
EXAMENSARBETE

Miljöcertifiera eller inte?
En studie av beställares syn på miljöcertifiering av byggnader

Åsa Waara

Civilingenjörsexamen
Arkitektur

Luleå tekniska universitet
Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser



 

 

  Miljöcertifiera 
eller inte? 

En studie av beställares 
syn på miljöcertifiering 
av byggnader 

Åsa Waara 
Civilingenjör Arkitektur 
Luleå Tekniska Universitet 
2012 



 

 

 

i

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Titel: Miljöcertifiera eller inte? En studie av beställares syn på miljöcertifiering av byggnader 
Engelsk titel: Environmental certification. A study of environmental rating systems from investors’ point-
of-view 
Författare: Åsa Waara 
Omfattning: Examensarbete 30 hp 
Datum: 2012-11-16 
Program: Civilingenjör Arkitektur 300 hp 
Företag: Arkitekthuset Monarken, Luleå 
 
Handledare: Sofia Lidelöw 
Extern handledare: Magnus Kieri, Arkitekthuset Monarken  
Examinator: Helena Johnsson  
 
Luleå Tekniska universitet 
Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser 
Avdelningen för byggkonstruktion och produktion. Träbyggnad 



 

 

 

ii

Förord 
Med detta arbete avslutar jag den sista terminen av mina fem år av studier vid Civilingenjör 

Arkitektur på Luleå Tekniska Universitet. Arbetet omfattar 30 hp, vilket motsvarar en termin, 

och har utförts under hösten 2012.  

Mitt intresse för hållbart byggande och hållbar stadsutveckling växte fram under de sista 

terminerna av utbildningen och när möjligheten att skriva om hållbart byggande och 

miljöcertifiering för Arkitekthuset Monarken dök upp så var beslutet om ämne till 

examensarbetet enkelt. 

Jag skulle vilja rikta ett stort tack till min handledare på universitetet, Sofia Lidelöw, som 

ständigt kommit med tips, alltid funnits till hands och kommit med snabba svar på mina frågor. 

Jag vill även tacka min handledare Magnus Kieri samt Hans Kohkoinen och alla andra på 

Arkitekthuset Monarken som ställt upp med svar på mina funderingar och guidat mig rätt bland 

alla uttryck och begrepp som dykt upp i mina undersökningar.  

Ytterligare tack vill jag rikta till Mikko Timonen, Michael Hansson och Claes Ljunghager som 

ställde upp på mina intervjuer samt till alla de beställare som tog sig tid att svara på min enkät. 

Utan er hjälp hade detta arbete inte varit möjligt! 

Sist men inte minst är jag tacksam för allt stöd från vänner och familj under hela studietiden. 

 

Luleå november 2012 

Åsa Waara 



 

 

 

3 

Sammanfattning 
Hållbarhet har blivit ett ord i tiden och används idag flitigt inom de flesta arbetsområden, stora 

som små. Dock verkar hållarbetsarbetet vara mycket tomma ord och arbetet är inte lika 

omfattande som viljan att arbeta långsiktigt.  

Byggsektorn står för en stor del av energianvändningen i Sverige och där finns stora 

förbättringar att göra. På senare tid har ett intresse för miljöcertifiering av byggnader uppstått. 

Det finns vissa fördelar med att använda sig av dessa system vid byggprojekt, det finns även en 

del nackdelar. Dessa fördelar och nackdelar upplevs olika för olika aktörer i byggprocessen. 

Denna uppsats tar upp frågan om varför man som beställare tar beslutet om att börja 

miljöcertifiera när det är allmänt känt att det är stora utgifter som förknippas med denna 

satsning. Vidare kommer även frågan om varför man inte väljer att miljöcertifiera en byggnad 

att besvaras. Miljöcertifieringens roll för ett arkitektkontor studeras också.  

Studiens utgångspunkt grundade sig i litteraturstudier inom hållbarhet och miljöcertifiering. De 

empiriska data som inhämtades grundade sig i en enkätundersökning som skickades ut till 

arkitektkontorets aktuella och potentiella beställare. Vidare gjordes tre stycken 

beställarintervjuer samt ostrukturerade intervjuer på ett arkitektkontor. Utifrån dessa 

undersökningar konstaterades att miljöcertifiering inte är vidare utbrett i dagsläget bland detta 

arkitektkontors beställare. Ett fåtal av de tillfrågade hade tagit beslut om att börja arbeta i 

större utsträckning med miljöcertifiering. En av dessa som senare intervjuades såg fördelar med 

miljöcertifiering såsom att det är varumärkesstärkande och hållbart i det långa loppet. Ett flertal 

var negativt inställda till att börja miljöcertifiera byggnader och detta berodde bland annat på 

höga kostnader för certifiering, när de kunde uppnå liknande resultat utan att lägga pengar på 

certifieringsavgifter och dyra material. De fördelar som sågs med miljöcertifiering var ofta inte 

mätbara, så som samhällsansvar och välvilja. Den starkaste orsaken bakom att inte 

miljöcertifiera var de ökade kostnaderna. Från undersökningarna kunde även utläsas att det 

populäraste miljöcertifieringssystemet hos arkitektkontoret och deras potentiella och aktuella 

beställare var det svenska systemet Miljöbyggnad. 
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Abstract 
Sustainability is a term frequently used across different working fields. However the word seems 

to have lost some of its meaning as it has been over-used. 

The building sector accounts for a large amount of the energy-use in Sweden and there are a lot 

of improvements to be made in this area. Lately an interest in environmental certification of 

buildings has developed. There are some advantages with these environmental certification 

systems as well as some disadvantages. The various actors in the building process experience 

these advantages and disadvantages differently. The objective of this thesis is to examine why 

investors are willing to use environmental certification of buildings, when it is widely known 

that there are additional costs to classify for these certificates. The question why some investors 

do not want to certificate their buildings is also investigated. Further the function of 

environmental rating systems for an architectural firm is also studied. 

The starting-point of this master thesis is a literature review related to these topics. The 

empirical data for the study was collected through a questionnaire and in-depth interviews. 

Three interviews with investors as well as interviews with an architectural firm were conducted. 

The result of these studies show that environmental certifications are not as widely used as 

thought among the investors. A few of the asked investors had taken a decision to use 

environmental certifications. One of these investors was asked in an interview what advantages 

they saw with this kind of certification systems and answered that it is strengthening their 

brand as well as it is sustainable in the long term. Most of the responding investors in the 

questionnaire were not interested in this kind of certification because of the additional costs 

connected to the certification. They argued that they could build as good, or even better, 

buildings as the certificated ones without having to pay for the certification fees and expensive 

building materials required. The study also showed that the advantages that were connected to 

environmental certification were not always easy to measure. For example social responsibility 

and good will. The greatest reason why not to certificate was the rising costs. 
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1 Inledning 
I detta kapitel beskrivs bakgrunden till ämnet för detta examensarbete. Bakgrunden leder vidare 

till syfte och målsättning. Fallstudieföretagets bakgrund till problemställningen presenteras. 

Avgränsningarna ger en bild över vad som studerats och tagits hänsyn till vid undersökningar 

och litteraturstudier.  

1.1 Bakgrund 
På senare år har frågan om hållbarhet kommit upp och blivit aktuell inom de flesta branscher. 

Det skrivs, talas, analyseras och funderas över problemen vi står inför men det finns så mycket 

mer än analyser som behöver göras för att komma ifrån den framtid vi går tillmötes. Människan 

själv står för många av de klimatförändringar som uppstått och fortfarande uppstår. 1987 togs 

den så kallade Brundtland-rapporten fram av FN och förklarade att hållbar utveckling är att 

tillfredsställa dagens behov utan att äventyra framtiden för kommande generationer 

(Miljödepartementet 2012:a). I Sverige ser regeringen hållbar utveckling som ett övergripande 

mål för politiken och har tagit fram fyra strategiska utmaningar som står i fokus sedan 2006. En 

av de fyra utmaningarna är ”Bygga samhället hållbart”, vilket bland annat innefattar fysisk 

planering och utveckling av boendemiljöer (Miljödepartementet 2012:a). I Regeringens skrivelse 

Strategiska utmaningar menar de att Sverige skall främja hållbar konsumtion och produktion 

och inom många områden är Sverige världsledande, bland annat inom miljöanpassad teknik och 

åtgärder mot miljögifter. År 2007 lämnade Sveriges Regering proposition om energianvändning 

till Riksdagen. Propositionen innehöll bland annat målet att Sverige skall effektivisera sin 

energianvändning med 20 % till år 2020, jämfört med 2008 (Näringsdepartementet 2012). I 

dagsläget kan det verka som att arbetet med miljöfrågor mest är ett spel för gallerierna. En 

mening om miljö i ett dokument och plötsligt arbetar alla med miljö i sina projekt utan att det 

egentligen ger några verkliga resultat. 

I Sverige står byggsektorn för 40 % av material- och energianvändningen i Sverige 

(Energimyndigheten 2012). Materialen som används vid husbyggen innehåller en del kemikalier 

och genom att de byggs in i en byggnad som skall stå en längre tid kan dessa material bli farliga 

för både hälsan hos människor samt för miljön runt omkring under en lång tid. 

Miljöcertifieringssystem kan hjälpa till att ge långsiktiga hållbara lösningar för byggnader. I och 

med en större förståelse för miljö- och energifrågor har önskemål om miljöcertifierade 

byggnader ökat. De olika miljöcertifieringarna har olika fördelar och nackdelar. Beställare och 

projektörer har ibland olika syn hur man skall miljöcertifiera. Denna studie skall bidra till 

förståelse för miljöcertifieringssystemens vikt för beställare och projektörer i deras arbete att 

bygga ett hållbart samhälle. För en ökad kompetens och förståelse för olika aktörers syn på 

miljöcertifiering av byggnader skall beställarnas tankar kring miljöcertifiering redas ut och 

diskuteras. 
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1.2 Syfte och frågeställningar 
Målet med uppsatsen är att skapa en bättre förståelse för olika miljöcertifieringssystem som 

används i Sverige samt ta reda på beställares och projektörers syn på arbetet med dessa system. 

Syftet är att förklara vad som kan ligga bakom beslut att miljöcertifiera eller att inte 

miljöcertifiera. För en djupare syn på miljöcertifiering av byggnader genomförs en undersökning 

av miljöcertifieringssystemens roll för ett arkitektkontor, samt en undersökning hur detta 

arkitektkontors beställare ser på miljöcertifiering. Utifrån mål och syfte har följande 

frågeställningar formulerats; 

• VILKA FÖRDELAR OCH NACKDELAR FINNS MED MILJÖCERTIFIERING AV BYGGNADER FÖR 

PROJEKTERANDE ARKITEKT OCH BESTÄLLARE? 

• VILKA ORSAKER KAN LIGGA BAKOM EN BESTÄLLARES BESLUT OM ATT MILJÖCERTIFIERA ELLER ATT 

INTE MILJÖCERTIFIERA? 

• VILKET INTRESSE AV MILJÖCERTIFIERING FINNS HOS FALLSTUDIENS ARKITEKTKONTORS AKTUELLA 

OCH POTENTIELLA BESTÄLLARE SAMT VILKA CERTIFIERINGSSYSTEM ÄR DE INTRESSERADE AV ATT 

ANVÄNDA? 

1.3 Avgränsningar 
Detta examensarbete studerar enbart miljöcertifiering av byggnader och hur det påverkar 

projektörens och beställarens arbete. Övriga konsulters upplevelser tas inte med i denna 

uppsats. Inga brukarperspektiv har heller studerats. Det finns många miljöcertifieringssystem 

som tillämpas i Sverige och världen. Här studeras fyra av dem, BREEAM, Green Building, LEED 

och Miljöbyggnad. Svanen finns med som miljöcertifieringssystem bland alternativen i 

enkätundersökningen men har tagits bort från litteraturstudien då det inte återkopplas till detta 

system längre fram i uppsatsen. Studien behandlar främst hur dessa system används på den 

svenska marknaden. Studien utgår från Arkitekthuset Monarkens erfarenheter som 

projekterande arkitekt. I undersökningen tas det enbart hänsyn till Arkitekthuset Monarken och 

deras aktuella eller potentiella beställare. När det står miljöcertifiering i texten och ingen annan 

sorts miljöcertifiering specificerats gäller miljöcertifiering av byggnader.  
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2 Metod 
Här beskrivs vilka olika metoder som tillämpats för att inhämta data till detta examensarbete. 

Varje metod har en motivering till varför den tillämpas.  

I uppsatsen genomförs först en studie av teori i ämnet hållbart byggande och miljöcertifieringar 

för att sedan knyta samman det med de kommande intervjuerna och med 

enkätundersökningen. Kopplingar mellan de olika studierna i uppsatsen presenteras i den 

avslutande diskuterande delen. 

 

 

Figur 1 - Metod 

2.1 Litteraturstudier 
Metoden som använts i första delen av denna uppsats är baserat på redan gjorda 

undersökningar. Litteraturstudierna beskriver ämnet hållbarhet för att få en bred utgångspunkt, 

och går sedan över i studier av hållbarhet inom samhällsbyggnad och vidare om miljöcertifiering 

inom byggbranschen. Information om de olika miljöcertifieringssystemen har till största del 

hämtats från Sweden Green Building Councils hemsida, samt hemsidor för de olika 

miljöcertifieringssystemen. För att kunna jämföra de olika certifieringssystemen har manualer 

för de olika systemen studerats. Böcker och artiklar har studerats för att få olika författares 

synvinklar på miljöcertifiering idag och vad som driver miljöcertifieringssystemens utveckling 

framåt. De flesta böcker som studerats har handlat om miljöcertifiering i allmänhet och inte just 

om byggnader. 
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2.2 Ostrukturerade intervjuer arkitektkontor 
Detta examensarbete har utförts för Arkitekthuset Monarken i Luleå. Ämnet för uppsatsen 

bestämdes till Miljöcertifiering i och med att de har märkt en ökad efterfrågan på att projektera 

miljöcertifierade byggnader. Med erfarenheter från LEED- och Miljöbyggnad-projekt upplever 

detta arkitektkontor fördelar då miljöcertifiering ställs som krav. För dem är miljöcertifiering 

mycket viktigt för framtiden och de vill därför utveckla sin kompetens inom det området.  

Intervjuer har gjorts på arkitektkontoret för att skapa en uppfattning om kunskaper om 

miljöcertifiering hos de anställda. Dessa intervjuer har genomförts genom att dialog har förts 

under hela uppsatstiden med Magnus Kieri och Hans Kohkoinen, projekteringsledare, då de har 

varit involverade i projekt med miljöcertifierade hus som mål. Dialog har även förts med 

Arkitekt Christer Larsson. Samtliga dialoger har gjorts för att höra deras tankar och erfarenheter 

från de olika projekten där miljöcertifiering använts. Anteckningar har förts antingen under 

samtalen eller direkt efter dem. Referat från dessa ostrukturerade intervjuer finns redovisade 

under kapitel 4.1. 

2.3 Beställarenkät 
Med en enkätundersökning har information om intresse och tankar om miljöcertifiering hos 

fallstudiens arkitektkontor aktuella och potentiella beställare inhämtats. Enkätstudien skall ge 

bredd åt undersökningen för att inte bygga resultatet utifrån ett fåtal beställarupplevelser av 

miljöcertifiering, som enbart intervjuer skulle ha gett. Urvalet av beställare har gjorts 

tillsammans med arkitektkontoret. Totalt skickades 41 enkäter ut till 23 olika 

beställarorganisationer per e-post. Bland mottagare fanns bland annat kommun, Landsting, och 

privata beställare. Av dessa 41 enkätmottagare besvarade 24 stycken enkäten vilket motsvarade 

en svarsfrekvens på 58 %. Den relativt låga svarsfrekvensen kan bero på att enkäten delvis 

skickades ut till personer på samma arbetsplats. Detta innebar att vissa mottagare skickade 

vidare enkäten till en mottagare som var bättre lämpad att besvara den. 24 besvarade enkäter 

bedömdes som en duglig siffra till att göra den kvantitativa undersökningen då det gick att 

samla ihop mycket information från enkätundersökningen.  Enkäten bestod både av frågor med 

bestämda svarsalternativ och av frågor med öppna svarsalternativ. I de frågorna med öppna 

svarsalternativ fick beställarna chans att formulera sig själva. Enkätresultaten analyserades 

genom att de givna kommentarerna och diagrammen sorterades och olika åsikter kunde 

urskiljas och ställas mot varandra. Sammanfattning av resultaten med analys finns redovisat i 

kapitel 4.2 och hela resultatet finns bifogat i Bilaga 1.   
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2.3 Beställarintervjuer 
För att skapa en djupare förståelse för beställarperspektivet har utöver enkäterna tre 

beställarintervjuer gjorts. Valet av intervjupersoner gjordes tillsammans med fallstudiens 

arkitektkontor. Kravet för att bli intervjuad var att denna person skulle ha någon slags 

erfarenhet av miljöcertifiering som beställare, oavsett om certifiering genomförts eller inte. 

Intervjuerna gjordes för att få beställare att fritt förklara tankar och ställningstaganden kring 

vad de anser om miljöcertifiering av byggnader. 

En intervju genomfördes på Lulebo AB med Mikko Timonen, Projektledare, via ett personligt 

möte. Intervjun tog omkring 30 minuter och hela samtalet spelades in efter godkännande av 

Timonen. Intervjun sammanfattades sedan med hjälp av inspelningen och ett referat av den 

intervjun går att läsa under 4.3. Som ett komplement till intervjun med Mikko Timonen gjordes 

en intervju över telefon med Michael Hansson, Projektledare, som även han arbetar på Lulebo 

AB. Intervjun var något kortare och tog dryga tio minuter. Under samtalet antecknades stödord 

som direkt efter mötet utvecklades till en sammanhängande, beskrivande text tillsammans med 

referatet av intervjun med Mikko Timonen. 

Den sista intervjun genomfördes på Landstinget i Luleå hos Claes Ljunghager, Projektledare, via 

ett personligt möte. Intervjun tog omkring 20 minuter och hela samtalet spelades in efter 

godkännande av Ljunghager. Intervjun sammanfattades sedan och referatet av den andra 

intervjun går att läsa under 4.3. 

Samtliga intervjuer utvecklade den information som tolkats från enkätundersökningen och 

vidare kunde de olika åsikterna diskuteras och jämföras mot de resultat om tidigare forskning i 

ämnet som litteraturstudien gett. Alla intervjuer var halvstrukturerade och intervjufrågorna 

följdes upp med följdfrågor där det var möjligt. Intervjufrågorna finns bifogade i Bilaga 2. 

 

 

 

 

 



 

 

 

13

3 Teori 
I detta avsnitt redovisas litteraturstudierna. Litteraturstudierna inleds med en bredd då 

begreppet hållbarhet förklaras. Vidare smalnas litteraturstudierna av med studier av hållbart 

samhällsbyggande för att tillslut komma fram till miljöcertifiering av byggnader. Fyra olika 

miljöcertifieringssystem presenteras närmare i slutet av kapitlet. 

3.1 Hållbarhet 

3.1.1 Arbete med hållbarhetsfrågor i världen 

Samhället förändras i snabb takt. Den växande ekonomin det senaste århundradet har gjort att 

många människor fått det bättre ställt. Vår livsstil ger negativa effekter på världen runt omkring 

oss. I Sverige finns det möjlighet att konsumera varor i princip oavsett varifrån i världen de 

kommer, detta bidra till stora utsläpp av bland annat koldioxid som bidrar till växthuseffekten. 

1992 var det en FN-konferens i Rio de Janeiro som kom att bli känd då programmet Agenda 21 

arbetades fram (Johansson & Orrskog 2002). Agenda 21 är en handlingsplan för åtgärder, både 

nationellt och internationellt, för arbete mot en hållbar framtidsutveckling. FN gav i uppdrag till 

medlemsländerna som antog Agenda 21, att skapa nationella program. I Sverige skapades ett 

program för varje kommun med mål för det hållbara samhället (Luleå Kommun 2011). 1987 

introducerades begreppet sustainable development (sv. hållbar utveckling) av FN:s 

Brundtlandskommission (Regeringskansliet 2012). I Rio de Janeiro 1992 bestämdes en tolkning 

av begreppet hållbarhet och den innebar att hållbarhet skall gälla miljö, ekonomi, socialt, kultur 

och demokrati vilket innebär att det inte bara är miljön som skall ha en hållbar utveckling, utan 

hela världen och livet för kommande generationer.  

Sedan 2008 lever mer än halva jordens befolkning i städer och utvecklingen går mot att en ännu 

större del av jordens befolkning än så kommer att leva i städer i framtiden (Sida 2010). I Sverige 

räknar man med att omkring 86 % av landets invånare bor i urbaniserade regioner 

(Miljödepartementet 2012:a). Städerna tar också allt mer plats och breder ut sig över större och 

större områden. God planering av städer är därför grundläggande för att framtidsbilden skall bli 

hållbar. FN har tagit fram en Habitatagenda, vid sidan av Agenda 21, som handlar om byggande, 

boende och planering av boendemiljöer. Habitatagendan är ett globalt handlingsprogram som 

togs fram för att reglera den tilltagande urbaniseringen i världen (Statens offentliga utredningar 

2003). I juni 2000 tillkallade Regeringen en Nationalkommitté för genomförande av Agenda 21 

och Habitatprogrammet (ibid).  
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3.1.2 Sveriges miljökvalitetsmål 

1999 tog Sveriges Riksdag fram sexton miljökvalitetsmål för en hållbar utveckling i Sverige 

(Miljödepartementet 2012:b). Tanken är att vi skall kunna lämna vidare världen vi lever i och att 

det skall finnas en hållbar utveckling för många generationer framöver. Målen fungerar som 

vision för år 2020 och följs upp årligen (Naturvårdsverket 2012).  

Tabell 1 – Sveriges sexton miljökvalitetsmål (Naturvådsverket 2012) 

De sexton nationella miljökvalitetsmålen 

Begränsad klimatpåverkan 

Frisk luft 

Bara naturlig försurning 

Giftfri miljö 

Skyddande ozonskikt 

Säker strålmiljö 

Ingen övergödning 

Levande sjöar och vattendrag 

Grundvatten av god kvalitet 

Hav i balans samt levande kust och skärgård 

Myllrande våtmarker 

Levande skogar 

Ett rikt odlingslandskap 

Storslagen fjällmiljö 

God bebyggd miljö 

Ett rikt växt- och djurliv 

 

3.1.3 Arbetet med miljömålen 

Varje miljömål har ett antal indikatorer som gör det möjligt att följa upp utvecklingen av arbetet 

för att uppnå målet. Att nå alla målen till 2020 är idag inte möjligt och bara ett av målen spås att 

vara verklighet till 2020 och det är Skyddande ozonskikt (Naturvårdsverket 2012). 

Miljökvalitetsmålen följs upp varje år med rapporter. Varje mandatperiod görs även en djupare 

utvärdering av arbetet för att få en klar bild över vartåt utvecklingen går för de olika målen. 

Olika myndigheter ansvarar för olika mål och Naturvårdsverket ansvarar för den slutliga 

redovisningen till regeringen (Miljödepartementet 2012: b). Byggbranschen har en stor roll i de 

flesta av miljömålen men kanske störst för miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö. Detta 

miljömål anses svårt eller osannolikt att uppnå före 2020 (Naturvårdsverket 2012). I april 2010 

genomfördes av regeringen en effektivisering i arbetet med miljömålen, det så kallade 

miljömålssystemet. Mer fokus skulle läggas på genomförande och åtgärder. Arbetet utvecklades 

och fler skall bli involverade på regional och lokal nivå. I april 2012 beslutades om ytterligare nya 

åtgärder för att vidareutveckla och förtydliga miljömålssystemet för att underlätta 

måluppfyllelsen (Ek 2012). Preciseringen skall ange ett tillstånd för miljön som nås med små 

åtgärder och som skall vara så likartat utformade som möjligt mellan de olika målen. 
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Ett steg i utvecklingen för att skapa ett hållbart samhälle och nå upp till miljökvalitetsmålet God 

bebyggd miljö är miljöcertifiering i byggprocessen (Naturvårdsverket 2012). I projekt gäller det 

att tidigt tänka till vartåt man vill att utvecklingen skall gå. Numer krävs allt oftare en utredning 

av vilka konsekvenser för miljön som kan uppstå vid olika projekt. En metod för detta kan vara 

en Riktningsanalys (Johansson & Orrskog 2002). Det går ut på att söka svar på en rad frågor 

bland annat om man håller sig inom ramarna av vad naturen tål, hur energianvändningen ser ut 

och om man löser något problem eller om man löser ett men skapar nya. Är riktningsanalysen 

allt för negativ kan det vara läge att förändra planen för byggnationen. För att 

miljökvalitetsmålen för den bebyggda miljön skall kunna bli verklighet måste hela branschen 

enas kring gemensamma ambitioner (Björs 2009). På senare tid har allt fler fastighetsägare velat 

ha möjligheten att göra en miljövärdering av sina byggnader för att få ett kvitto på deras 

miljötänk. Hyresgäster har i allt större utsträckning börjat efterfråga miljöcertifiering av olika 

anledningar, bland annat för minskade energikostnader men också av hälsoskäl (Sweden Green 

Building Council 2012:a).  

3.2 Hållbart samhällsbyggande 

3.2.1 Hållbart samhällsbyggande i Sverige 

I och med den ökade urbaniseringen blir frågor om samhällsbyggande väldigt viktiga för en 

hållbar framtid. Regeringens ambitioner om att bygga samhället hållbart är att skapa ett 

levande samspel mellan fysisk planering, boendemiljöer och regional utveckling. Utmaningen är 

att genom samhällsbyggande bevara en god levnadsstandard i Sverige. I och med en ökad 

urbanisering och kravet på nya bostäder krävs ett bra miljöarbete av deltagarna i denna process 

(Sida 2010). En stor del av byggnaderna i Sverige står inför ett upprustnings- och 

renoveringsbehov. Inte minst i och med de stora så kallade miljonprogramsområden som byggts 

och i dagsläget skulle kunna bland annat energieffektiviseras (Andrén & Tirén 2012). Där det 

finns behov av nybyggnation krävs det miljötänk för hållbara lösningar i det långa loppet. 

Byggnader påverkar miljön på många sätt ända från produktionen av materialet som skall 

användas vid byggnationen av huset, till när huset används och fortfarande kräver underhåll och 

energi. 

Efter den senaste tidens diskussioner om hållbarhet och miljötänkande har önskemål från 

konsumenter om varifrån en vara kommer och vad den innehåller blivit aktuellt. Det är även på 

detta sätt som efterfrågan på miljöcertifierade byggnader har uppkommit då möjligheten till en 

bättre inomhusmiljö och lägre energiförbrukning lockar. Energiförbrukningen för en ”vanlig” 

byggnad är lägre vid framställandet av byggnadsmaterialen än vid användandet av byggnaden 

(Milne 2008). Användandet av energi för fastighetsanvändningen sker främst för uppvärmning 

och nedkylning. Ventilation, ljus och varmvatten är andra orsaker till hög energiförbrukning 

(Iyer-Raniga & Willand 2010). Studier har visat att för att minska miljöpåverkan från en byggnad 

är första prioritet att ändra energikraven för byggnaden när den används (Sartori & Hestnes 

2006). Materialvalet i byggnaden bör därför ske med tanke på hur det kan bidra till minskad 

energianvändning i framtiden.  
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1998 arbetades Bygga-bo-dialogen fram som ett samarbete mellan företag, kommuner och 

regering för en hållbar utveckling i Sverige (Allt om bostad 2010). Tanken var att skapa ett 

frivilligt miljöarbete inom näringslivet som har stöd i Sveriges Miljömål. Genom att 

fastighetssektorn står för stor miljöpåverkan valde miljövårdsberedningen att skapa dialog med 

den sektorn och där uppkom Bygga-bo-dialogen (Boverket 2010). I dialogen beskrevs Vision 

2050 fram där framtidsbilder togs fram för att urskilja utmaningar och möjligheter. I 

förhandlingar mellan Regeringskansliet, kommuner och företag arbetades sedan en 

överenskommelse fram. Överenskommelsen innebar att aktivt verka för hållbar utveckling i 

fastighetsbranschen, arbeta för måluppfyllelse, genomförande av valda åtaganden samt 

utveckling och uppföljning av dialogen. Ett trettiotal åtaganden togs fram och alla ligger under 

tre gemensamma teman: 

• God inomhusmiljö 
• Effektiv resursanvändning 
• Effektiv energianvändning 

3.2.2 Byggprocessen 

Byggprocessen bygger på ett antal delsteg som skall leda fram till en slutlig produkt, en 

byggnad. Det inleds med undersökning av möjligheterna för projektet. Den som behöver en 

byggnad framför sina önskemål om hur denna byggnad skall bli varpå storlek, utformning, 

konstruktion m.m. utformas. Denna produktbestämning formas i ritningar, detta skede kallas 

för projektering. Projekteringen utförs av olika konsulter, bland annat av arkitekter. Därefter 

kommer produktframställningen, vilket menas att huset byggs. I byggprocessens sista skede 

börjar byggnaden användas. I detta skede kommer drift och underhållsåtgärder för att huset 

skall fungera (Nordstrand 2000). 

Beställare och byggherre är vanligtvis den samma (Nordstrand 2000). Det är den 

aktör som låter uppföra en byggnad. Inför beställandet av en byggnad gör ofta 

beställaren en behovsanalys. Den första fasen av byggprocessen avslutas oftast 

med att en arkitekt gör de första skisserna, s.k. gestaltning (Svensk Byggtjänst 

2012). 

Projekteringen innebär att skapa produkten som beställaren önskar. Arkitekter 

och konsulter tar fram systemhandlingar (bl.a. tekniska beskrivningar och 

ritningar) (Svensk Byggtjänst 2012). I projekt där valmöjligheterna är många blir 

arkitektens roll viktig. Många alternativ finns och det gäller att hitta den bästa 

lösningen. Efteråt sker en granskning av alternativen av byggherren då det 

beslutas vilket av förslagen som man skall gå vidare med (Nordstrand 2000). 



 

 

 

17

3.3 Miljöcertifiering 

3.3.1 Miljöcertifiering i USA 

I USA uppkom intresset för så kallade ”gröna byggnader” i samband med oljekrisen på 1970-

talet då oljepriserna steg kraftigt. I och med de höga priserna skapades åtgärder för att vara mer 

energieffektiv och ledningen i USA erbjöd skattelättnader för investering av solenergi och andra 

energisparande åtgärder. Dock växte sig inte rörelsen för gröna byggnader stark vid den 

tidpunkten utan det dröjde in på 1980-talet till de första tydliga kraven för gröna byggnader 

började arbetas fram. Krav på bland annat innemiljö, resursanvändning och tillgång till dagsljus 

studerades (Kubba 2010). Under slutet av 1980-talet och i början av 1990-talet kom en starkare 

våg av intresse för problemen med global uppvärmning, möjligheterna till energibesparing och 

klok materialanvändning. År 1993 bildades U.S. Green building council (Tehrani & Sinha 2011). 

3.3.2 World Green Building Council 

World Green Building Council (World GBC) är den största organisationen för Grönt byggande i 

världen. Organisationen skapades 2002 och jobbar mot de nationella Green Building Councils 

som finns runt om i världen (World Green Building Council 2012). Genom att World GBC 

fungerar som en paraplyorganisation blir de väldigt viktiga i arbetet med Grönt byggande 

överallt då de har inblick i miljötänkandet i byggbranschen runt om i världen. Alla GBC-

organisationer ägs av medlemmarna och är utan vinstintressen. GBC finns representerade i 80 

länder vilket gör utbredningen av miljöarbetet runt om i världen stort. GBC-organisationer 

samarbetar med näringsliv och regering i de olika länderna och blir därför även anpassade för 

den lokala atmosfären (World Green Building Council 2012). 

3.3.3 Sweden Green Building Council 

Sweden Green Building Council (Sweden GBC) grundades i juni 2009 av tretton stycken svenska 

företag och organisationer. Sweden GBC är en ideell förening som ägs av medlemmarna. Idag 

har Sweden GBC 178 organisationer och företag som medlemmar (Sweden Green Building 

Council 2010:a). Föreningen är öppen för de företag inom svenska bygg- och fastighetssektorn 

som strävar mot en hållbar framtid för samhällsbyggandet. Sedan 2011 är Sweden GBC en 

fullvärdig medlem av World Green Building Council. Föreningen skall kunna möta samhällets 

och allmänhetens behov av tydlig och kvalitetssäkrad information om byggnaders 

miljöprestanda.  

 

Figur 2 – Sweden Green Building Logotype 
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Vad som krävs av ett Green Building Council finns det riktlinjer och regler för som ställts upp av 

World GBC.  

Ett Green Building Council skall: 
 
� Vara en icke vinstdrivande organisation utan privat ägande  
� Vara konsensusbaserade 
� Ha representanter från alla branscher inom den byggda miljön 
� Präglas av transparens  

 

Sweden GBC ser till svenska behov och värderingar och har därigenom skapat en värdegrund för 

att generera en snabbare utveckling av miljöcertifieringssystemen i Sverige. I Sverige har 

Sweden GBC hand om fyra olika certifieringssystem. 

• Miljöbyggnad 
• LEED 
• Green Building 
• BREEAM 

 
Dessa fyra system presenteras i under 3.4 - 3.7. 

3.3.4 Miljöcertifiering i Sverige 

För att Sverige skall kunna uppnå de miljömål som satts upp av Sveriges Riksdag krävs bland 

annat att byggbranschen börjar arbeta än mer aktivt med miljöfrågor. Hållbarhets- och 

miljöfrågor har blivit mer aktuella på senare år men trots detta är miljöcertifierade byggnader 

fortfarande ovanliga i jämförelse mot icke-certifierade. Fram till juni 2012 hade 37 stycken 

byggnader i Sverige, både befintliga och nybyggda, certifierats med miljöcertifieringen 

Miljöbyggnad. 257 stycken var certifierade genom programmet Green Building (Sweden GBC 

2012:d). Genom att de stora miljöcertifieringssystemen i världen inte är anpassade för det 

rådande förhållandena i olika länder är det viktigt att anpassa dessa system efter normer och 

arbetssätt som råder i det aktuella landet. I Sverige utvecklas därför svenska anpassningar efter 

olika internationella miljöcertifieringssystem, bland annat för BREEAM-systemet. De 

internationella certifieringssystemen baseras lämpligen på samma kriterier i olika länder för att 

behålla den internationella jämförbarheten. Marie Wallin menar i sin artikel ”Så hittar du rätt 

bland alla miljöklassningssystem” att det kan vara svårt för beställaren att veta vilket system 

man skall tillämpa för att få det bästa möjliga för sin byggnad genom att det är upp till dem att 

ta reda på vilket system som passar syftet bäst. Hon menar också på att det pågår en orolig 

diskussion huruvida beställare är intresserade av att miljömärka sina hus. Hur som helst är 

miljöcertifiering på tapeten och efterfrågan på certifierade byggnader ökar.  
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3.3.5 Varför miljöcertifiera? 

Anledningarna till att miljöcertifiera är flera. Med miljöcertifiering minskar man miljöpåverkan 

från byggnaden på flera olika sätt. En grundlig genomgång inför en certifiering leder till ökad 

kunskap om byggnaden. Fastighetsägaren får kunskap om byggnadens skick och 

förutsättningarna för den. Genom miljöcertifiering blir det lättare att kommunicera mellan olika 

aktörer i och med en gemensam nämnare. För brukarna av byggnaden bidrar certifieringen till 

ökad komfort i och med bättre inomhusmiljö som i sin tur bidrar till ökad trivsel och bättre 

hälsa. För fastighetsägaren ökar lönsamheten och värdet på fastigheten i och med den 

marknadsföring som kan göras i och med den nya certifieringen. Konsumenterna har blivit mer 

aktsamma och genom att kunskapen om farliga ämnen och vår påverkan på miljön är större 

bidrar det till att efterfrågan på certifieringssystemen ökar. Problemet för en effektiv 

certifieringsutvecklingsprocess är att det saknas tydliga riktlinjer och målinriktad certifiering (U.S 

National research Council 2010). Hur vet man att ett certifieringssystem ger en betydande 

effekt för miljön? Eller som Bartley & Smith (2010:348) uttrycker det, ”vem vaktar 

vakthunden?”. Certifieringssystemen står fortfarande inför en viktig vidareutveckling för att 

bevisa att de inte bara är en myt och att de inte heller står för en fullständig lösning på 

problemen ännu (Bartley & Smith 2010). Utvecklingen drivs framåt av att olika 

certifieringssystem finns att tillgå. Olika certifieringssystem skapar både en konkurrens mellan 

systemen vilket bidrar till förbättringar men flera olika miljömärkningar skapar även osäkerhet 

hos konsumenten.  

Miljöcertifiering kan vara en kostsam process för ett företag. Genom att större företag ofta 

utvecklat miljöpolicys kan det intyga viss kvalitet på varor från leverantörerna då det är 

kostsamt och krävs lite arbete för att få en certifiering. Därmed är det i stor utsträckning bara de 

större företagen som har tid och råd med miljöcertifiering. Detta skapar problem för de mindre 

företagen som anser sig inte ha råd att skaffa sig en miljöcertifiering för sina varor eller tjänster. 

I en undersökning om konsumenters miljövanor som presenteras i boken The new rules of 

Green marketing av J A Ottman (2011) visas att 46 % av den vuxna befolkningen i USA väljer 

regelbundet att bojkotta märken eller företag som har tjänster som de ogillar ur miljösynpunkt. 

Detta var en ökning med 17 % på tre år mellan 2006 och 2009. Det här är någonting som företag 

bör tänka på för sitt anseende utåt. Vidare menar Ottman att i undersökningar visar det sig att 

konsumenter är villiga att betala extra för att få en grön produkt. Detta är dock någonting som 

affärsmän och investerare ställer sig skeptiska till i och med de ibland kraftigt ökade 

kostnaderna som kan drabba konsumenten/brukaren. 

Men varför väljer vinstdrivna företag att frivilligt ansluta sig till certifieringar som innebär regler 

och kostsamma insatser som i vissa fall blir begränsande och belastande? Bartley & Smith 

resonerar så som att det finns generellt två olika anledningar till varför man ansluter sig till ett 

miljöcertifieringssystem som företag.  

1. Företaget får en bra profil och blir sedda som ett företag som försvarar ”det goda” i 

världen. 

2. Man gör det på grund av incitament för att undvika risker på marknaden. 
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Tabell 2 – Utmaningar och möjligheter med miljöcertifiering (Cohen & Robbins 2011 och Tehrani & Sinha 2011) 

5 utmaningar som 

miljöcertifiering har enligt 

Tehrani & Sinha (2011) 

5 möjligheter med 

miljöcertifiering enligt Cohen & 

Robbins (2011) 

Inte flexibla system Konkurrenskraftigt  

Konsumenterna efterfrågar inte 

miljöcertifiering i tillräckligt stor utsträckning 

Önskemål hos konsumenter 

Höga kostnader för certifiering Lägre kostnader och högre lönsamhet  

Begränsad tillgång till godkända material Samhällsansvar 

Inga initiativ från ledningen i landet Krav från ledningen i landet 

 

3.3.6 Kostnader för certifiering 

Frågan är hur man kan räkna ihop att en investering i en miljöcertifierad byggnad är lönsam? För 

lönsamhet är någonting som driver investerare. Tidsperspektivet är viktigt i fallet med 

miljöcertifieringar. På kort sikt (omkring 5 år) kan man oftast inte räkna in en vinst för 

investeringen utan man måste se längre in i framtiden än så (Andrén & Tirén 2012). 

Osäkerheten för en investering som ger resultat efter så lång tid kan därmed kännas riskabel för 

vissa företag.  

I ett projekt med ett hus som skall certifieras tillkommer avgifter för själva certifieringen (utöver 

mer arbetstid och i vissa fall högre materialkostnader). Som medlem i Sweden Green Building 

Council får man reducerade certifieringsavgifter med 30 %. Ett medlemskap i Sweden GBC 

kostar olika beroende på vilken omsättning företaget har och varierar mellan 10 000 kronor – 70 

000 kronor per år. Certifieringsavgifterna för det svenska systemet Miljöbyggnad är beroende 

på byggnadens storlek, likaså för LEED och BREEAM. Avgiften för Green Building är olika 

beroende på om det är en befintlig byggnad eller en nyproducerad byggnad (Sweden Green 

Building Council 2012:c, 2012:e). 
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Figur 3 - Miljöbyggnad 

3.4 Miljöbyggnad 

3.4.1 Om Miljöbyggnad 

Miljöbyggnad (tidigare Miljöklassad byggnad) är ett certifieringssystem som utvecklats för 

Sverige. Utifrån Bygga-bo-dialogens tre teman (se kap. 3.2.1) har Miljöbyggnad formats. 

Certifieringen Miljöbyggnad är tänkt att hjälpa till att ge en tydlig bild av hur byggnader 

använder sig av energi och material samt hur inomhusmiljön är. Miljöbyggnad används både för 

befintliga och nybyggda hus och finns i två olika varianter beroende på vilken typ av byggnad 

som certifieras. Certifieringen finns utvecklat för kontor, bostäder och handel (Antin 2012). 

Miljöbyggnad är främst utvecklat för byggnader som varit i bruk i minst ett år (Wallin 2009). 

Bedömningen av Miljöbyggnad delas upp i tre olika betyg, Guld, Silver eller Brons. En tanke med 

miljöklassningen Miljöbyggnad är att det är ett enkelt certifieringssystem, som inte skall bli för 

dyrt. 

3.4.2 Processen  

Processen går till på så sätt att byggnaden undersöks och bedöms efter tre områden som 

innefattar 2-6 stycken aspekter per område och som slutligen har ett antal indikatorer (Antin 

2012). Certifieringen sker sedan genom att man fyller i ett formulär via Sweden Green Building 

Council. Alla indikatorer på material, energi och inomhusmiljö vägs sedan samman och skapar 

ett gemensamt betyg (guld, silver eller brons) för hela byggnaden. En byggnad som klarat 

certifieringskraven och kommit upp i som lägst bronsbetyget får titeln ”Miljöklassad byggnad”. 

För att nå upp i guldklassning krävs inte att alla indikatorer skall nå upp i guld. Guld går därmed 

även att nå trots att vissa områden är klassificerade för silver. För guldklassningen måste man 

också göra en brukarundersökning som visar på nöjda användare av byggnaden.  

De steg som processen för Miljöbyggnadscertifiering delas upp i är: 

� Föranmälan 

� Ansökan 

� Granskning 

� Beslut och utfärdande av certifieringsbevis 

 

Tre olika avgifter tas ut under certifieringsprocessen. En avgift för registrering, en för granskning 

och en sista för utfärdande av certifikat. 
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3.4.2.1 Kriterier och indikatorer miljöbyggnad 

Tabell 3 – Områden och indikatorer Miljöbyggnad (Antin 2012) 

De indikatorer som granskas och bedöms i 
Miljöbyggnad är: 

 
INDIKATORER 

 

OMRÅDET ENERGI  
 

Energianvändning  

- Premierar byggnader med låg 

energianvändning  

Köpt energi 

Energibehov  

- Byggnader som har små värmeförluster 

vintertid och litet kylbehov sommartid  

Solvärmelasttal 

Värmeförlusttal 

Energislag  

- Premiera användning av förnybara 

energikällor 

Andelar av olika energikällor 

 

OMRÅDET INNEMILJÖ 
 

Ljudmiljö 

- Premiera byggnader med god ljudmiljö 

Ljudklassning eller bedömning 

Luftkvalitet 

- Premiera god luftkvalitet 

Radonhalt 

Projekterade luftflöden 

Risk för kväveoxid i inomhusluften 

Termiskt klimat 

- Premiera byggnader med liten risk för 

komfortproblem sommar och vintertid 

Transmissionsfaktor 

Solvärmefaktor 

Dagsljus 

- God tillgång till direkt dagsljus 

Dagsljusberäkning 

 

Fukt 

- Förebygga framtida fuktproblem 

Fuktinventering 

Fuktsäkerhetsbedömning 

Tappvatten 

- Premiera byggnader med liten risk för 

legionella i tappvattensystemet 

Tappvattentemperatur på kall- och 

varmvatten 

 

OMRÅDET BYGGNADSMATERIAL 
 

Dokumentation 

- Premiera dokumentation av byggvaror och 

kemiska ämnen som byggs in i huset 

Loggbok (mängd och placering av 

materialen) 

Materialval 

- Inte bygga in farliga ämnen i nya 

byggnader 

Förekomst av farliga ämnen 

Sanering av farliga ämnen 
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Tabell 4 – exempel aggregering Miljöbyggnad (Magnus Kieri 2012) 

               

Indikatorer  Aspekter Områden 

 

Byggnad 

Köpt energi  GULD Energianvändning GULD 

Energi GULD 

GULD 

Värmeffektbehov SILVER 
Effektbehov SILVER 

Solvärmelast SILVER 

Andel av energislag  GULD Energislag GULD 

Ljudklass SILVER Ljudkvalitet SILVER 

Innemiljö GULD 

Radonhalt GULD 

Luftkvalitet SILVER Ventilationsstandard SILVER 

Kvävedioxid GULD 

Fuktsäkerhet GULD Fukt GULD 

Termiskt klimat vinter GULD 

Termiskt klimat SILVER Termiskt klimat 

sommar 
SILVER 

Dagsljus GULD Dagsljus GULD 

Legionella GULD Legionella GULD 

Kontroll på inbyggda 

material och byggvaror  
GULD Dokumentation GULD Material 

och 

kemikalier 

GULD 
Minskning av farliga 

ämnen 
GULD Utfasning  GULD 

 

 

 

Figur 4 - Kv. Hunden Luleå  certifiering enl. Miljöbyggnad, rendering Strategisk Arkitektur. (Arkitekthuset Monarken 

2012:a) 
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Figur 5 – LEED  

3.5 LEED 

3.5.1 Om LEED 

LEED, Leadership in Energy and Environmental design, är ett Amerikanskt certifieringssystem 

som är det mest spridda och därmed mest kända i världen. Det första LEED-systemet lanserades 

1998 och därefter har flera uppdateringar gjorts (Tehrani & Sinha 2011). Arbete med att ta fram 

en svensk version av systemet pågår just nu (Sweden Green Building Council 2012). LEED-

certifierade byggnader finns i fler än 100 olika länder. Certifieringen finns i flera olika versioner 

anpassade efter olika byggnader, kommersiella fastigheter eller bostäder. Systemet skall främja 

en helhetssyn på byggnaden och bedömningen görs av en tredje part (Wallin 2009). LEED New 

Construction är den mest spridda och använda varianten av LEED (Yudelson 2008). När en 

byggnad certifieras bedöms olika områden och inom varje område finns ett antal kriterier som 

skall uppfyllas för att bli tilldelad poäng. Den maximala poängen är 100 poäng och 

poängfördelningen beskriver miljöpåverkan av varje område, ju längre poäng desto högre 

åverkan på miljön. Ytterligare 10 bonuspoäng kan delas ut inom områdena Innovation & design 

samt Regional anpassning. Efter poängsättningen sätts ett betyg beroende på 

poängfördelningen. Betygen varierar från Certifierad (+40 poäng), som är det lägsta, till Silver 

(+50 poäng), Guld (+60 poäng) och till sist Platina (+80 poäng) som är det högsta (Yudelson 

2008).  

LEED-certifiering ser till hela byggnaden och bedömer den utifrån följande områden: 

Tabell 5 – Bedömningsområden LEED (U.S. Green Building Council 2012.) 

OMRÅDEN  

Hållbar markanvändning  
Vattenanvändning  
Energi  
Material och resurser  
Inomhusmiljö  
Läge & kommunikationer  
Kunskap & utbildning  
Innovation & design  
Regional anpassning  
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3.5.2 Processen 

Processen för en LEED-certifiering går till så att man först utvärderar om LEED är ett lämpligt 

certifieringssystem för byggnaden i fråga. Om LEED bedöms som passande registrerar man 

projektet hos The Green Building Certification Institute (GBCI) och då får man tillgång till verktyg 

för resten av processen. Till en början gör man en bedömning vilka områden som skall 

dokumenteras och information om varje område samlas in. Varje område som bedöms kräver 

en tydlig dokumentation. För att nå en certifiering krävs att man når upp till någon av de 

poängsummor som står nämnda i avsnitt 3.5.1 ”Om LEED”. När den slutliga 

ansökningsbedömningen är gjord blir byggnaden certifierad (GBCI 2012).  

Processen för certifiering innehåller följande steg: 
� Registrering av projekt 
� Förberedelse av ansökan 
� Skicka in ansökan 
� Bedömning av ansökan 
� Certifiering 

 
 
 

 
Figur 6 - Siemens kontor i Finspång certifierad enl. LEED (Arkitekthuset Monarken 2012:b) 
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3.5.2.1 Poängkort LEED 

 

 
Figur 7 - Poängkort LEED-certifiering för nybyggnation (U.S. Green Building Council 2012) 
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Figur 8 – Green Building 

 

3.6 Green Building 

3.6.1 Om Green Building 

Green Building är ett program framtaget år 2005 av EU-kommissionen och handlar om 

energieffektivisering av byggnader. Programmet riktar sig till företag och organisationer som vill 

effektivisera energianvändningen i sina lokaler. Programmet är frivilligt att använda. Kravet för 

Green Building är att en befintlig byggnad minskar sin energianvändning med minst 25 %, eller 

att ett nybyggt hus sänker energianvändningen med 25 % eller mer mot BBR:s nybyggnadskrav. 

Green Building har utvecklats från ett EU-initiativ för att skapa en snabb utveckling av 

energieffektivisering av byggnader. EU har som mål att sänka energiförbrukningen och 

koldioxidutsläppen. EU har därmed riktat fokus mot byggbranschen eftersom det finns stora 

möjligheter för energieffektivisering och energibesparingar där. Med Green Building ställs det 

krav på både byggtekniska lösningar samt administrativt arbete genom att energianvändningen 

skall reduceras samtidigt som det sker en återrapportering till SGBC av byggnadernas 

energiförbrukning. Systemet tillåter inte att energieffektiviseringen leder till försämrad 

inomhusmiljö. I september 2012 fanns det 257 Green Building Certifierade hus i Sverige (SGBC 

2012:d) 

 

För Green Building finns två olika nivåer för partnerskap.  

1. Företag 

Fastighetsägaren skall äga 10 byggnader eller fler varav 30 % skall fylla kraven för Green 
Building. Byggnaderna skall finnas inom Europa. Om detta är fallet kan man ansöka om 
att bli Green Building-partner. Byggnaderna inventeras då och en åtgärdsplan för 
framtida minskad energianvändning tas fram. Om företaget bygger nya byggnader skall 
75 % av dessa uppfylla kraven för energibesparingarna för att företaget skall få stå kvar 
som partner.  
 

2. Fastighet 

En eller några av företagets fastigheter förväntas fylla kraven för Green Building. Ett 
åtgärdsprogram för energibesparingar tas fram efter inventering.  
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3.6.2 Processen 

Processen för Green Building-programmet börjar med att det först görs en energiinventering 

och vidare tas ett åtgärdsprogram fram. Åtgärdsplanen skall vara detaljerad så att det framgår 

hur framtida åtgärder bidrar till minskad energianvändning som uppfyller kravet. När ansökan 

kommit till Sweden GBC granskas den och om inga kompletteringar måste göras skickas den 

iväg till EU för slutlig kontroll. Förhoppningsvis godkänns planen och företaget har då blivit 

Green Building Partner. När man blivit godkänd som Partner måste företaget verkställa 

åtgärdsplanen som togs fram och sedan årligen rapportera energieffektiviseringsarbetet till 

Sweden GBC och EU-kommissionen. För att man skall få behålla sin titel som Partner måste 

man, minst vart tredje år, certifiera ytterligare byggnader (Sweden GBC 2012:b). 

Processen för Green Building innehåller följande steg: 

� Registrering och ansökan hos Sweden GBC 
� Kompletteringar 
� Ansökan skickas till EU för slutkontroll 
� Sweden GBC registrerar certifieringen om den gått igenom 
� Intyg och logotype skickas ut 
� Årlig energibesparingsrapportering till Sweden GBC 

 
Avgift för Green Building är dels för registrering och granskning men det kan även tillkomma 

övriga avgifter vid komplettering eller flera granskningar. Avgifterna är olika beroende på om 

det är en befintlig byggnad eller en nyproducerad byggnad (Sweden GBC 2012:c). 
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3.7 BREEAM 

3.7.1 Om BREEAM  

BREEAM (BRE Environmenltal Assessment Method) är ett av de äldsta 

miljöcertifieringssystemen och även det mest spridda systemet i Europa (Sweden GBC 2012). 

Det arbetades fram under 1990-talet av företaget BRE (Wallin 2009). Till en början togs BREEAM 

fram för att certifiera nybyggda kontorsbyggnader men har fram till idag utvecklats och 

certifiering finns för flera olika typer av fastigheter. BREEAM används för att certifiera befintliga 

fastigheter samt de som är under projektering. Det finns utvecklat olika manualer för olika typer 

av byggnader. Till exempel finns BREEAM In-Use som är utvecklat för befintliga fastigheter. 

Denna variant av BREEAM är flexibelt då certifieringen inte behöver omfatta en hel byggnad 

utan kan göras för ett separat våningsplan eller annan mindre del av en byggnad. Fokus läggs på 

driften av fastigheten. BREEAM-systemet är ursprungligen brittiskt men finns i omarbetade 

versioner anpassade för olika länder. BREEAM har nyligen (2012) arbetats om till en version för 

svenska förhållanden och kallas då BREEAM-SE. Det svenska BREEAM-systemet har godkänts av 

BRE-Global och är därmed färdigt för att börja användas (Sweden GBC 2012). Det finns även 

bland annat utvecklat system för Norge (BREEAM-NOR) och Spanien (BREEAM-ES). Genom en 

svensk anpassning av systemet innebär det att det blir smidigare att certifiera enligt BREEAM-

systemet samt att kostnader vid certifieringen blir mindre i Sverige. I övrigt har det brittiska och 

svenska systemet i stort sett samma kriterier för certifiering. I dagsläget finns några pilotprojekt 

i Sverige som skall bli certifierade efter BREEAM-SE kriterier men ännu finns inget färdigt och 

utvärderat projekt. Systemets olika betygsnivåer är PASS, GOOD, VERY GOOD, EXCELLENT och 

OUTSTANDING.  

 

 

Figur 10 - Utbredning av BREEAM i världen (BREEAM 2012) 

Figur 9 – Logga BREEAM 
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3.7.2 Processen 

BREEAM har tagit fram olika manualer eftersom certifieringen kan göras på olika stadier i 

byggprocessen, både under projektering och vid användning av byggnaden samt olika manualer 

beroende på vilket typ av byggnad det rör sig om. Under projekteringen finns inget fysiskt hus 

utan all bedömning görs efter skisser och planer. Certifieringen som görs då blir en för-

certifiering. För en slutgiltig certifiering krävs det att den färdiga byggnaden lever upp till 

kraven. All bedömning för BREEAM görs av en tredje part som skall ses som opartiska i 

sammanhanget. Bedömaren får tillgång till all dokumentation och kontrollerar att kraven för de 

olika områdena uppfylls. För att få en byggnad certifierad bedöms de olika områdena med en 

viss poäng. Poängen för varje område vägs mot en miljöfaktor. De olika poängen läggs samman 

till en poängsumma som sedan leder fram till vilket betyg som byggnaden får. I slutändan är det 

BRE Global som godkänner certifieringen (BREEAM.org 2012). 

Processen för certifiering innehåller följande steg: 

� Avgör vilken BREEAM-manual som är aktuell för projektet 

� Kontakta en BREEAM-bedömare 

� Gör en för-bedömning 

� Registrera 

� Bli certifierad av utbildad BRE-konsult 

 

Tabell 6 på nästa sida visar ett exempel på hur bedömningsområden viktas för BREEAM New 

Construction.  
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3.7.2.1 Kriterier och indikatorer BREEAM 

Tabell 6 - exempel på viktning av bedömningsområden för BREEAM New Construction (BRE Global Ltd 2011) 

Område Viktning 

Energi 

Emissioner 
Energianvändning 
Förnybar energi 

19,0 % 

Ledning 

Kvalitetssäkring 
Ekologisk påverkan 
Användarmanualer för brukare 

12,0 % 

Hälsa & välbefinnande 

Dagsljus 
Belysning 
Kvalitet på inomhusluft och vatten 
Teknisk komfort 
Akustik 

15,0 % 

Transport 

Tillgång till kollektiv transport 
Tillgång till GC-nät 
Närhet till bekvämligheter 
Tillgång till trafikinformation 

8,0 % 

 

Vatten 

Vattenanvändning 
System för läckageidentifiering 
Återanvändning av vatten 

6,0 % 

Material 

Livscykelberäkningar av byggmaterial 
Återanvändning av byggmaterial 
Beständighet 

12,5 % 

Avfall 

Avfallshantering i produktion 
Återvinning av ballast 
Tillgång till återvinning för brukare 

7,5 % 

Förorening 

Köld och läckage 
Översvämningsrisk 
Utsläpp av kväveoxid 
Föroreningar av vattendrag 

10,0 % 

Markanvändning & Ekologi 

Val av byggnadsplats 
Skydd av ekologin i omgivningen 
Bevarande av ekologin 

10,0 % 

Totalt: 100 % 

Innovation och design (valfri) 10 % 
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3.8 Översikt miljöcertifieringssystemen 
I tabell 8 här nedanför har information om de olika certifieringssystemen sammanställts för att 

få en tydligare översikt på de olika systemen. 

Tabell 7 – översikt miljöcertifieringssystemen 

Miljöklassificer

ings- 

System 

Ursprung Värderings-

områden 

Typ av byggnad Betygsskala 

 

 

 

BREEAM 

 

 
 
 
Storbritannien 

Energi 
Ledning 
Hälsa 
Transport 
Vatten 
Material 
Avfall 
Förorening 
Markanvändning 
Ekologi 

 
 
Kommersiella 
Kontor 
Handel 
 

 
Outstanding 
Excellent 
Very good 
Good 
Pass 

 

Green building 

 
EU 

 
Energi 

 
Lokaler  

 
EU Green 
Building 

 

 

LEED 

 
 
USA 

Markanvändning 
Vatten 
Energi 
Material 
Inomhusmiljö 

 
 
Alla  

 
Platina  
Guld 
Silver  
Certifierad 
 

 

 

Miljöbyggnad 

 

 
 
Sverige 

Energi 
Inomhusmiljö 
Byggnads- 
material 

 
 
Alla 

 
Guld  
Silver 
Brons 
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3.8.1 Fördelar med de olika systemen 

BREEAM 

BREEAM är ett system som tar upp hållbarhet inom flera olika områden vilket ger det en bredd 

som är större än de övriga certifieringssystemen. Systemet kan också användas för många typer 

av byggnader och har framtagna manualer för de olika alternativen. Till skillnad från en del 

andra internationella system så har detta nu en Sverigeanpassning (BREEAM-SE). 

LEED 

LEED kan användas i både projekteringsfasen samt i driftsfasen men även för befintlig byggnad. 

Systemet är välkänt och spritt internationellt. 

Green Building 

Detta är ett tämligen enkelt system att förstå för alla inblandade. Det ger lägre driftskostnader 

och kräver ett engagemang från företaget då det krävs uppföljning av energifrågorna.  

Miljöbyggnad 

Kostnaderna för certifieringen är låga jämfört med andra certifieringssystem. Certifieringen är 

formad för Sverige. Arbetsprocessen är strukturerad med tydliga mål. 

(Sweden Green Building Council 2010:b & 2011) 

3.8.2 Nackdelar med de olika systemen 

BREEAM 

BREEAM är ett tämligen kostsamt system att använda både för certifieringen och på grund av 

tidsåtgången.  

LEED 

Liksom BREEAM är detta ett kostsamt och tidskrävande system. Inte helt anpassat för Sverige i 

dagsläget.  
 

Green Building 

Upplevs av en del som simpel certifiering, det vill säga, det upplevs som allt för lätt att uppnå 

målen.  

Miljöbyggnad 

Livscykelperspektivet tas inte hänsyn till i denna certifiering, miljöpåverkan under produktionen 

är inte relevant för certifieringen. Inte internationellt gångbart (begränsar användningen av 

systemet). 

(Sweden Green Building Council 2010:b & 2011) 
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4 Resultat och Analys 
I detta kapitel presenteras de empiriska data som inhämtats från enkäter, intervjuer, samtal och 

dialoger. De följs åt av analys där resultaten jämförs med resultatet av litteraturstudierna.  

4.1 Ostrukturerade intervjuer 
Enligt Magnus Kieri, Projekteringsledare på Arkitekthuset Monarken, upplever de att efterfrågan 

på miljöcertifierade hus ökar och därmed ställs nya krav på projektörerna. Miljöcertifiering 

kräver mycket arbete för alla inblandade aktörer och det underlättar om man har kunskap om 

miljöcertifiering i grunden. För arkitekten kan miljöcertifiering medföra begränsningar då man 

inte blir lika fri vid utformandet av byggnaden menar Christer Larsson, Arkitekt på Arkitekthuset 

Monarken. Hans Kohkoinen, Projekteringsledare Arkitekthuset Monarken, menar att i och med 

att beställare har börjat få upp ögonen för miljöcertifierade hus blir det aktuellt för 

Arkitekthuset Monarken att utveckla sin kompetens inom området. Målet är att samtliga 

medarbetare på Arkitekthuset Monarken i framtiden skall ha kompetens inom området 

miljöcertifiering. Detta för att ligga i framkant vad gäller hållbart byggande. En fördel som 

Arkitekthuset Monarken ser med miljöcertifiering är marknadsföringsmässigt. Om de skapar en 

miljöprofil på sina tjänster kan detta attrahera beställare. Vidare menar både Kieri och 

Kohkoinen att det är möjligt att försöka sälja in miljöcertifiering hos dem som beställer projekt. 

Detta för att bidra till mer handling kring hållbart byggande och miljöcertifiering av byggnader.  

Enligt Kieri finns det inte någon direkt anledning till att inte arbeta med miljöcertifiering för de 

som projekterar det som beställaren efterfrågar. Miljöcertifiering kan vara tidskrävande i och 

med att projekteringsarbetet kräver fler utredningar för att man som projektör skall kunna 

uppfylla de krav som miljöcertifieringen ställer. Ett problem är således att miljöcertifiering är 

tidskrävande och den tidsåtgången är det någon som skall betala för, menar Kieri. För 

projektgruppen finns det vissa fördelar då miljöcertifiering ställs som krav. Kohkoinen menar att 

det blir en mer sammansvetsad projektgrupp då man arbetar mot samma mål. Vidare menar 

han att för projektören är miljöcertifiering en drivkraft i byggprojekt. Projektören måste arbeta 

noggrant och strukturerat samt att det är stimulerande att ta sig an nya utmaningar. För 

arkitekten är det en fördel om man vet från början av projektet att det kommer att bli en 

miljöcertifierad byggnad. Om arkitekterna börjar designa byggnaden och sedan får kravet på 

miljöcertifiering kan detta bli extra tidskrävande eller medföra sämre lösningar då den första 

utformningen kanske inte lämpar sig för miljöcertifierade lösningar enligt Larsson.  

Enligt Kieri är Miljöbyggnad det mest intressanta certifieringssystemet att arbeta med i 

framtiden för Arkitekthuset Monarken. Detta för att det är ett system som är anpassat för 

Sverige och för att certifieringsprocessen upplevs som något mindre komplicerad än tillexempel 

vid LEED-certifiering.  



 

 

 

35

Utifrån kunskaper Kieri och Kohkoinen samlat på sig som projekteringsledare under olika 

projekt har de beskrivit vilka erfarenheter och åsikter de har om de olika systemen. Här nedan i 

Tabell 8 ses kommentarerna uppställda i tabellformat. 

Tabell 8 - erfarenheter av Miljöcertifieringssystem Arkitekthuset Monarken 

 BREEAM LEED Green Building Miljöbyggnad 

 

 

 
Vilken erfarenhet 

har Monarken av:  

 

 

 

 

Ingen erfarenhet 

(Kieri & 

Kohkoinen) 

 

 

 

Varit 

projekteringsledare 

Kv. Dalen Finnspång 

(Kieri) 

 

 

 

Ingen erfarenhet 

(Kieri & 

Kohkoinen) 

Är projekteringsledare 

Kv. Hunden 

(Miljöbyggnad Guld) i 

Luleå (Kieri). 

 

Varit 

projekteringsledare 

Förskolan Spira Luleå. 

Är projekteringsledare 

för ombyggnad 

bostadshus 

(Miljöbyggnad Silver) i 

Luleå (Kohkoinen). 

Vad tycker 

Arkitekthuset 

Monarken är 

positivt med: 

 

- 

 

Lättare att uppnå 

målen jmf med 

Miljöbyggnad (Kieri). 

 

- 

Tydlig manual och 

dokumentation på 

svenska (Kieri). 

 

Tydliga mål för de 

olika indikatorerna 

(Kohkoinen). 

Vad tycker 

Arkitekthuset 

Monarken är 

negativt med: 

 

- 

Svårare att förstå än 

Miljöbyggnad dels 

p.g.a. engelsk 

manual. Poäng för 

en LEED AP (Kieri). 

 

- 

Måste vara jämnbra 

över samtliga 

indikatorer för att 

uppnå högt betyg 

(Kieri). 
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4.2 Beställarenkät 
Enkäten skickades ut till 41 stycken av fallstudieföretagets aktuella och potentiella beställare. Av 

dessa beställare besvarade 24 stycken enkäten. För att läsa samtliga enkätfrågor och resultaten, 

se Bilaga 1. Beställarna besvarade de frågor som de ansåg var aktuella för dem, det vill säga att 

vissa frågor kunde de hoppa över om de ville. Detta alternativ fanns tillgängligt för att svaren 

skulle bli uppriktiga och inte bara valda för att det var ett tvång att klicka i ett alternativ. De 

flesta svarade dock på alla ställda frågor. Enkäten gick ut till flera personer på samma 

arbetsplats och detta kan ha bidragit till att enkäten slutligen hamnat hos den/de på den 

arbetsplatsen som varit mest lämpade att besvara den. Därmed kan svarsfrekvensen 58 % få en 

trolig förklaring då flera fått enkäten men kanske bara en har svarat med ett gemensamt svar. 

Enkätresultaten var främst tänkt att ge många svar och kommentarer kring miljöcertifiering, 

mer än statistik att grunda analysen på. 

4.2.1 Miljöcertifiera eller inte 

Erfarenhet av miljöcertifiering 

Enkäten inleddes med tre allmänna frågor för att få reda på vilken sektor beställaren tillhörde 

(Diagram 1 sida 38), om de förvaltar de beställda byggnaderna (se Diagram 2 sida 38) och om de 

beställt miljöcertifierade byggnader tidigare (se Diagram 3 sida 38). Beroende på vilket svar de 

gav på frågan om de beställt miljöcertifierade byggnader tidigare skickades de iväg till olika 

följdfrågor. Vid nej fick de frågan ”Varför inte?”. Vid ”Ja”, ”Nej men är intresserad” eller ”Har ett 

på gång” fick de besvara frågan om vilket system de använt sig av, alternativt vilket de var 

intresserade av. Resultatet på frågan om de beställt en miljöcertifierad byggnad tidigare visade 

att det är många som inte har gjort det (se Diagram 3 sida 38). Endast 5 av 24 svarade Ja eller 

Har ett på gång. Bland de som inte beställt ett miljöcertifierat hus och i dagsläget inte var 

intresserade av att beställa ett tyckte flesta att de själv som beställare saknade kunskap om 

miljöcertifiering. Övriga svar som kom in var att det inte var aktuellt i dagsläget och vissa hade 

beställt byggnader med miljöriktiga krav eller krav motsvarade miljöcertifiering men inte 

genomfört en certifiering. Enkäten visade tydligt på att beställarna valde ”Nej” istället för ”Nej, 

men är intresserad” på frågan som ses i Diagram 3 (sida 38).  
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Diagram 1 – fördelningen privat/offentlig/annan 

 

 

Diagram 2 – resultat förvaltning 

 

 

Diagram 3 – resultat erfarenheter av miljöcertifiering av byggnader  
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Fördelar och nackdelar med miljöcertifiering 

Bland kommentarerna från de som hade beställt en miljöcertifierad byggnad sågs fördelar med 

detta såsom ”bättre kvalitet”, ”bättre koll på vilka material som används”, ”hållbart i långa 

loppet”, ”struktur i projektets genomförande” och ”bättre kommunikation mellan aktörerna”. 

Fördelar som att miljöcertifiering är ett sätt att attrahera hyresgäster och investerare kom också 

fram av enkätundersökningen.  

Nackdelar som upplevs bland de som är intresserade av miljöcertifiering, alternativt de som har 

beställt byggnader som är miljöcertifierade, var bland annat att det ofta är dyrare material och 

en större och mer tidskrävande administration runt miljöcertifieringsprojekt. ”Det måste 

utvecklas mer så det finns mer material som är godkända. Idag finns många bra material men 

tillverkarna vill inte ta kostnaden för att få dessa godkända vilket begränsar utbudet.” var en 

kommentar som kom fram i enkäten. Vissa såg risker med ökade kostnader som i slutändan 

skulle drabba hyresgästerna.  

Orsaker bakom att inte certifiera 

I Diagram 4 (Varför har ni inte beställt en miljöcertifierad byggnad?) på sida 40 ses fördelningen 

av svaren på varför 16 beställare i enkätundersökningen inte valt att beställa en miljöcertifierad 

byggnad. Beställaren kunde välja flera alternativ på frågan. De flesta hade bockat i ”Annan 

orsak” och i kommentarerna till det kunde man bland annat se svar som: ”Väntar på 

utvärdering av ett pilotprojekt inom företaget i södra Sverige”. Två beställare svarade att de har 

beställt byggnader med krav som motsvarar miljöcertifiering. En kommentar var att det finns 

saker i certifieringen som inte känns genomtänkt ännu, som tvingar till att bygga en sämre 

byggnad då man är begränsad av regler. Två stycken svarade ”Ej aktuellt ännu”. Utöver de som 

hade angett ”Annan orsak” så var det relativt jämnt fördelat mellan de andra svarsalternativen. 

Men det som kan ses som den största orsaken var de fyra som klickat i att det saknas kunskap 

hos beställaren om miljöcertifiering. Detta verkar vara en rimlig orsak då miljöcertifiering är 

någonting relativt nytt för branschen och alla har därmed inte nappat på idén ännu. En 

beställare menade att det är ”höga kostnader med tanke på vad man får igen”. Den beställaren 

förvaltade också sin byggnad och menade på att de kan bygga likvärdiga och till och med bättre 

byggnader utan att lägga ner pengar på själva certifieringen. Utifrån litteraturstudien kunde 

man se att kostnaderna för miljöcertifiering är någonting som kan räknas in med sparade 

utgifter för energi. I enkäten syntes en intressant kommentar av en beställare som inte 

förvaltade de beställda byggnaderna. Denna beställare bollade över frågan om miljö till 

fastighetsägarna som skall vara de som driver miljöfrågorna. Det är dessa typer resonemang 

som inte bidrar till hållbarhet. Miljö och hållbarhet kan inte bara arbetas med på ett håll, alla 

måste vara med och göra vad de kan. För hållbarhet inom samhällsbyggande är det ett rimligt 

krav att man arbetar med miljö genom hela projektet. Både under produktion och under 

förvaltning (Björs 2009). 

 



 

 

 

39

 

Diagram 4 – orsaker bakom att inte tidigare ha beställt en miljöcertifierad byggnad 

 

Pengar, pengar… 

För beställarna handlar det mycket om pengar (se Diagram 4). Som tidigare nämnt i 

litteraturstudien kan man fråga sig varför vinstdrivna företag anpassar sig efter dessa system. 

Det finns de beställare som inte vill miljömärka på grund av kostnaderna och som nämnt i 

enkätsvaren finns det anledningar som: ”Kostnaden är också en faktor. Det är mycket pengar i 

förhållande vad man får igen. Vi kan ju bygga samma eller bättre byggnader utan att certifiera 

dem!”. Men som Sweden GBC menar är det märkningarna som driver utvecklingen framåt. 

Frågan är om man som beställare eller fastighetsägare vågar undvika miljömärkning den 

närmaste framtiden. De som inte hoppar på tåget nu kommer att få en lång väg att gå senare 

(Sweden GBC 2010). Man kan inte riskera att tappa hyresgäster bara för att man valt att inte 

miljöcertifiera, var en viktig punkt som framkom i en undersökning gjord av Johansso- Björdin & 

Yakhyaeva (2012). Även om man som beställare gör ett bra miljöarbete utan 

certifieringssystemen kan det vara svårt att bevisa detta för till exempel en hyresgäst som inte 

är insatt i ämnet. Miljöcertifieringssystem ger en tydlig klassning av byggnaden vilket 

underlättar i konversationen mellan olika aktörer och användare (Johansson-Björdin & 

Yakhyaeva 2012). Antalet företag som på något sätt arbetar med miljöfrågor ökar hela tiden. 

Det finns en del företag som har kravet på sig att deras kontor skall vara placerat i en 

miljöcertifierad byggnad. Om dessa hyr kontorsbyggnaden och inte beställt den själv kommer 

vissa förvaltare att sållas bort om dessa inte är beredda att satsa på miljömärkning av byggnader 

(Sweden GBC 2010). I USA har regeringsbyggnader börjat få krav på sig att de måste vara 

lokaliserade i byggnader märkta med EPA’s Energy Star* eller LEED (Ottman 2011).  

 

 

*Ett amerikanskt program för energibesparing och minskade kostnader för energianvändning 

http://www.energystar.gov/ 
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Grön marknadsföring 

Marknadsföringen för företag är viktig och miljöcertifiering bidrar till ett gott rykte. 

Miljöcertifieringen gör så att fler får upp ögonen för byggnaden, det attraherar både 

hyresgäster och investerare. I litteraturstudien framkom det att Bartley & Smith menade på att 

det finns två anledningar till varför företag väljer att miljöcertifiera sina produkter. Den första 

anledningen var att ”Företaget får en bra profil och blir sedda som ett företag som försvarar 

”det goda” i världen” (Bartley & Smith 2010:372). Detta är en anledning som man även kan se i 

resultatet av enkätstudien där svar som bland annat Goodwill* syns på frågan om vilka fördelar 

som finns med miljöcertifiering. En del menar att certifieringar bland annat bidrar till att lösa 

problem med dåliga rykten som vissa företag dragit på sig om de blivit utpekade av aktivister att 

påverka miljön negativt (Gereffi m.fl. 2001 här refererat efter Bartley & Smith 2010). 

Certifieringssystem skulle därmed ha blivit ett sätt att marknadsföra sig istället för bara en viktig 

arbetsmodell för en mer hållbar framtid.  

Bartley och Smiths andra anledning till miljöcertifiering var ”Man gör det på grund av incitament 

för att undvika vissa risker på marknaden” (Bartley & Smith 2010:372). Avsaknaden av 

incitament för miljöcertifierade byggnader kan vara en anledning till svarsfördelningen som ses i 

Diagram 3 på sida 38. Det är många som aldrig miljöcertifierat och som inte ens är intresserade 

av det. Om man inför hårda styrmedel skulle miljöcertifiering i så fall bli ett krav i framtiden 

istället för ett frivilligt åtagande. Hårda styrmedel och krav skulle skapa mer aktivitet och tvång 

till bredare kunskap inom området. Byggbranschen är känd att vara konservativ och tar tid på 

sig att tänka om. Detta medför att införandet av miljömärkning, som dessutom är ett frivilligt 

åtagande, inte är gjort i en handvändning. I litteraturstudien nämns det att enligt Ottman (2011) 

finns det undersökningar som visar att konsumenter är villiga att betala extra för att få en grön 

produkt. Detta visar sig dock vara någonting som affärsmän och investerare ställer sig skeptiska 

till i och med de ökade kostnaderna (Ottman 2011). Investerare står inför ökade kostnader i och 

med miljöcertifiering som de inte vet om konsumenterna (hyresgästerna) kommer att vilja 

betala för i slutändan. Det vill säga att konsumenten eventuellt inte kommer betala det högre 

priset när de väl står inför valet mellan en dyrare miljövänlig produkt eller en billig, inte lika 

miljövänlig produkt. Det är därmed viktigt att konsumenterna börjar ställa krav (ibid).  

4.2.2 Samspelet mellan beställare och projektörer 

21 av 24 respondenter, både bland de som ställde sig negativa till miljöcertifiering och de som 

var positiva, ville att beställaren väljer certifieringssystem utifrån egna kunskaper och 

erfarenheter (se Diagram 5). Det visade sig även utifrån enkätstudien att beställare som önskat 

ett visst miljöcertifieringssystem till ett projekt därefter träffat på projektörer som inte haft 

kunskap om det önskade systemet. De som svarat ”Ja” på frågan om de mött projektörer som 

inte haft kunskap i önskat miljöcertifieringssystem har alla sagt att projektören inte hade 

kunskap om systemet Miljöbyggnad. Detta att projektörer inte har tillräckligt med kunskap om 

miljöcertifiering upplevs som en nackdel för beställaren som därmed för varje 

miljöcertifieringsprojekt måste ”börja om” om det är nya projektörer inblandade.  

**Goodwill, gott rykte, det goda anseende som ett land, en person, ett företag/organisation kan åtnjuta. Från ne.se 
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Diagram 5 – Hur skulle ni vilja att certifieringssystemet valdes?  

Utifrån enkätfrågan om miljöcertifiering är ett viktigt kriterium vid val av projektör gick 

åsikterna isär en del (se Diagram 6). 13 av 23 besvarande av den frågan tyckte att det var viktigt 

medan sju stycken tyckte att det inte var viktigt, tre stycken svarade ”Vet ej”. Av de som tyckte 

att det var viktigt fanns det både av de som inte var intresserade av att miljöcertifiera i 

dagsläget och de som redan certifierat/var intresserade av certifiering. Två kommentarer som 

knyts samman med den frågan var ”Kunskapen om den formella miljöcertifieringen är inte ett 

absolut krav, däremot att konsulterna vet vilka energi- och miljökrav som är relevanta och kan 

omsätta dem i praktiken.” och ”Det gäller för beställaren att ʺveta vad han villʺ och kunna 

diktera villkoren (kraven) för detta.”. 

 

Diagram 6 – Är kunskaper om miljöcertifiering ett viktigt kriterium vid val av projektör? 
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Tidiga samråd 

Ur enkätresultaten kan man läsa kommentarer om att problemen som finns med 

miljöcertifieringssystem inte alltid beror på projektörer eller beställare utan på systemen själva 

då det, som uttryckt av en beställare i enkäten, kan kännas ”stelbent” och inte så flexibelt att 

använda sig av dessa system. Genom att flera av beställarna tycker att det blir lite mer 

omständligt med miljöcertifiering i byggprojekt bör man kanske arbeta fram lösningar som 

underlättar detta. Först och främst bidrar det till effektivitet om hela projektgruppen med alla 

dess aktörer är insatta och har bra kompetens inom området. Detta kan tidiga samrådsmöten 

och tät kommunikation mellan olika aktörer bidra till. Det är viktigt att alla aktörer samlar ihop 

kunskap inom området och utbyter erfarenheter. Detta för att i framtiden bättre kunna 

balansera riskerna med ett miljöcertifieringsprojekt, men ändå att riskerna skall vara kända och 

att man skall våga prova någonting nytt. Mats Björs (2009) menar i sin skrivelse Remissvar över 

nationella riktlinjer för miljöanpassat byggande -nybyggnad av bostäder, om regeringens 

miljökvalitetsmål för den byggda miljön skall kunna nås krävs bättre sammarbete och allmänna 

åtaganden i hela byggprocessen. Vidare menar Björs att tydliga riktlinjer för hållbart 

samhällsbyggande uppskattas av byggherrarna.  

4.2.3 Vilket system är mest aktuellt? 

De miljöcertifieringssystem som utifrån enkäten framkom som intressanta för beställare var 

Green Building (1 st.), LEED (1 st.) och Miljöbyggnad (4 st.) (se diagram 7 sida 44). Det var färre 

som hade hört talas om det internationella systemet BREEAM jämfört mot de andra systemen. 

Ingen hade använt sig av det eller trodde att de i framtiden skulle använda sig av det heller. 

Jämfört mot BREEAM var det andra internationella systemet LEED mer känt i denna 

undersökning, då 17 beställare hade hört talas om LEED-systemet och två stycken hade använt 

sig av det. Dock var det bara en av dessa två som ville använda det igen i framtiden. Green 

Building var det flest som hade hört talas om, tre personer fler än som hade hört talas om LEED 

och Miljöbyggnad. Miljöbyggnad är ett känt system för de inom byggbranschen i Sverige och det 

är någonting som delvis kan utläsas av enkätresultaten. 17 beställare hade hört talas om det, 2 

stycken hade använt sig av det och 4 stycken föredrog främst att använda detta i framtiden. På 

frågan om vilket system de helst ville använda i framtiden var det endast möjligt att välja ett 

system för att det skulle bli möjligt att se vilka system som var mest populära de få svarande till 

trots. Både de som använt sig av Green Building och LEED tappade troligtvis beställare till 

systemet Miljöbyggnad där endast två hade använt sig av det medan fyra beställare helst ville 

använda sig av detta i framtiden. 

I Sverige har det inte enats om ett enda system för certifiering vilket hjälper till i utvecklingen av 

systemen. Flera system skapar konkurrens både mellan systemen i sig och även bland de som 

använder sig av dem. Detta bidrar till mångfald på den svenska fastighetsmarknaden då 

internationella företag kan välja ett mer internationellt gångbart system medan de som enbart 

håller sig på svenska marknaden kan arbeta med ett certifieringssystem utvecklat för Sverige, så 

som Miljöbyggnad. Green Building har kravet för certifiering för nybyggnation minskad 

energianvändning med 25 % jämfört med kraven i BBR. Alternativt en sänkning av 

energianvändningen för en befintlig byggnad med 25 %. Green Building-programmet bidrar 
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därför bra till en minskad miljöbelastning av fastigheten även om den märkningen enbart ser till 

energianvändningen och inte till några andra faktorer. Att sänka energikostnaderna vid 

användandet av fastigheten bidrar då till att energiåtgången för byggnadsmaterialen får en 

större vikt för totala energiåtgången för en byggnad och då blir det aktuellt att jobba hårdare 

med miljökrav redan i början av projekten. För det finns alltid saker att förbättra. Genom att det 

är viktigt att inte bara nyproduktionen skall bli miljövänligare utan att även befintliga byggnader 

bland annat måste energieffektiviseras kan Green Building-märkningen vara ett effektivt sätt för 

snabba åtgärder.  

Diagram 7 – fördelningen mellan de olika systemen 

Vilket betyg? 

I början av ett projekt avgörs vilken nivå av miljöcertifieringen som skall nås. Till exempel om 

Miljöbyggnad är det valda systemet kan målet med projektet vara att byggnaden skall bli 

Miljöbyggnad Guld (alt. Silver eller Brons). Allt eftersom projektet går kanske det visar sig att 

certifieringssystemet blir ett hinder för att kunna bygga på bästa sätt, eller som det uttrycks i 

enkätsvaren ”… irrelevanta krav som tvingar oss bygga sämre/sämre tekniska lösningar än vad 

vi vill bygga för att kunna få certifieringen”. Även själva ansträngningen efter att nå en hög 

betygssättning på projektet kan bli hindrande i projektet. Eller som en beställare uttrycker det i 

enkäten ”Man skall inte överdriva själva nivån på miljöcertifieringen, det viktiga är att man kan 

jobba strukturerat och långsiktigt.”. 
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4.3 Beställarintervjuer 
Claes Ljunghager är utbildad projektingenjör och arbetar som byggprojektledare på 

Landstingsfastigheter i Luleå.  

Mikko Timonen är utbildad miljöingenjör i Finland och arbetar som projektledare på byggsidan 

hos Lulebo AB. Han jobbar först och främst med om- och nybyggnation men även med internt 

miljöarbete. Michael Hansson arbetar som projektledare hos Lulebo AB. Lulebo driver just nu två 

miljöcertifieringsprojekt, Kv. Hönan och Lulsundsberget.  

Kommentarerna som getts under intervjuerna speglar Ljunghagers, Hanssons och Timonens 

egna åsikter och behöver nödvändigtvis inte stå för deras arbetsplats. 

Två olika beslut 

De intervjuerna som gjorts speglar två olika ställningstaganden kring miljöcertifiering av 

byggnader. Lulebo har tagit fram en målsättning att i princip all nyproduktion skall 

miljöcertifieras samt att ombyggnation skall göras ur miljösynpunkt. I dagsläget har Norrbottens 

Läns Landsting inte tagit något beslut om att miljöcertifiera någon byggnad. Frågan var på tal 

när man startade upp projektet med det nya patienthotellet vid Sunderby sjukhus. De var till en 

början helt inne på att miljöcertifiera men efter lite arbete visade det medföra stora 

merkostnader som de inte var beredda att betala.  

Orsaker bakom Landstingets beslut 

Enligt Ljunghager har de på Landstingsfastigheter inte märkt någon ökad efterfrågan på 

miljöcertifierade byggnader utöver det projektet med patienthotellet där det hade varit på tal. 

Vid intervjun med Ljunghager dök frågan upp om vad man som beställare vinner på att 

miljöcertifiera? Enligt Ljunghager upplevs miljöcertifieringssystemen som enkelspåriga och med 

alternativet att inte miljöcertifiera ansåg de att de kunde skapa lika bra eller till och med bättre 

byggnader, i och med den mer fria utformningen som är möjlig utanför ramarna för 

miljöcertifiering. Det vill säga att de skulle kunna nå samma slutresultat som vid certifiering utan 

att behöva lägga ner extra pengar på själva certifieringen. Därmed är det svårt att motivera 

beslut om miljöcertifiering i slutändan menar Ljunghager. Vid nyproduktion och ombyggnation 

utgår Norrbottens Läns Landsting ifrån ett energidokument som tagits fram tillsammans med 

Landstingen i Jämtland, Västernorrland och Västerbotten. Dokumentet omfattar energi och 

energikrav. Med hjälp av detta, menar Ljunghager, kan de bygga miljöriktigt utan certifiering. 

Ljunghager berättar att han tycker att det är rätt väg att gå, att tänka på miljön men vill alltså 

inte bygga ett sämre hus än vad man kan bara för att få en certifiering. På frågan om 

Landstingsfastigheter inte känner ett ansvar att driva igång miljöcertifierandet i Luleå och 

Norrbotten återkommer Ljunghager till att det inte kändes rimligt att lägga till de pengarna på 

projekteringen när slutprodukten inte blir så mycket bättre enligt dem och när de använder sig 

av sitt energiprogram. Vad skulle kunna göra det självklart att ta beslutet att miljöcertifiera? 

Skattelättnader menar Ljunghager. Hur man än vänder och vrider på det så slår det tillbaka på 

ekonomin på ett eller annat sätt. Ljunghager är införstådd med att certifiering ofta lönar sig i 

slutändan när man ser till energibesparing och minskade utgifter för energi. Men då har de sitt 
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energikravdokument att utgå ifrån som gör att Landstingets fastigheter kommer att hålla sig lågt 

på energianvändningen ändå, utan certifieringar. Det är dock intressant att fundera lite över 

detta argument. Energidokumentet ser bara till en aspekt, nämligen energi. Medan 

miljöcertifieringssystemen erbjuder en större helhetslösning. Som exempel, Miljöbyggnad ser 

till områdena energi, inomhusmiljö och materialanvändning. Detta gör att arbetet med 

miljöcertifieringssystem erbjuder en bredare syn för hållbart byggande och ser inte bara till en 

aspekt som Landstinget gör idag med sitt energidokument. 

Orsaker bakom Lulebos beslut 

Timonen och Hansson på Lulebo upplever båda att intresset för miljöcertifiering har ökat inom 

byggbranschen, men att krav från hyresgäster och allmänhet inte har börjat komma i större 

utsträckning ännu. Dock finns det undantag där en del hyresgäster har höga krav vad gäller 

miljövänligt boende. Miljöcertifiering och ökade investeringskostnader har direkt koppling enligt 

Timonen. Ju högre betyg inom certifiering desto dyrare kostnader för byggnaden, vilket delvis 

tas ut i högre hyror. Marknadsföringen blir då viktig för att hyresgäster skall vilja betala för 

miljöcertifierat boende. Anledningarna till att Lulebo tagit beslut om miljöcertifiering är att de 

ser långt in i framtiden. Genom att de arbetar för en förvaltning på 50 års sikt lönar det sig med 

de extra pengarna som krävs för att få sin byggnad miljöcertifierad. Med möjligheter att spara in 

extra utgifter på långsiktig planering arbetar Lulebo på ett miljövinnande sätt i dagsläget. Som 

tidigare nämnt, både i litteraturstudien och vad som framkom ur enkäten, finns det flera icke 

mätbara fördelar med miljöcertifiering. Till exempel, menar Mikko Timonen, att miljöcertifiering 

är varumärkesstärkande. Lulebo har tagit beslut om miljöcertifiering för att ligga i framkanten 

vad gäller miljöfrågor. Detta ger ett bra rykte för företaget och kanske också en pekpinne för 

övriga beställare i kommunen och länet. Deras beslut kan bidra till att fler beställare intresserar 

sig för miljöcertifiering av byggnader. Lulebo menar att det är viktigt för dem att ligga i 

framkant. Som kommunalt fastighetsbolag menar de på att de inte har någonting att förlora på 

samma sätt som en privat aktör som mer agerar av vinstintresse. Lulebo kommer att bli 

omtalade som ett miljötänkande fastighetsbolag, så som Bartley & Smith (2010) resonerar att 

många företag miljöcertifierar mer för en god sak än för rena vinster i ekonomin. 

Miljöcertifieringarna kommer att skapa ett mervärde för Lulebos hyresbostäder. I 

litteraturstudien presenterades en undersökning som gjorts i USA och som redovisats i boken 

The new rules of green marketing av J A Ottman (2011). Undersökningen visade på att omkring 

hälften av de tillfrågade aktivt väljer bort en vara eller tjänst som de ogillar ur miljösynpunkt. 

Enligt Ottman var många också villiga att betala lite extra för att få en miljövänlig produkt. 

Lulebo gör satsningen med miljöcertifiering på attraktiva områden där hyresgäster är villiga att 

betala lite mer för att få bo, såsom i de centrala delarna av Luleå.  
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Materialval 

När man använder sig av miljöcertifieringssystem vid byggnation av en fastighet blir den i och 

med detta uppförd med gedigna, och godkända material. Något som givetvis är en möjlighet 

även utan certifiering men certifieringen ger ett tydligt kvitto på detta. Genom 

miljöcertifieringssystemens krav på material blir byggnaden uppbyggd av material som är 

miljövänliga och senare återanvändnings-/återvinningsbara vilket bidrar till att byggnadens 

miljöpåverkan även efter användandet blir mindre, menar Michael Hansson. Lulebo gör noga 

bedömningar för vilka material som skall ingå i byggnaden och slutprodukten blir bättre när 

miljöcertifiering ställs som krav. Produkten blir lättare att forma till det man vill att den skall bli 

menar både Hansson och Timonen. Genom att miljöpåverkan från en byggnad är störst vid 

användandet av den bidrar smarta materialval och bättre energilösningar till reducerad 

påverkan på miljön (Sartori & Hestnes 2006). Ljunghager anser att materialvalsmässigt är det 

svårt att hitta fördelar med certifieringssystemen. Ett problem enligt honom är om man valt att 

inte certifiera och då man river en byggnad efter en relativt kort tids användande så finns det 

fördelar om man kan återvinna en större del av de använda materialen, vilket man ofta kan med 

de för certifieringen godkända materialen. Landstinget bygger om ganska mycket och då kan det 

bli problem att hålla dokumentationer om vilka material som använts uppdaterade. Vad är 

bortplockat, hur mycket och vad och hur mycket är ditsatt istället? Det blir ett kontinuerligt 

arbete som är tidskrävande speciellt om man gör om mindre delar av fastigheter och då måste 

hela dokumentet uppdateras 

Vilket system? 

Både Lulebo och Landstingsfastigheter var intresserade av det svenska systemet Miljöbyggnad. 

För Lulebo finns en målbild med att uppnå Miljöbyggnad guld för alla projekt. Men enligt 

Michael Hansson är det mycket arbete som ligger bakom ett guldbetyg. Problemet med 

guldcertifieringen enligt honom är brukarenkäten som görs efter att fastigheten tagits i bruk. 

Minsta negativt upplevd förändring som sker utan att det direkt har någon anknytning till 

miljöcertifieringen kan göra att resultatet på brukarenkäten inte blir så som man hoppas och 

guldbetyget riskerar att degraderas. Ljunghager på Landstingsfastigheter anser att om något 

system är mer tilltalande än något annat så skulle det vara det svenska systemet Miljöbyggnad, 

vilket också var det system som de tittat på i och med patienthotellet. Men när de gjorde mer 

efterforskningar kring den miljöcertifieringen så kändes inte systemet färdigarbetat menar 

Ljunghager. I projektet med Patienthotellet var det första gången som miljöcertifiering kom på 

tal hos Landstingsfastigheter och det var projektörerna som förde fram frågan.  

Otydliga system 

Enligt Timonen finns det vissa problem med miljöcertifiering och miljöprogram, han menar att 

man säger att byggbranschen är konservativ men han tycker även att miljöbranschen är 

konservativ. Man måste bredda synen på miljö och inte bara arbeta med den i olika faser, utan 

det måste knytas ihop bättre genom hela projektet. Miljöfrågor är allas problem och man kan 

inte slussa över dem till andra aktörer. Miljöcertifieringar har mötts av viss skepsis i 

byggbranschen. Timonen är en som är något skeptisk till dessa system då han anser att de inte 

riktigt följer något tydligt spår för miljön och ibland saknar en helhet. Det är viktigt att se 
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helheten så att man inte fastnar i en tanke enligt honom. Systemen är inte genomarbetade 

ännu menar han. Detta var någonting som även framkom i litteraturstudien. Bartley & Smith 

(2010) menar på att certifieringssystemen ännu inte kan bidra med en fullständig lösning på 

problemen med miljöpåverkan, och att de står inför en viktig vidareutveckling. Detta var 

någonting som Ljunghager också upplevt när de gick igenom Miljöbyggnad och det var en av 

orsakerna till varför de inte valt att miljöcertifiera den gången. 

Projektörens roll 

I intervjuerna talades det en del om valet av projektör. Lulebo ser attraktivt på de projektörer 

som har kunskaper och erfarenhet om miljöcertifiering och menar att efterfrågan på kunniga 

projektörer kommer att öka. Därmed är det bra för projektörerna att haka på i arbetet med 

miljöfrågorna enligt Timonen. På frågan om vad som kommer först, arkitektens arbete eller 

beställarens beslut svarade Timonen att det är viktigt att beslutet om miljöcertifiering kommer 

så tidigt som möjligt så att arkitekterna kan börja med utformandet med rätt utgångspunkt. På 

Lulebo har de erfarenheter från ett projekt där projektörerna hade kommit långt med 

projekteringen för en byggnad när beslut kom om att fastigheten skulle miljöcertifieras. Detta 

gjorde att projektörerna behövde extra tid som inte hade varit nödvändig om beslutet om 

miljöcertifiering tagits från början. Hur väljs då projektörer för ett projekt med miljöcertifiering? 

Enligt Timonen väger de in miljöcertifieringskunskaper vid valet av projektör. Dock har de flesta 

företag numer en eller flera anställda som arbetar med miljö. De flesta konsultfirmor i 

närområdet vet att Lulebo börjat tänka på miljöcertifiering och att det är aktuellt för dem i 

kommande projekt. Genom att alla deras kommande projekt åtminstone skall göras med 

hänsyn till miljön innebär detta att nya krav ställs på entreprenörer och konsulter. Om man skall 

projektera för Lulebo måste man vara beredd på att arbeta med miljöcertifiering som mål. Enligt 

Hansson är det idag få projektörer som arbetat med miljöcertifiering vilket bidrar till att man 

måste räkna med en viss upplärningsfas, i början. Ingen kan jobba slentrianmässigt i och med 

att det är många nya parametrar som skall tas hänsyn till. I projekten som gjorts hittills har det 

enligt Timonen blivit lite bakvänt då miljöcertifieringen kommit i mot slutet då projekteringen 

nästan varit klar och då har det blivit extra tidskrävande med att ta fram nya lösningar. I 

framtiden blir det därmed attraktivt hos en projektör om man kan erbjuda fler och bredare 

tjänster, där miljö är inräknat. Liksom de på Lulebo tycker Ljunghager att man bör bestämma i 

ett tidigt skede om man skall certifiera eller inte så att arkitekten kan utforma byggnaden inom 

ramarna för certifieringen från början. Det upptäckte de när de fick offerten på patienthotellet i 

Sunderbyn där målet var Miljöbyggnad guld. Det visade sig att det var väldigt mycket som 

behövdes göras annorlunda om miljöcertifiering skulle bli verklighet i det projektet. Ljunghager 

anser att få här uppe i norr har kompetens om miljöcertifiering. Medan man i södra Sverige 

kanske har fler specialisttjänster där företag skapar en bättre möjlighet att utveckla sitt arbete 

inom nya områden.  
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Utmaningar och möjligheter 

I tabell 2 på sida 21 kan man se att två olika författarpar tagit fram utmaningar och möjligheter 

med miljöcertifiering. Där ses bland annat; högre kostnader mot lägre kostnader. Ingen 

efterfrågan av miljöcertifiering jämfört mot högre efterfrågan. Liksom med de olika 

perspektiven på att certifiera eller att inte certifiera har de olika personerna som intervjuats 

olika syn på miljöcertifieringen. Från Lulebos sida säger de att de märkt av en ökad efterfrågan 

på miljöcertifiering, medan Landstinget ännu inte märkt av någon större efterfrågan. Samtidigt 

har Landstinget mött förfrågning en gång från projektör angående miljöcertifiering av en 

byggnad. Kostnaderna för att certifiera en byggnad är höga menar Ljunghager. Lulebo anser att 

det inte är kostnader som betyder någonting när man ser till en långsiktig förvaltning, vilket de 

gör. Gemensamma mål för projektgruppen ger en bättre slutprodukt, menar Timonen. Hansson 

tror att orsaken bakom att beställare inte väljer att miljöcertifiera mer handlar om ointresse 

snarare än om okunskap. För enligt honom har det tagit lite tid att komma in i arbetet med 

miljöcertifieringar, men det har inte varit ett omöjligt arbete och man kommer igång fort om 

man är villig att ta till hjälp från experter. Utifrån intervjuerna framgår det att ekonomiska 

incitament är någonting som skulle kunna få igång miljöcertifieringarna i byggbranschen. 

Michael Hansson tror på incitament såsom skattelättnader eller bidrag till 

certifieringskostnaderna. Detta istället för att ställa upp lagar och regler för att få igång 

miljöcertifierandet av byggnader. Frågan är, vad är bäst -morot eller piska? För de som tagit 

beslut om certifiering kan det vara bättre med stimulerande åtgärder som bidrag medan det 

kanske krävs en större ansträngning och hårdare krav för att få igång motståndarna. 
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5 Diskussion och Slutsatser 
I detta avslutande kapitel knyts uppsatsen samman. Frågeställningarna besvaras med hjälp av 

resultaten och analyser av undersökningarna. 

Fördelar och nackdelar med miljöcertifiering för projekterande arkitekt 

För en projekterande arkitekt finns ingen anledning till att inte arbeta med miljöcertifieringar. 

Frågan är egentligen hur företaget skall profilera sina tjänster för att bli omtalade och erkända i 

branschen som en projektör som har kunskap om miljöcertifieringar. Det man skall vara 

införstådd med är att miljöcertifiering ofta kräver lite mer tid för projekteringen då lösningar 

skall tas fram inom ramarna för certifieringen. Samtidigt är projektörerna mer effektiva om de 

kan tillämpa miljöcertifiering från början, istället för att de måste ta sig tid att lära sig 

allteftersom projektet fortlöper. Tidsbesparing innebär pengabesparing, vilket är en viktig 

parameter för beställarna. En av fördelarna för projektörer med att tillämpa miljöcertifiering i 

sina projekt är att det stärker projektgruppen, ger en bättre sammanhållning och en vilja att nå 

samma mål för projektdeltagarna. Detta gör att slutprodukten oftast blir bättre i och med att 

förståelse för olika tekniker ökar med samarbetet. Om projektörer har goda kunskaper om 

miljöcertifiering och miljöprofilering på sina tjänster ger detta även ett marknadsföringsvärde 

för företaget. De kan förhoppningsvis i framtiden bli populära på marknaden genom sin vilja att 

ligga steget före som projektör.  

Fördelar och nackdelar med miljöcertifiering för beställare 

Fördelar som kommit fram från undersökningarna är att beställare vill miljöcertifiera för att 

synas, de vill hänga med i utvecklingen och stärka sitt varumärke. Miljöcertifiering bidrar också 

till långsiktiga kostnadsbesparingar vilket är bra för förvaltare som tänker långsiktigt. Försöker 

man räkna in kostnader under en kortare tid blir det inte värt det, i dagsläget gäller det att börja 

tänka långsiktigt. Energibesparingar borde vara en fördel som gör beslutet om miljöcertifiering 

enkelt i och med att det går att räkna in de ökade utgifterna. För att räkna in kostnader för ett 

miljöcertifierat hus behöver man studera energianvändning och sparade utgifter över en längre 

tidsperiod. Vissa beställare anser att slutprodukten blir bättre vid miljöcertifiering. Dels i och 

med att materialen som används är miljövänliga, gedigna material. Men också att arbetet blir 

bättre i och med en bättre kommunikation i projektgruppen och strävan efter att nå samma mål 

tillsammans. Detta var någonting som även Hans Kohkoinen, projekteringsledare, upplevt som 

en fördel med arbetet i projekt med miljöcertifiering. Då miljöcertifiering ställs som krav läggs 

större fokus på miljöfrågorna genom hela processen och det i sin tur skapar en kvalitetsstämpel 

som bidrar till att en viss nivå på byggmaterial och energibesparing uppnås för den färdiga 

byggnaden. 
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De nackdelar som lyfts fram i undersökningarna är att beställare upplever att det är begränsad 

tillgång till material, höga certifieringsavgifter och att det tar extra tid med miljöcertifiering. 

Men när det finns många prognoser på att man räknar in de extra utgifterna på långsiktig 

förvaltning borde kostnader inte ses som ett så stort problem, så som det görs idag. Därmed 

verkar det finns en stor kunskapslucka som måste fyllas av någon. Sweden Green Building är 

den organisation i Sverige som har hand om ett antal certifieringssystem och som skulle kunna 

arbeta ännu hårdare för att sprida kunskap om miljöcertifieringar. 

De beställare som ser negativt på miljöcertifiering ser nackdelarna mycket större än vad de som 

är positiva till miljöcertifiering ser på fördelarna. De som är positiva säger att miljöcertifieringar 

är framtiden och att de såklart vill ligga i framkant. De som ställer sig negativa klamrar sig fast 

vid nackdelar, som förvisso är väldigt talande, som högre kostnad och begränsad tillgång till 

material. Alla fördelar med miljöcertifiering är inte mätbara därför är det en del som ryggar 

undan från det. 

Vilka orsaker kan ligga bakom en beställares beslut om att miljöcertifiera eller att inte 

miljöcertifiera? 

Enkätstudien visade tydligt att viljan att miljöcertifiera kanske inte är så stor som den borde vara 

för en hållbar utveckling inom branschen. Någonting som framkom från undersökningarna var 

att trots beslut om miljöcertifiering har beställare inte alltid kunskap om dessa system. 

Okunskapen i byggbranschen om miljöcertifiering är stor, vilket skapar en stor svårighet för att 

kunna komma framåt. Ökad kunskap kan bidra till att rätt beslut tas tidigare och att valet av 

system blir det mest lämpliga för aktuellt projekt vilket sparar tid och pengar. I framtiden när 

kunskapen ökat om miljöcertifieringar och hållbart byggande kommer denna extra tid inte 

längre behövas i samma omfattning då samtliga aktörer är väl införstådda med 

certifieringssystem och det är någonting självklart att arbeta utifrån.  

De höga kostnader som miljöcertifieringar innebär är ett orosmoment för beställare, vilket man 

såg bland kommentarerna i enkäten och det framkom i intervjun med Landstingsfastigheter. 

Beställare som även förvaltar byggnaden bör börja tänka mer långsiktigt då det till exempel går 

att se fördelar som att räkna in de ökade kostnaderna på bland annat minskade 

energikostnader. Incitament så som skattelättnader är en möjlig drivkraft till att arbeta mer 

miljövänligt i branschen. Om inte incitament tas fram måste krav ställas på byggbranschen att 

förbättra sitt miljöarbete.  

I litteraturstudien nämns att miljöcertifieringssystemen är dåliga på att stå för en helhet och att 

de nu står inför en viktig vidareutveckling (Bartley & Smith 2010). Det har gått två år sedan 

författarna skrev detta och nu ser man att systemen utvecklats och det kommer uppdateringar 

på manualer och krav. Tillexempel finns det nu i större utsträckning nationella anpassningar av 

internationella system, såsom BREEAM-SE som blev godkänt under 2012 som ett BREEAM-

system anpassat för Sverige. Således har de börjat formas och utvecklas efter vilka behov och 

problem som de ställts inför, även om det fortfarande finns mycket att förbättra som 

exempelvis att mer material som är godkända för systemen skall finnas lättillgängligt.  
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Beslut om att inte miljöcertifiera behöver inte betyda att man inte har råd eller att man inte tror 

att utgifterna betalar igen sig. Det finns de som anser att man kan bygga likvärdiga eller bättre 

byggnader utan att begränsas av certifieringssystemen. På Landstingsfastigheter när 

miljöcertifiering av patienthotellet vid Sunderby Sjukhus var på tal ansåg man att man hade 

tydliga energikrav redan från grunden och därmed tyckte man inte att det var värt att 

miljöcertifiera med de begränsningar och ökade kostnader som tillkom. Dock bestämde sig 

Landstinget därmed att bara se till en aspekt, energi, när de utvärderade alternativen. 

Miljöcertifieringssystemen erbjuder en bredare syn på miljöarbetet och om man bara tar 

hänsyn till energi missar man mycket som tas med i certifieringssystemens krav.  

Vilket intresse av miljöcertifiering finns hos fallstudiens arkitektkontors aktuella och 

potentiella beställare samt vilka certifieringssystem är de intresserade av att använda? 

Landstinget tog beslutet att inte miljöcertifiera efter att ha utvärderat möjligheten. Däremot 

kan man tycka att det är konstigt att beställare inte ens är intresserade av miljöcertifiering, 

enligt det som framkom ur enkäten. Dock börjar ett intresse växa fram och det är bra att vara 

med i svängarna. Enligt en beställares enkätsvar hade de på företaget som målsättning att all 

ny-, om- och tillbyggnad skall utföras i lågenergiutförande. Miljöcertifierade byggnader blir ett 

verktyg i strävan att uppfylla detta mål. Detta är någonting för andra att ta efter. Beställare och 

fastighetsägare som agerar nu kommer att ligga långt före de som inte vågar prova.  

Miljöbyggnad är ett system som fallstudieföretaget skulle kunna välja att öka sin kompetens 

inom för att kunna bli attraktiva för beställare. Både Lulebo och Landstinget var intresserade av 

Miljöbyggnad. Att Miljöbyggnad var det mest intressanta var någonting som gick att utläsa från 

enkätresultatet också, där flest beställare markerade att de vill arbeta med systemet 

Miljöbyggnad i framtiden. Miljöbyggnad är ett system som både enligt litteraturstudier och 

utifrån de empiriska resultaten upplevs som mindre komplicerat än de internationella systemen 

som BREEAM och LEED. Fallstudieföretaget har även uttryckt intresse att i framtiden arbeta mer 

med Miljöbyggnad och de vill så småningom att alla anställda skall ha viss kunskap om 

miljöcertifiering av byggnader. 
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Förslag till vidare studier inom ämnet 

I denna undersökning intervjuades två offentliga beställarorganisationer inom byggbranschen 

och kanske hade det varit intressant att intervjua två privata aktörer också, en som är för 

miljöcertifiering och en som är mot miljöcertifiering. Detta för att se om deras åsikter hade skiljt 

sig från de offentliga aktörernas. Det hade även varit intressant att göra en större 

enkätundersökning med fler respondenter så att statistiska analyser hade kunnat genomföras.  

Andra frågor som uppkommit under arbetets gång som ligger utanför avgränsningen för detta 

arbete: 

- Hur intresserade är hyresgäster/brukare av miljöcertifierade byggnader? 

- I vilken mån är hyresgäster villiga att betala de extra pengarna i hyra som kan tillkomma 

för att hyra in sig i en miljöcertifierad byggnad? 

- Vem tjänar egentligen på miljöcertifieringen, eller är det enbart god vilja som ligger 

bakom certifieringen? 

- Hur kan man öka intresset med miljöcertifieringar hos beställare och andra aktörer? 
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Bilagor 

Bilaga 1 - Beställarenkät 

Följebrev och enkätfrågor 
Hej! 
Mitt namn är Åsa och jag läser till Civilingenjör inom Arkitektur på Luleå Tekniska Universitet och jag 
skriver nu mitt examensarbete på 30 hp. Examensarbetet handlar om miljöcertifiering av byggnader och 
jag försöker att ta reda på hur beställare respektive projektörer ser på miljöcertifiering och vilka fördelar 
och nackdelar dessa olika aktörer upplever med olika certifieringssystem. Som underlag i arbetet kommer 
bland annat denna enkät som gått ut till er som Beställare att användas. 
 
Jag skriver examensarbetet för Arkitekthuset Monarken. Ämnet bestämdes till Miljöcertifiering i och med 
att de har märkt en ökad efterfrågan på miljöcertifierade byggnader. Med erfarenheter från LEED-projekt 
och Miljöbyggnad-projekt upplever Arkitekthuset Monarken fördelar då miljöcertifiering ställs som krav. 
Exempelvis att projekteringsgruppen får bättre förståelse för alla teknikers problemställningar och blir 
därmed mer engagerade i arbetet och samspelet teknikerna emellan. För Arkitekthuset Monarken är 
miljöcertifiering mycket viktigt för framtiden och de vill därför utveckla sin kompetens inom det området. 
 
Du behöver inte uppge namn eller arbetsplats i enkäten och den tar omkring 5 minuter att svara på. Utgå 
ifrån rollen som beställare när du svarar på frågorna.  
Tack på förhand! 
/Åsa Waara 
 
Vilken sektor representerar ni? * 
Privat 
Offentlig 
Other: 

Förvaltar ni de beställda byggnaderna? * 
Ja 
Nej 
Other: 

Har ni beställt miljöcertifierade hus tidigare? * 
Ja 
Nej 
Har ett på gång 
Inte ännu men är intresserade 

Ja 
Vilket/vilka av följande miljöcertifieringssystem har ni då använt? * 
BREEAM 
Green Building 
LEED 
Miljöbyggnad 
Svanen 
Other: 
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Nej 
Varför inte? * 
För höga kostnader 
Ej tillräcklig kunskap hos er om miljöcertifieringar 
Ej tillräcklig kunskap hos projektören om miljöcertifieringar 
Ej aktuellt för er marknad 
Other: 

Allmänt 
Vilket/vilka av följande miljöcertifieringssystem har ni hört talas om? * 
BREEAM 
Green Building 
LEED 
Miljöbyggnad 
Svanen 
Har inte hört talas om något miljöcertifieringssystem 
Other: 

Beställarperspektiv 
Vilka fördelar ser ni som beställare med miljöcertifiering av byggnader? 
Vilka nackdelar ser ni som beställare med miljöcertifiering av byggnader? 
 
Vilket miljöcertifieringssystem vill ni främst att era framtida beställda byggnader blir certifierade med? 
* 
BREEAM 
Green Building 
LEED 
Miljöbyggnad 
Svanen 
Other: 

Varför vill ni helst använda detta system? 

Hur skulle ni vilja att certifieringssystemet valdes? * 
Beställaren väljer certifieringssystem efter kunskap och erfarenhet 
Projektören väljer certifieringssystem efter kunskap och erfarenhet 
Other: 

Har ni träffat på projektörer som inte har kunskap om ett visst certifieringssystem som ni efterfrågat? * 
Ja 
Nej 
Vet ej 

Vilket system tillämpade inte projektören? 
BREEAM 
Green Building 
LEED 
Miljöbyggnad 
Svanen 
Other: 
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Är kunskaper om miljöcertifiering ett viktigt kriterium för er vid val av projektör? * 
Ja 
Nej 
Vet ej 

Är det lätt att hitta en projektör som uppfyller era förväntningar vid miljöcertifiering? * 
Ja 
Nej 
Vet ej 

Har ni märkt någonting i projektörens arbete som kan försvåra för er som beställare vid 
miljöcertifiering av en byggnad? I så fall vad? 
 

Övrig information som skulle kunna vara relevant: 
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Resultat beställarenkät  

Allmänt  

Vilken sektor representerar ni?  

 

Privat  7 29% 

Offentlig  14 58% 

Other  3 13% 
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Förvaltar  ni de beställda byggnaderna?  

 

Ja  21 88% 

Nej  3 13% 

Other  0 0% 

 

Har ni beställt miljöcertifierade hus tidigare?  

 

Ja  3 13% 

Nej  16 67% 

Har ett på gång  2 8% 

Inte ännu men är intresserade  3 13% 
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Ja  

Vilket/vilka av följande miljöcertifieringssystem h ar ni då använt?  

 BREEAM  0 0% 

Green Building  3 100% 

LEED  2 67% 

Miljöbyggnad  2 67% 

Svanen  0 0% 

Other  0 0% 

People may select more 
than one checkbox, so 
percentages may add up to 
more than 100%. 

 

Nej  

Varför inte?  

 För höga kostnader  3 19% 

Ej tillräcklig kunskap hos er om miljöcertifieringar  4 25% 

Ej tillräcklig kunskap hos projektören om miljöcertifieringar  2 13% 

Ej aktuellt för er marknad  3 19% 

Other  6 38% 

People may select more than one checkbox, so percentages may add 
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up to more than 100%. 

 

Allmänt  

Vilket/vilka av följande miljöcertifieringssystem har ni hört talas om?  

 BREEAM  5 63% 

Green Building  8 100% 

LEED  8 100% 

Miljöbyggnad  7 88% 

Svanen  8 100% 

Har inte hört talas om något miljöcertifieringssystem  0 0% 

Other  0 0% 

People may select more than one checkbox, so percentages may 
add up to more than 100%. 

 

Nej  

Vilket/vilka av följande miljöcertifieringssystem h ar ni hört talas om?  
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 BREEAM  6 38% 

Green Building  12 75% 

LEED  9 56% 

Miljöbyggnad  10 63% 

Svanen  10 63% 

Har inte hört talas om något miljöcertifieringssystem  2 13% 

Other  0 0% 
 

 
 

 

Fortsättning  

Antag att ni skulle beställa en miljöcertifierad byggnad.... 

Hur skulle ni vilja att certifieringssystemet valde s? 

 Beställaren väljer certifieringssystem efter kunskap och erfarenhet  13 54% 

Projektören väljer certifieringssystem efter kunskap och erfarenhet  3 13% 

 

Är kunskaper om miljöcertifiering ett viktigt krite rium för er vid val av projektör?  
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Ja  8 33% 

Nej  5 21% 

Vet ej  2 8% 

 

Beställarperspektiv  

Vilka fördelar ser ni som beställare med miljöcertif iering av byggnader? 
Bättre kvalite, bättre koll på material som används, hållbart med tanke på förvaltning upp till 50 år framåt 

Är bättre för vår miljö  

Ger en tydlighet i projektets genomförande  

Goodwill 

Större fokus på miljöfrågorna genom hela processen 

Byggnaden får någon typ av kvalitetsstämpel, något som "garanterar" vissa nivåer för byggmaterial, 
energiförbrukning mm 

Bra kvalitet och man tvingas tänka på en massa olika krav. 

 Ett sätt att attrahera hyresgäster och investerare tex. 

Piteå kommun har ett energisparmål att minska energianvändningen med 20 % till År 2014 och med 30 %till 
År 2020 med År 2008 som bas... 

Vilka nackdelar ser ni som beställare med miljöcerti fiering av byggnader? 
Oftast dyrare materialval, större och mer krävande administration 

Risk för ökade kostnader som måste tas ut på hyresgäster 

En del miljöklassificeringssystem blir lite stelbenta i förhållande till drift- och förvaltningsfrågor 

Enda nackdelen just för tillfället är väl att det inte är så många, varken entreprenörer eller konsulter, som har 
kunskapen kring de olika miljöcertifieringssystemen och därmed blir det att "börja om" varje gång vi startar 
ett nytt projekt.  

Lite omständigare, mer tid för konsulter, lite dyrare"Det kostar att vara med". En mera isolerad byggnad 
kostar mera att uppföra. 
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Vilket miljöcertifieringssystem vill ni främst att era framtida beställda byggnader blir certifierade med?  

 BREEAM  0 0% 

Green Building  1 4% 

LEED  1 4% 

Miljöbyggnad  4 17% 

Svanen  0 0% 

Other  18 75% 

 

Varför vill ni helst använda detta system? 
Vi har kommit fram till att detta passar bäst fö vår sätt att bygga för tillfället. 

Erfarenhetsåterföring från branschkollegor 

Vi har inte tagit ställning och vet nog inte om vi, i närtid, kommer att ta ställning till vilket/vilka system som vi 
finner bäst. 

Internationellt erkänt, ganska vettiga krav 

Vi har tittat på olika system och funnit att Green Building är lämpligt för oss.Vi kommer förmodligen att 
använda både Green Building och Miljöklassad byggnad.  

Det passar bäst in i vårat fastighetsbestånd. Det är också bra strukturerat. 

Hur skulle ni vilja att certifieringssystemet valdes?  

 Beställaren väljer certifieringssystem efter kunskap och erfarenhet  8 33% 

Projektören väljer certifieringssystem efter kunskap och erfarenhet  0 0% 

Other  16 67% 
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Har ni träffat på projektörer som inte har kunskap om ett visst certifieringssystem som ni efterfrågat ? 

 

Ja  5 21% 

Nej  0 0% 

Vet ej  3 13% 

 

 

Vilket system tillämpade inte projektören?  

 BREEAM  0 0% 

Green Building  0 0% 

LEED  1 33% 

Miljöbyggnad  3 100% 

Svanen  0 0% 

Other  0 0% 
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Beställarperspektiv  

Är kunskaper om miljöcertifiering ett viktigt krite rium för er vid val av projektör?  

 

Ja  5 21% 

Nej  2 8% 

Vet ej  1 4% 

 

Är det lätt att hitta en projektör som uppfyller er a förväntningar vid miljöcertifiering?  

 

Ja  3 13% 

Nej  2 8% 

Vet ej  3 13% 
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Har ni märkt någonting i projektörens arbete som ka n försvåra för er som beställare vid 
miljöcertifiering av en byggnad? I så fall vad? 

Nej inte direkt. Det gäller för beställaren att "veta vad han vill" och kunna diktera villkoren (kraven) för detta. 

Att man inte har kunskap. Än. 

Det är i så fall okunskap/ovana att jobba med detta. 

 

Slutligen...  

Övrig information som skulle kunna vara relevant:  
I de offentliga fastigheterna är kostnaden för att bygga med certifiering för hög eftersom det inte ger något 
större mervärde med höjda marknadsvärden för byggnaderna. 

Vi är beställare till våra fastighetsägare som i sin tur systematiskt driver miljöfrågorna i sina projekt och i 
drift- och underhållsfrågor. 

Det måste utvecklas mer så det finns mer material som är godkända. Idag finns många bra material med 
tillverkarna vill inte ta kostnaden för att få dessa godkända vilket begränsar utbudet. Sedan måste kraven 
anpassas mer för olika tekniska lösningar. Det känns stelbent idag med irrelevanta ... 
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Bilaga 2 - Intervjufrågor 

Intervju Mikko Timonen Lulebo AB 

Berätta om din arbetsplats 
Berätta om din yrkesroll 
 
Hur kommer det sig att ni på Lulebo beslutat er för att börja miljöcertifiera? Ni har nyligen bestämt er för 
att certifiera en byggnad, hur uppstod idén? Var alla överrens? 
Finns det något miljöcertifieringssystem som verkar med intressant än andra? Vilket? Varför? 
Finns det något certifieringssystem som ni inte är intresserade av att certifiera en byggnad med, i så fall 
varför? 
 
Hur kommer det sig, tror du, att du ännu inte varit involverad i ett projekt med miljöcertifiering som krav? 
Tror du att mer kunskap skulle leda till att ni miljöcertifierade mer, eller blir det andra faktorer som spelar 
in? 
 
Hur stort intresse upplever ni av era projektörer att arbeta med miljöcertifiering? 
Väljer ni projektör på samma sätt när miljöcertifiering ställs som krav? Om inte, vilka nya kriterier vägs in i 
valet av projektör vid beställning av miljöcertifierad byggnad? 
Finns det några svårigheter att hitta en projektör vid beställning av ett miljöcertifierat hus? 
Finns det några speciella kompetenser om miljöcertifiering önskar ni hos en projektör? 
Miljöcertifiering blir ett gemensamt mål i ett projekt, hur viktiga är sådana gemensamma mål? 
Jag har hört att miljöcertifiering upplevs som stärkande för projektgruppen, är denna team-känsla viktig? 
Varför? 
Hur resonerar ni i frågan om vad kommer först, certifieringen eller arkitektens arbete? (Skulle ni vilja att 
arkitekten skapar efter de ramar som miljöcertifieringen ger.) 
 
Har ni mött förfrågningar om miljöcertifierade hus? Från projektörer? Från hyresgäster?  
Hur ser du på framtiden, finns det intresse för Lulebo att fortsätta med miljöcertifiering? Vet ni det nu 
eller ska ni utvärdera det aktuella projektet först? Kommer inte det ta lång tid i så fall förrän ett nytt 
projekt startas? 
 
Har du någonting att tillägga? 

Telefonintervju Michael Hansson Lulebo AB 

Hur kommer det sig att ni på Lulebo beslutat er för att börja miljöcertifiera? Ni har nyligen bestämt er för 
att certifiera en byggnad, hur uppstod idén? Var alla överrens? 
Finns det något miljöcertifieringssystem som verkar med intressant än andra? Vilket? Varför? 
Hur stort intresse upplever ni av era projektörer att arbeta med miljöcertifiering? 
Finns det några svårigheter att hitta en projektör vid beställning av ett miljöcertifierat hus? 
Finns det några speciella kompetenser om miljöcertifiering önskar ni hos en projektör? 
Hur ser du på framtiden, finns det intresse för Lulebo att fortsätta med miljöcertifiering? Vet ni det nu 
eller ska ni utvärdera det aktuella projektet först? Kommer inte det ta lång tid i så fall förrän ett nytt 
projekt startas? 
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Intervju Claes Ljunghager Norrbottens Läns Landsting 

Berätta kort om din arbetsplats 
Berätta kort om din bakgrund och yrkesroll 
 
Vilka nackdelar och fördelar finns med miljöcertifiering för Arkitekthuset Monarken som projekterande 

arkitekt och deras beställare? Vilka orsaker kan ligga bakom beställares beslut att certifiera/inte 

certifiera? 

 

Varför tror du att ni inte har jobbat med miljöcertifiering i större utsträckning ännu? 
Vad skulle kunna få er att ta ett lätt beslut om miljöcertifiering? 
 
Berätta om patienthotellet 
Hur kom certifiering på tal och vilka orsaker låg bakom att ni valde bort det? 
Berätta om ni haft några fler liknande situationer 
 
Finns det något miljöcertifieringssystem som verkar med intressant än andra? Vilket? Varför? 
Finns det något certifieringssystem som ni inte är intresserade av att certifiera en byggnad med, i så fall 
varför? 
 
Har ni mött förfrågningar om miljöcertifierade hus? Från projektörer? Hur har dessa nått fram till er? 
Miljöcertifiering blir ett gemensamt mål i ett projekt, hur viktiga är sådana gemensamma mål? 
Skulle ni välja projektör på samma sätt om ni beslutat er för att miljöcertifiera. 
Vad kan en projektör göra i sitt arbete för att underlätta miljöcertifieringen? 
Hur resonerar ni i frågan om vad kommer först, certifieringen eller arkitektens arbete? Skulle ni vilja att 
arkitekten skapar efter de ramar som miljöcertifieringen ger. 
 
Jag läste någonstans att för att få igång miljöcertifieringarna på riktigt måste aktörer som kommuner och 
Landsting besluta sig om att börja certifiera, så de blir förebilder. Vad säger du om detta? 
Hur ser du på framtiden, finns det intresse för Landstinget arbeta med miljöcertifiering i framtiden? 
Vad skulle vara mest intressant lagar om det eller fördelar som t.ex. skattelättnader.  
 
Har du någonting att tillägga? 
 

 


