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SAMMANFATTNING 
	
 
 
I dagsläget står fastighetssektorn för en betydande del av samhällets totala miljöpåverkan, 
t.ex. står den för ungefär 18 % av Sveriges totala utsläpp av växthusgaser och bostads- och 
servicesektorn står för 40 % av Sveriges totala energianvändning. Ett sätt att reducera dessa 
värden är genom att miljöcertifiera byggnader. Genom att miljöcertifiera byggnader blir det 
enklare för alla parter att välja en mer miljömässigt hållbar lösning. En miljöcertifiering kan 
ses som ett kvitto på en byggnads miljöprestanda.  
 
Syftet med arbetet är att bidra till ökad förståelse av värden med miljöcertifiering av 
byggnader. I detta arbete är det inte värden i monetära termer som eftersöks utan värden och 
nytta av miljöcertifieringar av byggnader sett ur ett bredare perspektiv. Målet är att identifiera 
hur olika aktörer i byggprocessen, som samverkar eller har samverkat i samma byggprojekt, 
ser på värden med miljöcertifiering av en byggnad vid projektering, produktion och 
förvaltning av en byggnad. Undersökningen baseras på en fallstudie där inriktningen för det 
här examensarbetet är att fokusera på två svenska husbyggnadsprojekt, där alla berörda 
byggaktörer intervjuas. Angreppssättet ligger i att adressera flera byggaktörer som samverkar 
i samma projekt, vilket skapar förutsättningar för att fånga erfarenheter och synpunkter från 
olika byggaktörer med potentiellt olika erfarenhet av att arbeta i projekt där miljöcertifiering 
enligt Miljöbyggnad är det gemensamma målet. Detta angreppssätt skiljer sig från tidigare 
studier där målet oftast har varit att analysera samma typ av byggaktör, från olika företag och 
projekt.  
 
De flesta byggaktörerna i de båda projekten hade både positiva och negativa upplevelser och 
åsikter kring miljöcertifieringen av respektive projekt. Beställarna upplevde att 
miljöcertifieringen stärkte företagets eget varumärke, bidrog till att företaget stod sig bra 
gentemot deras konkurrenter samt att arbetet i certifieringsprocessen dokumenterades och 
utfördes noggrannare. Beställarna menade också att det är viktigt att man fokuserar på 
miljöcertifieringen redan från början för att undvika efterhandskonstruktioner.  
 
Brukaren upplevde att miljöcertifieringen medförde positivt välmående för de anställda 
genom bland annat särskilda kontorslösningar som var bra för både kropp och hälsa.  
 
Ur arkitekternas perspektiv upplevdes miljöcertifieringen ta mer tid och medförde lite mer 
krångel i arbetet jämfört med om byggnaden inte skulle certifieras. Enligt arkitekterna 
behöver kraven som i nuläget finns givna för att certifiera enligt Miljöbyggnad uppdateras 
och arkitekterna upplevde även att miljöcertifieringen påverkade gestaltningen av byggnaden.  
 
Entreprenören upplevde att miljöcertifieringen kan bli både tids- och resurskrävande om 
kravställandet inte är tydligt. Ur entreprenörens perspektiv är det också viktigt att viljan och 
ambitionen hos samtliga byggaktörer gällande miljöcertifieringen är densamma samt att 



	

beslutet om en certifiering kommer in så tidigt i projektet som möjligt för att undvika att 
problem uppstår.  
 
Projektledarna upplevde att miljöcertifieringen krävde något mer administrativt arbete men att 
ansvaret och uppföljningen i projektet blir tydligare när en byggnad ska miljöcertifieras.  
 
Beställarna, arkitekterna och projektledarna upplevde att miljöcertifieringen kunde ses som ett 
kvitto på att BBR-kraven uppfylldes samt på god miljömedvetenhet. Enligt både beställarna 
och projektledarna innebar miljöcertifieringen en kvalitetsstämpel på både företagets eget 
arbete samt på den fysiska byggnaden. Samma aktörer upplevde även att miljöcertifieringen 
är väldigt byråkratisk samt att verifieringsfasen kräver väldigt mycket arbete.  
 
Beställarna och arkitekterna upplevde att miljöcertifieringen var kostnadsdrivande och därför 
kan vara svår att bära vid mindre projekt. Enligt både arkitekterna och entreprenören 
fungerade miljöcertifieringen som ett bra marknadsföringsverktyg.  
 
Under arbetets gång lyftes det fram åsikter om att miljöcertifieringar av byggnader är 
kostnadsdrivande. Ett förslag på fortsatta studier hade därför kunnat vara att undersöka hur 
man kan göra miljöcertifieringen så kostnadseffektiv som möjligt. Att utifrån en given 
betygsnivå ta reda på vilka betyg varje indikator bör ha för att uppnå nivån samt till en så låg 
kostnad som möjligt för projektet.  
 
 
Nyckelord: Hållbart byggande, Värden, Miljöcertifiering av byggnader, Miljöbyggnad.  
  
 



	

ABSTRACT 
	
	
	
In the current situation, the real estate sector accounts for a significant part of the total 
environmental impact by the community, for example it accounts for about 18% of Sweden's 
total emissions of greenhouse gases and the residential and service sector accounts for 40% of 
Sweden's total energy use. One way to reduce these values are through environmental 
certification of buildings. Environmental certification of buildings makes it easier for all 
parties to choose a more environmentally sustainable solution. An environmental certification 
can be seen as an acknowledgment of a building's environmentally performance.  
 
The aim of this study is to contribute to greater understanding of values of the environmental 
certification of buildings. In this study, it is not the values of monetary terms that are sought 
but values and benefits by environmental certification of buildings in a broader perspective. 
The goal is to identify how the various actors in the building process, which interact or have 
interacted in the same building project, look at values of the environmental certification of a 
building during the design, production and management of a building. This study is based on 
a case study where the aim for this thesis is to focus on two Swedish building projects, where 
all building actors will be interviewed. The approach is to address building actors that interact 
in the same project, creating conditions to capture input from the various building actors with 
potentially different working experience in projects where environmental certification by 
Miljöbyggnad is the common goal. This approach differs from previous studies in which the 
objective usually has been to analyze the same type of building actor, from different 
companies and projects. 
 
Most of the interviewed building actors had both positive and negative experiences and 
opinions about the environmental certification of each project. The clients felt that the 
environmental certification strengthened the company's own brand, contributed to 
improvements in terms of benchmarking and that the work was documented and performed 
more accurate in the certification process. The clients also said that it is important to focus on 
the environmental certification from the beginning to avoid construction after the event. 
 
The user felt that the environmental certification resulted in positive well-being for the 
employees by including specific office solutions that were good for both body and health. 
 
From the architect's perspective the environmental certification perceived to take more time 
and meant little more hassle in the work compared to if the building would not be certified. 
According to the architects, the currently requirements to certify according to Miljöbyggnad 
needs to be updated and the architects also felt that environmental certification influenced the 
design of the building.  
 
The contractor felt that environmental certification could require both more time and 
resources if the requirement of specification is not clear defined. From the contractor's 



	

perspective, it is also important that the will and ambition of all building actors regarding the 
environmental certification are the same and that the decision of an environmental 
certification is decided as early as possible to avoid problems. 
 
The project managers felt that the environmental certification required some more 
administrative work, but that the responsibility and the follow-up of the project becomes 
clearer when a building is going to be environmentally certified. 

 
The clients, architects and project managers felt that the environmental certification could be 
seen as an acknowledgment that the regulatory requirements are fulfilled and good 
environmental awareness. According to both clients and project managers the environmental 
certification worked as a stamp of quality on both the companies own work and on the 
physical building. The same actors also felt that the environmental certification is very 
bureaucratic and that the verification phase requires a lot of work.  
 
The clients and the architects felt that the environmental certification is a cost driver and may 
therefore be difficult to manage in smaller projects. According to both the architects and the 
contractor the environmental certification worked as a good marketing tool. 
 
During the work, the opinion that an environmental certification is a cost driver came up. A 
proposal for further study had therefore been to explore how to make the environmental 
certification as cost effective as possible. To find out which rating each indicator should have 
to accomplish the given grade at the lowest cost for the project.  
 
 
Keywords: Sustainable building, Values, Environmental certification of buildings, 
Miljöbyggnad. 
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1 INLEDNING 
 
 
 
I detta inledande kapitel ges en introduktion till arbetet genom beskrivning av bakgrund och 
syfte. 
 

1.1  Bakgrund 
	
Jordens klimat är i ständig förändring och denna förändring har skett naturligt under all tid. 
Mätningar som gjordes i början på 1900-talet visar att medeltemperaturen under denna tid har 
ökat med cirka 0,9 grader. Denna snabba ökning beror till stor del på människan och våra 
utsläpp av växthusgaser. (Naturvårdsverket, 2016:b) 
 
I Sverige har intresset för miljöfrågor ökat de senaste åren och människor har blivit alltmer 
medvetna om hur deras val i vardagen påverkar miljön. Sveriges riksdag har bland annat 
arbetat ihop ett övergripande generationsmål, sexton stycken miljökvalitetsmål, se Tabell 1 – 
Sveriges miljökvalitetsmål, samt tjugofyra stycken etappmål som beskriver Sveriges 
eftersträvade miljösituation. Etapp- och miljökvalitetsmålen ligger till grund för det 
övergripande generationsmålet. (Boverket, 2016)  
 
Generationsmålet beskrivs enligt följande:  
 
 

”Det övergripande målet för miljöpolitiken är att till nästa generation lämna över ett 
samhälle där de stora miljöproblemen är lösta, utan att orsaka ökade miljö- och 

hälsoproblem utanför Sveriges gränser.” 
(Naturvårdsverket, 2016:c) 
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Tabell 1 – Sveriges miljökvalitetsmål 
(Naturvårdsverket, 2016:d) 
Begränsad klimatpåverkan Grundvatten av god kvalitet 
Frisk luft  Hav i balans samt levande kust och skärgård 
Bara naturlig försurning Myllrande våtmarker 
Giftfri miljö Levande skogar 
Skyddande ozonskikt Ett rikt odlingslandskap 
Säker strålmiljö Storslagen fjällmiljö 
Ingen övergödning God bebyggd miljö 
Levande sjöar och vattendrag  Ett rikt växt- och djurliv 
 
 
Varje år görs en bedömning för att se hur kvalitetsmålen ligger till i förhållande till 
generationsmålet. Denna bedömning görs i betygsskalan ja, nära eller nej för samtliga 
miljökvalitetsmål. (Naturvårdsverket, 2016:d) Bedömningen för 2016 visar att endast ett 
miljökvalitetsmål, skyddande ozonskikt, kommer att uppnås innan 2020 samt ytterligare ett, 
säker strålmiljö, som delvis kommer att uppnås innan 2020. Trots denna låga siffra visar 
samma bedömning att många av målen går åt rätt håll, även om det i nuläget inte ser ut att de 
kommer att kunna uppnås innan 2020. (Naturvårdsverket, 2016:e)  
 
Flera av de uppställda miljökvalitetsmålen är relevanta för bygg- och fastighetssektorn, bland 
annat God bebyggd miljö och Begränsad klimatpåverkan (Boverket, 2016). Fastighetssektorn 
står idag för ungefär 18 % av Sveriges totala utsläpp av växthusgaser och bostads- och 
servicesektorn står för 40 % av Sveriges totala energianvändning (Svenskt Näringsliv, u.å.). 
Genom att miljöcertifiera byggnader underlättar man för alla parter att välja en hållbar 
lösning. En miljöcertifiering kan ses som ett kvitto på en byggnads prestanda. (Sweden Green 
Building Council, u.å:h) Miljöcertifieringar av byggnader bidrar  till att miljöarbetet i världen 
fortskrider och innebär att ansvar för miljön tas, samtidigt som byggprocessen kvalitetssäkras 
(Sweden Green Building Council, 2014:a). 
 
Det finns flera olika system som kan användas för att miljöcertifiera byggnader idag. De 
vanligast i Sverige förekommande, och som även kommer att behandlas i detta arbete är: 
Miljöbyggnad, GreenBuilding, BREEAM, LEED och Svanen. Vilket av alla dessa system 
som används kan bero på flera olika saker. Exempelvis, vilken typ av byggnad som ska 
certifieras, om byggnaden även ska kunna mäta sig internationellt, vilka faktorer som är 
viktiga att bedöma vid just den här byggnaden och så vidare. 
 
Flera studier inom ämnet värden med miljöcertifiering av byggnader har gjorts tidigare. 
Studierna har då oftast riktat in sig på att analysera samma typ av byggaktör, från olika 
företag och projekt. Faktorer som analyserats i tidigare studier är bland annat byggaktörers 
syn på att arbeta med olika miljöcertifieringssystem (Waara, 2012), vad anledningen kan vara 
till att miljöcertifiera eller inte miljöcertifiera en byggnad (Waara, 2012), hur en 
miljöcertifierad byggnad skiljer sig från en icke-miljöcertifierad byggnad (Broström och 
Weinz, 2010) samt vad det kan finnas för andra mervärden med en miljöcertifierad byggnad 
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(Brown, Malmqvist och Wintzell, 2014). De resultat som kommit fram i dessa studier kan 
sammanfattas som både positiva och negativa. En miljöcertifiering anses bland annat medföra 
långsiktiga energi- och kostnadsbesparingar, men också en tidskrävande certifieringsprocess.  
 
Inriktningen för det här examensarbetet är att fokusera på två utvalda husbyggnadsprojekt, där 
alla berörda byggaktörer intervjuas. Angreppssättet ligger i att adressera flera byggaktörer 
som samverkar i samma projekt, vilket skapar förutsättningar för att fånga erfarenheter och 
synpunkter från olika byggaktörer med potentiellt olika erfarenhet av att arbeta i projekt där 
miljöcertifiering enligt Miljöbyggnad är det gemensamma målet. Detta angreppssätt skiljer 
sig från tidigare studier inom ämnet värden med miljöcertifiering av byggnader.  
	

1.2  Syfte 
	
Syftet med arbetet är att bidra till ökad förståelse av värden med miljöcertifiering av 
byggnader. I detta arbete är det inte värden i monetära termer som eftersöks utan värden och 
nytta av miljöcertifieringar av byggnader sett ur ett bredare perspektiv. Målet är att identifiera 
och jämföra hur olika aktörer i byggprocessen, som samverkar eller har samverkat i samma 
byggprojekt, ser på värden med miljöcertifiering av en byggnad vid projektering, produktion 
och förvaltning av en byggnad. Undersökningen baseras på en fallstudie där intervjuer görs 
med berörda byggaktörer i två olika husbyggnadsprojekt. Byggnaderna som ingår i dessa 
projekt ska certifieras enligt Miljöbyggnad, vilket har gjort att detta miljöcertifieringssystem 
har studerats lite mer ingående i detta arbete. Arbetet är också avgränsat till studier om 
miljöcertifiering av byggnader i Sverige.    
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2 METOD 
	
	
	
I detta kapitel beskrivs och motiveras vilka olika typer av metoder som använts för att samla 
in information och material till detta arbete.   
	

2.1  Metodval 
 
Detta arbete innefattar en litteraturstudie och en fallstudie. Mina kunskaper om 
miljöcertifiering av byggnader var innan arbetet inte särskilt stora. Några kurser inom miljö 
och hållbarhet har jag läst under min tid på Luleå Tekniska Universitet. Däremot har ingen 
utav dessa behandlat just miljöcertifieringar av byggnader. Därför har en litteraturstudie gjorts 
för att få en djupare inblick om miljöcertifieringar av byggnader samt för att studera och ta del 
av tidigare resultat och forskning om värden med miljöcertifieringar av byggnader. 
Litteraturstudien beskrivs mer ingående i Kapitel 2.2 - Litteraturstudie.  
 
Yin (2009) skriver att valet av forskningsstrategi grundar sig i svaren till tre olika betingelser, 
se Tabell 2 – Relevanta situationer för användning av olika forskningsstrategier.  Dessa 
betingelser är vilken typ av forskningsfråga som formulerats, om det krävs någon kontroll av 
beteende samt om forskningens fokus ligger på aktuella eller historiska händelser skriver Yin 
(2009).  
 
Tabell 2 – Relevanta situationer för användning av olika forskningsstrategier.  
(Yin, 2009) 
Strategi Typ av 

forskningsfråga 
Krävs det en kontroll 
av beteende? 

Fokus på aktuella 
händelser 

Experiment Hur, varför?  Ja Ja 
Survey Vilka, vad, var, hur 

många, hur mycket?  
Nej Ja 

Analys av källor Vilka, vad, var, hur 
många, hur mycket?  

Nej Ja/nej 

Historisk studie Hur, varför?  Nej Nej 
Fallstudie Hur, varför?  Nej Ja 
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Målet med detta examensarbete var att identifiera och jämföra hur olika aktörer i 
byggprocessen, som samverkar eller har samverkat i samma byggprojekt, ser på värden med 
miljöcertifiering av en byggnad vid projektering, produktion och förvaltning av en byggnad. 
Eftersom målet är formulerat utifrån en hur-fråga blev valet av forskningsstrategi en 
fallstudie. Fallstudien beskrivs mer ingående i Kapitel 2.3 – Fallstudie.  
 
Valet av ämnesområde föll sig relativt naturligt för mig då jag har ett stort intresse för miljö 
och hållbarhet. Ämnet är också väldigt aktuellt idag med tanke på den rådande 
miljösituationen och detta förstärkte argumenten för att jag skulle skriva mitt arbete just inom 
detta område.  
 
Val av husbyggnadsprojekt, inhämtning av information om dessa samt allmän information om 
miljöcertifieringssystemen har skett i dialog med handledare.  
 
Arbetets övergripande delar är problemformulering, litteraturstudie, fallstudie, diskussion och 
slutsats. Hur dessa olika delar hänger samma illustreras i nedanstående figur, se Figur 1 - 
Schematisk figur över hur de olika delarna i arbetet hänger samman.  
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 1 – Schematisk figur över hur de olika delarna i arbetet hänger samman. 
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2.2  Litteraturstudie  
	
Litteraturstudien bygger på relevant litteratur om miljöcertifiering av byggnader. Information 
har inhämtats från internet, litteratur samt från dialog med handledare. På internet har 
informationen hämtats från databasen Google Scholar samt från olika organisationers 
hemsidor, till exempel Sweden Green Building Council och U.S. Green Building Council. 
Detta arbete är avgränsat till studier om miljöcertifieringar av byggnader i Sverige och därför 
har endast svensk litteratur sökts. Ord som har använts vid sökning av litteratur för arbetet är 
miljöcertifieringssystem, värden med miljöcertifiering av byggnader och Miljöbyggnad.  
 
Litteraturstudien börjar med att allmänt beskriva bakgrunden till varför man bör 
miljöcertifiera byggnader. Därefter beskrivs fem i Sverige förekommande certifieringssystem. 
Miljöbyggnad beskrivs lite mer ingående eftersom det är det systemet som använts vid 
certifieringen av byggnaderna i fallstudien. Litteraturstudien inkluderar även en jämförelse 
mellan dessa fem system och slutligen beskrivs tidigare resultat av forskningar och 
undersökningar gällande värden med miljöcertifiering av byggnader.  
 

2.3  Fallstudie  
 
I fallstudien har två husbyggnadsprojekt studerats där byggnaderna som ingår ska certifieras 
enligt Miljöbyggnad. Valet till att endast studera två olika projekt gjordes för att möjliggöra, 
med tanke på den snäva tidsramen för arbetet, fler intervjuer med olika typer av byggaktörer. 
Byggaktörerna som intervjuats är; Fastighetsförvaltare/beställare, brukare, arkitekt, 
entreprenör och projektledare. I det ena projektet har även en person på den aktuella 
kommunen intervjuats. Denna person arbetade som projektledare och fastighetsingenjör, men 
har i detta arbete benämnts som enbart projektledare. Projektledarna är anlitade av beställaren 
för att planera, leda och styra projekten. Valet av vilka husbyggnadsprojekt som skulle 
studeras gjordes tillsammans med handledaren där grunden till valet var att få tillgång till 
intervjupersoner samt dokumentation om projekten via handledaren.  
 
De både projekten befinner sig i olika byggskeden. Det ena tillhör ett pågående projekt medan 
det andra ett avslutat. Detta val gjordes dels för att jag själv tycker det verkade intressant att 
studera två projekt som är i helt olika skeden, men också för att kunna nå fram till de olika 
byggaktörerna på lite olika sätt. Vid det pågående projektet är det inte möjligt att intervjua 
någon boende eller brukare, men däremot är övriga byggaktörer högst insatta och delaktiga i 
projektet, vilket innebär att man får svaren i ett tidigt skede. Någon utvärdering av resultatet 
har man dock ännu inte hunnit göra. I det avslutade projektet har en brukare kunnat intervjuas 
och där svaren speglar brukarens upplevelser av den färdiga byggnaden.  
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2.3.1 Intervjuer  
 
Det empiriska materialet i fallstudien har samlats in genom intervjuer samt via 
projektdokumentation som erhållits av handledare. Enligt Bryman (2008) är det lämpligt att 
använda sig av intervjuer som datainsamlingsmetod då man är intresserad av människors 
tankar och upplevelser. Kihlgren (2014) beskriver särskilt två olika typer av intervjuer, fullt 
strukturerad intervju och semi-strukturerad intervju. Jag valde att använda mig av semi-
strukturerade intervjuer, vilket enligt Kihlgren (2014) bygger på färdiga intervjufrågor precis 
som i en fullt strukturerad intervju, men där man tillåts att ställa följdfrågor till den 
intervjuades svar. Intervjuerna har i första hand hållits genom ett fysiskt möte på den 
intervjuades kontor. Vid tillfällen då detta inte varit möjligt, på grund av långa avstånd eller 
andra orsaker, har intervjuerna istället hållits på telefon. Varje intervju var 15-45 minuter 
lång.   
 
Intervjuer har hållits med totalt 8 personer, se Tabell 3 – Beskrivning av intervjuade personer. 
Alla personer som intervjuats, förutom en, är delaktiga på ett eller annat sätt i de två studerade 
projekten. En av personerna (Projektledare K) har ingen koppling till något utav fallstudiens 
båda projekt, men berörs då hen jobbar på den kommun där ett av projekten är beläget. 
Frågorna, se Bilaga 1 – Intervjufrågor, har formulerats på ett öppet sätt för att tillåta den 
intervjuade att svara fritt på frågan. Intervjuguiden utgår ifrån samma grundläggande bas, men 
har senare anpassats till respektive byggaktör.  
 
Någon intervju med entreprenören i ett av projekten, Visionen 3, har inte kunnat genomföras 
då personen inte svarat vid försök till kontakt. Orsaken till detta är oklar, men tidsbristen 
skulle kunna tänkas vara en möjlig anledning.  
 
Intervjuerna, se Bilaga 1 – Intervjufrågor, börjar med att de intervjuade personerna ombads 
berätta lite kort om sin yrkesroll. Detta för att få en tydligare bild om vem personen är och 
vilken koppling de har till projektet. Därefter inriktar sig frågorna mer mot just 
miljöcertifiering av byggnader där intresset ligger i att ta reda på de intervjuades upplevelser 
och erfarenhet kring detta samt vad de ser för särskilt positiva och negativa delar med 
miljöcertifiering av byggnader.  
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Tabell 3 – Beskrivning av intervjuade personer.  

Namn Projekt Byggaktör Organisation 
Beställare S Kv Städet Beställare/ 

Fastighetsförvaltare 
Finnvedsbostäder AB 

Arkitekt S Kv Städet Arkitekt Vid inblandning i Kv Städet: 
Vilborg Arkitekter 
Idag: White Arkitekter  

Entreprenör S Kv Städet Entreprenör BYGGA AB 
Projektledare S Kv Städet Projektledare bsv arkitekter och ingenjörer 
Projektledare K Har inte varit 

delaktig i 
något av 
fallstudiens 
projekt 

Projektledare/ 
Fastighetsingenjör 

Värnamo Kommun 

Beställare V Visionen 3 Beställare/ 
Fastighetsförvaltare/ 
Projektledare 

Castellum 

Arkitekt V Visionen 3 Arkitekt Vid inblandning i Visionen 3: 
Enter Arkitektur 
Idag: bsv arkitekter och 
ingenjörer 

Brukare V Visionen 3 Brukare Trafikverket 
	

 
Intervjufrågorna skickades ut till respektive byggaktör några dagar innan själva intervjun 
skulle äga rum. Detta för att ge den intervjuade möjlighet att fundera kring frågorna och 
förbereda sig inför intervjun i lugn och ro.  
 
Tillvägagångssätt, författarens tidigare erfarenheter samt motiveringar till de val som gjorts 
beskrivs i arbetets metodavsnitt för att skapa transparens genom arbetet. Denna rapport har 
även skickats ut till samtliga intervjuade byggaktörer för granskning. Detta för att säkerställa 
att den information som står i denna rapport stämmer överens med vad personerna har sagt 
och menat i intervjun. Intervjuerna som hölls spelades in och därefter transkriberades 
samtalet. Detta var något som tog väldigt lång tid, men genom att transkribera samtalet 
minskas risken att göra omedvetna tolkningar när man sedan analyserar resultatet.  
 
Resultaten från intervjuerna sammanställdes i en tabell där fördelar respektive nackdelar som 
de intervjuade byggaktörerna lyft fram analyserades, kategoriserade och ställdes mot de för- 
och nackdelar som identifierats från litteraturstudien i kapitel 2.2. I samma tabell placerades 
även namnet ut på den typ av aktör som identifierat respektive för- och nackdel från 
fallstudien. Detta för att enklare få en generell överblick över resultaten samt hitta likheter 
och skillnader mellan de intervjuade aktörernas åsikter.  
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3 LITTERATURGENOMGÅNG 
	
	
	
I detta kapitel beskrivs fem förekommande miljöcertifieringssystem i Sverige och jämförs 
sinsemellan. Därefter beskrivs resultat från tidigare studier gällande värden med 
miljöcertifieringar av byggnader. 
	

3.1   Miljöcertif ieringssystem 
 
Bygg- och fastighetssektorns klimatpåverkan är betydande (Naturvårdsverket, 2016:a) och ett 
sätt för att säkerställa att en byggnad är bra ur miljösynpunkt är att se om byggnaden är 
miljöcertifierad. Miljöcertifiering av byggnader ger en kvittens på hur bra en byggnads 
prestanda är och intresset för detta har under de senaste åren ökat. (Sweden Green Building 
Council, u.å:h) 
 
Sweden Green Building Council (u.å:h) skriver på sin hemsida att de är den ledande 
organisationen i Sverige inom hållbart samhällsbyggande och att deras verksamhet arbetar 
med fyra olika miljöcertifieringssystem; Miljöbyggnad, GreenBuilding, BREEAM och 
LEED. Ett annat i Sverige förkommande miljömärkningssystem är Svanen som utvecklas och 
tillhandahålls av Miljömärkning Sverige AB. I denna litteraturstudie kommer Miljöbyggnad 
att studeras lite mer ingående jämfört med övriga miljöcertifieringssystem. Detta eftersom 
byggnaderna i fallstudien ska certifieras enligt Miljöbyggnad.  
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GreenBuilding  

	
GreenBuilding var ett EU-initiativ som utvecklades mellan 2004-2014. Den primära tanken 
bakom initiativet var att skynda på energieffektiviseringen inom bygg- och fastighetssektorn.  
År 2010 tog Sweden Green Building Council över ansvaret för systemet och är fortfarande 
den organisation som, även efter att initiativet avslutades, förvaltar och hanterar 
GreenBuilding. Lokaler och bostäder, både befintliga och nybyggda, kan certifieras i 
GreenBuilding. För detta krävs en energireducering på 25 % eller jämfört med 
nybyggnadskraven i BBR, Boverkets byggregler. (Sweden Green Building Council, u.å:d) 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 2 – Logga för certifiering i GreenBuilding. 
(Sweden Green Building Council, 2016:b) 

 

BREEAM 
 
BRE Environmental Assesment Method (BREEAM) lanserades år 1990 i Storbritannien och 
är ett av Europas mest spridda miljöcertifieringssystem. BREEAM är också världens första 
miljöcertifieringssystem och har i nuläget använts för att certifiera över 550 000 byggnader. 
(BREEAM, u.å.)  
 
BREEAM-SE, bildat år 2013, är den svenska versionen av BREEAM och är helt anpassad 
efter svenska förhållanden. Systemet kan användas på både ny- och ombyggnationer.	(Sweden 
Green Building Council, 2011:a)  
 
 
 
 
 

 
Figur 3 – Logga för certifiering i BREEAM-SE. 

(Sweden Green Building Council, u.å:c) 



		
VÄRDEN MED MILJÖCERTIFIERINGAR AV BYGGNADER 

	
	 	

17	
	

BREEAM-SE kan appliceras på kontors-, handels-, och industribyggnader där byggnaderna 
bedöms inom följande områden: Ledning, Hälsa och inomhusmiljö, Energi, Transport, 
Vatten, Material, Avfall, Mark och ekologi samt föroreningar. Om byggnaden även har 
miljömässigt innovativa lösningar kan extra poäng tilldelas för detta. Byggnader som 
certifieras i BREEAM kan uppnå betygen: Pass, Good, Very Good, Excellent eller 
Outstanding. (Sweden Green Building Council, u.å:c)	
	

LEED 

 
LEED, Leadership in Energy and Environmental Design, är världens mest spridda 
miljöcertifieringssystem. Systemet utvecklades i USA av företaget U.S. Green Building 
Council år 2000. LEED är utvecklat för att kunna appliceras på alla olika typer av byggnader 
samt fungera i en byggnads alla olika skeden. (U.S. Green Building Council, u.å:b)  
 
Internationellt sätt ligger Sverige på nionde plats på U.S. Green Building Councils topp-tio-
lista över länder som använder certifieringssystemet. Listan grundar sig på antal certifierade 
projekt och kvadratmeter. (McCadden, 2016) Denna placering innebär en ökning från år 2015 
då Sverige hamnade på en tionde plats. (Long, 2015) 
 
Byggnader som certifieras enligt LEED bedöms inom fem olika områden; närmiljö, 
vattenanvändning, energianvändning, material samt inomhusklimat. Beroende på byggnadens 
miljöprestanda så kan fyra olika nivåer uppnås: Certifierad, Silver, Guld och Platinum. Precis 
som i BREEAM kan miljömässigt innovativa lösningar ge extra poäng. (Sweden Green 
Building Council, u.å:e) 
 
 
 
 
 

 
 

 
Figur 4 – Logga för certifiering i LEED. 
(Sweden Green Building Council, u.å:e) 

 
 

Svanen 
 
Svanen är ett miljömärkningssystem som utvecklas och tillhandahålls av Miljömärkning 
Sverige AB. Organisationen grundades 1998 och hette då SIS Miljömärkning AB. 
(Miljömärkning Sverige, u.å:b) Enligt Miljömärkning Sverige (u.å:d) är Svanen ett av 
Sveriges mest välkända miljömärkningssystem för privata konsumenter.  
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Att märka enligt Svanen kan i dagsläget endast göras på småhus, flerbostadshus samt 
förskole- och skolbyggnader. (Miljömärkning Sverige, u.å:a) 
 
För att kunna märka en byggnad enligt Svanen ställs det krav inom följande områden: 
Energibehov, Byggprocess och Material. (Miljömärkning Sverige, u.å:a) 
 
	
	
	
	
	

 
 

 
Figur 5 – Logga för Svanenmärkning. 

(Miljömärkning Sverige, u.å:a) 

	

3.1.1 Miljöbyggnad 

 
Miljöbyggnad, tidigare Miljöklassad byggnad, tillhör ett av Sveriges vanligaste 
miljöcertifieringssystem. Systemet är utvecklat efter svenska förhållanden och kan appliceras 
på bostäder och lokaler, både nyproducerade- till redan befintliga byggnader.  
(Sweden Green Building Council, u.å:g)  
	
	
	
	
	
	
	

Figur 6 – Logga för certifiering i Miljöbyggnad. 
(Sweden Green Building Council, u.å:g) 

 
 
Miljöbyggnad lanserades år 2005 av ByggaBoDialogen (Sweden Green Building Council, 
u.å:g) som var ett samarbete mellan företag, kommuner och regering, som bildades 2003. 
ByggaBoDialogens primära syfte var att arbeta mot en hållbar bygg- och fastighetssektor. Tre 
områden för hållbarhet var prioriterade; hälsosam innemiljö, effektiv energianvändning och 
effektiv resursanvändning. (Delegationen för hållbara städer, u.å) 
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Bedömningskriterier och klassningssystem 
 
Beroende på byggnadens prestanda kan tre olika nivåer uppnås med Miljöbyggnad; Guld, 
Silver eller Brons. (Sweden Green Building Council, u.å:g) Brons är den lägsta nivån och 
motsvarar de grundkrav som ställs enligt bestämmelser eller praxis. Byggnaden klassas inom 
tre värderingsområden: Energi, Innemiljö samt Material. Ett fjärde område, särskilda 
miljökrav, tillkommer också ifall byggnaden har eget vatten- och avloppssystem. (Sweden 
Green Building Council, 2014:b) 
 
Klassningen för en redan befintlig byggnad och för en ny/projekterad byggnad går till på 
samma sätt. Det som skiljer dessa två åt är vissa indikatorer och aspekter eftersom de är 
avsedda för olika ändamål. Även betygskriterierna skiljer sig beroende på om byggnaden är 
ny eller befintlig. Klassningssystemet för Miljöbyggnad är uppbyggt av tre olika delar: 
indikatorer, aspekter samt områden, se Tabell 4 och 5 - Klassning för Miljöbyggnad, 
uppbyggd av indikatorer, aspekter samt områden för nyproducerad/befintlig byggnad. Initialt 
bestäms klassningen för indikatorn, som i sin tur aggregeras till en miljöklass för aspekten 
och därefter för området. (Sweden Green Building Council, 2014:b) 
 
Det lägsta områdesbetyget som erhålls, av tre möjliga, leder till den slutgiltiga miljöklassen 
för byggnaden, se Tabell 6 – Miljöklassningens väg från indikator till byggnad. 
(Sweden Green Building Council, 2014:b) 
 
Tabell 4 – Klassning för Miljöbyggnad, uppbyggd av indikatorer, aspekter samt områden för nyproducerad 
byggnad.  
(Sweden Green Building Council, 2014:b) 
Indikator Aspekt Område 
1. Energianvändning Energianvändning  

Energi 
2. Värmeeffektbehov 

Effektbehov 
3. Solvärmelast 
4. Energislag Energislag 
5. Ljudmiljö Ljudmiljö  

 
 
 
Innemiljö 

6. Radon  
Luftkvalitet 7. Ventilationsstandard 

8. Kvävedioxid 
9. Fuktsäkerhet Fukt 
10. Termiskt klimat vinter  

Termiskt klimat 
11. Termiskt klimat sommar 
12. Dagsljus  Dagsljus 
13. Legionella Legionella 
14. Dokumentation av byggvaror  
15. Utfasning av farliga ämnen 

Farliga ämnen 
Utfasning av farliga ämnen 

Material  
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Tabell 5 – Klassning för Miljöbyggnad, uppbyggd av indikatorer, aspekter samt områden för befintlig byggnad.  
(Sweden Green Building Council, 2014:b) 
Indikator Aspekt Område 
1. Energianvändning Energianvändning  

Energi 
2. Värmeeffektbehov 

Effektbehov 
3. Solvärmelast 
4. Energislag Energislag 
5. Ljudmiljö Ljudmiljö  

 
 
 
Innemiljö 

6. Radon  
Luftkvalitet 7. Ventilationsstandard 

8. Kvävedioxid 
9. Fuktsäkerhet Fukt 
10. Termiskt klimat vinter  

Termiskt klimat 
11. Termiskt klimat sommar 
12. Dagsljus  Dagsljus 
13. Legionella Legionella 
16. Sanering av farliga ämnen Sanering av farliga ämnen Material  
 
 
Tabell 6 – Miljöklassningens väg från indikator till byggnad.  
(Sweden Green Building Council, 2014:b) 
Från indikator till aspekt Lägsta indikatorbetyget ger aspektbetyget 
Från aspekt till område Lägsta aspektbetyget ger områdesbetyget såvida inte hälften 

av betygen är högre. Då blir områdesbetyget närmsta betyg 
över det lägsta aspektbetyget.  

Från område till byggnad Lägsta områdesbetyget ger byggnadsbetyget 
 
 
Klassningssystemet för Miljöbyggnad är konstruerat på ett sätt som gör det möjligt att erhålla 
miljöklass Guld på byggnaden även om vissa indikatorer bara uppnått klassningen Silver. Har 
byggnaden däremot fått brons på någon av indikatorerna är det inte möjligt att få 
byggnadsbetyget Guld. (Sweden Green Building Council, u.å:g) Vissa indikatorer kräver att 
en enkätundersökning besvaras för att ett indikatorbetyg i Guld ska få kvarstå. Denna 
enkätundersökning berör inomhusmiljön i byggnaden och för att få behålla betyget Guld 
krävs att 80 % av de svarande brukarna är nöjda med denna. Indikatorerna som kräver en 
enkätundersökning är: Ljudmiljö, Ventilationsstandard, Fuktsäkerhet, Termiskt klimat vinter, 
Termiskt klimat sommar och dagsljus. Ett avsteg gäller för indikatorn Fuktsäkerhet där det 
istället krävs att 90 % av brukarna är nöjda. (Sweden Green Building Council, 2014:b) 
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Indikatorerna bedöms på två olika nivåer: rums- eller byggnadsnivå, se Figur 7 – 
Indikatorernas uppdelning vid verifiering av nyproducerad byggnad samt vid bedömning av 
befintlig byggnad i rums- respektive byggnadsnivå. Vid bedömning av nyproduktion värderas 
även indikatorn Ljudmiljö på byggnadsnivå. När bedömningen görs för indikatorerna på 
rumsnivå ska den totala arean för de bedömda rummen summeras till varje betygsgräns: Guld, 
Silver eller Brons. Det lägsta rumsbetyget ger det slutgiltiga indikatorbetyget. Samma princip 
gäller om byggnaden har flera våningsplan. Däremot kan rumsbetyget höjas ett steg om minst 
hälften av den totala rumsarean har högre betyg. För att bedömningen på rumsnivå ska bli så 
korrekt som möjligt ska denna helst inte omfatta mer än 20 % av ett våningsplans Atemp. 
Vistelserummen med sämst förutsättningar är de som ska bedömas. (Sweden Green Building 
Council, 2014:b) 
 
 

 
Figur 7 – Indikatorernas uppdelning vid verifiering av nyproducerad byggnad samt vid bedömning av befintlig 

byggnad i rums- respektive byggnadsnivå. 
(Sweden Green Building Council, 2014:b) 
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Certif ieringsprocessen 

	
Certifieringsprocessen för Miljöbyggnad är uppdelad i ett flertal olika steg som illustreras i 
nedanstående bild, se Figur 8 – Certifieringsprocessen för Miljöbyggnad. Giltighetstiden för 
en certifiering i Miljöbyggnad är 10 år. Tiden räknas från när byggnaden fick sin certifiering 
alternativt tills någon större ombyggnation eller förändring av verksamheten görs. En 
certifiering kan dras tillbaka om någon av följande orsaker inträffar: om verifieringen av 
byggnaden uteblir; om några uppgifter i ansökan inte stämmer; eller om kraven för 
Miljöbyggnad inte uppnås vid granskning. (Sweden Green Building Council, 2016:a) 
 
Inom två år från det att en byggnad, vid nybyggnad eller ombyggnation, har tagits i bruk ska 
den verifieras. Detta innebär att en oberoende granskare går igenom bland annat ritningar och 
beräkningar för att se att dessa uppfyller de givna kraven. Först efter att denna 
verifieringsansökan har granskats och godkänts får byggnaden sitt certifikat. (Sweden Green 
Building Council, 2016:a)  
 
 

	
Figur 8 – Certifieringsprocessen för Miljöbyggnad. 

(Sweden Green Building Council, 2016:a) 
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Avgifter  
 
Avgifterna för att certifiera enligt Miljöbyggnad varierar beroende på om det är nybyggnad, 
ombyggnad eller en befintlig byggnad som ska certifieras, se Tabell 7, 8 och 9 - Avgifter för 
certifiering enligt Miljöbyggnad, nybyggnad/ombyggnad/befintlig byggnad. Utöver dessa 
avgifter kan även ytterligare avgifter för exempelvis försening och förhandsgodkännande att 
tillkomma. Prislistan gäller för 2016 och endast för fastighetsägare som är medlemmar i 
Sweden Green Building Council. Samtliga avgifter höjs med 43 % om fastighetsägaren inte är 
medlem. (Sweden Green Building Council, u.å:a) 
 
Utöver de avgifter som listas i nedanstående tabeller tillkommer även kostnader för bland 
annat utredningar och behov av utrustning under projektet. (Sweden Green Building Council, 
2014:b) 
	
Tabell 7 – Avgifter för certifiering enligt Miljöbyggnad, nybyggnad.  
(Sweden Green Building Council, u.å:a)	
 Småhus Flerbostads-

hus 
Lokal-
byggnad 
liten 

Lokal-
byggnad 
mellan 

Lokal-
byggnad 
stor 

Registrering 3980 3980 3980 3980 3980 
Granskning 8980 19 070 24 680  26 930 31 430 
Preliminär 
certifiering 

4280 6430 6430 6430 6430 

Verifierings-
granskning 

8980 19 070 24 680 26 930 31 430 

Certifiering 3140 4210 4210 4210 4210 
Totalt 29 360 kr 52 760 kr 63 980 kr 68 480 kr 77 480 kr 
 
 
Tabell 8 – Avgifter för certifiering enligt Miljöbyggnad, ombyggnad.  
(Sweden Green Building Council, u.å:a)	
 Småhus Flerbostads-

hus 
Lokal-
byggnad 
liten 

Lokal-
byggnad 
mellan 

Lokal-
byggnad 
stor 

Registrering 3980 3980 3980 3980 3980 
Granskning 6730 17 950 22 400 24 680 26 930 
Preliminär 
certifiering 

4280 6430 6430 6430 6430 

Verifierings-
granskning 

6730 17 950 22 400 24 680 26 930 

Certifiering 3140 4210 4210 4210 4210 
Totalt 24 860 kr 50 520 kr 59 420 kr 63 980 kr 68 480 kr 
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Tabell 9 – Avgifter för certifiering enligt Miljöbyggnad, befintlig byggnad.  
(Sweden Green Building Council, u.å:a)	
 Småhus Flerbostads-

hus 
Lokal-
byggnad 
liten 

Lokal-
byggnad 
mellan 

Lokal-
byggnad 
stor 

Registrering 3980 3980 3980 3980 3980 
Granskning 6000 16 810 21 615 24 010 26 410 
Certifiering 5280 7430 7430 7430 7430 
Totalt 15 260 kr 28 220 kr 33 025 kr 35 420 kr 37 820 kr 
 
 



		
VÄRDEN MED MILJÖCERTIFIERINGAR AV BYGGNADER 

	
	 	

25	
	

3.1.2 Jämförelse mellan Miljöbyggnad och andra 

miljöcertif ieringssystem  

	
En sammanställning av informationen som beskrivs i föregående delar av kapitlet kan ses i 
nedanstående tabeller, se Tabell 10 – Jämförelse mellan Miljöbyggnad och andra 
miljöcertifieringssystem. Detta för att få en tydligare överblick över systemen och för att 
enklare kunna se vad som skiljer dem åt.  
	
Tabell 10 – Jämförelse mellan Miljöbyggnad och andra miljöcertifieringssystem.  
Miljöcertifierings-
system 

Ursprung Bedömningsområden Typ av byggnad 

Miljöbyggnad  Sverige  Energi  
Innemiljö  
Material 

Bostäder 
Lokaler 

GreenBuilding EU Energi Lokaler 
Bostäder 

BREEAM Storbritannien Energi  
Ledning 
Hälsa och inomhusmiljö 
Transport 
Vatten 
Material  
Avfall 
Förorening 
Mark och ekologi 

Kontor  
Handel 
Industri 

LEED USA Energi 
Närmiljö 
Vatten  
Material 
Inomhusklimat 

Alla typer av 
byggnader 

Svanen Sverige Energi 
Byggprocess  
Material  
 

Småhus 
Flerbostadshus 
Förskole- och 
skolbyggnad 
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Tabell 10 – Jämförelse mellan Miljöbyggnad och andra miljöcertifieringssystem. (Fortsättning)   

Miljöcertifieringssystem Betygsgradering Antal certifierade byggnader i 
Sverige 

Miljöbyggnad  Guld  
Silver  
Brons 

I dagsläget är nästan 900 svenska 
byggnader certifierade. (Sweden 
Green Building Council, 2017) 

GreenBuilding EU GreenBuilding I dagsläget är 325 svenska 
byggnader certifierade. (Sweden 
Green Building Council, 2017) 

BREEAM Pass 
Good 
Very Good 
Excellent  
Outstanding 

I dagsläget är ca 360 svenska 
byggnader certifierade. (BRE 
Global, u.å). 

LEED Certifierad  
Silver  
Guld  
Platinum 

I dagsläget är drygt 200 byggnader 
certifierade i Sverige och ytterligare 
ca 130 registrerade. (U.S. Green 
Building Council, 2016) 

Svanen Svanenmärkning I dagsläget är ca 50 byggnader 
certifierade. (Miljömärkning 
Sverige, u.å:c) 
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3.1.3 Fördelar och nackdelar med respektive miljöcertif ieringssystem  

	

GreenBuilding  

	
GreenBuilding är ett miljöcertifieringssystem som endast tar hänsyn till energi. Dessa givna 
energimål kan ibland upplevas vara alldeles för lätta att uppnå. (Sweden Green Building 
Council, 2011:c) 
 
För att behålla certifieringen krävs en årlig återrapportering av energiförbrukningen. (Sweden 
Green Building Council, u.å:i) 
 

BREEAM 

	
BREEAM är ett internationellt miljöcertifieringssystem och kan användas i hela världen. 
Detta innebär att byggnaders prestanda, även om de står i olika länder, kan jämföras enklare.  
En annan fördel med systemet är att det är heltäckande. Detta innebär att det inte bara är 
själva byggnaden som bedöms utan även området runt omkring. (Sweden Green Building 
Council, u.å:b) 
 
År 2013 lanserades den svenska versionen, BREEAM-SE, vilket gör certifieringen enligt 
BREEAM i Sverige betydligt enklare eftersom denna version är helt anpassad efter svenska 
förhållanden.  (Sweden Green Building Council, u.å:b) 
 
Nackdelar att certifiera enligt BREEAM är att det är förhållandevis dyrt och tidskrävande. 
(Sweden Green Building Council, 2011:c) 
 

LEED 

	
Precis som BREEAM är LEED ett internationellt miljöcertifieringssystem, vilket innebär att 
man kan certifiera enligt LEED i hela värden. Detta gör det enklare att jämföra byggnader i 
olika länder eftersom man vet att de har bedömts inom samma områden. Systemet är också 
heltäckande då det inte bara bedömer en byggnads prestanda, utan även området runt 
omkring. (Sweden Green Building Council, u.å:e) 
 
LEED utvecklades i USA och är helt anpassat efter amerikansk standard. Detta kan skapa 
översättningsproblem när byggnader i andra länder än USA ska certifieras. Att certifiera 
enligt LEED är också förhållandevis dyrt och tidskrävande. (Sweden Green Building Council, 
2011:c) 



	

	

	
TEORI 

	
	 	

28	

 

Svanen 

	
Det krävs ingen återrapportering för att få behålla en Svanenmärkning. Däremot kan Nordisk 
Miljömärkning dra tillbaka licensen om de märker att kraven inte längre uppfylls. (Nordisk 
Miljömärkning, 2016) 
 

Miljöbyggnad  

	
Miljöbyggnad är ett miljöcertifieringssystem som helt är anpassat efter svenska förhållanden, 
vilket underlättar vid certifieringsprocessen i Sverige. En annan fördel med systemet är att det 
är enkelt att förstå, samtidigt som det är kostnadseffektivt. (Sweden Green Building Council, 
u.å:f) 
 
För att få behålla certifieringen i Miljöbyggnad krävs att en uppföljning görs efter att 
byggnaden varit i drift i två år. En så kallad verifiering av byggnaden. Detta säkerställer att 
kraven på byggnaden fortfarande är uppfyllda. (Sweden Green Building Council, 2014:a) 
 
Miljöbyggnad bedömer enbart den fysiska byggnaden, inte dess omgivning. (Sweden Green 
Building Council, 2011:c) 
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3.2  Värden med miljöcertif iering av byggnader  
 
I följande avsnitt beskrivs resultat från tidigare genomförda studier om miljöcertifieringar av 
byggnader. Dessa studier har publicerats som examensarbeten och forskningsrapporter.  
	

3.2.1 Beställare  
 
Nedanstående identifierade för- och nackdelar, se Tabell 11 – Identifierade för- och nackdelar 
med miljöcertifiering av byggnader för beställaren, är resultat hämtat från examensarbetet, 
Miljöcertifiera eller inte?, skrivet av Åsa Waara år 2012. Studien bygger på en 
enkätundersökning samt intervjuer med olika beställare.    
 
Waara (2012) skriver i sitt examensarbete att man som beställare har stor vilja att hela tiden 
ligga i framkant och att hänga med i utvecklingen. Ett av flera möjliga sätt som detta kan 
göras på är genom att beställa miljöcertifierade byggnader, vilket också bidrar till att 
beställarens varumärke stärks menar Waara (2012). Vidare skriver Waara (2012) att för en 
beställare som tänker långsiktigt kan en miljöcertifiering även bidra till besparingar av 
kostnad och energi sett under en längre tid. Ser man det däremot under ett kortare tidsintervall 
innebär en certifiering höga certifieringskostnader och en byggnation som oftast tar längre tid 
jämfört med om byggnaden inte ska certifieras skriver Waara (2012). En annan fördel, enligt 
Waara (2012), är att beställare upplever att arbetet och kommunikationen inom gruppen blir 
bättre om en byggnad ska miljöcertifieras. Waara (2012) skriver att detta beror på att alla 
inblandade i projektet strävar efter samma mål, nämligen en viss nivå på miljöcertifieringen 
vars krav redan är givna. En miljöcertifiering medför också ett större fokus på miljöfrågor 
under hela projektets gång menar Waara (2012). Däremot upplevs det fortfarande finnas en 
kunskapslucka när det gäller miljöcertifiering av byggnader, vilket är något som måste 
minskas för att föra utvecklingen framåt skriver Waara (2012). 
 
Tabell 11 – Identifierade för- och nackdelar med miljöcertifiering av byggnader för beställaren.  
(Waara, 2012) 
+ Stärker varumärket 
+ Långsiktiga kostnads- och energibesparingar 
+ Större fokus på miljöfrågor genom hela processen 
+ Bättre arbete och kommunikation inom projektgruppen då alla strävar åt samma håll 
-  Höga certifieringsavgifter 
- Tar mer tid jämfört med om byggnaden inte skulle miljöcertifieras 
- Stor kunskapslucka när det gäller miljöcertifiering 
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3.2.2 Fastighetsägare 

	
Nedanstående identifierade för- och nackdelar sett ur en fastighetsägares perspektiv, se Tabell 
12 och 13 är hämtade dels från examensarbetet Finns det ett mervärde i att miljöcertifiera 
fastigheter? skrivet av Trude Broström och Helena Weinz år 2010 samt från 
forskningsrapporten Miljöcertifiering och mervärden – Vad säger svenska 
lokalfastighetsägare? skriven av Nils Brown, Tove Malmqvist och Helene Wintzell år 2014.  
 
Examensarbetet, Finns det ett mervärde i att miljöcertifiera fastigheter?, innehåller intervjuer 
med fastighetsägare till fyra olika fastigheter i Stockholm. Två fastigheter var 
miljöcertifierade medan de andra två inte var certifierade. Därefter parades dessa ihop, en av 
varje, och jämfördes sinsemellan.   
 
Forskningsrapporten, Miljöcertifiering och mervärden – Vad säger svenska 
lokalfastighetsägare?, är en delrapport som ingår i Formas-IQ projektet Gröna fastigheter och 
potentiella mervärden för fastighetsägare och lokalhyresgäster. Projektet pågick mellan 
2012-2015. Resultaten från denna delrapport har tagits fram genom en enkätstudie och en 
intervjustudie.   
 
Broström och Weinz (2010) skriver att hyresgäster som sitter i miljöcertifierade byggnader 
tenderar till att sitta där under en längre tid jämfört med hyresgäster som sitter i en icke-
miljöcertifierad byggnad. Detta innebär att ruljangsen av hyresgäster blir lägre i en byggnad 
som är miljöcertifierad menar Broström och Weinz (2010). Brown, Malmqvist och Wintzell 
(2014) skriver även att hyresgäster som sitter i en miljöcertifierad byggnad generellt verkar 
vara mer nöjda, vilket också kan bero på att arbetsmiljön ofta är bättre i en sådan byggnad.  
 
Även om den initiala kostnaden för en miljöcertifierad byggnad är högre jämfört med en icke-
miljöcertifierad byggnad menar Broström och Weinz (2010) att de miljösmarta materialen 
och lösningarna kan bidra till lägre drift- och underhållskostnader på lång sikt. Brown, 
Malmqvist och Wintzell (2014) skriver även att studier visar att en byggnad som är 
miljöcertifierad vanligtvis är av bättre kvalitet och kan bidra till ett högre försäljningspris.  
 
Andra fördelar för fastighetsägare till miljöcertifierade byggnader, enligt Broström och Weinz 
(2010), är att det ger en viss kvalitetsstämpel, både på företaget och på den faktiska 
byggnaden. Det är att bra sätt att marknadsföra sitt företag på samtidigt som det står sig 
väldigt bra gentemot konkurrenterna menar Broström och Weinz (2010). Miljöcertifieringen 
medför också en kvalitetssäkrad byggprocess och ger god trovärdighet och uppmärksamhet 
för företagets miljöarbete skriver Brown, Malmqvist och Wintzell (2014). 
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Tabell 12 – Identifierade för- och nackdelar med miljöcertifiering av byggnader för fastighetsägare.  
(Broström och Weinz, 2010) 
+ Lägre långsiktig vakansgrad 
+ Lägre driftkostnader 
+ Längre intervall för underhåll och reparationer av miljövänliga material  
+ Lägre avkastningskrav 
+ Konkurrenskraftigt  
+ Kvalitetsstämpel 
+ Bra för marknadsföringen  
-  Initialt är byggkostnaderna högre jämfört med en icke-certifierad byggnad 
	
	
Tabell 13 – Identifierade mervärden med miljöcertifiering av byggnader för fastighetsägare. 	
(Brown, Malmqvist och Wintzell, 2014) 

+ Nischmarknadsfördelar: Bibehållen ränta och högre attraktionskraft 
+ Lägre energikostnader 
+ Högre pris vid försäljning 
+ Bättre kvalitet på byggnaden  
+ Bättre ”brukarperspektiv” 
+ Allmänt nöjdare hyresgäster 
+ Bättre kundkontakt (i en handelslokal) 
+ Gott rykte i fastighetsutvecklarbranschen 
+ Positiv uppmärksamhet i media  
+ Bidrar till företagets varumärkesbyggande  
+ Trovärdighet för företagets miljöarbete 
+ Mer attraktiv som arbetsgivare för yngre medarbetare  
+ Högre status för miljöarbetet och de som jobbar med miljö internt  
+ Ökat allmänt engagemang i miljöfrågor internt  
+ Gemensam vision och mål för konsulter, arkitekt, byggare och förvaltare i 

byggprocessen  
+ Kvalitetssäkrad byggprocess  
+ Lättare att få markanvisningar från kommunen  
+ Bättre dokumentation över inbyggda varor 
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3.2.3 Projekterande arkitekt 

	
En sammanställning av identifierade för- och nackdelar för en projekterande arkitekt kan ses i 
Tabell 14 – Identifierade för- och nackdelar med miljöcertifiering av byggnader för 
projekterande arkitekt. Även dessa resultat är hämtade från examensarbetet Miljöcertifiera 
eller inte? skrivet av Åsa Waara år 2012.  
 
Waara (2012) skriver att en av de viktigaste sakerna för en arkitekt som ska projektera utifrån 
kraven för en miljöcertifiering är att de kommer in i projektet i tid. Att projektera för en 
miljöcertifiering tar oftast mer tid jämfört med om byggnaden inte ska miljöcertifieras, vilket 
innebär att om tid kan sparas genom att involvera arkitekten redan från början kommer även 
beställaren att vinna både tid och pengar på detta menar Waara (2012). Waara (2012) skriver 
även att precis som för många andra aktörer inom byggbranschen medför en miljöcertifiering 
ett bra marknadsföringsvärde för företaget. Detta för deras vilja och strävan om att hänga med 
i utvecklingen och ligga steget före sina konkurrenter menar Waara (2012). Studier visar även 
att, precis som för beställaren, om hela projektgruppen arbetar mot samma slutmål innebär det 
en bättre sammanhållning och kommunikation inom gruppen, vilket i sin tur kan leda till ett 
bättre slutresultat skriver Waara (2012).  
	
Tabell 14 – Identifierade för- och nackdelar med miljöcertifiering av byggnader för projekterande arkitekt.  
(Waara, 2012) 
+ Projektörerna är ofta mer effektiva om de kan tillämpa certifieringen redan från början 
+ Stärker projektgruppen genom bättre sammanhållning och en vilja om att sträva efter 

samma slutmål  
+ Bra marknadsföringsvärde 
-  Tar ofta lite mer tid eftersom lösningar skall tas fram inom ramarna för certifieringen 
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3.2.4 Boende och brukare 

 

Nedanstående identifierade för- och nackdelar, se Tabell 15 – Identifierade för- och nackdelar 
med miljöcertifiering av byggnader för boende och brukare, är hämtade dels från en 
kommunikationsplattform skriven av Sweden Green Building Council samt från 
examensarbetet, Finns det ett mervärde i att miljöcertifiera fastigheter?, skrivet av Trude 
Broström och Helena Weinz år 2010.  
 
Sweden Green Building Council (2014:a) skriver att för boende och brukare i en 
miljöcertifierad byggnad skapas en viss trygghet och kontroll över att byggnaden står sig bra 
ur miljösynpunkt, vilket inte är särskilt enkelt att veta på egen hand. En miljöcertifiering 
ställer ju vissa krav och dessa krav kan man som boende eller brukare ta del av för att på så 
sätt se hur bra byggnaden är skriver Sweden Green Building Council (2014:a). Andra 
fördelar, enligt Sweden Green Building Council (2014:a), är en godkänd och kontrollerad 
inomhusmiljö och ett personligt varumärke som stärks genom att visa att ett miljötänk är 
viktigt. Sweden Green Building Council (2014:a) skriver även att det är väldigt viktigt för den 
fortsatta utvecklingen mot ett hållbart byggande att få boende och brukare att välja att sitta i 
miljöcertifierade byggnader. Ju fler boende eller brukare som efterfrågar miljöcertifierade 
byggnader, desto större blir trycket på beställarna menar Sweden Green Building Council 
(2014:a).  
 
Broström och Weinz (2010) skriver att det i dagsläget inte finns något större intresse för en 
hyresgäst att betala mer för att sitta i en byggnad som är miljöcertifierad. Miljöcertifieringen 
ses istället som en bonus och inte något som tenderar att påverka valet av bostad menar 
Broström och Weinz (2010).  
 
Tabell 15 – Identifierade för- och nackdelar med miljöcertifiering av byggnader för boende och brukare.  
(Sweden Green Building Council, 2014:a) 
+ Kontroll och trygghet av byggnadens prestanda 
+ Garanterar en godkänd och kontrollerad inomhusmiljö 
+ För boende i bostadsrätter kan en certifiering innebära ett högre andrahandsvärde på 

bostaden 
+ Stärker det personliga varumärket genom att visa att man bryr sig om miljön 
+ Driver utvecklingen mot hållbart byggande framåt 
- Dyrare och generellt inget man vill betala mer för (Broström, T., Weinz, H, 2010) 
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4 RESULTAT OCH ANALYS AV FALLSTUDIE 
 
 
 
I detta kapitel beskrivs resultat och analys av arbetets fallstudie. De två studerade 
husbyggnadsprojekten beskrivs mer ingående och därefter presenteras resultaten från 
intervjuerna med de olika byggaktörerna.   
	

4.1  Kv Städet, Värnamo  
	
I nedanstående tabell, se Tabell 16 – Kort fakta om Kv Städet i Värnamo, presenteras 
övergripande fakta om det första studerade husbyggnadsprojektet i arbetets fallstudie.  
 
Tabell 16 – Kort fakta om Kv Städet i Värnamo.  
Projektstatus Pågående  
Byggår  Byggnationen påbörjades i augusti 2016 
Typ av verksamhet Bostäder 
Miljöcertifieringssystem Miljöbyggnad  
		
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figur 9 – Illustrerande bild över Kv Städet i Värnamo. (Vilborg Arkitekter) 
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Kvarteret Städet i Värnamo, se Figur 9, är ett pågående projekt som omfattar 145 stycken nya 
bostäder. Kvarteret ligger mitt i centrala Värnamo på en tomt som har stått tom i 23 år. 
Beställare till projektet är Finnvedsbostäder AB som är ett kommunalt bostadsbolag i 
Värnamo. Byggnationen av Kv Städet utförs som en totalentreprenad. Byggstart för projektet 
var i augusti 2016 och arbetet planeras att ta sammanlagt tre år. Byggnationen är uppdelad i 
två etapper där inflyttning för den första etappen beräknas ske i slutet på 2017. Första etappen 
omfattar 75 stycken lägenheter som är fördelade på ett punkthus, en radhuslänga samt ett 
flervåningshus. Inflyttning i etapp två beräknas ske under våren 2019.  
 
Kv Städet är projekterat för att kunna certifieras i nivå Silver på byggnaden. Betygen för 
respektive indikator, aspekt och område kan ses i Tabell 17 – Betygsmatris för certifiering 
enligt Miljöbyggnad för Kv Städet i Värnamo.  
 
Tabell 17 – Betygsmatris för certifiering enligt Miljöbyggnad för Kv Städet i Värnamo.  
Indikatorer i 2.1 och 2.2  Aspekter Områden Byggnad  
1 Energianvändning Silver  Energianvändning Silver  

Energi 

 

Silver 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Silver 

2 Värmeeffektbehov Silver 
Effektbehov Silver 

3 Solvärmelast Silver 
4 Andel av energislag Brons Energislag Brons 
5 Ljudklass Silver Ljudkvalitet Silver  

 
 
 
 

Inne-
miljö 

 
 
 
 
 
Silver 

6 Radonhalt  Silver  

Luftkvalitet 

 

Brons 7 Ventilations-
standard 

Silver 

8 Kvävedioxid Brons 
9 Fuktsäkerhet Silver Fukt Silver 
10 Termiskt klimat 
vinter  

Brons 
 

Termiskt klimat 

 

Brons 
 11 Termiskt klimat 

sommar 
Brons 

12 Dagsljus Brons Dagsljus Brons 
13 Legionella Silver Legionella Silver 
14 Dokumentation av 
byggvaror  

Silver Dokumentation Silver 
 

Material 

 

Silver 
15 Utfasning av 
farliga ämnen 

Silver 
Utfasning 

Silver 
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4.2   Visionen 3, Jönköping  
	
I nedanstående tabell, se Tabell 18 – Kort fakta om Visionen 3 i Jönköping, presenteras 
övergripande fakta om det andra studerade husbyggnadsprojektet i arbetets fallstudie.  
	
Tabell 18 – Kort fakta om Visionen 3 i Jönköping.  
Projektstatus Avslutat  
Byggår Påbörjades: 2014 

Färdigställdes: 2015   
Typ av verksamhet Kontor 
Miljöcertifieringssystem Miljöbyggnad  
	
	
Kontorsbyggnaden, se Figur 10, som studerats är en del av kvarteret Visionen 3 i Jönköping 
och ligger precis utmed E4:an. Byggnaden har tre våningar och en total uthyrningsbar yta på 
2472 m2. Beställare till kontorsbyggnaden var Castellum AB (Tidigare Corallen fastigheten 
Visionen AB). Byggnationen utfördes som en totalentreprenad med Trafikverket som 
hyresgäst i byggnaden.   

	

Figur 10 – Visionen 3 i Jönköping. Fotograf: Författaren. 
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Visionen 3 är projekterat för att kunna certifieras i nivå Silver på byggnaden. Betygen för 
respektive indikator, aspekt och område kan ses i Tabell 19 – Betygsmatris för certifiering 
enligt Miljöbyggnad för Visionen 3 i Jönköping.   
	
Tabell 19 – Betygsmatris för certifiering enligt Miljöbyggnad för Visionen 3 i Jönköping.  
Indikatorer i 2.1 och 2.2  Aspekter Områden Byggnad  
1 Energianvändning Guld Energianvändning Guld  

Energi 

 

Silver 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Silver 

2 Värmeeffektbehov Silver 
Effektbehov Silver 

3 Solvärmelast Silver 
4 Andel av energislag Brons Energislag Brons 
5 Ljudklass Silver Ljudkvalitet Silver  

 
 
 
 

Inne-
miljö 

 
 
 
 
 
Silver 

6 Radonhalt  Brons  

Luftkvalitet 

 

Brons 7 Ventilations-
standard 

Silver 

8 Kvävedioxid Brons 
9 Fuktsäkerhet Silver Fukt Silver 
10 Termiskt klimat 
vinter  

Silver 
 

Termiskt klimat 

 

Silver 
11 Termiskt klimat 
sommar 

Silver 

12 Dagsljus Silver Dagsljus Silver 
13 Legionella Silver Legionella Silver 
14 Dokumentation av 
byggvaror  

Silver Dokumentation Silver 
 

Material 

 

Silver 
15 Utfasning av 
farliga ämnen 

Silver 
Utfasning 

Silver 
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4.3   Intervjuer  
	

4.3.1 Beställare/ Fastighetsförvaltare 

	

Kv Städet, Värnamo  
 
Beställare S arbetar på Finnvedsbostäder AB som är både beställare och förvaltare i detta 
projekt. Beställare S berättar att Kv Städet är företagets största projekt sen 1970-talet. 
Initiativet till att Kv Städet skulle projekteras enligt Miljöbyggnad nivå Silver togs av 
beställaren, men i första hand var det ett beslut som fattats av kommunen berättar Beställare 
S. Till en början var Beställare S skeptisk till beslutet om certifieringen. Detta har dock 
förändrats ju mer hen arbetat med certifieringen och nu ser Beställare S detta istället som 
något positivt. En av anledningarna till detta menar Beställare S är för att hen tror att i projekt 
där inte en miljöcertifiering görs, är det inte alltid att BBR-kraven uppfylls. I och med 
certifieringen måste man bevisa att kraven faktiskt uppfylls berättar Beställare S.   
 
Andra fördelar med miljöcertifieringen menar Beställare S är att arbetet blir mer 
dokumenterat och görs mer noggrant. Beställare S tror också att miljöcertifieringen höjer 
ribban lite samtidigt som det stärker deras eget varumärke. Beställare S menar att det är 
viktigt för deras företag att hela tiden ligga i framkant och att de står sig bra gentemot deras 
konkurrenter.  
 
En nackdel Beställare S ser med en miljöcertifiering är att det är kostnadsdrivande. Beställare 
S menar dock att kostnaden för själva certifieringen inte är något större problem utan innebär 
en ganska liten höjning jämfört med den totala kostnaden för projektet. Däremot är 
arbetsbördan som man får lägga ner större menar Beställare S.  
 
Något som Beställare S tagit med sig hittills, och som faktiskt orsakat problem i detta projekt, 
är tydligheten i kravställandet. Beställare S menar att om man redan från början framför vad 
som förväntas av entreprenören så slipper man prat och diskussion om vem som ska göra vad 
och vad som ingår i respektive byggaktörs åtagande i ett senare skede.  
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Visionen 3, Jönköping  

	
Beställare V arbetar på Castellum som var och är beställare samt förvaltare av Visionen 3. 
Under arbetets gång var Beställare V även projektledare för byggnationen.  
 
Beställare V säger att projektet som helhet var ett bra projekt där fokus på miljöcertifieringen 
fanns med redan från början. Detta menar Beställare V är väldigt positivt och medför att man 
kan undvika konstiga efterhandskonstruktioner i ett senare skede av projektet. I detta fall la 
Beställare V över allt ansvar på totalentreprenören, förutom vissa parametrar som hen 
skickade med till totalentreprenören, se Tabell 20 – Styrande indikatorer som Beställare V 
skickade till totalentreprenören.  
 
Tabell 20 – Styrande indikatorer som Beställare V skickade till totalentreprenören.  
Indikatorer i 2.1 och 2.2  Aspekter Områden Byggnad  
1 Energianvändning Silver Energianvändning Silver  

Energi 

 

Silver 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Silver 

2 Värmeeffektbehov  
Effektbehov  

3 Solvärmelast  
4 Andel av energislag  Energislag  
5 Ljudklass  Ljudkvalitet   

 
 
 
 

Inne-
miljö 

 
 
 
 
 
Silver 

6 Radonhalt  Silver  

Luftkvalitet 

 

 7 Ventilations-
standard 

 

8 Kvävedioxid Silver 
9 Fuktsäkerhet Silver Fukt Silver 
10 Termiskt klimat 
vinter  

 
 

Termiskt klimat 

 

 
11 Termiskt klimat 
sommar 

 

12 Dagsljus  Dagsljus  
13 Legionella  Legionella  
14 Dokumentation av 
byggvaror  

Silver Dokumentation Silver 
 

Material 

 

Silver 
15 Utfasning av 
farliga ämnen 

 
Utfasning 

 

 
 
Beställare V berättar att hen varit delaktig i fler projekt än Visionen 3 som projekterats efter 
en miljöcertifiering enligt Miljöbyggnad. Däremot säger Beställare V att Castellum inte är 
riktigt inarbetade i miljöcertifieringsprocessen ännu, utan att de bara har kommit till 
verifieringsnivå på två projekt. Beställare V beskriver också att det krävs väldigt mycket 
arbete med att verifiera en byggnad och att det är den stora utmaningen som de står inför idag. 
Beställare V upplever att informationen om verifieringsfasen har varit relativt otydlig och att 
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det finns en kunskapslucka i just denna fas. Vidare ger Beställare V ett exempel på ett annat 
genomfört projekt där byggnaden projekterades utifrån att den skulle miljöcertifieras. Därefter 
när byggnaden tagits i bruk sker förändringar i verksamheten som bidragit till att bland annat 
energimätningarna har blivit högre berättar Beställare V. Det spelar alltså ingen roll hur bra vi 
bygger när sådana här saker sker menar Beställare V.  
 
Beställare V upplever en viss förändring i sin egen arbetsprocess om ett projekt ska 
miljöcertifieras eller inte. Dels säger Beställare V att det är väldigt mycket dokument som ska 
in samtidigt som man måste, redan i ett tidigt skede, beakta vissa frågor. Beställare V säger 
också att det är viktigt att redan i ett tidigt skede planera inför verifieringsfasen så att 
mätningar och verifieringar kan göras på ett enkelt och smidigt sätt. Detta är något som 
Beställare V tog lärdom från just detta projekt.  
 
Beställare V beskriver att detta projekt troligtvis hade kunnat optimeras genom att veta vilka 
indikatorer man skulle satsa på för att få en så låg kostnad som möjligt. Betyget som visas är 
det slutgiltiga byggnadsbetyget och hur vägen dit ser ut, menar Beställare V, är det inte 
många som vet. I detta projekt tror Beställare V att entreprenören strävade efter Silver på alla 
indikatorer, vilket ur ett ekonomiskt perspektiv ger högre kostnader. Beställare V upplever att 
byggbranschen inte riktigt har kommit såhär långt ännu.  
 
En positiv sak som Beställare V nämner är att det nu har blivit billigare för beställare att låna 
pengar till miljöklassade byggnader. Beställare V berättar om just ett sådant projekt där 
byggnaden blev fulltecknad direkt. Detta ser Beställare V som ett kvitto på att människor tror 
på produkten och att fler och fler människor är beredda att investera i sådana byggnader, till 
en lägre avkastningsnivå.  
 
Beställare V menar också att miljöcertifieringen kan fungera som en kvalitetsstämpel, både på 
den faktiska byggnaden och på Castellums eget arbete. I Sverige har vi tydliga miljömål och 
Beställare V menar att det är viktigt att göra vad man kan för att dessa mål ska uppnås. 
Beställare V säger också att det de bygger idag måste vara så pass mycket bättre än vad 
lagkravet säger, just för att byggnaden även ska stå sig om 10 år.  
 
Nackdelar som Beställare V upplever med miljöcertifiering av byggnader är att det i nuläget 
är väldigt byråkratiskt. Det krävs otroligt mycket dokumentation, vilket i sin tur leder till 
väldigt mycket arbete säger Beställare V. Kostnaden för att miljöcertifiera en byggnad är 
också väldigt hög menar Beställare V. I större projekt är det inga problem att finansiera detta, 
men i mindre projekt blir det svårare säger Beställare V. Beställare V upplever också att 
kostnaden är ungefär lika stor vare sig man ska certifiera ett stort eller litet projekt, detta på 
grund av den stora arbetsbördan.  
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Sammanfattning av resultat  

	
En sammanfattning av resultaten från Beställare S och V kan ses i Tabell 21 - 
Sammanfattning av identifierade för- och nackdelar med miljöcertifiering av byggnader för 
beställare/fastighetsförvaltare. Resultaten i tabellen är presenterade utan inbördes ordning.  
	
Tabell 21 – Sammanfattning av identifierade för- och nackdelar med miljöcertifiering av byggnader för 
beställare/fastighetsförvaltare.  
+ Kvalitetsstämpel 
+ Fokus på certifieringen från början – undvika efterhandskonstruktioner 
+ Miljömedvetenhet  
+ Bevis på att BBR-kraven uppfylls 
+ Arbetet blir mer dokumenterat och utförs noggrannare 
+ Stärker varumärket 
+ Konkurrenskraftigt 
-  Mycket jobb med verifieringen av en byggnad  
- Finns en kunskapslucka, särskilt i verifieringsfasen 
- Dyrt 
- Väldigt byråkratiskt  
- Kostnadsdrivande 
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4.3.2 Brukare 

	

Visionen 3, Jönköping  
 
Brukare V arbetar på Trafikverket som hyr kontorsytor i Visionen 3. Brukare V säger att 
trafikverket är en organisation som värnar om såväl miljö som om sina medarbetare. Detta är 
något som kan ses i deras val av byggnad menar Brukare V. Vid en jämförelse berättar 
Brukare V att det är stor skillnad att arbeta i deras nuvarande byggnad, Visionen 3, jämfört 
med Trafikverkets tidigare arbetsplats som var i en byggnad som inte var miljöcertifierad. I 
den nuvarande byggnaden har de mattor som dämpar ljud, fönster som dämpar både ljus och 
UV-strålning samt högt i tak, vilket allt som allt bidrar till ett mer positivt välmående för de 
anställda menar Brukare V. Även bullernivån är något som Brukare V säger är mycket bättre i 
denna byggnad jämfört med på hennes tidigare arbetsplats.  
 
Brukare V ser inga negativa delar med att arbeta i en miljöcertifierad byggnad, endast 
positiva. Denna miljömedvetenhet är något som är väldigt viktig för Trafikverket menar 
Brukare V. Vidare beskriver Brukare V att de vid flytten till denna nya byggnad, för ungefär 
1,5 år sedan, bytte till ett nytt arbetssätt. Idag har de öppna planlösningar och arbetar med så 
kallade touchdown-platser berättar Brukare V. Dessa platser innebär att man inte har något 
eget kontor, utan att man istället byter platser med varandra. Även detta är något som 
Trafikverket månar om eftersom det bidrar till mer rörlighet på kontoret och som i sin tur är 
bra för både kropp och hälsa säger Brukare V.  
 
Brukare V berättar att hen till en början var väl medveten, dagligen, om att hen arbetade i en 
byggnad som var miljöcertifierad. Men ju längre tiden går och när saker och ting börjar falla 
in i det normala igen säger Brukare V att hen i dagsläget inte tänker på det särskilt mycket, 
men att hen är väldigt glad för att få arbeta i en miljöcertifierad byggnad ändå.  
 

Sammanfattning av resultat  
 
En sammanfattning av resultaten från Brukare V ses i Tabell 22 - Sammanfattning av 
identifierade för- och nackdelar med miljöcertifiering av byggnader för brukare. Resultaten i 
tabellen är presenterade utan inbördes ordning.  
 
Tabell 22 – Sammanfattning av identifierade för- och nackdelar med miljöcertifiering av byggnader för brukare.  
+ Mer positivt välmående för de anställda  
+ Kontorslösningar som är bra för kropp och hälsa  
+ Positivt med miljötänk 
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4.3.3 Arkitekt 

	

Kv Städet, Värnamo  
 
Arkitekt S börjar med att berätta att detta projekt hade sin början som en 
markanvisningstävling som hens kollegor på Vilborg Arkitekter vann tillsammans med 
Finnvedsbostäder AB. Det vinnande förslaget låg sedan till grund för framtagandet av 
detaljplanen på området. Detta innebar att huskropparnas utseende och placering, med dess 
sammanhängande kvartersbildningar, följde med redan från denna tävling. Därefter, några år 
senare, när Arkitekt S tillsammans med Vilborg Arkitekter påbörjade arbetet med 
förfrågningshandlingarna tillkom bland annat kravet från beställaren om att projektet skulle 
miljöcertifieras enligt Miljöbyggnad, nivå Silver. Under projekteringsstadiet blev Arkitekt S 
och hens kollegor mer eller mindre styrda av förslaget från markanvisningstävlingen eftersom 
detta låg till grund för framtagandet av detaljplanen. Arkitekt S menar därför att det hade varit 
en stor fördel om de redan i markanvisningstävlingen hade vetat om att projektet senare skulle 
miljöcertifieras, för att redan i det skedet kunna ta hänsyn till frågor som följer en 
miljöcertifiering. Arkitekt S säger att om ett projekt ska bli riktigt bra, i slutändan, bör dessa 
frågor beaktas så tidigt som möjligt.    
 
Arkitekt S berättar också att den mest komplicerade frågan, och som de fick lägga ner mest 
tid på, var frågan om dagsljusinsläpp kontra solinstrålning. Arkitekt S menar att de normer 
som finns idag och som följer miljöcertifieringen inte verkar helt relevanta och därför skulle 
behöva ses över.  
 
Arkitekt S säger också att den största skillnaden med att projektera med hänsyn till en 
miljöcertifiering är att allt måste räknas fram och mätas. Man måste helt enkelt säkerställa att 
alla kraven för certifiering uppfylls menar Arkitekt S. Detta innebär också att mer tid måste 
läggas ner på arbetet jämfört med om byggnaden inte skulle certifieras berättar Arkitekt S. I 
övrigt är det ingen större skillnad menar Arkitekt S eftersom man ställs inför samma 
problemställningar gällande miljöfrågor vare sig om byggnaden ska miljöcertifieras eller inte.  
 
En fördel med att miljöcertifiera en byggnad menar Arkitekt S är för att man medvetet måste 
arbeta med dessa frågor samtidigt som man får det svart på vitt att byggnaden är god och 
uppfyller givna krav. Arkitekt S säger också att det är ett bra marknadsföringsverktyg för 
företaget samtidigt som hen märker en större efterfrågan från beställarsidan när det gäller 
miljöcertifiering av byggnader.  
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Visionen 3, Jönköping  

	
Arkitekt V utformade Visionen 3 tillsammans med en arbetskollega.  
 
Arkitekt V har varit delaktig i projekteringen av två andra projekt där en certifiering enligt 
Miljöbyggnad har varit ett krav. I båda dessa projekt har en miljöbyggnadssamordnare varit 
involverad, men det var det inte i Visionen 3 berättar Arkitekt V. Arkitekt V upplevde att det i 
detta projekt var svårt att få svar på frågor från Sweden Green Building Council, SGBC, 
angående vägval och annat i miljöcertifieringen. I hens nuvarande projekt får de hjälp med 
viktningen av parametrarna av en miljöbyggnadssamordnare för att byggnaden tillslut ska 
hamna på beställarens angivna betygsnivå berättar Arkitekt V. Detta ser Arkitekt V som något 
positivt.  
 
Vidare beskriver Arkitekt V att det som var viktigast i genomförandet för hens del, när det 
gällde detta projekt, var att hantera dagsljusinsläpp och solvärmelast. Arkitekt V menar att 
dessa parametrar är viktiga att ha med sig redan från början. I detta projekt fick en del 
justeringar göras för att kraven på dagsljus skulle uppnås berättar Arkitekt V. Bland annat fick 
man göra om vissa kontorsplatser till flex-platser istället. I mitten på byggnaden finns ett stort 
glasparti som också medförde problem för att uppnå kraven för solvärmelast berättar Arkitekt 
V. Detta löstes genom att man ställde högre krav på just dessa fönster säger Arkitekt V.  
 
Arkitekt V berättar att med tanke på att detta projekt utfördes som en totalentreprenad ställs 
väldigt höga krav på entreprenören. Arkitekt V menar att det i många fall kanske hade varit 
lättare att miljöcertifiera byggnader i utförandeentreprenader. Detta för att man då redan i ett 
tidigt skede kan hantera de olika parametrar som tillkommer vid en certifiering berättar 
Arkitekt V. I totalentreprenader uppkommer dessa diskussioner ofta i utförandeskedet istället 
säger Arkitekt V.  
 
Fördelen med att miljöcertifiera byggnader menar Arkitekt V är för att man då tänker på de 
parametrarna lite extra. Däremot säger Arkitekt V att certifieringen är kostnadsdrivande och 
menar därför att det är viktigt för beställaren att tänka igenom vad de vill se för vinning med 
denna. Antingen om det handlar om marknadsföring eller något helt annat säger Arkitekt V. 
Arkitekt V upplever också att certifieringen medför en del krångel i arbetet, men detta menar 
hen kan bero på okunskap inom ämnet. En annan åsikt Arkitekt V har är att 
miljöcertifieringen påverkar gestaltningen av byggnaden. Ett exempel på detta är att man 
måste ta hänsyn till placering och storlek på fönster berättar Arkitekt V.   
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Sammanfattning av resultat  
 
En sammanfattning av resultaten från Arkitekt S och V kan ses i Tabell 23 - Sammanfattning 
av identifierade för- och nackdelar med miljöcertifiering av byggnader för arkitekter. 
Resultaten i tabellen är presenterade utan inbördes ordning.  
 
Tabell 23 – Sammanfattning av identifierade för- och nackdelar med miljöcertifiering av byggnader för 
arkitekter.  
+ Garanterar att byggnaden klarar kraven  
+ Bra marknadsföringsverktyg  
+ Miljömedvetenhet 
-  Tar mer tid 
- Kraven upplevs inte helt uppdaterade   
- Kostnadsdrivande 
- Medför lite krångel i arbetet 
- Påverkar gestaltningen av byggnaden 
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4.3.4 Entreprenör 

	

Kv Städet, Värnamo  
 
Entreprenör S är projektansvarig för entreprenaden och kommer att vara involverad tills dess 
att projektet är färdigt. Entreprenör S berättar att hen inte har någon tidigare erfarenhet av att 
miljöcertifiera byggnader, detta är hens första projekt.  
 
Det är ett väldigt intressant, men också komplext, projekt berättar Entreprenör S. Detta för att 
tomten är relativt liten i förhållande till vad som ska finnas på den säger Entreprenör S. Det 
kommer inte att få plats mycket mer än huskropparna på tomten menar Entreprenör S.  
 
Entreprenör S som tidigare även arbetat på beställarsidan menar att det viktigaste för att klara 
en certifiering och få samverkan i projektet är att beställaren är tydlig i kravställandet. 
Entreprenör S berättar att vissa frågor är extra viktiga för beställaren att fundera kring, dessa 
är bland annat: Vad vill jag ha? Vilken ambition har jag? Vart vill jag att fokus ska ligga?  
 
Produktionsmässigt menar Entreprenör S att det inte är någon större skillnad om en byggnad 
ska certifieras eller inte. Däremot märker hen en skillnad i den administrativa biten. Denna 
skillnad hänger samman med föregående stycke och är den tid och resurs det tar att försöka 
tolka vad beställaren menar samt veta vilka ambitioner den har. Vidare beskriver Entreprenör 
S att det är svårt att veta vart och hur högt man ska lägga ribban om kravspecifikationen är 
otydlig.   
 
Entreprenör S upplever att det i detta projekt råder en viss skillnad i de olika byggaktörernas 
vilja och ambition när det kommer till certifieringen av projektet. Entreprenör S berättar att 
det känns som att ansvaret bara lämpats över till nästkommande part. Från början från 
kommunen, därefter till beställare, arkitekt och nu till Entreprenör S som är totalentreprenör i 
projektet. Detta är något som har skapat problem i just detta projekt berättar Entreprenör S, 
eftersom vissa parametrar redan är förutbestämda när hen som totalentreprenör kommer in i 
projektet. Vidare beskriver Entreprenör S att utifrån dessa parametrar ska de då producera 
detta till en bra produktionskostnad. Entreprenör S ser alltså detta som ett problem eftersom 
hen upplever att vissa grejer bara skjuts över på totalentreprenören som sedan måste fixa 
dessa för att klara certifieringen. Samtidigt som de är låsta och inte kan ändra på 
grundförutsättningarna berättar Entreprenör S. En orsak till att detta problem uppstått tror 
Entreprenör S är för att beslutet om miljöcertifieringen kom in alldeles för sent i projektet.  
 
En positiv aspekt med miljöcertifieringar av byggnader säger Entreprenör S ligger i 
marknadsföringen. Certifieringen är ett sätt att sälja in tänket och att marknadsföra själva 
systemet säger Entreprenör S. Däremot menar Entreprenör S att detta är något som gäller 
idag, så länge miljöcertifieringar av byggnader är ett relativt nytt fenomen. Den stora frågan 
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är vad som kommer att hända sen berättar Entreprenör S. När detta blir en standard, vad blir 
moroten då?  
 
Något som Entreprenör S tagit med sig från projektet än så länge är hur viktigt det är att 
beställaren sätter ner foten och är tydlig med vad hen vill, att inte låta övriga byggaktörer 
gissa vart fokus i projektet ska ligga. Det är också viktigt att beställaren följer upp dessa krav 
och inte bara lägger över ansvaret på någon annan och hoppas på att det ska lösa sig säger 
Entreprenör S.  
 

Sammanfattning av resultat  
 
En sammanfattning av resultaten från Entreprenör S kan ses i Tabell 24 - Sammanfattning av 
identifierade för- och nackdelar med miljöcertifiering av byggnader för entreprenörer. 
Resultaten i tabellen är presenterade utan inbördes ordning.  
 
Tabell 24 – Sammanfattning av identifierade för- och nackdelar med miljöcertifiering av byggnader för 
entreprenörer.  
+ Bra marknadsföringsverktyg   
-  Kan skapa problem om beslutet om en certifiering inte kommer in tidigt i projektet  
- Kan skapa problem om viljan och ambitionen hos byggaktörerna inte är densamma  
- Tids- och resurskrävande om kravställandet inte är tydligt 
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4.3.5 Projektledare 

	

Kv Städet, Värnamo  

	
Projektledare S har varit delaktig under hela projektets gång och kommer även vara det ända 
fram till slutet. Hens generella uppfattning av projektet är att det kommer att bli svårt att 
certifiera alla tre huskropparna eftersom dessa har lite olika förutsättningar.  
 
Projektledare S menar att det idag generaliseras alldeles för mycket i redovisningen av hur 
man uppfyller myndighetskraven. Ett exempel hen ger handlar om energiberäkningen. Där 
Projektledare S menar att om ett hus har tjugo olika fönstertyper beaktas inte alla typer i 
energiberäkningen. En generalisering görs att alla fönster ser likadana ut berättar 
Projektledare S. Genom att miljöcertifiera en byggnad menar Projektledare S att man i alla 
fall vet att myndighetskraven faktiskt har uppnåtts. En annan fördel med certifieringen säger 
Projektledare S är att både ansvaret och uppföljning i projektet blir tydligare.  
 
Projektledare S märker ingen direkt skillnad i sitt eget arbetssätt som projektledare om en 
byggnad ska certifieras eller inte. Den enda skillnaden är att det tillkommer ytterligare ett 
område som ska hanteras berättar Projektledare S.   
 
Projektledare S berättar att kostnaden för en miljöcertifiering kan uppfattas som något 
negativt. Det krävs en projektstorlek som kan bära upp den kostnaden eftersom arbetsinsatsen 
vid en certifiering är densamma oavsett storlek på projektet menar Projektledare S, vilket kan 
göra det tungt vid mindre projekt.  
 
Då det i detta projekt förekommit en meningsskiljaktighet mellan beställaren och 
entreprenören gällande entreprenörens åtagande är just vikten av att kravställningen är tydlig 
något som Projektledare S kommer att ta med sig från detta projekt. Projektledare S säger 
också att ju tidigare man kommer igång och fattar beslutet om att miljöcertifiera, desto bättre 
och lättare blir processen med certifieringen.  
 

Visionen 3, Jönköping  

	
Projektledare i Visionen 3 var Projektledare V som också arbetar på Castellum som var och är 
beställare samt fastighetsförvaltare i detta projekt. Intervjun beskrivs under 4.3.1, Beställare/ 
Fastighetsförvaltare.   
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Sammanfattning av resultat  
 
En sammanfattning av resultaten från Projektledare S och V kan ses i Tabell 25 - 
Sammanfattning av identifierade för- och nackdelar med miljöcertifiering av byggnader för 
projektledare. Resultaten i tabellen är presenterade utan inbördes ordning.  
 
Tabell 25 – Sammanfattning av identifierade för- och nackdelar med miljöcertifiering av byggnader för 
projektledare.  
+ Kvalitetsstämpel 
+ Fokus på certifieringen från början för att undvika efterhandskonstruktioner 
+ Miljömedvetenhet 
+ Säkerställer att myndighetskraven uppfylls 
+ Ansvaret och uppföljningen i projektet blir tydligare 
-  Mycket jobb med verifieringen av en byggnad  
- Finns en kunskapslucka, särskilt i verifieringsfasen 
- Dyrt 
- Väldigt byråkratiskt  
- Vid mindre projekt kan kostnaden vara tung att bära 
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4.3.6 Värnamo Kommun 

	
Intervjun med Projektledare K hölls för att få en inblick i hur den berörda kommunen för 
projektet Kv Städet ställer sig i frågan angående miljöcertifiering av byggnader. Projektledare 
K har inte själv någon koppling till byggnationen av Kv Städet i Värnamo. Däremot var hen 
projektledare för ett annat nybyggnadsprojekt som miljöcertifierades enligt Miljöbyggnad 
nivå Silver, även detta beläget i Värnamo. Projektet är det första som certifieras enligt 
Miljöbyggnad nivå Silver, på initiativ av Värnamo Kommun berättar Projektledare K.  
 
I Värnamo Kommun finns ett miljökrav sedan 2014 som säger att alla nybyggnationer och 
större ombyggnationer ska miljöcertifieras enligt Miljöbyggnad, nivå Silver berättar 
Projektledare K. Initiativet till att certifieringen ska ske enligt Miljöbyggnad säger 
Projektledare K är för att kommunen anser att Miljöbyggnad är ett balanserat system som går 
lagom djupt in på detaljer.  
 
Trots sin begränsade erfarenhet inom miljöcertifiering av byggnader menar Projektledare K 
att detta är ett bra verktyg att styra processen med. Det skapar en struktur i arbetet eftersom 
alla parametrar måste uppfyllas säger Projektledare K.  
 
Projektledare K säger att en miljöcertifiering kräver lite mer administrativt arbete för alla 
inblandade, men detta är inte något som hen ser som något hinder för fortsatt arbete.  
 
Projektledare K förklarar också att det krävs en noggrann utvärdering av kravet om att 
miljöcertifiera kommunens byggnationer, vilket kommer att genomföras efter att något mer 
projekt har certifierats. Detta för att få en rättvis bild om detta faktiskt är värt pengarna i 
slutändan säger Projektledare K. Projektledare K säger också att hen är tveksam till att 
projektet hade sätt annorlunda ut om det inte hade miljöcertifierats. Vidare säger 
Projektledare K att denna utvärdering som hen beskriver ovan, av eventuella mervärden med 
miljöcertifiering av byggnader, behöver göras och som sedan kan ligga till grund för deras 
framtida rekommendationer till kommunens politiker.  

 

Sammanfattning av resultat  

	
En sammanfattning av resultaten från Projektledare K ses i Tabell 26 - Sammanfattning av 
identifierade för- och nackdelar med miljöcertifiering av byggnader för Värnamo Kommun. 
Resultaten i tabellen är presenterade utan inbördes ordning.  
	
Tabell 26 – Sammanfattning av identifierade för- och nackdelar med miljöcertifiering av byggnader för Värnamo 
Kommun.  
+ Struktur i processen  
-  Kräver något mer administrativt arbetet  
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5 DISKUSSION OCH SLUTSATS 
	
	
	
I detta kapitel knyts arbetet samman genom en diskussion gällande arbetets resultat och 
metod. Slutsatsen för arbetet beskrivs innan avsnittet avslutas med några förslag på fortsatta 
studier inom området.   
	

5.1  Resultatdiskussion 
	
Resultatet i denna fallstudie blev relativt varierande. De flesta byggaktörerna i de båda 
projekten hade både positiva och negativa upplevelser och åsikter kring miljöcertifieringen av 
respektive projekt. Den enda som inte lyfte fram några negativa upplevelser var brukaren i 
Visionen 3 i Jönköping. Detta kanske kan förklaras med att Brukare V inte varit delaktig i 
processen av miljöcertifieringen och verkade nöjd med sin nya arbetsplats. De negativa 
aspekter som kommit fram i fallstudien har handlat om processen med certifieringen och inte 
om den fysiska byggnaden.  
 
Mellan de för- och nackdelar som identifierades från tidigare forskning (se Kapitel 3) 
respektive de för- och nackdelar som de intervjuade lyfte fram (se Kapitel 4) finns det 
likheter. Exempel på sådana, samt en sammanställning av samtliga resultat från 
litteraturstudien och fallstudien, kan ses i Tabell 27 - 30 – Samtliga identifierade för- och 
nackdelar från litteraturstudie och fallstudie. Resultaten i tabellerna är indelade efter olika 
områden, dessa huvudområden är: Organisation, certifieringsprocess, byggnad och ekonomi. 
Dessa huvudområden är identifierade utifrån de svar som erhölls i fallstudien. Resultaten 
presenteras utan inbördes ordning. Efter samtliga för- och nackdelar från fallstudien står inom 
parentes vilken byggaktör som har identifierat denna. Resultaten från fallstudien är även 
ihopkopplade med likvärdiga resultat från litteraturstudien. Detta för att enklare kunna se 
likheter och skillnader mellan de olika studierna. Om man jämför de olika områdena som 
resultaten delades upp inom ser man att flest åsikter lyftes fram inom området 
certifieringsprocess. 
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Organisation  
 
För organisationen, se Tabell 27, lyftes fördelar om att beställarna och projektledarna 
upplevde att miljöcertifieringen gav en kvalitetsstämpel både på företagets eget arbete, men 
också på den fysiska byggnaden. Beställarna upplevde även att miljöcertifieringen stärkte 
företagets varumärke och bidrog till att de stod upp bra gentemot deras konkurrenter. 
Arkitekterna och entreprenören tyckte certifieringen var ett bra marknadsföringsverktyg och 
arkitekterna tyckte också, tillsammans med beställarna och projektledarna, att en stor fördel 
med miljöcertifieringen är för att man då tänker på miljön lite extra under hela processen. 
	
Tabell 27 – Samtliga identifierade för- och nackdelar från litteraturstudie och fallstudie gällande organisationen.  

Identifierade fördelar från litteraturstudien Identifierade fördelar från fallstudien 
Kvalitetsstämpel  

Kvalitetsstämpel 
(Beställare och projektledare)  

Kvalitetssäkrad byggprocess 
Trovärdighet för företagets miljöarbete 
Allmänt nöjdare hyresgäster 
Konkurrenskraftigt  

Konkurrenskraftigt (Beställare) Mer attraktiv som arbetsgivare för yngre 
medarbetare 
Stärker varumärket 
Gott rykte i fastighetsutvecklarbranschen Stärker varumärket (Beställare) 

Bra för marknadsföringen 
Positiv uppmärksamhet i media 

Bra marknadsföringsverktyg 
(Arkitekt och entreprenör) 

Ökat allmänt engagemang i miljöfrågor internt 
Miljömedvetenhet 
(Beställare, arkitekt och projektledare)  

Högre status för miljöarbetet och de som jobbar 
med miljö internt 
	
	

Certif ieringsprocess  

 
Fördelar som lyftes fram i fallstudien gällande certifieringsprocessen, se Tabell 28, var att 
projektledarna upplevde att miljöcertifieringen bidrog till att ansvaret och uppföljningen i 
projektet blev tydligare. Beställarna tyckte att arbetet dokumenterades och utfördes 
noggrannare när en byggnad skulle miljöcertifieras. De menade också att det är viktigt att 
man fokuserar på miljöcertifieringen redan från början i ett projekt för att undvika 
efterhandskonstruktioner.  
 
Nackdelar som identifierades från fallstudien gällande certifieringsprocessen kan ses i Tabell 
28. Inom detta område lyftes det fram flest åsikter. Arkitekterna upplevde att certifieringen 
tog mer tid och att det medförde en del krångel i arbetet. Både beställarna och projektledarna 
tyckte att miljöcertifieringen var väldigt byråkratisk och att särskilt verifieringsfasen 
medförde väldigt mycket jobb.  
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Entreprenören upplevde att det i Kv Städet inte var ställt något tydligt kravställande och att 
ambitionen och viljan hos de olika aktörerna var olika. Detta var något som entreprenören 
upplevde skapade problem i certifieringsprocessen.  
 
Tabell 28 – Samtliga identifierade för- och nackdelar från litteraturstudie och fallstudie gällande 
certifieringsprocessen.	
Identifierade fördelar från 
litteraturstudien 

Identifierade fördelar från fallstudien 

 
Bättre arbete och kommunikation inom 
projektgruppen då alla strävar åt samma håll 

Ansvaret och uppföljningen i projektet blir 
tydligare (Projektledare) 
Arbetet dokumenteras och utförs noggrannare 
(Beställare)  

Större fokus på miljöfrågor genom hela processen 
Fokus på certifieringen från början för att 
undvika efterhandskonstruktioner (Beställare) 

Identifierade nackdelar från 
litteraturstudien 

Identifierade nackdelar från fallstudien 

 
 
 
 
 
 
 
Tar mer tid jämfört med om byggnaden inte 
skulle miljöcertifieras 

Tar mer tid (Arkitekt) 
Mycket jobb med verifieringen av en byggnad 
(Beställare och projektledare) 
Medför lite krångel i arbetet (Arkitekt) 
Väldigt byråkratiskt  
(Beställare och projektledare) 
Tids- och resurskrävande om kravställandet inte 
är tydligt (Entreprenör) 
Kan skapa problem om viljan och ambitionen 
hos byggaktörerna inte är densamma 
(Entreprenör) 
Kan skapa problem om beslutet om en 
certifiering inte kommer in tidigt i projektet 
(Entreprenör) 
Kräver något mer administrativt arbete 
(Projektledare) 

Stor kunskapslucka när det gäller 
miljöcertifiering 

Finns en kunskapslucka i verifieringsfasen  
(Beställare och projektledare) 
Kraven upplevs inte helt uppdaterade (Arkitekt) 

	
	

Byggnad 

	
Fördelar som lyftes fram i fallstudien gällande byggnaden kan ses i Tabell 29. Något som inte 
identifierades från litteraturstudien och som för mig personligen blev väldigt förvånande var 
det resultat från fallstudien som visade att flera av de intervjuade byggaktörerna menade att 
den stora fördelen med att en byggnad miljöcertifieras är för att myndighetskraven faktiskt 
uppfylls då. Åsikter om att det idag generaliseras alldeles för mycket lyftes fram och i flera 
fall uppfylls inte BBR-kraven menade Beställare S och Projektledare S.    
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Brukaren i Visionen 3 hade bara positiva upplevelser och åsikter om miljöcertifieringen. 
Bland annat upplevde brukaren mer positivt välmående för de anställda och att de hade 
kontorslösningar som var bra för både kropp och hälsa. Att urskilja om dessa åsikter och 
upplevelser som brukaren lyfte fram kan kopplas till just miljöcertifieringen av byggnaden är 
däremot svårt. Man skulle även kunna tänka sig att dessa upplevda värden bara skulle kunna 
kopplas till det faktum att brukaren har fått en ny arbetsplats i en ny byggnad. Arkitekterna 
upplevde att miljöcertifieringen påverkar gestaltningen av byggnaden.  
 
Tabell 29 – Samtliga identifierade för- och nackdelar från litteraturstudie och fallstudie gällande byggnaden. 
Identifierade fördelar från 
litteraturstudien	

Identifierade fördelar från fallstudien	

Bättre kvalitet på byggnaden	 Bevis på att BBR-kraven uppfylls  
(Beställare, arkitekt och projektledare)	

Bättre ”brukarperspektiv” och kundkontakt (i en 
handelslokal)	

Kontorslösningar som är bra för kropp och hälsa 
(Brukare) 
Mer positivt välmående för de anställda (Brukare)	

Identifierade nackdelar från 
litteraturstudien	

Identifierade nackdelar från fallstudien	

 Påverkar gestaltningen av byggnaden (Arkitekt) 
	
 

Ekonomi  

	
Inom området Ekonomi kan en skillnad mellan de olika studierna identifieras, se Tabell 30. I 
litteraturstudien identifierades flera fördelar som kan kopplas till miljöcertifieringen av en 
byggnad. Exempel på sådana är Långsiktiga kostnads- och energibesparingar, lägre 
driftkostnader och lägre avkastningskrav. I arbetets fallstudie lyftes inga fördelar upp 
gällande ekonomin och en tänkbar anledning till detta när det gäller Kv Städet skulle vara att 
byggnaden ännu inte är i drift. När det gäller Visionen 3 är anledningen till detta svårare att 
urskilja, antingen om de berörda byggaktörerna faktiskt inte uppmärksammat några 
ekonomiska fördelar med miljöcertifieringen eller om dessa bara inte lyftes fram i 
intervjuerna.  
 
En återkommande ekonomisk nackdel som uppmärksammats i fallstudien av flera olika 
byggaktörer är att miljöcertifieringen är en kostnadsdrivare. Detta är även något som kan 
styrkas av litteratur, se Kapitel 3.2 – Värden med miljöcertifiering av byggnader. Arkitekt V 
menar att det därför är viktigt för beställaren att identifiera och fundera kring vad den vill få 
ut för egen vinning med certifieringen. Andra argument som lyfts fram i intervjuerna är att 
eftersom arbetsbördan som följer en certifiering i stort sett är densamma, oberoende av 
projektets storlek, kan en certifiering vara svår att bära vid mindre projekt. Beställare S säger 
också att det inte är själva kostnaden, sett i pengar, som är den stora nackdelen utan att det är 
den arbetsbörda som följer certifieringen. 	
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Tabell 30 – Samtliga identifierade för- och nackdelar från litteraturstudie och fallstudie gällande ekonomi.	
Identifierade fördelar från 
litteraturstudien 

Identifierade fördelar från fallstudien 

Långsiktiga kostnads- och energibesparingar  
Lägre driftkostnader  
Lägre avkastningskrav  
Längre intervall för underhåll och reparationer av 
miljövänliga material 

 

Lägre energikostnader  
Högre pris vid försäljning  
Lägre långsiktig vakansgrad  
Nischmarknadsfördelar: Bibehållen ränta och 
högre attraktionskraft 

 

Identifierade nackdelar från 
litteraturstudien 

Identifierade nackdelar från fallstudien 

Höga certifieringsavgifter 
 
Initialt är byggkostnaderna högre jämfört med en 
icke-certifierad byggnad 

Kostnadsdrivande  
(Beställare, arkitekt och projektledare) 
Vid mindre projekt kan kostnaden vara tung att 
bära  
(Beställare och projektledare) 

	
 
De flesta av de intervjuade byggaktörerna har även lyft fram att en viss skillnad finns i deras 
egna arbetssätt beroende på om byggnaden ska certifieras eller inte. Utifrån intervjuer med 
Beställare S och V samt Projektledare S ligger denna skillnad främst i det administrativa 
arbetet. Det är ännu ett område som ska tas i beaktning för projektledaren samtidigt som det 
är mycket dokument som ska in för beställaren. För att underlätta verifieringsfasen är det 
därför viktigt att beakta dessa frågor redan i ett tidigt skede. 	
 
Resultat från intervjuer med Arkitekt S och V visar att en viktig skillnad i deras arbetssätt är 
det faktum att alla parametrar måste räknas fram och mätas vid en certifiering. Man måste 
kunna bevisa att alla kraven för Miljöbyggnad är uppfyllda. Arkitekterna lyfte särskilt fram att 
de viktigaste och mest krävande parametrarna som ska beaktas är dagsljusinsläpp och 
solvärmelast. Arkitekt S upplever också att de normer som idag finns givna inte är helt 
relevanta och skulle behöva uppdateras.  
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5.2  Metoddiskussion 
	
Genomförandet av både en litteraturstudie och en fallstudie lämpade sig bra i detta 
examensarbete då dessa två kompletterade varandra på ett bra sätt för att uppnå arbetets mål. 
Litteraturstudien gav en bred grund till arbetet och god insyn i ämnet samt resultat från 
tidigare studier. Fallstudien, där endast två projekt studerades, möjliggjorde en djupare inblick 
i de båda projekten och kunde kompletteras med litteraturstudien. Jag håller med i påståendet 
av Bryman (2008) att intervjuer som datainsamlingsmetod lämpar sig bra då det är 
människors tankar och upplevelser som söks. Intervjuerna i fallstudien var väldigt givande 
och användandet av semi-strukturerade intervjuer gjorde intervjun mindre styrd jämfört med 
om en fullt strukturerade intervju hade använts. Detta eftersom jag då kunde ställa följdfrågor 
och avvika från den frågemall jag förberett innan intervjun.  
 
I detta arbete gjordes ett val om att studera endast två husbyggnadsprojekt i fallstudien istället 
för att göra en breddstudie genom exempelvis en enkätstudie. Detta val möjliggjorde att jag 
kunde komma in lite mer på djupet på de intervjuade byggaktörernas tankar och upplevelser 
om respektive husbyggnadsprojekt, samtidigt som det också gjorde det möjligt för mig att 
ställa de olika byggaktörernas syn på värden med miljöcertifieringar av byggnader mot 
varandra utifrån att de jobbade inom samma projekt. Något som även kan ha påverkat arbetets 
resultat är valet av vilka specifika husbyggnadsprojekt som har studerats. Detta eftersom varje 
projekt är unikt och medför sina specifika förutsättningar och upplevelser. Det finns både 
lyckade och mindre lyckade projekt i byggbranschen. Beställare V beskriver det avslutade 
projektet, Visionen 3, som ett lyckat projekt om man ser till miljöcertifieringen av byggnaden. 
Detta är dock ännu för tidigt att avgöra i det oavslutade projektet, Kv Städet. Men man skulle 
kunna tänka sig att om man studerat ett projekt som ansetts vara mindre lyckat så hade kanske 
fler negativa aspekter lyfts fram i fallstudien. 
 
Andra aspekter som kan ha påverkat projektets resultat är faktorer som rör de intervjuade 
byggaktörerna. Angreppssättet i detta arbete tillät de intervjuade byggaktörerna att ha olika 
mycket erfarenhet av miljöcertifieringar av byggnader. Detta blev också fallet, då vissa 
byggaktörer hade väldigt liten, eller ingen, erfarenhet medan andra hade lite mer. Om arbetets 
angreppssätt istället hade legat i att intervjua byggaktörer med god erfarenhet av 
miljöcertifiering av byggnader hade troligtvis ett annat resultat erhållits. Ett av de studerade 
husbyggnadsprojekten är beläget i en liten stad i Sverige där miljöcertifieringar av byggnader 
fortfarande är ett relativt nytt fenomen, vilket kan ha bidragit till att erfarenhetsnivån hos flera 
av de intervjuade byggaktörerna var relativt låg.  
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5.3  Sammanfattande slutsatser 
	
Värden med miljöcertifieringar av byggnader är fortfarande ett relativt outforskat område. 
Även om det idag blir mer och mer vanligt att beställaren ställer krav på att byggnaden ska 
miljöcertifieras visar detta arbete att kunskapen fortfarande är något bristfällig inom området. 
Byggaktörerna i branschen är idag inte helt eniga i huruvida miljöcertifiering av byggnader är 
enbart något positivt eller negativt.  
 
Utifrån detta arbete kan följande slutsatser dras:  
 

• Beställarna upplevde att miljöcertifieringen stärkte företagets eget varumärke samt 
bidrog till att företaget stod sig bra gentemot deras konkurrenter. Beställarna upplevde 
även att miljöcertifieringen bidrog till att arbetet i certifieringsprocessen 
dokumenterades och utfördes noggrannare. Enligt beställarna är det också viktigt att 
man fokuserar på miljöcertifieringen redan från början för att undvika 
efterhandskonstruktioner.  

• Brukaren upplevde att miljöcertifieringen medförde positivt välmående för de 
anställda genom bland annat särskilda kontorslösningar som var bra för både kropp 
och hälsa.  

• Arkitekterna upplevde att miljöcertifieringen tog mer tid och medförde lite mer 
krångel i arbetet jämfört med om byggnaden inte skulle certifieras. Arkitekterna 
upplevde även att de krav som i nuläget finns givna för att certifiera enligt 
Miljöbyggnad behövde uppdateras och att miljöcertifieringen påverkade gestaltningen 
av byggnaden.  

• Entreprenören upplevde att miljöcertifieringen kan bli både tids- och resurskrävande 
om kravställandet inte är tydligt. Ur entreprenörens perspektiv är det också viktigt att 
viljan och ambitionen hos samtliga byggaktörer är densamma samt att beslutet om en 
certifiering kommer in så tidigt i projektet som möjligt för att undvika att problem 
uppstår.  

• Projektledarna upplevde att miljöcertifieringen krävde något mer administrativt arbete 
men att ansvaret och uppföljningen i projektet blev tydligare när en byggnad skulle 
miljöcertifieras.  

• Ur beställarnas, arkitekternas och projektledarnas perspektiv upplevdes 
miljöcertifieringen vara ett kvitto på att BBR-kraven uppfylldes samt på god 
miljömedvetenhet.  

• Ur beställarnas och projektledarnas perspektiv upplevdes miljöcertifieringen ge en 
kvalitetsstämpel på både företagets eget arbete samt på den fysiska byggnaden. 
Samma aktörer upplevde även att verifieringsfasen innebar mycket jobb samtidigt som 
de tyckte att det fanns en kunskapslucka i just denna fas. Ur beställarnas och 
projektledarnas perspektiv upplevdes även miljöcertifieringen som väldigt byråkratisk.  

• Ur beställarnas, arkitekternas och projektledarnas perspektiv upplevdes 
miljöcertifieringen vara kostnadsdrivande och kan därför vara svår att bära vid mindre 
projekt.  
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• Ur arkitekternas och entreprenörens perspektiv upplevdes miljöcertifieringen vara ett 
bra marknadsföringsverktyg.  

 
I en jämförelse mellan arbetets fallstudie samt litteratur inom ämnet värden med 
miljöcertifieringar av byggnader finns både likheter och skillnader.  
 

• Likheter som identifierats berör fördelar kopplade till företagets varumärke, 
certifieringsprocessen och kvaliteten på den färdiga byggnaden. Exempel på sådana är 
bland annat stärkt varumärke för beställare, tydligare ansvarsfördelning mellan aktörer 
i byggprojekt samt bättre inomhusmiljöer för brukare. Resultat visar även likheter 
mellan flera identifierade nackdelar mellan de olika studierna. Exempel på sådana är 
bland annat att aktörer såsom beställare, arkitekt, projektledare och entreprenör kan 
uppleva miljöcertifieringen som tidskrävande. Beställare, arkitekt och projektledare 
kan även uppleva miljöcertifieringen som kostnadsdrivande.  

 
• Skillnader som identifierats berör fördelar gällande ekonomi och den fysiska 

byggnaden. I litteraturstudien identifierades ett flertal fördelar gällande ekonomi 
medan det i fallstudien inte lyftes fram några. I fallstudien lyftes det även fram att en 
fördel med att miljöcertifiera byggnader var för att verifiera att BBR-kraven 
uppfylldes. Detta var inte något som identifierades i litteraturstudien.  

 
 

5.4  Förslag på fortsatta studier 
	
I arbetets fallstudie lyfte flera olika byggaktörer fram åsikter om att miljöcertifieringar av 
byggnader är kostnadsdrivande. Det hade därför varit intressant att undersöka hur man kan 
göra miljöcertifieringen så kostnadseffektiv som möjligt. Att utifrån en given betygsnivå ta 
reda på vilka betyg varje indikator bör ha för att uppnå nivån samt till en så låg kostnad som 
möjligt för projektet.  
 
En fråga som dykt upp under arbetets gång men som inte behandlats i detta arbete är hur 
mycket den uppskattade kostnaden för att miljöcertifiera en byggnad skiljer sig mellan olika 
byggaktörer.  
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BILAGA 1 – Intervjufrågor  
 

Brukare 
 

• Börja gärna med att berätta lite kort om dig själv. 
o Hur länge har du jobbat här?  
o Vad gör ni här? (kontor eller en mer temporär plats)  

 
• Hur medveten var du när du sökte jobbet att byggnaden var miljöcertifierad?  

o Upplever du att detta uppmärksammades på något sätt?  
o Var detta något som spelade roll för dig eller som du upplevde var viktigt när 

du sökte jobbet här?  
 

• Hur upplever du att arbetsmiljön i denna miljöcertifierade byggnad är?  
o Upplever du att det finns några särskilt positiva delar med att arbeta i en 

miljöcertifierad byggnad?  
o Upplever du att det finns några särskilt negativa delar med att arbeta i en 

miljöcertifierad byggnad?  
o Om du tänker tillbaka på tidigare arbetsplatser (där byggnaden inte var 

miljöcertifierad), märker du någon skillnad på dessa? 
 

• Hur medveten, dagligen, är du att du arbetar i en miljöcertifierad byggnad?  
 

Arkitekt 

 

• Börja gärna med att berätta lite kort om dig själv.  
o I hur många år har du arbetat som arkitekt?  

 
• Hur skulle du vilja beskriva din roll i projektet? 

o I vilken omfattning har du varit delaktig i projektet? 
 

• Hur skulle du vilja beskriva din egen erfarenhet av miljöcertifierade byggnader?  
o Har du jobbat med miljöcertifieringar tidigare?  
o Om ja, vilket system har du mest erfarenhet inom?  

 
• Berätta gärna lite om din generella uppfattning av projektet?  

 
• Hur upplever du arbetsprocessen i detta projekt? 

o Upplever du att det finns något som är särskilt viktigt i genomförandet för din 
del?  

o Hur skulle du vilja beskriva arbetet med detta projekt?  



	

	 	

 
• Vad upplever du var viktigt för uppdragsgivaren i detta projekt?  

 
• Vem var det som tog initiativet till miljöcertifiering i detta projekt?  

o Vem valde system?  
 

• Upplever du någon skillnad i ditt arbetssätt om du ska utforma en byggnad som ska 
vara miljöcertifierad eller inte?  

o Upplever du att det finns några särskilt positiva delar med att utforma en 
byggnad som är miljöcertifierad? 

o Upplever du att det finns några särskilt negativa delar med att utforma en 
byggnad som är miljöcertifierad? 
 

• Vad har du tagit med dig från projektet?  
 

Entreprenör 

 

• Börja gärna med att berätta lite om dig själv. 
o I hur många år har du arbetat här?  

 
• Hur vill du beskriva din roll i detta projekt? 

o I vilken omfattning har du varit delaktig i projektet? 
 

• Hur skulle du vilja beskriva din egen erfarenhet av miljöcertifiering av byggnader?  
o Har du jobbat med miljöcertifieringar tidigare?  
o Om ja, vilket system har du mest erfarenhet inom?  

 
• Berätta gärna lite om din generella uppfattning av projektet.  

 
• Hur upplever du arbetsprocessen i detta projekt? 

o Upplever du att det finns något som är särskilt viktigt i genomförandet för din 
del?  

o Hur skulle du vilja beskriva arbetet med detta projekt?  
 

• Upplever du någon skillnad i ditt arbetssätt om du ska bygga en miljöcertifierad 
byggnad eller inte?  

o Upplever du att det finns några särskilt positiva delar med att bygga en 
byggnad som är miljöcertifierad? 

o Upplever du att det finns några särskilt negativa delar med att bygga en 
byggnad som är miljöcertifierad?  
	

• Vad har du tagit med dig från projektet?  



	

	

Beställare/Fastighetsförvaltare  
 

• Berätta gärna lite kort om dig själv.  
o Hur länge har du arbetat här?  
o Vad har du för egen erfarenhet av miljöcertifiering av byggnader? 
o Vilka miljöcertifieringssystem har du arbetat med?  
o Förvaltar ert företag fler byggnader som är miljöcertifierade?  
o Om ja, i vilket system är dessa i så fall certifierade i?  

 
• Hur vill du beskriva din roll i detta projekt? 

o I vilken omfattning har du varit delaktig i projektet? 
 

• Vem var det som tog initiativet till miljöcertifieringen i detta projekt?  
o Vem valde vilket certifieringssystem som skulle användas?  
o Om det var ni som beställare som tog initiativet till att byggnaden skulle vara 

miljöcertifierad – Varför gjorde ni detta? Vad hade ni för argument för detta?  
 

• Berätta gärna lite om din generella uppfattning av projektet?  
o Fanns det något som du anser kunde gjorts annorlunda i detta projekt för att få 

ett bättre eller annorlunda slutresultat?  
 

• Hur upplever du arbetsprocessen i detta projekt? 
o Upplever du att det finns något som är särskilt viktigt i genomförandet för din 

del?  
o Hur skulle du vilja beskriva arbetet med detta projekt?  

 
• Upplever du någon skillnad i ditt arbetssätt om byggnaden ska vara miljöcertifierad 

eller inte?  
o Upplever du att det finns några särskilt positiva delar med en byggnad som är 

miljöcertifierad? 
o Upplever du att det finns några särskilt negativa delar med en byggnad som är 

miljöcertifierad?  
 

• Kan du berätta lite mer om din egen uppfattning kring efterfrågan av miljöcertifierade 
byggnader?  

o Upplever du att efterfrågan av miljöcertifierade byggnader har förändrats 
under de senaste åren? 
 

• Vad har du tagit med dig från projektet?  



	

	 	

Projektledare  
 

• Berätta gärna lite kort om dig själv.  
o Hur länge har du arbetat här?  
o Vad har du för egen erfarenhet av miljöcertifiering av byggnader? 
o Vilka miljöcertifieringssystem har du arbetat med?  

 
• Hur vill du beskriva din roll i detta projekt? 

o I vilken omfattning har du varit delaktig i projektet? 
 

• Vem var det som tog initiativet till miljöcertifieringen i detta projekt?  
o Vem valde vilket certifieringssystem som skulle användas?  

 
• Berätta gärna lite om din generella uppfattning av projektet?  

o Fanns det något som du anser kunde gjorts annorlunda i detta projekt för att få 
ett bättre eller annorlunda slutresultat?  

 
• Hur upplever du arbetsprocessen i detta projekt? 

o Upplever du att det finns något som är särskilt viktigt i genomförandet för din 
del?  

o Hur skulle du vilja beskriva arbetet med detta projekt?  
 

• Upplever du någon skillnad i ditt arbetssätt om byggnaden ska vara miljöcertifierad 
eller inte?  

o Upplever du att det finns några särskilt positiva delar med en byggnad som är 
miljöcertifierad? 

o Upplever du att det finns några särskilt negativa delar med en byggnad som är 
miljöcertifierad?  
 

• Vad har du tagit med dig från projektet?  
 

 



	

	

Kommun  

 

• Berätta gärna lite kort om dig själv.  
o Hur länge har du arbetat på kommunen?  I vilken yrkesroll?  
o Vad har du för egen erfarenhet av miljöcertifiering av byggnader? 
o Vilka miljöcertifieringssystem har du arbetat med tidigare?  

 
• Vad är din generella uppfattning om miljöcertifiering av byggnader?  

o Upplever du att det finns några särskilt positiva delar med en byggnad som är 
miljöcertifierad? Både för process och den faktiska byggnaden.  

o Upplever du att det finns några särskilt negativa delar med en byggnad som är 
miljöcertifierad? Både för process och den faktiska byggnaden. 

 
• I Värnamo Kommuns miljöprogram har jag läst att från och med 1:a mars 2014 ska alla 

nybyggnationer och större ombyggnationer miljöcertifieras enligt Miljöbyggnad Silver.  
o Hur upplever du att detta krav togs emot av privata aktörer inom bygg som du 

har haft kontakt med?  
o Hur upplever du kunskapsnivån när det gäller miljöcertifiering enligt 

Miljöbyggnad Silver eller Guld av byggnader hos företag/privatpersoner?  
  


