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FÖRORD 

 

Detta arbete avslutar våra studier på programmet Civilingenjör Arkitektur vid Luleå tekniska universitet. 

Vi påbörjade arbetet under sommaren 2012 och redovisade det i december samma år. Efter fem härliga år 

i Luleå kände vi att det var dags för nya äventyr i huvudstaden, där WSP nappade på vår idé om ett 

examensarbete inom det område som genomsyrat hela vår utbildning, hållbarhet. 

 

Vi vill först och främst tacka Ann-Kristin Karlsson på WSP Sverige för att hon gav oss en konkret idé till 

arbetet men även för möjligheten att utföra examensarbetet i nära sammarbete med HCS projektet och de 

drivna personer som är involverade i detta, något som har varit väldigt inspirerande under hela arbetets 

gång. Ett stort tack till projektgruppen i HCS Steg 2 som låtit oss delta i möten och diskussioner. 

 

Under sommaren och hösten har Maria Malmkvist på WSP Environmental varit ett viktigt bollplank om 

allt från metod till meningsbyggnad, något som vi är mycket tacksamma över. Sofia Lidelöw, handledare 

på LTU, har guidat oss genom diverse funderingar och lett oss i rätt riktning när vi själva inte vetat vart 

arbetet varit på väg. Tack!  

 

Ett stort tack ska även riktas till vår statistikexpert Claes Elmén, utan din guidning hade vi fortfarande 

slitit oss i håret och försökt googla oss fram till rätt formler att använda i Excel. Tack även till alla de 

respondenter vi haft till våra två enkätstudier, utan er hade examensarbetet inte kunnat genomföras. Vi 

hoppas att ni kommer finna arbetet intressant och värt den tid ni lagt på enkäterna. 

 

Slutligen vill vi tacka våra familjer för att de stått ut med allt från tentaångest till klagomål över kolsvarta 

novemberkvällar under vår tid i Luleå. Tack pappa Rickard för att du fick Elin att inse att byggnader inte 

bara står där av sig själva utan behöver ingenjörer som löser problem först. 

 

Härmed förklarar vi oss själva som ingenjör Elmén samt ingenjör Salomonsson! 

 

 

Stockholm, december 2012 

 

 

   

 

 

 

 

Elin Salomonsson    Sara Elmén 
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SAMMANFATTNING 

 

Hållbar utveckling är ett brett begrepp som inkluderar miljömässiga, sociala och ekonomiska aspekter 

som kan appliceras inom många områden. Hållbar stadsutveckling är ett av dessa komplexa områden. Att 

mäta hållbarhet är en svår uppgift och på senare tid har certifieringssystem för enskilda byggnader börjat 

användas i Sverige för att på ett greppbart sätt kunna arbeta med hållbarhet. Forskare anser dock att 

skalan måste öka från enskilda byggnader till hela stadsdelar, för att certifieringssystemen ska nå sin fulla 

potential. Det finns i dagsläget ett antal certifieringssystem för hela stadsdelar utvecklade i andra länder, 

men dock inget system anpassat efter svenska normer och regler.  

 

Syftet med detta arbete är att visa hur hållbar stadsbyggnad tillämpas och tolkas i Sverige och genom 

detta kunna visa på hur ett svenskt certifieringssystem för stadsdelar kan utvecklas. Målet är att identifiera 

delar i befintliga internationella certifieringssystem som bör förändras eller utvecklas för att systemen ska 

kunna användas i Sverige, eller om något system i sin nuvarande form skulle kunna användas. Fem 

befintliga internationella certifieringssystem jämförs med svenska aktörers åsikter om vilka aspekter som 

är viktiga att inkludera i ett certifieringssystem för stadsdelar samt vad som prioriterats i planeringen av 

svenska stadsdelsprojekt som säger att de är hållbara.  

 

Två enkätstudier och en litteraturstudie genomfördes. En enkät skickades till kontaktpersoner för hållbara 

stadsdelsprojekt och en till svenska aktörer som arbetar med hållbar stadsplanering och hållbart byggande. 

Det visade sig att aspekter som behandlar stadsdelens utformning var högst prioriterade inom 

stadsdelsprojekten, samt att aspekter som behandlar energi och transport och mobilitet ansågs viktigast av 

aktörerna.  

 

Analysen delades upp i tre delar. I den första jämfördes de studerade certifieringssystemen mot de 

aspekter som aktörerna prioriterade. Resultatet visar att de två stämmer tämligen dåligt överens, den andra 

analysen jämför certifieringssystemen mot de aspekter som prioriterats i stadsdelsprojekten. Dessa två 

stämde bättre överens. I den sista analysen jämfördes aktörernas åsikter mot de aspekter som prioriterats i 

stadsdelsprojekten. Transport och mobilitet och energi är de områden där dessa två stämmer bäst överens.  

 

Examensarbetet visade att kategorierna social och ekonomisk hållbarhet måste utvecklas i de befintliga 

utländska certifieringssystemen om de ska fungera tillfredställande i Sverige. Slutsatsen drogs att inget av 

de studerade systemen i sin nuvarande form passar för att användas i Sverige. Ett nytt svenskt 

certifieringssystem för stadsdelar bör istället utformas efter svenska normer och regler men med lärdomar 

från de befintliga certifieringssystemen. 
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ABSTRACT 

 

Sustainable development is a broad concept that includes environmental, social and economic aspects that 

can be applied to various fields, sustainable urban development is no exception. Sustainability 

assessments of buildings have become increasingly common in Sweden since they offer a concrete way of 

handling sustainability issues. Scholars however believe that a change of scale, from buildings to entire 

urban areas, is required in order for the sustainability assessment tools to reach their full potential. Several 

international assessment tools have already adapted this but there is currently no sustainability assessment 

tool for urban district developments designed to meet Swedish standards and regulations.  

 

The purpose of this master thesis is to show how sustainable urban planning is practiced in Sweden and 

through this conclude how a Swedish sustainability assessment tool for urban areas should be developed. 

Our goal is to identify various areas within the existing assessment tools that need to be altered in order 

for the systems to be used in Sweden or recognize if there already is an assessment tool that may be used 

successfully, in its current version, in Sweden today. Five existing sustainability assessment tools are 

compared with Swedish stakeholder’s thoughts on what should be included in a Swedish sustainability 

assessment tool and Swedish sustainable urban development. 

 

One literature review and two questionnaires were carried out. A first questionnaire was sent to 

correspondents for Swedish sustainable urban projects and a second questionnaire was sent to Swedish 

stakeholders. The results from these showed that urban design was a key area within the sustainable urban 

developments whilst the stakeholders rated energy and communication issues the highest.  

 

The analysis was carried out in three parts. Firstly the chosen sustainability assessment tools were 

compared with the stakeholders’ opinions, which revealed a low level of correlation between the two. 

Secondly the assessment tools were compared with the sustainable urban development projects, which 

showed a greater correspondence. To conclude the stakeholders’ views were matched against the urban 

development projects where many parallels were found concerning energy and communication issues.  

 

This thesis showed that areas concerning social and economic sustainability must be further developed 

within the existing international sustainability assessment tools if they are to be effectively used in 

Sweden, and accordingly that none of the studied assessment tools were suitable for Swedish use in their 

existing version. Therefore the conclusion was made that a new assessment tool for sustainable urban 

developments should be developed to meet Swedish standards and regulations using with the existing 

assessment tools as reference.      
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BETECKNINGAR 

 

Aktörer  Avser statliga verk, kommuner, byggherrar, fastighetsägare, 

energibolag, konsulter, arkitekter, forskare m.fl. som idag är 

involverade i hållbar stadsplanering och hållbart byggande 

Hållbara stadsdelsprojekt Stadsdelsprojekt i vilka hållbarhetsfrågor, ekonomiska, 

ekologiska och sociala, satts i fokus vid planeringen 

Indikatorer I detta arbete avser indikatorer de olika krav som återfinns i 

respektive certifieringssystem 

Aspekter Aspekter är de påståenden som används i enkäter och i analyser, 

inte de indikatorer som finns i respektive system. Aspekterna är 

sammansatta av olika indikatorer. 

Systemland Land där ett certifieringssystem ursprungligen är utvecklat  

 

HCS     Pågående projekt för hållbarhetscertifiering av stadsdelar 

SGBC Ideell förening som verkar för grönt byggande samt miljö- och 

hållbarhetsarbete i bygg- och fastighetsbranschen (Sweden 

Green Building Council) 

DGNB Tysklands Green Building Council (Deutsche Gesellschaft für 

Nachhaltiges Bauen)  

USGBC USAs Green Building Council (US Green Building Council) 

 

BREEAM Communities Brittiskt hållbarhetscertifieringssystem för stadsdelar, (BRE 

Environmental Assessment Method – Communities) 

BREEAM-NL Area Development Holländsk anpassning av BREEAM Communities 

LEED-ND Amerikanskt hållbarhetscertifieringssystem för stadsdelar 

(Leadership in Energy and Environmental Design -

Neighborhood Development) 

LBC  Kanadensiskt hållbarhetscertifieringssystem för byggnader och 

stadsdelar (Living Building Challenge) 

Urban Districts   Tyskt hållbarhetscertifieringssystem för stadsdelar 

Green Star Communities   Australiensisk hållbarhetscertifieringssystem för stadsdelar 

CASBEE for Cities Japanskt hållbarhetscertifieringssystem för stadsdelar 

(Comprehensive Assessment System for Building Environmental 

Efficiency) 
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1 INTRODUKTION 

1.1 Bakgrund 

 

Dagens människa lever utöver jordens tillgängliga resurser, speciellt i de urbana delarna av världen 

(WWF 2012). Långsiktig planering kan vara ett steg i rätt riktning för att minska denna påverkan och 

bidra till ett hållbarare samhälle. 

 

Hållbar utveckling är ett brett begrepp som inkluderar miljömässiga, sociala och ekonomiska aspekter 

som kan appliceras inom många olika områden (Stockholms stad, 2012). En hållbar stadsutveckling 

kännetecknas till exempel av en tät och funktionsblandad bebyggelse, levande stadsmiljö och funktionella 

kopplingar till omkringliggande naturmiljö, lokal handel och service (Stockholms stad, 2012). Hållbar 

utveckling är inte någon slutprodukt utan en ständigt pågående process och utveckling av samhället och 

staden (Ullstad, 2008). En process som är beroende av samverkan och gemensamma mål för att lyckas 

(Ullstad, 2008). 

 

Hållbar stadsutveckling är ett komplext begrepp som består av fler aspekter. En sida tar hänsyn till 

planering, drift och underhåll av städer och infrastruktur för att minska människans miljöbelastning och 

resursförbrukning. En annan berör initiativ och förändringsprocesser som främjar ekonomisk, social och 

kulturell utveckling enligt demokratiska normer och utan att äventyra ekosystemets kapacitet. (Lundgren 

Alm, 2004) 

 

För att garantera en viss standard, och möjliggöra värdering ur ett nationellt såväl som globalt perspektiv, 

finns det internationellt flera olika hållbarhetscertifieringssystem för stadsdelar. Dessa system fokuserar 

bland annat på viktiga aspekter inom ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet samt hur 

planeringsprocessen kan utformas för att uppnå detta (BRE Global, 2008). De fokuserar även på detaljer 

som i vilken grad stadsdelen innehåller blandad bebyggelse, påvisar transportsätt som kollektivtrafik och 

cykling samt hur bra koppling stadsdelen har till existerande bebyggelse (Congress for New Urbanism et. 

al, 2012). Mer detaljerad information om hållbarhetscertifieringssystemen för stadsdelar finns i kapitel 3.  

1.2 Problemställning 

 

I dagsläget finns det internationellt ett antal hållbarhetscertifieringssystem för stadsdelar, men inte något 

system anpassat efter svenska krav och normer. Aktörer som vill certifiera stadsdelsprojekt i Sverige 

måste alltså använda sig av ett utländskt system. Sweden Green Building Council (SGBC) har därför som 

mål att ta fram en svensk manual, antingen genom en anpassning av ett redan befintligt internationellt 

certifieringssystem eller genom att utveckla ett unikt svenskt system som möter aktörernas krav och 

svensk byggindustris standard (HCS Steg 2, 2012b). 
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1.3 Syfte och mål 

 

Syftet med detta arbete är att studera utländska certifieringssystem för stadsdelar, svenska aktörers åsikter 

om hållbarhetscertifiering av stadsdelar samt svenska stadsdelsprojekt där hållbarhetsfrågor satts i fokus. 

Arbetet ska mynna ut i en omvärldsanalys som kan användas i arbetet med att utveckla en svensk manual 

för hållbarhetscertifiering av stadsdelar. Syftet är även att visa hur hållbart stadsbyggande tillämpas i 

Sverige och genom det visa möjligheterna för ett svenskt system att utvecklas. 

 

Målet är att identifiera delar i systemen som måste förändras för att systemen ska fungera tillfredställande 

i Sverige, eller om något befintligt certifieringssystem kan användas i Sverige idag. 

 

Detta har lett fram till fem forskningsfrågor som detta examensarbete ska besvara, se nedan.  

1.4 Forskningsfrågor 

 

 Överensstämmer de aspekter som återfinns i utländska certifieringssystemen med aktörernas 

åsikter om vilka aspekter som är viktigast att inkludera i ett certifieringssystem?  

 Överensstämmer de aspekter som återfinns i utländska certifieringssystemen med de aspekter 

som prioriterats i svenska hållbara stadsdelsprojekt?  

 Stämmer aktörernas åsikter om vilka aspekter som bör inkluderas överens med de aspekter som 

faktiskt prioriteras i svenska stadsdelsprojekt där hållbarhetsfrågor satts i fokus vid planeringen?  

 

Och slutligen, 

 Finns det några specifika områden där ett certifieringssystem kan ha speciellt goda möjligheter att 

påskynda arbetet för mer hållbara stadsdelar i Sverige? 

 Stämmer något av de utländska systemen så väl ihop med de svenska aktörernas åsikter, samt hur 

hållbara stadsdelsprojekt planeras och byggs, att bara mindre modifieringar behövs för att 

använda det systemet framgångsrikt i Sverige, eller bör ett helt nytt svenskt system utformas? 

1.5 Avgränsningar 

 

Författarna till denna rapport har valt att avgränsa arbetet till uttalat hållbara stadsdelsprojekt i Sverige, 

och inte projekt där endast enskilda byggnader har uppförts med en hållbar profil. Fokus ligger på 

svenska projekt för att kunna dra logiska slutsatser mellan svenska aktörers åsikter och deras marknad. 

 

Det finns i Sverige i dagsläget ett antal hållbara stadsdelsprojekt i olika skeden i processen, varvid både 

genomförda, pågående och planerade projekt studerats. För att få en bred förståelse för hur 

certifieringssystem kan användas i olika projekt har både ombyggnationer och nybyggnationer studerats. 

Arbetet avser dock inte söka svar på vad hållbar stadsplanering samt hållbart byggande innebär, utan 

fokuserar på hur projekten samt aktörerna tolkat begreppen. 
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Fem certifieringssystem har valts ut som bas för analys och litteraturstudie. Dessa system har valts i linje 

med de system som inkluderats i projektet HCS Steg 2 som beskrivs utförligare i kapitel 1.6 nedan. Detta 

för att utföra en analys som sedan kan vara användbar för projektet.  

 

Certifieringssystemen är uppbyggda av indikatorer, och dessa är sammanslagna till de aspekter som detta 

examensarbete grundar sig på. Analysen och jämförelserna grundar sig enbart på de indikatorer som 

systemen innehåller, och de aspekter som dessa indikatorer har gett upphov till. Detta arbete har inte tagit 

andra perspektiv i åtanke, så som kostnader för certifiering och tidsåtgång vid arbete med systemen. 

Vikten av de ekonomiska aspekterna är stor men ryms inte inom detta arbetes tidsram. En jämförelse med 

avseende på ekonomiska aspekter utförs i projektet HCS Steg 2. I detta arbete har heller ingen jämförelse 

mellan certifieringssystemen och svenska lagkrav utförts. 

1.6 Projektet HCS och företaget WSP 

 

Projektet HCS är ett samverkansprojekt mellan statliga verk, kommuner, byggherrar, fastighetsägare, 

energibolag, konsulter, arkitekter, forskare och organisationer där en manual för hållbarhetscertifiering av 

stadsdelar i Sverige ska tas fram (HCS Steg 1, 2011). Projektets första steg, HCS Steg 1, avslutades under 

hösten 2011 och innefattade ett antal olika workshops och seminarier. Målen för Steg 1 var bland annat 

att starta en dialog och samverkan mellan olika aktörer för att diskutera hållbarhetscertifiering av 

stadsdelar (HCS Steg 1, 2011). Den främsta slutsatsen från första steget i HCS var att 

hållbarhetscertifiering av stadsdelar kan öka samverkan kring, och driva på, hållbar stadsutveckling i 

Sverige och borde undersökas vidare i en utvidgad analys där flera certifieringssystem inkluderas: HCS 

Steg 2 (HCS Steg 1, 2011).  

 

Steg 2 pågår mellan januari 2012 fram till hösten 2013 och har ett antal olika mål som alla ska bidra till 

att ett hållbarhetscertifieringssystem för stadsdelar ska utvecklas eller anpassas till svenska förhållanden 

(HCS Steg 2, 2012a). Delar av detta examensarbete är del i det beslutsunderlag som HCS Steg 2 

överlämnar till SGBC, som ska besluta om ett helt nytt svenskt certifieringssystem ska utformas eller om 

ett utländskt certifieringssystem ska anpassas till svenska förhållanden. 

 

WSP är ett globalt företag inom hållbar samhällsutveckling med teknikkonsulter inom design, 

konstruktion och projektledning. De specialiserar sig inom egendom, transport & infrastruktur, industri 

och miljöprojekt. WSP arbetar mycket med hållbarhet och en av deras visioner är att kontinuerligt arbeta 

för att minska deras påverkan på miljön. De arbetar inte bara för att minska påverkan genom medvetenhet 

hos medarbetare och organisation utan också genom att erbjuda hållbara lösningar till deras kunder. 

Examensarbetet skrivs för affärsområdet WSP Environmental som i Sverige arbetar med bland annat 

mark- och vattenfrågor, byggnadsfysik och energi. (WSP Sverige, 2012) 

 

WSP var projektledare för HCS Steg 1, och för HCS Steg 2 fram till oktober 2012 då SGBC tog över 

huvudmannaskapet. WSP ingår även i den projektgrupp som arbetar med HCS Steg 2, samt är mottagare 

av detta examensarbete. 
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1.7 Målgrupp 

 

Målgruppen för detta examensarbete är personer involverade i arbete med certifieringssystem för hållbara 

stadsdelar, kommuner som har som policy att bygga hållbart samt beslutsfattare i planeringsprocessen. 

Personer involverade i stadsdelsprojekt som funderar på att hållbarhetscertifiera samt personer som 

arbetar med att ta fram den svenska manualen för hållbara stadsdelar kan även finna detta arbete 

intressant. Slutligen tillhör även studenter inom Samhällsbyggnad och Arkitektur målgruppen för detta 

arbete. 

1.8 Rapportens disposition 

Kapitel 2 Metod 

I kapitel 2 beskrivs metoden för datainsamling, vilket innefattar en litteraturstudie samt två enkätstudier. 

Kapitlet beskriver även analysmetoden.  

Kapitel 3 Teori│Certifieringssystem 

Kapitel 3 beskriver de certifieringssystem som ingår i detta arbete, samt översiktlig beskrivning av de 

olika länderna som de olika certifieringssystemen kommer från. 

Kapitel 4 Empiri│Omvärldsanalys 

Här finns de sammanställda svaren från de båda enkätstudierna. 

Kapitel 5 Analys 

I detta kapitel analyseras teorin och empirin. 

Kapitel 6 Diskussion & Slutsatser 

Kapitel 6 innehåller svar på forskningsfrågorna, förslag på fortsatt arbete och diskussion kring arbetet och 

hållbarhetscertifiering av stadsdelar. 
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2 METOD  

 

Hållbarhetscertifiering av stadsdelar är ett nytt forskningsområde som det finns lite tillgänglig forskning 

och information kring. Det är ett ämne som ständigt uppdateras och utvecklas allt eftersom. Bristen på 

etablerade teorier och dokumenterade praktiska erfarenheter gör detta examensarbetet explorativt och 

undersökande (Patel & Davidson, 2003).  

 

Detta examensarbete grundar sig på empiribaserade undersökningar, i form av enkäter till aktörer inom 

branschen samt till svenska hållbara stadsdelsprojekt, men kopplas även samman med teori kring de 

utvalda certifieringssystem som används internationellt. Det är viktigt att teori och empiri kombineras 

inom samhällsvetenskaplig forskning eftersom teorier som inte stöds av studier och empiri lätt kan anses 

tagna ur luften och vara spekulativa, samtidigt som empiri som inte förankras i teori ofta saknar tyngd och 

insikt om problemområdet (Johannessen & Tufte, 2003).  

 

Figur 1 nedan visar hur detta arbete har utförts. 

 
Figur 1. Arbetsprocess över tid 

2.1 Metod för datainsamling 

2.1.1 Litteraturstudie 

Hållbarhet är idag ett populärt uttryck som används ofta och med olika innebörder. Detta ledde till 

svårighet att hitta relevant material då sökordet hållbarhet i sig ledde till många träffar vid sökningar på 

t.ex. Luleå universitetsbiblioteks sökmotor Primo. För att precisera sökresultatet ändrades sökordet till 

hållbarhetscertifiering av stadsdelar vilket istället resulterade i väldigt få träffar eftersom ämnet är nytt. 

Studien koncentrerades ytterligare kring de certifieringssystem som huvudprojektet HCS fokuserat på och 

därför även ingår i detta arbete. 

 

På grund av ämnets karaktär användes en liten mängd tryckt litteratur och istället en större mängd 

elektroniskt publicerade källor i form av rapporter och manualer för certifieringssystem för stadsdelar, 
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men även till stor del de olika certifieringssystemens hemsidor. Ann-Kristin Karlsson, projektledare för 

HCS, Maria Malmkvist, handledare på WSP samt Sofia Lidelöw, handledare vid Luleå tekniska 

universitet, bidrog även med relevanta organisationer och dokument. Tryckt litteratur har uteslutande 

använts vid litteraturstudien avseende vetenskapliga metoder. Kapitel 3.7, som behandlar olika normer i 

de olika systemländerna, har sammanställts genom sökningar på Google Scholar samt i kurslitteratur och 

tidskrifter. 

2.1.2 Kvantitativ och kvalitativ insamlingsmetod 

I denna studie har både kvantitativ och kvalitativa insamlingsmetoder använts. Enligt Olsson & Sörensen 

(2008) innebär kvantitativ forskning att generella samband och skillnader påvisas med den statiska 

analysen som grundpelare. Med andra ord vill undersökaren generalisera. De fortsätter med att beskriva 

den kvalitativa forskningen som en process som visar det unika i situationer och händelser samt bygger på 

individuell tolkning av resultaten, undersökaren vill upptäcka mönster i informationen (Olsson & 

Sörensen, 2008). 

 

Den kvantitativa delen i detta arbete utgjordes av enkäter med numeriska skalor som svarsalternativ. 

Alltså kvantitativa data som lämpar sig för räkneoperationer, så som Johannessen & Tufte (2003) 

beskriver det. Den kvalitativa informationen i detta arbete utgjordes av svar på öppna enkätfrågor. 

Johannessen & Tufte (2003) förklarar kvalitativa data som data i form av längre eller kortare texter som 

måste bearbetas och tolkas samt inte lämpar sig för räkneoperationer. Hur de öppna frågorna i enkäterna 

utformades beskrivs i avsnitt 2.1.3 samt 2.1.4 nedan. 

 

I detta arbete användes alltså både kvantitativa och kvalitativa ansatser. Johannessen & Tufte (2003) 

menar att för stor vikt inte ska läggas vid att använda endast en ansats enskilt utan de kan kombineras. 

Den kombination som användes i detta arbete var att kvantitativa och kvalitativa undersökningar 

användes parallellt eftersom enkäterna genererade både kvantitativ och kvalitativ data. 

2.1.3 Enkätstudie för svenska aktörer medverkande i projektet HCS 

För att ta reda på vilka aspekter aktörerna prioriterade utformades en webbenkät som distribuerades via e-

post till aktörer inom HCS-projektet av Ann-Kristin Karlsson, projektledare för HCS. Enkäten skickades 

till ett 70-tal olika organisationer och fanns även tillgänglig på HCS-projektets hemsida hallplatsen.nu. 

Detta betyder att ett delvis strategiskt urval av respondenter användes (Teorell, 2007). Teorell (2007) 

menar att ett slumpmässigt urval inte alltid är önskvärt, vilket stämmer i detta fall då endast svenska 

aktörer som arbetar med hållbarhetsfrågor tillfrågades. Eftersom enkäten även kunde besvaras på HCS-

projektets hemsida går det inte att garantera att endast aktörer engagerade i HCS valde att svara. Enkäten 

kunde besvaras mellan mitten av juni till och med slutet av augusti 2012. 

 

Patel & Davidson (2003) beskriver hur centrala begrepp som återfunnits i en litteraturstudie kan 

översättas till enkätfrågor genom att operationalisera begrepp. Vid denna process är det viktigt att veta 

vilken sorts information som önskas: numerisk eller verbal (Patel & Davidson, 2003). Om informationen 

ska beskrivas i mängder lämpar sig numerisk form, men om informationen istället handlar om karaktärer 

hos ett fenomen är verbal form mer lämplig (Patel & Davidson, 2003). I denna enkät önskades både 
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numerisk och verbal information, det vill säga både frågor där svarsalternativen var rangordnade på en 

skala och frågor med öppna svarsalternativ. 

 

Arbetet med enkäten till aktörerna inleddes med ett underlag från vår handledare på WSP, där alla 

indikatorer i de studerade certifieringssystemen fanns listade. Dessa certifieringssystem presenteras 

utförligt i kapitel 3. I detta underlag fanns även angivet vilka indikatorer som överlappade mellan de olika 

certifieringssystemen. Underlaget var omfattande och kunde inte utgöra basen för en enkät i dess 

dåvarande form då det skulle leda till en alltför tidskrävande enkät för respondenten. Vårt arbete bestod 

därför i att operationalisera (Patel & Davidson, 2003) listan med indikatorer men fortfarande behålla 

kopplingen till de olika certifieringssystemen. Listan med indikatorer resulterade i en kortare lista med 

sammanslagna aspekter. Listan med dessa aspekter och deras koppling till de olika certifieringssystemen 

finns i Bilaga 1. Bilaga 1 visar även alla ursprungliga indikatorer, i den högra kolumnen ”Ursprungliga 

indikatorer”, och hur de operationaliserats till aspekter, i kolumnen ”Enkätfrågor till aktörer”. Enkäten till 

aktörerna var uppbyggd så att respondenten på en 10-gradig skala angav hur viktig de ansåg att respektive 

aspekt var att ha med i ett svenskt certifieringssystem. Eftersom enkäten baserades på de internationella 

certifieringssystemens indikatorer speglade den dessa systems bedömningar av vilka aspekter som borde 

inkluderas. För att till viss del fånga upp aspekter som var centrala, men som utelämnats av de 

internationella certifieringssystemen, inkluderades även ett antal öppna frågor där utrymme fanns för att 

ange detta. Enkäten testkördes och kontrollerades av personer på WSP innan den distribuerades.  

 

Resultatet av denna enkät redovisas inte tillsammans med respondenternas personuppgifter utan endast en 

sammanställning av svaren redovisas i examensarbetet. Dock har ingen anonymitet utlovats. Svaren i sin 

helhet sparas digitalt för eventuell framtida referenskontroll. Enkäten till aktörerna finns bifogad i sin 

helhet i Bilaga 2. 

2.1.4 Enkätstudie för kontaktpersoner i svenska hållbara stadsdelsprojekt 

För att undersöka vad svenska hållbara stadsdelsprojekt lägger vikt vid när de planerar för, och bygger, ett 

hållbart stadsdelsprojekt utformades ytterligare en enkät. Enkätens frågor baserades på samma 

operationaliserade aspekter som enkäten till aktörerna. Dessa aspekter sorterades även in i sex 

övergripande kategorier, social, ekonomi, energi, transport & mobilitet, stadsdelens utformning samt 

vatten & miljö, för att göra dem överblickbara men även för att möjliggöra jämförelse och analys på en 

kategorinivå. Listan med aspekter komprimerades ytterligare för att även rymma ett antal frågor om synen 

på certifieringssystem hos respondenterna och om projekten i fråga, se kolumnen ”Enkätfrågor till 

svenska projekt” i Bilaga 1. Kopplingen till de olika certifieringssystemen behölls så att analysen av de 

två olika enkäterna tillsammans med systemen blev möjlig. Enkäten var uppbyggd så att respondenten 

angav på en 3-gradig skala hur högt prioriterad respektive aspekt varit i planeringen av stadsdelsprojektet 

i fråga. De tre stegen var väl definierade där 1 representerade att aspekten hade inkluderats men ej 

prioriterats (då aspekten var ett lagstadgat krav representerade 1 lägsta godkända nivå), 2 representerade 

att aspekten hade inkluderats och prioriterats till viss del och 3 representerade att aspekten hade 

inkluderats och prioriterats framför andra aspekter. Om aspekten inte tagits hänsyn till bads respondenten 

att lämna aspekten obesvarad. Det fanns även öppna frågor för att ta reda på vad respondenterna ansåg om 

certifieringssystem för stadsdelar, om projektet i allmänhet samt prioriterade aspekter som ej fanns med i 

enkäten. 
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Enkäten till kontaktpersoner i stadsdelsprojekten testkördes och kontrollerades av handledare på WSP 

samt LTU innan den skickades ut till 44 stycken stadsdelsprojekt som uttryckligen bygger hållbart. Dessa 

projekt identifierades genom SGBC:s hemsida, Energimyndighetens program Uthållig kommun, projekt 

som har fått stöd från Delegationen för hållbara städer, projekt som WSP är involverade i samt hemsidor 

från de medverkande i HCS projektet. Det betyder att även här användes ett strategiskt urval av 

respondenter (Teorell, 2007). Utifrån varje projekt kontaktades sedan en person med insikt i 

helhetsplaneringen av stadsdelsprojektet i fråga per telefon, för att etablera personlig kontakt innan 

enkäten skickades som länk via e-post. 

 

Resultatet av denna enkät redovisas inte tillsammans med respondenternas personuppgifter utan endast en 

sammanställning av svaren redovisas i examensarbetet. Svaren i sin helhet sparas digitalt för eventuell 

framtida referenskontroll. Projektenkäten finns bifogad i Bilaga 3. 

2.2 Analysmetod 

2.2.1 Enkätbearbetning 

Ur enkäterna erhölls en stor mängd data som inte var överblickbar. För att urskilja trender och mönster 

togs statistiska mått till hjälp för att minska mängden information. Vilka mått som var lämpliga berodde 

delvis på vår frågeställning, enligt Theorell & Svensson (2003), men även på vilken typ av variabler vi 

hade eftersom den mest etablerade indelningen i variabeltyper sker efter variabelns skalnivå. 

  

Teorell & Svensson (2003) skriver att de tre vanligaste variabelskalorna är nominalskala, ordinalskala 

samt intervallskala. En nominalskala mäter värden som är indelade i kategorier, så som kön eller yrke 

(Patel & Davidson, 2003). En ordinalskala däremot rangordnar mätvärden men anger inte något avstånd 

mellan värdena i sig, t.ex. bra, mycket bra, mindre bra (Patel & Davidson, 2003). En intervallskala 

rangordnar mätvärdena och påvisar skillnaderna mellan de olika värdena eftersom alla har ett bestämt 

avstånd, t.ex. längd eller vikt (Patel & Davidson, 2003). Eftersom vi avsåg undersöka åsikter där det inte 

gick att mäta hur långt det var mellan varje värde, så som ej prioriterat och prioriterat var en ordinalskala 

lämplig. 

  

Teorell & Svensson (2007) skriver även att ur ett samhällsvetenskapligt perspektiv är centralitet och 

spridning av mätvärden det som är av störst intresse. Vidare säger Johannessen & Tufte (2003) att när 

ordinalskalor används lämpar sig medianen som centralitetsmått då det går att rangordna svarsalternativen 

från lite till mycket. Medianen anses även vara ett robust centralitetsmått som inte tar hänsyn till extrema 

uteliggare (Johannessen & Tufte, 2003).  

  

De enskilda aspekternas medianvärde togs fram för att se hur aspekterna värderades var för sig av 

respondenterna. För att sedan skilja de aspekter som var högst rankade, hädanefter prioriterade aspekter, 

från resterande aspekter användes percentiler. Med hjälp av percentiler bestämdes hur högt medianvärde 

en aspekt var tvungen att ha fått för att klassas som prioriterad. Denna gräns bedömdes alltså av 

författarna till denna rapport baserat på hur stor del av alla aspekter de representerade. För enkäten till 

aktörerna drogs denna gräns vid ett medianvärde på 9, vid den 53:e percentilen vilket innebar att 53 % av 

medianvärdena var lägre än 9. För enkäten till kontaktpersoner i stadsdelsprojekten drogs denna gräns vid 
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ett medianvärde på 3, vid den 52:a percentilen vilket innebar att 52 % av medianvärdena var lägre än 3. 

Dessa prioriterade aspekter markerades med ett x i kolumnerna ”Aktörer” och ”Svenska hållbara 

stadsdelsprojekt” i Bilaga 4 för att underlätta framtida analyser. I Bilaga 5 och Bilaga 6 återfinns 

kompletta listor över alla aspekters medianvärde och percentiler.  

Varje medianmått granskades även för sig självt med hjälp av ett spridningsmått. Eftersom ordinalskalor 

användes i båda enkäterna var standardavvikelse eller variationsbredd inte aktuella som spridningsmått, 

då det t.ex. inte gick att garantera att ”3 - prioriterat” hade samma värde för alla respondenter. Istället 

användes ett så kallat Kvalitativt Variationsindex (KVI), se Formel 1 nedan. (Teorell & Svensson, 2007) 

 

    
  ∑   

  
   

   
 

 

Formel 1 

 

k – antalet variabelvärden som variabeln kan anta 

pj – andelen enheter i kategori j (uttryckt som en proportion) 

 

KVI ger ett tal mellan 0 och 1, där 0 innebär ingen spridning och 1 mycket stor spridning (Teorell & 

Svensson, 2007). 

 

Spridningsmåttet användes sedan för att undersöka möjliga oenigheter och variationer kring aspekternas 

prioriteringar. Bilaga 5 och Bilaga 6 innehåller alla aspekters spridningsmått. 

2.2.2 Resultatanalys 

De tre olika informationskällorna, teorin om certifieringssystemen, enkäten till aktörerna samt enkäten till 

svenska hållbara stadsdelsprojekt, jämfördes inbördes för att ligga till grund för arbetets slutsatser samt 

svara på forskningsfrågorna, se Figur 2. Figur 2 visar hur informationen som samlades i de 5 sista 

ringarna i Figur 1 förhåller sig till varandra, istället för hur arbetet fortskridit över tiden som Figur 1 visar. 

 
Figur 2. Informationens inbördes förhållningssätt fram till slutsatser 
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Med hjälp av de tidigare analyserna av de tre informationskällorna var för sig (kap. 4.1, kap 4.2 samt 

Bilaga 4) kunde tre olika jämförelser, som finns redovisade i kapitel 5, utföras. Dessa tre jämförelser 

utfördes för att se: 

 

 Vilket certifieringssystem som innehöll flest aspekter som aktörer i branschen ansåg vara viktiga 

att ha med i ett svenskt certifieringssystem 

 Vilket certifieringssystem som innehöll flest prioriterade aspekter från de svenska hållbara 

stadsdelsprojekten 

 Hur väl aktörernas åsikter överensstämde jämfört med prioriteringarna från de svenska hållbara 

stadsdelsprojekten 

 

I detta examensarbete kunde många olika varianter på jämförelser utföras och dessa behövde utvärderas 

noga var för sig. Den metod som slutligen valdes för att jämföra certifieringssystemen mot aktörernas 

åsikter samt svenska stadsdelsprojekt presenteras i Figur 3 och efterföljande stycke. 

 

 
Figur 3. Exempel på jämförelse mellan BREEAM Communities och de aspekter som prioriterades av aktörerna 

 

Figur 3 ovan visar jämförelse mellan BREEAM Communities och de aspekter som prioriterades av 

aktörerna. Figur 3 finns i sin helhet i bilaga 4. De röda inringningarna markerar aspekter som prioriterades 

av aktörerna och som återfanns i certifieringssystemet, lägg märke till kryssen i båda kolumner. Antalet 

aspekter som överensstämde dividerades med det totala antalet aspekter som prioriterats av aktörerna, se 

x i den högra markerade kolumnen i Figur 3. Ur ekvationen, se Formel 2, kunde en jämförelse mellan 

olika certifieringssystem göras. Täljare och nämnare valdes så att mesta möjliga data var konstant under 

jämförelsen. Eftersom de data som är konstant genom hela jämförelsen är det totala antalet prioriterade 

aspekter så valdes det data till nämnare. 

 

                                

                                                     
                          ( ) 

Formel 2 
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Resterande jämförelser med de olika certifieringssystemen mot de hållbara stadsdelsprojekten samt de 

olika certifieringssystemen mot aktörernas prioriteringar, gick till på samma sätt. Totalt antal aspekter 

som prioriterats av aktörerna ersattes dock av totalt antal aspekter som prioriterats av hållbara 

stadsdelsprojekt som nämnare när projekten jämfördes med certifieringssystemen. Detta av samma 

anledning som ovan, för att hålla nämnaren konstant. Detta visas i Formel 3 nedan.  

 

                                

                                                              
                          ( ) 

Formel 3 

 

En liknande analys utfördes för att jämföra aspekter prioriterade i svenska hållbara stadsdelsprojekt med 

aktörernas prioriteringar. Aktörernas prioriterade aspekter valdes i detta fall som nämnare för att 

undersöka hur väl de hållbara stadsdelsprojekt som byggs och planerars idag stämmer överens med hur 

aktörerna önskar att det vore, ett slags ideal att sträva efter. Detta visas i Formel 4 nedan. 

 

                                

                                                     
                          ( ) 

Formel 4 

2.3 Metodkritik 

 

Teorell & Svensson (2007) skriver om hur undersökaren ska förhålla sig till sin metod, att den ska sträva 

efter hög validitet och hög reabilitet. Enligt Teorell & Svensson (2007) innebär hög validitet att metoden 

mäter det den ska mäta och att hög reabilitet är när metoden kan upprepas och då leda till samma resultat. 

Patel & Davidsson (2003) påstår att validitet mäts genom att analysera instrumentet och koppla denna till 

teorin. I detta arbete avser instrumentet vara enkäterna som utförts. De menar att mäta reabilitet innebär 

att kontrollera hur instrumentet reagerar på slumpmässighet, även att reabilitet på en enkät egentligen inte 

kan utföras innan den har besvarats (Patel & Davidsson, 2003). 

 

Validiteten i detta arbete är hög då enkäterna grundas i den teori som examensarbetet innehåller. 

Indikatorerna i de studerade hållbarhetscertifieringssystemen ligger till grund för de frågor som finns i 

båda enkäterna. Det som kan diskuteras angående enkäternas utformning är det faktum att detaljnivån på 

de olika frågorna skiljde sig åt mellan enkäterna. Enkäten till aktörerna var längre och mer detaljerad än 

enkäten till kontaktpersonerna i de svenska projekten. Detta för att göra enkäten till stadsdelsprojekten 

mer hanterbar. Analysen kunde fortfarande utföras utan problem då komprimeringen går att följa tillbaka 

till de ursprungliga systemen, se Bilaga 1. 

 

Reabiliteten i detta arbete grundar sig i bredden på de tillfrågade stadsdelsprojekten samt de tillfrågade 

aktörerna. Genom att en bred respondentgrupp användes blev studien mindre känslig för slumpmässighet. 

Aktörerna var från olika arbetsplatser, med olika yrken, med olika stor erfarenhet av 

hållbarhetscertifieringssystem, i olika delar av Sverige. De svenska stadsdelsprojekt som ingick i studien 

var alla i olika delar av planerings- och byggprocessen, är lokaliserade över hela Sverige, och har olika 

omfattning och blandade funktioner. Det som kunde förbättrat reabiliteten ytterligare hade varit en 
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genomgång av enkätsvaren med en annan person med inblick i projekten i fråga, för att klargöra att 

enkätsvaren var korrekta. Det fanns dock inte tid för detta inom ramen för examensarbetet. 

 

Enkäternas reabilitet var i fokus redan inledningsvis i deras utformning. Med tanke på att ämnet som 

enkäterna behandlade, hållbarhet, var ett ämne som lätt värderas högt var det svårt att utforma en enkät 

med en lämplig svarsskala. Arbetet fokuserades på att minimera risken för att alla frågor skulle få 

maximal prioritering. Arbetet fokuserades även kring tydliga förklaringar till frågorna så att alla 

respondenter skulle veta vad som förväntades av deras svar. Enkäten som besvarades av aktörer tryckte på 

det faktum att de skulle prioritera aspekter som de ansåg viktiga i ett framtida certifieringssystem, inte 

vilka hållbarhetsaspekter de tyckte var viktiga i allmänhet. Enkäten som besvarades av kontaktpersoner 

för stadsdelsprojekt fokuserade på att respondenterna skulle prioritera utifrån vad projektet i fråga tagit 

hänsyn till, inte vilka aspekter de själva tyckte var viktiga. Detta arbete får betraktas vara framgångsrikt, 

då det är svårt att bortse från de respondenter som inte läste inledningarna ordentligt utan istället hoppade 

direkt till frågorna i enkäterna. Enkäterna granskades även av flertalet personer i HCS projektgrupp samt 

ett fåtal på WSP Environmental i Stockholm. Tid fanns ej inom arbetet för att genomföra ett test av 

enkäterna på en större oberoende grupp. 

 

Efter resultaten från enkäterna sammanställts kunde, som väntat, ett mönster urskiljas som visade en 

kraftig förskjutning av prioriteringarna. Flertalet aspekter hade fått maximal prioriteringsgrad. Enkäten till 

aktörerna utformades med 1-10 skala och enkäten till stadsdelsprojekten hade 1-3 skala med tydlig 

definition av de tre stegen. Dock kunde ingen direkt skillnad urskiljas mellan dessa, samma förskjutning 

uppkom vid båda skalorna.  

 

Ingen av enkäterna innehöll någon definition av hållbarhet eller hållbar stadsbyggnad. Valet gjordes 

medvetet då detta arbete ej fokuserar på detta komplexa begrepp i sig, utan på hur hållbar stadsbyggnad 

kan mätas i form av certifieringssystem. Detta val kan ha påverkat resultatet från enkätstudierna då de 

olika respondenterna kan ha olika uppfattning om vad hållbarhet och hållbar stadsbyggnad är. 

Utelämnandet av en definition var delvis ett av syftena med enkäterna då svaren från dessa visade på vad 

svenska aktörer samt stadsdelsprojekt ansåg vara en hållbar stadsbyggnad. Om enkäterna hade innehållit 

en definition av begreppet hållbarhet hade de olika nyanserna som enkäterna visade att hållbarhet kan ta 

för olika aktörer och projekt uteblivit.  
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3 TEORI │CERTIFIERINGSSYSTEM  

 

Det finns en rad certifieringssystem för hållbara byggnader i dagsläget. De flesta av dessa system är 

utvecklade, och har störst spridning, utomlands. Det finns dock två certifieringssystem för enskilda 

byggnader som har stor spridning i Sverige idag. Dessa två system är Green Building och Miljöbyggnad. 

De fokuserar på energi och byggnadstekniska detaljer men tar inte hänsyn till övriga hållbarhetsaspekter. 

(Swedish Green Building Council, 2012)  

 

Trossero et al. (2011) påstår dock att en förändring i skala från byggnad till stadsdel är nödvändig för att 

hållbara projekt ska komma till sin rätt. Kyrkou & Karthaus (2011) menar att ett hållbart leverne bör 

komma ur hur vi utformar våra hållbara stadsdelar eftersom dessa stadsdelar påverkar städer såväl som 

individer och miljön på ett positivt sätt. De skriver även att det är viktigt att bedömningen av hållbarhet 

utvecklas från till exempel energiförbrukning i byggnader till bredare aspekter som relaterar till den 

specifika platsen, då städerna relaterar väl till dess invånares grad av hållbarhet (Kyrkou & Karthaus, 

2011) Även Berardi (2011) anser det lämpligt att hållbarhetsbedömning bör ske på stadsnivå, eftersom 

han anser det nödvändigt att ta i beaktning invånares relation till sin omgivning men även aspekter så som 

kollektivtrafik, kommunal service och sociala faktorer. Hållbarhetscertifieringssystem för stadsdelar har 

börjat utvecklats i flera länder med bas i tidigare certifieringssystem som är ämnade för enskilda 

byggnader. Till exempel finns det amerikanska systemet LEED både för enskilda byggnader och för 

stadsdelar, LEED Neighborhood Development (LEED-ND). LEED-ND är ett av flera certifieringssystem 

som är utvecklat för stadsdelar och ingår i detta arbete. 

 

Intresset för att certifiera byggnader har ökat hos fastighetsägare, byggherrar och investerare, och vid 

exploatering av större områden har nu intresset för att certifiera hela stadsdelar tillkommit (Brattfors & 

Karlsson, 2011). En förutsättning för att arbete med hållbarhetscertifiering av stadsdelar ska gå smidigt är 

att alla parter i projektet har ett gott samarbete, och då kan certifieringssystemet utgöra ett bra verktyg för 

den samordningen (Bergström, 2011). 

 

För att kunna nå en hållbar stadsbyggnad är det är allmänt vedertaget att många olika aspekter och mål 

inom flera olika områden måste tas hänsyn till och förverkligas (Ullstad, 2008). Det är dock inte allmänt 

accepterat att hållbarhetscertifiering garanterat leder till hållbar stadsbyggnad. Behovet av att 

hållbarhetscertifiera stadsdelar och nyttan detta kan leda till diskuterades under en inledande workshop i 

HCS Steg 1 (2011). Styrgruppen, arbetsgruppen, Energimyndigheten, Trafikverket och SGBC kom där 

fram till att ett certifieringssystem för stadsdelar kan leda till bättre kommunikation och samsyn kring 

miljö- och hållbarhetsfrågor för bland annat statliga myndigheter, kommuner, fastighetsbolag, byggherrar, 

konsulter och boende eftersom ett certifieringssystem erbjuder ett gemensamt ramverk kring 

hållbarhetsfrågor (HCS Steg 1, 2011). Även Boverket (2010) ser ett behov av att på ett systematiskt sätt 

lyfta fram och analysera sociala konsekvenser i förhållande till ekonomisk och miljömässig hållbarhet. 

Tydliga marknadsmässiga fördelar lyftes fram under workshopen för konkurrensutsatta aktörer så som 

fastighetsägare och byggherrar (HCS Steg 1). 

 



14 

I Figur 4 nedan visas spridningen av certifieringssystem för stadsdelar världen över. De länder som är 

markerade med grönt är de länder där de system som har undersökt i detta arbete används. I länder som 

har markerats med blått har certifieringssystem för stadsdelar utvecklats som inte har studerats närmre i 

detta arbete. I vissa länder används och utvecklas flera olika system, dessa länder har markerats med 

endast en färg. 

 

 
Figur 4. Spridning av certifieringssystem för stadsdelar i världen 

Nedan följer en mer ingående presentation av de hållbarhetscertifieringssystem som ingår i detta arbete 

och som även ursprungligen har ingått i Beslutsunderlag till Sweden Green Building Council (HCS Steg 

2, 2012b). I Bilaga 1 finns en sammanfattning av de olika aspekter som finns representerade i de nedan 

presenterade systemen markerade med x. Sammanfattningen visar även vilka aspekter som finns 

representerade i flera system. 

3.1 BREEAM Communities 

 

BREEAM står för Building Research Establishment Environmental Assessment Method och lanserades år 

1990 av den brittiska organisationen Building Research Establishment (BRE) som ett system för att 

certifiera enskilda byggnader. Sedan certifieringssystemet lanserades har över 200 000 enskilda 

byggnader certifierats med BREEAM, och idag används systemet förutom i Storbritannien även i 

landsanpassade former i Nederländerna, Norge och Spanien. Det finns även en internationell version som 

kan användas över hela världen, samt i Tyskland och i Sverige pågår arbete med att göra egna 

landsanpassningar. BRE har idag certifieringssystem för olika sorters projekt: nya byggnader, byggnader 

som är i bruk och renoveringar. (BRE Group, 2012) 

 

BRE har även ett certifieringssystem speciellt anpassat för att användas på stadsdelsprojekt. Detta 

certifieringssystem heter BREEAM Communities och bygger på det ursprungliga systemet för byggnader 

(BRE Global, 2008). Certifieringssystem är ännu inte landsanpassat eller anpassat för en internationell 

marknad utan finns enbart för användning inom Storbritannien (BRE Global, 2008). Systemet kan dock 
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användas internationellt efter att en process för att skräddarsy systemet genomgåtts efter det specifika 

landets förutsättningar, en så kallad bespoke-process (BRE, 2012). 

 

Systemet är uppbyggt av fem olika kategorier: governance, social and economic wellbeing, resources and 

energy, transport and movement samt land use and ecology. Dessa fem kategorier är indelade i 39 olika 

aspekter som i sin tur är uppdelade i olika indikatorer. Indikatorerna är det som mäts och sedan även ger 

poäng. Vissa aspekter är obligatoriska och måste utföras för att man ska få en certifiering medan andra är 

frivilliga. En sjätte kategori, Innovation, finns även för att premiera innovativa lösningar som leder till 

hållbar utveckling. Slutligen sammanställs samt viktas alla poäng och dessa poäng ger sedan ett 

slutresultat. Nivåerna som kan uppnås i BREEAM Communities är pass, good, very good, excellent och 

outstanding. (BRE, 2012) 

 

Aspekterna är uppdelade i tre olika steg för att processen med certifieringen ska följa arbetsprocessen i 

projektet så väl som möjligt. I steg ett behandlar aspekterna hur stadsdelen kommer påverka det övriga 

samhället. I det efterföljande steg två handlar aspekterna om planeringen av själva området i sig, och 

slutligen i steg tre behandlar aspekterna den detaljerade planeringen av området. Beroende på hur 

stadsdelen ser ut så kan gränsen mellan steg två och tre vara olika tydlig. Ett så kallat för-certifikat kan 

fås, efter steg ett, för att få en aning om hur projektet utvecklas. Efter steg tre får projektet det slutgiltiga 

certifikatet. Certifieringen utförs av utbildade, oberoende, BREEAM Assessorer. Det bör påpekas att 

certifikatet utförs med det planerade området i åtanke, och certifierar inget när stadsdelen byggs eller efter 

det att den står färdig. Detta på grund av de ofta långa tidplaner som stadsdelsprojekt har. Dock så är BRE 

medvetna om att förändringar under byggnationen av områden kan påverka områdets hållbarhet, och kan 

därför komma att utveckla certifieringar för områden under användning och under renovering, liknande 

de system som finns för byggnader. (BRE, 2012) 

 

Målet för systemet är att se till att det leder till social och ekonomisk hållbarhet samtidigt som den byggda 

miljön minskar sin inverkan på naturen. Tanken är att områden som är certifierade med BREEAM 

Communities ska uppmärksammas för sina fördelar och även vara en förebild för andra projekt som vill 

bygga hållbart. (BRE, 2012) 

 

BREEAM Communities lanserades år 2009 och år 2012 kom en uppdatering av systemet. Antalet 

aspekter och kategorier skiljer sig åt i de olika versionerna. Aspekterna från den äldre versionen fanns 

med i underlaget till enkäterna, men i de efterkommande analyserna så fokuserades enbart på den nu 

gällande versionen BREEAM Communities 2012. 

 

Figur 5 på nästa sida visar hur aspekterna från Bilaga 1 finns representerade i BREEAM Communities. 

Det är alltså inte en fördelning för systemets indikatorer, utan en fördelning av de aspekter som finns 

representerade i BREEAM Communities från listan i Bilaga 1. De olika kategorierna är sociala aspekter, 

ekonomiska aspekter, energi, transport och mobilitet, aspekter som behandlar stadsdelens utformning 

samt vatten och miljö och har som tidigare nämnt valts av författarna till detta examensarbete själva. Alla 

analyserade certifieringssystem har delats upp på detta vis så att en lättöverskådlig analys kan göras. I 

kategorin sociala aspekter finns aspekter så som medborgardelaktighet och integrerat, jämlikt och 

jämställt samhälle. I kategorin ekonomiska aspekter finns till exempel turism och attraktivt näringsliv. 

Kategorin energi innehåller aspekter så som energieffektiv bebyggelse och förnyelsebar energi. Transport 
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och mobilitetet innehåller aspekter som fokuserar på oskyddade trafikanter, kollektivtrafik och bilpooler 

för att nämna några. Kategorin stadsdelens utformning innehåller en bred variation av aspekter som i 

vissa fall även stämmer in på andra kategorier. Några exempel på aspekter från denna kategori är tillgång 

till allmän platsmark & rekreation, bullerfri miljö, motverka barriärer, kulturmiljö samt stadsodling. Till 

sist så ingår aspekter så som lokalt omhändertagande av dagvatten, rikt växt- och djurliv samt giftfri miljö 

i kategorin vatten och miljö. Hur alla aspekter är fördelade i de olika kategorierna finns att se i Bilaga 1 

samt Bilaga 4. 

 

 
Figur 5. Fördelning av aspekter i BREEAM Communities 

3.1.1 BREEAM Communities i Sverige 

BREEAM Communities är det enda hållbarhetscertifieringssystem för stadsdelar som används i Sverige 

när denna rapport skrevs. Systemet används på två olika projekt i Västra hamnen i Malmö: Masthusen 

och Varvstaden (Bergström & Bengtsson, 2012). Vid var och ett av dessa projekt har en lokal anpassning 

gjorts av systemet, och i ett av projekten i Västra hamnen har bland annat att nyetablerade företag ska 

komplettera serviceutbudet istället för att konkurrera med befintliga företag, ge plats för stadsodling och 

minska buller tagits hänsyn till, något som inte finns i den ursprungliga versionen av certifieringssystemet 

(BRE Group, 2012). Anpassningen har utförts i sammarbete med BRE Global (BRE Group, 2012). 

3.1.2 BREEAM-NL Area Development 

BREEAM-NL Area Development, är en holländsk anpassning av BREEAM Communities, och har endast 

i liten utsträckning analyserats i detta arbete. Därför finns bara en överskådlig presentation av 

certifieringssystemet i detta avsnitt. Systemet finns med i analysen av indikatorerna (Bilaga 1) och bidrog 

därmed till enkäternas utformning. Systemet har dock inte används i analysen eftersom det inte är aktuellt 

att använda BREEAM-NL i Sverige, på grund av att systemet i sig är en landsanpassning av BREEAM 

Communities. Om Sverige väljer att utföra en egen landsanpassning av BREEAM Communities kan 

inspiration tas från det holländska certifieringssystemet, men grunden bör finnas i det ursprungliga 

brittiska systemet. (HCS Steg 2, 2012b) 
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BREEAM-NL har funnits sedan 2009 och idag finns BREEAM-NL för nya byggnader, för byggnader i 

bruk och för områden (BREEAM-NL, 2012). BREEAM-NL Area Development lanserades 2011 (Dutch 

Green Building Council, 2011). De beslutade att inte bara anpassa BREEAM Communities till holländska 

förutsättningar utan att också bredda användningsområdet för systemet (Dutch Green Building Council, 

2011). För att fortfarande kunna använda sig av namnet BREEAM valde de att behålla BREEAM 

Communities struktur (Dutch Green Building Council, 2011). 

Systemet är uppbyggt av sex olika kategorier av aspekter. Kategorierna är sources, spatial development, 

area climate, welfare & prosperity, area management samt synergy. Likt det brittiska systemet finns det 

aspekter som är obligatoriska och aspekter som är frivilliga. Det finns även möjlighet till extra poäng för 

innovationer i projekten. Projekten kan sedan nå fem olika certifieringsnivåer i likhet med det brittiska 

systemet. (Dutch Green Building Council, 2011)  

3.2 LEED Neighborhood Development 

 

LEED står för Leadership in Energy and Environmental Design och är ett amerikanskt certifieringssystem 

initierat av US Green Building Council (USGBC). År 1998 färdigställdes den första versionen av LEED 

och sedan dess har ett antal versioner kommit ut och certifieringssystemet har utökats med ett flertal olika 

inriktningar. Bland annat finns idag LEED för detaljhandel, skolbyggnader, sjukvårdslokaler och det 

nyaste tillskottet LEED för stadsdelsutveckling, LEED Neighborhood Development (LEED-ND). 

(Congress for the new urbanism et al., 2012) 

 

LEED-ND utvecklades av USGBC tillsammans med Congress for the New Urbanism och Natural 

Resources Defense Council. De baserade systemet på principer för smart tillväxt, grön infrastruktur och 

gröna byggnader samt idén om en ny urbanism, den så kallade ”New Urbanism” teorin. Det som skiljer 

LEED-ND från övriga LEED system är att till skillnad från de andra certifieringssystemen, som fokuserar 

på enskilda byggnader och ger några enstaka poäng för byggnadens placering, så fokuserar LEED-ND på 

aspekter av placering, utformning, konstruktion och transporter som bygger hållbara stadsdelar snarare än 

hållbara byggnader. LEED-ND fokuserar även på att stadsdelen ska kopplas till befintliga närliggande 

områden och/eller natur samt även till den regionala kontexten. (Congress for the new urbanism et al., 

2012) 

 

Certifieringen av stadsdelsprojekt sker genom att tre olika kategorier, samt två bonuskategorier, bedöms. 

De tre huvudkategorierna är smart location and linkage, neighborhood pattern and design samt green 

infrastructure and buildings. De två bonuskategorierna är innovation and design process samt regional 

priority credit. I dessa kategorier finns sedan två olika sorters indikatorer listade, de som måste uppfyllas 

och de som ger extra poäng och sedan avgör vilken certifieringsnivå projektet uppnår. Projekt kan nå 

certifieringsnivåerna certified, silver, gold eller platina beroende på hur många poäng som uppnås. 

Processen för certifiering är uppdelad i tre steg som följer byggprocessen. Det första steget är tidigt i 

processen och visar på om projektet kan certifieras. Det andra steget är under byggtiden där projektet kan 

för-certifieras. Det sista steget är det steg då den egentliga certifieringen tilldelas och utförs när stadsdelen 

är klar och kan redovisa alla dokument som styrker de olika indikatorerna i certifieringssystemet samt när 

intyg för användandet i byggnaderna och infrastrukturen har godkänts av myndigheter. (Congress for the 

new urbanism et al., 2012) 
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LEED-ND är designat för att användas i USA och kan användas på hela, delar av, eller flera stadsdelar 

tillsammans. Systemet kan även användas internationellt med små landsanpassningar som görs i samband 

med certifieringsarbetet av olika projekt. LEED-ND förespråkar omvandlingar av gamla industriområden 

till nya stadsdelar, och det kan även användas vid stadsdelsomvandlingar. De trycker på det faktum att 

LEED-ND skapar områden som är motsatsen till den urbana utbredning som är vanlig i USA idag, och 

istället skapar kompakta områden som påbjuder innevånarna att cykla och gå samt har god koppling till 

kringliggande områden. (Congress for the new urbanism et al., 2012) 

 

Figur 6 nedan visar hur aspekterna, från Bilaga 1,finns representerade i LEED-ND. 

 

 
Figur 6. Fördelning av aspekter i LEED-ND 

3.3 Green Star Communities 

 

Green Star Communities lanserades officiellt som pilotprojekt sommaren 2012. Likt tidigare nämnda 

certifieringssystem är Green Star ursprungligen ett miljöcertifieringsverktyg för byggnader som har 

vidareutvecklats för att möjliggöra certifiering av stadsdelar. Det är ett nationellt certifieringssystem 

framtaget av Australiens Green Building Council (GBCA) som strävar efter: 

 

 Bättre planerade och designade stadsdelar 

 Mer dynamiska och pulserande stadsdelar 

 Hälsosammare platser att leva, bo och vara i 

 Produktiva och framgångsrika stadsdelar 

 Mer flexibla, anpassningsbara och uthålliga stadsdelar 
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Detta ska ske genom att uppmuntra och stödja planering och projektering av stadsdelar, distrikt och 

grannskap där miljömässigt hållbarhet, genom till exempel minskad vattenanvändning och minskat 

bilberoende, prioriteras men även ekonomisk och social hållbarhet beaktas. (GBCA, 2012) 

 

Green Star Communities bedömer ett projekts prestationer utifrån sex kategorier: governance, design, 

liveability, economic prosperity, environment och innovation. Dessa sex kategorier är vidare uppdelade i 

38 hållbarhetsaspekter som totalt kan ge 110 poäng. Bland dessa finns både obligatoriska och frivilliga 

aspekter. Projekt kan tilldelas 4, 5 eller 6 stjärnor motsvarande Australian best practice, Australian 

excellence och world leadership. Certifieringar för nivåerna 1 till 3 stjärnor delas inte ut eftersom de 

representerar minimum, medel och bra praxis och Green Star Communities vill enbart lyfta fram 

framstående projekt inom hållbar stadsplanering. (GBCA, 2012) 

 

Green Star Communities kan användas på både nya områden och områden som genomgår renoveringar. 

Projekt som certifieras med Green Star måste upprätthålla en viss nivå genom hela sin livstid, och 

systemet är därför uppbyggt kring återcertifieringar var femte år där certifieringsnivån både kan höjas, 

sänkas, ligga kvar eller helt tas bort. Green Star Assessors bedömer ett projekts certifieringsnivå och är 

anställda av GBCA, men kan även vara aktiva inom branschen på annat sätt. (GBCA, 2012)   

 

Figur 7 visar hur aspekterna, från Bilaga 1, finns representerade i Green Star Communities.  

 

 
Figur 7. Fördelning av aspekter i Green Star Communities 

3.4 Urban Districts 

 

Tyska Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen (DGNB), eller på engelska German Sustainable 

Building Council, lanserade 2012 sitt hållbarhetscertifieringssystem för stadsdelar: Urban Districts. 

DGNB har sedan tidigare, nationellt och internationellt, miljöcertifierat byggnader och det är med detta 

system som grund som Urban Districts har utvecklats (Anders, 2012). Dessa certifieringssystem för 
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byggnader har störst spridning inom Europa men förekommer även i Kanada och Kina medan Urban 

Districts har hittills endast testats i Tyskland och Schweiz (DGNB, 2012). 

 

Urban Districts strävar efter en helhetstäckande bedömning av hållbar stadsplanering genom att fokusera 

på livet mellan byggnaderna och bland annat utvärdera allmänna platser, gång- och cykelvägar, grönytor, 

hur stadsdelen fungerar socialt och dess kontext istället för att lägga tyngd på certifiering av byggnaderna 

i sig. Rent konkret bedöms stadsdelsprojektet utifrån fem specifika hållbarhetskriterier: environmental 

quality, economic quality, sociocultural and functional quality, technical quality samt process quality. De 

första fyra kriterierna värderas lika i den slutgiltiga bedömningen vilket innebär att ekonomisk och social 

hållbarhet värderas lika högt som ekologisk hållbarhet. (DGNB, 2012) 

 

För att ett projekt ska ha möjlighet att certifieras måste vissa specifika krav uppfyllas. Området måste 

vara minst två hektar stort, tillgängligt för allmänheten, bestå av blandad bebyggelse samt bestå av flera 

byggnader. Eftersom stadsomvandling sker över lång tid är Urban Districts uppbyggt på tre olika 

certifieringsfaser, urban design, infrastruktur och urbant distrikt, beroende på hur långt gånget ett projekt 

är. Inom varje fas kan även tre olika nivåer av certifiering uppnås: guld, silver och brons. (DGNB, 2012) 

 

Figur 8 nedan visar hur aspekterna, från Bilaga 1, finns representerade i Urban Districts. 

 

 
Figur 8. Fördelning av aspekter i Urban Districts 

3.5 Living Building Challenge 

 

Living Building Challenge (LBC) är ett kanadensiskt certifieringssystem som lanserades 2006 och 

används idag i USA, Kanada och Irland, samt i mindre skala i Mexiko och Australien (International 

Living Future Institute, 2012). International Living Future Institute (2012) påstår att LBC är det tuffaste 

certifieringssystemet och de jobbar för att minska glappet som finns mellan dagens byggstandarder och 

ideala lösningar. 
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Till skillnad från de flesta andra system är LBC inte uppdelad i olika system för olika byggnadstyper och 

stadsdelar. Istället ska LBC fungerar lika bra för enskilda byggnader som för en park eller en stadsdel. 

Systemet är uppbyggt av sju områden, läge, vatten, energi, hälsa, material, rättvisa och skönhet. I dessa 

sju områden finns sedan 20 aspekter listade. (International Living Future Institute, 2012) 

 

Förutom de sju områdena måste varje projekt kategoriseras som en bestämd typ. De typer som finns är 

landscape/infrastructure, renovation, building och neighborhood. En av dessa fyra typer väljs för att 

bestämma på vilken skala aspekterna i systemet ska bedömas. Vissa aspekter kan byta skala för att 

systemet ska ta hänsyn till sammanhanget då vissa aspekter inte fungerar enskilt utan i samspel med 

omgivningen. Ett exempel är aspekten urbana odlingar som i ett projekt med typen byggnad får hoppa 

upp en skala till stadsdelsnivå för att kunna ge poäng. Vissa typer behöver inte heller uppfylla alla 20 

aspekter för att godkännas. Exempelvis behöver inte ett projekt med typ landskap/infrastruktur uppfylla 

kraven för aspekten urban odling. När ett projekt har varit i bruk tolv månader i rad kan ansökan om bli 

certifiering skickas in. Projekt kan certifieras som Living Landscape, Living Infrastructure, Living 

Renovation, Living Building eller Living Neighborhood beroende på vilken typ projektet tillhör. 

(International Living Future Institute, 2012) 

 

Figur 9 nedan visar hur aspekterna, från Bilaga 1, finns representerade i Living Building Challenge. 

 

 
Figur 9. Fördelning av aspekter i LBC 

3.6 CASBEE for Cities 

 

CASBEE for Cities är ett japanskt certifieringssystem som endast i liten utsträckning har analyserats i 

detta arbete. Därför finns bara en överskådlig presentation av systemet i detta avsnitt. Likt BREEAM-NL 

finns CASBEE for Cities med i analysen av indikatorerna (Bilaga 1) och bidrog därmed till enkäternas 

utformning. Certifieringssystemet har dock inte används i analysen, eftersom det inte är aktuellt att 

använda CASBEE for Cities i Sverige. Enligt projektgruppen i HCS Steg 2 är manualen mycket 

detaljerad och bedöms vara svår att anpassa till svenska förhållanden (HCS Steg 2, 2012b).  
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CASBEE är en förkortning av Comprehensive Assessment System for Building Environmental Efficiency 

och utvecklades av The Committee for the Development of an Environmental Performance Assessment 

Tool for Cities. Systemet lanserades år 2011. I CASBEE familjen finns förutom CASBEE for Cities även 

system för olika sorters byggnader: nya, existerande eller renoverade. (Japan Sustainable Building 

Consortium, 2011) 

 

Systemet bygger på två olika sorters aspekter, Q-aspekter som visar kvaliter i själva staden och L-

aspekter som visar hur mycket staden påverkar den yttre miljön. För att bestämma vilken 

certifieringsnivå, på en 5-gradig skala, som staden uppnår tas kvoten mellan Q- och L-aspekternas värden. 

För att nå en hög nivå ska alltså Q-värdena (kvalitéer) vara höga och L-värdena (påverkan) vara låga. De 

nivåer som går att uppnå är poor, fairly poor, good, very good och excellent. (Japan Sustainable Building 

Consortium, 2011) 

3.7 Sverige och systemländerna 

 

Certifieringssystemens ursprungsländer antas påverka utformningen och utvecklingen av de olika 

systemen. Denna teori används sedan när systemen i detalj analyseras mot det empiriska datat, se kapitel 

5.1 och 5.2. Denna teori kommer i viss mån även att användas i analysen av de empiriska data inbördes, 

se kapitel 5.3. Noteras bör att alla systemländer inte behandlas i samtliga kategorier då detta ej var 

relevant för analyserna. I detta kapitel beskrivs därför hur Sverige och de länder där de olika systemen är 

utvecklade förhåller sig inom kategorierna: sociala aspekter, energi, transport och mobilitet, stadsdelens 

utformning samt vatten och miljö. Dessa systemländer är Storbritannien, USA, Australien, Tyskland och 

Kanada. 

3.7.1 Sociala aspekter 

Boverket (2010) har genomfört en undersökning för att kartlägga social hållbarhets roll och betydelse i 

den fysiska planeringen i Sverige idag. Denna utredning identifierade fem återkommande huvudfrågor 

inom diskussioner kring socialt hållbar stadsutveckling: helhetssyn, variation, samband, identitet samt 

inflytande och samverkan (Boverket, 2010). Dessa huvudfrågor berör behovet av att se och förstå ett 

områdes del i den större stadsstrukturen, länka samman stadens olika delar och undvika stora barriärer 

samt att skapa positiv identifiering med och inom området (Boverket, 2010). Huvudfrågorna berör även 

behovet av att planera utifrån de som bor och kommer bo i området samt prioritera blandade 

boendeformer, funktioner och gestaltning för att skapa stadsmässighet och människor i rörelse och således 

öka människors upplevda säkerhet och servicenivån inom området (Boverket, 2010). Detta är dock ingen 

definition av vad socialt hållbar stadsplanering innebär utan snarare en fingervisning om vart fokus, kring 

de sociala frågorna i fysisk planering i Sverige, ligger idag. 

 

Social hållbarhet har traditionellt stått i skuggan av de miljömässiga aspekterna sedan begreppet hållbar 

utveckling introducerades inom stadsplanering, dessa frågor börjar få allt större utrymme men det saknas 

en tydlig definition av vad social hållbarhet innefattar (WSP Samhällsbyggnad, 2010). Vanligt är dock att 

olika definitioner grundar sig på de nio mänskliga behov som Manfred Max-Neefs (1991) identifierat: 

fysiska behov, trygghet, engagemang, avkoppling, tillgivenhet, förståelse, kreativitet, identitet och frihet. 
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Idag finns inget fungerande ramverk som säkerställer att de sociala aspekterna lyfts och inte prioriteras 

bort under planeringsprocessens gång (WSP Samhällsbyggnad, 2010).  

3.7.2 Energi 

Sverige har en hög elanvändning. Detta beror på att vi har ett kallt klimat och är i behov av uppvärmning 

av lokaler och bostäder, samtidigt som vi även har en elintensiv industri. Sveriges elproduktion består till 

90 % av vår baskraft som innefattar kärnkraft, kraftvärme och vattenkraft. Kärnkraften motsvarar ungefär 

hälften av elförbrukningen och kraftvärmen, som betyder att både värme och el utvinns ur bränslet, 

motsvarar ca 8 %. Vattenkraftverken i Sverige producerar tillsammans ca 45 % av den årliga 

elanvändningen i Sverige och är den viktigaste källan för förnyelsebar energi då den kan reglera toppar 

och dalar i elproduktionen. Vindkraften är den förnyelsebara energikälla som ökar mest i världen, och i 

Sverige motsvarar vindkraften ca 4 % av den totala elanvändningen. (Svensk Energi, 2012) 

 

Tyskland har beslutat att fasa ut kärnkraften helt till år 2022 (Buhl & Weinhold, 2012). Buhl & Weinhold 

(2012) menar att detta är en stor möjlighet för innovationer inom energiproduktion och en chans att satsa 

på förnyelsebara energikällor. Dock har Tyskland, likt Sverige, en elintensiv industri (Lundin, 2012). 

Konsekvenserna kan bli förödande av ett kraftigt höjt elpris, eller så kommer Tyskland vara år före andra 

länder i omvandlingen till förnyelsebar energi (Lundin, 2012).  

 

Klimatet är till viss del jämförbart länderna emellan, vilket betyder att ländernas energiförburkning för 

uppvärmning initialt borde vara likvärdigt. Klimatet i Tyskland är enligt Central Intelligence Agency 

(2012) tempererat, svalt och mulet med våta vintrar och somrar, samt ibland varmt i bergen. Sverige är 

också tempererat, med kalla, mulna vintrar samt delvis molniga somrar (Central Intelligence Agency, 

2012).  

 

EU införde år 2007 de så kallade 20-20-20-målen för att minska utsläpp av växthusgaser med 20 %, 

energianvändningen med 20 % samt öka andelen förnyelsebar energi med 20 % till och med år 2020 

(Regeringskansliet, 2012). USA har inte någon motsvarighet till EU:s 20-20-20-mål. Före detta 

presidenten George W. Bush (2007) hade dock som mål att USA skulle sänka sin gaskonsumtion med 20 

% inom 10 år och istället öka andelen förnyelsebar energi vilket föranledde framtagandet av Energy 

Independence and Security Act of 2007 som syftar till att öka andelen förnyelsebar energi samt öka 

energiprestandan för produkter, byggnader och fordon (Pub. L. 110-140). Australien har som ambition att 

förnyelsebar energi ska stå för 40 % av landets energiförbrukning år 2035 och 85 % år 2050 (Australian 

Government, 2012). Kanada har bestämt att de ska reducera sina utsläpp av växthusgaser med 17 % till år 

2020 från 2005 års nivåer (Energy Policy Institute of Canada, 2012). 

3.7.3 Transport och mobilitet 

I Sverige anses cykel- och gångvägar vara en viktig del i ett hållbart samhälle då användandet av dessa 

har en rad positiva effekter. Dessa kan vara folkhälsomässiga effekter, det medger enkla och billiga 

transportsätt, det blir mindre avgasutsläpp samt är bra ur en jämställdhetssynpunkt. (Hydén, 2008) 
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Likt Sverige anser Englands Commission for Architecture and the Built Environment (2009a) att de 

oskyddade trafikanterna och kollektivtrafik ska prioriteras i planeringen av en hållbar och levande 

stadsdel med invånare med ett genuint intresse att minska sin miljöpåverkan. 

 

USA har en helt annan syn på persontransport och kollektivtrafik än Sverige. Bilismen spreds mycket 

tidigare och detta har satt sina spår i USA:s stadsplanering (Hydén, 2008). Bland annat så gick det så 

långt att bilintressen köpte upp kollektivtrafik för att senare lägga ner den (Hydén, 2008). Utrycket ”urban 

sprawl” föddes i USA i och med byggandet av förorterna som glesar ur staden och bygger på att alla har 

tillgång till bil (Flint, 2006). Underlaget för kollektivtrafik blir dåligt och bilen blir automatiskt prioriterad 

(Flint, 2006). 

3.7.4 Stadsdelens utformning 

I Sverige är sundhet, trevnad och säkerhet viktiga ledord i plan- och bygglagen (Hydén, 2008). Vårt 

synsätt idag har både präglats av den tid i Sverige då förödande stadsbränder förekom samt resultatet av 

1960-70 talets miljonprogram (Hydén, 2008). Som en motreaktion på miljonprogrammen och den 

funktionsuppdelade staden präglas dagens stadsplanering av en strävan mot den funktionsblandade staden 

men även en gestaltningsmässig variation av bebyggelsen (Boverket, 2010). 

 

I England anses en god stadsbyggnad bland annat innebära att byggnader och platser är beständiga över 

tid och väl fyller sina ändamål, samt har sin plats och fungerar väl med omgivningen (Commission for 

Architecture and the Built Environment, 2009b). Commission for Architecture and the Built Environment 

(2009b) menar även att en god stadsbyggnad medger platser som är designade för alla och förespråkar 

integration och gemenskap, samt är platser som människor kan njuta av och vara stolta över. De menar 

slutligen att en god stadsbyggnad måste svara mot miljökrav och minska kodioxidutsläppen (Commission 

for Architecture and the Built Environment, 2009b).  

 

I Tyskland hanteras ett stort antal lagstadgade frågor i kommunerna som kan anses vara kopplade till 

ekonomisk, social och ekologisk hållbarhet (Institute for Urban Design and Housing, n/a). Dessa frågor 

behandlar bland annat en rättvis bostadsmarknad, ekonomisk utveckling, miljöskydd samt bevakning av 

privata och offentliga markägares intressen (Institute for Urban Design and Housing, n/a). 

 

Tillväxtanalys (2011) skriver att USA saknar en tydlig och samordnad plan för hållbar samhällsbyggnad 

som gäller i landets alla stater. Dock finns enskilda städer som systematiskt har arbetat med hållbarhet, 

men de är få och det är stora skillnader mellan dessa (Tillväxtanalys, 2011). Australien har ett antal mål 

för sin ”national urban policy” som är indelade i grupperna god samhällsstyrning, bebolighet, hållbarhet, 

och produktivitet (Department of Infrastructure and Transport, 2011). Dessa inkluderar totalt 14 mål som 

i sin tur är kopplade till lika många principer så som resiliens, integration, engagemang och 

anpassningsförmåga. 

Kanada ser två olika problem som dominerar stadsplaneringen i teori och praktik. Det första problemet är 

att förändra befintliga städer, främst stadskärnor, så att de försörjs bättre med kollektivtrafik samt kan 

erbjuda mer kulturella verksamheter och trivsamma boenden. Det andra problemet är förorterna och hur 

dessa kan göras dessa bättre ur olika synpunkter. Kanadas största stadsplaneringstrend sedan 1980-talet är 



25 

”New Urbanism” som utvecklades i USA. New Urbanism stödjer planering som strävar efter traditionella 

mått så som småskalighet och möjligheter att promenera i staden. (Urban and Regional Planning, n/a) 

3.7.5 Vatten och miljö 

Enligt Statistiska Centralbyrån (2007) var Sveriges vattenanvändningsindex år 2005 ca 1 %, det vill säga 

förhållandet mellan vattenanvändningen och tillgången på vatten. Vid ett index över 20 % utfärdas en 

varning och vid 40 % anses vattentillgången vara hårt belastad (Statistiska Centralbyrån, 2007). Sverige 

har alltså en mycket stor tillgång på vatten jämfört med den mängd vi använder.  

 

För de övriga länderna är läget dock ett annat. Statistiska Centralbyrån (2007) visar att Tyskland år 2005 

hade ett vattenanvändningsindex på ca 22 %, och Storbritannien hade ett index på ca 10 %. Tyskland 

hade alltså passerat varningsgränsen medan Storbritannien låg högre än Sverige men likväl under 

varningsgränsen. Australien är världens torraste bebodda kontinent (Gordon, 2001). USA är det land i 

världen som använder mest vatten per innevånare (Hoekstra & Chapagain, 2007), och landet innehåller 

flera torra zoner (Central Intelligence Agency, 2012). 
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4 EMPIRI │OMVÄRLDSANALYS 

 

Eftersom detta examensarbete är en del i HCS projektet är texter i kapitel 4.1.1 samt 4.1.2 även 

publicerade i beslutsunderlaget HCS Steg 2 (2012b) som lämnades över till SGBC i december 2012. 

4.1 Enkätstudie för svenska aktörer 

 

Syftet med denna enkät var att identifiera vilka aspekter som svenska aktörer ansåg viktiga att inkludera i 

ett certifieringssystem för stadsdelar. Respondenterna tillfrågades inte om vad de tyckte var viktiga 

aspekter i allmänhet, utan vad de ansåg var viktiga aspekter att inkludera i ett framtida 

certifieringssystem. Målet var att jämföra dessa svar med de internationella certifieringssystemen och 

svaren från enkäten till kontaktpersoner i stadsdelsprojekt, beskrivna i kapitel 4.2. 

 

Enkäten utfördes i sammarbete med HCS projektet och innehöll även ett avsnitt om webbplatsen 

hallplatsen.nu. Svaren från den delen är ej relevanta för detta examensarbete och finns således inte 

beskrivna i denna rapport. Om läsaren är intresserad av denna del av enkäten finns svaren att läsa i 

beslutsunderlaget HCS Steg 2 (2012b). 

4.1.1 Om respondenterna 

Enkäten inbringade totalt 90 svar från personer inom 48 olika organisationer. Eftersom enkäten skickades 

ut till ca 70 organsationer gav det en ungefärlig svarsfrekvens på 70 %. Fördelningen av respondenternas 

arbetsplatser visas i Figur 10 nedan. 

 

 
Figur 10. Respondenternas kategoriserade arbetsplatser 
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4.1.2 Om aspekterna 

Respondenterna gav aspekterna en prioritering på en 10-gradig skala i enkäten där 10 motsvarade högst 

prioritering. Resultatet av detta visade på genomgående höga poäng, vilket Figur 11 visar nedan. Ett 

medianvärde på 9 representerar den 53:e percentilen, markerat med röd linje i Figur 11. Aspekter med 

medianvärden på 9 och högre ansågs prioriterade.  

 

Aspekternas enskilda spridningsmått, deras kvalitativa variationsindex (KVI), påvisade en trend där desto 

högre medianvärde en aspekt erhöll desto lägre var spridningen i aktörernas svar. Detta visas i Figur 12 

nedan. Med andra ord var aktörerna mer eller mindre eniga om vilka aspekter de ansåg viktiga men inte 

speciellt överens om vilka aspekter som kunde prioriteras bort. Detta återspeglade även det faktum att 

samtliga aspekter fick genomgående höga poäng, se Figur 11, som kan bero på att respondenterna ansåg 

det svårt att välja bort alternativ. En komplett lista över aspekternas medianvärden och spridningsindex 

från enkäten till aktörerna återfinns i Bilaga 5.  

 

Figur 11. Aspekternas rangordnade medianvärden från aktörenkäten 

 

 
Figur 12. Kvalitativt variationsindex för de rangordnade aspekterna från aktörenkäten 
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En viss trend kunde urskiljas ur enkätresultatet. Energi- och miljöaspekter samt aspekter angående cykel- 

och gångvägar var genomgående de aspekter som fick högst medianvärde. Bland de aspekter med lägsta 

medianvärden var de som påbjöd specifika lösningar i majoritet. Figur 13 nedan listar de aspekter som 

fick medianvärde 9 eller 10, alltså de prioriterade aspekterna. 

 

SOCIALT  STADSDELENS UTFORMNING 

Nöjda medborgare  Vacker, tilltalande, attraktiv och tillgänglig  

Hållbarhetsstyrning i alla skeden  stadsbyggnadsgestaltning 

Kvalitetssäkring och uppföljning i projektering  Vind och solstudier under planering och utformning  

och byggfas  av området 

Uppmuntra hållbara beteenden och följ upp   Motverka barriärer i form av vägar och järnvägar  

m.h.a t.ex. ekologiskt fotavtryck  (vilka förhindrar framkomligheten) 

Uppmuntra utveckling av befintliga städer för   Varierade områden där alla har råd att bo 

att minska miljö- och hälsopåverkan  Tillgång till frisk luft och solljus 

Demokratiskt, integrerat, jämlikt och jämställt   Tillgång till gröna ytor 

samhälle  Allmän platsmark tillgänglig för alla 

Transparanta dialog- och beslutsfattande   Faciliteter för rekreation 

processer  Miljöer som uppmuntrar gemenskap i samhället 

VATTEN & MILJÖ  Stadsdelen upplevs trygg och säker av dess invånare 

Sanera förorenad mark och förorenade   Återanvändning av områden som förfallit, speciellt 

byggnader  förorenade områden eller industrier, för att inte ta ny  

Drift och underhåll  mark i anspråk. 

Bevara och skapa natur- och djurkorridorer  Bevara unika resurser och skydda unikt odlad mark  

Miljövård och återskapande av vattendrag och  och skog 

våtmarker (vattenkvalitet, habitat, biodiversitet)  Design och planering för att skapa ett säkert och  

Hållbara material med låg miljöpåverkan  tryggt samhälle 

Resurs- och avfallshantering i alla skeden  Beakta översvämningsrisker och extrema  

Inte påverka grundvattenakvifärer negativt   väderförhållanden 

samt att säkerställa en god vattenkvalitet  Utveckla samhället och samtidigt minska det 

Restriktioner för kemikalieanvändning  ekologiska fotavtrycket 

Minska utsläpp av t.ex. växthusgaser och  Bevara naturliga och finansiella resurser för 

föroreningar  konstruktion och underhåll av infrastruktur genom att 

Miljöcertifierade nya och renoverade  bygga i anslutning till redan exploaterad mark 

byggnader  Resurseffektiv infrastruktur 

TRANSPORT & MOBILITET  ENERGI 

Fokus på människor – inte på bilar  Förnyelsebar och hållbar energi 

Tillgång till transporter, sjukvård och service  Förberedelse för framtida förnyelsebar energi, så som  

Prioritera gångtrafik genom att anpassa   Solenergi 

trafikrummet efter de gående och skapa  Minskat totalt energibehov 

attraktiva och lämpliga miljöer  Energieffektiv bebyggelse 

Viktiga faciliteter ska finnas på gångavstånd så   Strategi för energieffektivitet för hela området 

att användning av bil är onödig   

Väl utvecklat cykelvägnät samt bra möjlighet till    

säker cykelparkering   

Närhet till kollektivtrafik   

Turtäthet för kollektivtrafik   

Bra cykel- och gångvägar i anslutning till skolor   

Hållbara och effektiva transporter   

Figur 13. Aktörernas prioriterade aspekter 
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Prioriteringstrenderna tydliggörs ytterligare i Figur 14 nedan. Procentsatserna visade hur stor del av den 

totala andelen aspekter inom varje kategori i enkäten som aktörerna prioriterade. Även här utmärkte sig 

kategorin energi med 63 %, medan kategorin ekonomi utmärkte sig med sin brist på prioriterade aspekter 

(0 %). 

 

 
Figur 14. Fördelning av aktörernas prioriterade aspekter, jämfört med totalt antal aspekter, inom varje kategori 

4.1.3 Åsikter om aspekter som inte fanns med i de befintliga systemen 

Av de totalt 90 respondenterna valde 44 stycken att svara på den öppna frågan om vilka aspekter som 

borde ingå i ett svenskt system för hållbarhetscertifiering av stadsdelar som de ansåg inte fanns med i 

enkäten. 

  

Fler aspekter med ett mer övergripande perspektiv och helhetssyn föreslogs. Några exempel var kulturell 

mångfald, att ta hänsyn till områdets karaktär och inte påbjuda ”standardiserade” lösningar för varje 

område, kommunikationsplaner samt energisystemanalys med fokus på hållbarhetsaspekter och 

primärenergianvändning. Aspekter som fångar helheter och samspelet mellan olika aspekter efterfrågades. 

Hur påverkar de olika aspekterna varandra och hur hänger de ihop? 

  

Även certifieringssystemets uppföljning och ett långsiktig, flexibel planering togs upp som aspekter som 

behöver kompletteras. Respondenterna tryckte även på att slutgiltiga aspekter måste överensstämma med 

de nationella miljökonsekvensmålen och att flera konsekvensanalyser ur olika perspektiv borde ingå. 

 

En specifik aspekt som återkom flera gånger var hänsyn till funktionshinder och tillgänglighet. En aspekt 

som inte tas upp i detalj i något av de utländska certifieringssystemen. 

  

Ett flertal aspekter som delvis redan berördes i enkäten föreslogs också av respondenterna. Detta kan tyda 

på att dessa aspekter behöver förtydligas och utvecklas ytterligare i framtida arbete. Några av dessa 

aspekter berör tillgänglighet till regionala, nationella och internationella mål- och knytpunkter, 

kollektivtrafik, cykelplanering, närhet till skola, handel och service, medborgardeltagande och stadsdelens 

utveckling med tiden. 
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4.1.4 Åsikter om certifieringssystem i stort 

Respondenterna fick även alternativet att lägga till övriga synpunkter och kommentarer i en öppen fråga, 

vilket 32 stycken valde att göra. Ur dessa kommentarer framkom flera tankar om hur ett svenskt 

certifieringssystem kan läggas upp. Först och främst ansåg respondenterna att systemet måste vara 

anpassat efter planprocessen och följa en kronologisk ordning. Det måste även vara användarvänligt och 

får inte vara för komplicerat. Respondenterna såg certifieringssystemet som ett verktyg för att skapa en 

gemensam målbild kring hållbarhet. 

  

Rent praktiskt ansåg de att inte för mycket fokus skulle läggas på certifiering av byggnader. Aspekterna 

skulle hellre vara öppna kriterier på en relativt övergripande nivå snarare än detaljerade lösningar. 

Områdets förutsättningar måste även tas hänsyn till speciellt då systemet måste fungera både i stadsmiljö 

och på landsbygden. Respondenterna påpekade att värdeladdade ord i aspekterna ska undvikas, samt 

fokusera på aspekter som kan påverkas och följas upp. 

4.1.5 Åsikter om hur ett system ska fungera för befintliga områden 

En öppen fråga i enkäten behandlade ämnet hur certifieringssystemet ska fungera för befintliga områden 

som vill certifieras. 47 stycken av de 90 respondenterna valde att besvara frågan. Svaren kunde snabbt 

delas upp i två delar, en som behandlade specifika aspekter som bör finnas med i ett system för befintliga 

områden och en del som berörde hur ett sådant system ska vara uppbyggt eller bör fungera. Dessa två 

delar behandlas separat nedan. 

  

De specifika aspekter som belystes i frågan bestod både av aspekter som redan till viss del funnits bland 

de aspekter som ingick i enkäten samt nya aspekter som enkäten inte berörde. En slutsats som drogs av 

detta var att de aspekter som togs upp även på denna fråga, fast de redan diskuterats tidigare i enkäten, 

ansågs speciellt viktiga i ett certifieringssystem för befintliga områden. En sådan aspekt som fanns med i 

de flesta svar var det stora värdet av medborgardelaktighet. Några aspekter som inte belysts tidigare i 

enkäten men som kom fram under denna fråga var att respondenterna efterfrågar kontinuerliga visioner 

längs arbetets gång, inte bara en slutvision. Även mångkulturalism togs upp, samt vikten av en noggrann 

förstudie och uppföljning.  

 

Ur den del som behandlade systemets uppbyggnad kunde två läger urskiljas bland svaren. Ett där 

respondenterna menade att ett system inte kan fungera tillfredställande för både befintliga områden och 

nybyggnationer. Andra sidan menade att det är väsentligt att kunna använda samma system för både 

nybyggnation och befintliga strukturer. Gemensamt var dock att respondenterna ville att systemet inte ska 

medge möjlighet till suboptimering, det vill säga det inte ska vara möjligt att ignorera frågor inom vissa 

områden och ändå uppnå en certifiering. De tyckte även att det var viktigt att systemet är flexibelt och tar 

hänsyn till de olika utgångsmöjligheter som befintliga områden har. 
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4.2 Enkätstudie för kontaktpersoner i svenska hållbara 

stadsdelsprojekt 

 

Syftet med denna enkät var att identifiera vilka aspekter som prioriterats i svenska hållbara 

stadsdelsprojekts planering. Respondenterna tillfrågades inte om vad de personligen tyckte var viktiga 

aspekter i allmänhet, utan vilka aspekter som tagits hänsyn till i de specifika projekten. Målet var att 

kunna jämföra dessa svar med de internationella certifieringssystemen och även svaren från enkäten till 

aktörerna, beskrivna i kapitel 4.1. 

4.2.1 Om respondenterna 

Enkäten skickades till 44 personer med inblick i planeringsprocessen av olika svenska stadsdelsprojekt 

med hållbart fokus. Dessa personer kontaktades över telefon varefter enkäten skickades via e-post. Detta 

arbetssätt möjliggjorde en hög svarsfrekvens på 84 % vilket betyder att 37 kontaktpersoner svarade. 

Respondenterna var uteslutande från kommuner (78 %) och kommunala och privata fastighetsbolag (22 

%). 

4.2.2 Om projekten 

Projekten som svarade hade en spridning över hela Sverige, se Figur 15 nedan. De befann sig även i olika 

faser i processen, de flesta befann sig i tidiga skeden och inget var färdigställt, se Figur 16 nedan. 

Projekten hade även olika långt kvar till färdigställande, se Figur 17 på nästa sida. Intressant var även att 

två av de tillfrågade projekten inte marknadsför sig som en hållbar stadsdel, trots detta kunde det 

konstateras att de prioriterade lika många aspekter som de projekt som kallade sig hållbara. 

 

 
Figur 15. Stadsdelsprojektens geografiska spridning 

 

Figur 16. Stadsdelsprojektens status 
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Figur 17. Förväntade färdigställandeår för projekten 

I enkäten besvarades frågan om stadsdelen skulle certifieras med något befintligt certifieringssystem. Sex 

stycken (17 %) svarade att de skulle certifiera stadsdelen medan fyra stycken (11 %) ännu inte hade 

bestämt om stadsdelen skulle hållbarhetscertifieras. Resterande projekt (72 %) svarade att de inte 

planerade att certifiera eller valde att inte svara på denna fråga. 

  

Respondenterna fick svara på om och varför de valt att certifiera projektet eller inte. De som valt att 

certifiera svarade att de gjorde det för att få en bra arbetsmetod kring hållbarhetsfrågorna och för att 

tydliggöra sina hållbarhetsambitioner till kunder och intressenter. De respondenter som inte skulle 

certifiera sitt område motiverade det med något av följande alternativ: 

  

 Det fanns inte något system för hållbarhetscertifiering av stadsdelar när projektet startade  

 De ansåg inte att det fanns ett tillräckligt bra certifieringssystem  

 Inget svenskt certifieringssystem existerade 

 De hade istället valt att fokusera på att certifiera husen i projektet 

 Inget behov fanns av att certifiera stadsdelen 

 Inga medel fanns för certifieringsprocessen 

 

De respondenter som angav att de ännu inte bestämt sig för om projektet skulle certifieras, angav att detta 

var på grund av att projekten befann sig i tidiga skeden. 

 

Olika funktioner återfanns i de studerade projekten vilket åskådliggörs i Figur 18 på nästa sida. De fyra 

vanligaste funktionerna var bostäder, service, handel och arbetstillfällen. Arbetstillfällen, bostäder, 

handel och service fanns som förinställda svarsalternativ i enkäten, varför dessa fyra hade en större 

svarsandel än de andra som respondenterna själva fyllde i. 
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Figur 18. Funktioner inom stadsdelsprojekten 

4.2.3 Om aspekterna 

Enkäten innehöll 48 stycken aspekter som respondenterna angav prioriteringsgrad för i deras 

stadsdelsprojekt. Svarsalternativen var: 

 

1 – aspekten har inkluderats men ej prioriterats (då aspekten är ett lagstadgat krav representerar 1 lägsta 

godkända nivå) 

2 – aspekten har inkluderats och prioriterats till viss del 

3 – aspekten har inkluderats och prioriterats framför andra aspekter  

 

Om aspekten inte tagits hänsyn till i planeringsprocessen bads respondenten att lämna aspekten 

obesvarad. Ett medianvärde på 3 representerade den 52:a percentilen, i Figur 19 på nästa sida markerat 

med en röd linje. Aspekter som fick medianvärden på 3 har ansetts vara prioriterade. 

 

Aspekternas enskilda spridningsmått, deras kvalitativa variationsindex (KVI), påvisade även här en viss 

trend. Ju högre medianvärde en aspekt erhöll, desto lägre spridning hade aktörernas svar, se Figur 20 på 

nästa sida. De aspekterna med lägsta medianvärden hade störst spridning. Även här kunde denna trend 

återspegla respondenternas svårighet att prioritera bort alternativ. En komplett lista över aspekternas 

medianvärden och spridningsindex från enkäten till stadsdelsprojekten återfinns i Bilaga 6. 
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Figur 19. Aspekternas rangordnade medianvärden från projektenkäten 

 
Figur 20. Kvalitativt variationsindex för de rangordnade aspekterna för projektenkäten 

Resultatet från enkäten visade att endast två aspekter fått medianvärdet 1, dessa två var Turism och 

Ekonomisk självförsörjning inom stadsdelen. I Figur 21 på nästa sida listas de aspekter som fick 

medianvärdet 3 och alltså prioriterades framför andra aspekter i projekten. Totalt 23 stycken aspekter fick 

detta medianvärde. 
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SOCIALT  STADSDELENS UTFORMNING 

Gemensam vision och syn på hållbarhet för  Inomhusmiljö och komfort 

alla intressenter     Förtäta och bygg i anslutning till redan befintlig 

Trygghet och säkerhet    bebyggelse 

  Anpassning och återkoppling till angränsande byggd 

TRANSPORT & MOBILITET  och naturlig miljö 

Prioritera oskyddade trafikanter  Omvandla och återanvänd industri-, förorenad och 

Tillgängliga och väl utvecklade gång- och  förfallen markyta 

cykelnät  Tillgång till allmän platsmark och rekreation 

Väl utvecklad kollektivtrafik  Varierade upplåtelseformer av bostäder 

Minska transporter  Funktionsblandad bebyggelse 

Hållbara transporter  Attraktiv och tilltalande gestaltning 

  Motverka barriärer i stadsrummet 

  Kulturmiljö 

  Utnyttja och bevara platsens unika resurser 

VATTEN & MILJÖ  ENERGI 

Lokalt omhändertagande av dagvatten  Minska totalt energibehov 

Minska utsläpp  Förnyelsebar energi 

Teknisk infrastruktur i framkant   

Figur 21. Lista över prioriterade aspekter från enkäten till stadsdelsprojekten 

Svaren visar att transport och mobilitet och stadsdelens utformning var viktiga kategorier som tagits 

hänsyn till. Ett antal aspekter på listan var även kopplade till social hållbarhet, vatten & miljö och energi. 

 

Denna trend förstärks ytterligare vid närmre granskning av hur stor andel av den totala mängd aspekter 

inom varje kategori som stadsdelsprojekten prioriterade i enkäten. Figur 22 visar att energi, transport och 

mobilitet samt stadsdelens utformning var de tre kategorier som prioriterades till störst del av projekten. 

De ekonomiska aspekternas låga prioritering syns tydligt med noll prioriterade aspekter. 

 

 
Figur 22. Fördelning av de hållbara stadsdelsprojektens prioriterade aspekter, jämfört med totalt antal aspekter, inom varje 

kategori 
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4.2.4 Andra aspekter som tagits hänsyn till 

I enkäten till stadsdelsprojekten fanns en öppen fråga där respondenterna kunde lista aspekter som tagits 

hänsyn till i deras projekt som inte var listade i enkäten. 

  

Figur 23 nedan visar en sammanställning av de svar som frågan genererade. Svaren visade på fokus kring 

social hållbarhet och stadsdelens utformning. 

 

SOCIALT  STADSDELENS UTFORMNING 

Tillgänglighet för handikappade  Mötesplatser 

Blandning av olika byggherrar och   Blandad bebyggelse 

arkitektkontor  Nyttja befintlig infrastruktur 

Byggherredialog  Nyttja befintlig mark istället för att ta ny i anspråk 

Interaktiva visualiseringsverktyg  Kompensation av bortfall av jordbruksmark 

Dialogprocess/Placemaking  Gemensamhetsytor och olika boendeformer 

Organisation  Lekplatser och förskolor 

Löpande framtida utvärdering för alla aktörer  Riksintressen 

   

ENERGI  VATTEN & MILJÖ 

Stadsdelen i samspel med stadens energisystem  Avfall och kretslopp/Avfallshantering 

Utvärdering av klimat- och energiprestanda   

  ÖVRIGT 

TRANSPORT & MOBILITET  Systemanalys på stadsnivå 

Etablera CG-vägar före andra trafikslag  Nya tekniska lösningar 

Tillgång till vattenburna persontransporter  Farligt gods 

Figur 23. Samanställning av andra aspekter som tagits hänsyn till i stadsdelsprojekten 

4.2.5 Om behovet av ett certifieringssystem 

Respondenterna hade möjlighet att svara på den öppna frågan ”Ser ni ett behov av att hållbarhetscertifiera 

stadsdelar?”. Utav de totalt 37 respondenterna valde 30 stycken att svara på denna fråga. Utav dess ansåg 

60 % att det finns ett behov av att hållbarhetcertifiera stadsdelar, 27 % var osäkra på om det finns ett 

behov medan 13 % inte ansåg att det finns ett behov av att hållbarhetscertifiera stadsdelar. 

  

De flesta respondenterna ansåg att hållbarhetscertifiering av en stadsdel medför ett marknadsföringsvärde 

för projektet. Vidare ansåg respondenterna även att ett certifieringssystem kan öka takten och föra 

hållbarhetsarbetet framåt genom metodutveckling, avstämning och uppföljning under ett projekts gång, 

skapa gemensam dialog och standarder för hållbar stadsplanering samt öka förståelse och tydlighet om 

vad hållbar stadsplanering innefattar. De ansåg även att ett hållbarhetscertifieringssystem kan underlätta 

vid jämförelse av olika hållbara stadsdelsprojekt. Dessa åsikter gick hand i hand med slutsatserna från den 

inledande workshopen i HCS Steg 1 som nämndes i inledningen av kapitel 3. Respondenterna poängterar 

dock även risken att ett certifieringssystem kan innehålla fel aspekter om mätbara aspekter prioriteras 

enbart för deras mätbarhet utan att vara väsentliga. Vissa ansåg även att hållbarhetsarbetet banaliseras om 

hållbarhetscertifieringen går ut på att samla poäng istället för att tänka långsiktigt. 
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4.2.6 Projektens visioner 

Respondenterna fick även svara på vilka visioner och mål som deras projekt haft. En variation av svar 

inbringades där vissa respondenter svarade kort och koncist medan andra valde att skicka hela program 

för stadsdelen i fråga. Detta gav upphov till en stor mängd rådata som sammanställts i en lista med 86 

stycken sammanfattande begrepp, se Figur 24 nedan och på nästa sida.  

 

ATTRAKTIVITET  STADSDELENS UTFORMNING 

Hållbar stadsdel  Attraktiva och levande utemiljöer 

Hållbaraste stadsdelen i staden  Parker och torg för rekreation, lek, spel 

Europeiskt föredöme för hållbart   Rekreationsvärden 

stadsbyggande  Attraktiv, levande stadsdel 

Föredöme för hållbar stadsutveckling  Aktiv stadsdel 

Förebild för hållbar innerstadsbebyggelse i   Ny stadsdelspark 

stort nybyggnadsområde  Aktiv fritid 

Europas grönaste stad  Locka boende och övriga invånare till socialt 

Världens främsta forsknings- och  liv/Aktivt socialt liv 

innovationsmiljö  Mötesplats 

Öresundsregionens klimatsmartaste stadsdel  Nära 

Global förebild  Ligger strategiskt 

Öppenhet för externa utvärderingar av   Mer innerstad 

framsteg  Länka samman 

Inspirerande  Integreras med övriga staden 

Medveten  Koppla stenstaden och vattnet 

Gott värdskap under besök  Knyta an till omgivande stadsdelar 

BREEAM Communities Excellent  Blandning av bostäder, kontor, handel och  

Stärka stadens varumärke/ Förändra bilden av   evenemang 

kommunen  Funktionsblandad kvarterstad 

Bra för att etablera företag  Blandning av bostäder, handel, verksamheter 

Handelscentrum  Plats för arbete, bo, studera, tillbringa ledig tid 

Bra att bosätta sig i/Locka nya invånare  Bostäder, verksamheter, service 

Stark identitet  Varierade storlekar och upplåtelseformer på  

Uppfattas attraktivt  bebyggelse 

Maximera upplevelserna  Samlat genomförande som skapar stad 

  Nya kvaliteter till staden och stadskärnan 

SOCIALA  Levande stadsdel med trädgårdskaraktär 

Social livskvalitet  Möta stadens växande behov av bostäder 

Lärande, kreativ, socialt hållbar stadsdel  Utgår från stadens och regionens särart och identitet 

Trygghet & säkerhet  Ta tillvara kulturhistoriskt värdefulla byggnader &  

Tillgänglighet  miljö 

Mångfald  Omvandla tidigare industrimark/fabriksområde 

Tolerant stad  Balansera effekterna av att bygga på bästa åkerjord 

Förbättrad demokrati, trivsel   
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ENERGI  TRANSPORT & MOBILITET 

Total energi- och klimatpåverkan ska vara så  Miljösmarta resor och mobilitet 

liten som möjligt  Alla trafikslag 

Minska energi-/el-/fossilbränsleanvändning  Bra kollektivtrafik 

Energilevererande/Självförsörjande med   GC & kollektivtrafik ska öka 

förnyelsebar energi  CG ska vara överordnad biltrafik 

Underlätta leverne med minimal miljöpåverkan  Bra cykelvägar 

Minst 60 % från förnybar eller återvunnen   Bra kollektivtrafik 

energi   

100 % förnybar & återvunnen energi senast   VATTEN & MILJÖ 

2020  Långsiktigt hållbar struktur 

Förebild for energi- och resurssnål  Strategisk resurs för kommunens utveckling 

stadsutveckling  Goda materialval 

Hög energiprestanda  Integrera miljöanpassat byggande och hållbar 

Möjlighet till individuell påverkan  utveckling 

Klimatsmart livsstil för de som bor och arbetar  Fokus på miljö och natur 

Gemensam och rationell hantering av   Ekologiskt hållbara lösningar 

hushållsavfall  Litet ekologiskt fotavtryck 

Minska hushållsavfall  Livscykeltänk 

Minska anv. av tappvarmvatten  Smarta lösningar 

Figur 24. Lista med mål och visioner från stadsdelsprojekten 

Svaren visade på att många projekt hade ambitioner att bli förebilder inom hållbart stadsbyggande både 

regionalt och nationellt, och vissa även globalt. Projekten la vikt vid flera sociala värden för att skapa en 

attraktiv stadsdel, men även mer tekniska aspekter som energi och transporter nämndes. Den del av 

hållbarhetens tre ben som inte framkom lika kraftfullt och specificerat i visionerna var den ekonomiska 

delen. 
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5 ANALYS 

 

I följande kapitel förkortas BREEAM Communities till BREEAM, LEED Neighborhood Development 

till LEED, Green Star Communities till Green Star samt Living Building Challenge till LBC. Urban 

Districts förkortas inte. Analysen är utförd enligt metoden beskriven i kapitel 2.2.2. 

5.1 Hållbarhetscertifieringssystem vs. Aktörernas åsikter 

 

I detta kapitel analyseras de olika internationella certifieringssystemen, beskrivna i kapitel 3, och 

resultatet från enkäten för svenska aktörer, som finns beskrivet i kapitel 4.1.  

 

Vid jämförelse av de internationella certifieringssystemen och de svenska aktörernas åsikter, visade det 

sig att certifieringssystemens aspekter överensstämde i liten grad med aktörernas prioriterade aspekter, se 

Figur 25. Endast BREEAM, Green Star och LEED hamnade runt 50 %.  

 

 
Figur 25. Andel aspekter i systemen som återfinns i aktörernas prioriteringar 

Av de fem analyserade systemen hade LBC den lägsta procenten överrensstämmelse. Detta kan bero på 

det faktum att LBC i grunden är ett väsentligt annorlunda system än de andra fyra. LBC är inte, likt de 

andra, uppbyggt av en stor mängd aspekter och indikatorer. Då de övriga systemen innehåller cirka 40 

indikatorer så har LBC endast 20 stycken. Indikatorerna som återfinns i LBC är även mer övergripande 

och inte detaljerade, i motsats till de andra. En jämförelse mellan överensstämmelsen för LBC och de 

övriga är alltså inte helt rättvis eftersom båda enkäterna grundade sig på många specifika indikatorer.  
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5.1.1 Analys på kategorinivå 

Nedan jämförs certifieringssystemen med aktörernas prioriterade aspekter inom kategorierna: ekonomiska 

aspekter, sociala aspekter, energi, transport & mobilitet, stadsdelens utformning samt vatten & miljö. 

Teori om systemländerna från kapitel 3.7 stödjer analyserna. 

Ekonomiska aspekter 

 
Figur 26. Andel aspekter i den ekonomiska kategorin per system 

Aktörerna prioriterade inte några ekonomiska aspekter, varför det inte finns någon överensstämmelse 

mellan systemen och de prioriterade ekonomiska aspekterna i certifieringssystemen. Figur 26 ovan visar 

att även systemen innehåller få eller inga aspekter i denna kategori. 

Sociala aspekter 

Figur 27 nedan visar hur aktörernas prioriterade sociala aspekter stämde överens med 

certifieringssystemens aspekter inom samma kategori samt hur stor andel av varje certifieringssystems 

indikatorer som finns representerade inom kategorin sociala aspekter. 

 

 

 
 

Figur 27. Andel överensstämmande sociala aspekter mellan system och aktörer samt andel aspekter i den sociala kategorin per 

system 
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Aktörerna prioriterade ett antal sociala aspekter som återfanns i certifieringssystemen. Av de aspekter 

aktörerna prioriterade som inte fanns med i de undersökta certifieringssystemen fanns en rad sociala 

aspekter. Detta tyder på att aktörerna ser ett större behov av sociala aspekter än vad som tillgodoses av 

certifieringssystemen idag. Om certifieringssystemen ska fungera tillfredställande på befintliga områden 

menade aktörerna att till exempel den sociala aspekten medborgardelaktighet är viktig.  

 

Noterbart är att Green Star och Urban Districts är de två system som innehöll högst andel sociala 

aspekter, 20 % eller högre. LEED, BREEAM och LBC innehöll endast 14 %, 11 % respektive 5 % sociala 

aspekter. Green Stars relativt stora andel sociala aspekter har även en god överrensstämmelse med de 

sociala aspekter som prioriterats av aktörerna.  

Energi 

Figur 28 nedan visar hur aktörernas prioriterade energi aspekter stämde överens med 

certifieringssystemens aspekter inom samma kategori samt hur stor andel av varje certifieringssystems 

indikatorer som finns representerade inom kategorin energi. 

 

 

 
 

Figur 28. Andel överensstämmande energiaspekter mellan system och aktörer samt andel aspekter i energikategorin per system 

Stor andel av aktörernas prioriterade aspekter var inom kategorin energi (60 % enligt Figur 14 på sida 29). 

De flesta certifieringssystemen stämmer inte väl överens med aktörernas prioriterade aspekter och skulle 

inte kunna tillgodose de aktörernas önskan. Varken Green Star, BREEAM, LEED eller LBC fick över 50 

%. Det tyska systemet Urban Districts överensstämmer till 60 % och är även det certifieringssystem med 

högst andel energiaspekter från Bilaga 1 representerade i systemet, se Figur 28 ovan. Systemländernas 

energimål är av liknande art, med undantag för USA, och tros inte ha påverkat de olika systemens 

utformning. Tyskland har likt Sverige en elintensiv industri, och även ett liknande klimat vilket kan vara 

orsaker till den goda överrensstämmelsen. 
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Transport & mobilitet 

Figur 29 nedan visar hur aktörernas prioriterade transport och mobilitet aspekter stämde överens med 

certifieringssystemens aspekter inom samma kategori samt hur stor andel av varje certifieringssystems 

indikatorer som finns representerade inom kategorin transport och mobilitet. 

 

 

  

Figur 29. Andel överensstämmande transport och mobilitet aspekter mellan system och aktörer samt andel aspekter i transport 

och mobilitetskategorin per system 

I kategorin transport och mobilitet stämde BREEAM bäst överens med aktörernas prioriteringar, med 78 

%, se Figur 29. BREEAM är även det system som har störst andel aspekter inom den kategorin. Detta 

tyder på att de aspekter som BREEAM inkluderar avseende transport och mobilitet väl beskriver hur 

aktörer i Sverige vill att transport och mobilitetsaspekter ska bedömmas. Englands och Sveriges 

liknasinnade syn på trafikplanering i den hållbara staden kan vara en orsak till detta. 

 

Noterbart är att 14 % av LEED:s totala aspekter faller inom kategorin men trots detta har 

certifieringssystemet endast 33 % överensstämande aspekter. Detta kan förklaras med att USA har en helt 

annan syn på transport och mobilitet jämfört med Sverige. Sverige ligger idag långt före USA inom bland 

annat kollektivtrafik och cykel- och gångvägar. Aktörerna kan därför tycka att aspekter som rör dessa 

områden redan beaktas i Sverige och därför inte är lika viktiga att inkludera i ett certifieringssystem som 

andra aspekter av hållbarhet.  

 

Övriga system har liten andel aspekter inom kategorin, och låg överensstämmelse med aktörernas 

prioriterade aspekter inom transport och mobilitet, se Figur 29. 
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Stadsdelens utformning 

Figur 30 nedan visar hur aktörernas prioriterade utformnings aspekter stämde överens med 

certifieringssystemens aspekter inom samma kategori samt hur stor andel av varje certifieringssystems 

indikatorer som finns representerade inom kategorin stadsdelens utformning. 

 

 

 
 

Figur 30. Andel överensstämmande stadsdelsutformningsaspekter mellan system och aktörer samt andel aspekter i kategorin 

stadsdelens utformning 

Kategorin stadsdelens utformning är den kategori som har störst andel aspekter i samtliga 

certifieringssystem. Systemens aspekter stämmer dock inte alltid överens med aktörernas prioriterade 

aspekter i kategorin. Trots Sveriges och USA:s stora skillnader i hur planering av städer ser ut är LEED 

det system som överensstämmer mest i kategorin stadsdelens utformning. Detta kan bero på att LEED 

grundar sig i teorin ”New Urbanism” som vill åstadkomma till exempel småskaliga områden, något som 

stämmer väl överens med hur svenska aktörer prioriterar.  

 

Likt LEED präglas Kanadas stadsplanering starkt av ”New Urbanism”. Trots detta är LBC det 

certifieringssystem som stämmer minst överens med aktörernas åsikter samtidigt som det är det 

certifieringssystem som har den största andelen (45 %) aspekter inom kategorin. Orsaken till detta kan 

vara att LBC har färre aspekter representerade i sitt system och därför kan de 45 % vara missvisande. 

Varken Urban Districts eller Greens Star innehåller mer än 50 % av aktörernas prioriterade aspekter inom 

kategorin. 
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Vatten & miljö 

Figur 31 nedan visar hur aktörernas prioriterade vatten & miljö aspekter stämde överens med 

certifieringssystemens aspekter inom samma kategori samt hur stor andel av varje certifieringssystems 

indikatorer som finns representerade inom kategorin vatten & miljö. 

 

 

 
 

Figur 31. Andel överensstämmande vatten- & miljöaspekter mellan system och aktörer samt andel aspekter i kategorin vatten & 

miljö 

Aspekter i kategorin vatten och miljö utgör den näst största andelen aspekter i samtliga system, men inget 

av systemen stämmer väl överens med aktörernas prioriterade aspekter, se Figur 31. LBC har den största 

andelen aspekter i kategorin men endast 20 % av dessa aspekter återfinns i aktörernas prioriteringar. På 

samma sätt som i föregående kategori kan detta bero på att LBC har få aspekter representerade i 

certifieringssystemet. 

 

Vatten och miljö kan anses vara den kategori som skiljer sig mest åt mellan olika länder, och därför även 

mellan de olika certifieringssystemen och hur de skulle fungera i Sverige. Vattentillgång och miljöer i de 

länder där dessa system är utvecklade skiljer sig från svenska förutsättningar då Sverige har en mycket 

god vattentillgång jämfört med de övriga länderna. 
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5.1.2 Sammanfattning  

Jämförelsen mellan de internationella certifieringssystemen och de svenska aktörernas åsikter, visade att 

certifieringssystemens aspekter överensstämde i liten grad med aktörernas prioriterade aspekter. 

BREEAM, Green Star och LEED innehöll omkring hälften av aktörernas prioriterade aspekter, med 50 

%, 52 % respektive 48 %. LBC hade sämst överensstämmelse (19 %) vilket kan bero på 

certifieringssystemets annorlunda uppbyggnad. Vid närmare analys på kategorinivå framkom ytterligare 

vissa skillnader mellan certifieringssystemen men med en fortsatt låg nivå av överensstämmelse mellan 

systemen och aktörernas åsikter. De olika certifieringssystemen hade alla en viss kategori med mer än 50 

% överensstämmelse med aktörernas prioriteringar, med undantag för LBC som genomgående hade låg 

överensstämmelse. 

 

Aktörerna prioriterade inga ekonomiska aspekter vilket tyder på att de inte ser något behov av det. Ett 

certifieringssystem kan vara till nytta för att lyfta dessa hållbarhetsfrågor. Inom sociala aspekter ansåg 

aktörerna att denna kategori behöver större utrymme i ett certifieringssystem, jämfört med de analyserade 

certifieringssystemen. Green Star var dock det system med högst procent överensstämmelse. Inte heller 

certifieringssystemens aspekter inom energi stämde bra överens med aktörernas prioriteringar, aktörerna 

prioriterade denna kategori högre. Det certifieringssystem som klarade sig bäst i jämförelsen med 

energiaspekterna var dock Urban Districts med 60 %. 

 

BREEAM var det enda systemet som innehöll över hälften av aktörernas prioriterade aspekter inom 

transport och mobilitet (78 %) vilket tyder på att systemet speglar aktörernas åsikter väl inom denna 

kategori. Stadens utformning var en kategori där inget system stämde mycket väl överens med aktörernas 

prioriteringar; LEED var i topp med 69 %. Inget system motsvarade aktörernas prioriteringar inom vatten 

& miljö, alla hamnade under 50 %. Detta dåliga resultat beror förmodligen på Sveriges goda 

vattentillgång jämfört med systemländerna vilket får aktörerna att prioritera andra aspekter. 

 

Att certifieringssystemen generellt inte nådde upp till aktörernas prioriteringar tyder på att de inte är 

lämpade för svenska förhållanden i sina nuvarande former. 
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5.2 Hållbarhetscertifieringssystem vs. Stadsdelsprojekt 

 

I detta kapitel jämförs resultatet från enkäten för kontaktpersoner i svenska hållbara stadsdelsprojekt, som 

finns beskriven i kapitel 4.2, och de olika internationella certifieringssystemen, beskrivna i kapitel 3.  

 

Vid jämförelsen mellan internationella certifieringssystem och aspekter prioriterade i svenska 

stadsdelsprojekt framkom det att certifieringssystemen överensstämde bättre med prioriterade aspekter i 

stadsdelsprojekten än vad de gjorde med aktörernas prioriteringar. Samma inbördes ordning mellan 

systemen visades dock med det undantaget att Green Star här fick en högre procent överensstämmelse än 

BREEAM, detta illustreras i Figur 32. Möjligen kan det faktum att BREEAM och Green Star har bytt 

plats bero på att BREEAM har en större spridning bland svenska aktörer än Green Star i dagsläget, och 

har därav fler aspekter som aktörer känner igen.  

 

Även i denna jämförelse har LBC färre antal aspekter och har därför redan från början en mindre chans att 

få många aspekter som överensstämmer med aktörernas prioriterade aspekter, eftersom båda enkäterna 

grundade sig i många specifika indikatorer. 

 

 
Figur 32. Andel av systemens aspekter som återfinns i svenska projekts prioriteringar 
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5.2.1 Analys på kategorinivå 

Nedan jämförs systemen med de aspekter som prioriterats i svenska hållbara stadsdelsprojekt inom de sex 

kategorierna: ekonomiska aspekter, sociala aspekter, energi, ekonomi, transport & mobilitet, stadsdelens 

utformning samt vatten & miljö. Teori om systemländerna från kapitel 3.7 stödjer analyserna. 

Ekonomiska aspekter 

 
Figur 33. Andel aspekter i den ekonomiska kategorin i varje system 

Likt aktörerna har inga ekonomiska aspekter prioriterats i stadsdelsprojekten, varför det inte finns någon 

överensstämmelse mellan stadsdelsprojekten och de ekonomiska aspekterna i certifieringssystemen. Figur 

33 ovan visar att även certifieringssystemen innehåller få eller inga aspekter i denna kategori. 

Sociala aspekter 

Figur 34 nedan visar hur aktörernas prioriterade sociala aspekter stämde överens med 

certifieringssystemens aspekter inom samma kategori samt hur stor andel av varje certifieringssystems 

indikatorer som finns representerade inom kategorin sociala aspekter. 

 

 

 
 

Figur 34. Andel överensstämmande sociala aspekter mellan system och projekt samt andel aspekter i den sociala kategorin per 

system 

Vid jämförelse av de sociala aspekterna täcker samtliga certifieringssystem alla sociala aspekter som 

prioriterades i de svenska hållbara stadsdelprojekten, vilket skulle innebära ett mycket gott resultat. 
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Denna jämförelse är dock missledande då de aspekter som prioriterats i svenska hållbara stadsdelsprojekt 

var relativt få (20 % från Figur 22 på sida 36), och de flesta internationella certifieringssystemen i sin tur 

inkluderat liten andel aspekter. Social hållbarhet är ett ämne som lätt faller mellan stolarna i svensk 

planering och kan ses som ett område som kan främjas av att lyftas fram i ett svenskt certifieringssystem 

och inkludera fler sociala aspekter. 

Energi 

Figur 35 nedan visar hur aktörernas prioriterade energi aspekter stämde överens med 

certifieringssystemens aspekter inom samma kategori samt hur stor andel av varje certifieringssystems 

indikatorer som finns representerade inom kategorin energi. 

 

 

 
 

Figur 35. Andel överensstämmande energiaspekter mellan system och projekt samt andel aspekter i energikategorin per system 

I denna jämförelse framgår det tydligt att de tre certifieringssystemen Green Star, LEED och Urban 

Districts utmärker sig genom att till 100 % inkludera de energiaspekter som prioriterats i 

stadsdelsprojekten, vilket tyder på att dessa certifieringssystem vore en bra matchning för svenska 

förhållanden. LBC och BREEAM täcker endast hälften så många, 50 %. De svenska stadsdelsprojekten 

prioriterar energifrågor väldigt högt (100 % enligt Figur 22 på sida 36). Detta delvis för att antalet 

aspekter i kategorin energi i enkätstudien var relativt få då dessa indikatorer genomgick stor 

operationalisering för att bli aspekter till enkäten. Även de olika projektens visioner och mål tyder på att 

svenska hållbara stadsdelsprojekten siktar högre än de internationella certifieringssystemen och ger dessa 

frågor större utrymme än certifieringssystemen gör i dagsläget.  
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Transport och mobilitet 

Figur 36 nedan visar hur aktörernas prioriterade transport och mobilitet aspekter stämde överens med 

certifieringssystemens aspekter inom samma kategori samt hur stor andel av varje certifieringssystems 

indikatorer som finns representerade inom kategorin transport och mobilitet. 

 

 

 

Figur 36. Andel överensstämmande transport och mobilitetsaspekter mellan system och projekt samt andel aspekter i transport 

och mobilitetskategorin per system 

56 % av aspekterna inom transport och mobilitet prioriterades i de svenska stadsdelsprojekten, enligt 

Figur 22 på sidan 36, och dessa återspeglas mycket väl i BREEAM:s transport och mobilitetsaspekter, 

enligt  

Figur 36 ovan. BREEAM innehåller även flest transport och mobilitetsaspekter jämfört med de andra 

certifieringssystemen vilket återspeglar kategorins prioritering inom stadsdelsprojekten. Englands och 

Sveriges liknasinnade syn på trafikplanering i den hållbara staden kan vara en orsak till detta.  

 

Green Star och LEED täcker båda 60 % av projektens prioriterade aspekter men innehåller mindre andel 

aspekter inom kategorin jämfört med BREEAM. Eftersom Green Star uppnår samma överensstämmelse 

som LEED men med färre antal aspekter inom transport och mobilitetskategorin kan det ses som att 

Green Star har mer relevanta aspekter och stämmer bättre överens med svenska förhållanden än vad 

LEED gör. Trots att LBC innehåller större andel transport och mobilitets aspekter än både Green Star och 

Urban Districts hamnade systemet längst ner i jämförelsen i  

Figur 36. 
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Stadsdelens utformning 

Figur 37 nedan visar hur aktörernas prioriterade utformnings aspekter stämde överens med 

certifieringssystemens aspekter inom samma kategori samt hur stor andel av varje certifieringssystems 

indikatorer som finns representerade inom kategorin stadsdelens utformning. 

 

 

 

Figur 37. Andel överensstämmande stadsdelsutformningsaspekter mellan system och projekt samt andel aspekter i kategorin 

stadsdelens utformning 

Som tidigare nämnts är kategorin stadsdelens utformning en kategori som har störst andel aspekter i 

samtliga system, se Figur 37 ovan. Det är även den kategori som har hög överensstämmelse med samtliga 

certifieringssystem. Stadsplanering inom de olika systemländerna skiljer sig inte markant åt, med 

undantag för USA, men LEED är istället grundat på ”New Urbanism” vilket kan vara en orsak till de 

jämna utfallet. Även i denna analys verkar LBC missgynnas i jämförelsen på grund av systemets ringa 

antal aspekter och hamnar under 50 %.  
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Vatten & miljö 

Figur 38 nedan visar hur aktörernas prioriterade vatten & miljö aspekter stämde överens med 

certifieringssystemens aspekter inom samma kategori samt hur stor andel av varje certifieringssystems 

indikatorer som finns representerade inom kategorin vatten & miljö. 

 

 

 
 

Figur 38. Andel överensstämmande vatten- & miljöaspekter mellan system och projekt samt andel aspekter i kategorin "vatten & 

miljö" 

Kategorin vatten och miljö är den näst största kategorin i samtliga system. Trots detta stämmer de 

aspekter som prioriterats i de svenska projekten inte väl överens med certifieringssystemens aspekter 

inom denna kategori, bortsett från Green Star som har 67 % och får anses ha en god andel 

överensstämmande aspekter. Detta tyder på att certifieringssystemens aspekter inom denna kategori 

passar svenska förhållanden dåligt eftersom det funnits många aspekter att prioritera som inte prioriterats i 

stadsdelsprojekten. En orsak till detta kan vara den gynnsamma vattensituationen vi har i Sverige, i 

motsats till de länder där systemen är utvecklade.  
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5.2.2 Sammanfattning 

I jämförelsen mellan de internationella certifieringssystemen och de svenska stadsdelsprojektens 

prioriterade aspekter framkom det att systemen överensstämmer något bättre än vad de gjorde i 

jämförelsen mellan systemen och aktörernas åsikter. Den inbördes ordningen mellan 

certifieringssystemen var lika den ordning som framkom i analysen med aktörernas prioriteringar, med 

det undantaget att Green Star här stämde bättre överens än vad BREEAM gjorde. Sammantaget stämde 

dock alla system överens med över 60 %, med LBC undantaget.  

 

Analysena på kategorinivå visade en skillnad mellan de tre bästa systemen i jämförelsen: Green Star, 

LEED och BREEAM. Green Star och LEED fanns bland de tre bästa systemen i alla analyser på 

kategorinivå medan BREEAM i vissa kategorier fick högst överrensstämmelse och i andra inte låg bland 

de tre bästa systemen. Green Star och LEED kan därför anses vara stabilare system i balansen mellan de 

olika kategorierna.  

 

I kategorin ekonomi fanns inga aspekter som svenska hållbara stadsdelsprojekt har prioriterat. Detta visar 

på ett stort glapp i arbetet med hållbarhetens tre ben i projekten och en stor möjlighet för ett 

certifieringssystem att verka för en högre hållbarhet i stadsdelsprojekt. Aspekterna i den sociala kategorin 

kunde på pappret anses stämma överens mycket bra med certifieringssystemen då alla system fick 100 % 

vid jämförelsen. Detta kan dock vara missvisande då systemen representerades av få aspekter i denna 

kategori. I kategorin energi kunde slutsatsen dras att projektens visioner och mål överträffade de aspekter 

som certifieringssystemen innefattar, och att här finns utrymme för att systemen kan skärpas. 

 

I kategorin transport och mobilitet låg Green Star, BREEAM och LEED alla över 60 %. När aspekterna i 

kategorin stadsdelens utformning jämfördes så låg alla system utom LBC över 60 %. Dessa kategorier 

kan anses vara sådana som innehåller aspekter som stämmer väl överens med hur svenska hållbara 

stadsdelsprojekt anser sig bygga och planera hållbart idag. 

 

Den sista kategorin, vatten & miljö, visade på en genomgående låg andel överensstämmande aspekter där 

samtliga system förutom Green Star endast hade 33 %. Detta kan förklaras med att dessa aspekter har 

olika betydelse i de olika systemländerna då vatten och miljöfrågornas art skiljer sig åt mellan länderna. 
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5.3 Stadsdelsprojekt vs. Aktörernas åsikter 

 

För att se hur aktörernas åsikter överensstämde med aspekter som prioriterats i svenska stadsdelsprojekt 

jämfördes även dessa två mot varandra. Analysen visar att en viss skillnad finns mellan de två. Aktörerna 

och stadsdelsprojekten har prioriterat ungefär lika stor andel aspekter, men i denna analys har aktörernas 

åsikter fått agera som mätstock eftersom de här anses representera en slags utopi. 57 % av aktörernas 

prioriterade aspekter har även prioriterats i stadsdelsprojekten. Detta betyder att 43 % av aktörernas 

prioriterade aspekter inte prioriterades i stadsdelsprojekten. 

 

Aspekter som prioriterats utav båda parter kan ses som områden där hållbara stadsdelsprojekt redan idag 

planeras och byggs enligt aktörernas önskemål. Dessa aspekter och områden är inte de områden där ett 

hållbarhetscertifieringssystem kan ha störst inverkan. Detta betyder dock inte att de inte behöver 

inkluderas i en svensk manual.  

5.3.1 Analys på kategorinivå 

De aspekter som prioriterats i stadsdelsprojekten befinner sig till stor del inom kategorierna energi, 

transport & mobilitet och stadsdelens utformning. Detta att jämföra med de kategorier som aktörerna 

prioriterade där aspekterna hamnade inom: energi- och vatten & miljöaspekter, stadsdelens utformning 

samt aspekter inom transport och mobilitet. Här syns till viss del en liknande trend för de båda, denna 

trend tydliggörs i Figur 39. 

 

 
Figur 39. Andel av aktörernas prioriterade aspekter som även prioriterats i stadsdelsprojekten 

Procentsatserna, i Figur 39, visar hur stor andel av aktörernas prioriterade aspekter som även prioriterats i 

stadsdelsprojekten. Med andra ord hur stor del av aktörernas utopi som faktiskt realiseras i dagsläget. 

Som nämnt i stycket innan är det kategorierna energi, transport och mobilitet samt stadsdelens 

utformning som har högst andel överrensstämmelse. I kategorierna energi samt transport och mobilitet 

har alla aspekter som prioriterats i de svenska hållbara stadsdelsprojekten även prioriterats av aktörerna 

(100 %). 
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För de aspekter som fått lägst prioritering kan ett mönster inte lika lätt urskiljas. De aspekter som 

prioriterades lägst i stadsdelsprojekten var: turism och ekonomisk självförsörjning inom stadsdelen. 

Aktörerna har valt att ge lägst prioritering till de aspekter som är mest lösningsspecifika. Några exempel 

på detta är konst i det offentliga rummet, användning av fjärrvärme och fjärrkyla samt gröna tak. Detta 

kan kanske förklaras genom att de lösningsspecifika aspekterna har fått högre prioritering i 

stadsdelsprojekten om den lösningen har implementerats i just det projektet. I specifika projekt behövs 

inte samma övergripande prioriteringar. Samtidigt som ekonomiska aspekter kan vara svåra att mäta i ett 

projekt och därför inte har prioriterats i projekten. 

5.3.2 Sammanfattning 

Sammanfattningsvis kan det sägas att de områden som både svenska aktörer och svenska hållbara 

stadsdelsprojekt har prioriterat kan anses vara områden där arbetet med hållbarhet redan idag fungerar 

bra. Fokus bör istället ligga på de områden som inte prioriterats i projekt men som anses viktiga av 

aktörerna.  

 

De områden som prioriteras av båda respondentgrupperna är utformning (80 %) samt transport och 

mobilitet och energi (100 %). Det kan dock påpekas igen att antalet aspekter i kategorin energi var i 

enkäten till stadsdelsprojekt relativt få och dessa aspekter bör därför has i åtanke trots den mycket höga 

andelen överensstämmande aspekter. Allt som allt kan trenden bland de mest prioriterade aspekterna 

anses vara tydlig. Trenden bland de aspekter som varit lägst prioriterade var dock inte lika självklar. När 

aktörerna valde att ge lägst prioritering till aspekter som var lösningsinriktade gav stadsdelsprojekten 

lägst prioritering till ekonomi aspekter. Ekonomisk hållbarhet generellt är ett område som varken 

aktörerna eller stadsdelsprojekten valt att fokusera på. Detta kan tyda på en lucka inom svensk hållbar 

stadsdelsutveckling där vi kan dra lärdom av de befintliga certifieringssystem som inkluderar flera 

ekonomiska aspekter.  

 

En implementering av ett eller flera hållbarhetscertifieringssystem i Sverige kan hjälpa till att minska 

glappet mellan vad aktörer anser vara viktiga aspekter inom hållbarhet och vilka aspekter som faktiskt 

prioriteras vid hållbart stadsdelsbyggande i Sverige idag. Luckor som uppstår då aspekter som aktörer 

prioriterar inte prioriteras i svenska hållbara stadsdelsprojekt kan tyda på ett område som ett 

certifieringssystem kan hjälpa till att fylla genom att lyfta frågan.  Social hållbarhet är ett tydligt exempel 

på detta. De sociala aspekterna prioriterades betydlig lägre av stadsdelsprojekten jämfört med aktörernas 

åsikter, se Figur 39, vilket förstärker teorin om att dessa aspekter lätt ”faller mellan stolarna” och kräver 

ett ramverk som garanterar att de inte glöms bort under processens gång. Exempel på några av dess frågor 

är medborgardeltagande & transparanta dialog- & beslutsfattande processer, hållbarhetsstyrning & 

uppföljning i projektets alla skeden samt ett integrerat, jämlikt & jämställt samhälle. Även vatten & miljö 

är ett område som prioriteras av aktörerna men inte i själva stadsdelsprojekten. Detta kan bero på att vi i 

Sverige inte har någon brist på vatten av god kvalité och därför avfärdar det som något vi inte behöver 

beakta. 
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6 DISKUSSION & SLUTSATSER 

 

I detta kapitel diskuteras resultaten från de olika analyserna som utfördes i kapitel 5 samt det allmänna 

angrepsättet i arbetet. Forskningsfrågorna från kapitel 1.4 besvaras även. Slutligen ges tankar och idéer 

om förslag till fortsatt arbete inom området. 

6.1 Överensstämmer certifieringssystemen med aktörernas åsikter 

och de aspekter som prioriterats i stadsdelsprojekten? 

 

Nedan följer svar och diskussion till de tre första forskningsfrågorna som ställdes i kapitel 1.4. 

 

 Överensstämmer de aspekter som återfinns i utländska certifieringssystemen med 

aktörernas åsikter om vilka aspekter som är viktigast att inkludera i ett 

certifieringssystem? 

 

Aktörernas åsikter och certifieringssystemen stämmer tämligen dåligt överens. De tre systemen som hade 

högst andel överensstämmelse var BREEAM Communities med 52 %, Green Star Communities med 50 

% och LEED Neighborhood Development med 48 %. Vi anser dock att inget av dessa system har nått en 

sådan andel överrensstämmelse att man kan säga att de återspeglar aktörernas åsikter väl. Vid analys på 

kategorinivå fanns inget system som låg i topp i samtliga kategorier utan certifieringssystemen var bättre 

eller sämre i olika kategorier, med undantag för Living Building Challenge som konsekvent hade lägst 

andel överensstämmande aspekter. 

 

Om respondenterna till enkäten för svenska aktörer inte svarade på vilka aspekter de ansåg viktiga att ha 

med i ett svenskt certifieringssystem för stadsdelar, utan istället prioriterade aspekter som de tyckte var 

viktiga generellt, kan resultatet från enkäten till aktörerna ha blivit snedvridet. Ett system kan inte 

innehålla allt, man måste prioritera, varför de bads svara på vilka aspekter som borde inkluderas i ett 

certifieringssystem. För analysens skull var vi dock tvungna att anta att respondenterna fyllt i enkäten 

utifrån vilka aspekter ett faktiskt certifieringssystem bör innehålla för att fungera i Sverige. Om vi antar 

detta bör de områden som aktörerna prioriterat men inte återfinns i certifieringssystemen kunna tolkas 

som områden där certifieringssystemen behöver utvecklas och förbättras för att passa Sverige. Några 

exempel på sådana områden är kulturell mångfald, energisystemanalyser, certifieringssystems uppföljning 

och långsiktighet, se kapitel 4.1.3. Om vi skulle anta att de inte har följt anvisningarna i enkäten måste 

man ha en mer kritisk syn på resultatet då alla prioriterade aspekter i ett sådant fall eventuellt inte skulle 

vara lämpade för ett certifieringssystem. 
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 Överensstämmer de aspekter som återfinns i utländska certifieringssystemen med 

de aspekter som prioriterats i svenska hållbara stadsdelsprojekt? 

 

Svenska stadsdelsprojekts prioriterade aspekter stämmer bättre överens med certifieringssystemen än vad 

aktörernas prioriteringar gjorde. Green Star Communities var det system som stämde allra bäst överens 

med stadsdelsprojektens prioriteringar med 74 % överensstämmande aspekter. BREEAM Communities 

och LEED Neighborhood Development hade båda 70 %. Vid analys på kategorinivå fanns både Green 

Star Communities och LEED Neighborhood Development konsekvent bland de tre bästa systemen i 

samtliga kategorier medan BREEAM Communities var mer ojämn mellan kategorierna. Därför anser vi, 

trots BREEAM:s högre procent överrensstämmelse, att Green Star Communities och LEED 

Neighborhood Development stämmer bättre överens med hur vi planerar och bygger svenska hållbara 

stadsdelar idag. 

 

En bra matchning mellan hur man planerar och bygger hållbara stadsdelsprojekt i Sverige idag och ett 

certifieringssystem kan tyda på att det borde gå att certifiera svenska stadsdelsprojekt i 

certifieringssystemets befintliga version. Men om vi redan bygger hållbara stadsdelar som beaktar 

certifieringssystemens aspekter, skulle implementeringen av dessa leda till en mer hållbar stadsbyggnad 

och driva arbetet framåt eller blir de mer av en måttstock över hur ”duktiga” vi redan är? Ett sådant 

certifieringssystem kan vara en mycket bra grund att utgå ifrån, men man måste se till att kraven är högre 

än den nivå som hålls i hållbara stadsdelsprojekt idag. För att garantera att den hållbara utvecklingen går 

framåt och inte stagnerar.  

 

Viktigt att poängtera är att vi, i det här examensarbetet, inte har undersökt hur lätt respektive svårt det 

skulle vara för svenska stadsdelsprojekt att uppnå specifika certifieringsnivåer inom systemen utan endast 

jämfört vilka av de aspekter som prioriterats i hållbara stadsdelsprojekt som återfinns i de olika 

certifieringssystemen. Att Green Star Communities stämde överens till 74 % betyder alltså inte att ett 

godtyckligt svenskt stadsdelsprojekt skulle uppnå en 74 % certifiering utan att denna andel av projektens 

prioriterade aspekter finns med i just det certifieringssystemet. Vid ett eventuellt framtagande av ett 

svenskt certifieringssystem är det viktigt att dra lärdom från de befintliga systemen och att titta på vilka 

aspekter certifieringssystemen innehåller som inte prioriteras i svenska stadsdelsprojekt, så som 

ekonomiska aspekter, som kanske borde lyftas. 

 

 Stämmer aktörernas åsikter om vilka aspekter som bör inkluderas överens med 

de aspekter som faktiskt används idag i svenska stadsdelsprojekt där 

hållbarhetsfrågor satts i fokus vid planeringen?  

 

Totalt 53 % av de aspekter som svenska hållbara stadsdelsprojekt har prioriterat har även prioriterats av 

de svenska aktörerna, vilket betyder att stadsdelsprojekten till viss del planeras och byggs efter de mått 

som aktörerna tycker att hållbarhet ska mätas med. Kategorierna energi och transport & mobilitet är de 

områden som prioriteras av båda respondentgrupperna och kan således ses som områden där vi lever som 

vi lär. Dock är aktörernas prioriteringar inte något statiskt facit till hållbar stadsplanering utan en 

fingervisning om vad de idag anser behöver uppmärksammas i ett certifieringssystem. Områden där vi för 

stunden är framgångsrika kan inte ses som ”klara” utan behöver fortfarande utvecklas och uppdateras allt 

eftersom den hållbara utvecklingen går framåt. 
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De aspekter som aktörerna har prioriterat men som ej har prioriterats i stadsdelsprojekten kan anses vara 

sådana områden som bör förstärkas, och vars utveckling kan påskyndas, i en svensk manual för 

hållbarhetscertifiering av stadsdelar. De tydligaste exemplen på sådana områden är social och ekonomisk 

hållbarhet. Ekonomisk hållbarhet har varken prioriterades i stadsdelsprojekten eller av aktörerna. Social 

hållbarhet prioriterades markant lägre i stadsdelsprojekten jämfört med aktörernas åsikter. 

6.1.1 Allmän diskussion kring arbetet och certifieringssystemen 

I detta examensarbete undersöktes 37 olika stadsdelsprojekt med hållbarhets fokus där mer än hälften 

(totalt 63 %) fortfarande höll på med det relativt osäkra planerings- eller visionsarbetet för 

stadsdelsprojekten. Det är visserligen i dessa stadier som hållbarhetsmål och -visioner utformas och antas 

men det finns inga garantier att verkligheten blir som planerat.  

 

BREEAM Communities certifierar, i dagsläget, endast planeringsstadiet av stadsdelsprojekten och tar 

ingen hänsyn till vad som sker under byggnation eller när stadsdelen är i bruk. Resterande 

certifieringssystem (Green Star Communities, LEED Neighborhood Development, Urban Districts, 

Living Building Challenge) certifierar både under planeringen, under byggnation och efter det att 

stadsdelen är färdigbyggd och i bruk. Inga av de undersökta stadsdelsprojekten var färdigställda, utan de 

resterande 37 % var under någon form av byggnation, vilket gör det svårt att dra några slutsatser om när 

det är mest lämpligt att certifiera en så kallad hållbar stadsdel. Det faktum att BREEAM Communities 

endast certifierar planeringsstadiet av ett stadsdelsprojekt tros inte ha påverkat resultatet eftersom 

kontaktpersonerna i de hållbara stadsdelsprojekten ombads svara på vilka aspekter som prioriterats i 

planeringsstadiet och inget annat. Inte heller den stora andelen stadsdelsprojekt som befanns sig i 

planerings- eller visionsstadie tros ha påverkat resultatet negativt.  

 

Att försöka mäta ett begrepp som ”hållbarhet”, som är diffust och odefinierat i sig, med något så konkret 

som statistik har varit ett problem, men samtidigt en nödvändighet för att utföra den kvantitativa 

undersökningen som vi ville. Enkätstudierna har legat till grund för större delen av detta examensarbete 

och har gett mycket intressant och omfattande information. Fler respondenter hade säkerligen gynnat båda 

enkätstudierna och gett säkrare svar, speciellt om flera från samma stadsdelsprojekt hade tillfrågats. Mer 

djupgående studier, i form av intervjuer, hade även kunnat utföras för att besvara våra forskningsfrågor 

men då hade inte samma kvantitativa resultat kunnat uppnås. För att till viss del få bättre förståelse för 

ämnet och fånga in tankar och idéer som inte kom med i enkäterna kompletterades de därför med flera 

öppna frågor. 

 

Flera aktörer från hållbara stadsdelsprojekt är involverade i HCS projektet vilket har lett till att det finns 

överlapp mellan respondenterna i de olika enkäterna. Det vill säga att en och samma person har svarat på 

både enkäten till aktörerna och enkäten till hållbara stadsdelsprojekt. Möjligen kan resultatet från enkäten 

till aktörerna ha påverkats av att dessa överlappande respondenter lättare kom att tänka på, och 

prioriterade, aspekter som de arbetar med i deras stadsdelsprojekt. Även svaren från enkäten till 

stadsdelsprojekten kan ha färgats av vad respondenten personligen ansåg viktigt, genom att de kan ha 

lättare glömt aspekter som prioriterats som de inte tycker är lika viktiga eller intressanta. Vi tror dock inte 

att detta borde ha påverkat resultatet nämnvärt eftersom enkäten till aktörer syftar till personens egna 



58 

uppfattningar och enkäten till kontaktpersoner i stadsdelsprojekt frågade om vad som faktiskt gjorts i 

stadsdelsprojekten i fråga och inte kontaktpersonens egna åsikter.  

 

De tre jämförelserna och analyserna mellan de olika informationskällorna (de två enkätstudierna och 

teorin kring certifieringssystemen) kompletterades med teori om certifieringssystemens ursprungsländer, 

systemländerna. Vi antog här att systemlandets värderingar avspeglas i dess certifieringssystem eftersom 

de initialt var utformat för att användas där. Skulle det vara ett felaktigt antagande påverkas inte själva 

resultaten av analysen mellan de olika informationskällorna utan det är då teorierna och förståelsen kring 

varför resultaten ser ut som de gör som påverkas. 

6.2 Finns några specifika områden med god potential? 

 

Nedan följer svar och diskussion till forskningsfråga nummer fyra från kapitel 1.4. 

 

 Finns det några specifika områden där ett certifieringssystem skulle ha speciellt 

goda möjligheter att påskynda arbetet för mer hållbara stadsdelar i Sverige?  

 

Ett område som utmärkt sig i denna studie är ekonomisk hållbarhet. Ekonomiska aspekter har inte 

prioriterats av varken svenska aktörer eller kontaktpersoner för hållbara stadsdelsprojekt. Detta tyder på 

att ekonomisk hållbarhet är ett område som mycket väl kan gynnas av ett certifieringssystem för hållbara 

stadsdelar. I de befintliga internationella certifieringssystemen finns indikatorer som mäter ekonomisk 

hållbarhet och vi i Sverige kan här ta lärdom av dessa. 

 

Ett annat område som har utmärkt sig i denna studie är social hållbarhet. Här har främst enkätstudien till 

svenska aktörer visat att detta är ett område som måste lyftas fram och arbetas bättre kring. Aktörerna 

nämner att de befintliga certifieringssystemen i dagsläget ej fyller de krav som aktörerna tycker är 

nödvändiga för att detta område ska komma till sin rätt. För att ett certifieringssystem ska kunna användas 

framgångsrikt vid en renovering av ett område är det väldigt viktigt att de sociala aspekterna ligger i 

fokus för att få en bra anknytning med de som redan bor och verkar i området. 

6.2.1 Allmän diskussion kring kategorierna i certifieringssystemen 

En fråga som bör diskuteras i detta sammanhang är hur mycket befintliga certifieringssystem ska tillåtas 

influera ett nytt svenskt certifieringssystem för stadsdelar. Ska de ligga till grund för inspiration, eller kan 

vissa delar av system kopieras rakt av? Gynnas arbetet av att börja med ett blankt papper utan förutsägda 

kriterier som bör inkluderas? Vi anser att det är viktigt att ta lärdom av det arbete som utförts när de 

befintliga certifieringssystemen har utvecklats, men ändå ha ett öppet sinne vid utveckling av en svensk 

manual. Speciellt då detta examensarbete har visat att de befintliga certifieringssystemen ej är något facit 

över hur hållbarhet bör mätas i Sverige idag. 

 

Ett bra område som kan exemplifiera detta är energi. Sverige är idag duktiga inom detta område, det 

prioriteras högt i de svenska hållbara stadsdelsprojekten och mätte sig väl jämtemot certifieringssystemen. 

Detta betyder dock inte att de aspekter som finns inom energi i de befintliga certifieringssystemen är 

tillräckliga för svenska förhållanden. Istället är det nödvändigt att utveckla denna kategori specifikt för att 
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branschen ska fortsätta att utmanas och utveckla området. I en sådan kategori kan Sverige föregå med gott 

exempel inför de övriga systemländerna. 

6.3 Är något system lämpligt för Sverige? 

 

Nedan följer svar och diskussion till den sista forskningsfrågan som ställdes i kapitel 1.4. 

 

 Stämmer något av de utländska systemen så väl ihop med de svenska 

aktörernas åsikter, samt hur hållbara stadsdelsprojekt planeras och byggs, att 

bara mindre modifieringar behövs för att kunna använda det systemet 

framgångsrikt i Sverige, eller bör ett helt nytt svenskt system utformas? 

 

Studien har visat att certifieringssystemen hjälper alla inblandande i projekt att se gemensamma mål i 

hållbarhetsarbetet och att se till att arbetet med hållbara städer i Sverige leder åt samma håll med 

gemensamma krafter. Detta genom att vara en hjälp i samordning och arbetsprocess. Det betyder att 

oavsett om ett befintligt internationellt system kan användas i Sverige eller om ett nytt svenskt system ska 

utformas så finns en initial positiv effekt av att använda sig av ett certifieringssystem för stadsdelar. 

 

Intressant är att i jämförelsen mellan systemen och aktörernas åsikter samt stadsdelsprojekten så skiljer 

sig procentsatserna åt med ca 20 % från aktörernas åsikter till projekten för alla fem system. Detta kan 

tyda på en stabil inbördes rangordning bland systemen där Green Star Communities, BREEAM 

Communities och LEED Neighborhood Development överensstämmer till störst del med svenska 

förhållanden. Att certifieringssystemen inte nådde upp till aktörernas prioriteringar i någon hög grad kan 

betyda att de inte är lämpade för användning i Sverige i sina nuvarande former utan behöver utvecklas 

och modifieras för att passa svenska förhållanden bättre.  

 

Living Building Challenge och Urban Districts överensstämmer inte lika bra som de övriga tre och får 

därför anses inte vara lämpade för svenskt bruk. De är dock i sig intressanta system med många viktiga 

aspekter och skulle därför kunna lämpa sig bättre för användning i Sverige längre fram i tiden, då 

eventuella nya versioner har kommit. Oavsett detta kan dessa system verka som inspiration för utveckling 

och innovation inom området. Living Building Challenge har en intressant uppbyggnad där systemet kan 

användas på både byggnader, infrastruktur, grönområden och stadsdelar. Urban Districts har speciellt bra 

aspekter inom kategorin energi där certifieringssystemet ligger i topp i både jämförelsen med aktörers 

åsikter och svenska hållbara stadsdelsprojekt. Det faktum att Tyskland för tillfället för en mycket hård 

energipolitik kan även vara en orsak till att följa hur det tyska systements energiindikatorer utvecklas. 

 

Living Building Challenge har i samtliga analyser fått en lägre andel överensstämande aspekter än de 

andra systemen. Eftersom analysen är uppbyggd på antal överensstämande aspekter så har Living 

Building Challenge konsekvent missgynnats av att systemet inte har lika många indikatorer som övriga 

system. Det har helt enkelt inte funnits lika många aspekter som representerat systemet, i listan över 

aspekter som respondenterna har fått prioritera från, i enkätstudierna. Systemet i sig behöver alltså inte 

vara ett dåligt system, utan har bara en i grunden annorlunda uppbyggnad jämfört med de övriga 

certifieringssystemen. Om analysen hade utförts på ett annorlunda sätt, med mindre fokus på statistiska 
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mått och istället fokus på vad systemen vill uträtta så hade kanske utfallet varit ett annat. En sådan analys 

hade dock varit svår att utföra då enkäterna gav en stor mängd information som varit mycket svår att 

processa om statistiska mått hade uteslutits.  

 

Med allt detta i åtanke tycker vi att ett helt nytt svenskt system för hållbarhetscertifiering av stadsdelar 

ska skapas. De befintliga systemen som har studerats har inte överensstämt i en sådan grad att vi anser att 

de kan användas framgångsrikt i Sverige idag. Om ett befintligt system ska kunna användas i Sverige så 

behövs stora förändringar göras, och vi anser då att certifieringssystemet i sig skulle gynnas av att istället 

skapas från grunden. 

6.3.1 Allmän diskussion om hållbarhet och slutsatsernas trovärdighet  

Under sammanställningen av resultatet från analyserna har en fråga behövt tas ställning till. Är någon av 

de tre jämförelserna viktigare att ta hänsyn till än de andra? Ska resultatet från jämförelsen mellan 

certifieringssystemen och stadsdelsprojektens prioriteringar väga tyngre än resultaten från jämförelsen 

mellan systemen och aktörernas åsikter samt stadsdelsprojektens och aktörernas prioriteringar? Vi anser 

här att aktörernas åsikter om viktiga aspekter borde väga tyngre än hur stadsdelsprojekten prioriterar sina 

aspekter. Hur vi arbetar idag är en bra utgångspunkt, men den måste utvecklas. Då är idéer från personer 

som är insatta i arbetet med hållbara städer värdefulla att ta hänsyn till. Denna tanke ledde oss fram till 

slutsatsen som presenterades ovan, att vi anser att ett nytt svenskt certifieringssystem för stadsdelar ska 

utvecklas. 

 

De ekonomiska konsekvenserna av att använda de olika certifieringssystemen har åsidosatts i detta arbete. 

Dessa har en stor relevans för hur ett certifieringssystem fungerar i verkligheten. Till exempel om det 

medför tidskrävande arbete eller kostar mycket att använda. Även hur systemet förhåller sig till svenska 

lagkrav och planprocess är av betydelse. Vi förstår att dessa sidor av certifieringssystemen inte kan 

bortses ifrån, men vi anser att de endast kan ha en negativ inverkan. Det vill säga att om ett system hade 

haft en så hög grad av överrensstämmelse att vi hade ansett att systemet går att använda i Sverige, hade 

dessa delar kunnat påverka enbart i en riktigt som innebär att systemet istället är för dyrt för att använda 

eller påvisar lösningar som inte är godkända enligt lag och därför inte går att använda. Med andra ord, 

efter som vi anser att ett helt nytt svenskt system borde tas fram så blir dessa delar inte lika viktiga för 

slutsatsen. Den del som fortfarande är viktig är dock hur stor kostnaden är för att ta fram ett svenskt 

system, jämfört med kostnaden för att använda sig av redan befintliga system. 

 

I beslutsunderlaget till SGBC inkluderades dock de tidsmässiga och ekonomiska konsekvenserna samt 

aspekter angående lagkrav och planprocess av HCS Steg 2 (2012b). Trots denna olikhet kom vi fram till 

delvis samma slutsats som HCS; att det bästa alternativet är att ta fram ett unikt svenskt system (HCS 

Steg 2, 2012b). 

 

Till sist kanske den viktigaste frågan: leder verkligen certifieringssystem för stadsdelar till ett mer hållbart 

samhälle? Gör certifieringssystemen någon verklig förändring eller är de bara ett verktyg att 

marknadsföra hållbara stadsdelar med? Blir själva certifieringen målet, istället för strävan mot hållbarhet? 

Vi anser att dessa frågor är lika svåra att svara på som frågan om vad hållbarhet egentligen är. Det vi kan 

säga är att certifieringssystemen verkar fungera som en gemensam plattform för aktörer som samverkar i 

projekt, och detta i sig är en god början på hur man ska kunna lösa de problem som vi står inför. Problem 
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som kräver att alla yrkesgrupper arbetar tillsammans i samma riktning och mot samma mål. Att 

kontaktpersonerna för stadsdelsprojekten påstod att certifieringarna är bra i just marknadsföringssyfte är 

något som kan föra både gott och ont med sig. Människor som inte är insatta i dessa frågor kan få upp 

ögonen för hållbart leverne genom att det blir eftertraktat att bo i hållbarhetscertifierade stadsdelar, vilket 

vi anser positivt. Men om certifieringen i sig blir målet och yrkesverksamma inte strävar bortom 

certifieringssystemens poängnivåer leder certifieringssystemen i sig inte till någon långsiktigt hållbar 

utveckling. Vi anser trots detta att certifieringssystem för stadsdelar är en naturlig fortsättning på den 

utveckling som råder där fler och fler enskilda byggnader hållbarhetscertifieras. Dessutom tror vi att 

certifiering av stadsdelar kan leda till ett mer hållbart samhälle än vad certifiering för enskilda byggnader 

kan åstadkomma.  

6.4 Förslag på områden som kan studeras ytterligare 

 

Eftersom hållbarhet är ett sådant komplext begrepp så finns det många olika sätt att vrida och vända på 

problemet, och därför även många olika infallsvinklar med tillhörande möjligheter och problem. Ett 

sådant är den framtida användningen av certifieringssystem för stadsdelar. Kommer systemen att fungera 

tillfredställande på både små och stora projekt, i stora och små städer samt för nybyggnationer lika väl 

som för renovering av områden? Ett stort arbete som kommer behöva utföras i Sverige är renoveringen av 

miljonprogrammen. Här skulle certifieringssystemen kunna ha en framträdande roll om systemen kan 

anpassas för det arbetet. Detta är ett område som skulle kunna studeras ytterligare.  

 

Det vore även intressant att fördjupa jämförelserna av certifieringssystemen med endast nyproduktioner 

av stadsdelsprojekt respektive endast renoveringar av befintliga områden för att få en klarare bild över hur 

väl certifieringssystemen stämmer överens med olika svenska stadsdelsprojekt. Förslagsvis kan 

”testcertifieringar” utföras på svenska stadsdelsprojekt för att inte bara undersöka hur väl systemen och 

projekten stämmer överens utan även vilken nivå av certifiering ett svenskt stadsdelsprojekt skulle kunna 

uppnå i de olika certifieringssystemen.  

 

Slutsatserna i denna rapport visar att de sociala aspekterna måste få ett större utrymme. Vi tror att 

anledningen till att de i nuläget inte är så framträdande som de bör vara kan bero på att det inte finns 

något vedertaget bra och rationellt sätt att mäta social hållbarhet på. Även detta vore positivt att fördjupa 

sig i ytterligare. 

 

Slutligen så vill vi nämna att arbete med att ta fram eventuella kategorier, aspekter och indikatorer som 

skulle kunna finnas i ett framtida svenskt certifieringssystem för stadsdelar pågår inom HCS Steg 2. Trots 

att detta arbete pågår så är detta ett intressant område att bevaka och fördjupa sig i ytterligare.  
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BILAGA 1 | Arbetsgång systemindikatorer till 
enkätaspekter 

  



Enkätfrågor till svenska projekt Generell aspekt Enkätfrågor till aktörer Ursprungliga indikatorer

BREEAM 
Communities 

2012

BREEAM 
Communities 

2009

BREEAM-NL 
Area 

Development LEED-ND
Green Star 

Communities
Urban 

Districts

Living 
Building 

Challange

CASBEE 
for 

Cities
SOCIALT
Gemensam vision & syn på hållbarhet för alla intressenter X X X X X X X

Uppmuntring & utbildning om hållbart levande Uppmuntra & belöna innovation & informationsutbyte hos boende & brukare Uppmuntra & belöna innovation & informationsutbyte hos boende & 
brukare x x

Utbildning av boende, brukare, entreprenörer m.fl. avseende energi-, 
vattenanvändning, avfallshantering m.m.

Utbildning av boende & brukare avseende energi-, vattenanvändning, 
avfallshantering m.m. x x x

Uppmuntra hållbara beteenden & följ upp m.h.a t.ex. ekologiskt fotavtryck Utbildning av boende, brukare, entreprenörer m.fl.
Uppmuntra hållbara beteenden & följ upp x x

Gemensam vision för alla intressenter Inspiration & utbildning i stadsdelens system kontinuerligt under brukstiden för att öka 
medvetenhet

Inspiration & utbildning
x

Skapa processer för ständig förbättring Skapa processer för ständig förbättring x x x
Uppmuntra utveckling av befintliga städer för att minska miljö- & hälsopåverkan Uppmuntra utveckling av befintliga städer för att minska miljö- & 

hälsopåverkan x x
Skapa en gemensam vision för alla intressenter (kommun, byggindustri, boende & 
brukare)

Skapa en gemensam vision för alla intressenter (kommun, byggindustri, 
boende & brukare) x x

Integrerad, effektiv & praktisk planering med alla involverade Integrerad, effektiv & praktisk planering med alla involverade x x x x x
Medborgardeltagande & transparanta dialog- & beslutsfattande 
processer X X X X X X

Medborgardeltagande Medborgarnas delaktighet & möjlighet att påverka stadsdelens utformning Medborgardelaktighet & påverkan x x x x x
Transparant dialog- & beslutsfattande process Skapa transparanta dialog- & beslutsfattande processer Skapa transparanta dialog- & beslutsfattande processer x x x

Hållbarhetsstyrning & uppföljning i projektets alla skeden X X X X X
Hållbarhetsstyrning & uppföljning i projektets alla skeden Hållbarhetsstyrning i alla skeden Hållbarhetsstyrning i alla skeden x x x x x

Kvalitetssäkring & uppföljning i projektering & byggfas Kvalitetssäkring & uppföljning x x
Tydlig ansvarsfördelning för skötsel av gemensamhetsytor X X X X X

Tydlig ansvarsfördelning för skötsel av gemensamhetsytor Tydlig ansvarsfördelning för skötsel av gemensamhetsytor Kommunens delaktighet x x x x x
Integrerat, jämlikt & jämställt samhälle X X X X

Demokratiskt, integrerat, jämlikt & jämställt samhälle Demokratiskt, integrerat, jämlikt & jämställt samhälle Demokratiskt, integrerat, jämlikt & jämställt samhälle x x x x
Ströks - Nöjda medborgare X X
- Nöjda medborgare Nöjda medborgare Användarnöjdhet (nöjda medborgare) x x
EKONOMI
Turism X

Turism Andel turister i stadsdelen visar hur lyckat projektet är Andel turister i stadsdelen visar hur lyckat projektet är x
Jobbtillfällen inom stadsdelen X X X X X X

Jobbtillfällen inom stadsdelen Skapa attraktivt näringsliv & arbetstillfällen som kompletterar redan befintligt affärsliv Skapa attraktivt näringsliv & arbetstillfällen
x x x x x x

Struken - Ekonomisk självförsörjning inom stadsdelen X
- - Ekonomisk självförsörjning Ekonomisk självförsörjning x
ENERGI
Minska totalt energibehov X X X X X X

Minska totalt energibehov Minskat totalt energibehov Totalt energibehov x x x
Energieffektiv bebyggelse Energieffektiv bebyggelse x x x x x
Strategi för energieffektivitet för hela området Strategi för energieffektivitet för hela området x x

Förnyelsebar energi X X X X X X X
Förnyelsebar energi Förnyelsebar & hållbar energi Förnyelsebar / hållbar energi x x x x x

Lokalproducerad förnyelsebar energi Lokalproducerad förnyelsebar energi x x x x x
Förberedelse för framtida förnyelsebar energi Förberedelse för framtida förnyelsebar energi (sol) x

Hållbara energikällor Aktiv användning av solenergi Aktiv användning av solenergi x x
Användning av fjärrvärme & fjärrkyla Fjärrvärme & fjärrkyla x

TRANSPORT & MOBILITET
Prioritera oskyddade trafikanter X X X X

Prioritera oskyddade trafikanter Prioritera gångtrafik genom att anpassa trafikrummet efter de gående & skapa 
attraktiva & lämpliga miljöer

Gångtrafik & gångvägar
x x x x

Fokus på människor - inte bilar Fokus på människor - inte bilar x
Tillgängliga & väl utvecklade gång- & cykelnät X X X X

Tillgängliga & väl utvecklade gång- & cykelnät Bra cykel- & gångvägar i anslutning till skolor Skolor i närheten med tillgänglighet till gång- & cykelvägar x x x
Väl utvecklat cykelvägnät samt bra möjlighet till säker cykelparkering Säker cykeltrafik (inkluderande cykelförråd, låsmöjligheter & dusch)

x x x x x
Anpassade cykelvägar för snabb & långsam trafik Anpassade cykelvägar för snabb & långsam trafik

Väl utvecklad kollektivtrafik X X X X X
Väl utvecklad kollektivtrafik Närhet till kollektivtrafik Närhet till kollektivtrafik x x x x x

Turtäthet för kollektivtrafik Turtäthet för kollektivtrafik x x
Säkra hastigheter för alla trafikanter X X

Säkra hastigheter för alla trafikanter Säkerhetsställa att fordonens hastigheter är anpassad efter alla trafikanter Säkra hastigheter för vägtrafiken (rätt hastighet för rätt miljö) x x
Lågt parkeringstal X X X X

Lågt parkeringstal Minska parkeringsmöjligheter för att uppmuntra kollektivtrafik, gående, cykling Minska parkeringsmöjligheter för att uppmuntra kollektivtrafik, gående, 
cykling x x x x

Bilpool X X X
Bilpool Bilpool Bilpool x x x

Möjlighet att ladda elbilar X
Möjlighet att ladda elbilar Möjlighet att ladda elbilar Möjlighet att ladda elbilar x

Minska transporter - T.ex. Genom service inom gångavstånd X X X X X
Minska transporter Uppmuntra exploatering så transporter minimeras Minskade antal transporter & minskat antal kilometer x x

Lastning & lossningsmöjligheter för tunga fordon Möjlighet att lasta om tunga fordon x
Tillgång till service inom gångavstånd - så som handel, vård m.m. Viktiga faciliteter ska finnas på gångavstånd så att användning av bil är onödig Viktiga faciliteter ska finnas på gångavstånd så att användning av bil är 

onödig x x
Tillgång till transporter, sjukvård & service Tillgång till transporter, sjukvård & service x x x x

Hållbara transporter X X X
Hållbara transporter Hållbara & effektiva transporter Hållbara & effektiva transporter x x x

Ströks - Flexibla parkeringar som även kan användas till annat X X
- Flexibla parkeringar som även kan användas till annat Flexibla parkeringar som även kan användas till annat x x



Enkätfrågor till svenska projekt Generell aspekt Enkätfrågor till aktörer Ursprungliga indikatorer

BREEAM 
Communities 

2012

BREEAM 
Communities 

2009

BREEAM-NL 
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Development LEED-ND
Green Star 

Communities
Urban 

Districts

Living 
Building 

Challange

CASBEE 
for 

Cities
STADSDELENS UTFORMNING
Trygghet & säkerhet X X X X X X X

Trygghet & säkerhet Stadsdelen upplevs trygg & säker av dess invånare Trygghet & säkerhet x x x x
Design  & planering för att skapa ett säkert & tryggt samhälle Design  & planering för att skapa ett säkert & tryggt samhälle x x x x
Tillgång till säkra & skyddade hållplatser/väntrum för kollektivtrafik Tillgång till säkra & skyddade hållplatser/väntrum för kollektivtrafik x x x

Inomhusmiljö & komfort X
Inomhusmiljön Inomhusmiljö Inomhusmiljö x

Möjlighet att påverka sin inomhusmiljö, t.ex. genom öppningsbara fönster Öppningsbara fönster x
Bullerfri miljö X X X X

Bullerfri miljö Bullerfria miljöer Buller x x x x
Förtäta & bygg i anslutning till redan befintlig bebyggelse X X X X

Byggt i anslutning till redan befintlig bebyggelse, undvik sprawl Bevara naturliga & finansiella resurser för konstruktion & underhåll av infrastruktur 
genom att bygga i anslutning till redan exploaterad mark

Bevara naturliga & finansiella resurser för konstruktion o underhåll av 
infrastruktur x

Resurseffektiv infrastruktur Resurseffektiv infrastruktur x x x x
Förtätning Utveckla samhället & samtidigt minska det ekologiska fotavtrycket Utveckla samhället men minska fotavtrycket av utvecklingen av samhället

x
Anpassning & återkoppling till angränsande byggd & naturlig miljö

X X X X X X X
Anpassning & återkoppling till angränsande byggd & naturlig 
miljö

Koppling & hänsynstagande till angränsande byggda & naturliga miljöer Anpassning till byggda & naturliga miljön
x x x x x x x

Omvandla & återanvänd industri-, förorenad & förfallen markyta X X X X X X X
Omvandla & återanvänd industri-, förorenad & förfallen markyta Återanvändning av områden som förfallit, speciellt förorenade områden eller industrier 

för att inte ta ny mark i anspråk.
Markanvändning (brownfields, grön- & blåområden m.m.), levandegör 
områden som har förfallit x x x x x x x

Tillgång till allmän platsmark & rekreation X X X X X X X X
Tillgång till frisk luft & solljus Tillgång till frisk luft & solljus Tillgång till frisk luft x x x x x

Tillgång till solljus
Tillgång till vattendrag Tillgång till vattendrag Tillgång till vattendrag x x x
Tillgång till grönytor Tillgång till gröna ytor Tillgång till gröna ytor x x x x x
Tillgång till allmän platsmark Allmän platsmark tillgänglig för alla Allmän platsmark tillgänglig för alla x x x x
Rekreationsmöjlighet Faciliteter för rekreation Faciliteter för rekreation x x x x

Varierade upplåtelseformer av bostäder X X X X X
Varierade upplåtelseformer Skapa ett varierat område där alla har råd att bo Skapa ett område där alla har råd att bo x x x x x

Diversitet av byggnader & faciliteter & människor med olika inkomst 

Funktionsblandad bebyggelse X X X X X
Funktionsblandad bebyggelse Stadsdelen möjliggör för både arbete & boende Arbeta & bo inom området x x x

Planera för blandad bebyggelse för att verka för bilfria samhällen Verka för bilfria samhällen x
Attraktiv & tilltalande gestaltning X X X X X

Attraktiv & tilltalande gestaltning Vacker, tilltalande, attraktiv & tillgänglig stadsbyggnadsgestaltning Stadsbyggnadsgestaltning (inkl. fasader & utrymmen på trottoaren fria)
x x x x x

Vacker, tilltalande, attraktiv & tillgänglig design
Konst i det offentliga rummet Konst i det offentliga rummet x
Trädkantade skuggade gator Trädkantade skuggade gator x

Motverka barriärer i stadsrummet X
Motverka barriärer i stadsrummet Motverka barriärer i form av vägar & järnvägar (vilka förhindrar framkomligheten) Barriärfrihet (vägar / järnvägar som förhindrar framkomlighet)

x
Belysningsprogram X X X X X

Belysningsprogram Rätt belysning för rätt plats Belysning - "design to minimise light pollution"? x x x x x
Vind & solstudier X X

Vind & solstudier Vind & solstudier Vind & solstudier x x
Stadsodling X

Stadsodling Stadsodling Stadsodling x
Kulturmiljö X X X X X X

Återanvändning (restaurering) & demontering av byggnader Återanvändning & demontering av byggnader Återanvändning & demontering
x x x x

Bevara historiska byggnader Bevara & återanvänd befintliga & historiska byggnader Bevara befintliga byggnader x x x x x x
Bevara historiska byggnader
Återanvändning av byggnader

Renovering av befintligt område & byggnader Renovering av befintliga områden Renovering av befintliga områden x x
Kulturmiljö Kulturmiljö Kulturmiljö x x

Utnyttja & bevara platsens unika resurser X X X
Utnyttja & bevara platsen unika resurser Bevara unika resurser & skydda unik odlad mark & skog Bevara unika resurser & skydda unik odlad mark & skog x x x

Beakta extrema väderförhållanden - t.ex. Översvämningar, 
temperaturhöjningar X X X X X X X

Beakta extrema väderförhållanden Skydda sluttande branter i naturliga vattendrag för att förhindra erosion & ökat flöde Skydda sluttande branter i naturliga vattendrag
x

Beakta översvämningsrisker & extrema väderförhållanden Översvämningsrisker, extrema väderförhållanden x x x x x
Resiliens

Lokalklimat Bygga för att undvika lokala temperaturhöjningar Värmeöar (heat island) x x x x x
Flexibel planering - t.ex. för framtida behov, ekonomiska scenarier eller 
lokala demografiska trender X X X

Flexibel planering - t.ex. för framtida behov, ekonomiska 
scenarier eller lokala demografiska trender

Planering för olika framtida ekonomiska scenarier Planering för olika framtida ekonomiska scenarier
x

Planera i enhet med lokala demografiska trender Planera i enhet med lokala demografiska trender x
Ströks - Landskapsplanering tillsammans med kommunen för att skapa 
ett grönt område X

- Landskapsplanering tillsammans med kommunen för att skapa ett grönt område Landskapsplanering tillsammans med kommunen för att skapa ett grönt 
område x

Ströks - Planen för stadsdelen ska stödja en levande, frisk, funktionell & 
inkluderande utveckling X X

- - Planen för stadsdelen ska stödja en levande, frisk, funktionell & 
inkluderande utveckling x x
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VATTEN & MILJÖ
Lokalt omhändertagande av dagvatten X X X X X X X

Gröna tak Gröna tak LOD på tak &/eller gröna tak (regnvatten omhändertas för återanvändning 
på tak) x

Lokalt omhändertagande av dagvatten Lokalt omhändertagande av dagvatten LOD (Lokalt omhändertagande av dagvatten) x x x x
Vattnets kretslopp, användning & rening av vatten Vattnets kretslopp (användning & rening av vatten) x x x x x x

Reducerad vattenanvändning X X X X
Reducerad vattenanvändning Reduktion av vattenanvändning Reduktion av vattenanvändning x x x x

Uppföljning av energi- & vattenanvändning genom smarta mätare hos användarna Mätning av energi- & vattenanvändning, smarta mätare hos användarna
x

Vatten av god kvalitet X X X X X X
Vatten av god kvalitet Miljövård & återskapande av vattendrag & våtmarker (vattenkvalitet, habitat, 

biodiversitet)
Miljövård & återskapande av vattendrag & våtmarker (vattenkvalitet, 
habitat, biodiversitet), plan x x

Inte påverka grundvattenakvifärer negativt samt att säkerställa en god vattenkvalitet Inte påverka grundvattenakvifärer negativt, säkerställ en god vattenkvalitet
x x x x x

Rikt växt- & djurliv X X X X X X X X
Rikt växt- & djurliv Habitatkompensation & -genomgång Habitatkompensation & -genomgång x x x x

Bevara & skapa natur- & djurkorridorer Bevara & skapa naturkorridorer/djurkorridorer (wildlife) x x
Plan för att bevara ursprunglig natur & biologisk mångfald på platsen Biologisk mångfald & säkerställande av ursprungliga träd o buskar x x x

Giftfri miljö X X
Giftfri miljö Sanera förorenad mark & förorenade byggnader Sanera förorenad mark & förorenade byggnader x x

Miljöklassade byggmaterial X X X X X X X
Miljöklassade byggmaterial Minska miljöpåverkan vid konstruktion & byggande Minska påverkan vid konstruktion & byggande x x

Ökat ansvarstagande för användning av miljöklassade produkter i industrin CSR (Responsible industry)
x x

Restriktioner för kemikalieanvändning Kemikalieanvändning x x x x
Hållbara material med låg miljöpåverkan Hållbara material med låg miljöpåverkan x x x

Miljöcertifiering av byggnader X X X X X
Miljöcertifiering av byggnader Miljöcertifierade nya & renoverade byggnader Miljömärkta nya & renoverade byggnader x x x x x

Bygga med högre standard än angivet för att föregå med gott exempel Uppfylla krav på miljöcertifierat samhälle
Lokalproducerade varor & resurser X X X X X X

Lokalproducering Lokal & hållbar livsmedelsproduktion Lokal livsmedelsproduktion x x x x
Hållbar livsmedelsproduktion

Strategi för att använda lokalt producerade material & tjänster för både byggnader & 
infrastruktur

Strategi för att använda lokalt producerade material & tjänster för både 
byggnader & infrastruktur x x x x

Minska utsläpp av t.ex. växthusgaser & föroreningar X X
Minska utsläpp av t.ex. växthusgaser & föroreningar Minska utsläpp av t.ex. växthusgaser & föroreningar Minska utsläpp x x

Teknisk infrastruktur i framkant X X
Teknisk infrastruktur i framkant Teknisk infrastruktur i framkant Teknisk infrastruktur (el, vatten, avfall, IT, energi, kyla) x x

Drift & underhåll X X X X
Drift & underhåll Drift & underhåll Drift & underhåll x x
Lättskötta miljöer Lättskötta miljöer Städmöjligheter / undvika nedskräpning x
Lättillgänglig infrastruktur - för underhåll Lättillgängliga infrastrukturlösningar (värme, kyla, el, IT m.m.) för underhållsarbete Lättillgängliga, flexibla & anpassningsbara områden & byggnader

x x
Lättillgängliga infrastrukturlösningar (värme, kyla, el, IT m.m.) för 
underhållsarbete x x

Ströks - Resurs- & avfallshantering i alla skeden X X X X X
- Resurs- & avfallshantering i alla skeden Resurs- & avfallshantering i alla skeden x x x x x x

Ströks - Effektivt resursutnyttjande genom livscykelkostnadsanalys
X

- Effektivt resursutnyttjande genom livscykelkostnadsanalys Livscykelkostnader x x
Livscykeltänk i allt man gör för effektivt resursnyttjande

Ströks - Tillgodogöra sig utsläppminskningar i andra länder X
- - Tillgodogöra sig utsläppminskningar i andra länder x
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Aspekter för Hållbarhetscertifiering av stadsdelar
Sweden Green Building Council ska ta fram en svensk manual för hållbarhetscertifiering av stadsdelar. Antingen 
kommer ett internationellt system anpassas efter svenska förhållanden eller så kommer ett unikt svenskt system tas 
fram. Vi vill få en uppfattning av vilka aspekter som du tycker är mer eller mindre viktigt att ha med i en svensk manual 
och vilka aspekter som du tycker saknas. Nedanstående aspekter kommer från olika internationella 
certifieringssystem för stadsdelar. Vi kommer att få en bild av om det är något internationellt system som verkar mer 
lämpligt än andra samt vilka aspekter som är viktiga att ta med oavsett vilket system som väljs eller tas fram. 
Resultatet kommer att ingå som underlag till rekommendationen till Sweden Green Building Council om det är ett 
internationellt system som ska anpassas eller om ett svenskt system bör tas fram. 
 
Vi kommer även att vidareutveckla denna hemsida och vill få synpunkter på vilket syfte du anser att en sådan 
hemsida ska ha i framtiden. Vilken information eller funktion skulle du ha nytta av i ditt arbete? Vi vill inte uppfinna 
hjulet på nytt, utan snarare hänvisa till existerande hemsidor om hållbar samhällsutveckling och utforma Hållplatsen till 
en branschgemensam hemsida som driver på utvecklingen och som anpassas efter olika aktörers behov. 
 
Glöm inte att scrolla ner till slutet av sidan och klicka på ”Skicka”. Det går inte att spara och fortsätta senare. Det tar 
ca 15 minuter att svara på enkäten. Om det är någon aspekt som du har svårt att bedöma om den är mer eller mindre 
viktig hoppar du över den. Vi kommer inte att redovisa olika personers svar, utan sammanställer resultaten från alla 
och för större grupper (t.ex. sorterat på ort eller yrke). Senast den 21:a augusti behöver vi ha in dina synpunkter. Stort 
tack för din medverkan! 
 
Hälsar 
Projektgruppen för Hållbarhetscertifiering av stadsdelar 
 
*Obligatorisk
 
Ditt namn *

 
Din mejladress *

 
Din arbetsplats *
Akademiska Hus

 
Din arbetsplats om den ej fanns med som alternativ i frågan ovan 

 
Ditt telefonnummer *

 
Ditt yrke *

 
Din utbildning *
Fyll i fritt och kortfattat vad du har för utbildning



 

Hur viktigt är det att nedanstående aspekter finns med i ett svenskt system för 
hållbarhetscertifiering av stadsdelar?
1 betyder att aspekten inte bör finnas med i systemet och 2-10 avser hur viktigt du anser att det är att aspekten finns 
med.

 
1. Nöjda medborgare 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Mindre viktigt Mycket viktigt

 
2. Stadsdelen upplevs trygg och säker av dess invånare 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Mindre viktigt Mycket viktigt

 
3. Design och planering för att skapa ett säkert och tryggt samhälle 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Mindre viktigt Mycket viktigt

 
4. Tillgång till säkra och skyddade hållplatser/väntrum för kollektivtrafik 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Mindre viktigt Mycket viktigt

 
5. Bra cykel- och gångvägar i anslutning till skolor 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Mindre viktigt Mycket viktigt

 
6. Stadsdelen möjliggör för både arbete och boende 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Mindre viktigt Mycket viktigt

 
7. Bullerfria miljöer 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Mindre viktigt Mycket viktigt

 
8. Medborgarnas delaktighet och möjlighet att påverka stadsdelens utformning 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Mindre viktigt Mycket viktigt

 
9. Transparanta dialog- och beslutsfattande processer 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Mindre viktigt Mycket viktigt

 
10. Tydlig ansvarsfördelning för skötsel av gemensamhetsytor 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Mindre viktigt Mycket viktigt

 
11. Gemensam vision för alla intressenter (kommun, byggindustri, boende och brukare) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Mindre viktigt Mycket viktigt

 
12. Integrerad, effektiv och praktisk planering med alla involverade 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Mindre viktigt Mycket viktigt

 
13. Uppmuntra innovativa lösningar 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Mindre viktigt Mycket viktigt

 
14. Planen för stadsdelen ska stödja en levande, frisk, funktionell, och inkluderande utveckling 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Mindre viktigt Mycket viktigt

 
15. Hållbarhetsstyrning i alla skeden 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Mindre viktigt Mycket viktigt

 
16. Kvalitetssäkring och uppföljning i projektering och byggfas 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Mindre viktigt Mycket viktigt

 
17. Utbildning av boende, brukare, entreprenörer m.fl. avseende energi-, vattenanvändning, avfallshantering 
m.m. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Mindre viktigt Mycket viktigt

 
18. Uppmuntra hållbara beteenden och följ upp m.h.a t.ex ekologiskt fotavtryck 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Mindre viktigt Mycket viktigt

 
19. Inspiration och utbildning i stadsdelens system kontinuerligt under brukstiden för att öka medvetenhet 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Mindre viktigt Mycket viktigt

 
20. Processer för ständig förbättring 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Mindre viktigt Mycket viktigt

 
21. Uppmuntra utveckling av befintliga städer för att minska miljö- och hälsopåverkan 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Mindre viktigt Mycket viktigt

 
22. Demokratiskt, osegregerat, jämlikt och jämställt samhälle 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Mindre viktigt Mycket viktigt

 
23. Habitatkompensation och habitatgenomgång 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Mindre viktigt Mycket viktigt

 
24. Återanvändning av områden som förfallit, speciellt förorenade områden eller industrier, för att inte ta ny 
mark i anspråk. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Mindre viktigt Mycket viktigt

 



25. Sanera förorenad mark och förorenade byggnader 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Mindre viktigt Mycket viktigt

 
26. Bevara unika resurser och skydda unikt odlad mark och skog 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Mindre viktigt Mycket viktigt

 
27. Bevara och skapa natur- och djurkorridorer 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Mindre viktigt Mycket viktigt

 
28. Miljövård och återskapande av vattendrag och våtmarker (vattenkvalitet, habitat, biodiversitet) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Mindre viktigt Mycket viktigt

 
29. Plan för att bevara ursprunglig natur och biologisk mångfald på platsen 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Mindre viktigt Mycket viktigt

 
30. Skydda sluttande branter i naturliga vattendrag för att förhindra erosion och ökat flöde 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Mindre viktigt Mycket viktigt

 
31. Beakta översvämningsrisker och extrema väderförhållanden 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Mindre viktigt Mycket viktigt

 
32. Minska miljöpåverkan vid konstruktion och byggande 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Mindre viktigt Mycket viktigt

 
33. Ökat ansvarstagande för användning av miljöklassade produkter i industrin 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Mindre viktigt Mycket viktigt

 



34. Restriktioner för kemikalieanvändning 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Mindre viktigt Mycket viktigt

 
35. Minska utsläpp av t.ex. växthusgaser och föroreningar 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Mindre viktigt Mycket viktigt

 
36. Miljöcertifierade nya och renoverade byggnader 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Mindre viktigt Mycket viktigt

 
37. Utveckla samhället och samtidigt minska det ekologiska fotavtrycket 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Mindre viktigt Mycket viktigt

 
38. Prioritera gångtrafik genom att anpassa trafikrummet efter de gående och skapa attraktiva och lämpliga 
miljöer 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Mindre viktigt Mycket viktigt

 
39. Viktiga faciliteter ska finnas på gångavstånd så att användning av bil är onödig 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Mindre viktigt Mycket viktigt

 
40. Väl utvecklat cykelvägnät samt bra möjlighet till säker cykelparkering 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Mindre viktigt Mycket viktigt

 
41. Anpassade cykelvägar för snabb och långsam trafik 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Mindre viktigt Mycket viktigt

 
42. Närhet till kollektivtrafik 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Mindre viktigt Mycket viktigt



 
43. Turtäthet för kollektivtrafik 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Mindre viktigt Mycket viktigt

 
44. Minska parkeringsmöjligheter för att uppmuntra kollektivtrafik, gående, cykling 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Mindre viktigt Mycket viktigt

 
45. Bilpool 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Mindre viktigt Mycket viktigt

 
46. Planera för blandad bebyggelse för att verka för bilfria samhällen 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Mindre viktigt Mycket viktigt

 
47. Möjlighet att ladda elbilar 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Mindre viktigt Mycket viktigt

 
48. Uppmuntra exploatering så transporter minimeras 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Mindre viktigt Mycket viktigt

 
49. Lastnings- och lossningsmöjlighet för tunga fordon 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Mindre viktigt Mycket viktigt

 
50. Hållbara och effektiva transporter 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Mindre viktigt Mycket viktigt

 
51. Förnyelsebar och hållbar energi 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Mindre viktigt Mycket viktigt



 
52. Lokalproducerad förnyelsebar energi 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Mindre viktigt Mycket viktigt

 
53. Förberedelse för framtida förnyelsebar energi, så som solenergi 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Mindre viktigt Mycket viktigt

 
54. Aktiv användning av solenergi 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Mindre viktigt Mycket viktigt

 
55. Minskat totalt energibehov 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Mindre viktigt Mycket viktigt

 
56. Energieffektiv bebyggelse 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Mindre viktigt Mycket viktigt

 
57. Strategi för energieffektivitet för hela området 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Mindre viktigt Mycket viktigt

 
58. Lokal och hållbar livsmedelsproduktion 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Mindre viktigt Mycket viktigt

 
59. Strategi för att använda lokalt producerade material och tjänster för både byggnader och infrastruktur 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Mindre viktigt Mycket viktigt

 
60. Återanvändning och demontering av byggnader 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Mindre viktigt Mycket viktigt



 
61. Hållbara material med låg miljöpåverkan 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Mindre viktigt Mycket viktigt

 
62. Bevara naturliga och finansiella resurser för konstruktion och underhåll av infrastruktur genom att bygga i 
anslutning till redan exploaterad mark 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Mindre viktigt Mycket viktigt

 
63. Resurseffektiv infrastruktur 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Mindre viktigt Mycket viktigt

 
64. Resurs- och avfallshantering i alla skeden 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Mindre viktigt Mycket viktigt

 
65. Teknisk infrastruktur i framkant 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Mindre viktigt Mycket viktigt

 
66. Lättillgängliga infrastrukturlösningar (värme, kyla, el, IT m.m.) för underhållsarbete 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Mindre viktigt Mycket viktigt

 
67. Gröna tak 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Mindre viktigt Mycket viktigt

 
68. Lokalt omhändertagande av dagvatten 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Mindre viktigt Mycket viktigt

 
69. Vattnets kretslopp, användning och rening av vatten 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Mindre viktigt Mycket viktigt



 
70. Inte påverka grundvattenakvifärer negativt samt att säkerställa en god vattenkvalitet 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Mindre viktigt Mycket viktigt

 
71. Reduktion av vattenanvändning 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Mindre viktigt Mycket viktigt

 
72. Uppföljning av energi- och vattenanvändning genom smarta mätare hos användarna 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Mindre viktigt Mycket viktigt

 
73. Användning av fjärrvärme och fjärrkyla 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Mindre viktigt Mycket viktigt

 
74. Koppling och hänsynstagande till angränsande byggda och naturliga miljöer 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Mindre viktigt Mycket viktigt

 
75. Vacker, tilltalande, attraktiv och tillgänglig stadsbyggnadsgestaltning 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Mindre viktigt Mycket viktigt

 
76. Konst i det offentliga rummet 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Mindre viktigt Mycket viktigt

 
77. Trädkantade skuggade gator 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Mindre viktigt Mycket viktigt

 
78. Flexibla parkeringar som även kan användas till annat 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Mindre viktigt Mycket viktigt



 
79. Rätt belysning för rätt plats 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Mindre viktigt Mycket viktigt

 
80. Vind och solstudier under planering och utformning av området 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Mindre viktigt Mycket viktigt

 
81. Bevara och återanvänd befintliga och historiska byggnader 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Mindre viktigt Mycket viktigt

 
82. Renovering av befintliga områden 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Mindre viktigt Mycket viktigt

 
83. Kulturmiljö 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Mindre viktigt Mycket viktigt

 
84. Motverka barriärer i form av vägar och järnvägar (vilka förhindrar framkomligheten) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Mindre viktigt Mycket viktigt

 
85. Fokus på människor - inte på bilar 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Mindre viktigt Mycket viktigt

 
86. Tillgång till transporter, sjukvård och service 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Mindre viktigt Mycket viktigt

 
87. Lättskötta miljöer 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Mindre viktigt Mycket viktigt



 
88. Lättillgängliga, flexibla och anpassningsbara områden och byggnader 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Mindre viktigt Mycket viktigt

 
89. Varierade områden där alla har råd att bo 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Mindre viktigt Mycket viktigt

 
90. Säkerhetsställa att fordonens hastigheter är anpassade efter alla trafikanter 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Mindre viktigt Mycket viktigt

 
91. Bygga för att undvika lokala temperaturhöjningar 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Mindre viktigt Mycket viktigt

 
92. Stadsodling 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Mindre viktigt Mycket viktigt

 
93. Tillgång till frisk luft och solljus 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Mindre viktigt Mycket viktigt

 
94. Tillgång till vattendrag 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Mindre viktigt Mycket viktigt

 
95. Tillgång till gröna ytor 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Mindre viktigt Mycket viktigt

 
96. Allmän platsmark tillgänglig för alla 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Mindre viktigt Mycket viktigt



 
97. Landskapsplanering tillsammans med kommunen för att skapa ett grönt område 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Mindre viktigt Mycket viktigt

 
98. Faciliteter för rekreation 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Mindre viktigt Mycket viktigt

 
99. Miljöer som uppmuntrar gemenskap i samhället 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Mindre viktigt Mycket viktigt

 
100. Inomhusmiljö 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Mindre viktigt Mycket viktigt

 
101. Möjlighet att påverka sin inomhusmiljö, t.ex. genom öppningsbara fönster 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Mindre viktigt Mycket viktigt

 
102. Effektivt resursutnyttjande genom livscykelkostnadsanalys 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Mindre viktigt Mycket viktigt

 
103. Drift och underhåll 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Mindre viktigt Mycket viktigt

 
104. Skapa attraktivt näringsliv och arbetstillfällen som kompletterar redan befintligt affärsliv 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Mindre viktigt Mycket viktigt

 
105. Planering för olika framtida ekonomiska scenarier 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Mindre viktigt Mycket viktigt



 
106. Planera i enhet med lokala demografiska trender 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Mindre viktigt Mycket viktigt

 
107. Vilka andra aspekter, som inte finns med i ovanstående förslag, bör ingå i ett svenskt system för 
hållbarhetscertifiering av stadsdelar? 

 
108. Detta bör man tänka på för att skapa ett system som även fungerar för befintliga områden 

 
109. Vilka webbplatser besöker du som har koppling till hållbar samhällsutveckling? 

 
110. Vilka syften tycker du webbplatsen "Hållplatsen" (www.hallplatsen.nu) ska fylla? 

 
111. Övriga synpunkter och kommentarer 
Om du har några övriga kommentarer och synpunkter så kan du fylla i dem här

 



Tack för dina svar - kom ihåg att klicka på "Skicka" nedan!
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BILAGA 3 | Enkät till svenska hållbara 
stadsdelsprojekt 

  



OMVÄRLDSANALYS Stadsbyggnadsprojekt med 
hållbar inriktning
Denna enkät är en del i Sara Elméns och Elin Salomonssons examensarbete på 30hp som avslutar 
studierna till Civilingenjör med inriktning Arkitektur vid Luleå tekniska universitet. Examensarbetet 
utförs med handledning från WSP Environmental i Stockholm. Syftet med enkäten är att få en bild av 
vilka aspekter svenska aktörer använder sig av och värdesätter när de bygger hållbara stadsdelar, 
och även vad de tycker om hållbarhetscertifiering av stadsdelar. Denna enkät skickas ut till aktörer 
så som projektledare och andra personer med inblick i planeringsprocessen av stadsdelsprojekt 
med hållbart fokus i Sverige. Målet är att kunna jämföra resultatet från denna enkät med befintliga 
hållbarhetscertifieringssystem för att sedan dra slutsatser från detta om ett lämpligt system att 
använda i Sverige.  
 
Resultatet av denna enkät kommer inte att redovisas tillsammans med dina personuppgifter. En 
sammanställning av svaren kommer redovisas i examensarbetet, de enskilda svaren kommer 
endast sparas digitalt för eventuell framtida referenskontroll. Svaren från avnsitt 2 och 4 kommer 
sammanställas i ett kortare informationsblad om projektet, som en del av en omvärldsanalys av 
hållbara stadsdelsprojekt i Sverige. Som ytterligare ett led i omvärldsanalysen kommer ett fåtal 
djupgående intervjuer att utföras baserat på resultaten och medverkan i en eventuell sådan är 
frivillig. Potentiella kandidater kommer kontaktas per telefon.  
 
 
Dispositionen i enkäten är som följer: inledande finns några frågor om dig och din yrkesroll. Avsnitt 2 
innehåller informativa frågor om projektet i fråga. Sedan i avsnitt 3 kommer frågor om certifiering av 
stadsdelar och slutligen i avsnitt 4 kommer frågor om vilka aspekter som ni fokuserat på i ert projekt. 
 
 
Enkäten tar ca 15 minuter att genomföra. Om du anser att en fråga eller ett påstående ej är relevant 
just för dig och ditt projekt visar du detta genom att hoppa över frågan eller påståendet. Den går inte 
att spara utan man måste slutföra enkäten när man har påbörjat den. Glöm inte att scrolla längst ner 
och trycka på "Skicka" när du är klar. Tack så mycket för att du tar dig tid att hjälpa oss! 
 
 
Med vänliga hälsningar 
Sara & Elin 
 
 
* Required
 

1. Om dig

 
1.1 Ditt namn *

 
1.2 Din e-post *

 
1.3 Ditt telefonnummer *

 
1.4 Din arbetsplats *



 
1.5 Ditt yrke *

 

2. Om projektet

 
2.1 Namn på stadsdelsprojektet i fråga *

 
2.2 Plats *

 
2.3 Status på projektet *

 Färdigställt

 Under byggnation

 Byggstart

 Planeringsstadie

 Other: 

 
2.4 När ska projektet vara klart? Om färdigställt, när var det klart? *
Månad, år

 
2.5 Beställare 

 
2.6 Projektledare 
Namn, företag

 
2.7 Stadsdelens storlek 
Yta, glöm ej specifiera m2 eller ha

 
2.8 Funktioner i stadsdelen 

 Bostäder

 Handel

 Service

 Arbetstillfällen



 Other: 

 
2.9 Marknadsför ni er som en hållbar stadsdel? 

 Ja

 Nej

 
2.10 Vad finns det för vision och mål för stadsdelen? 

 

3. Om hållbarhetscertifiering
För att garantera en viss standard, och möjliggöra värdering ur ett nationellt såväl som globalt 
perspektiv, finns det internationellt flera olika hållbarhetscertifieringssystem för stadsdelar. Dessa 
system fokuserar bland annat på viktiga aspekter inom ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet 
samt hur planeringsprocessen kan utformas för att uppnå detta (BRE Global, 2008). De fokuserar 
även på detaljer som i vilken grad stadsdelen innehåller blandad bebyggelse, påvisar transportsätt 
som kollektivtrafik och cykling samt hur bra koppling stadsdelen har till existerande bebyggelse 
(Congress for New Urbanism et. al, 2012). 

 
3.1 Har du hört talas om/känner du till hållbarhetscertifiering av stadsdelar? 
Om nej, hoppa till fråga 3.5

 Ja

 Nej

 
3.2 Certifieras stadsdelsprojektet i fråga? 
Om nej, hoppa till fråga 3.4

 Ja

 Nej

 
3.3 Varför certifierar ni er? 

 
3.4 Varför certifierar ni er inte? 



 
3.5 Ser ni ett behov av att hållbarhetscertifiera stadsdelar? 

 

4. Om inriktning på projektet i fråga
Följande aspekter berörs i de internationella hållbarhetscertifieringssystemen. Hur stor fokus anser du 
att följande aspekter får/fått under planeringsprocessen för projektet? 
Ranka aspekterna på en skala mellan 1 till 3 där: 
 
1 - aspekten har inkluderats men ej prioriterats (då aspekten är ett lagstadgat krav representerar 1 
lägsta godkända nivå) 
2 - aspekten har inkluderats och prioriterats till viss del 
3 - aspekten har inkluderats och prioriterats framför andra aspekter 
 
Hoppa över påståendet om aspekten inte har tagits hänsyn till

 

Socialt

 
4.1 Gemensam vision och syn på hållbarhet för alla intressenter 

1 2 3

Ej prioriterat Prioriterat

 
4.2 Medborgardeltagande och transparanta dialog- och beslutsfattande processer 

1 2 3

Ej prioriterat Prioriterat

 
4.3 Hållbarhetsstyrning och uppföljning i projektets alla skeden 

1 2 3

Ej prioriterat Prioriterat



 
4.4 Tydlig ansvarsfördelning för skötsel av gemensamhetsytor 

1 2 3

Ej prioriterat Prioriterat

 
4.5 Osegregerat, jämlikt och jämställt samhälle 

1 2 3

Ej prioriterat Prioriterat

 

Ekonomi

 
4.6 Turism 

1 2 3

Ej prioriterat Prioriterat

 
4.7 Jobbtilfällen inom stadsdelen 

1 2 3

Ej prioriterat Prioriterat

 
4.8 Ekonomisk självförsörjning inom stadsdelen 

1 2 3

Ej prioriterat Prioriterat

 

Energi

 
4.9 Minska totalt energibehov 

1 2 3

Ej prioriterat Prioriterat

 
4.10 Förnyelsebar energi 

1 2 3

Ej prioriterat Prioriterat



 

Kommunikation

 
4.11 Prioritera oskyddade trafikanter 

1 2 3

Ej prioriterat Prioriterat

 
4.12 Tillgängliga och väl utvecklade gång- och cykelnät 

1 2 3

Ej prioriterat Prioriterat

 
4.13 Väl utvecklad kollektivtrafik 

1 2 3

Ej prioriterat Prioriterat

 
4.14 Säkra hastigheter för alla trafikanter 

1 2 3

Ej prioriterat Prioriterat

 
4.15 Lågt parkeringstal 

1 2 3

Ej prioriterat Prioriterat

 
4.16 Bilpool 

1 2 3

Ej prioriterat Prioriterat

 
4.17 Möjlighet att ladda elbilar 

1 2 3

Ej prioriterat Prioriterat

 
4.18 Minska transporter 
T.ex. genom service inom gångavstånd

1 2 3



Ej prioriterat Prioriterat

 
4.19 Hållbara transporter 

1 2 3

Ej prioriterat Prioriterat

 

Stadsdelens utformning

 
4.20 Trygghet och säkerhet 

1 2 3

Ej prioriterat Prioriterat

 
4.21 Inomhusmiljö och komfort 

1 2 3

Ej prioriterat Prioriterat

 
4.22 Bullerfri miljö 

1 2 3

Ej prioriterat Prioriterat

 
4.23 Förtäta och bygg i anslutning till redan befintlig bebyggelse 

1 2 3

Ej prioriterat Prioriterat

 
4.24 Anpassning och återkoppling till angränsande byggd och naturlig miljö 

1 2 3

Ej prioriterat Prioriterat

 
4.25 Omvandla och återanvänd industri-, förorenad och förfallen markyta 

1 2 3

Ej prioriterat Prioriterat

 
4.26 Tillgång till allmän platsmark och rekreation 



T.ex. frisk luft, solljus, vattendrag och grönytor

1 2 3

Ej prioriterat Prioriterat

 
4.27 Varierade upplåtelseformer av bostäder 

1 2 3

Ej prioriterat Prioriterat

 
4.28 Funktionsblandad bebyggelse 

1 2 3

Ej prioriterat Prioriterat

 
4.29 Attraktiv och tilltalande gestaltning 

1 2 3

Ej prioriterat Prioriterat

 
4.30 Motverka barriärer i stadsrummet 

1 2 3

Ej prioriterat Prioriterat

 
4.31 Belysningsprogram 

1 2 3

Ej prioriterat Prioriterat

 
4.32 Vind och solstudier 

1 2 3

Ej prioriterat Prioriterat

 
4.33 Stadsodling 

1 2 3

Ej prioriterat Prioriterat

 
4.34 Kulturmiljö 
T.ex. bevara historiska och befintliga byggnader och miljöer

1 2 3



Ej prioriterat Prioriterat

 
4.35 Utnyttja och bevara platsens unika resurser 

1 2 3

Ej prioriterat Prioriterat

 
4.36 Beakta extrema väderföhållanden 
T.ex. översvämningar, temperaturhöjningar

1 2 3

Ej prioriterat Prioriterat

 
4.37 Flexibel planering 
T.ex. för framtida behov, ekonomiska scenarier eller lokala demografiska trender

1 2 3

Ej prioriterat Prioriterat

 

Vatten och miljö

 
4.38 Lokalt omhändertagande av dagvatten 

1 2 3

Ej prioriterat Prioriterat

 
4.39 Reducerad vattenanvändning 

1 2 3

Ej prioriterat Prioriterat

 
4.40 Vatten av god kvalitet 

1 2 3

Ej prioriterat Prioriterat

 
4.41 Rikt växt- och djurliv 

1 2 3

Ej prioriterat Prioriterat



 
4.42 Giftfri miljö 

1 2 3

Ej prioriterat Prioriterat

 
4.43 Miljöklassade byggmaterial 

1 2 3

Ej prioriterat Prioriterat

 
4.44 Miljöcertifiering av byggnader 

1 2 3

Ej prioriterat Prioriterat

 
4.45 Lokalproducerade varor och resurser 

1 2 3

Ej prioriterat Prioriterat

 
4.46 Minska utsläpp 
T.ex. växthusgaser och föroreningar

1 2 3

Ej prioriterat Prioriterat

 
4.47 Teknisk infrastruktur i framkant 

1 2 3

Ej prioriterat Prioriterat

 
4.48 Drift och underhåll 
T.ex. Infrastruktur och utemiljöer

1 2 3

Ej prioriterat Prioriterat

 
4.49 Om andra aspekter har tagits hänsyn till i projektet vänligen lista dem nedan 



 

Slutligen
Tack för din medverkan! 
 
Glöm inte att klicka på "Skicka" för att skicka in enkäten. 
Lämna gärna en kommentar till oss nedan om du vill tillägga något.

 
Övriga kommentarer 
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BILAGA 4 | Aspekter i certifieringssystem, aktörers 
prioriterade aspekter, hållbara stadsdelsprojekts 
prioriterade aspekter 

  



Enkätfrågor till svenska projekt Enkätfrågor till aktörer

BREEAM 
Communities 

2012

BREEAM 
Communities 

2009

BREEAM-NL 
Area 

Development LEED-ND
Green Star 

Communities
Urban 

Districts

Living 
Building 

Challange

CASBEE 
for 

Cities Aktörer
Svenska hållbara 
stadsdelsprojekt

SOCIALT
Gemensam vision & syn på hållbarhet för alla intressenter X X X X X X X X X

Uppmuntra & belöna innovation & informationsutbyte hos boende & brukare x x
Utbildning av boende, brukare, entreprenörer m.fl. avseende energi-, vattenanvändning, 
avfallshantering m.m. x x x
Uppmuntra hållbara beteenden & följ upp m.h.a t.ex. ekologiskt fotavtryck x x x
Inspiration & utbildning i stadsdelens system kontinuerligt under brukstiden för att öka medvetenhet

x
Skapa processer för ständig förbättring x x x
Uppmuntra utveckling av befintliga städer för att minska miljö- & hälsopåverkan x x x
Skapa en gemensam vision för alla intressenter (kommun, byggindustri, boende & brukare) x x
Integrerad, effektiv & praktisk planering med alla involverade x x x x x

Medborgardeltagande & transparanta dialog- & beslutsfattande processer X X X X X X X
Medborgarnas delaktighet & möjlighet att påverka stadsdelens utformning x x x x x
Skapa transparanta dialog- & beslutsfattande processer x x x x

Hållbarhetsstyrning & uppföljning i projektets alla skeden X X X X X X
Hållbarhetsstyrning i alla skeden x x x x x x
Kvalitetssäkring & uppföljning i projektering & byggfas x x x

Tydlig ansvarsfördelning för skötsel av gemensamhetsytor X X X X X
Tydlig ansvarsfördelning för skötsel av gemensamhetsytor x x x x x

Integrerat, jämlikt & jämställt samhälle X X X X X
Demokratiskt, integrerat, jämlikt & jämställt samhälle x x x x x

Ströks - Nöjda medborgare X X X
- Nöjda medborgare x x x
EKONOMI
Turism X

Andel turister i stadsdelen visar hur lyckat projektet är x
Jobbtillfällen inom stadsdelen X X X X X X

Skapa attraktivt näringsliv & arbetstillfällen som kompletterar redan befintligt affärsliv x x x x x x
Struken - Ekonomisk självförsörjning inom stadsdelen X
- Ekonomisk självförsörjning x
ENERGI
Minska totalt energibehov X X X X X X X X

Minskat totalt energibehov x x x x
Energieffektiv bebyggelse x x x x x x
Strategi för energieffektivitet för hela området x x x

Förnyelsebar energi X X X X X X X X X
Förnyelsebar & hållbar energi x x x x x x
Lokalproducerad förnyelsebar energi x x x x x
Förberedelse för framtida förnyelsebar energi x x
Aktiv användning av solenergi x x
Användning av fjärrvärme & fjärrkyla x

TRANSPORT & MOBILITET
Prioritera oskyddade trafikanter X X X X X X

Prioritera gångtrafik genom att anpassa trafikrummet efter de gående & skapa attraktiva & lämpliga 
miljöer x x x x x
Fokus på människor - inte bilar x x

Tillgängliga & väl utvecklade gång- & cykelnät X X X X X X
Bra cykel- & gångvägar i anslutning till skolor x x x x
Väl utvecklat cykelvägnät samt bra möjlighet till säker cykelparkering x x x x x x
Anpassade cykelvägar för snabb & långsam trafik

Väl utvecklad kollektivtrafik X X X X X X X
Närhet till kollektivtrafik x x x x x x
Turtäthet för kollektivtrafik x x x

Säkra hastigheter för alla trafikanter X X
Säkerhetsställa att fordonens hastigheter är anpassad efter alla trafikanter x x

Lågt parkeringstal X X X X
Minska parkeringsmöjligheter för att uppmuntra kollektivtrafik, gående, cykling x x x x

Bilpool X X X
Bilpool x x x



Enkätfrågor till svenska projekt Enkätfrågor till aktörer
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Möjlighet att ladda elbilar X
Möjlighet att ladda elbilar x

Minska transporter - T.ex. Genom service inom gångavstånd X X X X X X X
Uppmuntra exploatering så transporter minimeras x x
Lastning & lossningsmöjligheter för tunga fordon x
Viktiga faciliteter ska finnas på gångavstånd så att användning av bil är onödig x x x
Tillgång till transporter, sjukvård & service x x x x x

Hållbara transporter X X X X X
Hållbara & effektiva transporter x x x x

Ströks - Flexibla parkeringar som även kan användas till annat X X
Flexibla parkeringar som även kan användas till annat x x

STADSDELENS UTFORMNING
Trygghet & säkerhet X X X X X X X X X

Stadsdelen upplevs trygg & säker av dess invånare x x x x x
Design  & planering för att skapa ett säkert & tryggt samhälle x x x x x
Tillgång till säkra & skyddade hållplatser/väntrum för kollektivtrafik x x x

Inomhusmiljö & komfort X X
Inomhusmiljö x
Möjlighet att påverka sin inomhusmiljö, t.ex. genom öppningsbara fönster x

Bullerfri miljö X X X X
Bullerfria miljöer x x x x

Förtäta & bygg i anslutning till redan befintlig bebyggelse X X X X X X
Bevara naturliga & finansiella resurser för konstruktion & underhåll av infrastruktur genom att bygga 
i anslutning till redan exploaterad mark x x
Resurseffektiv infrastruktur x x x x x
Utveckla samhället & samtidigt minska det ekologiska fotavtrycket x x

Anpassning & återkoppling till angränsande byggd & naturlig miljö X X X X X X X X
Koppling & hänsynstagande till angränsande byggda & naturliga miljöer x x x x x x x

Omvandla & återanvänd industri-, förorenad & förfallen markyta X X X X X X X X X
Återanvändning av områden som förfallit, speciellt förorenade områden eller industrier för att inte ta 
ny mark i anspråk. x x x x x x x x

Tillgång till allmän platsmark & rekreation X X X X X X X X X X
Tillgång till frisk luft & solljus x x x x x x
Tillgång till vattendrag x x x
Tillgång till gröna ytor x x x x x x
Allmän platsmark tillgänglig för alla x x x x x
Faciliteter för rekreation x x x x x

Varierade upplåtelseformer av bostäder X X X X X X X
Skapa ett varierat område där alla har råd att bo x x x x x x

Funktionsblandad bebyggelse X X X X X X
Stadsdelen möjliggör för både arbete & boende x x x
Planera för blandad bebyggelse för att verka för bilfria samhällen x

Attraktiv & tilltalande gestaltning X X X X X X X
Vacker, tilltalande, attraktiv & tillgänglig stadsbyggnadsgestaltning x x x x x x
Konst i det offentliga rummet x
Trädkantade skuggade gator x

Motverka barriärer i stadsrummet X X X
Motverka barriärer i form av vägar & järnvägar (vilka förhindrar framkomligheten) x x

Belysningsprogram X X X X X
Rätt belysning för rätt plats x x x x x

Vind & solstudier X X X
Vind & solstudier x x x

Stadsodling X
Stadsodling x

Kulturmiljö X X X X X X X
Återanvändning & demontering av byggnader x x x x
Bevara & återanvänd befintliga & historiska byggnader x x x x x x
Renovering av befintliga områden x x
Kulturmiljö x x

Utnyttja & bevara platsens unika resurser X X X X X
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Bevara unika resurser & skydda unik odlad mark & skog x x x x
Beakta extrema väderförhållanden - t.ex. Översvämningar, temperaturhöjningar X X X X X X X X

Skydda sluttande branter i naturliga vattendrag för att förhindra erosion & ökat flöde x
Beakta översvämningsrisker & extrema väderförhållanden x x x x x x
Bygga för att undvika lokala temperaturhöjningar x x x x x

Flexibel planering - t.ex. för framtida behov, ekonomiska scenarier eller lokala demografiska trender X X X
Planering för olika framtida ekonomiska scenarier x
Planera i enhet med lokala demografiska trender x

Ströks - Landskapsplanering tillsammans med kommunen för att skapa ett grönt område X
Landskapsplanering tillsammans med kommunen för att skapa ett grönt område x

Ströks - Planen för stadsdelen ska stödja en levande, frisk, funktionell & inkluderande utveckling X X
- x x

VATTEN & MILJÖ
Lokalt omhändertagande av dagvatten X X X X X X X X

Gröna tak x
Lokalt omhändertagande av dagvatten x x x x
Vattnets kretslopp, användning & rening av vatten x x x x x x

Reducerad vattenanvändning X X X X
Reduktion av vattenanvändning x x x x
Uppföljning av energi- & vattenanvändning genom smarta mätare hos användarna x

Vatten av god kvalitet X X X X X X X
Miljövård & återskapande av vattendrag & våtmarker (vattenkvalitet, habitat, biodiversitet) x x x
Inte påverka grundvattenakvifärer negativt samt att säkerställa en god vattenkvalitet x x x x x x

Rikt växt- & djurliv X X X X X X X X X
Habitatkompensation & -genomgång x x x x
Bevara & skapa natur- & djurkorridorer x x x
Plan för att bevara ursprunglig natur & biologisk mångfald på platsen x x x

Giftfri miljö X X X
Sanera förorenad mark & förorenade byggnader x x x

Miljöklassade byggmaterial X X X X X X X X
Minska miljöpåverkan vid konstruktion & byggande x x x
Ökat ansvarstagande för användning av miljöklassade produkter i industrin x x
Restriktioner för kemikalieanvändning x x x x x
Hållbara material med låg miljöpåverkan x x x x

Miljöcertifiering av byggnader X X X X X X
Miljöcertifierade nya & renoverade byggnader x x x x x x
Bygga med högre standard än angivet för att föregå med gott exempel

Lokalproducerade varor & resurser X X X X X X
Lokal & hållbar livsmedelsproduktion x x x x
Strategi för att använda lokalt producerade material & tjänster för både byggnader & infrastruktur

x x x x
Minska utsläpp av t.ex. växthusgaser & föroreningar X X X X

Minska utsläpp av t.ex. växthusgaser & föroreningar x x x
Teknisk infrastruktur i framkant X X X

Teknisk infrastruktur i framkant x x
Drift & underhåll X X X X X

Drift & underhåll x x x
Lättskötta miljöer x
Lättillgängliga infrastrukturlösningar (värme, kyla, el, IT m.m.) för underhållsarbete x x

Ströks - Resurs- & avfallshantering i alla skeden X X X X X X
Resurs- & avfallshantering i alla skeden x x x x x x x

Ströks - Effektivt resursutnyttjande genom livscykelkostnadsanalys X
Effektivt resursutnyttjande genom livscykelkostnadsanalys x x

Ströks - Tillgodogöra sig utsläppminskningar i andra länder X
- x



 

BILAGA 5 | Aspekter från enkät till aktörer med 
medianvärde, spridningsindex, percentil 

  



Aspekt Median KVI* Percentil
55. Minskat totalt energibehov 10,0 0,40 88%
51. Förnyelsebar och hållbar energi 10,0 0,50 88%
56. Energieffektiv bebyggelse 10,0 0,55 88%
42. Närhet till kollektivtrafik 10,0 0,57 88%
57. Strategi för energieffektivitet för hela området 10,0 0,58 88%
35. Minska utsläpp av t.ex. växthusgaser och föroreningar 10,0 0,58 88%
5. Bra cykel- och gångvägar i anslutning till skolor 10,0 0,59 88%
85. Fokus på människor -  inte på bilar 10,0 0,63 88%
40. Väl utvecklat cykelvägnät samt bra möjlighet till säker 
cykelparkering 10,0 0,65 88%

15. Hållbarhetsstyrning i alla skeden 10,0 0,65 88%
50. Hållbara och effektiva transporter 10,0 0,66 88%
93. Tillgång till frisk luft och solljus 10,0 0,67 88%
37. Utveckla samhället och samtidigt minska det ekologiska fotavtrycket 10,0 0,68 88%

64. Resurs- och avfallshantering i alla skeden 10,0 0,69 88%
26. Bevara unika resurser och skydda unikt odlad mark och skog 9,5 0,70 87%
61. Hållbara material med låg miljöpåverkan 9,0 0,67 55%
21. Uppmuntra utveckling av befintliga städer för att minska miljö- och 
hälsopåverkan 9,0 0,69 55%

96. Allmän platsmark tillgänglig för alla 9,0 0,69 55%
38. Prioritera gångtrafik genom att anpassa trafikrummet efter de 
gående och skapa attraktiva och lämpliga miljöer 9,0 0,69 55%

95. Tillgång till gröna ytor 9,0 0,70 55%
16. Kvalitetssäkring och uppföljning i projektering och byggfas 9,0 0,70 55%
70. Inte påverka grundvattenakvifärer negativt samt att säkerställa en 
god vattenkvalitet 9,0 0,70 55%

31. Beakta översvämningsrisker och extrema väderförhållanden 9,0 0,71 55%
43. Turtäthet för kollektivtrafik 9,0 0,72 55%
39. Viktiga faciliteter ska finnas på gångavstånd så att användning av 
bil är onödig 9,0 0,73 55%

2. Stadsdelen upplevs trygg och säker av dess invånare 9,0 0,73 55%
63. Resurseffektiv infrastruktur 9,0 0,73 55%
34. Restriktioner för kemikalieanvändning 9,0 0,73 55%
25. Sanera förorenad mark och förorenade byggnader 9,0 0,73 55%
32. Minska miljöpåverkan vid konstruktion och byggande 9,0 0,75 55%
22. Demokratiskt, osegregerat, jämlikt och jämställt samhälle 9,0 0,75 55%
84. Motverka barriärer i form av vägar och järnvägar (vilka förhindrar 
framkomligheten) 9,0 0,75 55%

99. Miljöer som uppmuntrar gemenskap i samhället 9,0 0,76 55%
24. Återanvändning av områden som förfallit, speciellt förorenade 
områden eller industrier, för att inte ta ny mark i anspråk. 9,0 0,76 55%

98. Faciliteter för rekreation 9,0 0,77 55%
75. Vacker, tilltalande, attraktiv och tillgänglig 
stadsbyggnadsgestaltning 9,0 0,77 55%

1. Nöjda medborgare 9,0 0,78 55%
36. Miljöcertifierade nya och renoverade byggnader 9,0 0,78 55%
80. Vind och solstudier under planering och utformning av området 9,0 0,78 55%
53. Förberedelse för framtida förnyelsebar energi, så som solenergi 9,0 0,78 55%
9. Transparanta dialog- och beslutsfattande processer 9,0 0,78 55%
3. Design  och planering för att skapa ett säkert och tryggt samhälle 9,0 0,79 55%
103. Drift och underhåll 9,0 0,79 55%
86. Tillgång till transporter, sjukvård och service 9,0 0,79 55%



Aspekt Median KVI* Percentil
27. Bevara och skapa natur- och djurkorridorer 9,0 0,80 55%
18. Uppmuntra hållbara beteenden och följ upp m.h.a t.ex ekologiskt 
fotavtryck 9,0 0,80 55%

62. Bevara naturliga och finansiella resurser för konstruktion och 
underhåll av infrastruktur genom att bygga i anslutning till redan 
exploaterad mark

9,0 0,81 55%

28. Miljövård och återskapande av vattendrag och våtmarker 
(vattenkvalitet, habitat, biodiversitet) 9,0 0,81 55%

89. Varierade områden där alla har råd att bo 9,0 0,81 55%
17. Utbildning av boende, brukare, entreprenörer m.fl. avseende energi-
, vattenanvändning, avfallshantering m.m. 8,5 0,81 53%

54. Aktiv användning av solenergi 8,5 0,83 53%
69. Vattnets kretslopp, användning och rening av vatten 8,0 0,76 11%
102. Effektivt resursutnyttjande genom livscykelkostnadsanalys 8,0 0,78 11%
20. Processer för ständig förbättring 8,0 0,79 11%
81. Bevara och återanvänd befintliga och historiska byggnader 8,0 0,79 11%
82. Renovering av befintliga områden 8,0 0,79 11%
72. Uppföljning av energi- och vattenanvändning genom smarta 
mätare hos användarna 8,0 0,80 11%

14. Planen för stadsdelen ska stödja en levande, frisk, funktionell, och 
inkluderande utveckling 8,0 0,81 11%

48. Uppmuntra exploatering så transporter minimeras 8,0 0,81 11%
74. Koppling och hänsynstagande till angränsande byggda och 
naturliga miljöer 8,0 0,81 11%

46. Planera för blandad bebyggelse för att verka för bilfria samhällen 8,0 0,81 11%

83. Kulturmiljö 8,0 0,81 11%
4. Tillgång till säkra och skyddade hållplatser/väntrum för kollektivtrafik 8,0 0,81 11%

8. Medborgarnas delaktighet och möjlighet att påverka stadsdelens 
utformning 8,0 0,81 11%

88. Lättillgängliga, flexibla och anpassningsbara områden och 
byggnader 8,0 0,82 11%

68. Lokalt omhändertagande av dagvatten 8,0 0,82 11%
33. Ökat ansvarstagande för användning av miljöklassade produkter i 
industrin 8,0 0,82 11%

11. Gemensam vision för alla intressenter (kommun, byggindustri, 
boende och brukare) 8,0 0,82 11%

90. Säkerhetsställa att fordonens hastigheter är anpassade efter alla 
trafikanter 8,0 0,82 11%

101. Möjlighet att påverka sin inomhusmiljö, t.ex. genom öppningsbara 
fönster 8,0 0,82 11%

29. Plan för att bevara ursprunglig natur och biologisk mångfald på 
platsen 8,0 0,82 11%

12. Integrerad, effektiv och praktisk planering med alla involverade 8,0 0,82 11%
6. Stadsdelen möjliggör för både arbete och boende 8,0 0,83 11%
100. Inomhusmiljö 8,0 0,83 11%
13. Uppmuntra innovativa lösningar 8,0 0,83 11%
79. Rätt belysning för rätt plats 8,0 0,84 11%
7. Bullerfria miljöer 8,0 0,84 11%
60. Återanvändning och demontering av byggnader 8,0 0,84 11%
47. Möjlighet att ladda elbilar 8,0 0,85 11%
52. Lokalproducerad förnyelsebar energi 8,0 0,85 11%
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Aspekt Median KVI* Percentil
19. Inspiration och utbildning i stadsdelens system kontinuerligt under 
brukstiden för att öka medvetenhet 8,0 0,85 11%

106. Planera i enhet med lokala demografiska trender 8,0 0,85 11%
41. Anpassade cykelvägar för snabb och långsam trafik 8,0 0,86 11%
65. Teknisk infrastruktur i framkant 8,0 0,86 11%
97. Landskapsplanering tillsammans med kommunen för att skapa ett 
grönt område 8,0 0,86 11%

23. Habitatkompensation och habitatgenomgång 8,0 0,87 11%
71. Reduktion av vattenanvändning 8,0 0,87 11%
66. Lättillgängliga infrastrukturlösningar (värme, kyla, el, IT m.m.) för 
underhållsarbete 8,0 0,87 11%

104. Skapa attraktivt näringsliv och arbetstillfällen som kompletterar 
redan befintligt affärsliv 8,0 0,87 11%

30. Skydda sluttande branter i naturliga vattendrag för att förhindra 
erosion och ökat flöde 8,0 0,88 11%

45. Bilpool 8,0 0,88 11%
105. Planering för olika framtida ekonomiska scenarier 8,0 0,88 11%
44. Minska parkeringsmöjligheter för att uppmuntra kollektivtrafik, 
gående, cykling 8,0 0,88 11%

78. Flexibla parkeringar som även kan användas till annat 8,0 0,89 11%
92. Stadsodling 8,0 0,90 11%
58. Lokal och hållbar livsmedelsproduktion 7,5 0,91 10%
67. Gröna tak 7,0 0,89 2%
87. Lättskötta miljöer 7,0 0,89 2%
91. Bygga för att undvika lokala temperaturhöjningar 7,0 0,91 2%
59. Strategi för att använda lokalt producerade material och tjänster för 
både byggnader och infrastruktur 7,0 0,92 2%

77. Trädkantade skuggade gator 7,0 0,92 2%
10. Tydlig ansvarsfördelning för skötsel av gemensamhetsytor 7,0 0,94 2%

 73. Användning av fjärrvärme och fjärrkyla 7,0 0,94 2%
94. Tillgång till vattendrag 7,0 0,95 2%
49. Lastnings- och lossningsmöjlighet för tunga fordon 7,0 0,95 2%
76. Konst i det offentliga rummet 6,0 0,97 1%
* Kvalitativt variationsindex



 

BILAGA 6 | Aspekter från enkät till svenska hållbara 
stadsdelsprojekt med medianvärde, 
spridningsindex, percentil 



Aspekt Median KVI* Percentil
4.23 Förtäta och bygg i anslutning till redan befintlig bebyggelse 3,0 0,78 54%
4.18 Minska transporter 3,0 0,79 54%
4.35 Utnyttja och bevara platsens unika resurser 3,0 0,79 54%
4.19 Hållbara transporter 3,0 0,81 54%
4.47 Teknisk infrastruktur i framkant 3,0 0,83 54%
4.38 Lokalt omhändertagande av dagvatten 3,0 0,83 54%
4.9 Minska totalt energibehov 3,0 0,84 54%
4.1 Gemensam vision och syn på hållbarhet för alla intressenter 3,0 0,86 54%
4.27 Varierade upplåtelseformer av bostäder 3,0 0,86 54%
4.24 Anpassning och återkoppling till angränsande byggd och 
naturlig miljö

3,0 0,87 54%

4.10 Förnyelsebar energi 3,0 0,88 54%
4.21 Inomhusmiljö och komfort 3,0 0,88 54%
4.25 Omvandla och återanvänd industri-, förorenad och förfallen 
markyta

3,0 0,90 54%

4.12 Tillgängliga och väl utvecklade gång- och cykelnät 3,0 0,91 54%
4.30 Motverka barriärer i stadsrummet 3,0 0,91 54%
4.46 Minska utsläpp 3,0 0,93 54%
4.28 Funktionsblandad bebyggelse 3,0 0,93 54%
4.34 Kulturmiljö 3,0 0,94 54%
4.20 Trygghet och säkerhet 3,0 0,96 54%
4.11 Prioritera oskyddade trafikanter 3,0 0,97 54%
4.13 Väl utvecklad kollektivtrafik 3,0 0,97 54%
4.26 Tillgång till allmän platsmark och rekreation 3,0 1,00 54%
4.29 Attraktiv och tilltalande gestaltning 3,0 1,00 54%
4.3 Hållbarhetsstyrning och uppföljning i projektets alla skeden 2,5 0,86 52%
4.15 Lågt parkeringstal 2,0 0,42 6%
4.5 Osegregerat, jämlikt och jämställt samhälle 2,0 0,47 6%
4.36 Beakta extrema väderföhållanden 2,0 0,49 6%
4.39 Reducerad vattenanvändning 2,0 0,49 6%
4.33 Stadsodling 2,0 0,50 6%
4.45 Lokalproducerade varor och resurser 2,0 0,55 6%
4.4 Tydlig ansvarsfördelning för skötsel av gemensamhetsytor 2,0 0,62 6%
4.43 Miljöklassade byggmaterial 2,0 0,63 6%
4.48 Drift och underhåll 2,0 0,64 6%
4.16 Bilpool 2,0 0,65 6%
4.42 Giftfri miljö 2,0 0,66 6%
4.31 Belysningsprogram 2,0 0,69 6%
4.37 Flexibel planering 2,0 0,70 6%
4.7 Jobbtilfällen inom stadsdelen 2,0 0,77 6%
4.14 Säkra hastigheter för alla trafikanter 2,0 0,78 6%
4.22 Bullerfri miljö 2,0 0,79 6%
4.41 Rikt växt- och djurliv 2,0 0,79 6%
4.17 Möjlighet att ladda elbilar 2,0 0,80 6%
4.40 Vatten av god kvalitet 2,0 0,83 6%
4.32 Vind och solstudier 2,0 0,88 6%
4.44 Miljöcertifiering av byggnader 2,0 0,90 6%
4.2 Medborgardeltagande och transparanta dialog- och 
beslutsfattande processer

2,0 0,91 6%

4.6 Turism 1,0 0,75 2%
4.8 Ekonomisk självförsörjning inom stadsdelen 1,0 0,86 2%
* Kvalitativt variationsindex
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