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SAMMANFATTNING 

Inom den svenska byggbranschen har det blivit allt vanligare att uppföra miljöcertifierade 

byggnader. Flera framträdande byggentreprenads- och bostadsutvecklingsföretag har idag 

kompetens att bygga enligt flera etablerade miljöcertifieringar och har även egna 

hållbarhetsprogram. Miljömärkning Svanen är en etablerad certifiering som blivit allt mer populär 

bland entreprenörer och beställare. En av anledningarna anses vara Svanens starka och 

igenkännbara varumärke i Norden. Certifieringen beskrivs som heltäckande men omfattande och 

kräver en särskild delprocess i jämförelse med ett vanligt byggprojekt. 

Studiens syfte var att undersöka miljöcertifiering Svanen vid nybyggnation av flerbostadshus. 

Specifikt syftar studien till att först undersöka delprocessen och samtidigt identifiera möjliga 

utvecklingsområden för att optimera Veidekkes arbetsprocess vid miljömärkning enligt Svanen. 

Studien baseras på Svanens kriterier för miljömärkning av småhus, flerbostadshus och förskolor. 

Resultaten bygger på data som insamlats genom en fallstudie av ett Svanenmärkt bostadsprojekt i 

Veidekkes egen regi. Med information och resultat från fallstudien genomfördes en intervjustudie 

med representanter från Veidekke Entreprenad samt Veidekke Bostad för att fullgöra studiens syfte. 

Resultatet av studien visar på att det krävs en väl satt organisation bakom arbetsprocessen för att 

upprätta ett Svanenmärkt hus. Att Svanens kriterier kräver särskild uppmärksamhet under stora 

delar av byggprojekt och att det är viktigt att bibehålla alla involverade personer i projektet med 

information om vad som gäller vid Svanenmärkning. Arbetet visar på att arbetsprocessen har flera 

utvecklingsområden där åtgärder kan implementeras så att miljömärkning enligt Svanen kan utföras 

smidigare för alla licensinnehavare samt för Svanen. 

Slutsatsen tyder på att beställare av Svanenmärkta projekt erhåller en byggnad av hög kvalité, låg 

klimatpåverkan och god boendemiljö. Detta uppnås genom en omfattande arbetsprocess med 

specificerade krav på inomhusmiljö, energianvändning, material- och kvalitetskontroll samt för 

byggprocessen. Nämnd arbetsprocess kan optimeras för att effektivare hantera kraven och ett stort 

ansvar ligger på entreprenören för att skapa goda förutsättningar för respektive projekt. 

Arbetsprocessen kan utvecklas genom att effektivt arbeta med erfarenhetsåterföring, 

styrdokumentation och databasmodifikation. Dessutom genom att tillsätta nya tjänster och sätta 

press på Svanens eget utvecklingsarbete. 

 

 

 

Nyckelord: Byggproduktion, SundaHus, Miljöcertifiering, Byggprocess, Materialbeställning 
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ABSTRACT 

The use of environmental certifications have increased in the Swedish construction industry for the 

last couple of years. Many prominent construction companies and housing development companies 

today have the skills to build according to several established environmental certifications and even 

have their own sustainability programs. The Nordic certification ecolabel Svanen have become 

increasingly popular among contractors and developers. One of the reasons is considered to be the 

strong and recognizable brand Svanen represents in Sweden. The certification is described as 

comprehensive and requires a specific sub-process in comparison with conventional construction 

projects. 

The purpose of this study was to examine the procedure of constructing new apartment buildings 

Eco-labeled with the certification Svanen. More specifically this paper is aimed to first examine the 

sub-process and subsequently use that knowledge to identify possible areas of improvement to 

optimize Veidekke’s work-process for Eco-labeling buildings according to criteria’s set by Svanen. 

This study is based on the criteria’s set by Svanen in their document for Eco-labeling houses, 

apartment buildings and kindergartens. The results are based on data collected during a case study 

set at a construction site for a residential project produced by Veidekke’s own organization and 

Eco-labeled as Svanen. To further accomplish the purpose of the study, interviews were conducted 

with representatives from both Veidekke Entreprenad and Veidekke Bostad. 

The results of the study show that to accomplish Eco-labeling a residential project as Svanen, the 

organization behind the project has to be well set. That the criteria’s set by Svanen require special 

attention during the project and that it is important to continuously keep the persons involved in the 

project updated with information crucial to ecolabel Svanen. The study show that the process has 

several opportunities for improvement and that measures can be implemented so that the 

certification process can be performed more smoothly for all license holders and for Svanen. 

The conclusion suggests that developers of Svanen Eco-labeled buildings receives a building of 

high quality with low climate impact and apartments with a good living environment. This is 

achieved through a comprehensive working process with specified criteria’s for indoor 

environment, material- and quality control, energy usage and for the construction process. This 

process can be optimized to more efficiently handle the criteria’s. The major responsibility lays 

with the contractor to create good conditions for each new project. To further develop the process 

the contractor can focus on experience feedback, adding new staff or positions, templates, database 

modification and to put pressure on Svanen’s development process.  
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1. INLEDNING 

I detta kapitel beskrivs rapportens bakgrund, problembeskrivning och syfte. Även studiens 

avgränsningar presenteras samt en begrepps- och definitionslista återfinns i nedanstående kapitel. 

 

1.1 Bakgrund 

I byggbranschen blir det allt vanligare att miljöcertifiera byggnader (Sweden Green Building 

Council 2015) och de större byggföretagen har etablerade hållbarhetsprofiler i respektive 

organisation. Hållbarhet innebär att tre aspekter tas hänsyn till vid hållbar utveckling; miljömässiga, 

ekonomiska och sociala aspekter. I rapporten ”vår gemensamma framtid” även känd som 

Brundtlandsrapporten publicerad 1987 beskrivs hållbar utveckling som ”utveckling som möter 

nutidens behov utan att riskera möjligheten för kommande generationer att möta sina behov” 

(Gröndahl & Svanström 2012:32). Under senare år har klimatförändringarna hamnat i stort fokus 

och flera företag i byggbranschen tar ställning med ett mer hållbart samhällsbyggande.  

När en beställare bestämmer sig för att uppföra en ny byggnad finns det flera miljöcertifieringar 

tillgängliga i Sverige bland annat BREEAM-SE, LEED, Miljöbyggnad och Svanen. I en bransch 

som kantas med en rad olika miljöcertifieringar har intresset att bygga med Svanenmärkt 

miljöcertifiering ökat och fortsätter att öka, en av anledningarna bedöms vara att Svanens 

varumärke är mycket välkänt (Miljömärkning Sverige AB, 2015d). Med en större andel 

miljöcertifierade byggnader under produktion ökar behovet av strukturerade tillgångavägsätt för att 

upprätta byggnader enligt olika miljöcertifieringar.  

 

1.2 Veidekke 

Företaget Veidekke grundades 1936 i Norge och med ca 7000 anställda är man idag Skandinaviens 

fjärde största bygg-, anläggnings- och bostadsutvecklingsföretag. Veidekke som koncern vill ser sig 

själva som en organisation med stark företagskultur där engagemang och involvering bygger deras 

framgång. Veidekke ägs till 20 % av sina egna medarbetare och är tillsammans företagets näst 

största ägare. (Veidekke 2015) 

”Vi på Veidekke vet att involvering gör vårt arbete roligare, effektivare, säkrare, mer 

innovativt, ger bättre kvalitet – OCH är lönsammare. För alla. Därför involverar vi alltid alla 

parter i våra projekt – från våra egna medarbetare till beställare, leverantörer, arkitekter, 

underentreprenörer, kringboende och slutkund.” (Ibid.) 

Veidekke Entreprenad AB står som beställare av detta arbete då det finns ett intresse om att skapa 

ett bättre samspel i projekten med arbetsprocessen vid hantering av Svanens krav för Svanenmärkta 

flerbostadshus. 
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1.3 Problembeskrivning 

Veidekkes hållbarhetsarbete innebär en kontinuerlig process för att ständigt förbättra arbetet och att 

ta samhällsansvar. Tidigare hållbarhetsarbete har utmynnat i kompetens att kunna bygga med flera 

etablerade certifieringsstandarder som finns på den svenska marknaden; Svanen, BREEAM, LEED, 

Greeen Building och Miljöbyggnad. Veidekke har fattat ett avgörande beslut om att samtliga 

flerbostadshus som byggs i egen regi skall vara Svanenmärkta. Det betyder att en stor del av 

Veidekkes projekt skall komma att miljöcertifieras enligt Svanen vilket skapar en god möjlighet till 

att optimera processen och skapa bättre förutsättningar för kommande samt pågående projekt.  

Svanen ställer höga krav vid upprättandet av en Svanenmärkt byggnad och den relativt nya 

certifieringen med väldigt strikta material- och dokumenteringskrav medför att processen under 

såväl projektering som i produktion förändras. När det tillkommer en ny arbetsprocess kan 

osäkerheter uppstå och metoder som tidigare använts kan komma att förändras.  

Problemen som ligger till grund för detta arbete kan beskrivas som att det inte finns någon 

förutbestämd arbetsprocess vid Svanenmärkning av flerbostadshus, att det förekommer viss 

ryktesspridning om certifieringen och att det saknas generell kunskap inom ämnesområdet. 

 

1.4 Syfte & mål 

Syftet med detta arbete är att undersöka Miljömärkning Svanen vid byggnation av flerbostadshus. 

Det innebär att svara på vad Svanenmärkning innebär, vilka incitament som finns för att använda 

certifieringen och att undersöka hur processen kring arbetet med att upprätta Svanenmärkta 

flerbostadshus ser ut. Studiens mål är att analysera arbetsprocessen och identifiera möjliga 

utvecklingsområden och att lämna förslag på förbättringsåtgärder. 

I enlighet med arbetets syfte och mål besvaras följande forskningsfrågor i rapporten: 

Forskningsfråga I: 

Vad innebär Svanenmärkning vid byggnation av flerbostadshus? 

Forskningsfråga II: 

Hur ser arbetsprocessen ut vid Svanenmärkning av flerbostadshus? 

Forskningsfråga III: 

Hur kan nuvarande arbetsprocess optimeras för att effektivare hantera Svanens krav vid byggnation 

av Svanenmärkta flerbostadshus? 
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1.5 Avgränsningar 

Beställare till arbetet är Veidekke Entreprenad AB och är utfört med avsikt av att undersöka 

hanteringen av Svanens krav vid Svanenmärkning av flerbostadshus. En detaljstudie har genomförts 

om hur kraven hanteras i praktiken där fallstudie och intervjuer avgränsats till att endast utföras 

inom Veidekkes organisation i Sverige. Arbetet begränsar sig till arbetsprocessen Veidekke 

använder och därav är arbetet avgränsat till deras rutiner samt verksamhetssystem. 

 

1.6 Begräpp och definitioner 

Brf.  Bostadsrättsförening 

BVD  Byggvarudeklaration 

Formaldehyd Formaldehyd är giftigt vid inandning, hudkontakt och förtäring samt 

allergi- och cancerframkallande och används industriellt vid tillverkning 

av olika produkter (Persson, 2014). 

Nanopartiklar Partiklar mindre än 0,0001 mm 

SDB  Säkerhetsdatablad 

  



4 

 

  



5 

 

2. METOD 

I följande kapitel beskrivs de metoder som använts för att besvara arbetets frågeställning. Använda 

metoder redovisas utifrån vilka val som gjorts och varför de valdes. Kapitlets syfte är att framhäva 

studiens kvalitet och trovärdighet. Metoden för arbetet delas upp I tre fraktioner; litteraturstudie, 

fallstudie och intervjuer. 

Innan arbetets början upprättades kontakt med Veidekke Entreprenad i Göteborg gällande möjlighet 

och intresse att skriva arbetet mot dem inom området produktion. Valet av Veidekke ansågs 

fördelaktigt då jag tidigare praktiserat där och känner till företagets organisation. Diskussioner hölls 

med Veidekke om ett problemområde och en fallstudie kopplat till Veidekkes intressen samt med 

mitt ämnesval. Veidekkes önskemål var att hitta förbättringsmöjligheter i deras produktion av 

flerbostadshus med miljömärkning Svanen vilket utgör en stor del av deras hållbarhetsarbete. En 

projektplan upprättades och presenterades för Veidekke och det innebar starten av studien. 

 

 

 

 

2.1 Forskningsansats 

Syftet med detta arbete är att ge ett helhetsperspektiv och en ökad förståelse för det undersökta 

problemområdet. Enligt Collis (2014) antar arbetet en explorativ forskningsansats då arbetet utförs 

inom ett ämnesområde utan tidigare studier och där en stor del av datainsamlingen sker genom 

observationer samt intervjuer. Arbetet antar en induktiv ansats som bygger på att skapa en teori om 

ett ämne via praktisk insamlad data och samlade erfarenheter, empiri (Collins 2014:7). Figur 2.1 

illustrerar sambandet mellan induktiv och deduktiv metodik. I figuren kan man enkelt se att 

deduktiv metodik bygger på en teoretisk bakgrund och induktiv på en empirisk bakgrund. 

Figur 2.1. Relation mellan induktiv och deduktiv metodik. (Strömsten, 2013) 

Empiri

Induktion

Teori

Deduktion

Litteraturstudie Fallstudie Intervjustudie 

Fördjupning om Svanen och 
dess kriterier, SundaHus 
samt en jämförelse mellan 
Svanen och Miljöbyggnad. 

Tillämpning av kriterierna 
samt observationer om hur 
kraven hanteras i praktiken. 

Kompletterande 
datainsamling och kvalitativt 
stöd för utförd fallstudie. 
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2.2 Litteraturstudie 

Syftet med genomförd litteraturstudie är att skapa en uppfattning om vad Svanen innebär och vilka 

krav som ställs vid upprättande av ett Svanenmärkt flerbostadshus. Litteraturstudien behandlar 

Forskningsfråga I: Vad innebär Svanenmärkning vid byggnation av flerbostadshus? Studien består 

av en fokuserad analys av vilka krav Svanen ställer på licensansökaren vid upprättande av 

flerbostadshus. Svanens kriteriedokument ”Svanenmärkning av Småhus, flerbostadshus och 

förskolebyggnader” version 2.12 har studerats med noggrannhet. Kriteriedokumentet är 

Svanenmärkningens huvuddokument där samtliga krav som ställs på byggnaden finns presenterade. 

Dokumentet ligger som grund för hela studien och licensieringsprocessen. Som komplement till 

informationen i kriteriedokumentet har dokument från Svanens egen utbildning ”Diplomerad 

Svanensamordnare i byggprojekt” undersökts samt information från Miljömärkning Sveriges 

hemsida. Ytterligare datainsamling har gjorts för att komplettera rapporten samt att beskriva olika 

verktyg och hjälpmedel som används i arbetsprocessen. 

 

2.3 Fallstudie 

Med litteraturstudien som grund tillämpades en fallstudie för att finna svar på arbetets 

frågeformulering. Fallstudien behandlar forskningsfråga II och III. 

- Hur ser arbetsprocessen ut vid Svanenmärkning av flerbostadshus? 

- Hur kan nuvarande arbetsprocess optimeras för att effektivare hantera Svanens krav vid 

byggnation av Svanenmärkta flerbostadshus? 

 

Syftet med studien var att arbeta med Svanen i produktion och skapa en bra bild över hur 

arbetsprocessen ser ut för att sedan identifiera möjliga utvecklingsområden i arbetsprocessen. 

Anledning till använt metodval är att ett särskilt ämnesområde studeras och att en nära observation 

är tänkt att skapa ett intryck av hur arbetsprocessen fungerar i praktiken.  

Fallstudien utfördes på Veidekke Entreprenad AB och ansågs lämpligt då beslut tagits om att 

samtliga bostadsprojekt i egen regi skall Svanenmärkas. Studien genomfördes i form av en 

timanställning som biträdande arbetsledare vid ett Svanenmärkt flerbostadshusprojekt under 

konstruktion, Brf Fladen. Projektet är ett flerbostadshusprojekt med 63 lägenheter i stadsdelen Kolla 

Parkstad, Kungsbacka strax söder om Göteborg. Vid fallstudiens början befann sig projektet mitt 

under uppförande av byggnadens stomme. Vid fallstudiens slut befann sig projektet i en fas med 

moment från kompletterande stomarbete till målning och kakelsättning inomhus.  

I fallstudien används insamlad data från litteraturstudien, dels för att kunna genomföra 

Svanenrelaterade arbetsuppgifter samt att observera hur kraven hanteras i ett projekt. Under 

fallstudiens början organiserades och sammanställdes Svanens krav. Därefter genomfördes en 

jämförelse mellan kraven i kriteriedokumentet och dittills upprättad dokumentation. Veidekkes 
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verksamhetssystem med samlad erfarenhet och principer om att hantera Svanens krav studerades för 

att tillsammans med Svanens kriteriedokument underbygga arbetet.  

 

2.3.1 Observationer 

Under fallstudien gjordes observationer och iaktagelser över hur Svanens krav hanteras under 

produktionsfasen av ett projekt. Detta genomfördes med fördel av: utförande av svanenrelaterat 

arbete, närvaro vid diverse möten, miljö-, och svanenronder samt genom kontakt med Svanens 

handläggare. En del krav hanteras genom direkt kontakt med Svanens handläggare, detta försiggick 

genom korrespondens via telefon och mail samt under ett kontrollbesök.  

Veidekke har under min fallstudie projekterat för nästa etapp i samma område, Brf. Bryggan. Även 

projekt Brf. Bryggan skall licensieras av Svanen och arbetet med att utforma kvarteret på bästa sett 

pågick. Kortare möten kring projektet genomfördes på arbetsplatsen och är en del av 

datainsamlingen. 

 

2.4 Intervjuer 

En intervjustudie genomfördes med syfte av att komplettera fallstudien med kvalitativ information 

kring arbetsprocessen. Intervjuerna behandlar därav även forskningsfråga II och III. Intervjuerna 

genomfördes med personer av varierande befattning inom Veidekkes organisation där sammanlagt 

sex personer intervjuades. Intervjuerna genomfördes i tre olika delar av landet, Stockholm, 

Göteborg och Malmö. Litteraturstudien bidrar med en teoretisk bakgrund över alla Svanens krav 

och fallstudien med hur kraven hanteras på en arbetsplats. Intervjuerna bygger på information 

hämtad under studierna och med egna antaganden om hur kraven kan tänkas att hanteras i andra 

skeden av ett projekt. Intervjuerna var kvalitativt semistrukturerade i form av att vissa frågor var 

anpassade för att skapa diskussion med spontana följdfrågor. De frågor som inför intervjuerna var 

planerade presenteras i rapportens bilagor 1, 2 respektive 3. Intervjuerna baserades på olika 

ämnesområden som är var anpassade till respektive intervjupersons roll i Veidekkes organisation.  

Intervjupersonerna valdes med noggrannhet då endast ett fåtal Svanenmärkta projekt är 

färdigställda, under konstruktion eller i projekteringsfas. Dessutom finns det endast ett litet antal 

personer som är tillräckligt involverade i hanteringen av Svanen för att responsen skall vara 

kvalitativ och ge svar på arbetets frågeställning. Innan respektive intervju började introducerades 

studien och dess ämne, intervjuns syfte samt en kort självpresentation. Intervjuerna varierade i 

längd och varade i ungefär 60 minuter vardera. Intervjufrågor var framtagna till varje intervju och 

varierade beroende på vilken befattning intervjupersonen hade. Till varje ämnesområde var frågor 

framtagna för att både ge konkreta svar samt öppna för en diskussion runt ämnet. Respondenternas 

befattningar varierade enligt följande: VDC-ingenjör, projekteringsledare, arbetsledare, 

projektutvecklare, entrepranadingenjör samt hållbarhetschef. 
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Veidekkes hållbarhetschef intervjuades cirka en månad innan resterande respondenter. Detta med 

syfte av att ge författaren en förtsåelse av hur Svanen och Veidekkes hållbarhetsarbete hanteras på 

en övergripande nivå samt att bearbeta och använda intervjun som underlag för resterande 

intervjuer. I de återstående intervjuerna skiftade datainsamligen fokus till Veidekkes hantering av 

Svanens krav under olika faser i projekt.  
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3. LITTERATURSTUDIE 

I detta kapitel beskrivs Miljömärkning Sverige AB, miljömärkning Svanen och SundaHus. Detta 

avsnitt behandlar även Svanens kriteriedokument för att Svanenmärka småhus, flerbostadshus och 

förskolebyggnader. Samt en jämförelse mellan miljöcertifieringarna Svanen och Miljöbyggnad. 

Litteraturstudien behandlar forskningsfråga I: Vad innebär Svanenmärkning vid byggnation av 

flerbostadshus? 

3.1 Miljömärkning Sverige 

Företaget Miljömärkning Sverige AB är helägt av den svenska staten och bilades 1998 under 

namnet SIS Miljömärkning AB. Nuvarande namn Miljömärkning Sverige tillkom 2009 och 

företaget arbetar helt utan vinstdrivande ändamål. Finansiering sker genom intäkter genom företag 

som innehar miljömärkningslicenser och med ett statligt bidrag. Miljömärkning Sverige förvaltar 

och utvecklar miljömärkena Svanen och EU-blomman(EU Ecolabel) på uppdrag av regeringen. 

(Miljömärkning Sverige AB 2015c) 

Miljömärkning Sverige AB har det övergripande ansvaret för miljömärkena Svanen och EU-

Blomman i Sverige. Bolaget ska bidra till att Sveriges övergripande mål för konsumentpolitik 

uppfylls, det vill säga "att konsumenterna har makt och möjlighet att göra aktiva val".(Ibid.) 

 

3.1.1 Svanen 

Svanen är en oberoende Typ 1-märkning vilket betyder att det finns en oberoende utomstående 

organisation som beslutar i alla Svanens kriteriefrågor. Typ 1-märkningen innebär också att 

Miljömärkning Sverige har ett livscykelperspektiv i deras kravställning och ser till hela produktens 

miljöpåverkan. Svanen uppdateras aktivt och kraven för miljömärkningen höjs regelbundet. 

(Miljömärkning Sverige AB 2015e) 

Miljömärkning Svanen har specifika, fastställda kriterier för olika produktgrupper. Svanen arbetar 

med en öppenhet och intresserade parter kan vara delaktiga i deras arbetsprocesser. 

Svanenmärkning och licens för en produkt ges endast ut till de företag som ansöker om att få sin 

produkt Svanenmärkt samt att därefter Svanens krav för produktgruppen uppfylls. Svanen är det 

officiella nordiska miljömärket, så om en produkt är licensierad i ett nordiskt land gäller licensen 

även i övriga nordiska länder inom miljömärkningen. Nordiska ministerrådet beslutade 1989 att 

införa Svanenmärkningen med syfte i att ge nordiska konsumenter en god möjlighet till välja 

produkter som uppfyller stränga miljökrav. Idag finns det 58 olika produktgrupper och tusentals 

Svanenmärkta produkter och tjänster på den Svenska marknaden. (Miljömärkning Sverige AB 

2015h)  
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Det finns idag möjlighet att Svanenmärka nästan 200 olika varor och tjänster. Allt från tvättmedel 

till hotell och restauranger innehar Svanenmärkningar. Det finns nu omkring 1 100 licenser hos 

Svanen och över 10 000 Svanenmärkta produkter i Sverige. Utöver de miljökrav som ställs av 

Svanen för olika produktgrupper har en del grupper även krav på funktion och kvalitet. Dessutom är 

Svanen som varumärke ett av Sveriges mest välkända. I en nordisk marknadsundersökning utförd 

av YouGov 2013 svarade 96 % av de tillfrågande att de kände igen Svanens varumärke. (ibid.) 

 

3.1.2 Svanens kriterier för småhus, flerbostadshus och förskolebyggnader 

Licens och byggnader som kan Svanenmärkas 

En av Svanens produktgrupper för Svanenmärkning är ”Småhus, flerbostadshus och 

förskolebyggnader”. För produktgruppen ställs krav på byggprocess, material och energibehov. 

Kriterierna tar hänsyn till miljön genom hela tillverkningsprocessen, från råvaror till färdig 

byggnad. En Svanenmärkt byggnad ska även upprätthålla en god inomhusmiljö. Likt andra 

produktgrupper sker en ansökan om licens till Svanen för att upprätta en Svanenmärkt byggnad. 

Som licensinnehavare ska man ha totalansvar för byggprocessen och vanligtvis är licensinnehavare 

hustillverkare, byggentreprenörer, beställare eller en byggentreprenör som bygger i egen regi eller 

åt en extern beställare. (Miljömärkning Sverige AB 2015a) 

För produktgruppen utgår en ansökningsavgift på 20 000 SEK och betalas vid ansökningstillfället. 

Det tillkommer även en licensavgift på 45 SEK/kvm boyta som delas upp i två betalningar, en vid 

byggstart och resterande vid inflyttning. Vid varje utvidgning av företagets Svanenlicens (vilket kan 

bestå av nya material- och teknikval eller ett nytt projekt) betalas en avgift på 2 500 - 10 000 SEK 

samt avgiften för boyta. Skulle företaget inte nyttja licensen genom att bygga nya Svanenmärkta 

projekt erläggs en minimiavgift på 14 000 SEK per år. När ett företag ansöker om en licens tillägnas 

projektet en handläggare vid Miljömärkning Sverige AB och blir rådgivare för projektet. Ett 

startmöte arrangeras tillsammans med handläggaren och beslutar om tidplan samt hur 

dokumenteringen av projektet ska skötas. Handläggaren kommer under projektets gång genomföra 

ett kontrollbesök i projektet innan en licens kan ges ut, detta sker vanligtvis under produktionen. 

(ibid.) 

De byggnader som kan Svanenmärkas är småhus, flerbostadshus och förskolebyggnader. Dessutom 

är det möjligt att ansöka om en licens för fritidshus om särskilda förutsättningar uppfylls. Sett till 

ägandestruktur kan hyresrätter, bostadsrätter och ägarlägenheter licensieras för flerbostadshus. En 

byggnad kan generellt sett Svanenmärkas om den omfattas av Boverkets byggregler. Dock finns 

ännu inte möjligheten att Svanenmärka skolor, kommersiella fastigheter eller ombyggnationer med 

dagens kriterier. (ibid.)  
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Kriteriedokument 

Produktgruppen studien behandlar går under namnet ”089 Småhus, flerbostadshus och 

förskolebyggnader” och nuvarande kriteriedokument version 2.12 (Miljömärkning Sverige AB 

2015g) har en giltighetstid från 15 december 2009 till 30 juni 2017. Dokumentet uppdateras med 

mindre justeringar och förtydligar under giltighetstiden, då tilldelas ett nytt versionsnummer 

exempelvis från 2.11 till nuvarande version 2.12.  

Alla Svanens produktgrupper revideras kontinuerligt. Kriterierna utvärderas och omarbetas med 

hänsyn till ny kunskap, tekniskt utveckling, externa synpunkter och erfarenhet. Innan en ny 

huvudversion blir gällande skickas det omarbetade dokumentet ut på remiss. Remissprocessen är 

öppen för alla och synpunkter gällande dokumentet kan skickas in till Svanen. Under studien har 

Svanen haft huvudkriteriedokument 3.0 ute på remiss. Som licensinnehavare har du alltid ett års 

övergångstid innan de nya kriterierna börjar att gälla och under övergångstiden kan licensen 

omprövas gentemot dem nya kraven. (Miljömärkning Sverige AB 2015a) 

Nuvarande kriteriedokument består av 50 obligatoriska krav, 8 poängkrav samt 14 bilagor. Kraven 

delas in i 5 kapitel där varje kapitel har ett eller fler krav. Innan ett småhus, flerbostadshus eller en 

förskolebyggnad blir Svanenmärkt krävs att samtliga av Svanens obligatoriska krav uppfylls och att 

minst 40 % av de poäng som finns tillgängliga i poängkraven uppfylls. Kriteriedokumentet är en 

sammanställning av samtliga krav vilket ger en beskrivning av vad som behöver uppfyllas, 

dokumenteras och skickas in för att uppnå kraven. 

De obligatoriska kraven 1-50 och poängkrav 1-8 kommer fortsatt i rapporten betecknas som O1-

O50 respektive P1-P8. 

Kriteriedokumentet delas in i följande kapitel: 

1. Övergripande krav till licensansökaren 

2. Energi och innemiljö 

2.1. Energi 

2.2. Inomhusmiljö 

3. Materialkrav 

3.1. Krav på kemiska byggprodukter 

3.2. Krav på kemiska ämnen i fasta byggprodukter 

3.3. Krav på trävirke och andra material baserade på fiber 

3.4. Andra krav på byggprodukter, material och interiörer 

4. Kvalitetsledning och kontroll av byggprocess 

4.1. Rutinkrav för byggprocessen 

4.2. Sammanräkning av poäng 

4.3. Kvalitetsledning 

5. Instruktioner för boende/förvaltare 
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3.1.3 Svanen på frammarsch i byggbranschen 

Svanenmärkning har under senare år vuxit och blivit ett populärt alternativ som miljömärkning vid 

nyproduktion av bostadshus. I dagsläget står över 1 000 Svanenmärkta bostadsenheter nu klara, där 

en bostadsenhet räknas som antingen en lägenhet, villa eller förskola. För att få bygga Svanenmärkt 

krävs det att man som företag först har ansökt om och därefter erhållit en licens från Miljömärkning 

Sverige. Idag har flera stora byggbolag en licens, exempelvis NCC, Skanska, Veidekke, 

Familjebostäder i Göteborg, Peab och Strabag. Miljömärkning Sverige anser att deras heltäckande 

kriterier, deras serviceinriktade licensieringsarbete och Svanens starka varumärke ligger som grund 

för miljöcertifieringens framgång. Just nu är 1350 nya bostadsenheter under byggnation, vilket 

betyder att det är fler på gång än det totalt sett färdigställts. (Miljömärkning Sverige AB, 2015d) 

 

3.2 SundaHus 

SundaHus är ett konsultföretag som grundades 1990 med visionen att skapa en bättre inomhusmiljö. 

Idag är företaget en ledande aktör på marknaden för medvetna materialval och med ett webbaserat 

system samt kvalificerad rådgivning erbjuder SundaHus tjänster för att systematisera arbetet med att 

fasa ut farliga ämnen i en byggnads hela livscykel. Webbsystemet SundaHus miljödata fungerar 

som ett verktyg genom att du kan söka i en databas efter material och få information om materialet 

innehåller farliga ämnen. Tjänsten erbjuder även att du kan skapa kollektioner för till exempel ditt 

projekt där man kan dokumentera vilka material som använts. (SundaHus 2015a) 

Materialen i databasen är bedömda efter SundaHus egna bedömningskriterier som är baserade på 

reglerna i Kemikalieinspektionens KIFS 2005:7 om klassificering och märkning, 

Europaparlamentets och rådets CLP förordning (EG) nr 1272/2008, och Kemikalieinspektionens 

prioriteringsguide PRIO. Bedömningen sker av erfarna kemister och delas in i fem olika klasser: A, 

B, C+, C- och D. Där bedömning A ges till material som uppfyller SundaHus högsta krav och D ges 

då bedömning inte är möjlig på grund av bristfällig dokumentation. Bedömning av ett nytt material 

kan beställas mot en timkostnad för handläggningen. Relevant dokumentation för materialet eller 

produkten skickas in och bedöms av systemet beskrivet ovan. SundaHus erbjuder en funktion som 

heter bevakning vilket innebär att systemet delvis kan anpassas efter användarens krav. 

Bevakningen kan följa olika miljöcertifieringssystem som till exempel Miljöbyggnad, BREEAM-

SE eller Svanen. Bevakningen syns som en symbol hos materialet i databasen och kan vara 

utformad som en röd hand, gul varningstriangel eller en grön hand. (SundaHus 2015b) 
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3.2.1 Svanen i Sundahus  

Miljömärkning Sverige har startat ett samarbete med SundaHus där alla Svanenmärkta 

byggprodukter har kopplats ihop med SundaHus datasystem. Detta är ett steg av Miljömärkning 

Sverige för att fler ska ha möjlighet att göra hållbara val vilket också är deras uppdrag från 

regeringen. SundaHus anser att Svanens kriterier håller hög kvalitet och därmed uppfyller 

SundaHus eftersträvan på medvetna materialval samt att deras användare med Svanen som 

samarbetsparter kan göra miljövänliga val.  (Miljömärkning Sverige AB, 2015f) 

 

3.2.2 Veidekke i Sundahus 

Projekten i Veidekke arbetar systematiskt med SundaHus miljödatabas och har egna kollektioner 

för varje projekt. Kollektionerna används för att dokumentera vilka material som används under 

byggnationen. Kollektionen ger även möjlighet att på ett enkelt hitta dokumentation av materialet 

då det lagts in vid bedömningen. Veidekke har även en kollektion i SundaHus där alla material som 

blivit godkända av Svanen men inte är Svanenmärkta med licensiering från Miljömärkning Sverige 

dokumenteras. Användningen av SundaHus i projekten underlättar val av material då sökmetoden 

möjliggör snabb information om material som är bedömda. Även om materialet inte är godkänt av 

Svanen kan SundaHus egna bedömning användas som ett hjälpmedel för att hitta material som 

uppfyller en hög klassning och därmed har en bra möjlighet att senare bli godkänt. Veidekke 

använder även SundaHus funktion bevakning för att bevaka material som innehåller otillåtna ämnen 

utifrån Svanens kriterier, de material som innehåller otillåtna ämnen är i SundaHus då märkta med 

en röd hand.  

Veidekkes användning av SundaHus kollektioner illustreras med ett utdrag ur Veidekkes 

Svanenkollektion över godkända material i Figur 3.1. I figuren kan man utläsa hur SundaHus 

presenterar de olika indikatorerna för materialens bedömning. Under kolumnen So(Sortiment) syns 

den gröna svan som indikerar att material är godkänt och inlagt i Svanenkollektionen. 

Svanenmärkta produkter indikeras under MM(Miljömärkning) med Svanens eget miljömärke. Där 

gråa respektive gröna märken betyder att inte alla produkter under materialkategorin är 

Svanenmärkta respektive att alla är det. Under kolumnen Bedömning visas SundaHus egna 

bedömning av materialen samt andra indikatorer. 
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Figur 3.1. Produkter ur Veidekkes svanenkollektion. 
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3.3 Jämförelse mellan Svanenmärkning och Miljöbyggnad 

I enlighet med arbetets syfte presenteras en övergripande jämförelse mellan Svanen och 

Miljöbyggnad för att påvisa olika incitament till att använda miljöcertifieringsmetoderna.  

Anledningen till att en jämförelse har genomförs mot Miljöbyggnad är för att Miljöbyggnad som 

certifiering i flera aspekter fokuserar på samma områden som Svanen. De båda miljöcertifieringarna 

har sitt huvudfokus på inomhusmiljön i den certifierade byggnaden vilket illustreras i Figur 3.2. Ett 

dokument från Svanens egen utbildning ”Diplomerad Svanensamordnare i byggprojekt” har använts 

som underlag för jämförelsen. 

 

 

Figur 3.2. Olika miljöcertifieringar indelade efter huvudfokus (Skanska)  
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3.3.1 Miljöbyggnad 

Vid certifiering enligt Miljöbyggnad bedöms och klassas varje byggnad. Certifieringen kan uppnå 

fyra olika nivåer; guld, silver, brons eller klassad. Ett registrerat projekt har möjlighet att få svar på 

tre frågor angående projektet och där ytterligare frågor debiteras. Miljöbyggnad genomför inga 

kontrollbesök vid respektive arbetsplats utan hela certifieringsprocessen sker genom 

dokumentationsutbyte. 

Miljöbyggnad är en jämlik certifiering med Svanen men skiljer sig dock vid ett antal olika områden. 

Till skillnad mot Svanen kräver Miljöbyggnad beräkningar av värmeeffektbehov och solvärmelast 

samt att en bedömning sker angående energislag där även hushållsel omfattas. Certifieringen ställer 

mer eller utförligare krav på ljud, radon, ventilation, kväveoxid/luftkvalitet och fukt. Samt att 

certifieringen anses vara preliminär när byggnaden tas i bruk och en verifiering av byggnaden 

genomförs inom två år innan certifikatet kan fastställas. Vid verifieringen kontrolleras bland annat 

energiprestanda.  

 

3.3.2 Svanen 

Upplägget med Svanen skiljer sig åt och en licens erhålles efter att en ansökan upprättats med avsikt 

att kunna upprepa sin Svanenmärkning flera gånger. Arbetsinsatsen skiljer sig åt beroende på hur 

lika de olika projekten är vid utvidgning av licensen. Svanen anses vara bäst lämpad och vara 

billigast för hårt styrda projekt samt för koncept- eller typhus. Vid licensiering av ett koncept- eller 

typhus kan flera krav godkännas redan innan ett nytt projekt har börjat då flera krav uppfylls på 

samma sätt.  

Svanen ställer omfattande krav vid byggnation av en Svanenmärkt byggnad och i jämförelse med 

Miljöbyggnad har Svanen: 

 Krav på lufttäthet 

 Krav på ljuskällor, vitvaror, snålspolande blandare 

 Krav på individuell mätning av energi 

 Krav på Hållbart odlad träråvara 

 Krav på tryckimpregnerat virke 

 Krav på formaldehydemissioner 

 Krav på återvunnet material i fönster/dörrar av polymermaterial 

 Krav på snålspolande toaletter 

 Krav på källsorteringskärl och sopsorteringsstation 

 Krav på avfallshantering på byggarbetsplatsen 

 Krav på kontroll och besiktning 

 Krav på information till involverade i byggprocessen 

 Krav på instruktioner för boende och förvaltare 

 Förbud mot bly och koppar i tak/fasad samt PVC 

 Förbud mot skadliga nanopartiklar 

 Hårdare kemikaliekrav (Miljöbyggnad brons kan uppnås även om man saknar 

dokumentation över utfasningsämnen, silver om de används i begränsad omfattning) 
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En byggnad kan antingen bli Svanenmärkt eller ej då Svanen inte använder ett klassningssystem 

med flera nivåer likt Miljöbyggnad. Svanens energikrav motsvarar Miljöbyggnad Silver och lägre 

energiförbrukning belönas med poäng enligt ett av Svanens åtta poängkrav. Svanen erbjuder sig att 

svara på obegränsat antal frågor angående projektet och varje projekt har en egen handläggare hos 

Svanen. Under projektets produktionsfas genomför Svanen ett kontrollbesök på arbetsplatsen där 

vissa krav kontrolleras. I Figur 3.3 illustreras olika fördelar med att bygga ett Svanenmärkt hus.  

”Det som är bra med Svanen är att man har med sig ett tänk genom hela 

produktionen.” – Respondent 3 

I jämförelse med Miljöbyggnad ger Svanens krav på ett Svanenmärkt hus en mer heltäckande 

miljömärkning på byggnaden, ett mer välkänt varumärke i marknadsföringssynpunkt och medför 

därav goda incitament till att bygga enligt kraven för produktgruppen. 

 

Figur 3.3. Illustration av olika fördelar ett Svanenmärkt hus medför. (Miljömärkning Sverige AB 

2015b)  
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4. RESULTAT/ANALYS 

I detta kapitel presenteras resultat från utförd fallstudie, studie av Svanens kriteriedokument och 

från intervjuer utförda i syfte av att skapa en bättre bild över arbetsprocessen samt hur den kan 

utvecklas. Resultat från samtliga metodval har samtidigt analyserats för att skapa en kvalitativ bild 

över arbetsprocessen och dess utvecklingspotential. 

 

4.1 Veidekke & Svanen 

Veidekke har sedan länge arbetat för att bygga mer klimatsmart. Under år 2008 började Veidekkes 

hållbarhetsresa med att utveckla produktionen med syftet att minska koldioxidutsläppen. Då 

utvecklades miljökonceptet Tellhus, ett koncept som inte längre existerar utan har övergått till att 

bli en del av Veidekkes hållbarhetsarbete. Veidekke släppte vid starten av konceptet ut cirka 1500 

kilogram koldioxid per byggd lägenhet, vilket kan jämföras med dagens utsläppsvärde på ungefär 

1000 kg per lägenhet. Under samma period som Veidekke började utveckla konceptet Tellhus 

började Svanen att ta fram kriterier för att kunna Svanenmärka produktgruppen ”Småhus, 

flerbostadshus och förskolebyggnader”. Runt 2008 och två, tre år framåt i tiden var Svanens 

miljöcertifiering för husbyggande inte speciellt känt och miljöcertifieringen nyttjades knappt.  

Svanen dök upp på Veidekkes radar när en medarbetare hos Veidekke upptäckte Svanens nya 

produktgrupp och såg en bra vinning med att förena miljökonceptet Tellhus med Svanen. 

”Tellhus och Svanen passade som handen i handsken för Veidekke.” – Respondent 1 

Konceptet hade ett stort fokus på koldioxidminskning och på låg energianvändning men var svag på 

området kring vilka material som används i produktionen. Svanen däremot hade strikta krav på 

vilka material som byggs in men mindre krav för att minska energianvändning och 

koldioxidutsläpp. Så utan närmare eftertanke kompletterade konceptet Tellhus och Svanen varandra 

på ett väldigt bra sätt. Veidekke började med att delvis samarbeta med Svanen för att ta fram en 

miljöcertifiering av hög klass och kvalitet. Efter att kriteriedokumentet för den nya produktgruppen 

blivit klar har Veidekke fortsatt att samarbeta med Svanen och under 2011 var man första 

byggföretag i Sverige att färdigställa ett Svanenmärkt flerbostadshus. 

En annan anledning till att Veidekke nu har valt att enbart certifiera sina projekt i egen regi med 

Svanen är att varumärket Svanen är mycket välkänt i Norden, hela 96 % av de tillfrågade i en 

undersökning genomförd av YouGov 2013 känner till varumärket.  

”När man pratar om Svanen blir det inte så mycket frågor om vad det är, folk känner 

redan till Svanen.” – Respondent 5 

”Det jag tycker är bra är att alla vet vad Svanen är.”  – Respondent 6 
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Nu vet förmodligen inte alla vad som krävs för att ett boende ska bli Svanenmärkt men dem känner 

till varumärket och det anser Veidekke är en fördel när man skall marknadsföra miljöcertifieringen 

tillsammans med nya flerbostadshusprojekt. Veidekke vill att deras nyproduktionsprojekt ska 

förknippas med hög kvalitet, bra miljöprestanda och en sund boendemiljö. Vilket är tre 

fokusområden ett Svanenmärkt boende står för. 

En stor utmaning för Veidekke är att växla från att miljöcertifiera enstaka byggnader enligt Svanen 

till att uppnå en standard för arbetet inom organisationen och kunna Svanenmärka alla nybyggda 

flerbostadshus utan större problem. Målet är att Svanenmärkningen ska bli en standard som endast 

utgör en marginalkostnad för projekten. För att målet ska uppnås krävs att en produktionsvänlig 

standard utvecklas i samband med att en bra organisation kring Svanen i Veidekke byggs upp. 

Ett stort steg är taget med att miljöcertifiera enligt Svanen men Veidekke känner sig inte nöjda där 

utan vill fortsätta att utöka sitt hållbarhetsarbete. Svanen ställer höga krav på byggnaden i sig men 

har få krav om man ser till hela arbetet för ett hållbart samhälle. Hållbarhet står för mycket mer än 

att endast bygga miljösmart och därför vill Veidekke utveckla sitt hållbarhetsarbete med ett bredare 

fokus där även de sociala och ekonomiska delarna beaktas. 

”Det är endast vår fantasi och vårt engagemang som sätter gränser i vad Veidekke 

kan uppnå i hållbarhetssynpunkt.” – Respondent 1 

Veidekke vill exempelvis utveckla arbetet med att skapa goda utomhusmiljöer för de boende för att 

upprätthålla den sociala hållbarheten. Detta genom att exempelvis fokusera på mer gröna ytor och 

att skapa uterum där personer som vistas i det bebyggda området kan nyttja och känna sig trygg i.  

 

4.2 Arbetsprocessen vid hantering av Svanens krav 

Hur ser arbetsprocessen ut vid Svanenmärkning av flerbostadshus? 

Att Svanenmärka ett projekt innebär en omfattande process som börjar redan vid starten av ett nytt 

projektet. Processen kan brytas ner i fem övergripande steg vilka presenteras i Figur 4.1. 

Hanteringen av Svanens krav kan ses som en delprocess som påverkar stora delar av projektet och 

pågår fram till dess att byggnaden uppnår alla Svanens krav och efter att Svanens handläggare 

godkänt projektets Svanendokumentation. Byggnaden kan därefter tas i bruk som en Svanenmärkt 

byggnad. Varje företag som vill ha möjligheten att Svanenmärka sina projekt måste först ansöka om 

en licens från Svanen. Licensen anpassas efter vilken typ av hus licensen är tänkt att täcka och efter 

företagets rutiner. Licensieringsprocessen är företagsunik och utvidgas med nya projekt under 

samma licens. Anpassningen kan medföra att flera av produktgruppens krav blir godkända redan i 

huvudlicensen och därmed inte behöver godkännas vid varje nytt Svanenprojekt. Exempelvis kan 

industriellt framtagna koncept vara identiska i enlighet med en del av kraven och behöver därför 

inte åter redovisas för Svanen vid varje nytt projekt. Resterande krav uppfylls under projektets gång 
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där vissa krav kan uppfyllas redan under projekteringen medan andra krav inte kan godkännas innan 

slutredovisningen av projektet för Svanen. 

En del krav behöver ständigt upprätthållas och sträcker sig genom hela projektet. Exempelvis krav 

O13 – Lista över produkter/material som i rapporten är kallad materiallista. Materiallistan behöver 

ständigt uppdateras då varje inbyggt material skall sammanställas i en lista som presenteras för 

Svanens handläggare i samband med slutredovisningen. Även krav som omfattas av Svanens 

materialkrav behöver kontrolleras vid beställning av varje nytt material. Vissa krav kräver mer än 

andra och tiden de tillfrågade under intervjuerna lägger på Svanenrelaterade arbetsuppgifter 

varierar, men allt ifrån ett par timmar i veckan till en halvtidstjänst.  

 

Figur 4.1. Övergripande steg i processen vid Svanenmärkning av ett flerbostadshus 

 

4.2.1 Projektering 

Innan projektstart eller under tidigt projekteringsskede skall en anmälan upprättas till Svanens för 

att utvidga Veidekkes Svanenlicens med det aktuella projektet. Projektet registreras då hos Svanen 

och får en handledare tilldelad projektet. Under projekteringen utnämns en person som 

huvudansvarig för Svanen och överser arbetet. Huvudansvarig för Svanen under projektering skall 

se till att krav efterföljs och skall förmedla information om Svanen samt vad det innebär till övriga 

projektmedlemmar och konsulter.  

”Det är viktigt att alla involverade blir utbildade i Svanen och förstår vad det 

innebär.” – Respondent 5 

Ansökan

Utvigdning av Veidekkes Svanenlicens med aktuellt projekt

Projektering

Projekteringskritiska krav hanteras och förberedelser görs mot 
produktion

Produktion 

Krav hanteras och kan kontinuerligt skickas in för godkännande 
till Svanens handläggare

Slutredovisning

Resterande krav samt projektets poängsammanställning 
redovisas för Svanens handläggare

Överlämnande

Efter godkännande kan byggnaden tas i bruk som ett  
Svanenmärkt Hus
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Under intervjuerna framkommer det att det inte har lagts märkbar kraft eller tid på Svanen under 

genomförda projekteringar. Dock lyfts kravet om energianvändning upp som det krav som märkts 

av mest under projekteringen. I övrigt tar inte Svanen mycket plats under projekteringen.  

”Projekteringen måste ta sitt ansvar och inte överlämna allt Svanenarbete till 

produktionen” – Respondent 1 

”Tyvärr var det väldigt lite fokus på Svanen under projekteringen, den lyste med sin 

frånvaro. Jag har inte märkt skillnad på om det är ett projekt med Svanen eller 

icke Svanen.”  – Respondent 2 

Under projekteringen behöver krav som omfattar utformningen av projektet beaktas. Det innebär att 

Svanens krav för exempelvis energianvändning, fasta ljuskällor, inomhusmiljö och 

sopsorteringsstation behöver hanteras innan bygghandlingar fastställs. Vid projektering efterföljs ett 

program utformat av Veidekke Bostad där alla krav som bör hanteras under projekteringen finns 

listade. Ett av de viktigaste kraven att hantera under projekteringen är krav O42 – Uppnådda poäng 

där 9 av 22 poäng måste uppfyllas sammanräknat från Svanens poängkrav P1-8. Poängkraven måste 

kontrolleras utifrån ett projekteringsperspektiv att tillräckligt antal poäng kan uppnås under 

projektet och att det skapas bra förutsättningar för produktionen att uppnå kravet. 

 

4.2.2 Produktion 

Vid uppstart för ett Svanenprojekt hålls ett startmöte där ansvarsområden för Svanen tilldelas olika 

projektmedlemmar och till startmötet upprättas ett projektrum där alla nödvändiga dokument 

återfinns. Innan produktionsstart skickas ytterligare en anmälan in till Svanen med fördjupad 

information om byggnaden, energiberäkning av byggnaden och en sammanställning av vilka poäng 

i Svanens poängkrav som planeras att uppfyllas.  

Vid produktionsstart utförs en utbildning av Svanen för alla projektmedlemmar i enlighet med krav 

O42 – Information till involverade i byggprocessen. Utbildningen består av grundläggande 

information om Svanen och vad det innebär att bygga ett Svanenmärkt hus. För alla nya 

projektmedlemmar och även underentreprenörer återfinns en beskrivning av Svanen i projektets 

arbetsplatsrutiner. Arbetsplatsrutinerna läses igenom av varje ny person som skall arbeta på 

byggarbetsplatsen i samband med att inskrivning till projektet genomförs. Under intervjuerna 

framkom att ett av projekten visade en introduktionsfilm av Svanenmärkta flerbostadshus under 

inskrivningen utöver beskrivningen i arbetsplatsrutinerna.  

Produktionen utgör den största delen av arbetsprocessen vid hantering av Svanens krav. Här krävs 

det att projektet har en Svanenansvaring som sköter hanteringen och dokumenteringen av Svanens 

krav. Den Svanenansvariga ser till så att alla krav efterföljs och poängnivån från Svanens 

poängkrav uppnås. I produktionen kan flera tjänstemän ha ansvar för olika delar av kravställningen 

vilket bestäms under startmötet. Under intervjuerna framkom det att det är vanligtvis en person som 
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har huvudansvaret och står för kommunikationen med Svanens handläggare för projektet. I något 

fall hade en entreprenadingenjör ansvaret och de fungerar väl om arbetsuppgifterna som involverar 

det dagliga arbetet med Svanen på byggarbetsplatsen är tilldelat någon annan. Det är viktigt för ett 

projekt att alla involverade vet vad Svanen handlar om och att personen med huvudansvaret ser till 

att arbetet hanteras korrekt. 

 

4.2.3 Materialkrav 

Ett av de mer omfattande kravområdena i Svanens kriteriedokument återfinns i kapitel 3 över 

materialkrav. Allt inbyggt material skall vara godkänt enligt Svanens krav med vissa undantag. 

Exempelvis behöver spik och skruv inte vara godkända av Svanen. Används miljömärkta produkter 

(Svanen eller EU-Ecolabel) där det finns krav under kapitel 3, bortfaller kravet på dokumentation 

och produkterna uppfyller automatiskt alla kraven.  

Krav O14-33 ställer krav på vad som får användas under byggnationen. Kraven ställs direkt 

relaterat till vad som byggs in i huset och kraven sträcker sig från att exempelvis ställa krav på 

innehåll i kemiska byggprodukter till att alla installerade toaletter skall vara snålspolande. Kraven 

redovisas på olika sätt, vilket kan ske genom att det enskilda materialet behöver godkännas, 

dokumentation skickas in som påvisar att kravet uppfylls eller en beskrivning av ett system i form 

av ritning eller liknande. De bilagor som krävs för att uppnå vissa krav återfinns i 

kriteriedokumentet samt på Svanens hemsida som enskilt nedladdningsbara skrivbara bilagor. 

Bilagorna finns även med engelsk version om materialet du beställer har en utländsk 

materialproducent. 

Följande krav och produktområden kräver att följande bilagor fylls i av materialproducenten: 

 O15-19, Kemiska produkter  Bilaga 5 – Intyg om kemiska byggprodukter 

 O21, Fasta byggvaror Bilaga 6 – Intyg om oönskade kemiska ämnen i fasta  

    byggprodukter 

 O22, Nanopartiklar  Bilaga 7 – Intyg om nanopartiklar i fasta byggprodukter 

 O24-25, Trämaterial Bilaga 10 – Virke från certifierat skogsbruk eller ekologisk 

    odling                          

 O27, Formaldehyd   Bilaga 13 – Intyg för trä- och bambubaserade material 

    angående formaldehyd 

 

Material och produkter som inte är Svanenmärkta eller märkta med EU-Ecolabel och faller innanför 

något av dessa krav behöver därmed bli godkända av Svanen innan de kan beställas och användas. 

En del av kraven kräver att en bilaga fylls i av materialproducenten innan det kan godkännas av 

Svanens handläggare. 
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Nedan presenteras ett utdrag från Svanens kriteriedokument, krav O21 Oönskade kemiska ämnen.  

 

I kravet kan vi se vilka produktgrupper som omfattas och allt material som faller innanför krav O21 

behöver godkännas av Svanens om dem inte redan är miljömärkta med Svanen eller EU-Ecolabel. 

För detta krav behöver Svanens bilaga 6 punkter a-n fyllas i av materialproducenten där dem styrker 

att de listade ämnena ej ingår i produkten. Tillsammans skickas bilaga och säkerhetsdatablad, 

produktblad och/eller en byggvarudeklaration för produkten till projektets handläggare för 

godkännande.  

  

O21 Oönskade kemiska ämnen (Miljömärkning Sverige AB 2015g) 

Kravet gäller följande produktgrupper:  

 Fasta tätningsprodukter (t.ex. tätskikt för våtrum, våtrumspaneler, ång (DK:damp), vind, och 

radonspärrar, asfaltstakbeläggningar och takfolie) 

 Impregnerat virke 

 Isoleringsmaterial 

 Plastprodukter i form av tomrör (för eldragning i t.ex. vägg), ledningar till starkström, 

avloppsrör, plaströr i eventuella centraldammsugare, invändiga golv tak (DK: loft) och 

väggbeklädnader (gäller ej tekniska utrymmen)  

 

Följande ämnen får inte ingå*:  

 Halogenerade paraffiner, högklorerade, kortkedjade (C10C13) och mellankedjade (C14C17) 

 Fluorerade drivgaser 

 Perfluorerade och polyfluorerade alkylerade föreningar (PFAS) 

 Alkylfenoletoxylater (APEO) och alkylfenolderivater (APD) 

 Bromerade flamskyddsmedel 

 Ftalater 

 Borsyra, natriumperborat, perborsyra, natriumborat (borax) samt eventuella andra borföreningar 

klassade som cancerogena, mutagena eller reproduktionstoxiska 

 Kreosot 

 Benzo(a)pyren, benzo(b)pyren 

 BisphenolA 

 Antimontrioxid 

 Tungmetallerna bly, kadmium, arsenik, krom(VI), kvicksilver eller deras föreningar 

 Tennorganiska föreningar 

 Monoakrylamid 

 

 *Med “ingå” menas ämnen som är tillsatta av producent eller underleverantör och ingår med mer än 100 

ppm i slutprodukten. 
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Materiallista 

Svanen har som krav att alla ingående material i byggnaden skalla dokumenteras i en lista, vilket 

presenteras nedan i krav O13 Lista över produkter/material. Denna lista skall redovisas för Svanen 

vid slutredovisningen. 

 

Kravet innebär att alla material och produkter som används under produktionen skall vara 

dokumenterade i en materiallista.  

Materiallistan är en lista gjord i Excel som hanteras och används på olika sett i de projekt 

intervjupersonerna har varit delaktiga i. En del använder materiallistan som ett stöd i 

godkännandeprocessen vid beställning av ett nytt material. Det gör dem genom att vid varje steg av 

processen fylla i rutor i Excel som visar vilket steg materialet befinner sig i under 

godkännandeprocessen. Nämnvärda rubriker av vad som fylls i är vilken bilaga som används, 

skickat för godkännande, godkänd, bedömd i SundaHus och inlagt i Veidekkes svanenkollektion. 

Andra projekt använder materiallistan endast för att presentera de ingående materialen för Svanen. 

En annan metod i godkännandeprocessen är att använda sig av mailkorgen på ett strukturerat sätt 

med mappar för olika steg och att mailen ligger kvar i inkorgen tills nästa steg är avhjälpt. Under 

intervjuerna diskuterades ämnet och alla tyckte att deras sätt att arbeta på fungerade bra. Det som 

flera påpekade var viktigt är att alla som arbetar med att godkännandet av nya material lägger till de 

material som blivit godkända i Veidekkes svanenkollektion kontinuerligt. Detta då andra projekt 

kan dra nytta av tidigare godkända material och endast behöva dokumentera vilket material som är 

använt i materiallistan.  

I slutredovisningen vill Svanen helst få materiallistan redovisad som en Excelfil med anledning av 

att det går snabbare för deras handläggare att genomföra kontrollen av listan. Vissa projekt 

använder även SundaHus kollektioner där material som används läggs till i en projektspecifik 

kollektion. Då denna metod används skrivs endast material som inte finns bedömda i SundaHus in i 

Excellistan. Ett utdrag från SundaHus görs vid i samband vid redovisning av materiallistan och blir 

istället en PDF-fil som kompletterar Excelfilen. 

  

O13 Lista över produkter/material (Miljömärkning Sverige AB 2015g) 

En sammanställning över material och produktgrupper som används till byggnationen av husen ska 

uppges med följande information: Produktnamn, produktbeskrivning (i form av material eller 

produktgrupp och huvudråvara) och varumärke/producent. Beslag och spik m.m. omfattas inte av kravet.  
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Hantering av Svanens materialkrav 

Beroende på hur en arbetsplats arbetar och hur deras rutiner ser ut beställs material och produkter 

till arbetsplatsen olika ofta. I projektet som täcktes in av fallstudien sker beställningar dagligen. 

Innan ett material beställs är det viktigt att kontrollera så att material och produkter som täcks in av 

Svanens krav är godkända att använda innan de beställs. De flesta beställningar är så kallade 

påfyllnadsbeställningar och då fungerar det smidigt eftersom material redan skall vara godkända om 

de tidigare använts i projektet. När ett nytt material ska beställas och det täcks in av Svanens krav 

behöver material kontrolleras. Kontrollen innebär på Veidekke att materialet letas upp i SundaHus 

materialdatabas för att se om det tidigare godkänts och finns inlagt i Veidekkes svanenkollektion. 

Projektet har beställningslistor upphängda så att yrkesarbetare, underentreprenörer och tjänstemän 

kan skriva upp vad som behöver beställas till morgondagen. Beställningen utförs under slutet av 

varje arbetsdag om det finns något uppskrivet.  

”Man märker av ett projekts olika cykler under produktion men antalet nya material 

och produkter som behöver godkännas.” – Respondent 2 

”Det är viktigt att utföra ’Svanenronder’ under projektet för att kontrollera att 

produkter som används är godkända. Man kan inte blint lita på att 

underentreprenörer använder material som är överenskommet.” – Respondent 4 

Vid beställning av ett material som tidigare inte har använts på arbetsplatsen behöver materialet 

kontrolleras enligt Svanens krav. I Figur 4.2 illustreras godkännandeprocessen som alltid behöver 

genomföras innan en beställning sker av ett nytt material. Det första steget är att kontrollera om 

materialet redan blivit godkänd vid ett tidigare tillfälle. Kontrollen sker genom en sökning i 

SundaHus miljödatabas och är materialet redan tillagt i Veidekkes svanenkollektion kontrolleras 

dokumenteringen och materialet kan därefter beställas. När materialet används skrivs det in i 

projektets materiallista.  

Om materialet inte är godkänt kontrolleras det vilka av Svanens krav materialet omfattas av. 

Beroende på vilket eller vilka krav som omfattas skickas respektive bilagor till leverantören eller 

materialproducenten för ifyllnad och signering. Detta steg kan ta olika lång tid beroende på hur 

villiga den andra parten är för att fylla i bilagor och om man till en början lyckas få tag på rätt 

person. Bilagan skall vara ifylld och signerad av leverantören eller producenten av materialet. Ifylld 

bilaga mailas till Svanen tillsammans med en länk till materialets informationssida i SundaHus där 

relevant dokumentation återfinns.  

Är materialet inte bedömt eller om dokumentation saknas i SundaHus mailas bilagan istället ihop 

med säkerhetsdatablad, byggvarudeklaration eller produktblad beroende på produktkategori. 

Bilagan och medföljande dokumentation bedöms sedan av projektets handläggare hos Svanen. När 

en bedömning är klar skickar handläggaren ett mail med beslut om produkten är godkänd att 

använda eller ej. När materialet är godkänt kan det beställas och användas. Är materialet bedömt i 

SundaHus läggs det in i Veidekkes svanenkollektion, i projektets kollektion samt i materiallistan. 
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Blir material inte godkänt av Svanen, vilket ofta kan utläsas innan bilagan skickas till Svanen 

behöver ett substitut hittas och genomgå samma godkännandeprocess. 

Material som inte kräver att en bilaga fylls i behöver inte genomgå samma process utan hanteras 

genom att dokumentation skickas in direkt till Svanens handläggare utan någon bilaga. 

Dokumentationen godkänns då av Svanen och materialen läggs till i projektets materiallista. 

 

Figur 4.2. Godkännandeprocessen vid beställning av ett nytt material 

 

4.2.4 Kontrollbesök 

Minst en gång under projektet genomför representanter från Svanen ett planerat kontrollbesök, 

vanligtvis handläggaren för projektet. Ett kontrollbesök genomfördes under tiden för fallstudien. 

Besöket syfte är att handläggaren på Svanen ska få en bättre blick över projektet och få det genom 

att se det på plats. En kontroll genomförs av material som är synligt på arbetsplatsen och över vissa 

krav, exempelvis krav över avfallsfraktioner på arbetsplatsen. Under besöket har Svanenansvarig 

och övriga närvarande i platsledningen chansen att ställa frågor till Svanen och om deras krav. 

 

4.2.5 Avvikelser 

Det är enligt Svanen viktigt att så fort en misstanke om en avvikelse finns skall Svanen kontaktas. 

Detta för att Svanenlicensen är en förtroendelänk mellan licensinnehavaren och Svanen där båda 

parter tjänar på att varumärket Svanen håller för vad det står för. Varje avvikelse skall hanteras med 

en grundlig avvikelse- och åtgärdsanalys. Varje avvikelse bedöms enskilt från fall till fall, vilket 
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betyder att en avvikelse som skett på ett projekt kanske inte får samma slutbedömning som för ett 

annat. Det gäller då att inte förlita sig på att bedömning av andra projekts avvikelser kommer att 

gälla och istället arbeta bort eventuell avvikelse under ett tidigt skede.  

 

4.2.6 Slutredovisning 

Kraven som ställs i Svanens kriteriedokument skall redovisas för projektets handläggare. Varje krav 

innefattar en beskrivning av vad som skall dokumenteras och skickas in till Svanen för 

godkännande. Veidekke har en Svanenlicens som omfattar att bygga Svanenmärkta flerbostadshus 

och inom licensen finns det krav som redan är uppfyllda och som varje enskilt projekt inte behöver 

redovisa. Krav som anses uppfyllda och färdigdokumenterade kan under projektets gång 

kontinuerligt redovisas för handläggaren som bedömer dokumentationen och ger sitt godkännande. 

När alla krav har uppfyllts och blivit godkända av Svanens handläggare är byggnaden Svanenmärkt. 

Vid inflyttning erbjuder Svanen en inflyttningskorg till respektive lägenhet med vanliga 

hushållsprodukter som är Svanenmärkta, exempelvis diskmedel, toalettpapper och handtvål. 

 

4.3 Utvecklingsområden i arbetsprocessen 

Under studien har följande förbättringsområden och förbättringsmöjligheter identifierats i 

arbetsprocessen. Observationer under fallstudien och uttalanden/diskussioner under genomförda 

intervjuer har sammanvägts för att ge en bredare bild över vad som kan utvecklas för att optimera 

den nuvarande arbetsprocessen till att effektivare hantera Svanens krav. 

 

4.3.1 Tidsåtgång 

I byggbranschen är projekt ofta är tidspressade och stor vikt ligger i att materialtillförseln inte 

förskjuts. Förskjuts materialtillförseln blir pågående arbetsmoment lidande och med stor 

sannolikhet försenade. Förseningen kan i värsta fall skapa en kedja av förseningar om det är ett 

kritiskt moment. För att säkerställa att det inte uppstår en försening på grund av materialtillförseln 

är det viktigt att undersöka materialval i tid. Framförhållningen behöver således finnas i 

inköpsprocessen av entreprenader, materialbeställningar och vid arbetsberedningar. 

När ett material inte sedan tidigare är godkänt av Svanen behöver det gå igenom processen vid 

beställning av nya material som finns beskriven i rapporten. Denna process är osäker tidsmässigt då 

man inte kan styra hur lång tid det tar innan en ifylld och signerad bilaga för material kan 

införskaffas. Även handläggningstiderna hos Svanen variera från en dag upp till tre veckor och 

material kan dessutom bli underkända.  

En skillnad från ett vanligt och ett Svanenmärkt bostadsprojekt är att de material som vanligtvis 

används vid olika arbetsmoment kanske inte går att använda. Är material inte godkända enligt 

Svanens krav får dessa inte användas vid byggnationen. I ett sådant fall behöver substitut hittas som 
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uppfyller kraven från Svanen och går att använda för att utföra samma arbetsmoment. Risken finns 

att substitutet inte uppnår likvärdig standard, kvalité och/eller utformning. Detta kan skapa problem 

i flera led, exempelvis för yrkesarbetarna som använder substitutet kan arbetsmetoden förändras, 

beställaren kan bli missnöjd över förändrad kvalité eller utformning. För att minimera problemen 

vid eventuellt substitut bör produkter som innefattar kritiska moment eller utformning hanteras i ett 

tidigare skede för att skapa tidsutrymme att hantera fler än ett substitut. 

Under intervjuerna påpekades det att det läggs ner förvånansvärt lite tid med arbete kring Svanen i 

projekteringsskedet. Det bör läggas mer tid under projekteringen åt att hantera frågor som i ett 

senare skede blir mer kritiska. Kan man hantera det i större utsträckning under projekteringen kan 

man i produktion lita på att det i handlingarna stämmer och redan är kontrollerat. Då kan man kolla 

upp föreskrivna produkter som en check istället för att behöva gå igenom godkännandeprocessen. 

”Vi måste bli bättre på att informera konsulter om Svanens krav och kravställa 

föreskrivna produkter samt att de skall vara kontrollerade och godkända hos 

Svanen innan produktion.” – Respondent 2 

”Till nästa projekt skulle det bli bra om man redan under projekteringen började se 

över godkännandet av material.” – Respondent 3 

Svanens kriterier innebär omfattande dokumentering och materialgodkännandeprocess. Det innebär 

att projektets ansvariga för att hantera Svanen i produktion tillbringar en hel del tid med 

arbetsuppgiften. Under intervjuerna framkom det att samtliga som hanterat Svanen i produktion 

gjorde det utan tidigare erfarenhet och behovet av en bra erfarenhetsåterföring samt utbildning är 

stor.  

”Svanen tog ganska mycket tid i början, nästan 40-50 % av min arbetstid. Svanen 

kostar mer är ett vanligt projekt, genom den tid som någon i Veidekke måste 

lägga ner på varje projekt.” – Respondent 2 

”Jag har lagt ner en halvtidstjänst på Svanen i mitt projekt.” – Respondent 6 

 

4.3.2 Underkända material 

Under fallstudien uppdagades det att det inte fanns något bra system för att hantera underkända 

material från Svanen. Detta bekräftades under intervjuerna där respondenterna ansåg att det borde 

finnas något sätt att se vilka material som redan är kontrollerade men underkända. Det saknas i 

dagsläget ett sätt att visa för andra projekt vilka dessa material är. Att använda en bemärkning likt 

den gröna svanenlogga som idag används i SundaHus för godkända material, kan underkända 

material enkelt märkas ut med en svan av annan färg eller med en bemärkning.  

”Det vi saknade ett tag var någon form av svart svan för produkter vi har fått avslag 

för från Svanen för att kunna förmedla det till andra projekt.” – Respondent 3 
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Detta var någonting som togs upp av de under intervjuerna men där ingen riktigt vet om hur många 

material det kan handla om. Men sammanräknat kan det handla om arbete i totalt sett flera 

arbetsdagar, att effektivisera med ett system skulle då gynna Veidekkes projekt. Varje projekt 

använder likvärdiga produkter om inte samma under produktionen. Om det då inte finns något 

system för att rapportera vilka material det handlar om stannar den informationen i projektet. 

Utvecklar man ett system för detta minimerar man risken för att andra projekt försöker godkänna 

samma material som tidigare blivit underkänt. Med en ny bemärkning i SundaHus skulle detta 

tidslöseri minska. 

 

4.3.3 Material som ej finns bedömda i SundaHus 

Idag saknas även ett bra system för att rapportera och hitta material som inte finns bedömda i 

SundaHus miljödatabas samt har blivit godkända eller underkända av Svanen. Material kan skickas 

in för bedömning hos SundaHus och det genomförs i en del projekt. SundaHus begär en avgift för 

bedöma ett nytt material och avgiften är baserad på den tid handläggaren behöver för att hantera 

inskickad dokumentationen. Detta är direkt relaterad till hur väl dokumentationen är framtagen. 

Avgiften är inte stor sett till att få ett material bedömt men då det kan handla om väldigt många 

material kan kostnaden i slutändan bli stor. I fallstudien handlade det om ca 10 olika material som 

låg utanför SundaHus databas. Skulle varje material i genomsnitt få en avgift på 1000 SEK för 

respektive bedömning hade totalkostnaden uppgått till 10 000 SEK.  

Under intervjuerna ansågs det ligga i materialleverantörerna eller producenterna ansvar att själva 

ansöka om att få sina material bedömda i SundaHus. Det borde ligga inom deras intresse att få sina 

produkter bedömda i SundaHus eftersom det första som utförs innan beställning av ett nytt material 

är att söka i SundaHus efter produkter som redan är godkända. Detta var något som framfördes vid 

kommunikationen med de leverantörer och producenter som inte hade fått sina material bedömda. 

I dagsläget finns en lista över material utanför SundaHus men som inte uppdaterats på flera 

månader. Ett system som hanterar dessa material skulle behövas där medarbetare kan lägga till och 

söka efter material som redan behandlats av andra projekt i Sverige. 

 

4.3.4 Samordning av Svanen 

Processen skulle kunna utvecklas genom att man tillsätter en ansvarig samordnare för 

Svaneprojekten varje region, vilket var något som diskuterades under intervjuerna. Att ha en person 

i varje region som samverkar och hjälper projekten med Svanens krav. Denna person skulle kunna 

bistå med hjälp under uppstart av nya projekt, hantera godkännanden av kollektioner med centrala 

leverantörer och agera stöd för medarbetare som arbetar med Svanens krav i projekten. Denna 

person skulle även kunna hantera utbildningen av projektmedlemmar vid uppstart av nya projekt 

och vara med och utveckla Veidekkes rutiner vid hanteringen av Svanens krav.  

”Det behöver tillsättas resurser för att hantera Svanen.”  – Respondent 5 
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”Svanens krav är lite luddiga och kan tolkas olika.” – Respondent 3 

”Svanens kriterier har alldeles för mycket tolkningsutrymme vilket skapar en 

frustration.” – Respondent 6 

Då Svanens krav ibland har ett visst tolkningsutrymme skulle en samordnare kunna samla och 

förmedla hur dessa krav hanterats i tidigare projekt och hur Veidekke sammantaget ska tolka 

Svanens kriteriedokument. 

4.3.5 Erfarenhetsåterföring 

En stor del av momenten i arbetsprocessen kring Svanens krav återfinns i alla Svanenprojekt. 

Veidekke kan med en systematisk erfarenhetsåterföring uppnå en effektivare process genom att 

förmedla erfarenheter mellan projekten.  

”Det är mycket personlig erfarenhetsåterföring i dagsläget.” – Respondent 2 

Detta kan ske genom att erfarenheter från genomförda projekt utnyttjas och att problem som där 

uppstår avhjälps på bästa möjliga sett inför nästkommande projekt. Det framkommer tydligt i 

arbetet som läggs ner i Svanenrelaterade moment kan ske utan tidspress tidigt i projektet. 

Momenten kan ske redan under projekteringen för att produktionen ska slippa utföra tidskrävande 

arbeten när tidsramen kan vara väldigt kritisk.  

I projektbaserad produktion hävdar Lidelöw (2015) att erfarenhetsåterföring är en delprocess som är 

svår att skapa ett operativt flöde i. Detta just för att det är vanligt att personen med erfarenheten inte 

ser en egen vinning i att förmedla den vidare. Speciellt om det handlar om att dela erfarenheter med 

en annan aktör. Delprocessen anses vara grund för ett fungerande förbättringsarbete. (Lidelöw 

2015:255)  

Det är relativt enkelt att skapa en databas för att samla erfarenheter men det saknas ofta en 

analysfunktion som ägnar tid åt att sortera, analysera och presentera dessa data(Lidelöw 2015:256). 

Detta skulle vara en optimal arbetsuppgift för en Svanensamordnare, att ta del av erfarenheterna 

från olika projekt för analys. Samordnaren kan efter genomförd analys förmedla erfarenheterna 

vidare till de olika projekten och använda datan för vidareutveckling av arbetsprocessen. 

Erfarenhetsåterföring är en viktig del av en projektbaserad produktion där information om problem 

som uppstått vid tidigare projekt kan avhjälpas vid nästa projekt. För att problemet skall kunna 

avhjälpas i ett tidigt skede eller helt undvikas krävs det att informationen når de personer som skall 

arbeta med det nya projektet. Det betyder att det behöver finnas ett bra system för att lämna och 

hämta erfarenheter.  

Under flera intervjuer diskuterades möjligheten att samla Svanenansvariga från olika projekt inom 

Veidekke. Detta möte skulle tillägnas möjligheten att dela erfarenheter, utveckla processen och 

diskutera rutiner vid hantering av krav. 
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4.3.6 Marknadsföring 

Det var enhälligt vid samtliga intervjuer att marknadsföringen av Svanen har varit bristfällig. Under 

fallstudien observerades marknadsföringen av Svanen endast vid två olika tillfällen. Det första var i 

projektets försäljningskatalog och på en uppsatt banderoll på byggets fasadställning under en kort 

period. Även vid dessa observationer var marknadsföringen inte riktad åt att frambringa att 

byggnaden faktiskt är Svanenmärkt. Marknadsföringen är ofta mer riktad åt något bostadstekniskt, 

exempelvis antal lägenheter i ett centrumnära läge. Svanenmärket var presenterat och det angavs att 

det byggs Svanenmärkta lägenheter. Marknadsföringen fungerade väl och samtliga lägenheter blev 

sålda men det stoppar inte från att frambringa Svanen i en större bemärkelse. Detta konfirmerades 

alltså under intervjuerna och det framkom att Svanen borde synas mer. När projekten arbetar hårt 

med att Svanenmärka ett flerbostadshus vill de att det ska synas att Veidekke bygger hållbart och 

med Svanen.  

”Det är vi som ansvarar för informationen till kunderna. Där kan vi göra mycket, 

mycket mer i säljmaterialet och maknadsföringen av Svanen.” – Respondent 5 

”Jag tycker att vi har varit mycket dåliga i detta projekt att marknadsföra Svanen.” 

– Respondent 6 

Det framkommer oftast att huset är Svanenmärkt men väldigt lite om vad det innebär. Ett 

Svanenmärkt hus är av hög kvalité, har en god inomhusmiljö, låg energiförbrukning och är byggd 

med sunda materialval. Marknadsföringen bör trycka på dessa områden mer specifikt och möjligtvis 

genomföra tester på exempelvis luftkvalitén inomhus för att bekräfta det sunda boendet, vilket 

senare kan marknadsföras. 
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5. SLUTSATS 

Kapitlet presenterar författarens slutsatser utifrån genomförd studie. I kapitlet redovisas besvarade 

forskningsfrågor baserat på arbetets resultat och analys. 

5.1 Forskningsfråga I 

Vad innebär Svanenmärkning vid byggnation av flerbostadshus? 

Miljömärkningen innebär att beställaren får ett nybyggt hus av hög kvalitet, låg klimatpåverkan och 

god boendemiljö vilket säkerställs med krav på, god inomhusmiljö, låg energianvändning, material- 

och kvalitetskontroll samt för byggprocessen. För att ett företag skall kunna bygga Svanenmärkt 

krävs först en licens av Svanen. Denna licens är företagsspecifik och utvidgas med varje nytt 

projekt under samma licensnummer. Att vara licensinnehavare medför att Svanens välkända 

varumärke kan användas i marknadsföringssyften. 

5.2 Forskningsfråga II 

Hur ser arbetsprocessen ut vid Svanenmärkning av flerbostadshus? 

Svanenmärkning av flerbostadshus är en omfattande process som består av femtio obligatoriska 

krav samt åtta poängkrav. Arbetsprocessen kan brytas ner i fem övergripande steg, ansökan, 

projektering, produktion, slutredovisning och överlämnande. I ett tidigt skede utfärdas en ansökan 

till Svanen om att utöka företagets Svanenlicens med ett nytt projekt. Denna ansökan kan 

genomföras innan projektstart men även under projekteringens gång. Under projekteringen utses en 

Svanenansvarig som förmedlar aktuell information till alla projektmedarbetare. I detta skede 

hanteras krav som omfattar utformningen av projektet och förberedelser görs mot produktionsstart.  

Vid produktionsstart görs en ansvarsfördelning för Svanens krav samt att alla projektmedlemmar 

utbildas i Svanen och vad det innebär att arbeta på ett Svanenmärkt byggprojekt. Under 

produktionen hanteras Svanens krav och uppfyllda krav skickas till Svanens handläggare för 

godkännande. Detta genomförs kontinuerligt under hela produktionsskedet och avslutas med en 

slutredovisning för Svanen. När slutredovisningen är avslutad och eventuella kompletteringar är 

godkända kan projektet överlämnas som ett Svanenmärkt flerbostadshus. 

5.3 Forskningsfråga III 

Hur kan nuvarande arbetsprocess optimeras för att effektivare hantera Svanens krav vid 

byggnation av Svanenmärkta flerbostadshus? 

Det är viktigt att under produktionen förse projektet med tillräcklig tid för att genomgå 

godkännandeprocesser för nya material till kommande arbetsmoment. Här går det att optimera 

arbetssättet i produktion genom att förlägga deadlines i tidplanen när inköp, materialbeställningar 

och arbetsberedningar behöver vara upprättade. På så sätt kan produktionen skapa en tidbuffert för 

att kontrollera material mot Svanen. Under projekteringen bör mer tid ägnas åt att hantera Svanens 

krav för att skapa bättre förutsättningar vid överlämnandet till produktion. I projekteringen bör även 
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föreskrivna material kontrolleras mot Svanen så att produktionsorganisationen kan förlita sig på att 

materialen i handlingarna redan är godkända. 

Veidekkes styrdokument för arbetsprocessen kan utvecklas och förse nya projekt med mer 

detaljerad information om hur kraven skall hanteras. Detta kan ske genom en strukturerad 

erfarenhetsåterföring där Svanenansvariga kan dela med sig av sina erfarenheter och göra det lättare 

för alla nya Svanenprojekt. För att förse projekten med ytterligare stöd och utveckling av processen 

kan en Svanensamordnare för respektive region tillsättas. Samordnaren kan tänkas bistå projekt 

med hjälp under projektets gång, hålla i utbildningar om Svanen, samla och hantera erfarenheter 

samt utföra godkännanden av kollektioner från centrala leverantörer. 

Det förekommer just nu slöseri i arbetsprocessen i form av att material som blir underkända samt 

material som ligger utanför Veidekkes svanenkollektion inte kan inrapporteras på ett systematiskt 

sätt. Här finns mycket utvecklingspotential genom databasmodifikation. Kollektionen kan utökas 

med material som blir underkända så att nästa projekt som tänker använda materialet inte behöver 

söka efter en bilaga till ett material som kommer att bli underkänt. Följaktligen kan en databas 

skapas inom Veidekkes organisation där material som inte änne blivit bedömda av SundaHus kan 

lagras. 
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6. DISKUSSION 

I detta kapitel presenteras en diskussion om det genomförda arbetet, fortsatt arbete och förslag på 

eventuell fortsatt forskning. Här ges även konkreta förslag för vidare utveckling av 

arbetsprocessen. 

 

6.1 Genomfört arbete 

Resultaten som tagits fram i studien grundar sig till stor del på observationer under genomförd 

fallstudie samt från utförda intervjuer. Informationen som omfattar arbetet kommer alltså från en 

första hands observation där arbetet i processen studien undersöker utfördes. Därtill har 

datainsamlingen styrkts med kompletterande kvalitativ information från personer delaktiga i samma 

arbetsprocess i andra delar av Veidekkes organisation. Följaktligen kan informationen anses vara 

relevant och trovärdig för studien.  

Vid en mer utförlig studie hade intresse givetvis funnits till att utföra fallstudier på andra projekt 

och företag. Det hade samtidigt varit intressant att genomföra en mer omfattande intervjustudie där 

fler personer intervjuas och från mer än ett företag. Detta anses dock inte påverka utförd studie utan 

hade i ett sådant fall inneburit en mer generaliserad riktning och inte varit lika företagsspecifik 

vilket var studiens mål. Användning av fallstudie som metodval fungerade bra då en stor kunskap 

av arbetsprocessen hämtades in under studien. Samma inblick i processen hade vart svårt att 

åstadkomma genom andra metodval som exempelvis en enkätundersökning. Även intervjustudien 

gav data kritiskt till en kvalitativ analys av processen och litteraturstudien av Svanens 

kriteriedokument var nödvändig för arbetets genomförande.  

 

6.2 Fortsatt arbete/rekommendationer 

Det fortsatta arbetet med Svanen skulle kunna grunda sig i ett samarbete mellan medarbetare med 

Svanenrelaterade arbetsuppgifter genom Veidekkes involverande arbetssätt. Veidekke skulle kunna 

tillsätta en utvecklingsgrupp för Svanen där alla regioner och projekt kan vara med att påverka. Man 

skulle kunna utveckla erfarenhetsutbytet med att fler möten arrangeras där Svanenansvariga träffas, 

skapa ett projektrum i syfte av att dela erfarenheter kring Svanen samt att utveckla utbildningen för 

nya Svanenansvariga. Det arbete som krävs för att uppnå en standard för Svanenmärkning av 

flerbostadshus, vilket är ett mål för Veidekke, bör en undersökning genomföras om vad som kräver 

mest tid, vart problem/missuppfattningar uppstår och om nya rutiner behöver implementeras.  

I arbetet lyfts flera förbättrings- och utvecklingsmöjligheter fram och Veidekke kan 

förhoppningsvis använda studien i sitt fortsatta hållbarhetsarbete med att undersöka potentialen av 

att implementera något eller flera av studiens förbättringsförslag. 
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Följande förslag på utveckling av arbetsprocessen ges till Veidekke: 

- Upprätta tydligare styrdokumentation för nya projekt med mer utförlig information kring 

hur varje krav skall uppfyllas enligt Veidekkes rutiner. Detta kan ske genom att man skapar 

en utvecklingsgrupp med Svanenansvariga där Veidekkes rutiner för att bygga enligt Svanen 

kan utvecklas. Ett exempel på styrdokument som kan upprättas är en guide för de som 

hanterar och arbetar med Svanen. Ett dokument där det för alla krav ges en förklaring till 

vad som behöver utföras och skickas in enligt Veidekkes rutiner samt lite tips & tricks för 

hanteringen. 

 

- Utöka SundaHus med ytterligare kollektioner för godkända material med specifika 

användningsområden och för kontrollerade underkända material. Kan möjligtvis bestå av en 

gul respektive svart svan i samverkan med redan existerande grön svan. 

 

- Skapa en egen databas eller materiallista över godkända respektive underkända material som 

inte finns bedömda i SundaHus. Databasen eller listan bör vara enkel att söka i, hämta 

information från och lägga till information i. 

 

- Tillsätta regionansvariga för hantering av Svanenmärkta projekt. Personer som hanterar 

godkännanden av större kollektioner, ger stöd till Svanenansvariga i projekt, håller i 

utbildning vid uppstart av projekt och hanterar erfarenheter från projekt. Att erfarenheter 

från olika projekt hanteras på ett organiserat och strukturellt sätt så att alla Veidekkes 

projekt enkelt kan ta del av informationen samt att erfarenheterna används för att utveckla 

styrdokumenten. 

 

- Tillsätta en grupp som utvecklar marknadsföringen av Svanen för framtida bostadsprojekt 

med representanter även från Veidekke Entreprenad. 

Generella förlag på utveckling av arbetsprocessen: 

- Att man genom SundaHus, Basta eller någon annan material- och produktdatabas skapar 

branschgemensamma Svanenkollektioner där alla material som bedömts av Svanen samlas. 

Kollektioner där det är lätt för dem som hanterar Svanens krav i respektive projekt kan 

hämta och lämna information om material. Det mest fördelaktiga sättet att skapa en 

gemensam databas där alla bedömda material finns är om Svanen själva likt det sätt de lagt 

in sina Svanenmärkta produkter även lägger in bedömda material. Eller om Svanen skapar 

eller öppnar upp befintlig databas över material som bedömts. 

 

- Utveckling av ett webbaserat godkännandesystem hos Svanen där bilagor och relevant 

dokumentation laddas upp för godkännande. Där man dessutom kan öppna upp så att 

licensinnehavare ser vilka material som är under bedömning.  
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6.3 Fortsatt forskning 

Svanens produktgrupp för märkning av småhus, flerbostadshus och förskolor är på framåtmarsch 

inom den Svenska byggbranschen. Det skapar en bredare kundgrupp med möjlighet för förbättring 

inom olika områden. 

- Fortsätta studien genom att studera andra företag inom samma ämnesområde för att skapa en 

mer generaliserad teori om arbetsprocessen. 

 

- Genomföra en studie när den nya kriterieversionen 3.0 har implementerats. 

 

- Analysera hur Svanenmärkning påverkar ett projekt ekonomiskt, en viktig del i 

projektbaserad produktion. I framförallt byggbranschen har projekten ofta en stram 

ekonomisk marginal. 

 

- Studera hur en Svanenlicens för byggnadskoncept hanteras 

o Kan ett koncept utvecklas för att minimera antalet krav som behöver tas till hänsyn 

under produktion och/eller projektering? 

 

- Studera hur ett branschgemensamt system för hantering av godkända material och produkter 

skulle kunna implementeras 

 

6.4 Svanens kommande kriterieversion 3.0 

Innan Svanen fastställer nya kriteriedokument går det ut på remiss. En del av respondenterna 

utryckte en viss oro över vad den nya kriterieversionen kommer att innebära. Med uppdaterade krav 

på material, speciellt dem som kräver att en bilaga fylls i finns det en risk för att alla material i 

Veidekkes svanenkollektion behöver godkännas på nytt. Det handlar om över 5000 olika material 

som redan har godkänts. Oron skulle vara kortvarig om det visar sig att det inte krävs eller om 

Svanen öppnar upp sitt materialregister för alla licensinnehavare. 
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8. BILAGOR 

Bilaga 1 – Intervjufrågor till respondent med styrande befattning 

Bilaga 2 – Intervjufrågor till respondenter med befattning inom produktion 

Bilaga 3 – Intervjufrågor till respondent i beställarorganisationen 

 

 



 

 

 

  



 

 

Bilaga 1 – Intervjufrågor till respondent med styrande befattning 

- Vilken är din roll i Veidekke? 

 

- Varför valdes just Svanen som standard i Veidekkes projekt i egen regi? 

 

- Vad kan Veidekke bidra med ytterligare för ett mer hållbart samhälle? 

 

- Vad ligger näst på agendan i Veidekkes hållbarhetsarbete? 

 

- Saknas en mer omfattande LCA(Life Cycle Assessment) i Svanen? 

 

- Hur är din involveringsgrad i projekt vid hantering av Svanens krav? 

 

- I vilken utsträckning har du kontakt med Svanen? 

 

- Hur arbetar Veidekke med utvecklingen av Svanens kriterier för produktgruppen? 

 

- Hur är din syn på arbetsprocessen vid hantering av Svanens krav? 

 

- Vad anser du fungerar bra med hanteringen av Svanens krav? 

 

- Vad anser du fungerar mindre bra med hanteringen av Svanens krav? 

 

- Hur anser du att Svanen påverkar projektet vad gäller: projektets ekonomi, 

materialanvändning och resursbeläggning? 

 

- Vad tycker du om Svanen och att Veidekke har beslutat att använda den som standard för 

projekt i egen regi? 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

Bilaga 2 - Intervjufrågor till respondenter med befattning inom produktion 

- Vilken är din roll i Veidekke? 

 

- Vilka ansvarsområden har/hade du i projekt som Svanenmärkts? 

 

- Var du med under projekteringen av projekt som Svanenmärkts? 

 

- Fanns Svanen med på agendan under projekteringen? 

 

o På vilket sätt hanterades Svanen under projekteringen? 

 

- Kan du beskriva för mig hur arbetsprocessen kring Svanen fungerar? 

 

- Finns det fungerande moment man kan bygga vidare på? 

 

o Vilka är dessa och har du några förslag på hur de kan förbättras? 

 

- Finns det bristfälliga moment man kan förbättra? 

 

o Vilka är dessa och har du några förslag på hur de kan förbättras? 

 

- Önskar du dig något som kan hjälpa till i arbetet med Svanen? 

 

- Hur anser du att Svanen påverkar projektet vad gäller: projektets ekonomi, 

materialanvändning och resursbeläggning? 

 

- Har du vid något annat tillfälle arbetat med andra miljöcertifieringar och hur tycker du att 

den/dem förhåller sig till Svanen? 

 

- Vad tycker du om Veidekkes hållbarhetsprofil? 

 

- Tycker du att Veidekke gör tillräckligt för ett mer hållbart samhälle? 

 

o Om inte vad hur vill du att Veidekke ska förändra sin hållbarhetsprofil? 

 

- Anser du att projekteringen av Svanen var tillräcklig innan byggstart? 

 

o Om inte, vad skulle kunna förbättras? 

 

- Hur arbetar ni med erfarenhetsåterföring kring Svanen? 

 

- Vad tycker du om Svanen och att Veidekke har beslutat att använda den som standard för 

projekt i egen regi? 



 

 

  



 

 

Bilaga 3 - Intervjufrågor till respondent i beställarorganisationen 

- Vilken är din roll i Veidekke Bostad? 

 

- I vilka delar av byggprocessen har du arbetat med Svanenrelaterade arbetsuppgifter? 

 

- Vad innebär dessa arbetsuppgifter? 

 

- Hur hanteras Svanens krav i tidigt skede och under projekteringen? 

 

- Kan du beskriva din syn på arbetsprocessen av Svanen som genomlöper ett projekt? 

 

- Finns det fungerande moment i hanteringen av Svanens krav som går att bygga vidare på? 

 

o Vilka är dessa och har du några förslag på förbättringsmöjligheter? 

 

- Finns det bristfälliga moment i hanteringen av Svanens krav som kan förbättras? 

 

o Vilka är dessa och har du några förslag på förbättringsmöjligheter? 

 

- Önskar du dig något som kan hjälpa till i arbetet med Svanens krav? 

 

- Hur hanteras information kring Svanen mellan bostad och entreprenad? 

 

- Har du tidigare arbetat med andra miljöcertifieringar och hur tycker du dem förhåller sig till 

Svanen? 

 

- Vad tycker du om Svanen och att Veidekke har beslutat att använda den som standard för 

projekt i egen regi? 

 


