vissa varumärken upplevs som mer
hållbara än andra.

‣

Utforska hur hållbara affärer kan underlätta förmånlig
finansiering, stärka varumärket och öka
fastighetsvärdet.

‣

Ligga till grund för rundabordssamtal och konstruktiva
samarbeten mellan olika aktörer.

RAPPORTENS STRUKTUR
1. BAKGRUND
Rapporten inleds med en kort kontextuell överblick. Vilken
påverkan har fastighets- och byggbranschen ur en
hållbarhetskontext? Hur ser branschen klimatavtryck ut?
2. VARFÖR HÅLLBARHET?
Avsnittet behandlar tre incitament till varför fastighets- och
byggbranschen bör arbeta mer hållbarhet utifrån andra
perspektiv än klimatnytta, nämligen ett stärkt varumärke,
förmånlig finansiering och ökat fastighetsvärde.
3. HÅLLBARA AFFÄRER
Hur ser hållbarhetsåtagandena ut på marknaden. Vilka är
drivkrafterna för att arbeta med hållbarhet, vilka typer av
kravställningar finns och i hur stor utsträckning arbetar
företagen utifrån en hållbarhetspolicy? Detta avsnitt
kartlägger läget på B2B-marknaden.

5. FRAMTIDEN
Avsnittet behandlar vilka tematiska områden beslutsfattarna
inom B2B menar bör prioriteras framöver – på kort & lång
sikt. Avsnittet ger insikt i beslutsfattarnas syn på framtiden och
därmed vilka tematiska områden som tycks öka i vikt på
marknaden framöver.
6. SLUTSATSER - EN HÅLLBAR FASTIGHETSBRANSCH
Detta avsnitt samlar insikt från rapporten samt bidrar med
frågeställningar och diskussionsunderlag inför
rundabordssamtalen under Almedalsveckan 2018.
7. BILAGOR

4. CIRKULÄR EKONOMI
Detta avsnitt presenterar data från beslutsfattare på svenska
Large Cap-bolag kring cirkulär ekonomi uppdelat på sektorer.
Avsnittet ger större insikt i de möjligheter, hinder och
prioriteringar som beslutsfattare i fastighetssektorn ser i
relation till cirkulär ekonomi och hur detta skiljer sig från
andra branscher.
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METOD
DATA & METOD
OMFÅNG

INHÄMTNING

Datan i denna rapport bygger på primärdata från
Sustainable Brand Index B2B 2017 samt en självständig
undersökning från april 2018 kring svenska Large Capbolagen på Nasdaq OMX och deras syn på cirkulär
ekonomi.

‣

Datan från Sustainable Brand Index B2B har ett bredare
omfång än cirkulär ekonomi och syftar till att mäta
hållbarhetsarbetet i stort. Denna studie utgår från svenska
beslutsfattare på företag med mer än 400 miljoner SEK i
omsättning, med ansvar för inköp och upphandling av varor
och tjänster från följande branscher:
✓ Avfallshantering
✓ Bank & finans
✓ Bygg & konstruktion
✓ Energi

DATA FRÅN SUSTAINABLE BRAND INDEX B2B

Företagen/varumärkena i studien är utvalda baserade på
omsättning, marknadsandel och varumärkes-kännedom i
målgruppen. Studien bygger på 2448
varumärkesobservationer av 74 varumärken.

‣ LARGE CAP-UNDERSÖKNINGENS DATA
Den data som grundas på Large Cap-studien kring cirkulär
ekonomi genomfördes genom telefonbaserade
djupintervjuer med i första hand hållbarhetschefer på
svenska Large Cap-bolag. I de fall där bolaget saknade
hållbarhetschef, kontaktades hållbarhetsansvarig eller
ansvarig för Investor Relations. Bolagen finns huvudsakligen
i 8 branscher; tillverkningsbolag, tjänstebolag, teknikbolag,
leverantör/distributör, fastighetsbolag, IT-bolag, finans-/
investmentbolag, samt industri/utvinningsbolag.

✓ Drivmedel
✓ Fastigheter
✓ Industri & tillverkning
✓ IT & teknik
✓ Transport & logistik

KOMPLETTERANDE INNEHÅLL
Utöver datadrivna resultat bygger studien även på:
✓ Desk research kring lägesbeskrivningen i bygg- och
fastighetsbranschen
✓ Case studies
✓ Underlag till rundabordssamtal

Sustainable
Brand Index B2B
2017

Large Capbolagens syn på
CE 2018
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BAKGRUND & KONTEXT
OM AVSNITTET
INLEDNING
En kontextuell överblick över bygg- och fastighetssektorns
påverkan på klimatet är nödvändig för att förstå branschens
utgångsläge. Det är viktigt att veta vart man börjar för att
veta vad man ska ta sig framöver.

BAKGRUND & KONTEXT
Hållbara fastigheter är en nyckel till ett minskat
klimatavtryck och för en måluppfyllelse av FN:s globala
hållbarhetsmål. Idag står byggnader för 40% av
energikonsumtionen och 36% av koldioxidutsläppen inom
EU. En stor del av EU:s byggnader (35%) är inte
energieffektiva till följd av ålder, och renoveringar som
syftar till energieffektivisering hade kunnat spara en enorm
andel klimatnyttiga resurser. Dessutom hade det ökat
samhällsnyttan på andra plan, t.ex. genom förbättrade
hälsonivåer som en följd av bättre fastighetsmiljöer. De
ekonomiska fördelarna är givetvis också stora, då bygg &
konstruktion står för 9% av EU:s BNP.

Oavsett utgångspunkt och källa är alla alltså överens om att
bygg- och fastighetsbranschen har ett enormt klimatavtryck
och att det är en sektor med enorma förbättrings- och
effektiviseringsmöjligheter. Sådana effektiviseringsprocesser
kräver ett ökat samarbete kring bland annat hållbar energi,
hållbara transporter och cirkulära lösningar för ett hållbart
byggande. Dessa typer av samarbeten har inte bara
möjlighet att reducera klimatavtrycket utan även att leverera
ekonomiska fördelar för inblandade aktörer och
intressenter.

Även på svensk nivå så står sektorn bostäder och service
för 40% av Sveriges energikonsumtion. Detta ställer
enorma krav på energieffektiva lösningar. Dessutom bör
energianvändningen reduceras genom förändrade mönster
av tillförsel.
Byggbranschen är den sjunde största boven om vi tittar på
koldioxidutsläpp i Sverige. Detta beror framförallt på
utsläpp från transporter, arbetsmaskiner och arbetsfordon.
Tittar vi på den senaste datan för bygg- och
fastighetsbranschen som Boverket erbjuder från 2015 står
bygg- och fastighetsbranschen tillsammans för 18% av
Sveriges totala utsläpp.

De globala målen 7, 9, 11 och 13 är extra relevanta för fastighets- och byggbranschen. Effektiviseringar
och samarbeten mellan olika aktörer krävs för att nå dessa mål.
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VARFÖR HÅLLBARHET?
OM AVSNITTET
INLEDNING
Vi vet att hållbarhet har ett egenvärde. Ökad miljönytta,
klimatnytta och social nytta innebär en bättre värld både
idag och imorgon.
Men det är också tydligt hur ett aktivt hållbarhetsarbete och
en tydlig hållbarhetskommunikation driver den hållbara
affären och även ökar den ekonomiska nyttan.

Detta avsnitt djupdyker i tre typer av incitament som
tydliggör anledningar för fastighets- och byggbranschen att
arbeta med hållbarhet i större utsträckning än idag. Det kan
nämligen bidra både till förmånlig finansiering, ett stärkt
varumärke och ett ökat fastighetsvärde.

AVSNITTET INNEHÅLLER:

1

Ranking Sustainable Brand Index B2B

2

Hållbarhet stärker varumärket

3

Hållbarhet ger mer förmånlig finansiering

4

Hållbarhet ger ökat fastighetsvärde

5

Sammanfattning

FÖR ATT KOMMA DIREKT TILL
RESPEKTIVE DEL KLICKA PÅ RUBRIKEN
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RANKING - SUSTAINABLE BRAND INDEX™ B2B 2017
PLATS

FÖRETAG

BRANSCH

1

Skanska

Bygg & konstruktion

2

NCC

3

PLATS

FÖRETAG

BRANSCH

43

UPS

Transport & logistik

Bygg & konstruktion

44

Svevia

Bygg & konstruktion

Scania

Industri & tillverkning

45

ABB

Industri & tillverkning

4

Volvo Trucks

Industri & tillverkning

46

Wallenstam

Fastigheter

5

JM

Bygg & konstruktion

47

CGI

IT & teknik

6

E.ON

Energi

48

Skandia Fastigheter

Fastigheter

7

PEAB

Bygg & konstruktion

49

SEB

Bank och finans

8

Tetra Pak

Industri & tillverkning

50

Geodis

Transport & logistik

9

DHL

Transport & logistik

51

Castellum

Fastigheter

10

LKAB

Industri & tillverkning

52

Veidekke

Bygg & konstruktion

11

Stena Recycling

Avfallshantering

53

AMF Fastigheter

Fastigheter

12

Ragn-Sells

Avfallshantering

54

DSV

Transport & logistik

13

Preem

Drivmedel

55

Fabege

Fastigheter

14

SKF

Industri & tillverkning

56

Atrium Ljungberg

Fastigheter

15

SSAB

Industri & tillverkning

57

Akademiska Hus

Fastigheter

16

Fortum

Energi

58

Outokumpu

Industri & tillverkning

17

Vasakronan

Fastigheter

59

Ingo

Drivmedel

18

Swedbank

Bank och finans

60

Balder

Fastigheter

19

Circle K

Drivmedel

61

Kungsleden

Fastigheter

20

Vattenfall

Energi

62

Renova

Avfallshantering

21

DB Schenker

Transport & logistik

63

Ricoh

IT & teknik

22

Ericsson

IT & teknik

64

St1

Drivmedel

23

Suez

Avfallshantering

65

Akelius

Fastigheter

24

Bring

Transport & logistik

66

Nordea

Bank och finans

25

Klövern

Fastigheter

67

HiQ

IT & teknik

26

Handelsbanken

Bank och finans

68

Axis

IT & teknik

27

OKQ8

Drivmedel

69

Hufvudstaden

Fastigheter

28

Canon

IT & teknik

70

Wihlborgs

Fastigheter

29

Riksbyggen

Fastigheter

71

Erlandsson Bygg

Bygg & konstruktion

30

PostNord

Transport & logistik

72

Infranord

Bygg & konstruktion

31

Tieto

IT & teknik

73

Uniper

Energi

32

IBM

IT & teknik

74

Pandox

Fastigheter

33

Danske Bank

Bank och finans

34

Green Cargo

Transport & logistik

35

Svenska Bostäder

Fastigheter

36

Dustin

IT & teknik

37

Arcona

Bygg & konstruktion

38

Rikshem

Fastigheter

39

Hans Andersson Recycling

Avfallshantering

40

Serneke

Bygg & konstruktion

41

Atea

IT & teknik

42

IFS

IT & teknik

= branschvinnare
KORT OM SUSTAINABLE BRAND INDEX™
Sustainable Brand Index™ är Nordens största studie om
hållbarhet. Den genomförs årligen sedan 2011. I B2Bstudien intervjuas beslutsfattare på de största bolagen
avseende hållbarhet, inköp & leverantörer. Läs mer på
www.sb-index.com/b2b och i bilagan till denna rapport.
Rankingen är baserad på andelen beslutsfattare med
inköpsansvar som bedömer företagets hållbarhetsarbete
som bra (4) eller mycket bra (5) på skalan 1-5 + vet ej +
känner ej till företaget. Maximal poäng är 200%. Ett
företag som har 200% är enligt beslutsfattarna mycket
bra på både miljöansvar och socialt ansvarstagande,
dvs. 100 % har då svarat 4 eller 5.

Varför komm
er vissa
företag högr
e än andra?
På nästa sida
går vi
igenom drivkr
afterna
bakom resulta
tet
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VARFÖR HÅLLBARHET?
HÅLLBARHET
STÄRKER VARUMÄRKET
VARFÖR UPPLEVS VISSA VARUMÄRKEN MER HÅLLBARA ÄN ANDRA?

01. LÅNGSIKTIGHET
Det tar tid att bygga ett hållbart varumärke. Ett långsiktigt
gediget hållbarhetsarbete bygger varumärket betydligt
bättre än kortsiktiga åtgärder och kampanjer. Detta syns
tydligt på både på B2C- och B2B-marknaden. 2017 års
vinnare av Sustainable Brand Index B2B, Skanska, har gjort
just detta. Skanska var till exempel ett av de första
byggföretagen i Sverige som började jobba med
miljöledningssystem.
Att Skanska var tidiga på bollen kring
miljöledningssystemen har inte bara gjort att rutiner och
processer kring dessa system är implementerade, utan också
att Skanska kraftigt associeras till miljöarbete och
hållbarhetstänk i stort, vilket tydligt har stärkt Skanska som ett
hållbart varumärke. Skanska har också aktivt arbetat med att
kommunicera sina insatser före, under och efter projekten.

02. INNOVATION
Preem insåg tidigt problematiken kring uppfattningen av den
egna branschen. Man förstod att man var ”den onda”
aktören i folks ögon och accepterade det. Internt lade man
om affärsstrategin för att gå från att vara ett ”oljebolag” till
att bli ett bolag som istället driver omvandlingen till ett
hållbart samhälle. Ett första steg var att byta namn från
Preem Petroleum till bara Preem. En symbolisk men viktig
handling.
Efter att ha investerat stort i forskning och utveckling av
förnybara drivmedel började också den kommunikativa
resan. Man förstod tidigt att det inte fanns någon quick fix att
tillgå. Man bestämde sig därför för att kommunicera arbetet
med förnybara drivmedel på ett enkelt sätt. Preem gav sig
inte in i detaljer utan den breda kommunikationen fokuserade
istället bland annat på skogen. Den avgörande ingrediensen
i talloljedieseln man framställde. Skogen var viktig för
svenska folket och det spelade man an på.
Vidare visade man i sin kommunikation också att man hela
tiden aktivt försökte förbättra sig. Man visade upp att man
var ute på en resa mot att bli hållbar. Genom att nämna
innovation och forskning kunde man också skapa
trovärdighet i detta budskap. Preem uppfattas idag som det
mest hållbara drivmedelsbolaget på såväl företags- som
konsumentmarknaden.
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VARFÖR HÅLLBARHET?
HÅLLBARHET
STÄRKER VARUMÄRKET

03. SAMARBETEN
Samarbeten är effektiva och viktiga för att stärka sitt hållbara
varumärke. Det kan handla om branschöverskridande
samarbeten eller samarbeten med aktörer i samma bransch.
Att välja samarbeten med bolag med liknande värdegrund
och ambition gällande hållbarhet kan ge upphov till
fruktbara lösningar men också till positiva
varumärkesassociationer.
H&M Group, E.ON, Scania och Siemens har ingått ett
intressant samarbete för att skapa en mer hållbar
transportsektor. Dessa bolag har gått in i en koalition för att
påverka allmänhet och politik för att förändra
transportsektorn. Att infrastruktur, energi, fordon och
detaljhandel går ihop innebär ett helhetsgrepp över
värdekedjan för transporter. Koalitionens syfte är att bygga
kunskap och identifiera innovationsmöjligheter
och partnerskap för ökad hållbarhet i transportsektorn.
Infrastruktur för elektrifiering av tunga fordon är ett av de
fokusområden som kommer behandlas inom partnerskapet.
Denna typ av partnerskap har tidigare visat sig vara väldigt
effektiva för att stärka varandras varumärken. Tillsammans
blir det möjligt att visa upp en bild av en hållbar värdekedja,
hela vägen.

04. HELHETEN

05. KOMMUNIKATIONEN ÄR NYCKELN

För att uppfattas som ett trovärdigt hållbart varumärke krävs ett
helhetsgrepp. I allt från affärskultur och interna processer till
extern kommunikation. Det måste lyftas överallt och av alla.
Alla möten med varumärket måste präglas av en hållbar
känsla.

Det är viktigt att påpeka att en aktiv kommunikation är A och
O och att det underbygger samtliga övriga förutsättningar för
att upplevas vara ett mer hållbart varumärke. Både mot kund,
medarbetare, leverantörer och andra intressenter. En aktiv
kommunikation är helt enkelt en förutsättning för att få
utväxling av sin långsiktighet, sin innovation, sina samarbeten
och sin helhetsstrategi. Detta är en stor anledning till att till att
vissa bolag hamnar högt upp på listan och andra längre ned.

E.ON är ett exempel på hur man arbetar med detta. Sedan
2016 har E.ON endast förnybar energi i portföljen. Vidare
baseras i stort sett all kommunikation externt från E.ON på
hållbarhet. Allt ifrån ett stort fokus på just förnybar energi, till
att delta i samhällsangelägna händelser som Pride. E.ON
förmedlar på så vis en helhetskänsla och trovärdighet som är
avgörande för att bygga ett starkt hållbart varumärke.
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VARFÖR HÅLLBARHET?
HÅLLBARHET
STÄRKER VARUMÄRKET
HUR KAN ETT LYCKAT VARUMÄRKESARBETE KRING HÅLLBARHET ÖKA FÖRETAGSVÄRDET?

THE BUSINESS CASE: UNILEVER
Vi rör oss utanför fastighetssektorn ett tag för att blicka mot
ett inspirerande business case. Inte så mycket för att göra en
djupgående analys kring strategi utan istället för att
inspireras och få svart på vitt att
ett lyckat varumärkesarbete kring hållbarhet har möjligheten
att öka företagsvärdet och även affärerna markant.
Unilever är ett bra exempel på en aktör som lyckas öka sitt
företagsvärde med hjälp av ett hängivet varumärkesarbete
kring hållbarhet. Unilever arbetar med en så kallad
Sustinable Living Plan som syftar till att gynna social och
miljömässig hållbarhet. Under Sustainable Living Plan finns
flera Sustainable Living Brands. Ett Sustainable Living Brand
är ett varumärke som har ett starkt socialt eller miljömässigt
syfte och som aktivt arbetar för att nå Unilevers egna
hållbarhetsmål. Ett av dessa varumärken är Dove.

Under 2017 rapporterade Unilever att deras Sustainable
Living Brands växte 50% snabbare än resterande verksamhet
och dessutom stod för 60% av Unilevers tillväxt under 2016.
Nu finns 18 Sustainable Living brands i deras topp 40 största
varumärken. I tillägg så hade eko-effektiva åtgärder sparat
Unilever över 700 miljoner euro sedan 2008, varav deras
avfallsprogram stod för kostnadsbesparingars på kring 250
miljoner euro.

Utöver att Unilevers Sustainable Living Plan har drivit
innovation, stärkt värdekedjan, reducerat risker och byggt
trovärdighet, så finns sedan 2017 konkreta siffror på att den
även ökar bolagets ekonomiska värde.
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VARFÖR HÅLLBARHET?
HÅLLBARHET
GER MER FÖRMÅNLIG FINANSIERING
HUR KAN HÅLLBARHET GE MER FÖRMÅNLIG FINANSIERING?

EMITTERINGEN AV GRÖNA OBLIGATIONER
VÄXER ÖVER TID
Utifrån ett globalt perspektiv så emitterades fler gröna
obligationer under 2017 än någonsin tidigare (till ett värde
av 155.5 miljarder dollar). De väntas också stå för mellan
250-300 miljarder dollar i år, enligt Climate Bonds Initiative.
Trots att gröna obligationer fortfarande bara står för en liten
del av den totala marknaden, så växer deras betydelse då
det krävs enorma kapitalsummor för att möta ambitiösa
utsläppsmål. Den vanligaste användningen av intäkter från
gröna obligationer under 2016 var förnybar energi, men
investeringar i klimatsnåla byggnader och energieffektivitet
ökade under 2017.

ETT GEMENSAMT RAMVERK
GRESB är en aktör som bedömer hållbarhetsprestanda för
fastighets- och infrastrukturportföljer globalt. Dessa
bedömningar styrs av vad investerare anser vara väsentliga
frågor inom hållbarhet för fastighetsinvesteringar. GRESB
menar att investerare idag integrerar miljömässiga resultat,
sociala resultat och Governance-resultat alltmer i
investeringsprocessen, och även att hyresgäster, ägare och
andra intressenter kräver mer hållbara byggnader och mer
hållbar infrastruktur.

I GRESBs Green Bond Guidelines upprättar GRESB ett
ramverk med kriterier över vad som anses vara grönt, vilket i
sig är en grund för att marknaden för gröna obligationer ska
kunna växa. Detta ramverk betonar t.ex. vikten av att använda
de gröna tredjepartscertifieringar som finns tillgängliga i
fastighetsbranschen. Detta tack vare att de är enkla att förstå,
och att de tillåter emittenter att kommunicera sina resultat
tydligt gentemot intressenter.

SVENSKA MARKNADEN VÄXER STADIGT
Liksom den globala marknaden så växer marknaden för
gröna obligationer även i Sverige. Idag står gröna
obligationer för 12% (27 miljarder) av marknaden för de
obligationer som emitterats från början av 2018 till maj 2018.
Under hela året 2017 emitterades gröna obligationer i
Sverige för 40 miljarder kronor. Detta innebär att cirka 68%
av värdet av de gröna obligationer som emitterats i Sverige
under 2017 redan emitterats januari-maj 2018. Marknaden
växer alltså stadigt. Fastighetsbolagen är också de mest
framträdande aktörerna på de svenska marknaden för gröna
obligationer.

EXEMPEL: VASAKRONAN FÅR BILLIGARE FINANSIERING
Vasakronan är ett bra exempel på hur ett aktivt
hållbarhetsarbete leder till mer förmånliga villkor och
billigare finansiering. Vasakronans gröna obligationer har
synligt lägre ränta än övriga obligationer. Tack vare dessa
har Vasakronan dessutom lyckats få tillgång till
finansiering från Nordiska- och Europeiska
investeringsbankerna till mer förmånliga villkor än
fastighetsägare med mindre klimat- och miljösmarta
byggnader. I övrigt så erbjuder även de större nordiska
bankerna traditionella banklån med lägre ränta för
miljöcertifierade objekt vilket också gynnar Vasakronan.
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VARFÖR HÅLLBARHET?
HÅLLBARHET
GER ÖKAT FASTIGHETSVÄRDE
HUR KAN HÅLLBARHET BIDRA TILL ETT ÖKAT FASTIGHETSVÄRDE?
ÖKAT FASTIGHETSVÄRDE
Tidigare sidor har indirekt behandlat hur fastighetsvärdet
kan öka som en effekt av:
✓ ETT MER HÅLLBART VARUMÄRKE

Utöver dessa områden är även faktorerna nedan verktyg
för ett ökat fastighetsvärde. Förutom att de hjälper bolag att
bygga mer hållbara varumärken och underlättar förmånlig
finansiering, kan dessa faktorer höja fastighetsvärdet på
egen hand.

✓ MER FÖRMÅNLIG FINANSIERING

01. GRÖNA HYRESAVTAL
Gröna hyresavtal är avtal där hyresgäst och fastighetsägare
diskuterar miljöaspekter såsom avfallshantering och
energiförbrukning kontinuerligt. Genom att teckna gröna
hyresavtal blir fastighetsägaren mer attraktiv både för kunder
och andra inblandade aktörer. Klövern är ett bolag som aktivt
arbetar med gröna hyresavtal. Vid 2017 års slut hade Klövern
162 gröna hyresavtal. Dessa utgjorde 8% av Klöverns
kontraktsvärde, vilket var en ökning med 1% sedan 2016.

02. MINSKAD ENERGIANVÄNDNING
En minskad energianvändning är inte bara en
hållbarhetsåtgärd utan bidrar även till ett ökat fastighetsvärde.
Vasakronans hållbarhetsredovisning 2017 fastställer att de på
under 10 år har minskat sin energiförbrukning med 120 kWh
per kvadratmeter, vilket förbättrat driftnettot med 200 mKr och
givit runt 4 mdkr i högre fastighetsvärde.

03. EKOLOGISK HÅLLBARHETSCERTIFIERING
En ekologisk hållbarhetscertifiering fungerar som
kvalitetsstämpel för fastighetens prestanda men också för
fastigheten i sin helhet. Detta ökar fastighetens attraktivitet för
samtliga parter och därmed till ett ökat fastighetsvärde på sikt.

04. HÅLLBARA TRANSPORTER
Det är tydligt att trafikbuller och höga utsläppshalter innebär
mindre attraktiva bostadsområden och således reducerade
fastighetsvärden. Infrastruktur för hållbara transporter innebär
en möjlighet att minska både buller och öka luftkvaliteten och
därmed hälsonivåer, vilket har potential att öka
fastighetsvärden överlag.
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VARFÖR HÅLLBARHET?– DEL 02
SAMMANFATTNING

01. HÅLLBARHET STÄRKER VARUMÄRKET

03. HÅLLBARHET GER ÖKAT FASTIGHETSVÄRDE

De faktorer som huvudsakligen driver ett stärkt varumärke
inom hållbarhet på B2B-marknaden likväl som på B2Cmarknaden är:

Utöver ett stärkt varumärke och förmånlig finansiering finns
ett antal faktorer som kan driva på ett ökat fastighetsvärde
– både på egen hand och i samexistens med det stärkta
varumärket och i korrelation med en mer förmånlig
finansiering. Exempel på sådana faktorer är:

✓ Långsiktighet
✓ Innovation
✓ Samarbeten
✓ Helheten
✓ Aktiv kommunikation

✓ Gröna hyresavtal
✓ Minskad energianvändning
✓ En ekologisk hållbarhetscertifiering
✓ Hållbara transporter

Dessa faktorer är även de bakomliggande drivkrafterna för
bolagens placering i Sustainable Brand Index B2B.

02. HÅLLBARHET GER MER
FÖRMÅNLIG FINANSIERING
‣

Marknaden för gröna obligationer växer över tid.
Utifrån ett globalt perspektiv så emitterades mer gröna
obligationer under 2017 än någonsin tidigare (155.5
miljarder dollar), och väntas stå för mellan 250-300
miljarder dollar i år, enligt Climate Bonds Initiative.

‣

GRESBs Green Bond Guidelines betonar t.ex. vikten av
att använda gröna tredjepartscertifieringar då dessa
tillåter emittenter att kommunicera sina resultat tydligt
gentemot intressenter.

‣

Marknaden för gröna emissioner växer även i Sverige,
och idag står den för 12% av marknaden för de
obligationer som emitterats under 2018 fram tills maj.
Detta är en ökning gentemot samma nivå under förra
året. Fastighetsaktörerna är de mest framstående på
den svenska marknaden för gröna obligationer.
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HÅLLBARA AFFÄRER
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HÅLLBARA AFFÄRER
OM AVSNITTET
INLEDNING
Genom att kartlägga läget för hållbarhet på B2Bmarknaden kan vi skapa större insikt i vilka utmaningar och
möjligheter som finns för att accelerera bolagens
hållbarhetsarbete. Vilka är exempelvis drivkrafterna att
arbeta med hållbarhet? Vilka typer av kravställningar finns
och i hur stor utsträckning arbetar företagen utifrån en
hållbarhetspolicy? Och vilka är de viktigaste attributen vid
inköp för beslutsfattarna på marknaden?

Avsnittet bidrar också till en ökad förståelse för hur
beslutsfattarna inom bygg- och fastighetssektorn förhåller
sig till ett aktivt hållbarhetsarbete. Genom att zooma in på
sju underkategorier inom bygg, konstruktion och fastighet
så får vi ökad förståelse hur förutsättningarna att arbeta
med hållbarhet skiljer sig inom branschen likväl som
gentemot andra branscher.

AVSNITTET INNEHÅLLER:

1

Prioriteringar av hållbarhet vid inköp

2

Policy för hållbarhet

3

Kravställning på hållbarhet

4

Kravställning - Uppförandekoder

5

Drivkrafter för hållbarhet

6

Sammanfattning

FÖR ATT KOMMA DIREKT TILL
RESPEKTIVE DEL KLICKA PÅ RUBRIKEN
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PRIORITERING AV HÅLLBARHET VID INKÖP
VIKTIGASTE ATTRIBUTEN VID INKÖP
%

67 %

70

KORT OM FRÅGAN
Respondenterna har ombetts att välja de generellt sett viktigaste
attributen när deras företag står inför ett beslut att köpa en vara
eller tjänst. Maximalt antal val av alternativ var tre.
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30% AV BESLUTSFATTARNA PÅ STORA FÖRETAG
PRIORITERAR HÅLLBARHET BLAND TOPP 3 VID
INKÖP
Hygienfaktorer som pris och kvalitet kommer, föga
förvånande, allra högst på prioriteringslistan när
beslutsfattarna väljer leverantör och tar beslut om inköp.
Därefter ser vi dock att hållbarhet är allra viktigast.
Eftersom varje enskild beslutsfattare här endast har fått
välja maximalt 3 alternativ innebär detta indirekt att
hållbarhet kommer på topp 3-listan för en tredjedel av
dem. Att hållbarhet kommer så pass högt är en tydlig
indikation på hur viktigt det har blivit på stora företag.
Även de beslutsfattare som inte direkt ansvarar för
hållbarhetsfrågor verkar ha förstått vikten av det i valet
av leverantör. Hållbarhet har fått fäste på bredare front
internt på storföretagen.

SLUTSATS
Även de beslutsfattare som inte direkt ansvarar för
hållbarhetsfrågor verkar ha förstått vikten av det i valet
av leverantör. Hållbarhet har fått fäste på bredare front
internt på storföretagen.

Sustainable Brand Index™ är Nordens största studie om hållbarhet. Den genomförs årligen sedan 2011. I B2B-studien intervjuas beslutsfattare på de största
bolagen avseende hållbarhet, inköp & leverantörer. Läs mer på www.sb-index.com/b2b och i bilagan till denna rapport.
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PRIORITERING AV HÅLLBARHET VID INKÖP– BYGG OCH FASTIGHET
KORT OM FRÅGAN
35 %
Respondenterna har ombetts att välja de generellt sett viktigaste
attributen när deras företag står inför ett beslut att köpa en vara
eller tjänst. Maximalt antal val av alternativ var tre.

30 %
25 %
20 %
15 %
10 %
5%
0%

Priset och avgifterna

Varan och tjänstens allmänna
kvalitet baserat på utlovad
prestanda

Fastighet - Hyra av kontor
Fastighet - Hyra av lager, fabrik mm
Bygg & konstruktion - Byggnation & anläggning
Bygg & konstruktion - Rivning

Leverantörens hållbarhetsarbete (miljö, klimat,
sociala frågor mm)

Leveranstiden

Leverantörens förmåga
att hålla tidsramen vid
leverans

Drift- och leveranssäkerheten
under användning av
varan eller tjänsten

Respondenterna är
beslutsfattare på B2Bmarknaden som uppgett att de
har ansvar över någon av
kategorierna som återges i
diagrammen. En beslutsfattare
kan ha uppgett att den är
ansvarig över mer än ett
område.

Fastighet - Hyra av butik, varuhus mm
Bygg & konstruktion - Projektering av byggprojekt
Bygg & konstruktion - Renovering & upprustning

10 %
8%
6%
4%
2%
0%

Servicenivån under
avtalstiden kommunikation,
tjänstvillighet mm

Leverantörens flexibilitet
och anpassningsförmåga
efter våra behov

Bemötandet från
leverantörens säljare/
representanter

HÅLLBARHET PÅ TREDJEPLATS OCKSÅ FÖR BYGGOCH FASTIGHET
Inom bygg- och fastighetssektorn så liknar prioritetstrappan
vid inköp den generella uppfattningen för B2B-aktörer. Pris
och avgifter är viktigast, särskilt för byggföretagen. Varans
och tjänstens kvalitet hamnar på plats två, och leverantörens
hållbarhetsarbete på plats tre. Om vi tittar närmre på just
kravet på hållbarhetsarbetet så ser vi att byggbranschen är
överrepresenterade även här. Särskilt inom underkategorin
byggnation och anläggning. Inom fastighetssektorn är
hållbarhetsarbetet viktigast för de aktörer som hyr ut lokaler i
form av lager och fabriker.

Varan eller tjänstens
livslängd

Leverantörens förmåga/
möjlighet att leverera
stora volymer/kvantiteter

De juridiska villkoren
Leverantörens varumärke
kopplade till leverans av
och anseende
varan eller tjänsten

SLUTSATS
Trots att hållbarhet också växer som prioritet vid inköp för
fastighets- och byggaktörer, så är mognaden för denna typ
av prioriteringsgrund begränsad. Priset och avgifterna spelar
fortfarande mest roll för alla underkategorier i branschen,
och det med marginal.

Sustainable Brand Index™ är Nordens största studie om hållbarhet. Den genomförs årligen sedan 2011. I B2B-studien intervjuas beslutsfattare på de största
bolagen avseende hållbarhet, inköp & leverantörer. Läs mer på www.sb-index.com/b2b och i bilagan till denna rapport.
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POLICY FÖR HÅLLBARHET
78% AV BESLUTSFATTARE PÅ BOLAG MED MER ÄN
400 MILJONER KRONOR I OMSÄTTNING UPPGER
ATT DERAS FÖRETAG HAR EN HÅLLBARHETSPOLICY
FÖR INKÖP

ANDELEN STORFÖRETAG MED
HÅLLBARHETSPOLICY FÖR INKÖP
5%
17 %

En klar majoritet har en hållbarhetspolicy för inköp på plats
idag. Endast 17% vet med sig att de inte har det och 5%
uppger att det faktiskt inte vet hur det ligger till. Ju större
företag, desto vanligare med en policy för hållbarhet
avseende inköp. Det är också rimligt eftersom företag i
denna storlek oftare har ögonen på sig och inte sällan faller
under andra regler.

Ja
Nej
Vet ej

78 %
Respondenterna är
beslutsfattare på B2Bmarknaden som uppgett att de
har ansvar över någon av
kategorierna som återges i
diagrammen. En beslutsfattare
kan ha uppgett att den är
ansvarig över mer än ett
område.

HÅLLBARHETSPOLICY
Ja

Nej

Vet ej

88 %
82 %

80 %

18 %

Hyra av lager,
fabrik mm

0%
Hyra av
kontor

77 %

21 %

17 %

13 %
0%

79 %

3%
Projektering av
byggprojekt

77 %

20 %

Hyra av butik,
varuhus mm

21 %

18 %
3%

0%

75 %

Renovering &
upprustning

5%
Byggnation &
anläggning

‣

‣

Majoriteten av bygg- och fastighetsbolagen har en
hållbarhetspolicy för inköp. De företag som har fokus
på hyra av lager och fabrik uppvisar störst andel för
denna parameter – 88% har en hållbarhetspolicy.
Resultatet för samtliga aktörer i branschen ligger på
80% och är alltså strax högre genomsnittet på 78% för
B2B-marknaden.
Hyra av butik & varuhus samt rivning är de två
subkategorier där störst andel inte har en upprättad
hållbarhetspolicy.
Generellt sett är det tydligt att fastighetsbolagen har
hållbarhetspolicys i större utsträckning än bygg- &
konstruktionsbolagen.

Rivning

KORT OM FRÅGAN

FASTIGHETSBOLAGEN I TOPP
‣

4%

Respondenterna har uppgett om deras företag har eller inte har
en hållbarhetspolicy som tillämpas vid inköp.

SLUTSATS
✓ Bland företag med över 400 miljoner SEK i omsättning
är normen helt klart att ha en policy.
✓ Totalt sett, ligger bygg- och fastighetsbranschen över
snittet på B2B-maknaden gällande andelen aktörer
som har en hållbarhetpolicy för inköp.

Sustainable Brand Index™ är Nordens största studie om hållbarhet. Den genomförs årligen sedan 2011. I B2B-studien intervjuas beslutsfattare på de största
bolagen avseende hållbarhet, inköp & leverantörer. Läs mer på www.sb-index.com/b2b och i bilagan till denna rapport.
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KRAVSTÄLLNING PÅ HÅLLBARHET
TYP AV KRAVSTÄLLNING

Formaliserade "bör- & skall-krav"

48 %

Formaliserade "skall-krav"

13 %

Formaliserade "bör-krav"

13 %

Ej formaliserade krav
Inga krav
Vet ej

90%

17 %

av storbolagen har
kravställning för
hållbarhet

en

2%
8%

KORT OM FRÅGAN
Respondenterna har uppgett vilken typ av kravställning deras
företag normalt tillämpar kring miljö- och socialt ansvarstagande
i ett inköpsförfarande.

HÄLFTEN AV STORFÖRETAGEN HAR TYDLIGA OCH
FORMALISERADE KRAV PÅ HÅLLBARHET VID INKÖP
Ungefär hälften av de tillfrågade respondenterna uppger att
de har formaliserade ”bör- och skall-krav” för hållbarhet. Det
är alltså den tuffaste formen av krav som ofta innehåller alla
relevanta ”skall-krav” men också ett antal önskvärda ”börkrav” som ger leverantörerna ett extra plus i kanten. Att 48%
har just ”bör- och skall-krav” indikerar att de ser ett tydligt
värde i hållbarhet. Inom bygg- och fastighetsbranschen så är
denna typ av formaliserade bör- och skall-krav den vanligast
förekommande formen av kravställning.
De 13% som uppger att de har formaliserade ”skall-krav” har
oftast färre och en aning mer basala krav. De som har
formaliserade ”bör-krav” har ännu inte kommit fram till vad
som är viktigast att prioritera inom hållbarhet och vad som
därför är mest relevant för leverantörerna. Det framgår av
dessa respondenters svar att många företag fortfarande
famlar i dessa frågor. De vet helt enkelt inte vad som skall
prioriteras och vilka krav de skall ställa på sina leverantörer. I
kombination med ett bristfälligt informationssökande är detta
skäl för oro.

SLUTSATS
✓ Det framgår av respondenternas svar att många företag
fortfarande famlar i dessa frågor. De vet helt enkelt inte
vad som skall prioriteras och vilka krav de skall ställa på
sina leverantörer. I kombination med ett bristfälligt
informationssökande är detta skäl för oro.
✓ Att 48% har ”bör- och skall-krav” indikerar att de ser ett
tydligt värde i hållbarhet. De vill vara bättre än
konkurrenterna och föregå med gott exempel. Det är en
konkurrensfördel i deras ögon.
✓ Resultatet för bygg- och fastighetssektorn ligger i linje
med totalpopulationen

13% uppger att de inte har några formaliserade krav på
hållbarhet när det kommer till inköpsprocessen. Istället gör
de en individuell utvärdering vid varje tillfälle. En mycket liten
andel uppger att de inte alls ställer krav på hållbarhet.

Sustainable Brand Index™ är Nordens största studie om hållbarhet. Den genomförs årligen sedan 2011. I B2B-studien intervjuas beslutsfattare på de största
bolagen avseende hållbarhet, inköp & leverantörer. Läs mer på www.sb-index.com/b2b och i bilagan till denna rapport.
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KRAVSTÄLLNING – UPPFÖRANDEKODER
Det finns en uppsjö av faktorer som beslutsfattarna tittar på då de utvärderar företag utifrån
deras uppförandekoder. Nedan följer några exempel på hur dessa krav kan se ut i praktiken:

CERTIFIERINGAR

ISO 14001 är en internationell standard för miljöledning som bland
annat används frekvent inom industrin. ISO 14001 delas ut av ett
oberoende certifieringsorgan.

✓ ISO 14001 (miljöledning)
✓ ISO 9001 (kvalitet)
✓ OHSAS 18001:2007
(arbetsmiljö)

ÖVRIGT
✓ Projektspecifikt hållbarhetsarbete
(Kan exmpelvis vara LEEDcertifieringen ovan.)
✓ International Financial Reporting
Standards (IFRS) GRI

ISO 9001 är istället ledningsstandarden för kvalitetsprocesserna på
företag/organisationer.
OHSAS 18001:2007 är ett ledningssystem för arbetsmiljöarbete så
som hantering av arbetsmiljörisker.

IFRS är en internationell standard för redovisning av ett företags/
organisations ekonomi. Standarden gör det möjligt att verksamhetsanpassa
sin redovisning.
GRI är en oberoende organisation som erbjuder ett ramverk och riktlinjer för
hållbarhetsredovisning. Med den nya uppdateringen GRI G4 som träder i
kraft 1 juli 2018 så utvecklas GRI till standarder för att stärka GRI:s ställning
som ramverk och göra det mer flexibelt för utveckling, lättillgängligt samt att
höja standarden på hållbarhetsrapporteringen överlag.

LEED: Det största miljöcertifieringssystemet för byggnader i världen. Som
svenskt företag måste man gå via U.S. Green Building Council för att
certifieras.
ANDRA MÄRKNINGAR
✓ Svanen
✓ BASTA & LEED
(byggbranschen)

UPPFYLLANDET AV DEKLARATIONE
/KONVENTIONER FRÅN:
✓ FN
✓ OECD

BASTA: BASTA-certifieringen är till för att utfasa farliga kemiska ämnen från
byggprodukter.
Svanen: Nordisk miljömärkning som delas ut av den oberoende
organisationen Nordisk Milömärkning. Den svenska filialen heter
Miljömärkning Sverige och är statligt ägt. Svanen-märkningar delas idag ut
till runt 60 produktgrupper.

Det kan handla om allt från FN:s Barnrättskonventionen till ILO:s olika
deklarationer såsom konvention nr 100 om lika lön för män och kvinnor för
arbete av lika värde.

✓ ILO

Copyright, 2017, SB Insight AB, all rights reserved.
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DRIVKRAFTER FÖR HÅLLBARHET

KORT OM FRÅGAN
60 %
Respondenterna har uppgett varför hållbarhet är viktigt för deras
företag, vilka drivkrafter företaget har för att arbeta med
hållbarhet. Maximalt antal val av alternativ var tre.

52 %

45 %

33 %

31 %

30 %

20 %

19 %

19 %
14 %

15 %

14 %

14 %
11 %

LÅNGSIKTIGHET OCH POSITIVA VARUMÄRKESEFFEKTER ÄR DE VIKTIGASTE DRIVKRAFTERNA FÖR
HÅLLBARHET
Det allra vanligaste svaret på varför hållbarhet är viktigt vid
inköp och val av leverantör är långsiktighet. Att man som
företag måste göra hållbara val för att finnas kvar på lång
sikt. Därefter kommer positiva varumärkeseffekter och
möjligheten att associeras med en hållbar leverantör. Detta
är något som är mycket positivt eftersom det appellerar brett
internt. Varumärket är något som alla kan förstå vikten av,
även de minst hållbarhetsintresserade. Förtroende som
kommer strax efter är också en del av varumärket. En hållbar
leverantör kan man lita på, enligt beslutsfattarna. En relativt
liten andel uppger att de prioriterar hållbarhet endast på
grund av intern policy. Det tyder alltså på att intresset för
hållbarhet hos kunder och potentiella kunder inte bara är
baserat på att ”de måste” utan också att de faktiskt ser
konkreta uppsidor.

M
kom öjliggör
mun
a
ikativ nde av
t me
r värd
e

ama
rbet
en
Inno
vatio
n/s

Polic
y

Nå
måls egna
ättni
ngar

Bättr
e pro
(kval dukter
itet)

ring
inim
e
Riskm

adsb
espa
ringa
r
Kost
n

de
För t
roen

r
var u Positiva
mär k
eseff
ekte

Lång
siktig
het

0%

SLUTSATSER
✓ Att varumärkeseffekter kommer högt upp som drivkraft
beror delvis på att beslutsfattarna inte riktigt vet eller
förstår varför deras företag arbetar med hållbarhet.
Varumärket är istället något som de flesta kan relatera till
och många har förstått så mycket som att hållbarhet
påverkar det.
✓ De flesta beslutsfattare går på känsla och har svårt att
faktiskt förstå och veta varför deras företag arbetar med
hållbarhet. Alltså, det är viktigt men ingen vet riktigt
varför. Många arbetar helt enkelt med frågorna för att
de måste, eftersom alla andra verkar göra det.
✓ Att kostnadsbesparingar som drivkraft kommer en bit ned
på listan indikerar att beslutsfattarna fortfarande ser
hållbarhet som en kostnad. Hade de haft en bredare
förståelse av varför de arbetar med hållbarhet så hade
kostnadsbesparingar troligen varit en större drivkraft.

Sustainable Brand Index™ är Nordens största studie om hållbarhet. Den genomförs årligen sedan 2011. I B2B-studien intervjuas beslutsfattare på de största
bolagen avseende hållbarhet, inköp & leverantörer. Läs mer på www.sb-index.com/b2b och i bilagan till denna rapport.
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DRIVKRAFTER FÖR HÅLLBARHET – BYGG & FASTIGHET
KORT OM FRÅGAN
25 %

Respondenterna har uppgett varför hållbarhet är viktigt för deras
företag, vilka drivkrafter företaget har för att arbeta med
hållbarhet. Maximalt antal val av alternativ var tre.

20 %

15 %

10 %

5%

0%

Långsiktighet - säkerhet

Förtroende

Fastighet - Hyra av kontor
Bygg & konstruktion - Projektering av byggprojekt
Bygg & konstruktion - Rivning

Kostnadsbesparingar

Positiva varumärkeseffekter
(associationsvärde)

Fastighet - Hyra av butik, varuhus mm
Bygg & konstruktion - Byggnation & anläggning

Riskminimering

Fastighet - Hyra av lager, fabrik mm
Bygg & konstruktion - Renovering & upprustning

15 %

10 %

5%

0%

Bättre produkter (kvalitet)

Policy

LÅNGSIKTIGHET, FÖRTROENDE &
KOSTNADSBESPARINGAR I FOKUS
Långsiktighet är den viktigaste drivkraften för bygg- och
fastighetsbranschen totalt sett. Bland aktörerna inom bygg &
konstruktion med fokus på rivning anser 24% att säkerheten i
ett långsiktigt arbete är den viktigaste drivkraften. Däremot
ser vi att exempelvis de fastighetsaktörer som hyr ut butik och
varuhus anser att ökat förtroende och kostnadsbesparingar
är viktigare än långsiktighet.

Innovation/samarbeten

Nå egna målsättningar

Möjliggörande av
kommunikativt mervärde

SLUTSATSER
Att varumärkeseffekter är den fjärde viktigaste drivkraften
enligt bygg- och fastighetssektorn, men den näst viktigaste
drivkraften för totalpopulationen innebär att byggbranschen
inte har insett hur pass mycket det hållbara varumärket
påverkar verksamheten.

Om vi jämför med rangordningen av drivkrafter för byggoch fastighet med drivkrafterna hos B2B-aktörer i andra
branscher så ser vi att positiva varumärkeseffekter är mindre
viktigt i bygg- och fastighetssektorn relativt den generella
uppfattningen. Den största skillnaden mellan fastighet och
bygg då vi tittar på drivkrafter är riskminimering.
Riskminimering är en betydligt större drivkraft för
byggaktörerna än för fastighetsbolagen.

Sustainable Brand Index™ är Nordens största studie om hållbarhet. Den genomförs årligen sedan 2011. I B2B-studien intervjuas beslutsfattare på de största
bolagen avseende hållbarhet, inköp & leverantörer. Läs mer på www.sb-index.com/b2b och i bilagan till denna rapport.
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DRIVKRAFTER FÖR HÅLLBARHET

INTERNT
‣ Etiska anledningar (både ur ett miljö- och
socialt perspektiv)
‣ Interna policys för inköp
‣ Bättre arbetsmiljö
‣ Uppnå egna målsättningar
‣ Generellt samhällsansvar
‣ Hållbarhet medför innovation

EKONOMI

EXTERNT
‣ Konkurrenskraft
‣ Krav & förväntningar från ägare & kunder
‣ För att integrera med samhället
‣ För att få vara med i framtiden
‣ Hållbarhet = kvalitet
‣ För att anpassa sig och integrera med övriga
samhället

LEGALT

‣ Möjlighet att få offentlig finansiering

‣ Riskhantering

‣ Ökad lönsamhet tack vare hållbarhet

‣ Lagar & regler

VARUMÄRKE
‣ Stärka företagets image
‣ Vara trovärdiga som aktör på marknaden

KORT OM FRÅGAN
Här visas de frisvar som respondenterna har uppgett på
frågan om varför hållbarhet är viktigt för deras företag, vilka
drivkrafter företaget har för att arbeta med hållbarhet.

‣ Riskhantering

KONKURRENSKRAFT, ÄGARINTRESSE OCH
INNOVATION ÄR ANDRA VIKTIGA FAKTORER
För att få ännu djupare inblick i vilka exakta drivkrafter som
beslutsfattarna haft för att jobba med hållbarhet så
utvärderades öppna svar från respondenterna. Då vi tittar på
de öppna svar som så ser vi att de kan kategoriseras in
under fem kategorier; interna drivkrafter, externa drivkrafter,
ekonomiska drivkrafter, varumärkesrelaterade drivkrafter
samt legala drivkrafter.

Precis som tidigare så ser vi här att viktiga anledningar till att
prioritera hållbarhet bland beslutsfattarna inkluderar
marknadsmässiga saker som konkurrenskraft, överlevnad i
framtiden och varumärkesimage. Vidare finns också policys
och ett flertal interna drivkrafter med, inte minst ett stort fokus
på medarbetare samt deras trivsel och hälsa. Att hållbarhet
också associeras med kvalitet är mycket positivt.
Beslutsfattarna upplever också att kraven från samhället
ökar, både bland vanliga medborgare och i offentlig sektor.

Sustainable Brand Index™ är Nordens största studie om hållbarhet. Den genomförs årligen sedan 2011. I B2B-studien intervjuas beslutsfattare på de största
bolagen avseende hållbarhet, inköp & leverantörer. Läs mer på www.sb-index.com/b2b och i bilagan till denna rapport.
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SAMMANFATTNING - DEL 03
INFORMATIV SAMMANFATTNING
1. Pris & kvalitet är de två viktigaste attributen vid inköp.

2. 30% av beslutsfattarna menar att hållbarhet är det viktigaste
attributet vid inköp. Detta visar hur frågan stigit i vikt och nu
påverkar inköpsbeslutet markant.

3. Hållbarhetsarbetet är det tredje viktigaste attributet vid inköp
även inom bygg- och fastighetssektorn.

4. Aktörer inom byggnation & anläggning prioriterar hållbarhet
högst inom bygg- och fastighetssektorn.

5. 78% av storbolagen i Sverige har en hållbarhetspolicy för
inköp.

6. Inom bygg- och fastighetssektorn är andelen företag som
jobbar efter en hållbarhetspolicy större, nämligen 80%.

7. Inom underkategorin hyra av lager, fabrik, mm., arbetar 88%
av företagen efter en hållbarhetspolicy. Detta är högst resultat
i branschen.

9. Hälften av storbolagen uppger sig ha formaliserade “bör och
skall-krav”.

9. Inom bygg- och fastighetsbranschen är denna typ av
formaliserade bör- och skall-krav den vanligaste
förekommande kravställningsformen. Branschen har alltså hög
kravställning överlag.
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SAMMANFATTNING - DEL 03
SAMMANSTÄLLNING SLUTSATSER
1. Även de beslutsfattare som inte direkt ansvarar för
hållbarhetsfrågor verkar ha förstått vikten av det i valet av
leverantör. Hållbarhet har fått fäste på bredare front
internt på storföretagen.

2. Trots att hållbarhet också växer som prioritet vid inköp för
fastighets- och byggaktörer, så är mognaden för denna
typ av prioriteringsgrund begränsad. Priset och
avgifterna spelar fortfarande mest roll för alla
underkategorier i branschen, och det med marginal.

3. Bland företag med över 400 miljoner SEK i omsättning är
normen helt klart att ha en hållbarhetspolicy för inköp.

4. Totalt sett, ligger bygg- och fastighetsbranschen över
snittet på B2B-marknaden gällande andelen aktörer som
har en hållbarhetspolicy.

5. Det framgår av respondenternas svar att många företag
fortfarande famlar i dessa frågor. De vet helt enkelt inte
vad som skall prioriteras och vilka krav de skall ställa på
sina leverantörer. I kombination med ett bristfälligt
informationssökande är detta skäl för oro.

6. Att 48% har ”bör- och skall-krav” indikerar att de ser ett
tydligt värde i hållbarhet. De vill vara bättre än
konkurrenterna och föregå med gott exempel. Det är en
konkurrensfördel i deras ögon. Resultatet för bygg- och
fastighetssektorn ligger i linje med totalpopulationen.

konstatera att uppföljningen av efterlevnad är klart
bristfällig hos många företag. Det är alltså för mycket
fokus på ”pappret” och alltför lite på innehåll och
efterlevnad. En direkt konsekvens av ovanstående är att
trovärdigheten och intresset för hållbarhet drabbas. Att
inte följa upp och säkerställa skapar problem för alla
inblandande på sikt.

8. Att varumärkeseffekter kommer högt upp som drivkraft
beror delvis på att beslutsfattarna inte riktigt vet eller
förstår varför deras företag arbetar med hållbarhet.
Varumärket är istället något som de flesta kan relatera till
och många har förstått så mycket som att hållbarhet
påverkar det.

9. De flesta beslutsfattare går på känsla och har svårt att
faktiskt förstå och veta varför deras företag arbetar med
hållbarhet. Alltså, det är viktigt men ingen vet riktigt
varför. Många arbetar helt enkelt med frågorna för att de
måste, eftersom alla andra verkar göra det.

10. Att kostnadsbesparingar som drivkraft kommer en bit ned
på listan indikerar att beslutsfattarna fortfarande ser
hållbarhet som en kostnad. Hade de haft en bredare
förståelse av varför de arbetar med hållbarhet så hade
kostnadsbesparingar troligen varit en större drivkraft.

11. Att bygg- och fastighetssektorn menar att positiva
varumärkeseffekter är den fjärde viktigaste drivkraften i
jämförelse med totalbefolkningen som tycker att detta är
den näst viktigaste drivkraften innebär att byggbranschen
inte har insett hur pass mycket det hållbara varumärket
påverkar verksamheten.

7. Det framförallt är genom kravställning, Code of Conduct
och andra ”papper” som företagen försöker fastställa
hållbarhet hos leverantörerna. I kombination med
beslutsfattarnas resonemang kring frågan kan vi
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DEL

04

CIRKULÄR EKONOMI
Beslutsfattare på svenska Large Cap-bolag och
deras syn på cirkulär ekonomi
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CIRKULÄR EKONOMI
OM AVSNITTET
INLEDNING
Cirkulär ekonomi (CE) är inte bara att trendbegrepp utan
också något som har ett tydligt värde för bygg- och
fastighetsbranschen, både ur ett hållbarhetsperspektiv och
från ekonomisk synvinkel. Begreppet cirkulär ekonomi
innefattar allt ifrån materialval till energisnåla processer,
vilket har tydlig relevans för bland annat resurseffektivitet
och kostnadsbesparingar inom bygg- och
fastighetsbranschen.

Genom att utforska arbetet med cirkulär ekonomi på 38
svenska Large Cap-bolag får vi ökad insikt i hur
(o)mognaden kring cirkulära strategier ser ut. Detta innebär
vidare att vi kan bredda kartläggningen av B2Bmarknadens hållbarhetsarbete och förstå incitamenten för
att förstärka företagens hållbarhetsagendor.

AVSNITTET INNEHÅLLER:

1

Finns cirkulär ekonomi på agendan?

2

Målsättningar för cirkulär ekonomi

3

Hinder för cirkularitet

4

Möjligheter för cirkularitet

5

Samverkan för cirkularitet

6

Industriella symbiosprojekt

7

Cirkularitet vid upphandling

8

Sammanfattning

FÖR ATT KOMMA DIREKT TILL
RESPEKTIVE DEL KLICKA PÅ RUBRIKEN
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CIRKULÄR EKONOMI
FINNS CIRKULÄR EKONOMI ELLER CIRKULÄRA FLÖDEN PÅ ER AGENDA?

18

Large Cap
Nasdaq
OMX

Ja

Nej

15

12

9

6

3

0

Tillverknings- Fastighets- Finans/investbolag
bolag
bolag

TjänsteIndustri-/ Leverantör/
bolag utvinningsbolag distributör

4 AV 9 FASTIGHETSBOLAG I STUDIEN HAR INTE
CIRKULÄRA FLÖDEN PÅ AGENDAN
Majoriteten av de svarande bolagen arbetar på något sätt
med cirkulär ekonomi. Vissa mer utvecklat än andra. Ett
industribolag beskriver avancerat hur de bedriver
återvinning av metaller och uppger att flera av deras
produktionsflöden bedrivs med cirkulär ekonomi i åtanke,
medan ett av fastighetsbolagen menar att cirkulär ekonomi
existerar i deras verksamhet teoretiskt men inte praktiskt.
Minskad materialåtgång för att förlänga livslängden på
produkterna/tjänsterna verkar vara ett vanligt sätt att arbeta
för ökade cirkulära flöden. Fastighetsbolagen är
överrepresenterade bland de som inte har cirkulära flöden
på agendan överhuvudtaget; 4 av 9 bolag i
fastighetsbranschen arbetar alltså inte med cirkulär ekonomi.

Teknikbolag

IT-bolag

Övriga bolag

Saknar
kompetens

SLUTSATSER
✓ Cirkulär ekonomi finns på agendan för de flesta bolagen
vilket innebär att det växer i väsentlighet och att
majoriteten förstår att CE kan bidra med värde.
✓ Att fastighetsbolagen presterar så pass dåligt för denna
parameter är en tydlig association på att många tänker
på CE främst i termer av materialval och avfall och inte
cirkulära processer.

Datan speglar de 38 respondenter på Large Cap-bolag som besvarat frågor kring cirkulär ekonomi samt de 18 respondentföretag som har uppgett att de saknar
tillräckligt kompetens för att svara på frågan.
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CIRKULÄR EKONOMI
HAR NI SATT UPP KONKRETA MÅL FÖR ERT ARBETE MED CIRKULÄR EKONOMI?

Ja

Nej

5

4

3

1

0

Tillverkningsbolag

Fastighetsbolag

Finans/
Industri-/
invest-bolag utvinningsbolag

Tjänstebolag

Leverantör/
distributör

IT-bolag

Övriga bolag

EN FASTIGHETSAK TÖR

MARKNADEN
Alla bolag som arbetar med cirkulär ekonomi har inte
konkreta mål. Bland tillverkningsbolagen och inom kategorin
”övriga bolag” finns de som till störst grad har satt upp
konkreta mål. Flera av bolagen som inte arbetar efter
konkreta mål idag, håller på att introducera dessa typer av
mål framöver. Bland dem som har konkreta mål så skiljer sig
graden på dessa mål. Medan de mest avancerade bolagen
arbetar efter nyckeltal specifikt för cirkulär ekonomi så har
andra kvalitativa mål kring bl.a. materialanvändning,
vattenanvändning, eller projektmål i relation till t.ex.
innovation och produktutveckling.

Teknikbolag

det. Vi har ännu inte
”Det beror på hur man ser
som mål men vi
satt upp några konkreta tal
nd annat så är vi ju med
jobbar aktivt med det. Bla
ära produktflöden med
i forskningsprojektet Cirkul
att ”rädda” material från
IVL. Vi jobbar både med
och att faktiskt
lokaler som ska byggas om
terial vid produktion.”
använda begagnade ma

FASTIGHETSBRANSCHEN

SLUTSATSER

4 av de 7 fastighetsbolag av de beslutsfattare på
fastighetsbolag som svarat på frågan, har INTE satt upp
konkreta mål med arbetet för cirkulärt ekonomi.
Fastighetsbranschen är alltså tillsammans med
tjänsteföretagen de enda branscher där färre bolag inte satt
upp konkreta mål än de som faktiskt gjort det.

Att lite fler än hälften satt upp mål kring CE visar att mycket
finns kvar att göra. Mätbarhet för att förstå både
miljörelaterade och ekonomiska fördelar är viktigt både
internt och externt. En eventuellt måluppfyllelse av sådana
mål kan även nyttjas för att stärka varumärket.

Datan speglar de 38 respondenter på Large Cap-bolag som besvarat frågor kring cirkulär ekonomi.
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CIRKULÄR EKONOMI
HINDER FÖR ÖKAD CIRKULARITET

FASTIGHETSBOLAG

UTDRAG FRÅN RESPONDENT

HUVUDSAKLIGT HINDER

Tekniska men inga större hinder.

•

Teknik

Att nytt material är för billigt. När vi försöker renovera
och återanvända blev det i vissa fall dyrare än att köpa
nytt. Tyvärr hänger den ekonomiska modellen inte ihop
med cirkularitet än.

•

Nytt material är billigare

•

Affärsmodellen

Så länge man kan återanvända material i samma
projekt eller byggnad är det största problemet ett mindset hos inblandade parter. Ska produkterna lämna
byggnaden tillför vi flera utmaningar i form av lagring
och verktyg för att hitta tillgång och efterfrågan.

•

Icke-cirkulärt mind-set

•

Logisitik

Inget bra system, svårt med garantier och tidspressat.

•

Garantier

Avfallsdefinitionen och kvalitetsfrågor.

•

Bristande kvalitet

•

Avfallsdefinitionen

MATERIAL & LINJÄRA AFFÄRSMODELLER
Beslutsfattarna inom fastighetsbranschen möter en del hinder
i sitt arbete för ökad cirkularitet. Ett hinder av stort intresse är
dels bristande kvalitet alternativt höga priser på cirkulära
material. Ett annat är brister i affärsmodellen och i mindsetet
hos företagen i fråga.

SLUTSATSER
✓ Ett hållbart varumärke kräver ett långsiktigt perspektiv.
Kostnader på kort sikt kan innebära vinster på lång sikt.
Att sätta upp konkreta mål kring materialval är A och O.
✓ Utbildning internt på alla nivåer är viktigt för att ha
möjlighet att bryta gamla strukturer. Det måste inte bidra
till förändring över en natt, utan snarare bryta upp bilden
kring att hållbart och kostnadseffektivt är motpoler.
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CIRKULÄR EKONOMI
MÖJLIGHETER FÖR ÖKAD CIRKULARITET

FASTIGHETSBOLAG

UTDRAG FRÅN RESPONDENT

Effektiv verksamhet. Sundare affärsmodell.
Framtidssäkra vår affär.

Utöver att det är en nödvändighet (att ställa om till
cirkulära flöden) rent miljömässigt så ser vi potentiella
möjligheter till stora kostnads-besparingar. I ett initialt
skede även till profilering och lite positiv PR.

Resurseffektivitet, kostnadsbesparingar innovation.

HUVUDSAKLIG MÖJLIGHET

•

Effektivitet

•

Framtidssäkra affären

•

Lägre klimatpåverkan

•

Kostnadsbesparingar

•

Positiv PR

•

Resurseffektivitet

•

Kostnadsbesparingar

•

Innovation

FRAMTIDSSÄKRA AFFÄREN

SLUTSATSER

Kostnadsbesparingar och att framtidssäkra affären sticker ut
som de möjligheter fastighetsbranschen ser med en
accelererad omställning till cirkulära verksamheter. Dessutom
tycks god PR och innovation vara positiva bieffekter av ett
ökat cirkulärt arbete.

Förståelsen för vinsterna av en cirkulär omställning är relativt
goda bland de respondenter i fastighetsbranschen som givit
textuella svar. Resurseffektivitet, bra PR,
kostnadsbesparingar, lägre klimatpåverkan och innovation
är stora möjligheter för fastighetsaktörerna.
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CIRKULÄR EKONOMI
VAD SER NI FÖR POTENTIAL TILL STÖRRE SAMVERKAN MED ANDRA
AKTÖRER LÄNGS ER VÄRDEKEDJA FÖR ÖKAD CIRKULARITET?

MÖJLIG POTENTIAL

FASTIGHETSBOLAG

UTDRAG FRÅN RESPONDENT

Stor, framförallt med våra kunder.

•

Stor potential

Stor, utveckling pågår, här ser vi våra framtida affärer.

•

Stor potential

Stor potential. Vi är beroende av våra entreprenörer.
Vi ser gärna att andra i vår värdekedja återanvänder
material vi inte behöver.

•

Stor potential

Det finns nog stor potential som vi ännu inte nyttjat.

•

Stor potential

Viss potential.

•

Viss potential

STOR POTENTIAL I ÖKAD SAMVERKAN

SLUTSATSER

Majoriteten av aktörerna i alla branscher i studien ser stor
potential för samverkan. Det kan handla om att dela
maskiner med samarbetspartners, att underlätta
återvinningsprocesser genom samarbete, etc. Vissa bolag
ser något mer begränsad potential i ökad samverkan, eller
att samverkan kommer bli viktigare med tiden men att den
inte är det idag. I fastighetsbranschen ser majoriteten av
bolagen stor potential till större samverkan för ökad
cirkularitet, både upstream och downstream.

Det är en god indikation att vissa aktörer i
fastighetsbranschen uppger att de ser stort värde i
samverkan med sina kunder, medan andra nämner
leverantörer och entreprenörer. Detta visar på att samverkan
i hela värdekedjan är nödvändig. Samverkan är en
nyckelingrediens för att uppnå en cirkulär ekonomi, särskilt i
början då uppstartskostnaderna för en cirkulär omställning
kan fördelas över värdekedjan.
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CIRKULÄR EKONOMI
INGÅR NI I NÅGRA INDUSTRIELLA SYMBIOSPROJEKT FÖR
ÖKAD RESURSEFFEKTIVITET OCH HÅLLBARHET?
Ja

Nej

8

6

4

2

0

Tillverkningsbolag

Fastighetsbolag

Industri-/
utvinningsbolag

Tjänstebolag

3 AV 4 RESPONDERANDE FASTIGHETSBOLAG
INGÅR I INDUSTRIELLA SYMBIOSPROJEKT
Den största andelen av de bolag som inte ingår i industriella
symbiosprojekt för ökad hållbarhet befinner sig i
finansbranschen, vilket inte är konstigt med tanke på
kopplingen till just industri. Tillverkningsbolagen finns alla
bland de som har existerande industriella symbiosprojekt. I
fastighetsbranschen uppger 3 av 4 respondenter att de ingår
i industriella symbiosprojekt.

Leverantör/
distributör

Finans/
invest-bolag

IT-bolag

Teknikbolag

Övriga bolag

SLUTSATSER
Att majoriteten av fastighetsbolagen ingår i industriella
symbiosprojekt innebär de arbetar aktivt med att försöka
anpassa sig till den cirkulära ekonomin. Denna typ av
samverkan för ömsesidigt gynnande innebär även en
möjlighet att minimera risker, lära av varandra och stärka sitt
varumärke genom association till andra mer hållbara aktörer.

Datan speglar de 38 respondenter på Large Cap-bolag som besvarat frågor kring cirkulär ekonomi
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CIRKULÄR EKONOMI
NÄR NI UPPHANDLAR, FINNS DET KRAV PÅ ATT PRODUKTEN NI KÖPER
IN HELT ELLER DELVIS HAR FRAMSTÄLLTS AV ÅTERVUNNA MATERIAL?
Ja

Nej

6

5

3
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0

Tillverknings- Finans/investbolag
bolag

Tjänstebolag

Teknikbolag

Fastighetsbolag

Industri-/
utvinningsbolag

Leverantör/
distributör

IT-bolag

Övriga bolag

INGET AV FASTIGHETSBOLAGEN HAR KRAV PÅ
ÅTERVUNNA MATERIAL
Majoriteten av aktörerna har inte krav på återvunna
material i sina upphandlingar. Bland fastighetsbolagen,
industribolagen, leverantörerna/distributörerna, samt ITbolagen har ingen responderande aktör denna typ av krav i
sina upphandlingar. Däremot ser vi i citaten till höger att
även bland de som inte har direkta krav på återvunna
material så finns ofta andra hållbarhetsaspekter som krav i
upphandlingarna, t.ex. ursprunget av råvaran, leverantörens
hållbarhetsarbete eller dylikt.

SLUTSATSER
Trots att fastighetsbolagen prioriterar och/eller ger
incitament till att använda återvunna material har inget av
bolagen detta i sin kravställning. Nödvändigheten av att
ställa dessa krav kommer troligtvis växa framöver, inte minst
från ett finansieringsperspektiv.

använda visst
”Nej men vi skapar incitament för att
ngsystem
åter vunnet material. Använder ett poä
exempelvis
vid
sig
r
löna
ing
BREEM där återanvändn
spillo.”
till
gå
ska
ombyggnation där material inte

Nej men vi prioriter
ar material som är
bättre rankade
i ”byggvarubedöm
ningen” vilken utvär
derar
materialvalet vad gä
ller exempelvis giftf
ria
material
och högre andel åt
er vunnet material.

Datan speglar de 38 respondenter på Large Cap-bolag som besvarat frågor kring cirkulär ekonomi
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SAMMANFATTNING – DEL 04
INFORMATIV SAMMANFATTNING
1.

4 av 9 fastighetsbolag I studien har inte cirkulära flöden på
agendan

2.

4 av de 7 fastighetsbolag av de beslutsfattare på
fastighetsbolag som svarat på frågan, har inte satt upp
konkreta mål med arbetet för cirkulärt ekonomi.

3.

De största hindrena som fastighetsbolagen möter för att
arbeta med cirkulär ekonomi är bristande kvalitet och högra
priser på cirkulära material samt affärsmodellen och mindsetet hos företagen.

4.

Kostnadsbesparingar och att framtidssäkra affären sticker ut
som de möjligheter fastighetsbranschen ser med en
accelererad omställning till cirkulära verksamheter.

5.

I fastighetsbranschen ser majoriteten av bolagen stor
potential till större samverkan för ökad cirkularitet, både
upstream och downstream.

6.

I fastighetsbranschen uppger 3 av 4 respondenter att de
ingår i industriella symbiosprojekt.

7.

Bland fastighetsbolagen, har ingen aktör krav på återvunna
material i sina upphandlingar.
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SAMMANFATTNING – DEL 04
SAMMANSTÄLLNING SLUTSATSER
1. Cirkulär ekonomi finns på agendan för de flesta bolagen
vilket innebär att det växer i väsentlighet och att
majoriteten förstår att det kan bidra med värde.

2. Att fastighetsbolagen presterar så pass dåligt för denna
parameter är en tydlig association på att många tänker
på CE främst i termer av materialval och avfall och inte
cirkulära processer.

3. Att lite fler än hälften satt upp mål kring CE visar att
mycket finns kvar att göra. Mätbarhet för att förstå både
miljörelaterade och ekonomiska fördelar är viktigt både
internt och externt. En eventuellt måluppfyllelse av sådana
mål kan även nyttjas för att stärka varumärket.

4. Ett hållbart varumärke kräver ett långsiktigt perspektiv.
Kostnader på kort sikt kan innebära vinster på lång sikt.
Att sätta upp konkreta mål kring materialval är A och O.

7. Det är en god indikation att vissa aktörer i
fastighetsbranschen uppger att de ser stort värde i
samverkan med sina kunder, medan andra nämner
leverantörer och entreprenörer. Detta visar på att
samverkan i hela värdekedjan är nödvändig. Samverkan
är en nyckelingrediens för att uppnå en cirkulär ekonomi,
särskilt i början då uppstartskostnaderna för en cirkulär
omställning kan delas över värdekedjan.

8. Att majoriteten av fastighetsbolagen ingår i industriella
symbiosprojekt innebär de arbetar aktivt med att
implementera den cirkulära ekonomin. Denna typ av
samverkan för ömsesidigt gynnande innebär även en
möjlighet att minimera risker, lära av varandra och stärka
sitt varumärke genom association till andra.

9. Trots att fastighetsbolagen prioriterar- och/eller ger
incitament till att använda återvunna material så har inget
detta i sin kravställning. Nödvändigheten av att ställa
dessa krav kommer troligtvis växa framöver, inte minst från
en finansieringsperspektiv.

5. Utbildning internt på alla nivåer är viktigt för att ha
möjlighet att bryta gamla strukturer. Det måste inte bidra
till förändring över en natt, utan att öppna upp bilden
kring att hållbart och kostnadseffektivitet är motpoler.

6. Förståelsen för vinsterna av en cirkulär omställning är
relativt goda bland de respondenter i fastighetsbranschen
som givit textuella svar. Resurseffektivitet, bra PR,
kostnadsbesparingar, lägre klimatpåverkan och innovation
är goda vinstmöjligheter för fastighetsaktörerna. Det är
vitalt att aktörerna har förstått detta.
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FRAMTIDEN
OM AVSNITTET
INLEDNING
Avsnittet behandlar vilka tematiska områden beslutsfattarna
inom B2B menar bör prioriteras framöver – på kort & lång
sikt. Avsnittet kan ge insikt i beslutsfattarnas syn på framtiden
och därmed vilka tematiska områden som tycks vara viktiga
på B2B-marknaden framöver.

Dessa resultat kan bidra med insikt i vilka områden som
beslutsfattarna kommer vara extra uppmärksamma på
framöver – vilka buzzwords triggar igång dem och hur kan
detta användas för att driva vissa hållbarhetsfrågor.

AVSNITTET INNEHÅLLER:

1

Viktiga områden inom Governance

2

Viktiga områden inom socialt ansvar

3

Viktiga områden inom miljöansvar

4

Sammanfattning

FÖR ATT KOMMA DIREKT TILL
RESPEKTIVE DEL KLICKA PÅ RUBRIKEN
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FRAMTIDEN

VILKA FOKUSOMRÅDEN ÄR VIKTIGA FÖR
BESLUTSFATTARE FRAMÖVER?

SLUTSATSER

Följande tematiska områden tycker beslutsfattarna inom B2B
är särskilt viktiga i framtiden vad gäller Governance-frågor
och sociala hållbarhetsfrågor. På nästkommande sida hittar
du samma uppgifter gällande miljömässiga
hållbarhetsfrågor. De grönmarkerade områdena är de
områden som nämns mest frekvent.

Det är intressant att säkerhet och digitalisering som kan ge
konkreta fördelar på kort sikt upplevs vara viktiga relativt
andra faktorer främst på lång sikt. Effektivitetsvinsterna av
digitaliserade processer inom bygg- och fastighet är enorma
även på kort sikt. ID för material och databanker över dessa
ID:n är bara ett exempel på detta

Governance
DRIFTSÄKERHET

SKATTER

DIGITALISERING

KORT SIKT
LÅNG SIKT

KRAV PÅ
AFFÄRSPARTNERS/
SAMARBETEN

LEVERANTÖRSFLEXIBILITET -BASERAT
PÅ MILJÖKRAV

ANTIKORRUPTION

SOCIALT ANSVAR

BÄTTRE
ARBETSVILLKOR

MÅNGFALD

KORT SIKT
LÅNG SIKT

MÄNSKLIGA
RÄTTIGHETER
GENERELLT

MINDRE
PLASTANVÄNDNING

SÄKERHET

TILL EXEMPEL ARBETSMILJÖ &
ARBETSFÖRHÅLLANDEN

KORT OM FRÅGAN
Respondenterna har fått svara på vilka områden de
kommer att prioritera framöver och på vilken tidshorisont
(viktigt nu eller på sikt).

Copyright, 2017, SB Insight AB, all rights reserved.
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FRAMTIDEN

VILKA FOKUSOMRÅDEN ÄR VIKTIGA FRAMÖVER?

SLUTSATSER

Följande ämnesområden tycker beslutsfattarna är särskilt
viktiga i framtiden på miljösidan. De grönmarkerade
områdena är de områden som nämns mest frekvent.

De mest nämnda faktorerna är utöver bättre arbetsvillkor,
saker på miljösidan, eftersom företagen fortfarande ofta
likställer hållbarhet med miljöarbete. Mindre utsläpp är
nyckelordet för vad företagen kommer att ställa högre krav
på framöver, eftersom det också är kärnan bakom de som har
svarat transport, energieffektivitet, samt hållbara material.

MILJÖ

MINDRE
UTSLÄPP
ÅTERVINNING

KONFLIKTMINERALER
AVFALLSHANTERING

VIND- &
VATTENKRAFT
VATTENFRÅGOR

TRANSPORTER FORDONSEFFEKTIVITET
& HÅLLBARA
BRÄNSLEN

KORT SIKT

LÅNG SIKT

MINDRE
PAPPERSANVÄNDNING

FÖRPACKNINGAR

MILJÖVÄNLIGA
RESOR

HÅLLBARA MATERIAL
(T.EX. FÖRNYELSEBARA
RÅVAROR)

KEMIKALIER

LOGISTIK

ENERGIEFFEKTIVITET

Copyright, 2017, SB Insight AB, all rights reserved.
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FÖRVÄNTNINGAR & KRAV
VILKA KRAV KOMMER MAN ATT STÄLLA PÅ SINA LEVERANTÖRER I FRAMTIDEN?

AVFALL

‣ Lägre
energianvändning

‣ Återvinna material
(avfall)

‣ Effektiv återvinning –
prioritera avfall som kan
återanvändas)

‣ Miljövänliga varor

‣ Motarbeta slit- och släng
(högre kvalitet)

‣ Miljövänliga
produktionsmönster

‣ Transporter av avfall

‣ Minskad
klimatpåverkan

‣ Miljölednings-system

‣ Avfallshantering

‣ ISO-certifiering

‣ Energi vid
fastighetens
förvaltning
‣ Innovativa lösningar
& produkter
‣ Återvinning

SOCIALT

‣ Den psykologiskaoch sociala
arbetsmiljön
‣ Säkerhet på
byggena

Governance

‣ Påverkan politiker/
industri-företag
‣ Utvecklad service,
säkerhet &
riskminimering

FASTIGHET

INDUSTRI

‣ Miljömässig hantering
av avfall

‣ Destruering

MILJÖ

BYGG

‣ Utsläpp överlag
i verksamheten

ENERGI
‣ Förnybar energi
‣ Energieffektivisering
‣ Klimatpåverkan &
koldioxidutsläpp
generellt

‣ Ersätta fossila enheter
med förnyelsebart
‣ Miljö-certifieringar/
kvalitetsstämplar
‣ Färre transporter
‣ Miljö generellt
‣ Energisparsam
produktion
‣ Resultatsnålhet (material,
vattenåtgång, etc.)

‣ Arbetsmiljö (hälsa &
säkerhet)
‣ Mångfald

‣ Affärsetik
‣ Följa FNkonventioner och
lagar

‣ Social integration
‣ Arbetsmiljö för
hyresgäster

‣ Miljö & socialt
ansvar generellt
‣ Sänkta
driftkostnader

‣ Profilering av
varumärket
(långsiktigt)

‣ Mer kontroll på
underleverantörer

KORT OM FRÅGAN

AVFALL & ÅTERVINNING ÄR VIKTIGA FRÅGOR
ÖVERLAG
Överlag är återvinning, ökad energieffektivitet/minskad
energianvändning, förnyelsebara material & energikällor
samt arbetsvillkor & arbetsmiljö är exempel på vanliga
faktorer att nämna oavsett bransch.

BYGGBRANSCHEN VISAR STÖRRE MOGNAD ÄN
FASTIGHETSBRANSCHEN
Inom byggbranschen nämns huvudsakligen lägre
energianvändning, miljövänliga varor & produktionsmönster
samt den psykologiska- och sociala arbetsmiljön som krav
man kommer ställa på sina leverantörer framöver. Dessutom
kommer energifrågor och avfallsfrågan högt. I
fastighetsbranschen är det istället krav på miljö- och socialt
ansvar i allmänhet som kommer krävas framöver.

Respondenterna har fått svara på vilka områden de kommer att ställa
högre krav på leverantörerna inom framöver. De grönmarkerade
områdena är de områden som nämns mest frekvent.

SLUTSATSER
Byggbranschen har kommit något längre i sin
kravställningsprocess än fastighetsbranschen. Däremot
adresserar fastighetsbranschen sociala kravställningar i
större mån än byggbranschen, medan bygg är mycket mer
fokuserat på miljö. Vi kan konstatera att den framtida
kravställningen på miljöområdet är bristfällig för
fastighetsbranschen och behöver utvecklas.
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SLUTSATSER – DEL 05
SAMMANSTÄLLNING SLUTSATSER
1.

Det är intressant att säkerhet och digitalisering som kan ge
konkreta fördelar på kort sikt upplevs vara viktiga relativt
andra faktorer främst på lång sikt. Effektivitetsvinsterna av
digitaliserade processer inom bygg- och fastighet är enorma
även på kort sikt. ID för material och databanker över dessa
ID:n är bara ett exempel på detta.

2.

Mindre utsläpp är nyckelordet för vad företagen kommer att
ställa högre krav på framöver, eftersom det också är kärnan
bakom de som har svarat transport, energieffektivitet, samt
hållbara material. Även förbättrade arbetsvillkor är ett viktigt
tematiskt område för beslutsfattarna.

3.

Byggbranschen har kommit något längre i sin
kravställningsprocess än fastighetsbranschen. Däremot
adresserar fastighetsbranschen i större mån än
byggbranschen sociala kravställningar, medan bygg är
mycket mer fokuserat på miljö. Vi kan konstatera att den
framtida kravställningen på miljöområdet är bristfällig för
fastighetsbranschen och behöver utvecklas.
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SLUTSATSER – VÄGEN MOT EN HÅLLBAR
FASTIGHETSBRANSCH
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EN HÅLLBAR FASTIGHETSBRANSCH
OM AVSNITTET
INLEDNING
Detta avsnitt innehåller sammanställda slutsatser från
rapporten. Vad har fastställts och vilka
problemformuleringar har framkommit genom en
kartläggning av hållbarhetsagendan för fastighets- och
byggbolag på den svenska marknaden?

AVSNITTET INNEHÅLLER:

1

Samlade insikter

2

Diskussionsunderlag

FÖR ATT KOMMA DIREKT TILL
RESPEKTIVE DEL KLICKA PÅ RUBRIKEN
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SAMLADE INSIKTER

BRANSCHENS MOGNAD VARIERAR
Bygg- och fastighetsbranschen uppvisar en varierande
mognad när det kommer till hållbarhet. Bygg- och
fastighetssektorn har bland annat oftare en
hållbarhetspolicy än vad som gäller den totala B2Bmarknaden. Många aktörer har dessutom den mest
sofistikerade formen av kravställning, nämligen “bör-och
skall-krav”. Vidare finns många ekologiska certifieringar
inom branschen, och hållbarhet är det tredje viktigaste
attributet vid inköpet av en produkt efter pris och kvalitet.
När det kommer till cirkulär ekonomi laggar
fastighetsbranschen efter något. Vid en jämförelse med
andra branscher är det få bolag som har cirkulär
ekonomi på agendan och nästan hälften har inte satt
några mätbara mål kring cirkulär ekonomi. Trots att
beslutsfattarna verkar förstå vinsterna av att arbeta med
cirkulär ekonomi och att samverkan är viktigt i denna
omställning, finns det fortfarande betydande hinder.
Inget av de svarande fastighetsbolagen ställer heller
krav på återvunna material i sina upphandlingar.

DRIVKRAFTER
Bland de drivkrafter som värderas vara viktigast för
bygg- och fastighetsbranschen hamnar långsiktighet,
förtroende och kostnadsbesparingar i topp då vi frågar
beslutsfattare på B2B-marknaden. Bygg- och
fastighetssektorn lägger relativt sett större vikt vid
kostnadsbesparingar än totalsegmentet och mindre vikt
vid positiva varumärkeseffekter. Detta leder oss in på
faktumet att byggbranschen inte verkar ha förstått hur
pass mycket det hållbara varumärket kan öka
fastighetsvärdet.

HÅLLBARHET OCH ÖKAT FASTIGHETSVÄRDE
Överlag så kan hållbarhet bidra till ett ökat
fastighetsvärde på många plan. Det kan stärka
varumärket genom ett strategiskt arbete med
långsiktighet, innovation, samarbeten, helhet och
kommunikation, vilket i sin tur höjer fastighetsvärdet. Det
kan dessutom leda till förmånlig finansiering genom till
exempel låga räntor på gröna obligationer vilket kan
höja fastighetsvärdet. Och det kan också driva på ett
ökat företagsvärde genom gröna hyresavtal, minskad
energianvändning, ekologiska hållbarhetscertifieringar
och hållbara transporter.
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DISKUSSIONSUNDERLAG

HÅLLBARA TRANSPORTER

KOMMERSIELLA
FASTIGHETER
(fastighetsbolag)

• Transporter till/från fastigheten:
exempelvis elcyklar, cyklar,
laddstolpar, etc.
• Eventuell transport inuti fastigheten
• Transport för förvaltningsuppdraget:
exempelvis biodiesel
• Design och effektiva detaljplaner så
att distribuering, leveranser osv. går
smidigt för att minska antalet
transporter
• Ersätta möten med videomöten

BOSTÄDER
(Byggbolag)

BOSTÄDER
(Bostadsbolag)

CIRKULÄRA LÖSNINGAR

•
•
•
•
•
•

Belysning
Värme
Kyl- och frysanordningar
Ventilation
El, förnybar
El lokal produktion/
egenproduktion
• Energieffektivisering
• Visualisering/digitalisering

• Materialval – mycket relevant
ur förvaltningssynpunkt pga.
mindre förvaltningskostnader
• Cirkulära tjänster: digitalisera
processer för att sänka
kostnader för översyn t.ex.
• Design
• Innovativa lösningar
• Uppvärmning kopplat till
fastighetens avfall

• Minska energi-användningen i
nya byggnader
• Grön fastighetsel
• Hållbar projektplanering
• Uppvärmning och ljus under
själva bygget (exempelvis att
uppvärmning i containrar osv
drivs på grön el)
• Materialval
• Avfall

• Material
• Avfall
• Design

• Transporter i bygget
• Projektplanering så att leveranser av
material och dylikt går smidigt för att
minska transporter
• Ersätta fysiska möten med
videomöten

• Minska energi-användningen i
nya byggnader
• Grön fastighetsel
• Hållbar projektplanering
• Uppvärmning och ljus under
själva bygget (exempelvis att
uppvärmning i containrar osv
drivs på grön el)
• Materialval
• Avfall

• Material
• Avfall
• Design

• Hållbara transportmöjligheter i
bostadsbygget/planering/design –
t.ex. cykelställ,
tillgänglighet till bussar osv.
• Ändra beteendemönster och
förbättra infrastruktur genom att
tillgängliggöra:
- Samåkningspooler
- Elcyklar
- Sparkcyklar

•
•
•
•
•
•
•

• Smidig avfallshantering
• Smarta materialval
• Delningsmekanismer
(tvättstugor, verktygsförråd,
etc.)
• Uppvärmning kopplat till eget
avfall

•
•
KOMMERSIELLA
FASTIGHETER
(Byggbolag)

HÅLLBAR ENERGI

•

Transporter i bygget
Projektplanering så att leveranser
av material och dylikt går smidigt
för att minska transporter
Ersätta möten med videomöten

• Ersätta möten med videomöten

Uppvärmning
Belysning
Ventilation
Renovera
Isolera
El, förnybar
El lokal produktion/
egenproduktion
• Energieffektivisering
• Visualisering/digitalisering
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BILAGA 1 - SÅ HÄR GJORDES SUSTAINABLE BRAND INDEX B2B 2017
Att göra en undersökning med högt uppsatta beslutsfattare på
stora bolag som målgrupp är klart knepigare än en
konsumentstudie. Det är dock en så pass viktig målgrupp med
avgörande inflytande på hållbarhet framöver att vi vid
studiens start ansåg oss tvungna att anta utmaningen.
‣ Vad har vi undersökt?
Studiens övergripande frågeställninga
Sustainable Brand Index B2B 2017 har för avsikt att
undersöka och besvara följande övergripande
frågeställningar:
1.

Hur ser svenska beslutsfattare på hållbarhet och dess
påverkan på inköp och val av leverantörer?

2.

Hur uppfattas Sveriges största B2B-varumärken utifrån ett
hållbarhetsperspektiv?

3.

Av vilka anledningar uppfattas varumärkena på detta
sätt?

‣

Vem/Vilka har vi undersökt?

Studiens målgrupp
Studiens övergripande målgrupp är beslutsfattare på företag
med en omsättning över 400 miljoner SEK, med ansvar för
inköp och upphandling av varor och tjänster inom de
ovannämnda branscherna.
Studien fokuserar alltså uteslutande på stora företag. Det är ett
aktivt val från vår sida baserat på att dessa företag och deras
beslutsfattare är ansvariga för stora investeringar med stor
påverkan på hållbarhet för hela samhället. Små- och
mellanstora företag är givetvis också vitala för utvecklingen
men givet utmaningarna och tiden det tar att nå denna typ av
beslutsfattare valde vi att fokusera på segmentet stora företag i
denna studie.
Utifrån kriteriet ansvar för inköp och upphandling av varor och
tjänster inom valda branscher identifierades följande
avdelningar/positioner som mest relevanta:
✓

Inköp

Studiens definition av begreppet hållbarhet

✓

Miljö

Utgångspunkten för undersökningen är FN Global Compacts
10 principer om miljöansvar och socialt ansvarstagande och
FN:s globala hållbarhetsmål. Detta kompletteras med en
definition som fokuserar på beslutfattarnas egen uppfattning
av hållbarhet – deras förväntningar och krav på sina
leverantörer.

✓

Fastighet

✓

Produktion

✓

Ekonomi

✓

HR

✓

IT

✓

Säkerhet

✓

Logistik

Val av företag och branscher som undersöks i studien
Sustainable Brand Index B2B är en oberoende studie där SB
Insight har valt ut vilka företag som ska medverka i studien.
Företagen har valts baserat på omsättning, marknadsandel,
varumärkeskännedom i målgruppen och andelen av den egna
försäljningen som finns på den svenska marknaden. Totalt
undersöktes 74 företag i följande branscher/sektorer:

Målgruppens geografiska ansvarsområde avgränsades inte
men delades upp enligt:
✓

Sverige

✓

Norden

✓

Europa

✓

Globalt

✓

Avfallshantering

✓

Bank & finans

✓

Bygg & konstruktion

✓

Energi

Urval

✓

Drivmedel

✓

Fastigheter

✓

Industri & tillverkning

✓

IT & teknik

✓

Transport & logistik

För att nå vår valda målgrupp har studiens urval
(rampopulation) i grunden utgjorts av ett register över alla
företag verksamma på den svenska marknaden med en
omsättning över 400 MSEK. Registret innehöll företagens
namn, omsättning och kontaktuppgifter till företagens växel
primärt. Vi har i enkäten även haft kontrollfrågor för att säkra
att rätt personer medverkar i studien.
Urvalets begränsningar ligger i att det inte finns en fullständig
kontroll över alla titlar och områden på respektive företag.
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‣

Hur har undersökningen genomförts?

Fältarbetet
Utifrån studiens frågeställningar och målgrupp valde vi att
designa studien som en kvantitativ enkätundersökning
bestående av 30 frågor. Som insamlingsmetod valdes
telefonintervjuer då vi bedömde att denna metod skulle ge
oss lägst andel bortfall. För att utföra telefonintervjuerna
anlitades ett professionellt undersökningsföretag med stor
vana att genomföra denna typ av intervjuer.
Intervjuerna genomfördes dagtid 9-17 genom att
intervjuarna ringde upp företagen vi växeln och därefter
hänvisades vidare till rätt person. Urvalet bearbetades med
upp till 12 kontaktförsök med varje respondent. Under
fältarbetet slumpades vilka företag varje respondent fick
bedöma utifrån vilka branscher respondenten uppgett sig ha
ansvar för gällande inköp och upphandling.
Intervjuerna genomfördes under perioden april-juni 2017.
Svarsfrekvens och bortfallsredovisning
Totalt gjordes 2448 varumärkesobservationer och 626
personer svarade på enkäten. 57 stycken tackade definitivt
nej till att medverka. 882 kunde/ville inte svara på frågorna
just när intervjuaren ringde och kunde/ville inte boka en tid
för intervju senare. Men de sade inte definitivt nej utan kunde
ringas upp igen vid behov. I många av dessa fall har
intervjuaren pratat med en receptionist/telefonist och inte fått
ett direktnummer utan blivit ombedd att försöka vid ett senare
tillfälle på växelnumret. Svårigheterna har inte varit att få
personerna att svara när vi väl fått tag på dem. Däremot är
det en upptagen målgrupp som är svåra att komma fram till
från första början.

Hur tillförlitligt är studiens resultat?
Då en beslutsfattarundersökning är omöjlig att göra utifrån
en strikt vetenskaplig metod går det inte att med exakta mått
redovisa hur tillförlitligt studiens resultat är. Vår bedömning är
dock att respondenterna på ett bra sätt representerar den
målgrupp som studien ämnar kartlägga. Däremot gör vi inga
anspråk på att hävda att den är fullständigt representativ för
beslutsfattare på stora företag i Sverige.
Studiens styrkor ligger framförallt i att den har en strikt
avgränsad målgrupp som vi har varit mycket noggranna med
att säkerställa. Vi har i varje enskilt fall sett till att
respondenten tillhör den exakta målgruppen och uppfyller
tillhörande krav. Att vi inte heller har upplevt några problem
att få respondenter att svara på undersökningen när vi nått
fram till rätt person är också mycket positivt. Dessa delar gör
att vi bedömer att de svar vi har fått in håller mycket hög
kvalitet.
Studiens stora utmaning har som sagt varit att det har varit
svårt att komma i direktkontakt med denna upptagna
målgrupp. Det har gjort att ett flertal respondenter inte har
fått möjligheten att svara på undersökningen trots att de har
blivit slumpmässigt utvalda. Vi kan dock inte se några
mönster i att detta skulle gälla särskilda grupper i
målgruppen, vilket gör att detta inte anses ge upphov till
något systematiskt fel i studiens urval.
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BILAGA 2 - SUSTAINABLE BRAND INDEX B2B 2017: RESPONDENTER INOM FASTIGHET

HUR MÅNGA BYGG- OCH FASTIGHETSRESPONDENTER DELTOG?

102
93
88
82
72
59
46

Fastighet Hyra av kontor

Fastighet - Hyra av
butik, varuhus mm

Fastighet - Hyra av
lager, fabrik mm

Bygg & konstruktion Projektering av
byggprojekt

Bygg & konstruktion Byggnation &
anläggning

Bygg & konstruktion Renovering &
upprustning

Bygg & konstruktion Rivning

542 OBSERVATIONER FÖR BYGG- OCH
FASTIGHETSBOLAG
Studien innehåller data från 542 observationer för byggoch fastighetsbolag. Inom denna kategorier utgår vår data
från sju subkategorier, nämligen:
✓ Fastighet – hyra av kontor
✓ Fastighet – hyra av butik, varuhus, mm.
✓ Fastighet – hyra av lager, fabrik, mm.
✓ Bygg & konstruktion – projektering av byggprojekt
✓ Bygg & konstruktion – byggnation & anläggning
✓ Bygg och konstruktion – renovering & upprustning
✓ Bygg & konstruktion – rivning
Diagrammet ovan visualiserar antalet respondenter inom
varje subkategori.
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BILAGA 3 - SÅ HÄR GJORDES STUDIEN OM CIRKULÄR EKONOMI PÅ LARGE CAP
DATAINSAMLING
Studien genomfördes under april 2018 genom
telefonbaserade djupintervjuer med i första hand
hållbarhetschefer på svenska Large Cap-bolag. I de fall där
bolaget saknade hållbarhetschef, kontaktades
hållbarhetsansvarig eller ansvarig för Investor Relations.
Bolagen finns huvudsakligen i 8 branscher;
tillverkningsbolag, tjänstebolag, teknikbolag, leverantör/
distributör, fastighetsbolag, IT-bolag, finans-/
investmentbolag, samt industri/utvinningsbolag.
Av de 94 bolag som kontaktades, såg svarsfrekvensen ut
enligt följande:
✓ Antal svarande bolag: 38 st.
✓ Antalet bolag som tackat nej till att delta: 6 st.
✓ Antal bolag som visat intresse men inte svarat : 6 st.
✓ Antalet bolag som ej svarat på förfrågan om att delta:
26 st.*
✓ Antal bolag som inte har haft en person med rätt
kompetens för att svara på frågorna: 18 st.
*Dessa 26 bolag har kontaktats minst 3 gånger och vi olika
tillfällen och tidpunkter. Dock utan framgång.
En förutsättning för att kunna genomföra intervjuerna har
varit anonymitet för respondenterna. Detta har vi också
garanterat, varför vi i rapporten inte redovisar vilka bolag
som svarar vad.
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BILAGA 4: ÖVRIGA EXTERNA KÄLLOR
•

https://www.boverket.se/sv/byggande/hallbart-byggande-och-forvaltning/miljoindikatorer---aktuell-status/ommiljoindikatorerna/

•

https://www.theguardian.com/sustainable-business/2016/jun/23/green-homes-would-you-pay-more-for-energy-and-waterefficien

•

https://via.tt.se/pressmeddelande/eon-hm-group-scania-och-siemens-bildar-koalition-for-att-paskynda-skiftet-till-fossilfria-tungatransporter?publisherId=1035173&releaseId=2665975

•

https://www.naturvardsverket.se/Miljoarbete-i-samhallet/Miljoarbete-i-Sverige/Uppdelat-efter-omrade/Energi/
Energieffektivisering/Bostader-och-lokaler/

•

http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/branschens-utslapp-minskar-pa-kort-sikt-24661#

•

https://ec.europa.eu/energy/en/topics/energy-efficiency/buildings

•

https://vasakronan.se/wp-content/uploads/Vasakronan_arsredovisning_2017.pdf

•

https://www.klovern.se/globalassets/dokument/irpress/finansiella-dokument/2017/swe/klovern_hallbarhet2017.pdf

•

http://lup.lub.lu.se/luur/download?func=downloadFile&recordOId=8906385&fileOId=8906388

•

https://www.trafikverket.se/contentassets/384aceff303140ea99296b35f71b0445/
trender_i_transportsystemet_2014_2014-115_final.pdf

•

http://deloitte.wsj.com/riskandcompliance/2015/03/24/how-to-improve-real-estate-value-with-sustainability-investments-2/

•

https://gresb.com/gresb-green-bond-guidelines/

•

https://www.reuters.com/article/greenbonds-issuance/global-green-bond-issuance-hit-record-155-5-billion-in-2017-dataidUSL8N1P5335

•

https://hbr.org/2016/10/the-comprehensive-business-case-for-sustainability

•

https://www.unilever.com/news/Press-releases/2017/unilevers-sustainable-living-brands-continue-to-drive-higher-rates-ofgrowth.html

•

https://www.garantum.se/Kundcenter/Nyheter/grona-obligationer--ett-litet-steg-mot-en-mer-hallbar-varld/

•

https://captor.se/grona-obligationer-forvaltning-med-mervarde/
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