
Sveriges första hälsocertifierade kontor
Lärdomar från implementering av certifieringen WELL Building Standard

Josefine Pettersson

Melinda Winninge

Civilingenjör, Arkitektur 

2018

Luleå tekniska universitet 

Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TITEL 

Sveriges första hälsocertifierade kontor – Lärdomar från implementering av certifieringen 

WELL Building Standard 

 

FÖRFATTARE 

Josefine Pettersson, petterssonjosefine@outlook.com 

Melinda Winninge, melinda.winninge@gmail.com 

 

OMFATTNING 

Examensarbete 30 hp  

 

PROGRAM 

Civilingenjör Arkitektur 300 hp  

 

DATUM 

2018-05-14 

 

FÖRETAG 

WSP Sverige AB. Byggnadsfysik, Göteborg 

 

HANDLEDARE 

Sofia Lidelöw, Luleå tekniska universitet  

Eleftherios Zacharakis, WSP Sverige AB 

 

EXAMINATOR  

Susanne Engström, Luleå tekniska universitet 

 

LULEÅ TEKNISKA UNIVERSITET 

Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser  

Avdelningen för industriellt och hållbart byggande 



 

FÖRORD 

Detta examensarbete har vuxit fram under hösten och vintern 2017/2018 som den avslutande 

delen i vår utbildning inom Civilingenjör Arkitektur med inriktning Husbyggnad vid Luleå 

tekniska universitet. Studien behandlar lärdomar från det första projektet i Sverige som ska 

certifieras enligt hälsocertifieringen WELL Building Standard. Den har utförts i samarbete 

med WSP Byggnadsfysik i Göteborg samt Castellum i Stockholm.  

Skapandet av följande examenarbete har varit en utmanande resa. En resa som samtidigt varit 

otroligt lärorik och inspirerande där vi fått tillämpa alla de kvalitéer som en utbildad 

Civilingenjör Arkitektur erhåller. Med detta examensarbete hoppas vi kunna möjliggöra, 

genom den bebyggda miljön, att fler människor i dagens stressade samhälle mår bättre och 

har möjlighet att njuta av sina liv!   

Först och främst vill vi rikta ett varmt tack till vår kontaktperson Anna Landfors Limdal från 

WSP som vågade satsa på vår idé och hjälpte till i förverkligandet av detta examenarbete. 

Vidare vill vi tacka vår handledare Eleftherios Zacharakis på WSP som bistått med både stor 

expertis samt intressanta diskussioner inom hälsocertifieringen WELL Building Standard. 

Vi vill tacka Filip Elland från Castellum som visade intresse för idé och öppnade upp 

möjligheten att studera ett av företagets projekt. Robert Carlsson från Castellum har alltid 

ställt upp, hjälpt oss med förmedling av kontakter samt generella frågor kring projektet – Vi 

är mycket tacksamma för ditt engagemang! Vi vill även tacka Castellum för gästvänligheten 

samt möjligheten att uppleva ert fantastisk fina kontor i Stockholm. Vidare vill vi rikta ett 

stort tack till samtliga respondenter som ställt upp på intervjuer. Utan ert deltagande hade vi 

inte kunnat genomföra studien!  

Från universitetets sida vill vi tacka vår handledare vid Luleå tekniska universitet, Sofia 

Lidelöw, som alltid haft tid för våra förvirrade frågor samt vår examinator, Susanne 

Engström, som hjälpt oss med förberedelser inför intervjuerna men även ständigt utmanat 

vårt tankesätt. Tack för att ni hjälpt oss att höja kvalitén på vårt arbete.  

Avslutningsvis vill vi tacka alla våra studiekamrater för en fantastiskt rolig tid tillsammans i 

Luleå, men även tack till alla föreningar och medengagerade som förgyllt vår vardag. Ni har 

alla skapat ett minne för livet!  

Vi kan numera titulera oss som Civilingenjörer inom Arkitektur! 

Josefine Pettersson  Melinda Winninge 

 

Luleå, februari 2018 



 

SAMMANFATTNING 

Andelen miljöcertifierade byggnader har under 2000-talet ökat. Inom kommersiella 

fastigheter är det numera inte lika ovanligt att kontor miljöcertifieras och en ny aspekt har 

etablerat sig bland certifieringssystemen - människans välbefinnande. WELL Building 

Standard är ett hälsocertifieringssystem som sätter människan i centrum. Systemet har under 

2017 gjort inträde på den svenska marknaden och det första projektet står klart för verifiering 

under våren 2018. Detta projekt är Castellums huvudkontor i fastigheten Klassföreståndaren 

3 i Stockholm, även kallad Flat Iron Building.  

Syftet med studien är att bidra till större kunskap om WELL Building Standard under svenska 

förhållanden och underlätta fortsatt etablering av hälsosamma byggnader. Målsättningen med 

studien är att identifiera lärdomar från certifieringen av projektet enligt WELL Building 

Standard - New & Existing Interiors - genom att besvara följande frågeställningar: 

1. Hur förhåller sig det slutgiltiga resultatet i Flat Iron Building gentemot intentionerna 

med att  certifiera projektet och syftet med WELL Building Standard?  

2. Med avseende på Flat Iron Building i Stockholm, vilka utmaningar finns vid 

kombination av de sju koncepten i WELL Building Standard samt svenska lagar och 

regler?  

3. Hur arbetar olika aktörer vid införande av hälsocertifieringen WELL Building 

Standard i Flat Iron Building? 

 

För att undersöka implementering av en hälsocertifiering i projektet utfördes en genomgång 

av litteratur inom svensk lagstiftning och regelverk, miljöcertifieringssystem samt 

hälsocertifieringar. Litteraturgenomgången innefattar en kartläggning av WELL Building 

Standard gentemot Arbetsmiljöverkets föreskrifter, Boverkets byggregler, Miljöbyggnad och 

LEED. I undersökningen utfördes även en fallstudie med kvalitativa intervjuer och 

platsbesök. Intervjuerna genomfördes med involverade aktörer samt brukare av kontoret. 

 

Studien ger unika lärdomar gällande projektets intentioner och utfall, hur implementeringen 

av indikatorer kan utföras i Sverige samt arbetssätt vid genomförande av en hälsocertifiering. 

Exempelvis kan WELL, enligt studien, användas som verktyg för att uppnå beställarens 

målsättning. Studien lyfter fram både utmaningar och vad som underlättats när systemet 

kombineras med de svenska regleringar som styr byggandet, där utmaningar redogjorts i 

projektet kopplat till avsaknad av produktinformation gällande VOC-värden i möbler på den 

svenska marknaden. Arbetssättet vid WELL Building Standard kan enligt fallet likställas med 

hur aktörer arbetar i ett miljöcertifieringsprojekt. Likt ett sådant projekt krävs samarbete 

mellan samtliga inblandade parter. 

 

Vidare kan ytterligare lärdomar hämtas i studien som kan användas för att underlätta 

etablering av fler WELL-projekt. Dessa lärdomar är bland annat kopplade till tidsplanering, 

kommunikation, kunskap och stöd - däribland vikten av att få WELL att genomsyra alla steg 

av processen från planering till drift av fastigheten. 



 

Avslutningsvis kan de lärdomar som presenteras i detta examensarbete vara till nytta för den 

som innehar en samordnande roll i byggprojekt och vill arbeta med implementering av 

WELL Building Standard på den svenska marknaden. Studien kan även användas som 

referens vid fortsatt forskning inom WELL. 

 

Nyckelord: WELL Building Standard, New & Existing Interiors, hälsocertifiering, social 

hållbarhet, kontorsmiljö, ombyggnation, välbefinnande, Arbetsmiljöverkets föreskrifter, 

Boverkets byggregler, LEED, Miljöbyggnad.  



 

ABSTRACT 

The number of certified green buildings has increased during the 21st century. Within 

commercial properties, such as offices, it is no longer unusual to use green building rating 

systems. Hence, new types of rating systems have arisen - those that promote human well-

being. The WELL Building Standard is one of these new rating systems that puts the people 

inside the building at the centre. In 2017, the WELL Building Standard accessed the Swedish 

market and the first project is ready for Performance Verification in spring 2018. The project 

is Castellum’s Headquarter in Stockholm with property designation Klassföreståndaren 3, 

also known as the Flat Iron Building. 

The aim with this study is to contribute to a greater knowledge of how WELL Building 

Standard can be used in Sweden and thereby facilitate further establishment of buildings that 

promotes health and well-being of the building’s occupants. The objective with this study is 

to identify lessons learned from the certification process of the project according to WELL 

Building Standard - New & Existing Interiors - by answering the following research 

questions:  

1. What is the outcome of the project in Flat Iron Building in relation to the intentions 

with using the rating system and the purpose of WELL Building Standard? 

2. Regarding Flat Iron Building in Stockholm, which challenges exists when combining 

the seven concepts of WELL Building Standard and Swedish legislation? 

3. How does project stakeholders collaborate during the implementation of WELL 

Building Standard in Flat Iron Building? 

 

To investigate the implementation of a wellness-oriented rating system a literature review 

about Swedish legislation was conducted. The review includes an overview of how WELL 

Building Standard compares to The Swedish Work Environment Authority’s Statute Book 

(AFS); National Board of Housing, Building and Planning’s Building Regulations (BBR); 

Miljöbyggnad and LEED. Within the investigation a case study with qualitative interviews 

was conducted, as well as an on-site visit at the headquarter. The interviews were held with 

different stakeholders in the project.  

The study contributes to unique lessons about the intentions and outcome of the project, how 

features can be implemented in Sweden and how project stakeholders collaborate during 

implementation of a wellness-oriented rating system. According to the study WELL can be 

used as a tool to achieve the property owner’s objectives. Furthermore, the study 

demonstrates features which are challenging or uncomplicated when combined with Swedish 

legislation. One of the challenges described in the project is the absence of product 

information regarding VOC values in furniture available on the Swedish market. The study 

demonstrates that collaboration between stakeholders in a WELL Building Standard project 

is similar with a green building project. In both cases it is important with cooperation 

between all parties involved.  



 

Further lessons can be found in the study to facilitate establishment of WELL-projects. These 

lessons are related to time management, communication, knowledge and support - for 

instance the importance of incorporating WELL in the entire building process from planning 

to management.  

The lessons presented in this master thesis can serve those who hold a coordinating position 

in construction projects and is interested in implementing WELL Building Standard in 

Sweden. The study can also be used as a reference in further research within WELL.  

Keywords: WELL Building Standard, New & Existing Interiors, wellness, rating system, 

social sustainability, office, reconstruction, well-being, work environment, building 

regulations, LEED, Miljöbyggnad. 
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INTRODUKTION  1 

1  INTRODUKTION 
Kapitlet innefattar bakgrundsbeskrivning, syfte, mål samt avgränsningar för studien. 

1.1   Bakgrund 

I början av 2000-talet ökade intresset för byggandet av miljömässigt hållbara byggnader, då 

byggsektorns bidragande till miljöhotet uppmärksammades. Följaktligen har det lett till att 

byggsektorn har börjat agera positivt i miljöfrågan. (Yudelson, 2009) Framförallt 

miljöcertifierade kontor har blivit alltmer vanliga enligt Fuerst et al. (2017). De menar att det 

inte längre är lika attraktivt och unikt att bygga kontor med miljöcertifieringar utan det har 

blivit allt vanligare. I Sverige finns det idag totalt 784 kontor i Sverige som är 

miljöcertifierade enligt LEED, BREEAM, GreenBuilding samt Miljöbyggnad vilket visas i 

Figur 1. 

 

Figur 1: Antalet [st] miljöcertifierade kontor i Sverige. Statistik hämtad från SGBC (Sweden Green Building Council, u.å.b) 

och BRE (BRE, u.å). 

En erhållen certifiering för en byggnad har status inom byggbranschen och kan bidra till 

nyttor såsom stärkt varumärke, energieffektivitet, ökat attraktionsvärde, förbättrad 

resursanvändning samt en säkerställd god innemiljö. Framväxten av certifieringar påverkar 

byggbranschens arbetssätt och ställer högre krav på inblandade aktörer såsom beställare, 

arkitekter och projektörer. (Heincke & Olsson, 2012) 

De senaste åren har en ny aspekt uppmärksammats gällande utformandet av byggnader - 

människans hälsa och välbefinnande. Vidare har detta har lett fram till utvecklingen av nya 

specialiserade certifieringssystem, så kallade hälsocertifieringar, som fokuserar på 
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hälsoaspekter (ArchDaily, 2017). Exempel på system som är inriktade på hälsa och 

välbefinnande är Well Building Standard (www.wellcertified.com), Fitwel (www.fitwel.org) 

och Living Building Challenge (www.living-future.org).  

Vid hälsocertifieringar är relationen mellan byggnad och brukaren prioriterad (ArchDaily, 

2017). Syftet med hälsocertifieringar är att brukaren ska må bra av byggnaden både fysiskt 

och psykiskt, men även att certifieringen arbetar för en bättre planet (International WELL 

Building Institute, 2017a). 

En bakomliggande orsak är att 90 % av tiden spenderas inomhus, vilket påverkar människans 

fysiska aktivitet och hälsa. För att motarbeta detta behövs strategier som främjar en mer aktiv 

livsstil. Utöver detta leder människors fysiska och psykiska ohälsa till ökade 

personalkostnader.  (International WELL Building Institute, 2017a)  

Miljöcertifieringar, exempelvis LEED, tar i dagsläget upp miljökriterier vilka kan ge 

synergieffekter för människans hälsa och tar därmed upp aspekter kopplat till social 

hållbarhet. Detta genom bland annat bättre inomhusluft med mindre skadliga emissioner, ökad 

mängd dagsljus samt ökad termisk komfort. Miljöcertifieringar kan även generera ekonomisk 

hållbarhet i form av minskade driftkostnader. (Kats, 2003) 

Hälsocertifieringar kan, likt miljöcertifieringar, ge synergieffekter för ekonomisk hållbarhet 

genom reducerade personalkostnader. Hälsocertifieringar kan även genera ekologisk 

hållbarhet i form av effektiva ventilationssystem och reducering av skadliga ämnen. 

Hälsocertifieringar, exempelvis WELL Building Standard, är utformade för att komplettera 

miljöcertifieringar och skapade för att möjliggöra ett större samspel mellan ekonomisk, 

ekologisk och social hållbarhet. (International WELL Building Institute, 2017a) 

Under 2017 certifierades det första kontoret i Europa enligt Fitwel (Meunier, 2017). I 

dagsläget finns det inga projekt i Sverige som är registrerade för certifieringen Living 

Building Challenge (International Living Future Institute, u.å). Däremot är sex projekt 

registrerade för certifieringen WELL Building Standard i Sverige (International WELL 

Building Institute, u.å.b).  

Första byggnaden, Eminent uppförd av Castellum, som registrerades i Sverige och Norden för 

hälsocertifiering enligt WELL Building Standard hade byggstart i juni 2017 (Castellum, u.å). 

Strax efter registreringen av Eminent registreras nästa projekt, Castellums huvudkontor i 

fastigheten Klassföreståndaren 3, även kallad Flat Iron Bulding i Stockholm, vilken kommer 

erhålla det första slutcertifikatet i Sverige för en WELL-certifiering (Hållbarhetsansvarig, 

2017).  

I och med detta togs ett nytt amerikanskt system in på den svenska marknaden utan 

anpassningar till det svenska sättet att bygga. Systemet har ändamålet att fokusera på 

människans hälsa och välbefinnande  (International WELL Building Institute, 2017a), vilket 

http://www.wellcertified.com/
http://www.fitwel.org/
http://www.living-future.org/
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innebär tillägg av ett nytt område inom certifieringar. Den nya lanseringen i Sverige samt 

inriktningen på sociala aspekter kan innebära nya utmaningar för det svenska byggandet, vilka 

ännu inte är studerade i Sverige.   

1.2  Syfte & mål 

Syftet med examensarbetet är att bidra till en större kunskap om hälsocertifieringen WELL 

Building Standard under svenska förhållanden. Författarnas ämnesval tog sin utgångspunkt i 

en gemensam önskan om att kunna bidra, i någon mån, till att förbättra förutsättningar för 

ökat välbefinnande och hälsa bland Sveriges befolkning. 

Målet med studien är att identifiera lärdomar utifrån det första projektet i Sverige, Castellums 

huvudkontor lokaliserat i Flat Iron Building, som ska erhålla en certifiering enligt WELL 

Building Standard – New and Existing Interiors. För att uppnå målsättningen besvaras 

följande frågeställningar:  

1. Hur förhåller sig det slutgiltiga resultatet i Flat Iron Building gentemot intentionerna 

med att certifiera projektet och syftet med WELL Building Standard?  

2. Med avseende på Flat Iron Building i Stockholm, vilka utmaningar finns vid 

kombination av de sju koncepten i WELL Building Standard samt svenska lagar och 

regler?  

3. Hur arbetar olika aktörer vid införande av hälsocertifieringen WELL Building 

Standard i Flat Iron Building? 

 

 

Figur 2: Samband mellan metodik, frågeställningar målsättning samt studiens syfte 
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I Figur 2 visas sambandet mellan syfte, mål, frågeställningar och metodik. För att besvara 

frågeställningarna används i studien metoder såsom fallstudie och litteraturgenomgång. 

Fallstudien innefattar kvalitativa intervjuer och platsbesök. Litteraturgenomgången innefattar 

författarnas egna kartläggning av WELL Building Standards krav gentemot 

Arbetsmiljöverkets föreskrifter, Boverkets byggregler samt Miljöbyggnad och LEED.  

1.3  Avgränsningar 

De aktörsperspektiv som undersöks i studien är beställare, konsult, arkitekt, byggentreprenör 

samt brukare. Studien avgränsar sig till svenska regelverk i form av Boverkets byggregler 

samt Arbetsmiljöverket föreskrifter. Dessa regelverk är viktiga föreskrifter inom byggsektorn 

(Nordstrand, 2008) och därmed relevanta att studera. I avseende på certifieringssystemet 

WELL Building Standard utgår studien från New and Existing Interiors samt de indikatorer, 

krav, som tagits i beaktning vid utformandet av Castellums kontor i Flat Iron Building. Då 

byggnaden sedan tidigare är certifierad enligt LEED BD+C Core and Shell nivå Guld samt 

Miljöbyggnad för befintlig byggnad nivå Silver har dessa miljöcertifieringssystem tagits i 

beaktning.  
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2 METODBESKRIVNING 
Kapitlet beskriver samt underbygger metodiken i studien. Författarnas genomförande av 

litteraturgenomgång, fallstudie samt analys presenteras varefter kapitlet belyser etiska 

aspekter, metodutvärdering och ansvarsfördelning. 

2.1  Metodprocess 

Processen i studien har varit interaktiv. I en interaktiv process samspelar datainsamling och 

litteratur med analys kontinuerligt under studiens fortlöpande (Ryen, 2004). Enligt Ryen 

(2004) blir därmed fältarbete, analys och tolkning inte en rad studier som följer på varandra 

utan de påverkar varandra kontinuerligt. Under genomförandet av intervjuerna påbörjades 

därmed analyser kontra teorier och teman direkt. Metodprocessen för studien illustreras i 

Figur 3. 

 

Figur 3: Illustrering av studiens metodprocess innefattande litteraturstudie, intervjuer, platsbesök samt analysmetod. 

Enligt Holme, et al. (1991) krävs det ett öppet och definierat arbetssätt för att uppnå en god 

objektivitet. I rapporten prioriteras därför transparens och tydlig dokumentation av 

arbetsprocessen genom en utvecklad metodbeskrivning. Förhoppningen är att detta möjliggör 

kritisk granskning av studien.  
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2.2  Litteraturgenomgång  

Litteraturgenomgången har varit målsökande. I början lästes litteraturen med syfte att skapa 

en övergripande förståelse kring hälso- och miljöcertifieringar samt svenska regler. Under 

arbetets gång har definition av frågeställningar, avgränsningar och resultat från intervjuer 

riktat litteraturgenomgången. De områden som lyfts i intervjuerna har styrt arbetet och det är 

de områdena som också tas upp i litteraturgenomgången.  

Litteraturgenomgången jämförs sedan i analysen gentemot det inhämtade materialet från de 

kvalitativa intervjuerna för att kunna ställas mot varandra och svara på frågeställningarna.  

Litteraturgenomgången har bestått av två delar - En övergripande litteratursökning samt en 

kartläggning av WELL Building Standard gentemot miljöcertifieringar och svenska 

regleringar.  

2.2.1  Litteratursökning 

Litteraturgenomgången har till syfte att sammanställa den senaste forskningen samt 

publikationerna inom studiens ämnesområde. Teorin skapar ett sammanhang för studien, 

sammanfattar det senaste inom ämnet och ger en generell bild över studiens ämnesområde.  

(Merriam, 1994) Litteraturgenomgången används därmed i arbetet för att insamla en teoretisk 

bas och skapa avgränsningar för studien. I studien har även litteratur använts för att få en 

vetenskapligt förankrad grund inom metodik och intervjuteknik.  

Enligt Patel & Davidson (2011) är det fördelaktigt i outforskade ämnen att vända sig till 

artiklar och rapporter då böcker tar längre tid att producera. Detta är aktuellt då studiens ämne 

är outforskat och en omvärldsbevakning behövs för att identifiera det som är aktuellt inom 

området.  

I linje med det som Bell & Waters (2016) beskriver så har sökningen i litteraturen avgränsats 

med hjälp av nyckelord för att hitta relevant information. Nyckelorden i studien, vilka 

presenteras i Tabell 1, har använts för sökningar både på engelska och svenska i följande 

databaser: 

• Scopus 

• Web of Science  

• PubMed  

• Google Scholar  

• LIBRIS 

• SIS e-nav  

De övergripande nyckelorden som presenteras i Tabell 1 valdes för att på en generell nivå få 

fram information gällande hälso- och miljöcertifieringar. På en mer detaljerad nivå användes 
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nyckelord i sökningar både på svenska och engelska beroende på vilka regleringar och 

certifieringar som studerats, se Tabell 1. Dessa nyckelord är kopplade till WELL Building 

Standard och gav möjlighet att undersöka samband mellan WELL, svenska regleringar samt 

miljöcertifieringar. Vidare söktes information kring byggnaden Flat Iron Building i 

Stockholm för att skapa en bakgrundsbild av den lokalen som projektet Castellums 

huvudkontor befinner sig i. 

Tabell 1: Nyckelord använda vid litteratursökning på övergripande och detaljerad nivå 

ÖVERGRIPANDE DETALJERADE 

WELL Building Standard 

Miljöbyggnad 

LEED 

Miljöcertifiering 

Green building standards 

Eco-certification  

Ventilation 

Vattenkvalitet 

Kost 

Ljusinsläpp 

Belysning 

Motion 

Termisk komfort 

Akustik 

Ergonomi  

Sinne  

2.2.2  Kartläggning av certifieringar och svenska regelverk 

Litteraturgenomgången som presenteras i rapporten innehåller en kartläggning av WELL 

Building Standard gentemot miljöcertifieringar samt svenska regleringar. Denna jämförelse är 

således ett eget bidrag från författarna.  

Flat Iron Building är certifierad enligt LEED och Miljöbyggnad och Castellums kontor i 

byggnaden ska certifieras enligt WELL Building Standard. Dessa certifieringar är därmed 

relevanta att studera, och således utgår kartläggningen utifrån följande hälso- och 

miljöcertifieringar: 

• WELL Building Standard v1 with the Q2 2017 addenda 

• Miljöbyggnad 3.0 för befintliga byggnader 

• LEED v4 for Building Design and Construction 

Enligt Nordstrand (2008) är Boverkets författningssamling och Arbetsmiljöverkets 

författningssamling viktiga föreskrifter inom byggsektorn. Då projektet rör en ombyggnation 

av ett kontor är dessa föreskrifter relevanta att studera. Kartläggningen utgår därför även 

utifrån följande svenska regleringar: 

• Boverkets författningssamling 

o BFS 2011:6 - Boverkets byggregler (BBR) med ändringar till och med BFS 

2017:5 
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• Arbetsmiljöverkets författningssamling: 

o AFS 1998:5 - Arbete vid bildskärm 

o AFS 2001:2 - Systematiskt arbetsmiljöarbete  

o AFS 2005:16 - Buller 

o AFS 2009:2 - Arbetsplatsens utformning 

o AFS 2012:2 - Belastningsergonomi  

o AFS 2015:4 - Organisatorisk och social arbetsmiljö  

Kartläggningen tar upp vilka aspekter i WELL som regleras av Arbetsmiljöverket, Boverket, 

Miljöbyggnad och LEED. Andra riktlinjer eller branschöverenskommelser har inte studerats. 

Vid denna undersökning användes de detaljerade sökorden som presenterades i Tabell 1 för 

att granska de olika dokumenten. Endast de indikatorer som är beaktade i projektet 

Castellums huvudkontor undersöktes, dessa presenteras i Bilaga 1. Kartläggningen som 

presenteras i Tabell 25 - Tabell 31 i avsnittet 3.4 Genomgång av indikatorer inom WELL har 

följt ett antal kriterier.  

Tabell 2: Kriterium för att få en markering i kartläggning av WELL gentemot AFS, BBR, Miljöbyggnad och LEED 

 KRITERIUM KOMMENTAR 

Arbetsmiljöverkets 

föreskrifter 

 

Området/syftet med WELL-indikatorn 

berörs av, tas upp eller nämns i 

Arbetsmiljöverkets föreskrifter. 

Detta betyder att minst en del, men inte 

nödvändigtvis alla delar, i indikatorn tas upp i 

regelverket. Om informationen är 

motstridande belyses inte av tabellerna. 

Boverkets 

byggregler 

 

Området/syftet med WELL-indikatorn 

berörs av, tas upp eller nämns i Boverkets 

byggregler. 

Detta betyder att minst en del, men inte 

nödvändigtvis alla delar, i indikatorn tas upp i 

regelverket. Om informationen är 

motstridande belyses inte av tabellerna. 

Miljöbyggnad 

 

Området/syftet med WELL-indikatorn 

berörs av, tas upp eller nämns i 

Miljöbyggnad. 

Detta betyder att minst en del, men inte 

nödvändigtvis alla delar, i indikatorn tas upp i 

miljöcertifieringen. Om informationen är 

motstridande belyses inte av tabellerna. 

LEED 

 

Området/syftet med WELL-indikatorn 

berörs av, tas upp eller nämns i LEED. 

Utgår från dokumentet Crosswalks & 

Alignments (International WELL Building 

Institute, 2017b), vilket är en överlappning, 

så kallad crosswalk, mellan WELL och LEED 

BD+C för nybyggnation. 
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I Tabell 2 visas de markeringar som används för att visa vilka indikatorer som berörs av 

respektive regelverk eller miljöcertifieringar. Där beskrivs även de kriterium som måste 

uppfyllas för att få en markering i Tabell 25 - Tabell 31. En detaljerad version av tabellerna 

med fullständig källhänvisning presenteras i Bilaga 1. 

2.3  Fallstudie  

En fallstudie är en kvalitativ metod vilken används för att avgränsa undersökningen till ett 

enskilt system och är därmed till för att undersöka ett specifikt fall (Merriam, 1994). 

Fallstudien utgår från att studera lärdomar från ombyggnationsprojektet i fastigheten 

Klassföreståndaren 3, även kallad Flat Iron Building i Stockholm, där Castellums 

huvudkontor ska certifieras enligt WELL Bulding Standard – New and Existing Interiors. En 

utförlig beskrivning av fallet presenteras i avsnittet 4.1 Flat Iron Building. 

I en fallstudie agerar författarna instrument för insamling och analys. (Merriam, 1994)  I 

denna studie har det inneburit att författarna varit en del av arbetsmetoden och integrerat med 

datamaterialet. För att svara på studiens problemformuleringar innefattade fallstudien 

platsbesök samt kvalitativa intervjuer.  

2.3.1  Platsbesök 

Platsbesöket hade till syfte att ge författarna möjlighet att uppleva hur lokalen utformats med 

WELL i åtanke. Således möjliggjordes en koppling mellan teori och praktiskt 

tillvägagångssätt.  Under besöket som genomfördes den 17 oktober 2017 visades författarna 

till studien runt av Hållbarhetsansvarig hos Castellum. Under platsbesöket studerades hur 

WELL-indikatorerna som Castellum arbetat med att uppfylla tog sig i uttryck i den fysiska 

miljön. Detta genom en guidad tur där Hållbarhetsansvarig påvisade synliga komponenter i 

kontoret kopplat till WELL och hur de skiljer sig från ett ej WELL-certifierat byggprojekt 

inom Castellum. Informationen som erhölls under platsbesöket användes i studien för att få en 

djupare förståelse för kraven i WELL och hur de tillämpats i projektet. Platsbesöket skapade 

således ett sammanhang mellan aspekter som berörs i intervjun och verkligt utförande.  

2.3.2  Kvalitativa intervjuer 

Processen som användes för intervjuerna delas upp i urval, intervjuguide och genomförande. 

Materialet från intervjuerna presenteras inte i sin helhet i rapporten, utan finns att tillgå 

arkiverade på Luleå tekniska universitet. 
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2.3.2.1  Urval 

Enligt Merriam (1994) är det viktigt att urvalet av intervjuade respondenter baseras på att få 

så mycket lärdom inom området som möjligt, således har en målinriktad urvalsstrategi 

använts. Intervjuer samt efterarbetet är tidskrävande (Bell & Waters, 2016), vilket gjorde att 

antalet intervjuer begränsades och anpassades utefter studiens tidsram. Intervjuerna har delats 

upp i tre typer av intervjuomgångar utifrån olika informationskategorier: övergripande 

ansvariga, specialister och brukare. I Tabell 3, Tabell 4 och Tabell 5 presenteras 

respondenternas befattning, företagstillhörighet, vilken typ av intervju som utförts, datum 

samt varaktighet. En utförlig beskrivning av de olika aktörernas ansvarsområde presenteras i 

kapitel 4.1.5 Genomgång av företag & aktörer.  De aktörer som intervjuades kan även delas 

upp i aktörer från beställarorganisationen samt externa parter. I Figur 4 illustreras detta 

tillsammans med vilken typ av roll aktörer haft.  

 

Figur 4: Intervjuade aktörer uppdelade i utefter arbetsroll och om de tillhör beställarorganisationen eller extern part  

De tre första intervjuerna genomfördes med personer som haft en övergripande roll i 

projektet. Detta gjordes för att få kunskap kring samtliga delar och även skapa en förståelse 

kring bakgrund, syfte och mål med WELL-projektet. Utvalda respondenter till första 

intervjuomgången presenteras i Tabell 3. 

Tabell 3: Intervjuade respondenter under Intervjuomgång 1 – Övergripande ansvariga 

BEFATTNING FÖRETAG BEKSRIVNING DATUM VARAKTIGHET 

Hållbarhetsansvarig region Stockholm-

Norr 
Castellum Fysisk intervju 2017-10-17 1 h 30 min 

WELL Accredited Professional (WELL 

AP) 
WSP Fysisk intervju 2017-10-19 1 h 30 min 

Hållbarhetschef Castellum Fysisk intervju 2017-10-20 1 h 15 min 
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Den andra intervjuomgången riktades mot specialister inom olika områden för att kunna 

identifiera arbetssätt och utmaningar hos dessa aktörer. Respondenterna presenteras i Tabell 4.  

Tabell 4: Intervjuade respondenter under Intervjuomgång 2 - Specialister 

BEFATTNING FÖRETAG BEKSRIVNING DATUM VARAKTIGHET 

Byggentreprenör DMC Byggnads Fysisk intervju 2017-11-17 1 h 

Affärsutvecklare Castellum Fysisk intervju 2017-11-20 1 h 15 min 

Arkitekt Varg Arkitekter Telefonintervju 2017-12-14 1 h 

Den tredje intervjuomgången fokuserade på intentioner för projektet gentemot det uppnådda 

resultatet hos kontorsmiljön, således undersöktes brukarperspektivet. Respondenterna 

presenteras i Tabell 5. Denna intervjuomgång karaktäriserades av mer målfokuserade och 

korta intervjuer.  

Tabell 5: Intervjuade respondenter under Intervjuomgång 3 – Brukare 

BEFATTNING FÖRETAG BESKRIVNING DATUM VARAKTIGHET 

Skyddsombud Castellum Telefonintervju 2017-12-08 30 min 

Friskvårdsgruppsansvarig Castellum Telefonintervju 2017-12-18 30 min 

2.3.2.2  Intervjuguide 

Intervjuomgång 1 och 2 genomfördes utifrån samma intervjuguide vilken presenteras i Bilaga 

2. Intervjuguiden för omgång 1 och 2 hade en undersökande karaktär och frågorna innefattade 

en bredare informationsinsamling. Intervjuomgång 3 genomfördes med en separat 

intervjuguide, se Bilaga 3, vilken hade till syfte att fånga brukarens perspektiv. 

Intervjuguiderna har löpande reviderats och förfinats under progressen av studien, då större 

kunskap hos författarna erhållits inom området. De ändringar som har genomförts i 

intervjuguiderna har varit av redaktionell karaktär samt förtydligande, exempelvis då 

författarna upplevt att respondenter misstolkat intentionerna med frågeställningen. 

Ryen (2004) menar att graden av strukturering påverkar intervjun och om intervjun är för 

starkt strukturerad blir forskaren blind, men att en viss grad av strukturering kan underlätta 

analysprocessen. Även om forskaren vet vad som ska undersökas kan, enligt Ryen (2004), 

studien underlättas av med en mer strukturerad guide. Intervjuguiderna var utformade efter 

vad Ryen (2004) benämner som en halvstrukturerad intervju. Därmed ställdes frågorna upp på 

förhand tillsammans med viktiga delämnen, men frågornas formulering var inte satt i detalj 

utan flexibla under intervjun och fungerade som ett ramverk. I Tabell 6 presenteras delämnen 

för de två intervjuguiderna.  
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Tabell 6: Intervjuguidernas olika delämnen 

 INTERVJUGUIDE 1 INTERVJUGUIDE 2 

AKTÖR Övergripande ansvariga, specialister Brukare 

DELÄMNE 

1. Arbetsroll och arbetssätt 

2. Certifieringsprocessen 

3. WELL-koncept 

4. Byggnadens förutsättningar, svenska lagar         

    och regler 

5. Avslutande frågor 

1. Arbetsroll och ansvar 

2. Förväntningar och delaktighet 

3. Kontorets resultat 

4. Avslutande frågor 

 

Dessutom utformades intervjuguiderna utifrån tre kategorier: huvudfråga, kompletterande 

frågor samt syfte. Upplägget presenteras i Tabell 7. Huvudfrågan svarade till ett delämne som 

skulle undersökas. Kompletterande frågorna bestod av följdfrågor samt områden som den 

intervjuade gärna skulle beröra, således fungerade även de kompletterande frågor som en 

checklista under intervjutillfället. Syftet på huvudfrågan angavs i den sista kolumnen där 

frågor som prioriterades att besvaras fetmarkerades. Detta synliggörs även i intervjuguiderna 

vilka presenteras i Bilaga 2 samt Bilaga 3. 

Tabell 7: Upplägg intervjuguide 

HUVUDFRÅGA KOMPLETTERANDE FRÅGOR SYFTE 

   

2.3.2.3  Genomförande 

Bell & Waters (2016) anser att det är viktigt att inga ledande frågor ställs under 

intervjutillfället. För att minimera ledande frågor har samtliga intervjuer genomförts utifrån de 

förutbestämda intervjuguiderna, vilka innan genomförande granskades av examensarbetets 

handledare och examinator. Väl förberedda intervjuguider har kombinerats med att författarna 

har fördjupat sig i metodböcker i intervjuteknik.  

Enligt Bell & Waters (2016) är det förutom tydlighet i intervjumaterialet viktigt med uttalade 

förutsättningar. Inför varje intervju fick respondenterna information kring bakomliggande 

orsak till intervjun samt vad materialet skulle användas till. Respondenterna fick även veta 

vilka delämnen som skulle komma att diskuteras. Eftersom det var en halvstrukturerad 

intervju med öppna frågor var det önskvärt att skapa en diskussion under intervjun och därför 

skickades inte den exakta intervjuguiden som helhet i förväg. 

Båda författarna till denna rapport deltog vid samtliga intervjuer. Arbetet delades upp där den 

ena ansvarade för att intervjua, lyssna och ställa följdfrågor och den andra ansvarade för att 

anteckna, se till att alla punkter på checklistan togs upp samt avläsa stämningen i rummet. 

Rollerna växlades om vartannat. Uppdelningen presenteras i avsnittet 2.7 Ansvarsfördelning. 

Intervjuerna som genomfördes spelades också in. Detta för att ha möjlighet att kontrollera 
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materialet samt för att underlätta vid analyser (Bell & Waters, 2016). Efter intervjuerna 

sammanställdes materialet och skickades till respektive respondent för granskning.  

I enlighet med Ryen (2004) delades genomförandet av intervjun upp i tre olika faser: 

inledning, huvudfas och avslutning. Under inledningen erhölls nyckelinformation om 

respondenten, praktiska detaljer såsom inspelning togs upp och en presentation av syftet med 

studien genomfördes. Huvudfasen behandlade frågeställningar enligt intervjuguide. 

Avslutningen rundade upp intervjun där deltagande tackades för medverkan samt praktiska 

detaljer bekräftades såsom anonymitet och citering. Dessa faser synliggörs även i 

intervjuguiderna i Bilaga 2 samt Bilaga 3.   

Intervjuerna utfördes i största möjliga mån som fysiska intervjuer. I vissa fall var detta inte 

möjligt på grund av logistiska eller personliga själ, och då genomfördes intervjuerna via 

telefonsamtal. Vilken typ av intervju som genomförts med respektive respondent presenteras i 

Tabell 3 - Tabell 5.  

2.4  Analysmetod 

I studien användes en analysprocess där författarna till studien lyssnar till intervjupersonernas 

representation av verkligheten. Enligt Ryen (2004) läggs då tillit att de intervjuade kan återge 

hur livet ser ut i deras värld. Vid varje ny intervju deltar författaren i en dialog mellan teori, 

tidigare intervjuer och den pågående intervjun. Redan under själva intervjun börjar 

analysprocessen där materialet sammankopplas, således växer teorin utifrån insamlade rådata 

och inte tvärtom. (Ryen, 2004) 

”Analysprocessen är dessutom en förvirrad, tidskrävande, icke-lineär och kreativ 

process med plats för mycket tvivel, en process som ska bringa ordning, struktur och 

mening åt alla insamlade fakta.” (Ryen, 2004, p. 107) 

Att analysera kvalitativa data innebär bland annat att reducera datamängden för att kunna göra 

en systematisk analys (Ryen, 2004). Analysprocessen illustreras i Tabell 8.  I enlighet med 

Ryen (2004) har rådata, intervjumaterialet, delats upp i enheter där en enhet varierar från 

några få ord till en hel mening, flera meningar eller ett helt stycke. Enheterna presenteras som 

citat i rapporten. Vidare har enheterna kategoriserats i relevanta teman. Teman som sedan 

delats in i följande kategorier tillika avsnitt: 4.1 Flat Iron Building, 4.2 Intentioner & utfall,  

Implementering av indikatorer samt 4.4 Arbetssätt vid implementering av WELL. I Tabell 

1Tabell 8 framgår även i vilka avsnitt och rubriker enheter, kategorier och teman presenteras i 

rapporten.  
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Tabell 8: Illustrerad analysprocess samt avsnittsanvisning 

 
 

 

RÅDATA ENHET TEMA KATEGORI 

Transkriberat 

intervjumaterial 
Citat 

4.1.1 Bakgrund till projektet 

4.1.2 Målbild 

4.1.3 Tidplan 

4.1.4 Projektstruktur 

4.1.5 Genomgång av företag & aktörer 

4.1 Flat Iron Building 

4.2.2 Stärkt varumärke 

4.2.3 Kunskap 

4.2.4 Hälsa och välbefinnande 

4.2.5 Implementering av intentioner 

4.2.6 Visuellt resultat 

4.2 Intentioner & utfall 

4.3.2 WELL i Sverige 

4.3.3 Air 

4.3.4 Water 

4.3.5 Nourishment 

4.3.6 Light 

4.3.7 Fitness 

4.3.8 Comfort 

4.3.9 Mind 

4.3 Implementering av indikatorer 

4.4.2 Tidplan 

4.4.3 Stöd 

4.4.4 Kommunikation 

4.4.5 Arbetsprocess & samordning 

4.4 Arbetssätt vid implementering av  

       WELL 

Vid kategorisering av rådata till enheter och sedan kategorier användes en visuell 

analysprocess, med hjälp av post-it lappar och utskrivet intervjumaterial, för att skapa en 

överblick av materialet, se Figur 5. Processen gjorde det möjligt att på ett enkelt sätt flytta om 

enheterna och skapa kategorier. Erlandsson et al (1993) framhäver att forskaren måste vara 

flexibel i arbetsprocessen och borde inte binda sig till de ursprungliga kategorierna. Vidare 

menar Erlandsson et al (1993) att forskaren under hela processen har frihet att förändra 

sorteringen, det vill säga skapa och ta bort kategorier samt flytta runt enheterna.  

 

Figur 5: Utdrag ur den visuella analysprocessen 

RÅDATA ENHETER TEMAN KATEGORIER
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Triangulering kan användas mellan och inom metoder för att säkerställa resultat och finna 

likheter, men även för att få en mer utvecklad analys (Svensson & Starrin, 1996). Utifrån 

frågeställningarna analyserades och diskuterades kopplingen mellan olika kategorier i 

materialet. Empirin ställdes även i kontrast till litteraturgenomgången som innefattar 

kartläggningen av WELL Building Standard gentemot Arbetsmiljöverkets föreskrifter, 

Boverkets Byggregler, LEED och Miljöbyggnad.  

Material relaterat till frågeställningarna 1-3 presenterades, analyserades och diskuterades i 

studien var för sig, varefter en sammanställd diskussion fördes gällande samlade utmaningar 

för projektet. 

2.5  Etiska aspekter 

2.5.1  Respondenter 

I samband med intervjuerna fick respondenterna godkänna att samtalet spelades in och de fick 

även frågan om anonymitet. Efter intervjuerna fick respondenterna möjlighet att läsa igenom 

det sammanställda materialet för eventuella revideringar och tillägg.  

2.5.2  Konfidentiella dokument 

En mindre del av bakgrunden om WELL-certifieringen av Flat Iron Building har erhållits från 

WSP och är konfidentiell. Det har använts författarna sinsemellan för att få en förståelse inom 

området. Materialet återfinns inte i rapporten.  

2.6  Metodutvärdering 

I den kartläggning som genomförts där indikatorerna i WELL Building Standard ställs mot 

svenska regleringar samt miljöcertifieringar har dokumenten studerats på en övergripande 

nivå. En mer detaljerad jämförelse hade blivit för omfattande i detta examensarbete och 

mindre tid hade kunnat läggas på den kvalitativa delen av studien. Detta medför att de tabeller 

som presenteras även måste tolkas på en övergripande nivå. Intentionen med tabellerna är att 

skapa en helhetsbild över hur de olika regleringarna och certifieringarna förhåller sig till 

WELL. På detta sätt kan kartläggningen analyseras mot intervjumaterialet för att uppnå målet 

med studien.  

Det konfidentiella materialet har i rapporten använts som ett stöd och guidning för författarna, 

vilket effektiviserat processen av litteratursök och insamling av data. Materialet som erhållits 
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har varit kortfattat och utgjort en mindre del av den litteratur som bearbetats. Den har även 

behandlat information på en övergripande nivå och författarna har därför varit tvungna att 

söka upp annan litteratur, vilken presenteras i rapporten, för att erhålla specifika kunskaper 

inom området. Eftersom materialet inte presenteras i rapporten har författarna ytterligare 

bakgrundsinformation än vad läsaren kan erhålla i rapporten, vilken kan ha påverkat 

författarnas förmåga att diskutera studiens resultat. Genom underbyggda diskussioner har 

författarna försökt minimera påverkan från konfidentiella dokument. 

Enligt Merriam  (1994) är fördelen med validitet av kvalitativa intervjuer att de ger en 

överblick av en verklig situation. Vidare hävdas dock att metodvalet kan leda till en viss 

skevhet. Därmed är det viktigt att poängtera att rapporten återspeglar, trots minimering, alltid 

författare och de intervjuades synvinklar. Fördelen är även att intervjuer är en flexibel metod 

och ger möjlighet till att analysera helhet (stämning, betoningar) samt att de tillåter till 

utveckling och fördjupning av frågor (Merriam, 1994). Målsättningen med studien är att ta 

lärdomar utefter en verklig situation, således utifrån intervjuade aktörers syn och erfarenheter 

på projektet i Flat Iron Building. Detta går i linje med styrkorna i valet av en kvalitativ metod. 

Ett alternativ till kvalitativa intervjuer hade varit att utgå från en kvantitativ metodik. Holme 

et al. (1991) menar att kvantitativa metoder har styrkan i att statistiska tekniker kan tillämpas 

och generaliserade slutsatser kan dras. Vidare menas att kvantitativa metoder har fördelen att 

det kan förklara olika företeelser, men att det kräver struktur, förutbestämdhet och kvantitet. I 

en kvantitativ undersökning hade ett alternativ kunnat vara att genomföra en 

enkätundersökning. Dock är WELL Building Standard nytt i Sverige och projektet som 

studeras det första. Således är urvalet av personer med kunskap inom området begränsat, 

vilket gör det svårt att ta fram någon form av kvantitativ statistik ur en enkätundersökning.  

I en kvalitativ studie är begreppet reliabilitet och validitet mer sammanflätat gentemot en 

kvantitativ, vilket försvårar möjligheten att separera begreppen från varandra. Det finns olika 

sätt att validera studier bland annat genom triangulering och feedback från informanterna. 

(Svensson & Starrin, 1996) I studien intervjuades olika aktörer vilket gav olika synvinklar. 

Triangulering mellan empiri och teori ökar validitet hos studien. I och med att det är två 

författare till studien har det under hela processen funnits två separata tolkningar av den data 

som studerats. Tolkningar av regelverk och intervjumaterial har hela tiden diskuterats 

författarna sinsemellan för att skapa en högre validitet.  

Reliabilitet avser tillförlitligheten hos studien. Genom att minska bias och möjliga fel ökar 

reliabiliteten. (Yin & Nilsson, 2017) Valet av metod behöver granskas och dokumenteras för 

att kunna avgöra tillförlitligheten av informationen (Bell & Waters, 2016). I studien har för- 

och nackdelar vägts mellan metoderna för att välja lämpligt tillvägagångssätt, men även för 

att öka medvetenheten om de brister som finns inom metoderna. I intervjusituationen kan 

tillförlitligheten för insamlade rådata påverkas av intervjuaren och frågorna (Bell & Waters, 

2016). Genom att under intervjuerna utgå från förutbestämd och utarbetad intervjuguide, 
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vilken i förväg granskats, ökade tillförlitligheten. Dessutom gavs de intervjuade i studien 

möjlighet att kontrollera materialet som använts för att minimera fel samt misstolkningar. 

Intervjuerna går även att finna i sin helhet arkiverade på Luleå tekniska universitet vilket 

möjliggör extern granskning.  

Under analysprocessen påverkar forskaren resultatet. Ryen (2004) menar att vid 

kategorisering av enheter finns inga facitsvar. Varje ny kategori eller konstruktion är en av 

flera möjliga, och i första hand blir de forskarens egna. Vidare menar Ryen (2004) att 

kontexten eller sammanhanget har betydelse när författaren ska avgöra vilken kategori en 

enhet ska placeras i. Under analysprocessen uppkom enheter som passade in i flera kategorier. 

I dessa fall användes kontexten som de uppstått i som hjälp vid kategorisering. Även aktiva 

val av kategorier gjordes utefter studiens målsättning, således för att möjliggöra lärdomar 

utifrån projektet.  

Då målet med studien är att ta lärdomar från ett specifikt projekt medför detta avgränsningar 

som kan påverka studiens resultat. Exempelvis har endast de indikatorer som beaktats i 

projektet Flat Iron Building studerats, vilket gör att inga slutsatser kan dras gällande WELL 

Building Standard som helhet. Projektet är inte heller helt klart och respondenternas åsikter 

skulle kunna förändras under det kvarvarande arbetet. De analyser som görs i studien baseras 

därför endast på respondenternas uppfattning vid tidpunkten för intervjuerna. De lärdomar 

som kan hämtas från projektet är specifika då det finns en avsaknad av referensstudier inom 

området. Detta medför att inga generella slutsatser kan dras. De specifika lärdomarna är till 

nytta då de kan underlätta framtida byggprojekt i Sverige som ska certifieras enligt WELL 

Building Standard. De bidrar till ökad kunskap inom området och kan möjliggöra framtida 

etableringar av hälsosamma kontor. Ytterligare en nytta med studien är att de specifika 

lärdomarna kan ge indikatorer på områden för vidare forskning.  

2.7  Ansvarsfördelning 

Studien har genomförts av två personer. Arbetet har delats upp enligt kategorier utifrån 

litteraturen och aktörsperspektiv. Uppdelningen visas i Tabell 9. Teoribasen är densamma för 

båda parter i rapporten och diskussioner har förts mellan författarna under studiens 

fortskridande. Litteraturgranskningen har delats upp vilket gör att Melinda erhållit större 

kunskap i Boverkets byggregler medan Josefine har erhållit kunskap inom Arbetsmiljöverkets 

föreskrifter. Författarna har trots detta haft insyn i den andras litteraturområde. WELL 

Building Standards koncept delades upp mellan parterna, vilket gav författarna expertis inom 

olika konceptområden.  
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Tabell 9: Ansvarsfördelning 

 MELINDA JOSEFINE 

LITTERATURGRANSKNING Boverkets byggregler Arbetsmiljöverkets föreskrifter 

WELL BUILDING STANDARD 

(Koncept) 

Air 

Water 

Nourishment 

Mind 

Light 

Comfort 

Fitness 

Mind 

AKTÖRSPESPEKTIV 

(Transkriberare av 

intervjumaterial) 

WELL AP 

Affärsutvecklare 

Arkitekt 

Friskvårdsgruppsansvarig 

Hållbarhetsansvarig 

Hållbarhetschef 

Byggentreprenör 

Skyddsombud 

Båda författare deltog vid samtliga intervjuer som genomfördes i studien. Den ena ansvarade 

för att leda intervjun medan den andre hade ansvar för att transkribera samt studera 

respondenten. Samma person som transkriberade intervjun har haft ansvar för att bevaka och 

säkerställa det aktörsperspektivet genom analysprocessen.  

Under analysprocessen har gemensamma beslut tagits gällande kategorisering av teman, 

vilket innebär att författarnas individuella bidrag i analysen behandlar bevakning av 

respektive område som beskrivs i Tabell 9. Figur 6 illustrerar ansvarsfördelningen i relation 

till analysprocessen. I praktiken innebar detta att under den visuella analysprocessen 

interagerade författarna med olika bakgrundinformation gentemot det insamlade 

datamaterialet från intervjuerna. Analysen i studien ägs därmed gemensamt av båda 

författarna. Att vara två författare har möjliggjort en mer omfattande analys där fler 

perspektiv på verkligheten har kunnat tas med. Författarna har dessutom kunnat kvalitetssäkra 

analysen genom att granska varandras bidrag. 

 
Figur 6: Illustration av författarnas olika bidrag till analysen genom bevakning av olika perspektiv, koncept och regleringar 
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3 LITTERATURGENOMGÅNG 
Kapitlet inleds med genomgång av referenslitteratur, således regelverk, miljö- och 

hälsocertifieringar. Kapitlet avslutas med en fördjupande beskrivning om WELL Building 

Standard samt indikatorer som behandlats projektet. I denna del finnes författarnas egna 

bidrag där WELL ställs gentemot Arbetsmiljöverkets föreskrifter, Boverkets byggregler, 

LEED och Miljöbyggnad. 

3.1  Svensk lagstiftning & regelverk 

Det svenska byggandet styrs av lagstiftning och regelverk vilka delas upp i lagar, 

förordningar, föreskrifter samt allmänna råd (Boverket, 2014). Det svenska sättet att bygga 

påverkas även av de svenska standarder samt handböcker (Boverket, 2015). I Figur 7 

presenteras en schematisk bild som beskriver den svenska regelhierarkin.  

Riksdagen beslutar om lagar och regeringen om förordningar, där förordningar kompletterar 

och förtydligar lagarna. Myndigheter får skriva föreskrifter om regeringen gett befogenhet i 

förordningen. (Boverket, 2014) Exempel på myndigheter är Arbetsmiljöverket och Boverket. 

En föreskrift har samma betydelsegrad som en lag och måste därmed efterföljas (Jakobsson & 

Skoglund, 2016). Myndigheterna kan även utfärda allmänna råd, vilka är exempel på 

Grundlagar

Övriga lagar

Förordningar

Föreskrifter

Allmänna råd

Svenska standarder

Handböcker

RIKSDAGEN 

REGERINGEN 

MYNDIGHETER 

MYNDIGHETER 

SWEDISH STANDARDS INSTITUTE  
MYNDIGHETER 

Figur 7: Schematisk bild över svenska regelhierarkin. Information hämtat från Boverket (2014) samt Swedish standard 

institute (u.å) 
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arbetssätt för att uppnå reglar och lagar. Allmänna råd är ej krav, men om man följer dessa 

uppnås krav i regelverk samt lagar. (Boverket, 2014) Handböcker, standarder samt 

uppslagsböcker finns tillgängliga för att ge information om reglerna samt fördjupad kunskap 

inom området (Boverket, 2015). 

3.1.1  Arbetsmiljöverket  

Arbetsmiljö- och arbetstidsfrågor hanteras av myndigheten Arbetsmiljöverket. Således är 

Arbetsmiljöverket tillsynsmyndighet för lagstiftningen gällande arbetsmiljö och arbetstid samt 

delar av andra lagstiftningar som kan kopplas till arbetsmiljö, exempelvis tobakslagen. 

Arbetsmiljöverket ger ut Arbetsmiljöverkets författningssamling, AFS. Arbetsmiljöverket 

hänvisar även vidare till Boverkets byggregler, handböcker samt svenska standarder. 

(Jakobsson & Skoglund, 2016) Författningssamlingen som arbetsmiljöverket ger ut består av 

ett åttiotal föreskrifter inom olika områden kopplat till arbetsmiljö (Arbetsmiljöverket, 2017). 

Förskrifter som tas i beaktning vid utformning av kontor presenteras i Tabell 10. 

 

Tabell 10: Arbetsmiljöverkets föreskrifter samt kort beskrivning 

FÖRESKRIFT BESKRIVNING 

Arbete vid bildskärm  

AFS 1998:5 

Föreskriften gällande arbete vid bildskärm, AFS 1998:2, behandlar krav 

gällande orientering av bildskärm, belysnings-förhållanden och 

arbetsplatsens utformning (Arbetsmiljöverket, 2016a).  

Systematiskt arbetsmiljöarbete  

AFS 2001:2 

Arbetsgivarens ansvar finns reglerat i Systematisk arbetsmiljöarbete, 

AFS 2001:1. Föreskriften behandlar hur arbetsgivaren ska undersöka, 

genomföra och följa upp arbetsmiljöarbetet så att arbetstagarna får en 

tillfredsställande arbetsmiljö där ohälsa och olycksfall undviks. 

(Arbetsmiljöverket, 2016b) 

Buller 

AFS 2005:16 

Buller regleras av Arbetsmiljöverkets föreskrift om Buller, AFS 2005:16. 

Föreskriften reglerar krav på ljudmiljön, olika bullernivåer och hur 

arbetsgivaren ska arbeta med bullerfrågor. (Arbetsmiljöverket, 2015) 

Arbetsplatsens utformning  

AFS 2009:2 

Arbetsmiljöverkets föreskrifter för Arbetsplatsen utformning, AFS 

2009:2, innehåller bestämmelser gällande arbetsplatsens lokaler och 

personalutrymmen och innefattar bland annat regler om dagsljus, 

luftkvalitet, belysning, buller med mera. (Jakobsson & Skoglund, 2016). 

Belastningsergonomi  

AFS 2012:2 

Föreskriften Belastningsergonomi, AFS 2012:2, utgiven av 

Arbetsmiljöverket reglerar ergonomiska aspekter av arbetsmiljön. 

Därmed utformning av arbetsplatsen med hänsyn till organisatorisk, 

fysisk och mental ergonomi. (Arbetsmiljöverket, 2016) 

Organisatorisk och social arbetsmiljö 

AFS 2015:4 

Organisatorisk och social arbetsmiljö, AFS 2015:4, reglerar bland annat 

arbetstid, arbetsbelastning och kunskapskrav (Arbetsmiljöverket, 

2017). Syftet med föreskriften är att få en god arbetsmiljö och 

förebygga ohälsa som beror av sociala eller organisatoriska aspekter 

(AFS 2015:4). 

 



LITTERATURGENOMGÅNG  21 

3.1.2  Boverket  

Boverket arbetar med frågor som rör samhällsplanering, byggande och boende. De tar fram 

föreskrifter och vägledningar. Myndigheten ansvarar även för tillämpning av plan- och 

bygglagen och de ska verka för kunskapsspridning inom sektorsområdet. (Boverket, 2017) En 

av de författningssamlingar som Boverket ger ut är BFS 2011:6, Boverkets byggregler. 

(Boverket, u.å). Boverkets byggregler presenteras i Tabell 11. 

Tabell 11: Boverkets föreskrifter samt kort beskrivning 

FÖRESKRIFT BESKRIVNING 

Boverkets byggregler 

BFS 2011:6 

Byggreglerna innehåller föreskrifter och allmänna råd om tillgänglighet, 

bostadsutformning, rumshöjd, driftutrymmen, brandskydd, hygien, 

hälsa och miljö, bullerskydd samt säkerhet vid användning och 

energihushållning. BBR gäller både när man uppför och ändrar en 

byggnad. (Boverket, u.å) 

3.2  Miljöcertifieringssystem 

Heincke & Olsson (2012) menar att ett miljöcertifieringssystem agerar katalysator för hållbara 

lösningar inom byggindustrin både före byggande och efteråt. Byggprocessen påverkas av en 

miljöcertifiering och det ställs högre krav på projekteringen, byggnationen och underhållet. 

Krav som i flera fall överstiger nationella regleringar. För att möjliggöra hållbara lösningar 

behöver olika intressenter och aktörer samarbeta, däribland arkitekter, projektörer, beställare, 

byggare och brukare. (Heincke & Olsson, 2012) 

”Med andra ord har klassningsprocessen förenat områdena design, konstruktion och 
byggnader i en gemensam jakt efter hållbara byggnader.” (Heincke & Olsson, 2012, p. 

6) 

Tidigare var miljöcertifierings- och klassningssystem endast bedömare av miljöprestanda 

(Heincke & Olsson, 2012). Numera menar Heincke & Olsson (2012) att systemen är tekniskt 

komplicerade och dyra. Olika system tar upp olika faktorer såsom energieffektivitet, 

vattenförbrukning, komfort, luftkvalitet, dagsljus och ekologi.   

3.2.1  Miljöbyggnad 

Miljöbyggnad, tidigare Miljöklassad byggnad, är en svensk miljöcertifieringsmetod som ägs 

och utvecklas av Sweden Green Building Council (SGBC), vilket gör att svenska standarder 

och praxis har präglat certifieringsmetodens utformning. Likt andra miljöcertifieringar baseras 

Miljöbyggnad på tredjepartsgranskning. (Sweden Green Building Council, u.å.c) Det 

utvecklingsarbete som har lett fram till den Miljöbyggnad som finns idag startade år 2003 

(Sweden Green Building Council, 2017). 
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Miljöbyggnad kan användas för att certifiera olika typer av byggnader exempelvis bostadshus, 

kontor, skolor, hotell och byggnader för lätt industri. Syftet med Miljöbyggnad är att hjälpa 

fastighetsägare att kunna bidra till de svenska miljömålen. (Sweden Green Building Council, 

2017) Senaste versionen av Miljöbyggnad är 3.0 och kommer ersätta den tidigare versionen 

från och med 2018 (Sweden Green Building Council, u.å.c).  

Miljöbyggnad använder sig utav 16 stycken indikatorer samt har de tre nivåerna brons, silver 

och guld där guld är den högsta. Bronsnivån motsvarar reglerna vid nyproduktion enligt 

Boverkets byggregler och byggpraxis. Indikatorerna behandlar områden såsom energi, 

inomhusmiljö samt material. Indikatorerna delas även upp i 13 aspekter (Sweden Green 

Building Council, 2017) Områden och indikatorerna synliggörs i Tabell 12.  

Tabell 12: Indikatorer och områden för Miljöbyggnad 

OMRÅDE ASPEKT INDIKATORER 

ENERGI 

1 
Värmeeffektbehov 

Solvärmelast 

2 Energianvändning 

3 Andel förnybar energi 

INNEMILJÖ 

4 Ljud 

5 
Radon 

Ventilation 

6 Fuktsäkerhet 

7 
Termiskt klimat vinter 

Termiskt klimat sommar 

8 Dagsljus 

9 Legionella 

MATERIAL 

10 Loggbok med byggvaror 

11 Utfasning av farliga ämnen 

12 Stommens klimatpåverkan 

13 Sanering av farliga ämnen 

Indikatorerna betygssätt separat utefter kraven för specifik indikator. Därefter vägs 

aspektbehoven ihop. Då flera indikatorer ingår i samma aspekt är det lägsta betyget erhållet av 

indikatorerna som gäller. Aspektbetyget vägs sedan samman till ett områdesbetyg. 

Områdesbetyget bedöms utifrån lägsta aspektbetyg, dock får betyget höjas ett steg om minst 

hälften av aspektbetygen är högre. Utifrån de tre områdesbetyg som erhålls vägs dessa 

samman till ett byggnadsbetyg, vilket styrs av det sämsta betyget inom de tre områdena.  

(Sweden Green Building Council, 2017) 

Certifieringsprocessen för Miljöbyggnad börjar med en registrering av byggnaden hos SGBC 

varefter en ansökan med underlag skickas in inom 3 år från registrering. Ansökan ska 
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innehålla beräkningar och andra underlag som används för att bevisa hur byggnaden uppfyller 

de krav som ställs av certifieringen. Efter inkommen ansökan granskas materialet av SGBC 

därefter kan ansökan behöva kompletteras och revideras. Om ansökan godkänns leder detta 

till en certifiering av byggnaden. Denna certifiering behöver verifieras inom 2 år från att 

byggnaden tagits i bruk. För att behålla certifikatet behöver en redovisning om byggnadens 

miljöprestanda skickas in var femte år till SGBC. (Sweden Green Building Council, 2017) För 

att underlätta samordningen kan en så kallad miljösamordnare anställas, vilken har expertis 

inom miljöcertifiering (Sweden Green Building Council, u.å.c). 

3.2.2  LEED 

Leadership in Energy and Environmental Design, LEED, är ett av de miljöcertifieringssystem 

för byggnader som har störst spridning i världen (U.S. Green Building Council, u.å.a). Det är 

utvecklat av den icke vinstdrivande föreningen U.S. Green Building Council, USGBC 

(Sweden Green Building Council, u.å.e). LEED har varit på marknaden sedan år 2000 (U.S. 

Geen Building Council, u.å.b). En del länder har gjort lokala anpassningar av systemet, men i 

Sverige måste certifieringsprocessen gå via USGBC, vilket innebär att amerikansk standard 

används. (Sweden Green Bulding Council, u.å.f) 

LEED kan användas både vid nybyggnad, ombyggnad och vid certifiering av befintliga 

byggnader och finns i flera olika versioner. Versionerna finns även anpassade för specifika 

byggnadstyper såsom skolor och sjukhus. Bedömning görs inom områdena närmiljö, 

vattenanvändning, energianvändning, material samt inomhusklimat. Därtill kan bonuspoäng 

uppnås för innovation i projektet och regionala hänsynstaganden. (Sweden Green Building 

Council, u.å.e) För varje område i LEED finns ett antal kriterier att uppfylla för att få ett eller 

flera poäng, och vissa fall en lägstanivå att uppfylla. Maximala poängen i alla versionerna är 

100 poäng adderat med eventuella bonuspoäng. Poängfördelningen mellan områdena 

återspeglar en bedömning av hur stor miljöpåverkan respektive område har. (Sweden Green 

Bulding Council, u.å.f) Tabell 13 sammanställer en övergripande bild av de indikatorer som 

finns inom LEED.  

Tabell 13: Områden och indikatorer inom LEED, BD+C 

OMRÅDE INDIKATOR 

LOCATION AND TRANSPORTATION 

 

LEED for Neighborhood Development Location 

Sensitive Land Protection 

High Priority Site 

Surrounding Density and Diverse Uses 

Access to Quality Transit 

Bicycle Facilities 

Reduced Parking Footprint 

Green Vehicles 
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(Tabell forts.) Construction Activity Pollution Prevention 

Site Assessment 

Site Development - Protect or Restore Habitat 

Open Space 

Rainwater Management 

Heat Island Reduction 

Light Pollution Reduction 

SUSTAINABLE SITES 

 

 

WATER EFFICIENCY 

Outdoor Water Use Reduction 

Indoor Water Use Reduction 

Building-Level Water Metering 

Outdoor Water Use Reduction 

Indoor Water Use Reduction 

Cooling Tower Water Use 

Water Metering 

ENERGY AND ATMOSPHERE 

Fundamental Commissioning and Verification 

Minimum Energy Performance 

Building-Level Energy Metering 

Fundamental Refrigerant Management 

Enhanced Commissioning 

Optimize Energy Performance 

Advanced Energy Metering 

Demand Response 

Renewable Energy Production 

Enhanced Refrigerant Management 

Green Power and Carbon Offsets 

MATERIALS AND RESOURCES 

Storage and Collection of Recyclables 

Construction and Demolition Waste Management Planning 

Building Life-Cycle Impact Reduction 

Building Product Disclosure and Optimization – Environmental Product 

Declarations 

Building Product Disclosure and Optimization - Sourcing of Raw Materials 

Building Product Disclosure and Optimization - Material Ingredients  

Construction and Demolition Waste Management  

INDOOR ENVIRONMENTAL QUALITY 

Minimum Indoor Air Quality Performance 

Environmental Tobacco Smoke Control 

Enhanced Indoor Air Quality Strategies 

Low-Emitting Materials 

Construction Indoor Air Quality Management Plan 

Indoor Air Quality Assessment 

Thermal Comfort 

Interior Lighting 

Daylight 

Quality Views 

Acoustic Performance 

INNOVATION 
Innovation   

LEED Accredited Professional 

REGIONAL PRIORITY Regional Priority: Specific Credit 

 Integrative process 
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Vid bedömning kan byggnaden uppnå betyget Certifierad, Silver, Guld eller Platina. För att få 

en certifiering krävs minst 40 poäng och för att uppnå högsta betyg krävs minst 80 poäng. 

(Sweden Green Bulding Council, u.å.f) Den som fått en certifiering måste åta sig att 

återrapportera data för vatten- och energianvändning i 5 år. (Sweden Green Building Council, 

u.å.e) 

SGBC har tillsammans med USGBC och andra europeiska medlemmar inom LEED arbetat 

fram så kallade Alternative Compliance Paths (ACPs) för europeiska LEED-projekt. Syftet 

med ACPs är att underlätta certifieringsprocessen i andra länder. De skapar ytterligare 

alternativ och förhållningssätt till LEED-poäng som är bättre anpassade efter de regionala 

förutsättningar som finns i Europa. (Clark, 2014)  

3.3  Hälsocertifieringar 

Miljöcertifieringarnas hälsoaspekter, således hur människans hälsa påverkas av exempelvis 

inomhusmiljön, är mycket mindre utforskade än de miljömässiga fördelarna. Design med 

avseende på hälsa har blivit alltmer viktigt och en del av det man menar med en hållbar 

byggnad. (Allen, et al., 2015)  

Det har därmed tagits fram nya sätt att komplettera miljöcertifieringar med standarder som 

fokuserar på hälsa, hädanefter refererade som hälsocertifieringar. Bland dessa finns bland 

annat Living Building Challenge som skapades 2006 samt WELL Building Standard som 

släpptes 2014. (Allen, et al., 2015). Fitwel är ytterligare en hälsocertifiering som lanserades 

2015 (fitwel, u.å). 

Dessa hälsocertifieringar tar i beaktning människans hälsa och välbefinnande. Likt 

miljöcertifieringar tredjepartsgranskas byggnaderna innan certifiering erhålls. Systemen är 

även uppdelade i kategorier och tar bland annat upp aspekter kopplat till hälsa såsom luft, 

glädje, skönhet, rättvisa, komfort, träning med mera. (Allen, et al., 2015)  

3.3.1  WELL Building Standard 

International WELL Building Institute (IWBI) har som mål att förbättra människors hälsa och 

välbefinnande genom den bebyggda miljön. Som svar på detta har de skapat en standard för 

hälsocertifiering av byggnader, WELL Building Standard (WELL). WELL baseras på 

förebyggande åtgärder för att positivt påverka människors hälsa, lycka och produktivitet. 

Grundtanken i WELL, således människans hälsa och välbefinnande, har lett till att systemet är 

utformat utifrån kroppens system, däribland matsmältning, immunförsvar och muskler. 

(International WELL Building Institute, 2017a) 
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Systemet är skapat för att kunna fungera i samspel med miljöcertifiering, däribland LEED 

(International WELL Building Institute, 2017a). För att underlätta samspel med 

miljöcertifieringar har så kallade Crosswalks utarbetats. Dessa Crosswalks har till syfte att 

sammanfatta synergieffekter i form av ekvivalenter mellan miljöcertifieringar och WELL. I 

dagsläget finns Crosswalks utformade för certifieringarna LEED, GREEN STAR, BREEAM 

samt Living Building Challenge.  (International WELL Building Institute, 2017b) 

Systemet har möjlighet att certifiera tre olika typer av projekt: New and Existing Interiors, 

Core and Shell samt New and Existing Buildings. Core and Shell behandlar skalet av 

byggnaden såsom konstruktionsuppbyggnad, fönsterplacering och värmesystem. New and 

Existing Interiors är tillämpbar för kontorsprojekt där endast en del av byggnaden ska 

certifieras. New and Existing Buildings innefattar alla delar från konstruktion till 

designelement. (International WELL Building Institute, 2017a) 

I början av hösten, september, 2017 var fyra projekt i Sverige registrerade för certifiering 

enligt WELL Building Standard. Av dessa projekt var tre registrerade enligt Core and Shell 

samt ett enligt New and Existing Interior. Vid årsskiftet 2017/2018 var totalt sex projekt 

registrerade varav fyra projekt enligt Core and Shell samt två projekt med New and Existing 

Interiors. (International WELL Building Institute, u.å.b) 

WELL Building Standard har tre certifieringsnivåer: silver, guld och platina, där platina är 

den högsta nivån. WELL är baserat på sju koncept: Air, Water, Nourishment, Light, Fitness, 

Comfort och Mind. De sju koncepten är uppdelade i 100 olika indikatorer samt 5 

innovationer. Indikatorerna består av ett antal delmoment. En del av indikatorerna är skall-

krav, Preconditions, som måste uppfyllas men det finns även valbara optimeringar, 

Optimizations. (International WELL Building Institute, 2017a) Antalet skall-krav och 

optimeringar för de olika projekttyperna visas i Tabell 14.  

Tabell 14: Antalet skall-krav (P) och möjliga optimeringar (O) för olika projekttyper i WELL (International WELL Building 

Institute, 2017a) 

PROJEKT TYPES PRECONDITIONS (P) OPTIMIZATIONS (O) TOTAL 

New and Existing Buildings 41 59 100 

New and Existing Interiors 36 62 98 

Core and Shell 26 28 54 

För att byggnaden ska kunna certifieras behöver alla skall-krav vara uppfyllda. Antalet skall-

krav kan vara mindre för projektet än vad som visas i Tabell 14 om de ej är tillämpbara i 

projektet. Beräkningar för erhållen certifiering sker via specifika formler. Varje koncept 

tilldelas en poängsumma mellan 0-10. Poäng, Concept Score, på 5 erhålls om byggnaden 

uppfyller alla skall-krav för varje koncept.  Denna poängsumma sammanvägs genom en 

medelvärdesberäkning till en total summa för hela projektet. (International WELL Building 
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Institute, 2017a) I Tabell 15 visas de olika sammanvägda poängnivåerna för att uppnå 

respektive certifieringsstatus.  

Tabell 15: Sammanvägda poäng för att uppnå respektive certifieringsnivå (International WELL Building Institute, 2017a) 

NIVÅ POÄNG 

Underkänd 0 - 4 

Silver  5 - 6 

Guld  7 - 8 

Platina 9 - 10 

För att certifiera en byggnad behöver den registreras online hos IWBI. Under processen kan 

alternativa och innovativa lösningar göras för att uppnå kraven, dock krävs en redovisning om 

hur kravet uppfylls. Processen innefattar platsspecifika undersökningar, exempelvis 

mätningar, utförda av en så kallas WELL Assessor för att kvalitetssäkra certifieringen. 

Rapporter gällande byggnadens prestanda måste skickas under de 3 första åren som 

byggnaden är i bruk. (International WELL Building Institute, 2017a) IWBI tar ut avgifter för 

registrering och certifiering enligt WELL Building Standard, men de donerar en del av 

vinsten från till välgörenhet och forskning kring hälsa, välbefinnande och den byggda miljön 

(International WELL Building Institute, u.å.a). 

3.3.1.1  De sju WELL-koncepten 

Air  

Konceptet Air handlar om att minimera luftföroreningar inomhus från bland annat trafik, 

byggmaterial och bristfällig ventilation. Detta då luftföroreningar kan bidra till allergier, 

astma och sjukdomar relaterade till sjuka hus. (International WELL Building Institute, 2017a) 

Indikatorer inom konceptet Air visas i Tabell 16. Indikationerna behandlar bland annat 

luftkvalité, städning och ventilationssystem.  

Tabell 16: Indikatorer för konceptet Air (International WELL Building Institute, 2017a) 

 Core and Shell New and Existing 

Interiors 

New and Existing 

Buildings 

Air 

01 Air quality standards P P P 

02 Smoking ban P P P 

03 Ventilation effectiveness P P P 

04 VOC reduction P P P 

05 Air filtration P P P 

06 Microbe and mold control P P P 

07 Construction pollution management P P P 

08 Healthy entrance P O P 
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(Tabell Air forts.) Core and Shell New and Existing 

Interiors 

New and Existing 

Buildings 

Air 

09 Cleaning protocol - P P 

10 Pesticide management P - P 

11 Fundamental material safety P P P 

12 Moisture management P - P 

13 Air flush - O O 

14 Air infiltration management O O O 

15 Increased ventilation O O O 

16 Humidity control - O O 

17 Direct source ventilation O O O 

18 Air quality monitoring and feedback - O O 

19 Operable windows O O O 

20 Outdoor air systems O O O 

21 Displacement ventilation - O O 

22 Pest control - O O 

23 Advanced air purification O O O 

24 Combustion minimization O O O 

25 Toxic material reduction - O O 

26 Enhanced material safety - O O 

27 Antimicrobial activity for surfaces - O O 

28 Cleanable environment - O O 

29 Cleaning equipment - O O 

      P  Preconditions (skall-krav som måste uppfyllas) 

     O Optimizations (optimeringar som är frivilliga) 

     -   Ej aktuell 

Water  

Rent vatten påverkar den mänskliga hälsan och vatten-konceptet syftar till vatten utan 

föroreningar. Konceptet Water främjar även drickandet av vatten och att minska 

förbrukningen av vatten på flaska. (International WELL Building Institute, 2017a) Indikatorer 

inom konceptet Water visas i Tabell 17.   

Tabell 17: Indikatorer för konceptet Water (International WELL Building Institute, 2017a) 

 Core and Shell New and Existing 

Interiors 

New and Existing 

Buildings 

Water 

30 Fundamental water quality P P P 

31 Inorganic contaminants P P P 

32 Organic contaminants P P P 

33 Agricultural contaminants P P P 

34 Public water additives P P P 
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(Tabell Water forts.) Core and Shell New and Existing 

Interiors 

New and Existing 

Buildings 

Water 

35 Periodic water quality testing - O O 

36 Water treatment O O O 

37 Drinking water promotion O O O 

      P  Preconditions (skall-krav som måste uppfyllas) 
     O Optimizations (optimeringar som är frivilliga) 

     -   Ej aktuell 

Nourishment  

Flertalet människor äter för mycket och under ohälsosamma förhållanden. Detta kan leda till 

ökad vikt och risk för exempelvis kroniska sjukdomar. Nourishment-konceptet har till syfte att 

motivera brukaren till mer hälsosamma val genom fruktskålar, hygienregleringar och lyfta 

fram hälsosamt ätande. (International WELL Building Institute, 2017a) Indikatorer inom 

konceptet Nourishment visas i Tabell 18. 

 

Tabell 18: Indikatorer för konceptet Nourishment (International WELL Building Institute, 2017a) 

 Core and Shell New and Existing 

Interiors 

New and Existing 

Buildings 

Nourishment 

38 Fruits and vegetables - P P 

39 Processed foods P P P 

40 Food allergies P P P 

41 Hand washing - P P 

42 Food contamination - P P 

43 Artificial ingredients O P P 

44 Nutritional information O P P 

45 Food advertising O P P 

46 Safe food preparation materials - O O 

47 Serving sizes - O O 

48 Special diets - O O 

49 Responsible food production - O O 

50 Food storage - O O 

51 Food production O O O 

52 Mindful eating O O O 

      P  Preconditions (skall-krav som måste uppfyllas) 

     O Optimizations (optimeringar som är frivilliga) 

     -   Ej aktuell 
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Light  

Ljus påverkar människans dygnsrytm och syn. Andelen och kvalitén på ljus påverkar även 

olika psykologiska processer. Genom att bra ljussättning kan exempelvis produktiviteten 

ökas. Light-konceptet behandlar bland annat belysningsförhållande och dagsljusinsläpp. 

(International WELL Building Institute, 2017a) Indikatorer inom konceptet Light visas i 

Tabell 19. 

Tabell 19: Indikatorer för konceptet Light (International WELL Building Institute, 2017a) 

 Core and Shell New and Existing 

Interiors 

New and Existing 

Buildings 

Light 

53 Visual lighting design - P P 

54 Circadian lighting design - P P 

55 Electric light glare control P P P 

56 Solar glare control O P P 

57 Low-glare workstation design - O O 

58 Color quality - O O 

59 Surface design - O O 

60 Automated shading and dimming 

controls 
- O O 

61 Right to light O O O 

62 Daylight modeling O O O 

63 Daylighting fenestration O O O 

      P  Preconditions (skall-krav som måste uppfyllas) 

     O  Optimizations (optimeringar som är frivilliga)  

     -   Ej aktuell 

Fitness 

Fysisk aktivitet påverkar människans hälsa där inaktivitet kan leda till fetma och kroniska 

sjukdomar. Den byggda miljön har inverkan på människans aktivitet och rörelse. Fitness-

konceptet främjar daglig motion samt en aktiv livsstil. Detta genom indikatorer som främjar 

aktivitet och aktiva val. (International WELL Building Institute, 2017a) Indikatorer inom 

konceptet Fitness visas i Tabell 20. 

Tabell 20: Indikatorer för konceptet Fitness (International WELL Building Institute, 2017a) 

 Core and Shell New and Existing 

Interiors 

New and Existing 

Buildings 

Fitness 

64 Interior fitness circulation P O P 

65 Activity incentive programs - P P 

66 Structured fitness opportunities - O O 

67 Exterior active design O O O 

68 Physical activity spaces O O O 
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(Tabell Fitness forts.) Core and Shell New and Existing 

Interiors 

New and Existing 

Buildings 

Fitness 

69 Active transportation support O O O 

70 Fitness equipment O O O 

71 Active furnishings  O O 

      P  Preconditions (skall-krav som måste uppfyllas) 

     O Optimizations (optimeringar som är frivilliga) 

     -   Ej aktuell 

Comfort  

Den komfort som människan upplever beror på flertalet faktorer såsom akustik, 

störningsmoment, ergonomi och temperatur. Även hur tillgänglighetsanpassad en byggnad är 

påverkar komforten. Konceptet Comfort innefattar indikatorer kopplat till tillgänglighet, 

termisk komfort samt ljudmiljö.  (International WELL Building Institute, 2017a) Indikatorer 

inom konceptet Comfort visas i Tabell 21. 

Tabell 21: Indikatorer för konceptet Comfort (International WELL Building Institute, 2017a)  

 Core and Shell New and Existing 

Interiors 

New and Existing 

Buildings 

Comfort 

72 Accessible design P P P 

73 Ergonomics: visual and physical - P P 

74 Exterior noise intrusion P O P 

75 Internally generated noise O P P 

76 Thermal comfort P P P 

77 Olfactory comfort - O O 

78 Reverberation time - O O 

79 Sound masking - O O 

80 Sound reducing surfaces - O O 

81 Sound barriers - O O 

82 Individual thermal comfort - O O 

83 Radiant thermal comfort O O O 

      P  Preconditions (skall-krav som måste uppfyllas) 

     O  Optimizations (optimeringar som är frivilliga) 

     -   Ej aktuell 

Mind 

Mental hälsa påverkas av den fysiska miljön. Mind-konceptet tar upp hur den byggda miljön 

kan utformas med hjälp av design och teknologi för att människan ska må känslomässigt bra. 

Konceptet innefattar policys, designval, friskvårdsavtal och växtlighet inomhus. (International 

WELL Building Institute, 2017a) Indikatorer inom konceptet Mind visas i Tabell 22. 
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Tabell 22: Indikatorer för konceptet Mind (International WELL Building Institute, 2017a) 

 Core and Shell New and Existing 

Interiors 

New and Existing 

Buildings 

Mind 

84 Health and wellness awareness P P P 

85 Integrative design P P P 

86 Post-occupancy surveys - P P 

87 Beauty and design I P P P 

88 Biophilia I – qualitative O P P 

89 Adaptable spaces - O O 

90 Healthy sleep policy - O O 

91 Business travel - O O 

92 Building health policy - O O 

93 Workplace family support - O O 

94 Self-monitoring - O O 

95 Stress and addiction treatment - O O 

96 Altruism - O O 

97 Material transparency O O O 

98 Organizational transparency - O O 

99 Beauty and design II O O O 

100 Biophilia II – quantitative O O O 

      P  Preconditions (skall-krav som måste uppfyllas) 

     O Optimizations (optimeringar som är frivilliga) 

     -   Ej aktuell 

Innovation 

Utöver de sju koncepten finns det fem innovationspoäng. Innovationspoängen har till syfte att 

främja utveckling av WELL-standarden. Projektet har här möjlighet att generera egna 

lösningar för att främja hälsa och välbefinnande.  (International WELL Building Institute, 

2017a) Dessa indikatorer visas i Tabell 23. 

Tabell 23: Indikatorer för konceptet Innovation (International WELL Building Institute, 2017a) 

 Core and Shell New and Existing 

Interiors 

New and Existing 

Buildings 

Innovation 

101 Innovation I O O O 

102 Innovation II O O O 

103 Innovation III O O O 

104 Innovation IV O O O 

105 Innovation V O O O 

      P  Preconditions (skall-krav som måste uppfyllas) 

     O Optimizations (optimeringar som är frivilliga)  

     -   Ej aktuell  
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3.4  Genomgång av indikatorer inom WELL 

Följande avsnitt presenterar en genomgång av indikatorer inom WELL Building Standard. 

De indikatorer som presenteras utförligare motsvarar indikatorer som belyst av respondenter 

under intervjuerna. Indikatorerna i avsnittet är uppdelade i kategorier, vilka sammanfattas i 

Tabell 24, för att samla liknande indikatorer inom samma ämnesområde. Indikatorerna 

kommer i avsnittet ställas mot Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS), Boverkets byggregler 

(BBR), Miljöbyggnad samt LEED. 

3.4.1  Översikt – Genomgång av indikatorer inom WELL 

I Tabell 24 presenteras en översikt av indikatorerna samt kategorier som presenteras i 

avsnittet.  
 

Tabell 24: Sammanställning över indikatorer och koncept, där P = Skall-krav och O = Optimering 

KONCEPT KATEGORI INDIKATOR O/P 

AIR 

 

Rökning 02. Smoking ban P 

Ventilation 

03. Ventilation effectiveness P 

07. Construction pollution management P 

13. Air flush O 

VOC 04. VOC reduction P 

Städning 
09. Cleaning protocol P 

29. Cleaning equipment O 

WATER 

 

Vattenkvalitet 

30. Fundamental water quality P 

31. Inorganic contaminants P 

32. Organic contaminants P 

33. Agricultural contaminants P 

34. Public water additives P 

35. Periodic water quality testing O 

Vattenkonsumtion 37. Drinking water promotion O 

NOURISHMENT 

 

Kost 38. Fruits and vegetables P 

Hygien 41. Hand washing P 

LIGHT 

 

Ljusinsläpp 

56. Solar glare control P 

61. Right to light O 

63. Daylighting fenestration O 

Belysning 

53. Visual lighting design P 

54. Circadian lighting design P 

55. Electric glare control P 

57. Low-glare workstation design O 
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(Tabell forts.) 

KONCEPT KATEGORI INDIKATOR O/P 

FITNESS 

 

Aktiv design 

64. Interior fitness circulation O 

67. Exterior active design O 

69. Active transportation O 

71. Active furnishings O 

Hälsoinitiativ 66. Structured fitness opportunities O 

COMFORT 

 

Ljudmiljö 

74. Exterior noise intrusion O 

75. Internally generated noise P 

78. Reverberation time O 

80. Sound reducing surfaces O 

Tillgänglighet  

& Ergonomi 

72. Accessible design P 

73. Ergonomics: visual and physical P 

Termisk komfort 
76. Thermal comfort P 

83. Radiant thermal comfort O 

MIND 

 

Utformning 

87. Beauty and design I P 

88. Biophilia I – Qualitative P 

99. Beauty and design II O 

100. Biophilia II – Quantitative O 

Hälsoaspekter 
91. Business travel O 

92. Building health policy O 

Enkät 86. Post-occupancy survey P 

Arbetssätt 85. Intergrative design P 
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3.4.2  Air 

En kartläggning av indikatorer inom konceptet Air kopplat till Arbetsmiljöverkets föreskrifter 

(AFS), Boverkets byggregler (BBR), Miljöbyggnad för befintlig byggnad och LEED BD+C 

visas i Tabell 25. I tabellen utläses om respektive indikator berörs i regelverken alternativt 

certifieringssystemen. Tabellen visar inte om kraven är likvärdiga eller om de skiljer sig åt.  

Tabell 25: Kartläggning av Air-konceptet gentemot AFS, BBR, Miljöbyggnad och LEED 
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3.4.2.1  Rökning 

02. Smoking ban    Skall-krav 

02. Smoking ban har till syfte att avskräcka människor från att röka, minimera att brukarna 

utsätts för passiv rökning och att reducera föroreningar från rökning. All typ av rökning ska 

vara förbjuden inomhus i byggnaden samt 7,5 meter från entréer, öppningsbara fönster samt 

luftintag. Förbudet gäller även balkonger, takterrasser och andra välutnyttjade utomhusytor. 

Skyltning om rökförbudet ska sättas upp i alla typer av fall. Om rökning är tillåtet 7,5 meter 

från byggnaden ska skyltning gällande de negativa hälsoeffekterna av rökning sätta upp på 

gångvägar och trottoarer med maximalt 30 meters mellanrum. (International WELL Building 

Institute, 2017a) 

Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2009:2) refererar till Sveriges tobakslag (SFS 1993:581) 

vad gäller rökning. Tobakslagen beskriver vilket förhållningssätt som ska gälla gentemot 

rökning på arbetsplatser där Arbetsmiljöverket är tillsynsmyndighet (Jakobsson & Skoglund, 

2016). På arbetsplatsen ska anställda inte behöva utsättas för rökning om denne inte vill vilket 

arbetsgivaren ansvarar för att det efterföljs (SFS 1993:581). Lagen förbjuder inte rökning på 

arbetstid, men är till för att minimera utsättning av passiv rökning för arbetstagare (Jakobsson 

& Skoglund, 2016).  

LEED behandlar rökning och indikator 02. Smoking ban är ekvivalent. Detta innebär att den 

uppfylls helt utav LEED:s krav. (International WELL Building Institute, 2017b) 

Vid kartläggning av indikator 02. Smoking ban gentemot Boverkets byggregler och 

Miljöbyggnad framkom att ingen tar upp aspekter kopplat till rökning.  

3.4.2.2  Ventilation 

03. Ventilation effectiveness   Skall-krav 

07. Construction pollution management Skall-krav 

13. Air flush     Optimering 

03. Ventilation effectiveness har till syfte att säkerställa tillräcklig ventilation samt hög kvalité 

på inomhusluften. Samtliga utrymmen i byggnaden ska uppfylla de krav som ställs i 

ASHRAE 62.1-2013. I större utrymmen med hög ockupationstäthet ska det finnas ett 

behovsstyrt ventilationssystem som reglerar ventilationshastigheten av utomhusluft för att 

hålla koldioxidhalten under 800 ppm. Ventilationssystemet måste också testas och balanseras. 

(International WELL Building Institute, 2017a) 

07. Construction pollution management har till syfte att minimera intrång av byggrelaterade 

föroreningar till inomhusluften samt skydda byggprodukter från nedbrytning. Indikatorn 

ställer krav på att skydda nyinstallerade ventilationskanaler, byta filter innan lokalen tas i bruk 

samt förvara absorberande byggmaterial separat och skyddat. Om ombyggnationen sker i 
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anslutning till aktiv verksamhet ska området avskiljas med temporära barriärer. Mattor ska 

användas vid entréer för att förhindra att smuts dras in i lokalen. (International WELL 

Building Institute, 2017a) 

13. Air flush har till syfte att få bort konstruktionsrelaterade föroreningar i inomhusluften. För 

att uppfylla optimeringen ska en genomblåsning av utomhusluft ske genom lokalen. 

(International WELL Building Institute, 2017a) 

Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2009:2) ger riktlinjer kring ventilation. För lokaler där 

personer vistas mer än tillfälligt kan ett uteluftsflöde på minst 7 l/s och person behövas vid 

stillasittande arbete. Högre luftflöden kan behövas vid fysiskt mera ansträngande arbete. Med 

hänsyn till föroreningar från andra källor än personer bör ett tillägg på lägst 0,35 l/s och m2 

golvarea göras. Luftföroreningar och värme från process eller hantering innebär normalt att 

högre luftflöden behövs. (AFS 2009:2) Arbetsmiljöverkets föreskrifter tar inte upp hur 

angränsande verksamhet ska skyddas under byggtiden eller genomblåsning av utomhusluft 

efter byggfas, se kartläggning i Tabell 25. 

Boverkets byggregler (BFS 2011:6) skriver att ventilationssystem ska utformas så att 

erforderligt uteluftsflöde kan tillföras byggnaden. Ventilationssystem ska också kunna föra 

bort hälsofarliga ämnen, fukt, besvärande lukt, utsöndringsprodukter från personer och 

byggmaterial samt föroreningar från verksamheter i byggnaden i den utsträckning sådana 

olägenheter inte förs bort på annat sätt. Ventilationssystem ska utformas för ett lägsta 

uteluftsflöde motsvarande 0,35 l/s per m2 golvarea. Rum ska kunna ha kontinuerlig 

luftväxling när de används. (BFS 2011:6) Boverkets byggregler tar inte upp hur angränsande 

verksamhet ska skyddas under byggtiden eller genomblåsning av utomhusluft efter byggfas, 

se kartläggning i  Tabell 25. 

Miljöbyggnad ställer krav på ventilation, se Tabell 25. Vid obligatorisk ventilationskontroll 

ska det uppmätta uteluftsflödet vara enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter. För att uppnå nivå 

silver och guld ska mätningar av koldioxidhalt utföras. Koldioxidhalten får då endast tillfälligt 

överstiga 1000 ppm. (Sweden Green Building Council, 2017) Miljöbyggnad tar inte upp hur 

angränsande verksamhet ska skyddas under byggtiden eller genomblåsning av utomhusluft 

efter byggfas, se Tabell 25. 

LEED behandlar också ventilation och indikator 03. Ventilation effectiveness, indikator 07. 

Construction pollution management samt indikator 13. Air flush är ekvivalenta. Detta innebär 

att de uppfylls helt utav LEED:s krav. (International WELL Building Institute, 2017b) 
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3.4.2.3  VOC 

04. VOC reduction   Skall-krav 

04. VOC reduction har till syfte att minimera föroreningar i inomhusluften från flyktiga 

organiska föreningar (VOC) i byggnadsmaterial. Därför ställs det krav på hur mycket VOC 

byggnadsmaterial får innehålla och indikatorn beskriver vilka gränsvärden som gäller. 

Indikatorn är indelad i fem delar som berör invändiga färger och beläggningar, invändiga lim 

och tätningsmedel, golv, isolering placerad innanför plastfolie samt nyinköpta möbler och 

annan inredning. (International WELL Building Institute, 2017a) 

LEED behandlar också VOC och indikator 04. VOC reduction är ekvivalent. Detta innebär att 

den uppfylls helt utav LEED:s krav. (International WELL Building Institute, 2017b) 

Enligt kartläggningen som gjorts tar varken Arbetsmiljöverkets föreskrifter, Boverkets 

byggregler eller Miljöbyggnad upp VOC i byggnadsmaterial eller möbler.  

3.4.2.4  Städning 

09. Cleaning protocol   Skall-krav 

29. Cleaning equipment  Optimering 

09. Cleaning protocol har till syfte att minimera att brukaren utsätts för exponering av 

patogener, allergener och skadliga rengöringskemikalier. Riktlinjer för städning ska tas fram. 

De ska innehålla bland annat städutrustning, lista på godkända rengöringsprodukter samt 

schema över hur ofta och i vilken utsträckning olika delar ska städas.  

29. Cleaning equipment har till syfte att minimera risken att brukaren utsätts för patogener 

och farliga kemikalier genom att använda städutrustning av hög kvalité och god förvaring av 

rengöringsmedel. Indikatorn ställer krav på städutrustning såsom moppar och dammsugare. 

Rengöringsmedel som innehåller blekmedel eller ammoniak ska förvaras separat från 

varandra och märkas tydligt. 

Städning nämns i Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2009:2) som en del i drift och 

underhåll. En välstädad miljö är viktig för att förebygga och lindra exempelvis allergiska 

besvär och minska risken för smittspridning. Rutiner för städning samt ett städschema bör 

fastställas. Det är viktigt att städmetoder och rutiner anpassas efter lokalens funktion och 

verksamhetens art. (AFS 2009:2) 

Enligt kartläggningen som gjorts tar varken Boverkets byggregler, LEED eller Miljöbyggnad 

upp städning.  

 



LITTERATURGENOMGÅNG  39 

3.4.3  Water 

En kartläggning av indikatorer inom konceptet Water kopplat till Arbetsmiljöverkets 

föreskrifter (AFS), Boverkets byggregler (BBR), Miljöbyggnad för befintlig byggnad och 

LEED BD+C visas i Tabell 26. I tabellen utläses om respektive indikator berörs i regelverken 

alternativt certifieringssystemen. Tabellen visar inte om kraven är likvärdiga eller om de 

skiljer sig åt.  

Tabell 26: Kartläggning av Water-konceptet gentemot AFS, BBR, Miljöbyggnad och LEED 

 

3.4.3.1  Vattenkvalitet 

30. Fundamental water quality  Skall-krav 

31. Inorganic contaminants   Skall-krav 

32. Organic contaminants   Skall-krav 

33. Agricultural contaminants  Skall-krav 

34. Public water additives   Skall-krav 

35. Periodic water quality testing  Optimering 

30. Fundamental water quality har till syfte att begränsa förekomsten av sediment och 

vattenburna patogener i vatten avsett för mänsklig kontakt. Indikatorn reglerar turbiditet 

(grumlighet) hos vattnet samt förekomsten av E-coli. (International WELL Building Institute, 

2017a) 

31. Inorganic contaminants har till syfte att begränsa halterna av oorganiska föroreningar i 

dricksvatten. Indikatorn ställer krav på förekomsten av bly, arsenik, antimon, kvicksilver, 

nickel samt koppar. (International WELL Building Institute, 2017a) 
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32. Organic contaminants har till syfte att begränsa halterna av organiska föroreningar i 

dricksvatten. Indikatorn ställer krav på förekomsten av styren, bensen, etylbensen, 

polyklorerade bifenyler, vinylklorid, toulen, xylener samt tetrakloretylen. (International 

WELL Building Institute, 2017a) 

33. Agricultural contaminants har till syfte att begränsa förekomsten av föroreningar från 

jordbruk i dricksvatten. Indikatorn ställer krav på förekomsten av atrazin, simazin, glyfosfat 

samt 2,4-diklorfenoxiättiksyra. (International WELL Building Institute, 2017a) 

34. Public water additives har till syfte att begränsa förekomsten av vissa desinfektionsmedel, 

biprodukter från dessa samt fluor i dricksvatten. Indikatorn ställer krav på förekomsten av 

restklor, restkloramin, trihalometan, haloacetic syror samt flourid. (International WELL 

Building Institute, 2017a) 

35. Periodic water quality testing har till syfte att upprätthålla en hög vattenkvalitet genom 

regelbunden övervakning och sanering. Dricksvattnet ska testas kvartalsvis för bly, arsenik, 

kvicksilver samt koppar. Data från mätningarna ska sparas minst tre år och det ska finnas en 

detaljerad plan för åtgärder vid för höga värden. (International WELL Building Institute, 

2017a) 

Boverkets byggregler (BFS 2011:6) skriver att byggnader och deras installationer ska 

utformas så att vattenkvalitet och hygienförhållanden tillfredsställer allmänna hälsokrav. 

Installationer för tappvatten ska utformas så att möjligheterna för tillväxt av mikroorganismer 

i tappvattnet minimeras (BFS 2011:6). Vidare hänvisar Boverkets byggregler till 

Livsmedelsverket som ger ut regler om dricksvatten. Boverkets byggregler nämner dock 

ingenting om mätningar av vattenkvalitet i en byggnad.  

Enligt kartläggningen som genomförts tar varken Arbetsmiljöverket, LEED eller 

Miljöbyggnad upp vattenkvalitet eller mätningar av vattenkvalitet i en byggnad. 

3.4.3.2  Vattenkonsumtion 

37. Drinking water promotion  Optimering 

37. Drinking water promotion har till syfte att främja vattendrickande genom att erbjuda 

vatten av hög kvalitet lättillgängligt för brukare. Indikatorn innebär att det ska finnas minst ett 

tappvattenställe med dricksvatten inom 30 meter från alla frekvent använda ytor. Dessa ska 

städas regelbundet. För att dricksvattnet ska smaka bra ställs krav på förekomsten av 

aluminium, klorid, mangan, natrium, sulfat, järn och zink. (International WELL Building 

Institute, 2017a) 
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Vid kartläggning av indikator 37. Drinking water promotion gentemot Arbetsmiljöverket, 

Boverkets byggregler, LEED och Miljöbyggnad framkom att inget av regelverken eller 

certifieringarna tar upp frågan om vattenkonsumtion. 

3.4.4  Nourishment 

En kartläggning av indikatorer inom konceptet Nourishment kopplat till Arbetsmiljöverkets 

föreskrifter (AFS), Boverkets byggregler (BBR), Miljöbyggnad för befintlig byggnad och 

LEED BD+C visas i Tabell 27. I tabellen utläses om respektive indikator berörs i regelverken 

alternativt certifieringssystemen. Tabellen visar inte om kraven är likvärdiga eller om de 

skiljer sig åt.  

Tabell 27: Kartläggning av Nourishment-konceptet gentemot AFS, BBR, Miljöbyggnad och LEED 

 

3.4.4.1  Kost 

38. Fruits and vegetables   Skall-krav 

38. Fruits and vegetables har till syfte att främja frukt- och grönsakskonsumtion genom att 

göra frukt och grönsaker lättillgängliga för brukare. Indikatorn innebär bland annat att det ska 

säljas eller erbjudas minst två typer av frukter och två typer av grönsaker. (International 

WELL Building Institute, 2017a) 

Enligt kartläggningen som gjorts tar varken Arbetsmiljöverket, Boverkets byggregler, LEED 

eller Miljöbyggnad upp konsumtion av frukt och grönsaker. 
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3.4.4.2  Hygien 

41. Hand washing     Skall-krav 

41. Hand washing har till syfte att minska överföring av patogener genom att skapa 

tillgängliga och hygieniska möjligheter att tvätta händer. Indikatorn ställer krav på att det ska 

finnas parfymfri tvål och pappershanddukar vid samtliga handfat. Det finns även krav på att 

vattenstrålen ska vara minst 25 centimeter och handfatet ska ha dimensioner om 23x23 

centimeter. (International WELL Building Institute, 2017a) 

Enligt kartläggningen som presenteras i Tabell 27 påvisas att Arbetsmiljöverket (AFS 2009:2) 

ställer krav på tvättplatser. Det ska finnas tillräckligt antal tvättplatser med tillräcklig mängd 

varmt och kallt vatten. Vid tvätt- och duschplatser ska det finnas rengöringsmedel och i 

erforderlig omfattning handdukar eller torkanordningar. Vid handtvätt är handdukar av 

engångstyp lämpliga. (AFS 2009:2) 

Enligt kartläggningen, som schematisk visas i Tabell 27, tar varken Boverkets byggregler, 

LEED eller Miljöbyggnad upp krav kring tvättplatser. 

3.4.5  Light 

En kartläggning av indikatorer inom konceptet Light kopplat till Arbetsmiljöverkets 

föreskrifter (AFS), Boverkets byggregler (BBR), Miljöbyggnad för befintlig byggnad och 

LEED BD+C visas i Tabell 28. I tabellen utläses om respektive indikator berörs i regelverken 

alternativt certifieringssystemen. Tabellen visar inte om kraven är likvärdiga eller om de 

skiljer sig åt.  

Tabell 28: Kartläggning av Light-konceptet gentemot AFS, BBR, Miljöbyggnad och LEED 
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(Tabell forts.) 

 

 

3.4.5.1  Ljusinsläpp 

56. Solar glare control    Skall-krav 

61. Right to light     Optimering 

63. Daylighting fenestration    Optimering 

56. Solar glare control har till syfte att undvika bländning från solen genom att blocka eller 

reflektera direkt solljus från brukare. Indikatorn tar upp användningen av markiser, persienner 

eller liknande för att skärma av solljuset. Dessa kan vara automatiska eller styras av brukaren. 

(International WELL Building Institute, 2017a) 

61. Right to light har till syfte att främja brukarens kontakt med dagsljus men även att 

säkerställa utsikt från arbetsplatsen. Indikatorn reglerar avstånd mellan arbetsplats och fönster 

men även avståndet mellan ytor som nyttjas regelbundet och fönster. (International WELL 

Building Institute, 2017a) 

63. Daylighting fenestration har till syfte att optimera mängden dagsljus samt begränsa 

bländning genom god fönstersättning. Indikatorn reglerar storlek på fönsters påverkan på 

arbetsplatser samt transmissionen hos fönsterglasen. (International WELL Building Institute, 

2017a) 

I kartläggningen som presenteras i Tabell 28 påvisas att ljusinsläpp regleras av 

Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2009:2) men även av Boverkets byggregler (BFS 

2011:6). De svenska regleringarna innehåller övergripande information gällande avskärmning 

av solinstrålning där avskärmningen gärna får vara behovsstyrd (AFS 2009:2). 

Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2009:2) tar även upp att stadigvarande arbetsplatser ska 

utformas med hänsyn till dagsljusinsläpp och möjlighet till utblick. Rekommenderat är att 

fönsterarean ska uppgå till 10% (AFS 2009:2). Även Boverkets byggregler belyser vikten av 

design utefter dagsljus (BFS 2011:6). 

Miljöbyggnad tar i indikatorn Solvärmelast upp fönsterstorlek samt fönstrens g-värde 

(insläppning av solvärme) och avskärmning. Dessa delar ingår i beräkning av 

solvärmelasttalet. Indikatorn Dagsljus i Miljöbyggnad behandlar dagsljustillgången, andelen 

fönster och i vissa fall möjlighet till utblick. Fönsterstorleken är bland annat en faktor som 
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påverkar beräkningarna i indikatorn Dagsljus. (Sweden Green Building Council, 2017) Detta 

illustreras i Tabell 28. 

LEED behandlar ljusinsläpp där vissa är ekvivalenta. Indikator 56. Solar glare control i 

WELL är ekvivalent, vilket innebär den uppfylls helt utav LEED:s krav. 61. Right to light är 

även ekvivalent med LEED. 63. Daylighting fenestration behandlas inte av LEED. 

(International WELL Building Institute, 2017b) 

3.4.5.2  Belysning 

53. Visual lighting design   Skall-krav 

54. Circadian lighting design   Skall-krav 

55. Electric glare control   Skall-krav 

57. Low-glare workstation design  Optimering 

53. Visual lighting design har till syfte att underlätta synskärpa genom val av lämplig 

belysningsstyrka samt skapandet av en balanserad luminans inomhus. Indikatorn ställer krav 

på bland annat belysningsstyrka samt zonindelat belysningssystem. (International WELL 

Building Institute, 2017a) 

54. Circadian lighting design har till syfte att främja den mänskliga dygnsrytmen genom att 

sätta ett minimum för exponering av belysningens intensitet. I denna indikator ska 

ljusintensiteten uppfyllas vilket ska bevisa med hjälp av beräkningar alternativt simuleringar. 

(International WELL Building Institute, 2017a) 

55. Electric glare control har till syfte att minimera bländning genom att sätta gränser för 

luminansen hos belysningen. (International WELL Building Institute, 2017a) 

57. Low glare control har till syfte att minimera ögonbesvär genom att placera skärmar på ett 

sätt som undviker bländning samt att använda sig av belysningen som har en passande 

kontrast. Indikatorn ställer krav på justerbara skärmar samt att belysning inte ska vara direkt 

riktad mot skärmen. (International WELL Building Institute, 2017a) 

Ovan nämnda områden nämns i både Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2009:2) samt 

Boverkets byggregler (BFS 2011:6) och de innehåller övergripande regleringar gällande 

dagsljus och belysningsförhållanden. Detta visas i Tabell 28. Rekommenderade värden går att 

hitta i svensk standard Ljus och belysning - Belysning av arbetsplatser (SS-EN 12463-1). 

Skärmarbete och belysning regleras även av Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 1998:5). 

WELL:s indikator 55. Electric glare control är ekvivalent med LEED:s krav. 53. Visual 

lighting design går i linje med krav som finns i LEED, men uppfylls inte helt. Varken 54. 

Circadian lighting design eller 57. Low-glare workstation design berörs av LEED. 

(International WELL Building Institute, 2017b) 
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Miljöbyggnad tar ej upp indikatorer kopplat till byggnadens belysning, vilket framkommit ur 

den kartläggning som visas i Tabell 28.  

3.4.6  Fitness 

En kartläggning av indikatorer inom konceptet Fitness kopplat till Arbetsmiljöverkets 

föreskrifter (AFS), Boverkets byggregler (BBR), Miljöbyggnad för befintlig byggnad och 

LEED BD+C visas i Tabell 29. I tabellen utläses om respektive indikator berörs i regelverken 

alternativt certifieringssystemen. Tabellen visar inte om kraven är likvärdiga eller om de 

skiljer sig åt.  

Tabell 29: Kartläggning av Fitness-konceptet gentemot AFS, BBR, Miljöbyggnad och LEED 

 

3.4.6.1  Aktiv design 

64. Interior fitness circulation  Optimering 

67. Exterior active design   Optimering 

69. Active transportation    Optimering   

71. Active furnishings    Optimering 

64. Interior fitness circulation har till syfte att uppmuntra pauser med fysisk aktivitet och 

minimera stillasittande genom tillgängliga, säkra och estetiskt tilltalande trappor, entréer och 

korridorer. Indikatorn behandlar krav på tillgänglighet i trappor samt designaspekter av 

trapphus. (International WELL Building Institute, 2017a) 

67. Exterior active design har till syfte att främja en aktiv livsstil genom att utomhus 

inkorporera aktiv design. Indikatorn värderar exempelvis vilket utbud som närområdet har 

samt behandlar design utanför byggnad. (International WELL Building Institute, 2017a) 
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69. Active transportation support har till syfte främja daglig fysisk aktivitet genom att främja 

aktiv pendling. Indikatorn innefattar cykelrum, tillgång till verktyg och omklädningsrum. 

(International WELL Building Institute, 2017a) 

71. Active furnishings har till syfte att minimera stillasittande genom att skapa tillgång till 

aktiva arbetsplatser för brukare. Indikatorn behandlar bland annat aktiva arbetsstationer i form 

av exempelvis löpband eller liknande samt justerbara arbetsplatser. (International WELL 

Building Institute, 2017a) 

Boverkets byggregler (BFS 2011:6) samt Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2009:2) tar 

upp trappors utformning kopplat till tillgänglighet och säkerhet vilket visas i kartläggningen i 

Tabell 29.  Regleringarna tar ej upp aspekter kopplat till pendling, aktiva möbler samt 

utvändig aktiv design.  

LEED tar upp aspekter kopplat till 69. Active transportation support samt 67. Exterior active 

design, vilket visas i Tabell 29. Active transportation support är likvärdig WELL:s krav och 

Exterior active design är delvis likvärdig där överlappningen behandlar utbudet i närområdet. 

(International WELL Building Institute, 2017b) 

Miljöbyggnad tar ej upp aspekter kopplat till indikatorerna ovan, vilket framkommit ur den 

kartläggning som visas i Tabell 29 

3.4.6.2  Hälsoinitiativ  

 66. Structured fitness opportunities   Optimering  

66. Structured fitness opportunities har till syfte att främja säker och lättillgänglig träning 

genom att möjliggöra professionell träning och utbildning. Indikatorn behandlar att det ska 

erbjudas träning i lokalen samt utbildning inom träning. (International WELL Building 

Institute, 2017a)  

Enligt kartläggningen som gjorts regleras träningsmöjligheter varken av Arbetsmiljöverket, 

Boverket, LEED eller Miljöbyggnad.  

3.4.7  Comfort 

En kartläggning av indikatorer inom konceptet Comfort kopplat till Arbetsmiljöverkets 

föreskrifter (AFS), Boverkets byggregler (BBR), Miljöbyggnad för befintlig byggnad och 

LEED BD+C visas i Tabell 30. I tabellen utläses om respektive indikator berörs i regelverken 

alternativt certifieringssystemen. Tabellen visar inte om kraven är likvärdiga eller om de 

skiljer sig åt.  
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Tabell 30: Kartläggning av Comfort-konceptet gentemot AFS, BBR, Miljöbyggnad och LEED 

 

3.4.7.1  Ljudmiljö 

74. Exterior noise intrusion   Optimering 

75. Internally generated noise  Skall-krav 

78. Reverberation time   Optimering 

80. Sound reducing surfaces   Optimering 

74. Exterior noise intrusion har till syfte att minimera att ljud utifrån påverkar brukarna 

inomhus. Indikatorn innefattar att mätningar av utförs av medelljudnivån inomhus med 

avseende på externt buller. (International WELL Building Institute, 2017a) 

75. Internally generated noise har till syfte att minimera störningar från ljud inomhus samt att 

öka möjlighet till samtal. Indikatorn innefattar planering och identifiering av högljudda och 

tysta zoner samt utrustning som kan skapa buller. Krav på ljudnivåer för olika typer av 

arbetsplatser behandlas av indikatorn. (International WELL Building Institute, 2017a) 

78. Reverberation time har till syfte att främja en god ljudnivå genom att begränsa 

efterklangstiden. Indikatorn innehåller riktvärden på efterklangstid beroende på typ av rum. 

(International WELL Building Institute, 2017a) 

80. Sound reducing surfaces har till syfte att begränsa efterklangstiden genom absorbenter i 

tak och på väggar. Indikatorn innefattar gränsvärden för absorptionskoefficient för tak och 

väggar i olika typer av rum. (International WELL Building Institute, 2017a) 
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Boverkets byggregler (BFS 2011:6), Arbetsmiljöverket föreskrifter gällande buller (AFS 

2005:16) samt Arbetsmiljöverkets föreskrifter för arbetsplatsens utformning (AFS 2009:2) 

ställer krav på ljudmiljön hos arbetsplatser. Detta visas i Tabell 30. Detaljerade riktlinjer 

kopplade till ljud finns i den svenska standarden Byggakustik – Ljudklassning av utrymmen i 

byggnader – Vårdlokaler, undervisningslokaler, dag- och fritidshem, kontor och hotell (SS 

25268:2007). Den svenska standarden reglerar bland annat efterklangstider och gränsvärden 

för ljudnivåer. Ljudklass C är den klass som gäller för lokaler enligt svensk standard (SS 

25268:2007).  

Miljöbyggnad tar upp ljudmiljö i indikatorn Ljud. I certifieringen ska ljudklass B, enligt 

svensk standard (SS 25268:2007), uppnås på två eller flera akustiska parametrar. 

Miljöbyggnad tar upp fyra akustiska parametrar vilka är installationsljud inomhus, luft- och 

stegljudsisolering samt isolering av ljud utifrån.  

Indikator 74. Exterior noise intrusion är inte ekvivalent med LEED. 75. Internally generated 

noise samt 80. Sound reducing surfaces går i linje med LEED men behöver mer arbete för att 

uppnå WELL:s krav. 78. Reverberation time är ekvivalent med LEED:s krav. (International 

WELL Building Institute, 2017b) 

3.4.7.2  Tillgänglighet & ergonomi 

72. Accessible design     Skall-krav 

73. Ergonomics: visual and physical  Skall-krav 

72. Accessible design har till syfte att skapa rättvisa genom att utforma byggnader som är 

tillgängliga och användbara för alla. Kravet i indikatorn behandlar att antingen efterfölja 

nuvarande ADA Standards for Accessible Design alternativt ISO 21542:2011. (International 

WELL Building Institute, 2017a) 

73. Ergonomics: visual and physical har till syfte att minimera överansträngning samt 

maximera ergonomisk comfort och säkerhet. Indikatorn tar upp justerbara skärmar och bord 

samt anpassningsbara stolar. (International WELL Building Institute, 2017a) 

Arbetsmiljöverkets föreskrifter gällande belastningsergonomi (AFS 2012:2) tar upp aspekter 

gällande lämpliga arbetshöjder och ergonomiska förhållanden, vilket visas i Tabell 30. 

Tillgänglighet berörs även i Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2009:2), där 

Arbetsmiljöverket lyfter att utformningen på ett kontor ska vara tillgängligt för arbetstagare 

med funktionsnedsättning.  

Boverkets byggregler (BFS 2011:6) berör inte ergonomi i sitt regelverk. Detta visas i Tabell 

30. Boverkets byggregler (BFS 2011:6) innefattar dock föreskrifter och allmänna råd om 

tillgänglighet och användbarhet för personer med nedsatt rörelse eller orienteringsförmåga. 
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Boverket byggregler hänvisar vidare till svensk standard (SS 91 42 21) som tar upp 

dimensionerande mått som är lämpliga.   

Enligt kartläggningen som gjorts gentemot LEED och Miljöbyggnad framkom att ingen av 

miljöcertifieringarna tar upp aspekter kopplat till ergonomi eller tillgänglighet.  

3.4.7.3  Termisk komfort 

76. Thermal comfort    Skall-krav 

83. Radiant thermal comfort   Optimering 

76. Thermal comfort har till syfte att främja brukarens produktivitet genom att säkerställa en 

god termisk komfort. Indikatorn innebär att ventilationssystemet ska följa den amerikanska 

standarden ASHRAE 55-2013. (International WELL Building Institute, 2017a) 

83. Radiant thermal comfort har till syfte att maximera golvytan, minimera dammspridning 

och öka termisk komfort genom att inkorporera värme- och kylsystem i byggnadens design. 

Indikatorn innebär krav enligt ASHRAE 55-2013. (International WELL Building Institute, 

2017a) 

Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2009:2) menar att arbetsplatser ska ha lämpligt termiskt 

klimat utefter arbetets art. Föreskrifterna tar upp allmänna regleringar kring termiskt klimat 

däribland rekommenderande temperaturer och luftflöden. Boverkets byggregler (BFS 2011:6) 

innehåller regleringar i linje med Arbetsmiljöverket. Detta visas i kartläggningen i Tabell 30.  

Miljöbyggnad ställer krav på termiskt klimat vinter och sommar, reglerar krav lufthastighet 

vid och enkätundersökning. Kraven innefattar även inomhustemperatur. 

Indikator 76. Thermal comfort är ekvivalent med LEED och överensstämmer med varandra. 

83. Radiant thermal comfort berörs inte av LEED. Detta visas i Tabell 30. (International 

WELL Building Institute, 2017b) 

3.4.8  Mind 

En kartläggning av indikatorer inom konceptet Mind kopplat till Arbetsmiljöverkets 

föreskrifter (AFS), Boverkets byggregler (BBR), Miljöbyggnad för befintlig byggnad och 

LEED BD+C visas i Tabell 31. I tabellen utläses om respektive indikator berörs i regelverken 

alternativt certifieringssystemen. Tabellen visar inte om kraven är likvärdiga eller om de 

skiljer sig åt.  
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Tabell 31: Kartläggning av Mind-konceptet gentemot AFS, BBR, Miljöbyggnad och LEED 

 

3.4.8.1  Utformning  

87. Beauty and design I    Skall-krav  

88. Biophilia I – Qualitative   Skall-krav 

99. Beauty and design II   Optimering   

100. Biophilia II – Quantitative   Optimering  

87. Beauty and design I har till syfte att med omtanke skapa unika och kulturellt rika miljöer. 

Indikatorn innefattar att implementera konst i inredning och innemiljö. (International WELL 

Building Institute, 2017a) 

88. Biophilia I – Qualitative har till syfte att i projektet vårda den medfödda mänskliga 

kontakten med naturen. Indikatorn tar upp krav till att inkorporera naturen i designen. 

(International WELL Building Institute, 2017a) 
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99. Beauty and design II har till syfte att främja brukarnas komfort och rumsliga upplevelse 

genom skapa rymliga, familjära och estetiskt tilltalande miljöer. Indikatorn behandlar bland 

annat krav på takhöjd, implementering av konstverk samt skapandet av rumsliga miljöer. 

(International WELL Building Institute, 2017a) 

100. Biophilia II – Quantitative har till syfte att främja brukarnas känslomässiga och 

psykologiska välbefinnande genom att implementera naturelement i interiör och exteriör. 

Indikatorn tar upp inre och yttre grönska samt implementering av vatten. (International WELL 

Building Institute, 2017a) 

Enligt kartläggningen som presenteras i Tabell 31 har Sverige krav på delar kopplat till 

indikator 99. Beauty and design II. Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2009:2) samt 

Boverkets byggregler (BFS 2011:6) ställer krav på takhöjden för lokaler där 2,70 meter i 

takhöjd är rekommenderat riktvärde.  

LEED reglerar delvis 100. Biophilia II – Quantitative i sitt system och kan således underlätta 

vid en certifiering. Överlappningen gäller växtlighet utomhus.  

Miljöbyggnad har inga krav lika de som ställs i WELL, vilket framkommit i kartläggningen 

som visas i Tabell 31.  

3.4.8.2  Hälsoaspekter 

91. Business travel    Optimering 

92. Building health policy   Optimering  

91. Business travel har till syfte att minimera störningar hos brukarens sömn, träningsrutiner 

samt personliga relationer genom att ta fram en stödjande resepolicy. Resepolicyn ska reglera 

möjlighet till gym och riktlinjer kring flygresor. (International WELL Building Institute, 

2017a) 

92. Building health policy har till syfte att främja helhetshälsa och välbefinnande hos brukarna 

och deras familjer genom att ta fram omfattande hälsopolicys. Indikatorn innefattar bland 

annat sjukförsäkring. (International WELL Building Institute, 2017a) 

Enligt kartläggningen som gjorts tas indikatorerna ovan ej upp i Sverige i Arbetsmiljöverkets 

föreskrifter eller Boverkets byggregler. LEED och Miljöbyggnad tar inte heller upp 

aspekterna.  
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3.4.8.3  Enkät 

86. Post-occupancy survey   Skall-krav 

86. Post-occupancy survey har till syfte att låta brukare ge feedback till byggnadens ägare och 

skötare samt hjälpa till att utveckla WELL Building Standard. Enkäten ska genomföras på 

årlig basis och behandla brukarnas syn på ljudmiljö, termisk komfort, möbler, belysning, luft, 

städning samt planlösning. Resultatet ska rapporteras till hyresgästen, personalen samt IWBI. 

(International WELL Building Institute, 2017a) 

I Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2001:1) rekommenderas arbetsgivaren att genomföra 

enkätundersökningar.  

För att uppnå nivå Guld i Miljöbyggnad ställs krav på enkätundersökning. Denna 

undersökning ska innehålla indikatorerna Ljud, Ventilation, Termisk klimat vinter och 

sommar (Sweden Green Building Council, 2017).  

Varken Boverkets byggregler eller LEED tar upp aspekter som liknar indikator 86. Post-

occupancy survey, vilket framkommit i kartläggningen och visas i Tabell 31. 

3.4.8.4  Arbetssätt 

 85. Intergrative design   Skall-krav   

85. Intergrative design har till syfte att underlätta en gemensam utvecklingsprocess och 

säkerställa efterlevnad av gemensamma mål relaterat till hälsa och välbefinnande. Indikatorn 

innefattar tre delar där först intressenter i projektet ska informeras om projektmål och 

strategier för att uppnå brukarens behov. Sedan ska en certifieringsplan upprättas med de 

indikatorer som ska implementeras. Den tredje delen innefattar att när byggnaden är klar ska 

arkitekter, ägare, fastighetsskötare och personal gå en rundtur i byggnaden samt diskutera hur 

byggnaden i drift ska följa WELL. (International WELL Building Institute, 2017a) 

Boverkets byggregler samt Arbetsmiljöverkets föreskrifter har inga riktlinjer likt 85. 

Intergrative design. Detta gäller även för LEED och Miljöbyggnad vilket visas i Tabell 31. 
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4 WELL-CERTIFIERING AV KONTORET 
Kapitlet beskriver referensobjektet som används i fallstudien samt tar upp byggnadens 

bakgrund. placering och utformning. Därefter presenteras intervjumaterialet från studien 

kopplat till de tre områdena som frågeställningarna gäller: Intentioner & utfall, 

Implementering av indikatorer samt Arbetssätt vid implementering av WELL.  

4.1  Flat Iron Building  

Castellums kontor som ska certifieras enligt WELL Building Standard är placerat högst upp 

på åttonde våningen i fastigheten Klassföreståndaren 3, även kallad Flat Iron Building, se 

Figur 8 och Figur 9. Byggnaden uppfördes år 2008 av Skanska fastigheter AB och ritades av 

Rosenbergs Arkitekter, som numera delats i två separata verksamheter där den ena heter Varg 

Arkitekter (Varg Arkitekter, u.å). Rosenbergs arkitekter tilldelades betongvaruindustrins 

arkitekturpris för byggnaden (Varg Arkitekter, u.å). År 2010 köptes byggnaden av 

fastighetsbolaget Norrporten (Skanska, 2010) och år 2016 köptes Norrporten upp av 

Castellum (Dagens Industri, 2016). Norrporten hade tidigare kontor på delar av åttonde 

våningsplanet.  

Vid intervju berättar Castellums Hållbarhetsansvarig att i samband med att Castellum tog över 

byggnaden och förvärvet av Norrporten beslutade Castellum att flytta sitt Stockholmskontor 

dit. Enligt intervjun med Skyddsombudet var Castellums tidigare kontor placerat i 

Johanneshov i Stockholm.  Hållbarhetsansvarig berättade även under ett telefonmöte att Flat 

Iron Building är certifierad sedan tidigare enligt LEED Core & Shell Gold och Miljöbyggnad 

Silver för befintlig byggnad. 

 

Figur 8: Flat Iron Building, Castellums huvudkontor markerat i rött 
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Figur 9: Flat Iron Building 

Byggnaden är uppdelad i två delar och ligger i centrala Stockholm som en kil mellan 

Torsgatan och centralstationens bangård (Varg Arkitekter, u.å). Figur 10 visar en 

situationsplan där byggnaden är markerad i rött. Varg Arkitekter (u.å) beskriver att byggnaden 

får bra ljusförhållanden då byggnaden har stora fönsterpartier och en smal planform. 

Utformningen möjliggör en utsikt över nordöstra samt sydvästra Stockholm. Lokalen som 

Castellums huvudkontor placeras i är cirka 100 m lång och har en area på 1113 m2 enligt 

Hållbarhetsansvarig. 

 

Figur 10: Situationsplan Flat Iron Building, markerat i rött, i kv. Klassföreståndaren i Stockholm (Källa: VARG Arkitekter) 
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4.1.1  Bakgrund till projektet 

Vid intervju med WELL AP framkom bakgrunden till WELL-certifieringen av Castellums 

kontor i Stockholm. Innan projektstarten av Castellums kontor i Flat Iron Building hade 

Castellum tillsammans med WELL AP undersökt fastighetsbolagets kontor i Göteborg för att 

se om det var möjligt att certifiera kontoret enligt WELL Building Standard. Detta gick inte 

att genomföra i kontoret i Göteborg då projektet hade fortskridit för långt. Orsaken bakom att 

certifieringen valdes bort var att det var svårt och dyrt att lösa de åtgärder som krävdes. 

Castellum ville då se om det fanns möjlighet att implementera WELL i det nya 

stockholmskontoret istället. Efter utförd förstudie, kallad pre-assessment, valde Castellum att 

försöka uppnå WELL Guld, det vill säga att uppfylla 25 stycken optimeringar utöver skall-

kraven i WELL.  

4.1.2  Målbild 

Projektet hade enligt Affärsutvecklaren följande målbild: 

 

4.1.3  Tidplan 

Utifrån intervjuer med samtliga åtta respondenter har tidplanen i Figur 11 sammanställts. 

Projekteringen och pre-assesment av certifieringen startade i oktober/november för projektet. 

Byggentreprenören började riva i lokalen vid årsskiftet 2016/2017 och i januari/februari 

registrerades projektet hos International WELL Building Institute (IWBI). Lokalen var vid 

månadsskiftet maj/juni färdigställd och redo för inflyttning. Under hösten 2018 pågick 

framtagning av de sista dokumenten vilket kommer fortlöpa in i början av 2018. Verifiering är 

tänkt att ske i mars och cirka en månad senare, i april, är förhoppningen att slutcertifikatet 

kommer vara erhållet. 

 

Välkommen hem till Castellum! 

Vårt nya kontor ska vara välkomnande för medarbetare och kunder. 

Här blir vi ETT Castellum som är starkare ihop. 

I vårt nya kontor: 

• Görs ”affärer mellan människor” 

• Är människan i fokus – såväl kunden som medarbetaren 

• Har vi roligt på jobbet och går in med stort engagemang 

• Har vi koll på områdena 

• Arbetar vi med hållbart fokus 
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I Figur 11 visas även vid vilken tidpunkt aktörerna kom in i projektet. De flesta aktörer kom 

in i projektet strax innan eller vid projekteringen. Därefter kom Byggentreprenören in i bilden 

och entreprenaden påbörjades. Hållbarhetsansvarig trädde in i projektet när projektet 

registrerades för certifiering hos IWBI.  

 

Figur 11: Tidplan för projektet. IWBI – International WELL Building Institute 

4.1.4  Projektstruktur 

Projektstrukturen för ombyggnationen av Castellums kontor presenteras i Figur 12. En kort 

summering av parternas roll presenteras i Tabell 32. I avsnitt 4.1.5 Genomgång av företag & 

aktörer presenteras intervjuade aktörer, vilka i Figur 12 markerats i mörkgrått. 

 
Figur 12: Projektstruktur för ombyggnation av Castellums huvudkontor 



WELL-CERTIFIERING AV KONTORET  57 

Tabell 32: Förklaring utifrån Figur 12 av inblandade aktörer i projektet 

AKTÖR BESKRIVNING 

Affärsutvecklare Arbetar med personalfrågor och arbetssätt. Ansvarig för inredning.  

Arkitekt Bygg- och inredningsarkitekt. 

Belysningsprojektör Arbetat med WELL:s krav (Light) kopplat till belysning.  

Beställare Castellum. 

Byggentreprenör Utfört totalentreprenaden. 

Byggprojektledare Projektlett entreprenaden.  

Hållbarhetsansvarig Arbetat med att samordna projektet. 

Hållbarhetschef Högsta chefen inom hållbarhet. Underställd VD:n.  

International WELL Building Institute Förvaltar WELL-systemet. 

Styrgrupp Beslutande organ hos Castellum.  

Ventilationsentreprenör Genomfört ventilationsinstallationer.  

WELL Coach Stödfunktion från IWBI för WELL AP. 

WELL AP Utbildad specialist inom WELL. 

4.1.5  Genomgång av företag & aktörer 

4.1.5.1  Beställare – Castellum 

Castellum arbetar med miljöcertifieringar och har kännedom inom området enligt samtliga 

aktörer (Hållbarhetsansvarig, Hållbarhetschef, Affärsutvecklare) som arbetar på företaget. 

Aktörerna beskriver att Castellum ligger i framkant gällande både ISO och 

miljöcertifieringssystem. 

”Det finns en bred erfarenhet av det. Det är uppe på tapeten och viktigt för oss.” 

(Hållbarhetsansvarig). 

”Castellum ligger långt fram när det gäller ISO och miljöcertifieringssystem av olika 

slag.” (Affärsutvecklare) 

Företaget arbetar dagligen med olika hållbarhetsfrågor och de har även målsättningar kopplat 

till hållbarhet och miljöcertifieringar.  

”Hållbarhet måste vara en del av hur vi arbetar.” (Hållbarhetschef) 

”Vi har som mål att vi ska Miljöbyggnadscertifiera alla nybyggnationer och större delen 

av ombyggnationer. Mål till 2025 att ha minst 50 % certifierat. Företaget har också 

genom årens lopp certifierat befintliga fastigheter.” (Hållbarhetsansvarig) 
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I Figur 13 - Figur 15 visas Hållbarhetschef, Hållbarhetsansvarig samt Affärsutvecklarens 

kännedom gällande WELL och miljöcertifieringar samt aktörernas involvering i val av 

indikatorer. Bilderna är illustrerade utifrån information som erhållits vid intervjuerna. 

Hållbarhetschef 

 
Figur 13: Skattning av Hållbarhetschefens kännedom av WELL, miljöcertifieringar samt Hållbarhetschefens involvering i val 

av optimeringar. 

Hållbarhetschefen beskriver under intervjun att denne är anställd under VD:n för Castellum. 

Arbetsrollen innefattar strategiskt ansvar för företagets hållbarhetsarbete. Kopplat till Flat Iron 

Building i Stockholm samt Eminent i Malmö arbetar Hållbarhetschefen med trendspaningar i 

form av omvärldsbevakning om vad som kommer hända på marknaden inom 

hållbarhetsfrågan.  

”Jag arbetar övergripande och är hållbarhetschef för bolaget, och är anställd under 

VD:n för Castellum. Min del kopplat till hållbarhetsfrågor är de strategiska bitarna och 
vad vi ska satsa på framåt. […] Min del i de här bitarna handlar mycket om att se till att 

skapa förutsättningar och ta besluten som känns som att de är i rätt riktning. Jag är inte 
med så mycket i form av att välja och skicka in handlingar eller göra specifika val. Utan 

istället att styra Castellum i rätt riktning och få saker att hända.”  (Hållbarhetschef) 

Hållbarhetschefen har inte varit direkt involverad i det pågående projektet utan är 

Hållbarhetsansvariges chef samt insatt i Castellums andra projekt, Eminent i Malmö. Under 

Eminent-projektet motiverade Hållbarhetschefen för ledningen att Castellum skulle satsa på 

WELL. Involveringen i val av optimeringar är därmed låg vilket visas i Figur 13. Sedan år 

2014/2015 har Hållbarhetschefen känt till begreppet WELL till följd av en presentation av 

GRESB (www.gresb.com) under ett evenemang.  

”Första gången jag hörde WELL som begrepp var 2014 eller 2015 i Stockholm på något 

event där man hade en presentation från GRESB, som utvärderar fastigheter ur 
hållbarhetsperspektiv. […] det var nog då som jag uppmärksammade det, men sedan 

kanske det försvann iväg lite. Sedan hade vi ju det här konkreta exemplet (Eminent) och 

att vi ville satsa på det (WELL) och då gjorde man den kopplingen.” (Hållbarhetschef) 

Under intervjun med Hållbarhetschefen beskriver denne sin erfarenhet av miljöcertifieringar 

som stor.  

”När det kommer till miljöcertifiering har jag väldigt bra koll. Jag har själv jobbat med 
certifieringar. Jag har jobbat i många projekt som miljöbyggnadssamordnare och 

liknande.” (Hållbarhetschef) 

http://www.gresb.com/
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Under projektet har kommunikationen kopplat till det specifika projektet skötts via 

Hållbarhetsansvarig. Hållbarhetschefen har även tidigare arbetat med WELL AP under 

Eminent-projektet. 

Hållbarhetsansvarig  

 
Figur 14: Skattning av Hållbarhetsansvariges kännedom av WELL, miljöcertifieringar samt Hållbarhetsansvariges 

involvering i val av optimeringar. 

Hållbarhetsansvarig fungerar som en intern projektledare för projektet Flat Iron Building och 

har ansvarat över den certifieringsplan som har tagits fram och de indikatorer som valdes. 

Utöver detta har även Hållbarhetsanvarig haft ansvar för att implementera vissa indikatorer i 

projektet.   

”Jag kallas intern projektledare WELL och ska hålla ihop WELL-projektet internt. Jag 
är en form av internt nav, intern resurs, och finns för att svara på en del frågor och jaga 

fram saker. Jag var även med och tog fram vilka poäng vi skulle ta fram och den biten, 

och gjorde förslag utifrån det. En del frågor hamnar på mig.” (Hållbarhetsansvarig) 

Hållbarhetsansvarig beskriver sin erfarenhet av WELL som sparsam men hade hört talas om 

WELL i tidigare sammanhang.  

”Väldigt sparsamt. Hade förstås läst om fastigheten i Malmö (Eminent) som vi har 
börjat bygga som de ska WELL-certifiera. Jag hade läst det och någon artikel sådär.” 

(Hållbarhetsansvarig) 

Miljöcertifieringar är något som Hållbarhetsansvarig har erfarenhet av. Under intervjun 

beskriver Hållbarhetsansvarig att denne arbetat i de vanligaste miljöcertifieringssystemen.  

”Jag har väl jobbat i de vanligaste systemen i Sverige. Lite GreenBuilding, men det var 

mer för 7-8-10 år sedan. Vi har väldigt många GreenBuilding-fastigheter inom 
Castellum som vi återrapporterar och på så vis kommer jag i kontakt med den. 

Miljöbyggnad, har bland annat arbetat i ett projekt i Luleå […] Sedan har jag arbetat 
med LEED och BREEAM för befintliga byggnader. Har gjort vissa fastigheter själv 

andra har jag varit med på hörn. Jag har varit inne i alla system, de vanligaste i 

Sverige.”  (Hållbarhetsansvarig) 

Hållbarhetsansvarig beskriver under intervjun att denne arbetat tillsammans med Arkitekten, 

Byggprojektledaren och WELL AP men även styrgruppen för kontoret. Respondenten blev 

involverad i projektet under början av mars.  

”Jag kom in när det var bestämt att kontoret skulle WELL-certifieras. Detta var i början 

av mars. Först var det bara ett kontorsprojekt och då var jag inte med.” 

(Hållbarhetsansvarig) 
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I valet av optimeringar för projektet har Hållbarhetsansvarig varit involverad och styrande. 

”Väldigt involverad. Utifrån den förstudie som fanns så tog jag tillsammans med WELL 

AP fram ett förslag på vilka vi trodde var lättast att ta. Så jag var väldigt involverad i 

det.” (Hållbarhetsansvarig) 

Hållbarhetsansvarig har haft ansvar för indikatorer som kan sammanlänkas med interna 

rutiner och policys, således mjuka värden.  

”Jag har främst arbetat med det som rört oss internt. Städningen har jag varit 

inblandad i och en del mjuka saker. Det här med friskvård, fysisk träning och policys 

har hamnat på mitt bord. […] Även 97:an har jag varit inblandad i. Byggvaror ska 

dokumenteras. Man ska ha en loggbok och alla möbler och sådant har varit mitt jobb att 

få in i den här loggboken. Cykelrummet och det har hamnat på mig. Även det, nu har vi 

inte klart de än, att vi ska ta fram en infoguide om WELL och om kontoret, även den om 
guidade turer. Vi ska utföra en enkät om hur vi mår här. Rätt mycket mjuka saker.” 

(Hållbarhetsansvarig) 

 

Affärsutvecklare  

 
Figur 15: Skattning av Affärsutvecklares kännedom av WELL, miljöcertifieringar samt Affärsutvecklares involvering i val av 

optimeringar. 

Affärsutvecklare har arbetat i projektet med frågor relaterat till arbetssätt för personalen men 

har även varit ansvarig för inredning.  

”I det här projektet var jag ansvarig för inredningsdelen. Jag var projektledare för det 

som handlade om inredning. Det var allt från gestaltning till inköp av möbler. Sedan 

jobbade jag också med arbetssätt - hur vi ska jobba.” (Affärsutvecklare) 

Vidare under intervjun beskriver Affärsutvecklare sin erfarenhet innan projektet gällande 

WELL som låg. Gällande miljöcertifieringar har Affärsutvecklare kännedom, men aldrig varit 

delaktig i processen för en miljöcertifiering.  

”Nej det skulle jag inte påstå. Jag har grundläggande kunskaper i BREEAM, LEED och 

Miljöbyggnad, men jag har aldrig varit en aktiv deltagare i certifieringsprocessen.” 

(Affärsutvecklare) 

I projektet har Affärsutvecklare arbetat tillsammans med Arkitekten, WELL AP, 

Hållbarhetsanvarig, Byggprojektledaren samt Möbelinköparen. Respondenten berättar under 

intervjun att denne var delaktig i uppstarten av projektet i oktober och har arbetat med 

indikatorer som är relaterade till inredning tillsammans med Arkitekten. Affärsutvecklare 
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menar att denne delvis varit involverad i valet av optimeringar, och att det har diskuterats 

tillsammans i projektgruppen. 

4.1.5.2  Konsult – WSP 

I intervjun med WELL AP framgår att WSP arbetar med alla typer av 

miljöcertifieringssystem. WELL AP beskriver WSP som kompetent inom miljöcertifieringar 

men pekar även på att WSP är ett av de mest framstående företagen inom hälsocertifieringar i 

Sverige. Företaget har även kompetens i andra länder och har interna nätverk för att bevaka 

kunskap och trender inom området. 

”WSP jobbar med alla system. Jag tror att WSP är bland de högst kompetenta företagen 

inom miljöcertifieringar och hälsocertifieringar i Sverige. WSP i Kanada, USA, England 

och Australien är också väldigt framgångsrika inom detta.” (WELL AP) 

I Figur 16 visas WELL AP från WSP:s kännedom gällande WELL och miljöcertifieringar 

samt dennes involvering i val av indikatorer. Bilden är illustrerad utifrån information som 

erhållits vid intervjun. 

 
Figur 16: Skattning av WELL AP:s kännedom av WELL, miljöcertifieringar samt WELL AP:s involvering i val av 

optimeringar. 

WELL AP har ansvarat och samordnat den pre-assessment som genomfördes i projektet och 

har haft en rådgivande roll till projektgruppen.  

”Vi utförde då en PRE-assessment på det pågående arbetet och insåg att det var möjligt 

att utföra en certifiering. […] WELL AP är en rådgivare till projektteamet.” (WELL AP) 

Ansvaret för kommunikationen med GBCI och WELL Assessor i projektet har även WELL 

AP ansvarat för.  

”Det andra steget är kommunikation med GBCI och WELL Assessor, genom WELL 

Online. Där ska dokumentationen lämnas in.” (WELL AP) 

Vidare menar WELL AP att ansvaret innefattat att få efterdokumentationen godkänd, men 

även att WELL AP har ett visst ansvar under driften av fastigheten. Dessutom är det WELL 

AP:s ansvar att bjuda in WELL Assessorn till besök då denne ska genomföra 

verifieringsprocessen.  

”Den tredje delen är att få efterdokumentationen godkänd. Det innebär att WELL 
Assessorn måste förstå arbetet och godkänna de aspekter man jobbat med och att de är 

dessa som ska verifieras ett år efter.  WELL AP ska se till att under driften (efter 

godkännande av dokumentation och ett år framåt) stödja projektägaren (Castellum) och 
kvalitetssäkra prestationen av olika WELL-aspekter så att de säkert kan verifieras ett år 
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efter. Det kan vara olika saker som till exempel free guides, luftkvalitetsmätningar och 

policyfrågor.” (WELL AP) 

WELL AP hade kännedom om WELL innan projektstart.  

”Min första koppling till WELL var 2015 när pilotversionen började lanseras. Då 

jobbade jag på WSP i New York och jag hörde talas om WELL genom mitt team. […] 
När jag kom tillbaka till Sverige 2016 informerade jag om nya trender i USA och 

föreslog ett internt utvecklingsprojekt kring WELL och egna kontor.” (WELL AP) 

Under intervjun berättar WELL AP att denne har samordnat flera projekt och är utbildad inom 

flertalet miljöcertifieringssystem.  

”Jag är LEED AP, BREEAM Assessor och har jobbat med Miljöbyggnad. Jag har inte 

jobbat med Svanen.” (WELL AP) 

WELL AP har under projektet arbetat med flertalet personer ur projektgruppen och parter 

relaterade till projektet såsom Hållbarhetsansvarig, Byggprojektledare, Affärsutvecklare, 

Hållbarhetschef, Arkitekt, WELL Assessor, WELL Coach samt Ljusdesigner. WELL AP 

gjorde inträde i projektet under starten av projekteringen i oktober/november 2016.  

”Runt oktober/november 2016 fick jag frågan från Castellum i Stockholm, genom Filip 

Elland, om att titta på den pågående projekteringen av det nya kontoret i Stockholm.” 

(WELL AP) 

Vid valet av optimeringar har WELL AP hjälp Castellum att identifiera lämpliga indikatorer 

utefter byggnadens förutsättningar. 

”Tillsammans med projektgruppen identifierades lågt hängande frukter (lätta att 

uppfylla), och jag föreslog att dessa skulle väljas. Vi identifierade vilka som inte 

uppfylldes och inte heller passade projektet, och jag presenterade dessa. […] Jag 
identifierade några optimeringar som kunde anses vara genomförbara och sedan var det 

upp till projektgruppen att bestämma.” (WELL AP) 

 

4.1.5.3  Byggentreprenör - DMC Byggnads  

DMC Byggnads har enligt Byggentreprenören en liten erfarenhet av miljöcertifieringar.  

”Vi har jobbat med, vad hette det nu då. Det finns någon certifiering där man har guld, 

silver och brons och klassificerar husen miljömässigt och energimässigt. […] Kan vara 
Miljöbyggnad, men jag kommer inte ihåg vad det heter. […] Sedan har vi väl alla råkat 

ut för ISO 14001 men det är så trubbigt.” (Byggentreprenör) 

I Figur 17 visas Byggentreprenören från DMC Byggnads kännedom gällande WELL och 

miljöcertifieringar samt dennes involvering i val av indikatorer. Bilden är illustrerad utifrån 

information som erhållits vid intervjun. 
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Figur 17: Skattning av Byggentreprenörens kännedom av WELL, miljöcertifieringar samt Byggentreprenörens involvering i 

val av optimeringar 

Byggentreprenören har agerat totalentreprenör och ansvarat för byggprojektet i form av en 

projektledarroll.  

”Projektledare för bygg, totalentreprenör.” (Byggentreprenör) 

Vid intervjun berättar Byggentreprenören att denne inte hört talas om WELL innan starten av 

projektet Flat Iron Building. Gällande miljöcertifieringar har Byggentreprenören arbetat i ett 

projekt innan som skulle Miljöbyggnadscertifieras. Under intervjun berättar 

Byggentreprenören att denne har haft en negativ erfarenhet av miljöcertifieringar.  

”Det är också ett system som inte är gjort för ombyggnation utan för nybyggnation. Där 

hade vi ett helvete. Tillslut klarade vi inte klassen på grund av att vi inte bytte fasader på 

kåken.” (Byggentreprenör) 

Under projektets gång har Byggentreprenören kommunicerat med Byggprojektledaren samt 

Arkitekten. Tidsmässigt kom Byggentreprenören in i projektet under december 2016 vid 

årsskiftet. Under intervjun berättar Byggentreprenören att denne haft ansvar för indikatorer 

kopplat till entreprenaden såsom VOC, höjden på kranar samt materialval i väggar, lim och 

fog. Vidare berättar Byggentreprenören att denne delvis har varit involverad i valet av 

indikatorer då det funnits flera delalternativ.  

”Inte val av indikatorerna, både ja och nej. Vi kan ju inte påverka vilka indikatorer som 

uppfyllts utan vilket val som gjorts när det varit fler alternativ.” (Byggentreprenör) 

 

4.1.5.4  Arkitekt – VARG Arkitekter 

VARG Arkitekter har ingen erfarenhet inom företaget kopplat till WELL. Inom 

miljöcertifieringar har företaget erfarenhet och har arbetat med olika projekt vilket både 

bestått av bostadshus samt kontor.  

”Vi jobbar ganska mycket med Sunda Hus vid val av material. Även med byggnader som 

ska uppnå de högsta klassningarna i Miljöbyggnad. Vi ritar mycket bostadshus, och 

även kontorshus, och där ställs det ofta krav på någon miljöklassning.” (Arkitekt) 

I Figur 18 visas Arkitektens kännedom gällande WELL och miljöcertifieringar (LEED, 

Miljöbyggnad, BREEAM, Svanen, GreenBuilding) samt dennes involvering i val av 

indikatorer. Bilden är illustrerad utifrån information som erhållits vid intervjun. 
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Figur 18: Skattning av Arkitektens kännedom av WELL, miljöcertifieringar samt Arkitektens involvering i val av 

optimeringar. 

I projektet har Arkitekten agerat både byggarkitekt samt inredningsarkitekt. Därmed har 

denne arbetat med planlösning och inredning.  

”Jag har haft roll som både arkitekt och inredningsarkitekt. Vi blev anlitade att göra 

själva planlösningen och inredningen.” (Arkitekt) 

Under intervjun berättar Arkitekten att denne innan projektstart inte hade någon kännedom 

om WELL. 

”Jag hade inte hört talas om det (WELL).” (Arkitekt) 

Arkitekten känner till andra certifieringssystem men har aldrig varit ansvarig för ett projekt 

innefattande miljöcertifieringar. Däremot har respondenten arbetat med att välja miljövänliga 

produkter och material genom att använda SundaHus databas (www.sundahus.se). 

”Inte där jag varit ansvarig för projektet.” (Arkitekt) 

I projektet har Arkitekten haft kontakt med Affärsutvecklaren, Byggprojektledaren, 

Hållbarhetsansvarige, Byggentreprenören, Belysningskonsulten, El-konsulten samt 

Möbelinköparen. Respondenten har varit delaktig i projektet sedan november 2016, då 

projekteringen startade.  

Arkitekten har i projektet arbetat med indikatorer kopplat till inredning och design, således 

val av produkter utefter WELL:s krav. Vidare har respondenten även varit inblandad i 

ljudfrågor och ljusfrågor kopplat till WELL.  

”VOC, kranar, ytlegeringar på till exempel dörrtrycken och knoppar till köksluckor […] 

Kravet gällande belysning, att den ska vara variationsrik, jobbar man sällan med. Det 

är vanligt att man endast ska uppnå ett visst lux-värde. Och sedan krav gällande ljud. Vi 
ställde en kopieringsmaskin på en fri yta och då var det viktigt att maskinen inte lät för 

mycket och inte släppte ut för mycket partiklar.” (Arkitekt) 

Arkitekten menar att denne inte har haft stor påverkan på valet av optimeringar, men att denne 

varit med i diskussionerna tillsammans med projektgruppen gällande vissa indikatorer.  

”Det var en del krav som var uppe på diskussion, bland annat aktiva arbetsplatser och 

kravet gällande antal meter till vattenkran. […] Jag hade ingen utslagsröst men det var 

en del saker som var uppe för diskussion i gruppen.” (Arkitekt) 

http://www.sundahus.se/
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4.2 Intentioner & utfall 

Följande avsnitt behandlar de intentioner som funnits med att certifiera kontoret i Flat Iron 

Building enligt WELL Building Standard samt vilket utfall valen har resulterat i. Dessutom 

ges i avsnittet en beskrivning av hur utformningen av kontoret blev och vad respondenterna 

anser om resultatet. Avsnittet har delats upp i kategorier vilka presenteras i Tabell 33. Dessa 

kategorier representerar nyckelfaktorer, kopplat till intentioner och utfall, vilka är framtagna 

av författarna under analysprocessen utifrån intervjumaterialet. 

4.2.1  Översikt - Intentioner & utfall 

I Tabell 33 sammanfattas de kategorier som presenteras i följande avsnitt tillsammans med en 

kortare sammanställning av intervjumaterialet.  

 

Tabell 33: Sammanställning av kategorier och intervjumaterial gällande intentioner och utfall 

KATEGORI SAMMANSTÄLLNING 

STÄRKT 

VARUMÄRKE 

Respondenterna har olika kännedom gällande intentioner i projektet 

kopplat till WELL. En av Castellums intentioner var att stärka företagets 

varumärke. Projektet har fått uppmärksamhet och Castellum anser att 

de lättare kan marknadsföra WELL för sina kunder.  

KUNSKAP 

Att ta lärdom från WELL-certifieringen i projektet var Castellums 

effektmål. Respondenterna från Castellum, som haft en övergripande 

roll, är överens om att det är viktigt att bygga upp kunskap internt och 

att det möjliggörs genom att implementera WELL på sin egen 

verksamhet. Flera av respondenterna upplever att de tagit lärdom, dock 

ej Byggentreprenören. Lärdomarna innefattar att WELL borde 

implementeras tidigare i projektet, att systemet är flexibelt då det är 

syftet med WELL:s indikatorer som ska uppfyllas och inte kraven samt att 

WELL skapar bra resultat.  

HÄLSA 

OCH 

VÄLBEFINNANDE  

Hälsa och välbefinnande är en växande trend, vilket var ytterligare en 

bakgrund till att WELL-certifiera kontoret. Castellum vill även vara en 

attraktiv arbetsgivare genom att erbjuda sina anställda en bra 

kontorsmiljö. Flera respondenter beskriver att medvetenheten kring 

välbefinnande har ökat. Träning och socialt umgänge har lyfts in i det 

dagliga arbetet. Både friskvårdsgruppen och trivselgruppen har fått en 

större roll. Samtidigt finns arbete kvar för att få hela verksamheten att 

genomsyras av de mjuka värdena i WELL.  
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(Tabell forts.) 

IMPLEMENTERING 

AV INTENTIONER 

Möjligheten till att implementera intentionerna med projektet har 

styrts av de val av optimeringar som gjorts. Dessa val har 

framförallt styrts av kostnader, hur enkelt kravet kunde uppfyllas, 

vad som passade verksamheten samt vad som ansågs skapa värde. 

Projektets snäva tidplan har också påverkat. Samtidigt har valen 

influerats av att Castellum vill att det ska synas på kontoret att det 

är WELL-certifierat.  

VISUELLT RESULTAT 

Flera respondenter tycker att kontoret är fint och trevligt. Det är flexibelt 

och det finns olika typer av arbetsplatser. Den stora loungen i kontorets 

entré är omtyckt.  Flera respondenter nämner dock att det inte syns på 

kontoret att det är ett WELL-kontor och nämner att det är möjligt att 

utforma fina miljöer utan att använda sig av certifieringen.   

4.2.2  Stärkt varumärke 

Flera respondenter (Hållbarhetsansvarig, WELL AP, Affärsutvecklare) nämner att en av 

anledningarna till att Stockholmskontoret ska certifieras enligt WELL Building Standard är 

för att stärka Castellums varumärke och position på marknaden.  

”Det var mer än bara ett projekt, de ville ha ett flaggskepp och visa sin trovärdighet mot 
kunder genom att certifiera sitt eget kontor. De ville även visa sitt arbetssätt och hur de 

jobbar med hållbarhetsfrågor.” (WELL AP) 

”Även byggande av varumärket att Castellum är en kontorsutvecklare som ligger i 

framkant. Det stärker vår trovärdighet i det.” (Affärsutvecklare) 

Även Byggentreprenören har fått uppfattningen att Castellum vill visa att de arbetar med 

hållbarhetsfrågor.  

”Jag tror att man vill utmärka sig som att man kämpar för att det ska bli en bra miljö.” 

(Byggentreprenör) 

Bland de som arbetar på kontoret finns det delade meningar gällande Castellums intentioner 

med certifieringen. Friskvårdsgruppsansvarig anser att företaget vill stärka sin image medan 

Skyddsombudet inte riktigt vet varför certifieringen användes mer än att det går i linje med 

Castellums arbete.  

”Dels en image. Ska man göra något sådant här så måste man vara bäst annars 
försvinner man i mängden. Jag tror att det är mycket av den anledningen man har valt 

att inrikta sig. Man hade ju kunnat skapa den här känslan på kontoret utan att lägga en 

massa tid, energi och pengar på en WELL-certifiering.” (Friskvårdsgruppsansvarig) 

”Jag vet faktiskt inte vad man ville uppnå förutom att man ville ha den här 

certifieringen. Det är fint att ha och det är i linje med vad Castellum vill.” 

(Skyddsombud) 
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I och med ett stärkt varumärke vill Castellum visa att de skapar bra arbetsmiljöer för sina 

anställda och på så sätt vara en attraktiv arbetsgivare.  

”Sen är det väl också självklart att vi vill vara en attraktiv arbetsgivare. Vi vill ha fina 
lokaler och en bra arbetsmiljö för våra anställda. Den frågan accelererar och blir 

viktigare och viktigare tror jag.” (Hållbarhetsansvarig) 

”De vill vara ett föredöme, att man tänker på miljö, allergi, trivsel och så vidare. De vill 

ha en attraktiv arbetsplats.” (Arkitekt) 

Hållbarhetsansvarig menar även att det kommer att bli lättare att marknadsföra WELL till sina 

hyresgäster, kommande kunder, när de utfört certifieringen på sig själva. De har byggt upp 

kompetens och de kan även visa upp sitt kontor i Stockholm för sina kunder.  

”Sedan är det ju också att vi väldigt gärna vill göra detta till våra hyresgäster också och 

då är det alltid väldigt bra att ha gjort det själv för att veta vad man pratar om. Det är 

lättare nu för mig att prata om detta för en hyresgäst än om jag bara hade läst 
manualen, men nu vet jag av egen erfarenhet om vad som är jobbigt, vad som är bra och 

mindre bra.” (Hållbarhetsansvarig) 

När frågan ställs kring vad som uppnåtts med projektet och certifieringen svarar WELL AP 

att det är för tidigt att säga, men att certifieringen skapat PR. Affärsutvecklaren hoppas att 

uppmärksamheten kommer stärka Castellums varumärke samt trovärdighet. 

”Det är många delar. Det enda som man faktiskt kan säga just nu, för det är väldigt 

tidigt, är PR och marknadsföring” (WELL AP) 

”Vi har ju inte fått den än men jag hoppas att det ska stärka vårt varumärke och vår 

trovärdighet som en fastighetsägare som tar de här frågorna på allvar.” 

(Affärsutvecklare) 

Hållbarhetsansvarig menar att de blivit nöjda med kontoret och vill gärna visa upp det för 

andra, bland annat kunder.  

”De som sitter här är stolta över kontoret och vi vill gärna visa upp det.” 

(Hållbarhetsansvarig) 

Hållbarhetschefen menar att utfallet har gett tillfredställande resultat som kan marknadsföras 

för kunderna. 

”Det är självklart ett stort värde för oss när vi kommer ut till kunden och kan påvisa att 

vi gjort det innan och kan förklara. Det är mycket svårare för en annan fastighetsägare, 

som inte gjort det innan, att försöka sälja in det till en kund. Där har vi skapat en 

affärsmöjlighet med vår erfarenhet. Det är en trygghet för kunden.” (Hållbarhetschef) 

4.2.3  Kunskap 

Tre av respondenterna (Affärsutvecklare, Hållbarhetsansvarig, Hållberhetschef) trycker på att 

en stor anledning till att certifiera kontoret i Stockholm är att ta lärdom inom företaget. 

Affärsutvecklare menar att det, ur ett affärsperspektiv, är fördelaktigt att erhålla kunskap inom 

WELL är genom att utföra certifieringen på sig själva. 
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”Dels att lära oss internt vad systemet är, dels för att bygga på kunskap. […] Systemet 

är fortfarande ganska nytt och det är inte så många som gjort det än. Vi ville försöka 

vara tidiga med att arbeta med det.” (Hållbarhetsansvarig) 

”Först och främst - ska man lära känna någonting är det rätt bra att testa på sig själv. 

[…] Effektmålet blir att vi själva ska känna av vad det innebär för oss i vår 
kontorsmiljö. Då kan vi också visa för kunden att det här kommer innebära det här för 

er. Lära känna hur processen ser ut genom att genomföra en certifiering. Det är väl 

effektmålet då.” (Hållbarhetschef) 

Respondenterna har en övergripande roll inom projektet och Castellum som beställare. Dessa 

har till uppgift att se till företagets långsiktiga utveckling och vinning. Vidare anser 

Hållbarhetschefen att de byggt upp kunskap under projektets gång.  

”Främst att man byggt upp kunskap internt.” (Hållbarhetschef) 

Exempel på lärdomar är att WELL ska in tidigt i projektet, att systemet är användarvänligt 

samt att det ger ett bra resultat. 

”Dels att det ska in så tidigt som möjligt, det är jätteviktigt. Och sedan att gestaltningen 

är oerhört viktig, att det känns WELL. Man ska känna att det är ett WELL kontor när 

man kommer in. De delarna är jätteviktiga.” (Affärsutvecklare) 

”Framförallt att det inte är så bökigt. Det behöver inte bli jättedyrt. Det är relativt 

smidigt och man får ett bra resultat. Det är fokus på att man gjort saker och inte så 

mycket beräkningar osv. Miljöcertifieringar kräver mer skriftlig verifiering. Inom WELL 

blir det fokus på resultatet istället för på olika dokument. Allmänt så är det fokus på 

vettiga grejer.” (Hållbarhetsansvarig) 

Det är fler respondenter som tagit lärdom på olika sätt av projektet.  

”Jag tar nog med mig ganska mycket hälsoaspekten och upplevelseaspekten. Att få till 

en variation i miljön både vad det gäller ljud, ljus och material på golv och väggar. Det 
kan man få till utan WELL också. Det var roligt att variera sig väldigt mycket. Också det 

extra tillgänglighetstänket. […] Att få in grönska i kontoret på nya sätt kommer jag att 
ha med mig. Det tycker jag blev väldigt bra att jobba med det i grupper och på olika 

höjder.” (Arkitekt)  

”Jag har lärt mig mer om hur systemet fungerar, särskilt att man ska se till att uppfylla 

syften, inte krav. […] Det var väldigt intressant att gå igenom alla frågor med 
projektteamet. Både frågor som vi ofta jobbar med i Sverige och frågor som är mer 

ovanliga. Det är intressant att se reaktionen från folk som inte arbetat med WELL 
tidigare. När de ser nya frågor att jobba med får de ofta inspiration att utföra sitt arbete 

på ett annat sätt. Det ger en ny dimension till arbetet. De blir väldigt intresserade, vilket 

ger mervärde till projektet.” (WELL AP) 

Byggentreprenören berättar att denne har tagit lärdomar av projektet men att lärdomarna inte 

är kopplade till WELL.  

”WELLness har jag inte med mig mycket härifrån.” (Byggentreprenör) 
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4.2.4  Hälsa och välbefinnande 

Hållbarhetsansvarig och Affärsutvecklaren nämner att hälsa och välbefinnande är en växande 

trend i samhället. De nämner även att det är viktigt för Castellum att deras anställda trivs i 

lokalerna, vilket följaktligen även beskrivs som en bakomliggande orsak till certifieringen.  

”Jag personligen tror att detta är en framtidsgrej som kommer komma rätt starkt, just 
det med det personliga välbefinnandet. Inte bara hur bra fastigheten är, utan även att vi 

som sitter inuti den trivs. Vi kommer kunna få folk att sitta kvar, få folk hit och kunna få 
folk nöjda. Det är det vi vill och då tror jag det här är ett instrument.” 

(Hållbarhetsansvarig) 

Arkitekten upplever även denne att Castellum vill ligga i framkant inom arbetsmiljö. 

Respondenten menar att det inte får finnas något i arbetsplatsens utformning som stör 

arbetsmiljön, utan det ska vara möjligt för brukarna att utföra sitt arbete utan 

störningsmoment.  

”Castellum tänker framåt och vill ligga i framkant vad gäller arbetsplatsens utformning 
och hela arbetsmiljön runtomkring. Att det ska vara behagligt för de som arbetar och 

det ska inte finnas några störande moment eller saker som hindrar en i ens arbete, utan 
man ska kunna koncentrera sig på sitt jobb och inte ha problem med miljön runtomkring 

sig.” (Arkitekt) 

Även Friskvårdsgruppsansvarig upplever att Castellum har ett driv för att få sina anställda att 

må bra på jobbet. Delvis för att det leder till att bolaget tjänar mer pengar.  

”Anledningen till att man har gått mot WELL antar jag är att man vill att vi ska må bra 

på jobbet, för att när vi mår bra på jobbet så levererar vi mer och då tjänar bolaget mer 

pengar.” (Friskvårdsgruppsansvarig) 

När det kommer till hälsa och välbefinnande upplever Hållbarhetsansvarig att denna aspekt 

har blivit främjad i det nya kontoret. Även WELL AP menar att medvetenheten kring 

välbefinnande ökat. 

”Större fokus på hälsa och välbefinnande. Större fokus på motion. Större fokus på att få 

en trevlig kontorsmiljö. Både visuellt och det i bakgrunden som vi inte tänker på, tex att 

vi städar med rätt material. Vi har bra ljus, ljud och luft.” (Hållbarhetsansvarig) 

”När det gäller internt har man ökat medvetenheten. De fortsatta interna positiva 

effekterna kommer man att se under tiden kontoret brukas, samt vid 

enkätundersökningen.” (WELL AP) 

Hållbarhetsansvarig menar samtidigt att de skulle kunna gå längre med insatserna i kontoret. 

”Vi skulle kunna gå längre, till exempel genom fler fruktskålar och ta bort godiset. Ta 

bort fredagsbullen och börja med en smoothie istället. Men jag tror och hoppas att vi 

går åt det hållet.” (Hållbarhetsansvarig) 

Flera respondenter (Affärsutvecklare, Hållberhetschef, Hållbarhetsansvarig) trycker på att 

kontoret är fint och flexibelt, vilket bidrar till att människorna som arbetar där trivs och mår 

bra.  
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”Det man hör från de som jobbar där är att man trivs väldigt bra. […] Personalen vill 

gärna vara på kontoret, vilket är en jättestor positiv effekt för en arbetsgivare. Att de 
som jobbar där faktiskt vill vara på kontoret för att de trivs där. Det är en positiv 

effekt.” (Hållbarhetschef) 

Även brukarna tycker att kontoret är fint och att de mår bra. Friskvårdsgruppsansvarig trycker 

på att WELL har tagits på allvar och att träning och socialt umgänge har lyfts in i det dagliga 

arbetet. Både friskvårdsgruppen och trivselgruppen har gynnats av WELL och grupperingarna 

har fått mer press på sig att genomföra olika aktiviteter regelbundet.   

”Man har skapat ett väldigt trevligt kontor. Man mår bra när man sitter här. Man drar 

sig inte för att åka till jobbet för att man ska gå och sätta sig på ett tråkigt kontor, utan 

det är fint och det är trevligt. […] Många kontor har ju den här sjukhuskänslan men den 
finns inte här. Så på det viset har man lyckats. Man har tagit det här med WELL på 

allvar. Det genomsyrar allting som händer. Som jag sa har ju friskvårdsgruppen och 

trivselgruppen lyfts fram. De ska ha aktiviteter i alla fall varannan månad. Man tänker 
helt enkelt mer på att det är människorna som jobbar här, och inte bara att det är ett 

kontor som man går till klockan 8 och sedan går man hem klockan 5 och så får man 
göra allt hemma sedan vad det gäller träning och socialt umgänge, som man egentligen 

lever för. Man försöker ta in den här levnadskänslan i det dagliga arbetet på jobbet.” 

(Friskvårdsgruppsansvarig) 

Skyddsombudet beskriver kontoret som att det är ett trivsamt kontor där det finns flexibla 

platser att arbeta på. 

”Ett trivsamt kontor. Jag tror att folk trivs att arbeta. Det finns olika zoner beroende på 
vad man har för agenda för dagen. Om du har något där du inte vill bli störd så har du 

möjlighet till ett tyst rum. Vill du ha en mer öppen kommunikation så finns det platser 

för det på kontoret.” (Skyddsombud) 

Hållbarhetsansvarig tillägger att det aktivitetsbaserade sättet att arbeta var något som de 

anställda på kontoret ville ha. Castellum har försökt uppfylla brukarnas önskemål. Personen 

menar också att det var delvis tur att det aktivitetsbaserade konceptet gick i linje med WELL.  

”Det finns olika delar på kontoret med lite lugnare och lite rörigare atmosfär. Man kan 

gå undan och det finns väldigt mycket olika möjligheter - och det var det som de ville ha 

tror jag. Och att det finns möjligheter till ställen att gå in om man vill arbeta 

koncentrerat. Det gick i WELL:s linje men det var lite mer tur att även WELL 

uppskattade samma sak som de som jobbar på kontoret. Man ska kunna ha en flexibel 
lösning – ’Idag vill jag sitta koncentrerad och vill sitta i en tyst avdelning och idag ska 

jag prata och då kan jag sitta ute i loungen’ som många gör. (Hållbarhetsansvarig) 

Byggentreprenören är däremot av en annan åsikt och anser att WELL inte bidragit till 

mervärde i projektet. Personen menar att en del av kraven i WELL är märkliga och en del är 

självklara. Respondenten uttrycker även en okunskap gällande systemet.  

”Jag anser inte att det har uppnått någonting, men jag kan inte heller värdera 

WELLnessen. För mig låter det som hokus-pokus det med höjd på vatten i handfatet. Det 
är säkert någon som är jättemycket smartare än jag som har funderat ut det där och att 

det finns någon glädje i det där. Jag kan förstå att det finns någon tanke bakom ljuset så 
är det bra, men det behövde man inte WELLness för att få reda på. Det vet vi redan. Det 

är redan så att man håller på med ljuset och ljud också.  Mervärdet som jag kan se det, 

nä jag kan inte se något mervärde i det. Men jag kan ju inte det här.” (Byggentreprenör) 
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Arkitekten anser också att det finns möjligheter att skapa en bra miljö utan en WELL-

certifiering. Respondenten anser däremot att WELL kan användas som ett verktyg för att 

uppnå en bra inomhusmiljö. Personen pekar på att Castellum har implementerat ett 

hälsosammare arbetssätt i och med WELL-certifieringen.  

”Jag tycker att egentligen kan man göra den här miljön utan certifieringen. Den är ju ett 

verktyg att få till miljön. De har fått en hälsosam aspekt i sitt arbete. De har bland annat 

upprättat ett mötessätt - walk and talk - att man bokar den typen av möten där man går 

ut. Castellum har förändrat både arbetsmiljö och arbetssätt till det bättre.” (Arkitekt) 

Affärsutvecklaren trycker på att Castellum inte är klara med WELL, utan att företaget måste 

fortsätta utveckla de mjuka frågorna i WELL. Ambitionen är att hela verksamheten ska 

genomsyras av WELL. Affärsutvecklaren lyfter detta som en utmaning de har framför sig.  

”Det mjuka frågorna är inte riktigt klara. Jag tror att i den här branschen är vi 

präglade av att det är de hårda frågorna som är viktigast och kommer först. Vi har nu 
börjat arbetet med de mjuka frågorna. För mig handlar det här inte om ett nytt 

certifieringssystem. WELL handlar för mig om att leva WELL. Det ska påverka alla som 
jobbar här och de ska känna att vi lever WELL. Och det är det som är det svåra.” 

(Affärsutvecklare) 

Affärsutvecklare nämner även att eftersom certifieringen kom in när projektet redan startat så 

var det inte en del av den övergripande målsättningen för projektet. Vidare menar denne att 

det är bra om certifieringen kan involveras så tidigt som möjligt i ett projekt eftersom det då 

kan genomsyra alla delar från start, även arbetet med de mjuka frågorna.  

4.2.5  Val av optimeringar 

För att uppnå guldnivån hos WELL i projektet Flat Iron Building måste 25 optimeringar 

uppfyllas. Castellum har haft olika bakgrund till valet av optimeringar. Affärsutvecklaren talar 

om att byggnadens tekniska förutsättningar har varit en aspekt som tagits i hänsyn vid valet av 

indikatorer.  

”Först var man ju tvungen att titta på byggnadens tekniska förutsättningar, för går det 

inte där så går det inte. De som vi bockade av först var de som handlade om 

byggnaden.” (Affärsutvecklare) 

Kostnader och svårighetsgrad att uppfylla optimeringarna har även det påverkat valen. 

Samtidigt har Castellum velat investera i att det ska synas att kontoret är WELL-certifierat. 

Affärsutvecklare menar att valet av optimeringar har baserats på vad företaget känt varit en 

rimlig utmaning samtidigt som de velat sikta högt med satsningen.  

”Självklart har kostnader och hur lätt det är styrt valen, samtidigt har vi ju också velat 
att det ska synas att det är ett WELL-certifierat kontor. Så att det inte bara är en 

pappersprodukt där man knappt ser det.” (Hållbarhetsansvarig) 

Hållbarhetsansvarig beskriver att Castellum arbetat med en del optimeringar där de fått 

utmana sig, men att de valt att anta utmaningen då de tror att resultatet kommer att vara 

värdeskapande samt bidra till att uppfylla WELL:s syfte.  
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”Man försöker ta de 25 på ett så enkelt sätt som man kan, men även att vi vill göra det 

på riktigt. Vi har tagit några som vi behöver anstränga oss på lite och vi får göra något 
åt. Till exempel det med att vi ska kunna erbjuda friskvård x antal gånger per år och 

någon föreläsning och så. Det hade vi kunnat hoppa, men det tycker vi verkligen att det 

är i WELL:s intresse.” (Hållbarhetsansvarig) 

Arkitekten trycker på att det har varit tidspress i projektet och att det kan ha påverkat valet av 

optimeringar. Vidare berättar Arkitekten att även kostnader har påverkat, men att det på grund 

av den korta tidplanen inte fanns utrymme att tänka om.  

”Det var stor tidspress så det fick inte vara något som krävde ombyggnation. Och sedan 

var det väl kostnader. Men det var nog ganska mycket att det var tidsbrist och de ville 

inte behöva tänka om.” (Arkitekt) 

WELL AP menar att det är kostnader samt det som passat Castellum och verksamheten bäst 

som har fått styra valet av optimeringar.  

”De optimeringar som inte valdes var framförallt, när det inte kopplades till kostnader, 

för att det inte var möjligt eller inte passade i projektet.” (WELL AP) 

Vidare nämner WELL AP att 17. Direct source ventilation och 82. Individual thermal comfort 

var två exempel på optimeringar som valdes bort. Detta gjordes på grund av att dessa inte 

passade in i verksamheten. 

”Ett exempel är Direct source ventilation i städrum, toaletter, kopieringsrum där 

kemikalier kan spridas i luft. WELL vill ha självstängande dörrar och undertryck 
(undertryck brukar man ha i Sverige). I kopieringsrum var det inte kostnader som styrde 

utan praktiska skäl. Man ville inte ha självstängande dörrar för man vill att det ska gå 

snabbt och enkelt att kopiera.” (WELL AP) 

”Feature 82 Individual thermal comfort, där det ingår att man ska ha fläktar, var inte 

intressant för Castellum.” (WELL AP) 

En del optimeringar valdes bort på grund av att de ansågs vara för amerikanska och inte 

anpassade till Sverige.  

”Det fanns en del som vi släppte som var lite amerikanska” (Hållbarhetsansvarig) 

Indikatorn kopplat till att företaget ska erbjuda dagisplats, 93. Workplace family support, 

anser Hållbarhetsansvarig inte är applicerbar i Sverige. Det påvisas en irritation gällande vissa 

amerikaniserade delar av systemet och respondenten anser att vissa indikatorer är onödiga att 

tillämpa i Sverige.    

”Vissa är inte alls applicerbart här, exempelvis att arbetsgivaren erbjuder dagisplats. 
Den poängen är svår att ta i Sverige för att vi sköter det på ett annat sätt”. 

(Hållbarhetsansvarig) 

Hållbarhetschefen anser att det är viktigt att fundera över vilket värde en optimering skapar 

över tid och ställa det gentemot vad det kostar. En del optimeringar kan uppnås genom 

byggreglerna i Sverige eller genom kombination med miljöcertifiering. Därefter gäller det att 

försöka optimera värdet för brukarna av byggnaden.  



WELL-CERTIFIERING AV KONTORET  73 

”När man ska välja tycker jag där är det en balans av vilket värde som man ser skapas 

genom att exempelvis skapa träningsmöjligheter - vad kommer det ge för hyresgästerna i 
huset kopplat till vad det kostar? Det är hela tiden en balans att försöka optimera värdet 

för de som är i huset. Där kan det finnas indikatorer som man kan tycka inte är lika 
värdeskapande som vissa andra. Vissa är kanske svårare att uppnå, men man ser att de 

kommer vara mer värdeskapande över tid.” (Hållbarhetschef) 

Inför ombyggnationen av det nya kontoret höll Affärsutvecklare workshops med de anställda 

som arbetar på kontoret.  Dessa handlade om arbetssätt och hur man ska bete sig på kontoret.  

Hållbarhetsansvarig berättar att arbetstagarna inte visste att kontoret skulle WELL-certifieras 

under de workshops som genomfördes innan och under ombyggnationen. Därmed menar 

respondenten att brukarna inte direkt varit kopplade till valet av optimeringar. Diskussionerna 

under träffarna behandlade utformningen av kontoret. Hållbarhetsansvarig menar att 

arbetstagarnas syn på WELL implementerades med hjälp av projektgruppen där personer från 

kontoret satt med.  Vidare menar Hållbarhetsanvarig att skillnaden i utformningen troligtvis 

inte hade blivit märkbar om WELL hade lyfts under workshops tillsammans med 

arbetstagarna.  

”Inte i WELL. Det visste de inte om, men de har haft workshops […] om hur de ville att 

kontoret skulle se ut innan kontoret blev till. Sedan var vi ju en projektgrupp och då var 
det 6-7st från det här kontoret som var med där och de tyckte och tänkte ju också – ’Det 

här vill de ha med, det här är viktigt för oss.’. Lite förankring. När det stora jobbet 

gjordes så visste vi inte att det här skulle WELL-certifieras, men jag vet att de har haft 
workshops gällande hur kontoret skulle se ut. Mycket av tankarna var ju redan satta och 

jag tror inte att det hade blivit jättestor skillnad.” (Hållbarhetsansvarig) 

Intervjuerna med Friskvårdsgruppsansvarig och Skyddsombud bekräftar att deras involvering 

i projektet skedde genom workshops.  

”Vi fick vara med och tycka och tänka vid ett par tillfällen. Inför, under tiden och sedan 
när vi hade varit på platsbesök för att se när kontoret var färdigbyggt men ingen 

inredning var på plats. Då fick man tycka och tänka och komma med idéer och så. Men 
det är det enda sättet som jag har varit inblandad i det här.” 

(Friskvårdsgruppsansvarig) 

Brukarna styrker även att WELL inte var uttalat vid den första workshopen och det inte var 

förklarat vad certifieringen skulle innebära för kontoret. 

”Det kommer jag inte ihåg. Det är möjligt att det nämndes, men det är ingenting jag kan 

minnas.” (Skyddsombud) 

”Jag tror det, men jag är inte helt säker. De hade nog inte tagit beslut men de hade 

börjat titta på vad det innebar i alla fall.” (Friskvårdsgruppsansvarig) 

Om WELL kommit in tidigare i projektet och brukarna fått möjlighet att vara med tidigare i 

diskussionen menar Hållbarhetsansvarig att frågor kopplat till fysisk aktivitet, exempelvis i 

form av mer träningsredskap, skulle fått annat utfall. 

”Hade vi inte ritat ett enda streck så finns det en poäng där man kan ha mer 

träningsredskap där man kunde haft något löpband och cykel. Jag tror att det hade 
ändrats sig lite, jag tror att det hade varit lite mer fokus på det också. Om de hade fått 

veta kort vad WELL är hade mer sådana tankar kommit upp. Men nu gick en del att 



WELL-CERTIFIERING AV KONTORET  74 

rätta till, men det hade kanske kunnat bli ännu bättre om det inte fanns någonting på 

papper.” (Hållbarhetsansvarig)    

4.2.6  Visuellt resultat 

I Figur 19 visas en planlösning med beskrivande text för delar i det färdiga kontoret.  

 

Figur 19: Planlösning Flat Iron Building – Castellums huvudkontor (Källa: Castellum) 
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På kontoret i Stockholm arbetar Castellum aktivitetsbaserat och de har anpassat planlösningen 

efter detta med en stor lounge i entrén, en extern yta med mötesrum samt en intern yta med 

flera olika sorters arbetsplatser (Hållbarhetsansvarig). Gällande kontorets visuella utformning 

är samtliga respondenter nöjda. 

”Det är ett flexibelt kontor. Det är ett trevligt kontor. Det är relativt mycket växter […]. 

Det finns också arbetsplatser beroende på vilken typ av människa man är.” 

(Hållbarhetsansvarig) 

”De som jobbar tycker om att ha många olika möjligheter att arbeta på.” 

(Hållbarhetschef) 

”Det är en variationsrik arbetsmiljö. Det finns en tydlighet med den externa och den 

interna delen.” (Arkitekt) 

Affärsutvecklaren och Arkitekten menar att de är nöjda med den stora loungen i kontoret. Den 

har blivit navet i verksamheten där interna och externa parter blandas. Intentionerna med 

loungen var sammankopplade med målbilden för projektet om ETT Castellum där alla är 

välkomna. 

”Den externa ytan som man kommer in i direkt har blivit navet och pulsen i 

verksamheten och det var också målsättningen när vi skapade det här kontoret. Loungen 
är både för externa gäster, interna medarbetare och receptionen - här blandas vi. Det är 

den stora loungen som jag är mest stolt över, den tycker jag är fantastisk och den blev 

verkligen det vi ville att den skulle bli.” (Affärsutvecklare) 

”Jag tycker att planmässigt är det rätt bra att ha en öppen entrédel och att det sedan 

smalnas av för att sedan öppnas till den interna delen. Det tycker jag är väldigt bra. 

Som inredningsarkitekt tycker jag att entréloungen med möjlighet att sitta och arbeta är 

väldigt trevlig.” (Arkitekt) 

Även Byggentreprenören är nöjd över det slutgiltiga resultatet. Personen anser att de har 

byggt ett snyggt kontor utan missar, men trycker samtidigt på att det inte beror på WELL-

certifieringen.  

”Sedan tycker jag att vi byggde ett fint kontor. Det ser snyggt ut, det är inga missar. Vi 

har gjort ett bra jobb tycker jag. Men WELLness har jag inte med mig mycket härifrån.” 

(Byggentreprenör) 

Flera respondenter (Hållbarhetsansvarig, Friskvårdsgruppsansvarig, Skyddsombud) anser att 

det inte syns på kontoret att det är ett WELL-kontor. Att kontoret ännu inte har erhållit 

certifieringen är något som personerna nämner som orsak.  

”Ni kommer inte se det supertydligt här. Det här hade kunnat vara ett vanligt kontor 

också” (Hållbarhetsansvarig) 

”Om man inte vet vad WELL är så skulle man inte se det. Jag tror inte heller att om man 

vet vad WELL är så kommer man inte hit och ser det, utan man behöver nog få reda på 

det på något sätt.” (Friskvårdsgruppsansvarig) 

Oavsett om ett kontor är WELL-certifierat eller inte så kan det vara snyggt och därför menar 

Skyddsombudet att det är svårt att säga vad som är WELL i kontoret.  
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”Jag har lite svårt att sätta fingret på vad som är WELL. Jag är ganska mycket ute i 

våra hus och ser en del flashiga kontor i hus som vi har som inte är WELL-certifierade. 
Det är lite luddigt för mig egentligen. WELL - Det låter bra och är säkert bra, men jag 

kommer ut till minst lika många flashiga kontor som inte är WELL. Men som sagt, det är 

säkert bra.” (Skyddsombud) 

Respondenten nämner även en negativ aspekt då personen upplever att det på vintern kan bli 

kallt i närheten av de stora fönstren. 

”Det har ju varit några dagar där det varit några minusgrader. Och i och med att vi har 
ett aktivitetsbaserat kontor så får man ju ta den plats som finns. Är det då en fönsterplats 

så har jag upptäckt att det är ganska kallt. Det blir ett kallras från de här stora 

fönstren.” (Skyddsombud) 

Friskvårdsgruppsansvarig har svårt att hitta problem med kontoret men nämner att det kan bli 

mycket promenader fram och tillbaka i kontoret på grund av att det endast finns 

papperskorgar och återvinning på vissa ställen. Detta är positivt på ett sätt, men samtidigt gör 

det att en del av arbetsdagen försvinner.  

”Papperskorgar och pappersåtervinning finns bara på vissa ställen för att man ska gå 

så mycket som möjligt. Det kan bli mycket spring fram och tillbaka. Och det är ju 
positivt i sig. Men när man är lite halvstressad så tänker man ´Ska jag behöva springa 

de här 30 meterna för tionde gången, snart har jag sprungit bort 20 minuter av den här 

dagen´.” (Friskvårdsgruppsansvarig) 
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4.3  Implementering av indikatorer 

Följande avsnitt tar upp respondenternas åsikter om WELL:s tillämpning i Sverige och 

projektet. I avsnittet belyses åsikter kopplat till de sju WELL-koncepten, men även gällande 

indikatorer inom dessa koncept. Avsnittet har delats upp i kategorier, vilka har till syfte att 

samla likartad information inom samma område. Dessa kategorier representerar 

nyckelfaktorer, kopplat till indikatorer, vilka är framtagna av författarna utifrån 

intervjumaterialet. En sammanställning av kategorierna samt respondenternas åsikter 

presenteras i Tabell 34 samt Tabell 35. Endast indikatorer som belysts i intervjuerna 

presenteras i avsnittet. 

4.3.1 Översikt – Implementering av indikatorer 

I Tabell 34 presenteras en sammanställning om WELL i Sverige och i Tabell 35 presenteras 

en sammanställning av WELL-koncepten samt indikatorer. Sammanställningarna utgår från 

intervjumaterialet.  

Tabell 34: Sammanställning av respondenternas åsikter om WELL:s tillämpning i Sverige 

KATEGORI SAMMANSTÄLLNING 

WELL I SVERIGE 

Det krävs mer arbete vid de första projekten i Sverige då utredningar krävs gällande 

hur kraven ska uppfyllas. Däremot menar flera respondenter att WELL är ett flexibelt 

system som anpassas efter varje projekt. Samtidigt finns det delade meningar om hur 

flexibelt det är och om det är positivt eller negativt. Det framkommer även att de 

svenska regelverken går i linje med WELL och att i vissa fall är det svenska sättet att 

bygga bättre än de krav som ställs i WELL. I dessa fall krävs ingen större ansträngning 

för att uppfylla indikatorerna. Hållbarhetschefen menar dock att svenska regler inte 

alltid efterföljs och därmed kan en certifiering användas som kvalitetssäkring. 

 

Tabell 35: Sammanställning av respondenternas åsikter om WELL-koncepten samt indikatorer inom koncepten 

KONCEPT SAMMANSTÄLLNING 

AIR 

 

Inom konceptet Air kan det utläsas ur intervjuerna att det är indikator 04. VOC 

reduction som varit svårast att arbeta med. Indikatorn är inte anpassad till Sverige 

vilket skapar en osäkerhet gällande om projektet kommer att klara WELL-

certifieringen eller inte. Övriga indikatorer har ansetts vara relativt enkla att uppfylla 

där en del har uppfyllts genom att arbeta som vanligt samt en del har krävt en viss 

ansträngning. Det har även framkommit att förståelsen för WELL och dess krav inte 

alltid har nått ut till alla inblandade aktörer. 

 Rökning Policys kring rökning förbjuden har varit en lätt sak att uppfylla. 
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Ventilation 

Vid intervjuerna framgår att det i Sverige inte finns några krav på automatiska 

ventilationssystem som känner av koldioxidhalten i ett rum, men uppfattas som svår 

att uppfylla. När det gäller byggskedet räcker det att arbeta som vanligt med att 

förhindra spridning av konstruktions-damm för att uppfylla WELL:s krav. Indikator 13. 

Air flush som valdes bort påvisar att förståelsen för WELL inte nått ut till samtliga 

aktörer inom projektet. 

VOC 

Det finns en frustration hos flera aktörer att 04. VOC reduction är ett skall-krav som 

inte passar Sverige. Till framtida WELL-projekt har respondenterna uppmärksammat 

att byggprodukter som säljs i Sverige uppfyller kraven som ställs. Gällande VOC-

värden för möbler finns ännu ingen tillfredställande lösning. Flera respondenter 

upplever att det är ett dyrt och krångligt krav med en osäkerhetsfaktor. I projektet är 

det fortfarande oklart om de möbler som köpts in kommer att klara kraven. Om de 

inte klarar kraven så faller hela certifieringen på detta eftersom det är ett skall-krav. 

Städning 
Det krävs en dialog med städfirman för att kunna uppfylla indikatorer gällande 

städning, men intervjuade anser att det inte är svåra krav som ställs.  

WATER 

 

Sammanfattningsvis kan det konstateras att de skall-krav som finns gällande 

vattenkvalitet uppfylls av svenska arbetssätt. Därför kan det också anses vara onödigt 

att utföra provtagningar. För att på ett enkelt sätt kunna uppfylla optimering 37. 

Drinking water promotion är det viktigt att WELL kommer in tidigt i projekteringen. 

 

Vattenkvalitet 

I Sverige är vattenkvaliteten bra och därför är det inte lika viktigt att utföra mätningar 

i byggnaden. De indikatorer som ställer krav på vattenkvalitet uppfylls tack vare de 

svenska vattenförhållandena. 

Vattenkonsumtion 

Huruvida optimering 37. Drinking water promotion är lätt att uppfylla eller inte beror 

på lokalens utformning. Aspekten borde tas med redan i projekteringen då det är dyrt 

att dra vattenledningar efter att kontoret är färdigställt. Castellums tankar kring 

optimeringen visar också hur WELLness kan ses på olika sätt och att det är viktigt att 

de optimeringar som väljs är anpassade till verksamheten. 

NOURISHMENT 

 

Att främja hälsosamt ätande är nytt att arbeta med i Sverige på byggnadsnivå och kan 

därför vara en utmaning.  En del av inredningen var förvald innan WELL kom in i 

projektet, vilket medförde att den inte uppfyllde certifieringens krav. Extra tid 

behövde därför läggas på att göra ändringar. För att undvika detta borde 

certifieringen tas in tidigare i processen. 

 Kost 

En del skall-krav kring kost är inte applicerbara i projektet på grund av att mat inte 

serveras eller finns till försäljning i lokalen. Därför har de inte tagits med. Kost är en 

aspekt som inte regleras på byggnadsnivå i Sverige och därför är det nytt att jobba 

med. Att ställa ut fruktskålar är ett lätt krav att uppfylla, men det kan vara svårt att 

främja hälsosamt ätande utan att gå för långt. I de fall där kraven kring kost ställs på 

en annan verksamhet kan det uppstå utmaningar.  

 Hygien 

WELL borde tas in tidigt i projekteringen så att alla val som görs kan utgå från de krav 

som finns. På grund av att de val som var gjorda inte uppfyllde kraven fick extra tid 

läggas på detta. Då det inte fanns en full förståelse kring varför handfat och kran 

skulle se ut på ett visst sätt upplevdes indikatorn som besvärlig. 
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LIGHT 

 

Light-konceptet gynnas av en byggnad som är långsmal med stora fönster. 

Belysningen behöver en välplanerad projektering där styrningen är påkostad. Vid 

intervjuerna framkommer det att det finns likheter med svenska regleringar och att 

en miljöcertifiering kan var till gagn för att uppfylla indikatorer i Light-konceptet. 

Sammanfattningsvis har aktörerna i projektet beskrivit indikatorerna i konceptet som 

en mindre utmaning. 

 

Ljusinsläpp 

Byggnadens prestanda påverkas av certifieringsaspekterna kopplat till dagsljus. 

Byggnaden är långsmal med mycket fönster vilket aktörerna menar underlättar för en 

certifiering enligt WELL. Även att byggnaden sedan tidigare är certifierad enligt LEED 

och Miljöbyggnad har underlättat, däribland har fönstrens U- och g-värden lätt 

kunnat tas fram. Sverige mäter dagsljus på ett annat sätt än i USA, vilket kan vara en 

utmaning. I övrigt anser intervjuade att indikatorer kopplat till dagsljus inte varit 

problematiska i projektet Flat Iron Building, men att dagsljus kan vara en utmaning 

beroende på projekttyp. 

Belysning 

Belysningen har varit utmanade i projektet då den var både avancerad och kostsam. 

Projekteringen var tvungen att göras om då styrsystemet enligt WELL blev mer 

avancerat än den ursprungliga projekteringen. I intervjuerna framgår det att rätt krav 

borde tas med från början för att underlätta projekteringen. WELL:s belysningskrav 

har inte påverkat utförande av installationen då projektet i övrigt har avancerad 

teknik. Kraven går att kombinera med den svenska standarden. Det belyses att 

ljusdesign inte är inarbetat i det svenska sättet att arbeta. 

FITNESS 

 

Konceptet Fitness behandlar till stor del att motivera människor, vilket i projektet 

anses vara en utmaning. Kontorets läge samt att det är miljöcertifierat gynnar vissa 

indikatorer under Fitness men har även missgynnat. 

 

Aktiv design 

Indikatorer kopplat till Aktiv design anses vara utmaningar då dessa är 

personberoende och behandlar att motivera människor. Utifrån intervjuerna är det 

viktigt att erbjuda ett träningsutbud som passar en bred publik av brukare. Aktiv 

transport i form av cykelrum med mera uppfylls enligt intervjuerna redan via den 

LEED-certifiering som byggnaden har. Att kontoret ligger i en stadsmiljö har gjort att 

WELL:s krav kopplat till närhet till handel och liknande uppfylls. Kontorets läge 

missgynnar i andra aspekter då vissa krav inte går att uppnå. Även brukarna upplever 

både för- och nackdelar med kontorets placering. 

Hälsoinitiativ 

Indikatorn kopplat till hälsoinitiativ vill Castellum göra som en extra förmån för deras 

anställda. Inom Castellum framgår det genom intervjuerna att policys är enkla att 

implementera på kontorsnivå för företaget. 

COMFORT 

 

Byggnadens miljöcertifiering samt de svenska regleringarna har underlättat för att 

uppnå indikatorerna i Comfort-konceptet, men det finns vissa detaljer som skiljer sig. 

Utifrån intervjuerna har aktörerna ansett att Comfort-konceptet har varit relativt 

enkelt att implementera i projektet. 

 Ljudmiljö 
Vid intervjuerna framgår att byggnadens miljöcertifiering har underlättat för att 

uppnå WELL:s krav på ljud. Även Sveriges regleringar är strängare än WELL:s krav.   
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Tillgänglighet  

& Ergonomi 

Det framkommer att indikatorn kopplat till tillgänglighet är lätt att uppfylla på grund 

av de regleringar som finns i Sverige. Även indikatorn kopplat till ergonomi är lätt att 

uppfylla då Arbetsmiljöverket redan ställer krav på detta. 

Termisk komfort 

Utifrån intervjuerna går LEED:s krav i linje med WELL gällande termisk komfort, vilket 

har underlättat i projektet. Det som skiljer sig gentemot Sverige är avståndet mellan 

temperaturgivare.   

MIND 

 

Respondenterna anser att många indikatorer kopplat till Mind varit enkla att uppnå i 

projektet. Aktörerna menar att det som är tillägg i kontoret, exempelvis gestaltning 

och policys, är lätta att genomföra då dessa inte är beroende av byggnadens 

förutsättningar. 

 

Utformning 

Under intervjuerna kommer det fram att det som är tillval är enkelt i gestaltningen då 

det är något man lägger till. Krav som är beroende av byggnadens förutsättningar kan 

vara svårare, men i detta projekt har förutsättningarna varit gynnsamma. Projektet 

uppnår inte alla kraven kopplat till utformning, men har ändå valt att satsa på vissa 

saker exempelvis växtlighet inomhus. Delar av indikatorerna valdes även bort då 

kraven inte passade verksamheten. Svenska regleringar tar enligt intervjuerna inte 

upp krav relaterade till utformning. 

Hälsoaspekter 
Det framkommer från intervjuerna att indikatorer kopplat till hälsoaspekter är lätta 

då många innefattar skrivande av policys. 

Enkät Enkäten anses vara lätt att utföra men att den inte är genomförd ännu. 

Arbetssätt 
Projektet har genomfört skall-kravet kopplat till 85. Integrative design i form av 

uppstartsmöte, möte för skapande av certifieringsplan samt slutmöte. 

4.3.2  WELL i Sverige 

Vid införande av en ny amerikansk certifiering till Sverige krävs utredningar kring hur kraven 

ska uppfyllas. Hållbarhetschefen menar att det krävs mer arbete i de första projekten då 

systemet är okänt, vilket också innebär högre kostnader. Samtidigt menar respondenten att 

WELL Building Standard är flexibelt och öppet för ekvivalenta lösningar.  

”När man kör ut WELL internationellt så är man väldigt öppna för att se vilka 
ekvivalenter som finns där då som man kan tillämpa. Sedan kommer det alltid vara tufft i 

de första projekten. Man kommer ta vissa kostnader som man inte kommer behöva göra 

i nästa projekt. Nu i Eminent märker vi att vi måste utreda rätt så mycket gällande vilka 
delar som är ekvivalenter i Sverige och komma fram till det. […] Att vara först kostar ju 

lite extra alltid, men så är det med allting.” (Hållbarhetschef) 

I och med att all information kring certifieringssystemet står på engelska kan det även ta 

längre tid att sätta sig in i systemet. Detta har bland annat Hållbarhetsansvarig upplevt som en 

problematik.  

”För mig personligen så var det engelskan, att det var nytt vilket innebar att jag 

behövde lära mig någonting.” (Hållbarhetsansvarig) 
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Enligt WELL AP så är de tekniska systemen i WELL inte så annorlunda gentemot vanliga 

projekt i Sverige. Respondenten nämner att ungefär 20 % av kraven i WELL är tekniska. De 

standarder som används i Sverige går enligt WELL AP mestadels i linje med WELL:s krav.  

”Om man skulle förenkla och generalisera så är de tekniska systemen inte så 
annorlunda mot vanliga projekt. De standarder vi använder i Sverige - BBR, AFS, 

miljöverket och andra lagstiftningar - och metoder - där det saknas lagstiftning, tex 
tillgänglighet, ’ljus och rum’ - är ganska mycket i enlighet med WELL. […] Ungefär 

20% av kraven är tekniska.” (WELL AP) 

Hållbarhetsansvarig och Arkitekten instämmer med att svenska byggregler har varit till fördel 

under certifieringen.  

”Vi har rätt tuffa krav i Sverige och de har visat sig hålla sig bra internationellt och 

enligt WELL. Där är vi tacksamma för att vi har det bra i Sverige. Det har underlättat.” 

(Hållbarhetsansvarig) 

”Det har nog underlättat. Vi är ganska duktiga på arbetsmiljö och har höga krav, vilket 

vi tjänat på att ha med oss redan från början.” (Arkitekt) 

I och med att mestadels går i linje med svenskt sätt att bygga menar Hållbarhetsansvarig att 

detta inneburit att Castellum inte behövt anstränga lika mycket. Följaktligen önskar 

Hållbarhetansvarig att kraven varit strängare, så att företaget hade utmanats mer.  

”Sedan blir det lite löjligt ibland när de har ett krav på en sak och så är vår standard 
bättre. Bara för att vi bygger som vi gör, så är det bättre än vad de har som krav och då 

blir inte vi bättre egentligen. Då bygger vi som vanligt. Jag som arbetar med hållbarhet 

skulle vilja att de hade lite tuffare krav” (Hållbarhetsansvarig) 

Hållbarhetschefen nämner också att svenska byggregler är bra, men att de i verkligheten inte 

alltid efterföljs. Därmed kan en certifiering användas som en kvalitetssäkring för efterlevnad i 

en byggnad.  

”Generellt sett är byggregler i Sverige ganska bra, problemet är att de inte följs. Det är 

så verkligheten är. När ni sitter och läser AFS, vad det är som gäller kring dagsljus och 

så vidare, byggreglerna, energianvändning och hur man ska arbeta med fukt och så 

vidare. Det är så det ser det ut på pappret, men det ser annorlunda ut i verkligheten. 

Där finns det ju också bra och dåliga exempel där det faktiskt följs på ett bra sätt. Det 

följs oftast inte upp. Det är det som är problemet. […] Det är därför som 
miljöcertifieringar blivit ett jätteviktigt verktyg för oss att kvalitetssäkra. På samma sätt 

kan WELL vara ett verktyg att säkerställa att det verkligen sker i verkligheten, så det är 

ett jättestort värde för en fastighetsägare.” (Hållbarhetschef) 

Flera respondenter (WELL AP, Hållbarhetsansvarig, Hållberhetschef) trycker på att WELL är 

ett flexibelt system där det är syftet med varje indikator som ska uppfyllas.  

”Till viss del är det på grund av svenska regler som många krav är lätta att uppfylla, 

men det är framförallt på grund av flexibiliteten i WELL. Man behöver inte uppfylla 

krav utan syften.” (WELL AP) 

”Det finns de här skall-kraven och där är det inte så mycket att fundera på för de ska 

lösas. Däremot tycker jag att de är anpassningsbara på så sätt att om det står något 

enligt amerikansk standard eller amerikanska normer så kan man hänvisa till svenska 
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standarder som är minst lika bra som den amerikanska och då godkänner dem det. På 

så vis är det väldigt smidigt” (Hållbarhetsansvarig) 

”WELL verkar vara oerhört flexibla och du bygger alltid upp ett Scorecard som passar 

ditt projekt. Om du inte kan påverka en sak så väljs den bort.” (Hållbarhetschef) 

Arkitekten har däremot fått uppfattningen om att WELL är ett strikt system, framförallt 

gällande de tekniska lösningarna. Trots detta värdesätter Arkitekten de tekniska delarna i 

systemet samt anser att gestaltningsaspekten i systemet har upplevts som friskapande. 

”Jag tycker att det är ett ganska strikt system känns det som. […] Men det är en god 

tanke och det är inga dåliga saker som ska implementeras. […] Jag tycker att 

gestaltningen ändå är ganska fri. Det känns som att de tekniska lösningarna har snävare 

ramar. Gestaltningen tycker jag gick smidigt men det är ett problem med den lösa 

möbleringen att man inte kan få fram de värden som man önskar. Möbler är en ganska 

stor del av gestaltningen.” (Arkitekt) 

Hållbarhetschefen anser att det också finns risker med systemet om det är för flexibelt. När 

det är möjligt att välja bort de aspekter som är svårare att uppfylla minskar optimeringen av 

byggnaden med avseende på människans välbefinnande. Således försvinner utmaningen med 

att certifiera enligt WELL. 

”Det är också en grej som jag kan vara lite fundersam kring. En sak som jag tycker är 
väldigt bra med Miljöbyggnad, om man tar miljöcertifiering igen, till skillnad från 

BREEAM och LEED, är att i BREEAM och LEED kan du tumma på vissa saker. I 

BREEAM tummar alla på dagsljuskravet för att det är så svårt men i Miljöbyggnad kan 
du inte göra det. Du måste uppnå kraven. Det tycker jag är väldigt bra för att utmana. 

Det är jättesvårt att optimera energianvändning, solvärmelast och dagsljus. I dagsljus 
vill du ha stora fönster, i solvärmelast och energi vill du ha små fönster. Att optimera de 

tre ihop är det som är värdeskapande. I BREEAM kan du stryka dagsljus om den är för 

svår, hur svårt är det då att klara de andra två kraven egentligen? Det är samma sak 
där. Det finns en risk med WELL, att det kanske är lite för flexibelt. De är lite för på att 

försöka rulla ut det i en snabb takt utåt, så att det kanske blir för lätt. Det är ju en 
varumärkesrisk så det gäller att ha rätt nivå ändå. Inte för att säga så att om du bygger 

en BREEAM - outstanding så är det inte tuffa krav, för det är det och då måste du 

kanske klara dagsljuskraven ändå.” (Hållbarhetschef) 

4.3.3  Air 

Avsnittet tar upp vad som framkommit under intervjuerna kring konceptet Air. Konceptet har 

delats upp i kategorierna Rökning, Ventilation, VOC samt Städning.  

4.3.3.1  Rökning 

02. Smoking ban    Skall-krav 

Enligt Hållbarhetsansvarig är policys kring rökning förbjuden en lätt sak att uppfylla.  

”Det har varit lätt med policys, exempelvis rökning förbjuden” (Hållbarhetsansvarig) 
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4.3.3.2  Ventilation 

03. Ventilation effectiveness   Skall-krav 

07. Construction pollution management Skall-krav 

13. Air flush     Optimering 

WELL AP menar att byggnadens befintliga prestanda och att den är certifierad enligt LEED 

har haft positiv påverkan på ventilationen. Respondenten berättar att indikator 03. Ventilation 

effectiveness kräver att det ska finnas ett automatiskt ventilationssystem som känner av 

koldioxidhalten i ett rum och ökar ventilationen vid behov. WELL AP fortsätter med att det 

inte finns något sådant krav i Sverige men att man använder sig av olika typer av system. 

”I Sverige finns det inget sådant krav. Man använder både automatiska system och 

manuell forcering.” (WELL AP) 

Vid arbete med indikator 07. Construction pollution management menar Byggentreprenören 

att de uppfyller kravet genom att arbeta som vanligt.  

”Det var krav att vi skulle hänga ut plast och lägga tyg på golvet under byggnationen. 

Men det gör vi redan. Om vi går in på Handelsbanken här och bygger om och tar en del 
mitt i, då hänger vi plast och lägger blöta handdukar/tyg för att inte dra damm in i ytor 

som de använder.” (Byggentreprenör) 

13. Air flush var en indikator som valdes bort i projektet. Det finns dock delade meningar om 

varför. Hållbarhetsansvarig säger att det inte fanns tillräckligt med tid för att blåsa igenom 

lokalen med luft. Det fanns endast en kväll/natt att göra detta och de valde att satsa på andra 

optimeringar istället. Byggentreprenören har förstått indikatorn som att man ska blåsa igenom 

lokalen utan att luften ska gå via de filter som finns i ventilationssystemet, därför anser 

personen att det är ett konstigt krav som inte går att genomföra i en stad med förorenad luft.  

”Det finns massa stolliga värden i det här systemet. Ett utav dem var att hela lokalen 

skulle blåsas igenom och montera en fläkt i ändan och blåsa igenom lokalen med ett 
antal kubikmeter luft efter att vi byggt klart. Det kanske fungerar i Norrland, 10 mil 

utanför Luleå. Men gör man det här på Torsgatan så kommer lokalen befinna sig i ett 
sämre skick efter genomblåsningen än innan det blev gjort. För här går ju fläktarna 

dygnet runt med filter, så det är ju bara trams då helt plötsligt men det hade uppfyllt 

WELLness.” (Byggentreprenör) 

4.3.3.3  VOC 

04. VOC reduction  Skall-krav 

Samtliga aktörer nämner att 04. VOC reduction varit en svår indikator att arbeta med. Del 1-4 

av indikatorn som gäller byggprodukter upplevde Byggentreprenören som krångliga då tid 

behövde läggas på att finna vilka produkter som var godkända. Det visade sig dock efter lite 

efterforskningar av Byggentreprenören att allt på den svenska byggmarknaden klarar de krav 

som ställs i WELL.  
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”Det var VOC-värdena som var besvärliga. Även för bygg med ett golv som var bestämt, 

de behövde göra en stor utredning kring om det uppfyllde kraven eller inte.” (Arkitekt) 

”När vi började rota runt i det här så visade det sig att allt du handlar på svensk 

byggmarknad klarar de här kraven. Det är latexfärger. Det man är ute efter är ju 

kemiska artiklar: lim, fog, spackel, färg, mattor.” (Byggentreprenör) 

”Det är något som har tillkommit till den svenska marknaden att tillverkare testar sina 

material och anger i innehållsförteckningen vad det är för VOC halter.” (WELL AP) 

Del 5 i indikatorn handlar om VOC i inredning, vilket flera respondenter (Hållbarhets-

ansvarig, Arkitekt, WELL AP, Affärsutvecklare, Hållbarhetschef) trycker på att det varit en 

utmaning. Då möbler inte testas för VOC-innehåll i Sverige finns det ingen 

innehållsförteckning att gå utefter. För att verifiera skall-kravet måste därför VOC-halterna i 

luften mätas.  

”Det vi har haft mest problem med är det här med möbler och inredning. Det som kallas 
VOC-värden. I USA verkar det som att alla byggvarudeklarationer eller miljöblad för de 

produkterna innehåller det värdet, så är det inte i Sverige.” (Hållbarhetsansvarig) 

”När det kommer till lös möblering så är det väldigt svårt att få fram VOC-värden hos 

svenska producenter. Vi har försökt att hålla oss till att välja främst svenskproducerade 
möbler och där försökte vi få fram värden men det gick inte på den stora mängden. Så 

då tog ett beslut om att det ska bli en mätning i efterhand istället för den lösa 

möbleringen.” (Arkitekt) 

”Det vore väldigt dyrt att kräva tillverkare att testa sina produkter, eller göra det själva. 

Istället ska Castellum mäta luften under året och se hur emitteringsprocessen för VOC 

ser ut. Inte bara för att se till att vi klarar oss vid verifieringen, utan också för att se hur 

nivåerna är under året.” (WELL AP) 

Både Hållbarhetschefen och Hållbarhetsansvarig för Castellum nämner att indikatorn är dyr 

att arbeta med. Både inköp av möbler och mätningarna kostar mycket pengar.  

”Det kostar jättemycket pengar och så vet man inte kraven, eller om vi kommer klara 

det. Så kan man inte ha det. Det är hur många miljoner som helst som läggs ned på 

inredning.” (Hållbarhetschef) 

”Den har varit dyrast och svårast och är ett skall-krav.” (Hållbarhetsansvarig) 

Hållbarhetsansvarig tillägger att det är svårt att motivera kostnaderna. 

”Där är det svårt att få igenom det internt. De tycker att de är onödigt att lägga ner 
kanske 100 000 kr på en mätning som vi troligtvis tror är bra. Det hade vi aldrig gjort i 

vanliga fall, då hade vi köpt miljöriktiga möbler trott att det var bra och det hade varit 

bra.” (Hållbarhetsansvarig) 

Figur 20 visar en inblick i de möbler som finns i Castellums kontor.  
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Figur 20: Möbler (Källa: Castellum) 

I kontoret är ca 60 % av möblerna återanvända, vilket innebär att VOC-halter har emitterats 

bort. Nya möbler har köpts in med hårda miljökrav. Det är dock fortfarande inte helt säkert att 

kravet uppfylls, utan det visar sig först vid verifieringsmätningarna.  

”Tittar vi på Stockholmskontoret kommer vi behöva göra mätningar för att se att vi 

klara kravet, men vi kan inte på förhand säga att vi kommer kunna klara kravet då 

redovisningen inte finns. Vi får försöka göra så bra materialval vi kan. Vi ställer krav på 
byggvarubedömningar och byggnadsdesign. Inredning köper vi Svanenmärkt 

exempelvis.” (Hållbarhetschef) 

”Vi har återanvänt mycket möbler i det här kontoret. Nya möbler har köpts in med 

hårda krav på miljö. Vi ska göra en mätning för VOC, så det skulle kunna bli underkänt. 

Och då blir det tråkigt, för det är ju ett skall-krav så då blir det inget av certifieringen. 

Kraven på VOC är ett problem eftersom många tillverkare inte redovisar det.” 

(Affärsutvecklare) 

4.3.3.4  Städning 

09. Cleaning protocol  Skall-krav 

29. Cleaning equipment Optimering 

För att kunna uppfylla skall-krav 09. Cleaning protocol och optimering 29. Cleaning 

equipment menar WELL AP att de varit tvungna att föra en dialog med städfirman angående 

rutiner.  

”Man var tvungen att diskutera med städfirman kring att ta med lite annorlunda 

rutiner.” (WELL AP) 

  



WELL-CERTIFIERING AV KONTORET  86 

4.3.4  Water 

Avsnittet tar upp vad som framkommit under intervjuerna kring konceptet Water. Konceptet 

har delats upp i kategorierna Vattenkvalitet samt Vattenkonsumtion.  

4.3.4.1  Vattenkvalitet 

30. Fundamental water quality Skall-krav 

31. Inorganic contaminants  Skall-krav 

32. Organic contaminants  Skall-krav 

33. Agricultural contaminants Skall-krav 

34. Public water additives  Skall-krav 

35. Periodic water quality testing Optimering 

Flera av respondenterna (WELL AP, Hållbarhetsansvarig, Affärsutvecklare) nämner att bra 

vattenkvalitet är en självklarhet i Sverige och att detta är en skillnad mot många andra länder. 

De menar att vattenkvalitet inte testas i byggnader i Sverige eftersom allt vatten som går ut 

redan har testats av Vattenverket.  

”När det gäller vatten-konceptet så handlar WELL:s krav om vattenkvalitet. I Sverige 

finns ingen standard när man bygger att man ska se över vattenkvalitet i byggnader. Det 

finns dock krav på vattenkvalitet i ett område/stad. Vattenverket testar vattenkvalitet vid 

källan men man brukar inte mäta i byggnader.” (WELL AP) 

”Ibland tycker ett utländskt system att vissa saker är viktigare än vad vi tycker i Sverige, 
exempelvis vatten. Nu börjar det bli problem i Sverige, men det har inte varit det 

historiskt sett och det är förstås viktigare i andra länder.” (Hållbarhetsansvarig) 

Hållbarhetsansvarig fortsätter med att projektet inte kommer att uppfylla optimering 35. 

Periodic water quality testing då det inte är nödvändigt i Sverige.  

”Även här i WELL, nu kommer vi nog inte ta optimeringen, vill de mäta hur fräscht, bra, 

vattnet är och i Sverige tar vi för givet att vattnet i kranen är bra. Vi gör aldrig 

mätningar på kvalitén utan det är bra vatten vi får.” (Hållbarhetsansvarig) 

4.3.4.2  Vattenkonsumtion 

37. Drinking water promotion Optimering 

Flera av respondenterna (Affärsutvecklare, Hållbarhetsansvarig, WELL AP, Arkitekt) 

beskriver att 37. Drinking water promotion var en optimering projektet satsade på att uppnå, 

men på grund av lokalens utformning kunde den inte genomföras. I mitten av kontoret är det 

längre än 30 meter till närmaste tappvattenställe. Affärsutvecklare menar att de inte kunde 

uppfylla denna indikator på grund av kontorets långsmala utformning.  

”Och det är väl även en till poäng om vatten vi inte tar då kontoret är så pass långt, de 
som sitter i mitten har ju längre än 30 m till närmsta tappvattensställe. Vi pratade om vi 

skulle ta hit sådana amerikanska plastkärl, men jag tror vi klarar oss ändå.” 

(Hållbarhetsansvarig)  
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Ett av de tappvattenställen som finns är i den lilla köksdelen som är placerad i anslutning till 

loungen i entrén, se Figur 21. 

 
Figur 21: Ett av de tappvattenställen som finns (Källa: Castellum) 

WELL AP menar att det inte var kostnadseffektivt att dra en vattenledning för att kunna sätta 

in en vattenkran i mitten av kontoret.  

”Jag hade också föreslagit vattendispenser, men det var inte kostnadseffektivt för man 

behövde dra en vattenledning.” (WELL AP) 

Det hade varit möjligt att ställa ut en vattenautomat centralt i kontoret men både 

Hållbarhetsansvarig och Affärsutvecklare trycker på att de hellre vill att de som sitter på 

kontoret ska röra sig mer och då gör det ingenting att de får gå lite längre för att hämta vatten. 

Respondenterna menar att de gjort aktiva val gällande uppfyllandet av olika indikatorer 

utifrån vad de ansett vara viktigast.  

”WELL tycker att man ska ha en bit att gå. Man ska gärna ha en bit till skrivaren så att 

man rör på sig. Men just gällande vatten ska det inte vara mer än 30 meter. Det var en 

poäng som vi hade räknat med från början.” (Hållbarhetsansvarig) 
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4.3.5  Nourishment 

Avsnittet tar upp vad som framkommit under intervjuerna kring konceptet Nourishment. 

Konceptet har delats upp i kategorierna Kost och Hygien.  

4.3.5.1  Kost 

• 38. Fruits and vegetables Skall-krav 

WELL AP menar att det inte finns några standarder kring kost på byggnadsnivå i Sverige. 

Därför är det nytt att arbeta med dessa aspekter. 

”Kring kost finns inga svenska standarder på byggnadsnivå. Det finns Arbetsmiljöverket 

och Livsmedelsverket som har regler kring mat som säljs. Det mesta går i linje med 
WELL. Men det är en känslig fråga och hanteras inte så mycket i Sverige. Framförallt 

är det fruktskålar och att det finns matsalar som tydligt går ihop med WELL.” (WELL 

AP) 

Hållbarhetsansvarig berättar att de brukar ställa ut fruktskålar i kontoret, se Figur 22. 

Respondenten fortsätter med att det är svårt att veta hur man ska promota hälsosamt ätande 

utan att vara där med pekpinne. 

 
Figur 22: Fruktskål (Källa: Castellum) 
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Under intervjun nämner Hållbarhetschefen Castellums andra projekt Eminent, i Malmö, som 

också ska certifieras enligt WELL Building Standard. I byggnaden ska det finnas en bistro 

som måste uppfylla WELL:s krav. Hållbarhetschefen målar upp problematiken kring när 

certifieringen tvingar fastighetsägaren att ställa krav på sina kunder.  

”Exempelvis kan man nu säga att vi ska ställa ett visst krav på bistron i Eminent, bland 

annat vad det kommer till menyn och visualisering och så vidare. Där helt plötsligt går 

vi in och ställer krav på en verksamhet, en kund till oss. Hur någonting ska se ut hos 

dem och hur dem ska agera.” (Hållbarhetschef) 

4.3.5.2  Hygien 

41. Hand washing  Skall-krav 

Byggentreprenören anser att indikator 41. Hand washing var problematisk på grund av 

förutsättningarna. Det var redan bestämt hur handfat och kranar skulle se ut och det stämde 

inte överens med WELL:s krav på att vattenstrålen ska vara 25 cm.  

”Handfat är ett jättelätt krav när du vet vad du håller på med, men det var svårt för att 
kranar och handfat skulle se ut på ett visst sätt. Om någon hade sagt att det skulle vara 

24 cm [sic!] fallhöjd på vattnet hade vi satt dit grejer så att det blev 24 cm. Men det var 

ett handfat som var grunt och en kran som var låg och det skulle vi lösa.” 

(Byggentreprenör) 

Även Arkitekten och Hållbarhetsansvarig nämner att det var svårt att hitta rätt storlek på 

kranar och handfat. De var tvungna att arbeta med tillgänglighetsprodukter för att få till rätt 

fallhöjd på vattenstrålen.  

”Det här med kranen i WC var svår att hitta ett handfat och en kran som fick till det 

måttet. Vi fick arbeta med tillgänglighetsprodukter även på WC som i vanliga fall inte 
har tillgänglighetskrav. Där var det mycket fram och tillbaka med byte av handfat och 

sedan skulle kranen bytas och så funkade det ändå inte.” (Arkitekt) 

”Detta är troligtvis ur hygieniska skäl för att inte behöva stöta i handfatet.” 

(Hållbarhetsansvarig) 

4.3.6  Light 

Avsnittet tar upp vad som framkommit under intervjuerna kring konceptet Light. Konceptet 

har delats upp i kategorierna Ljusinsläpp och Belysning. 

4.3.6.1  Ljusinsläpp 

56. Solar glare control    Skall-krav 

61. Right to light     Optimering 

63. Daylighting fenestration    Optimering 

Hållbarhetsansvarig nämner att byggnadens förutsättningar och de svenska förhållandena har 

underlättat möjligheten att uppnå kraven från WELL kopplade till ljusinsläpp i projektet.  
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”Vi hade tur på så sätt […] lokalen är väldigt smal och lång. Här har vi otroligt mycket 

ljus och fönster och det är viktigt i systemet.” (Hållbarhetsansvarig) 

Lokalens smala form förenklar möbleringen av arbetsplatser för att uppfylla det krav på 

avstånd som regleras i WELL-standarden i indikatorn 61. Right to light. Ljusinsläppet är även 

en punkt som Hållbarhetsansvarig anser som en potentiell ekonomisk belastning och har 

minimerats i projektet Flat Iron Building genom lokalens smala form.  

”Vi har mycket ljus, vilket är en väldigt svår och dyr punkt om man sitter i en stor 

fyrkant.” (Hållbarhetsansvarig) 

De befintliga miljöcertifieringarna av byggnaden har även underlättat i arbetet med 

dagsljusaspekter.  

”Byggnaden är byggd i hyfsad kvalité och är relativt ny. Den mest konkreta hjälpen var 

nog dagsljus där vi på ett enkelt och konkret sätt ta fram g- och U-värde som fönstren 
hade. Det fanns i både LEED och Miljöbyggnad, vilket vi fick leta fram.” 

(Hållbarhetsansvarig) 

Affärsutvecklare menar att många av de krav som gäller ljusinsläpp redan finns reglerat i 

Sverige vilket har hjälp till i implementeringen. Samtidigt nämner WELL AP att det skiljer 

sig mellan hur man beräknar dagsljus i Sverige kontra USA, vilket kan påverka vid en 

eventuell certifiering.  

”Man mäter också dagsljus på olika sätt, det är en stor skillnad.” (WELL AP) 

 

4.3.6.2  Belysning 

53. Visual lighting design   Skall-krav 

54. Circadian lighting design   Skall-krav 

55. Electric glare control   Skall-krav  

57. Low-glare workstation design  Optimering 

 

Belysningsprojekteringen och däribland styrsystemet till belysningen nämner 

Hållbarhetsansvarig som avancerat och kostsamt.  

”Belysning har vi fått anstränga oss. Det är otroligt komplicerat och avancerat. Det ska 
styras på ett visst sätt och det ställer avancerade teknikkrav på styrrum.” 

(Hållbarhetsansvarig)    

Ändringar i belysningsprojekteringen utfördes under projektets gång, vilket enligt 

Affärsutvecklare samt Byggentreprenören berodde på att den ursprungliga projekteringen inte 

innehöll behovsstyrd belysning.  

”Jag vet att det blev ett dyrare styrsystem, det vet jag. Man hade inte tänkt ha ett dagligt 

system som styr så att det blir ljusare och mörkare belysning beroende på tid på dygnet. 

Så att det ska bli en behaglig miljö.” (Byggentreprenör) 
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Byggentreprenören menar att styrsystemen inte är så pass dyra idag, men att Castellum inte 

från början var beredda på att installera ett lika avancerat system som kraven i WELL. Vidare 

menar Byggentreprenören att projektet redan är fullspäckad av teknik som inte är kopplat till 

belysning.  

”De dagliga systemen är inte så dyra idag, men det hade kanske inte tänkt sig den här 

styrningen. Den blev rätt komplicerad, men det är ju redan komplicerad med allt annat 

som man hittat på här. Det är fullspäckat med teknik.” (Byggentreprenör) 

Respondenten påpekar att belysningsprojekteringen inte har påverkat byggarbetet, utan att den 

största arbetsbelastningen ligger vid projekteringen av belysningen.  

”Utförandemässigt spelar det ingen roll var man exempelvis hänger lamporna.” 

(Byggentreprenör) 

Hållbarhetsansvarig berättar under platsbesöket att indikatorerna kopplat till belysning inte 

syns i gestaltningen vid en jämförelse med Castellums kontor i Göteborg som har designats i 

liknande tema. Dock menar respondenten att elektroniken bakom är avancerad då mycket ska 

kunna fungera automatiskt.  

WELL AP anser att den svenska standarden gällande belysning, Ljus & Rum Planeringsguide 

för belysning inomhus, fungerar att kombineras tillsammans med WELL. Personen nämner 

även att ljusdesign inte är inarbetat i det svenska sättet att projektera.  

”När det gäller ljus så brukar man använda ljus och rum-standarden. Den går ihop med 

WELL ganska bra. Men ljusdesign är inte så inarbetat.” (WELL AP) 

Även Arkitekten berättar att en variationsrik belysning är något som man sällan jobbar med i 

Sverige.  

”Det med belysning, att den ska vara variationsrik, jobbar man sällan med. Det är 

vanligt att man bara ska uppnå ett visst lux-värde på enklast möjliga sätt.” (Arkitekt) 

4.3.7  Fitness 

Avsnittet tar upp vad som framkommit under intervjuerna kring konceptet Fitness. Konceptet 

har delats upp i kategorierna Aktiv design och Hälsoinitiativ. 

4.3.7.1  Aktiv design 

64. Interior fitness circulation  Optimering 

67. Exterior active design   Optimering 

69. Active transportation    Optimering   

71. Active furnishings    Optimering 

Hållbarhetsansvarig menar att det är osäkert om projektet kommer ta indikatorn 64. Interior 

fitness circulation då kravet med roligare trappor genom musik och liknande är något som 

ännu inte är implementerat. Respondenten menar att det är svårt att motivera arbetarna att ta 
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de åtta trappor som leder upp till kontoret. Personen tror att det hade varit lättare att motivera 

medarbetarna om kontoret hade legat tre eller fyra våningar upp. Trapphuset visas i Figur 23 

och har inte omfattats av renoveringen.  

 
Figur 23: Trapphus (Källa: Castellum) 

Affärsutvecklare och WELL AP menar att indikatorn kopplat till cykelrum och verktyg, 69. 

Active transportation support, är uppfylld genom den LEED-certifiering som byggnaden har.  

”Det som finns i LEED med cykelrum är redan uppfyllt.” (Affärsutvecklare) 

Hållbarhetsansvarig berättar att kontoret har ett utrymme med två bord där man kan använda 

en ”step-maskin”. Rummet innehåller även yoga-matta och lättare träningsmaterial. I rummet 

står även ett pingisbord som brukar användas frekvent. WELL AP anser att det aktiva rummet 

och de aktiva möblerna inte riktigt fick den utformning som var tänkt från början. De aktiva 

möblerna presenteras i Figur 24. 

 
Figur 24: Aktiva möbler, step-maskin (Källa: Castellum) 
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Lokalens centrala läge gör att kontoret kan uppfylla indikatorn kopplat till stadsliv, 67. 

Exterior active design, enligt Hållbarhetsansvarig och WELL AP. Båda menar att byggnadens 

placering påverkar möjligheten att uppfylla vissa indikatorer. 

”När det gäller Fitness var Exterior active design enkel att uppfylla på grund av 

byggnadens läge.” (WELL AP) 

”Sedan är det vissa grejer med hur fastigheten ligger och hur allt omkring ser ut. Hade 

vi exempelvis haft en terrass på taket hade vi kunnat plocka de poängen. Nu är det 
liksom betong, betong och lite asfalt. Sedan får vi poäng för att det ligger så pass nära 

roliga grejer att gå och titta på, affärer och dylikt.” (Hållbarhetsansvarig) 

Brukarna har dock olika syn på kontorets placering, vilket tyder på att det finns för- och 

nackdelar med allt och att olika personer har olika preferenser. 

”Det jag tänkte här var ´åh vad skönt det ska bli att komma in till stan´. Det låg i ett 
sämre läge det gamla kontoret. Så det var mest läget jag kände skulle bli bättre.” 

(Friskvårdsgruppsansvarig) 

”Personligen tycker jag det är krångligt att ta sig in till kontoret. Det är dyrare och tar 

längre tid. Man kan inte använda bilen i samma utsträckning som man kunde tidigare 

då.” (Skyddsombud) 

”Jag skulle nog uppleva att det var mer promenader runt det gamla kontoret i en 

trevligare miljö. Än mitt inne i stan med alla avgaser.” (Skyddsombud) 

Hållbarhetschefen trycker på att det är viktigt att designa utefter människors olikheter för att 

syftet med WELL ska uppfyllas. Som exempel nämns att träningsmöjligheterna behöver vara 

flexibla.  

”Det är viktigt att komma ihåg att WELL är för människorna och att vi är olika. Och att 
man tar hänsyn till det och inte bara en lösning som är rätt utan för att tillgodose olika 

personers behov. Exempelvis gällande träningsmöjligheter, skapar man en cross-fit-
station på innergården så kommer säkert dem som normalt sett tränar att fortsätta 

träna. De som inte tränar kommer fortfarande inte träna. Då är det viktigt att hitta 

variationer exempelvis genom olika träningsmöjligheter.” (Hållbarhetschef) 

4.3.7.2  Hälsoinitiativ  

 66. Structured fitness opportunities   Optimering  

Hållbarhetsansvarig menar att Castellum valt att satsa på personalen vid certifieringen, 

exempelvis vid indikatorn 66. Structured fitness opportunities. Där har företaget valt att göra 

något extra för personalen. Vidare menar hållarhetsansvarig att policys på kontorsnivå är lätta 

för företaget att arbeta implementera.  

”Vi har tagit några som vi behöver anstränga oss på lite och vi får göra något åt. Till 

exempel det med att vi ska kunna erbjuda friskvård x antal gånger per år och någon 

föreläsning och så. Det hade vi kunnat hoppa, men det tycker vi verkligen att det är i 

WELLs intresse. Så den ville vi ha med och det finns även en del andra vi hade kunnat 

skippa men vi ändå har tagit.” (Hållbarhetsansvarig) 
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4.3.8  Comfort 

Avsnittet tar upp vad som framkommit under intervjuerna kring konceptet Comfort. Konceptet 

har delats upp i kategorierna Ljudmiljö, Tillgänglighet & ergonomi samt Termisk komfort.  

4.3.8.1  Ljudmiljö 

74. Exterior noise intrusion   Optimering 

75. Internally generated noise  Skall-krav 

78. Reverberation time   Optimering 

80. Sound reducing surfaces   Optimering 

Hållbarhetsansvarig anser att miljöcertifieringars krav på ljud hjälper vid en WELL-

certifiering, men även att de svenska regleringarna är strängare än WELL:s krav. Exempelvis 

har Sverige strängare krav på efterklangstid än de krav som WELL ställer. 

”Tänker självklart på ljus och ljud men det har ofta miljöcertifieringen tagit hand om 
[…] Sedan har vi ljudkrav där vi enligt svenska lagar är bättre än kraven.” 

(Hållbarhetsansvarig) 

För att minimera ljudnivån i kontorslandskapen används ljudabsorberande lampskärmar, se 

Figur 25. 

 
Figur 25: Ljudabsorberande lampskärmar (Källa: Castellum) 
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4.3.8.2  Tillgänglighet & ergonomi 

72. Accessible design     Skall-krav 

73. Ergonomics: visual and physical  Skall-krav 

Arkitekten menar att WELL:s krav på tillgänglighet tillsammans med de svenska 

regleringarna gör att det blir lättare att införliva en god tillgänglighet i byggnaden. Då det 

finns två parametrar att förhålla sig till är det inget som går att spara in på. Respondenten 

uppger att kraven i WELL är ungefär lika som svenska krav, men att det finns några 

skillnader. Exempelvis så ställs krav på viss bredd med jämna mellanrum i passager.  

”Annars är det ju höga tillgänglighetskrav som man inte kan bortse från. När 

beställaren vill snåla in på något så underlättar det att det finns två parametrar om 
tillgänglighet att luta sig mot, både WELL och svenska lagar, så att man verkligen kan 

införliva god tillgänglighet. […] Det är ungefär lika som Sverige. Men det var några 

saker som var speciellt.” (Arkitekt) 

”Det är bland annat krav på att efter ganska få meter i en smalare passage så måste det 

komma en bredare yta för möjlighet att vända en rullstol. Det har vi inte i svensk 

lagstiftning.” (Arkitekt) 

Affärsutvecklare och WELL AP anser att WELL:s indikator kopplat till ergonomi inte skiljer 

sig ifrån regleringarna i Sverige som Arbetsmiljöverket. Affärsutvecklare anser även att höj- 

och sänkbara bord i Sverige är en självklarhet. 

”När man tittar på ergonomi så är det mycket i enlighet med Arbetsmiljöverket.” (WELL 

AP) 

4.3.8.3 Termisk komfort 

76. Thermal comfort    Skall-krav 

83. Radiant thermal comfort   Optimering 

Genom kylbafflar och radiatorer uppfyller projektet krav Radiant thermal comfort. WELL AP 

menar att det inte finns några krav i Sverige hur temperaturgivare ska placeras, vilket WELL 

har.  

”När det gäller termisk komfort finns det inga krav i Sverige hur tätt man ska ha 
temperaturgivare (per golvarea) men det finns i WELL. I Sverige brukar man i praktiken 

ha glesare än WELL:s krav.” (WELL AP) 

WELL AP menar också att termisk komfort är något som tas upp i LEED och på grund av 

detta har byggnadens förutsättningar haft positiv inverkan på WELL-certifieringen.  
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4.3.9  Mind 

Avsnittet tar upp vad som framkommit under intervjuerna kring konceptet Mind. Konceptet 

har delats upp i kategorierna Utformning, Hälsoaspekter, Enkät samt Integrative design.  

4.3.9.1  Utformning  

87. Beauty and design I    Skall-krav  

88. Biophilia I – Qualitative   Skall-krav 

99. Beauty and design II   Optimering   

100. Biophilia II – Quantitative   Optimering  

Hållbarhetschefen anser att de delar som kan väljas som tillval är lätta att uppfylla, däribland 

indikatorerna Biophilia och Beauty and design. Respondenten menar även att delar av 

WELL:s krav är otydliga.  

”Alla de grejer som handlar om tillval är ganska lätta grejer. Även om man kan tycka 
att det är lurigt, exempelvis Beauty and Design, Biophilic Design och så vidare. Det 

löser man på något sätt, även om de kan vara väldigt otydliga i kravet. Det är alltid 

Beauty för vem? - Det är jättesvårt att säga. Det löser sig för det är någonting som man 

adderar i kontoret och det kan man också ändra ganska lätt.” (Hållbarhetschef) 

Projektet uppnår inte optimeringskraven i indikatorn 100. Biophilia II – Quantitative. Både 

Affärsutvecklare, Arkitekten och Hållbarhetsansvarig anser att de frivilligt valde att satsa på 

växtlighet, vilket visas i Figur 26, i kontoret trots att kravet på kvot av växter inte uppfylls. De 

trycker på att växtlighet är viktig del i WELL och att det är synd att de inte fick den poängen.  

 

Figur 26: Mossvägg och växter (Källa: Castellum) 

”Något som vi inte lyckades med var det här med växter. Det är en viss procent av ytan 

som gäller och till exempel mossväggen som vi har skulle varit 4 gånger så stor om vi 
skulle klara kravet. […] Även växter kan användas men det måste ju vara inom rimliga 

gränser. Vi valde att utsmycka med växter i den omfattning som vi kände att det blev fint 

och ser naturligt ut, och det räckte inte för WELL.” (Affärsutvecklare) 

”En sak som var lite svår att uppnå som vi kanske hade velat klara är det här med 

växtlighet. Då var det enorma ytor man skulle fylla och det skulle kräva en stor växtvägg 

eller liknande, och det var lite trist att vi inte kunde uppfylla den. Det tycker jag verkar 
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vara en viktig punkt i WELL att man ska ha växter och grönska runtomkring sig. Den 

upplever jag väldigt svår att uppnå.” (Arkitekt) 

WELL AP menar att indikatorn 100. Biophilia II – Quantitative inte uppfylldes då delkravet 

kopplat till vatten-element i designen inte gick att uppfylla.  

”Det blev inte så mycket kring biofilisk design. De hade tänkt på hur de skulle kunna 
uppfylla optimeringen. De ökade sådan design men kommer ändå inte uppnå det för det 

gick inte att uppfylla vatten-elementet.” (WELL AP) 

Indikatorn kopplat till takhöjd, 99. Beauty and design II, uppfylls i projektet. Arkitekten 

berättar att det var enkelt att uppfylla på grund av lokalens förutsättningar. 

”Själva lokalen i sig ger ganska mycket gratis. Den ligger högt upp i huset, har fin 

utsikt, det är högt tak och det var mycket vunnet redan där. Man behöver inte hålla på 

och till exempel försöka höja undertaket för att få den takhöjd de önskar.” (Arkitekt) 

Hållbarhetschefen menar dock att denna kan vara problematisk för ett projekt vars byggnad 

har sämre förutsättningar. Således menar respondenten att en ombyggnation, som i detta fall, 

kan ha svårare att uppnå indikatorn.  

”Exempelvis, ska man öka takhöjden till 2,75. Det är såklart att det är utmanande för så 

bygger vi inte riktigt i Sverige. I ett kontorshus har du alltid en viss bjälklagshöjd och 
sedan har du ett ventilationspaket som och sedan ett undertak. Så måste du någonstans 

laborera med ventilationsutrymmet och försöka få de som projekterar ventilation och 

brand att pressa upp takhöjden. Klart att det kan vara utmanande i vissa hus. Bygger 
man nytt då löser man de här grejerna, ska man göra det i ett befintligt hus kan det vara 

väldigt utmanande.” (Hållbarhetschef) 

WELL AP menar att exempelvis biofilisk design inte finns reglerat i svenska standarder, men 

att det ändå finns ett intresse att arbeta med frågor kopplat till utformning.  

”När det gäller Mind så finns det inte så mycket i svenska standarder. 

Organisationspolicys finns det en del om i Arbetsmiljöverket, men för de frågor som är 
mer på byggnadsnivå som tex biofilisk design, anpassad verksamhet, estetik och 

orientering av byggnad finns det inget om. Det finns dock ett stort intresse från både 

hyresgäster och fastighetsägare att jobba mer med dessa frågor.” (WELL AP) 

4.3.9.2  Hälsoaspekter 

91. Business travel    Optimering  

92.Building health policy   Optimering 

Indikatorn som behandlar resepolicy, 91. Business travel, anser även Hållbarhetsansvarig som 

en enkel indikator för företaget att uppfylla. Detta då företaget inte frekvent reser långväga.   

”Resepolicy, att om vi behöver resa 10h resa, vilket vi aldrig gör, då är det okej att inte 

ta Red eye flight. Den är väldigt enkel för oss att skriva in då detta sker kanske en gång 

på 25 år att någon ska resa till USA. Det är inget frekvent, så det är enkelt.” 

(Hållbarhetsansvarig) 

Vidare menar Hållbarhetsansvarig att företagshälsovård är självklart för Castellum, vilket gör 

att även indikator 92. Building health policy är lätt att uppnå.  
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4.3.9.3  Enkät 

86. Post-occupancy survey   Skall-krav 

Hållbarhetsansvarig har ansvaret över enkäter, indikator 86. Post-occupancy survey, och anser 

att den är en av de enkla indikatorerna att uppfylla.  

”Jag har enkla saker såsom att utföra en enkät, vilket är enkelt.” (Hållbarhetsansvarig) 

4.3.9.4  Arbetssätt 

 85. Integrative design    Skall-krav  

WELL AP lyfter fram att 85. Integrative design genomförts i projektet och har behandlat 

olika möten såsom uppstartsmöte, möte för att ta fram certifieringsplan samt slutmöte. 

”Det finns ett skall-krav, nummer 85 integrative design. Den handlar om hur man ska 
implementera WELL under hela processen. Första delen är att ha uppstartsmöte, och 

det anser vi att vi hade när vi utförde pre-assessment. Andra delen, development plan, är 

att ta fram en certifieringsplan som visar skall-krav och valda optimeringar, även 
“extra” optimeringar som skulle kunna uppfyllas vid behov. […] Steg tre var att efter 

inflyttning träffades hela projektgruppen och förvaltningsteam för avstämning.” (WELL 

AP) 
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4.4  Arbetssätt vid implementering av WELL 

Följande avsnitt behandlar det arbetssätt som används vid implementeringen av 

hälsocertifieringen WELL Building Standard i projektet. Avsnittet har delats upp i kategorier 

vilka presenteras i Tabell 36. Dessa kategorier representerar nyckelfaktorer, kopplat till 

arbetssätt, vilka är framtagna av författarna utifrån intervjumaterialet. 

4.4.1  Översikt – Arbetssätt vid implementering av WELL 

I Tabell 36 sammanfattas de kategorier som presenteras i följande avsnitt tillsammans med en 

kortare sammanställning av intervjumaterialet.  

 

Tabell 36: Sammanställning av intervjuades åsikter utifrån kategorier och material presenterat i avsnittet   

KATEGORI SAMMANSTÄLLNING 

TIDPLAN 

Aktörer menar även att tid har varit en bristvara i projektet och att certifieringen 

dragit ut på tiden. WELL-certifieringen var inte planerad från start, vilket bland 

annat påverkade Byggentreprenören och Arkitekten negativt. Projektet hade 

goda förutsättningar och tjänade delvis på att konceptet redan var framtaget för 

Castellums kontor i Göteborg. Samtidigt var inte alla aspekter i det konceptet 

undersökta gentemot WELL och det tog tid att göra utredningar kring detta.  

STÖD 

Ingen aktör känner avsaknad av stöd trots låg kunskap inom projektet. Arkitekten 

menar dock att det hade varit bra att ha med en akustiker i projektet. WELL AP 

benämns som en nyckelperson för kompetens inom WELL, men även 

Hållbarhetsansvarig har agerat en stor stödfunktion för Castellum internt. Inom 

Sverige finns liten kunskap att hämta, utan kompetens och stöd har erhållits från 

länder med mer erfarenhet samt genom dialog med IWBI.  

KOMMUNIKATION 

Kommunikationen och arbetssättet i projektet likställs med hur aktörer 

kommunicerar vid en miljöcertifiering och projektet har haft avstämningar på 

veckobasis. Det har uppkommit långdragna diskussioner på mötena för att förstå 

WELL-systemet. Det har i projektet varit svårt att integrera alla aktörer och det 

har varit skilda meningar gällande genomförandet av punkt 85. Integrative design. 

ARBETSPROCESS 

&  

STYRNING 

Projektet startade med en pre-assessment där flertalet delar måste tas i hänsyn. 

Skall-kraven är de som påverkar arbetsprocessen mest och därmed möjligheten 

att genomföra ett WELL-projekt. I projektet kom WELL sent in i bilden, vilket 

bland annat gav Byggentreprenören en ökad administrativ arbetsbelastning. 

Efterfrågat i projektet är en bättre styrning av WELL men även att WELL blir mer 

användarvänligt. Vidare efterfrågas att WELL implementeras från början i 

projekteringen, trots detta har projektet inte behövt göra alltför stora ändringar i 

den ursprungliga projekteringen. WELL påverkar arbetsprocessen positivt då 

uppföljning av olika steg och inköp har behövt genomföras mer noggrant. 

Certifieringen har även lagt människan och inredningen i fokus. 
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4.4.2  Tidplan 

Flera aktörer (Affärsutvecklare, Arkitekt, Hållbarhetsansvarig, Byggentreprenör) menar att 

tidplanen har varit pressad i projektet, vilket har påverkat projektet negativt.  

”Det här projektet gick ju ganska fort. Att arbeta med en pressad tidplan är aldrig att 
rekommendera eftersom det är många stora frågor och beslut som ska behandlas 

samtidigt” (Affärsutvecklare) 

”Det var ganska sent det var bråttom med mycket.” (Arkitekt) 

Affärsutvecklaren berättar att försöket med att certifiera kontoret i Göteborg har påverkat 

förutsättningarna för att kunna certifiera kontoret i Stockholm. Detta genom att kontoret i Flat 

Iron Building delvis har använt samma konceptuella utformning som i Göteborg och vissa 

aspekter i WELL redan var utredda.  

”Vi kunde dra nytta av att nyttja det koncept som togs fram i Göteborg. I det 
gestaltningskonceptet fanns till exempel träpaneler och stengolv som testats mot WELL 

så vi visste att det var material som var godkända.” (Affärsutvecklare) 

Byggentreprenören menar att han kom in så pass sent att en upphandling inte var möjlig att 

göra projektet, vilket tyder på en pressad tidplan. Bygghandlingarna för projektet var inte 

heller framtagna. Dock menar respondenten att det inte har påverkat entreprenaden av 

projektet nämnvärt. 

”Vi kom in ovanligt tidigt men sent. Vi kom in så sent, projektet blev av så sent, att man 

inte kunde köpa det på en upphandling - utan vi var tvungna att sätta igång. Vi kom 

igång någon vecka tidigare än vi normalt skulle gjort men väldigt sent. Inga handlingar 
var framtagna, utan endast schematiska skisser. Och så satte vi igång och riva.” 

(Byggentreprenör) 

Byggentreprenören anser att de administrativa bitarna av WELL, att undersöka vad som är 

godkänt, har tagit mycket arbetsbelastning och tid från projektet. Det har varit en svårighet i 

att inte veta vad som är kompatibelt med WELL eller inte.  

”Administrativt har det däremot tillfört väldigt mycket jobb.” (Byggentreprenör)  

Även arkitekten trycker på att WELL kom in sent i projektet när material och inredning redan 

var bestämt. De utgick från ett koncept som inte var certifierat och därför var de tvungna att 

lägga extra tid på att undersöka alla material.  

”Frågan om WELL kom en liten bit in i projektet när mycket redan var bestämt. Vi hade 
ett koncept att utgå ifrån som inte hade WELL-krav och det hade varit lättare att ha 

WELL med från början och direkt valt material och saker som man visste VOC-värden 

på till exempel, istället för att lägga ganska mycket tid på VOC.” (Arkitekt) 

Hållbarhetsansvarig nämner att han tycker att projektet tagit längre tid än han trott och att tid 

är en aspekt som personen saknat. Samtidigt nämner respondenten att de inte känt någon 

enorm press att få klart alla delar i projektet inför certifieringen.  
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”Det har nog tagit lite längre tid än vi trodde. Lite beroende på att många har mycket 

att göra och att ingen riktigt har satt ner foten heller kanske. Vi har inte heller känt 

någon superbrådska.” (Hållbarhetsansvarig) 

Vidare menar Hållbarhetsansvarig att projektet har haft en lång startsträcka då WELL sedan 

tidigare varit okänt för många inblandande. Till nästkommande projekt tror personen att 

lärdomar kan hämtas från detta projekt vilket kan effektivisera kommande projekt.  

”Eftersom det varit nytt har det varit en startsträcka. Man har behövt sätta sig in i 

saker. Nästa gång vet vi vad städfirman ska ha. Nu har vi varit tvungna att läsa oss till 
vad WELL-standarden säger, vad som är möjligt och vilka krav som vi kan ställa. Nästa 

gång kommer det självklart vara mycket lättare.” (Hållbarhetsansvarig) 

Hållbarhetsansvarig menar även att saker har dragit ut på tiden då många inblandande i 

projektet har haft mycket att göra.  

”det är tid och den biten som jag saknat. Det är väl hos många som det varit så. 

Problemet kan ha varit så att när man har mycket att göra, så skickar man ut en uppgift 
på dig och då förväntar jag mig att du ska göra den. Men så har man mycket att göra 

och då kommer jag inte att kolla dig förrän det blir lite för sent. Och då har det gått 4 

veckor när man återkopplar igen. Hade man haft mindre att göra hade man jagat dig 
efter en vecka och frågat hur det går och fråga om du kan komma in med det. Nu har det 

dragit ut på tiden för jag har varit väldigt upptagen. WELL AP har varit väldigt 

upptagen under sommaren upplevde jag det.” (Hållbarhetsansvarig)  

WELL AP styrker att det har tagit längre tid än planerat få klart alla delar i certifieringen inför 

verifieringen. Bland annat nämner WELL AP att framtagning av underhållsinstruktioner för 

ventilationssystemen har tagit lång tid. Denna indikator (05. Air filtration) är även ett skall-

krav i WELL.  

”Vi har inte skickat ansökan ännu för det tar lång tid att ta fram drift och 

underhållsinstruktioner från installationsentreprenören.” (WELL AP) 

4.4.3  Stöd  

Flera av aktörerna (WELL AP, Hållbarhetsansvarig, Affärsutvecklare, Byggentreprenör, 

Arkitekt) känner att de haft stöd från olika håll under processen. WELL AP anser att WELL-

coachen som tilldelas av IWBI har varit ett stöd i processen. Både WELL AP och 

Hållbarhetsansvarig ser IWBI som ett stöd som har varit tillmötesgående under projektet.  

”Vi har en WELL Coach från IWBI som hjälper med frågor och brainstorming kring hur 

WELL kan tolkas och implementeras från land till land.” (WELL AP) 

Vidare menar WELL AP att denne har funnit stöd utanför Sverige inom sin 

konsultorganisation. Personen nämner att det finns några till kollegor i Sverige som arbetar 

med WELL men att WELL AP är den främsta inom området i Sverige. WELL AP berättar att 

SGBC i dagsläget inte har utvecklat en stödfunktion för WELL, men att de troligtvis kommer 

att göra det.  
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”Jag har även fått stöd från WSP Kanada, från mina kollegor i Toronto. […] Inom WSP 

i Sverige är det jag som jobbat mest med WELL. Jag har även ett par andra kollegor i 

Sverige som också börjat jobba med WELL.” (WELL AP) 

Hållbarhetsansvarig lyfter fram WELL AP som ett stort stöd i certifieringsprocessen och 

personen känner inte att denne har saknat något stöd under processen.  

”WELL AP har varit min livlina och min hjälp, väldigt bra. […] Jätteduktig på WELL 

och är en av de bättre i Sverige misstänker jag. Det är inte så många som har jobbat 

med det. Så personen har varit ett väldigt stöd.” (Hållbarhetsansvarig) 

Internt menar Hållbarhetsansvarig att denne har fungerat som ett kunskapsnav inom 

Castellum under projektet. 

”Internt har det varit mest att de har frågat mig och jag har försökt lösa det.” 

(Hållbarhetsansvarig) 

Affärsutvecklaren bekräftar bilden av att Hållbarhetsansvarig fungerat som ett internt nav av 

kunskap. Även Arkitekten lyfter fram både Hållbarhetsansvarig och WELL AP som ett viktigt 

stöd.  

”Hållbarhetsansvarig har ansvarat för WELL processen. Vi insåg ganska snabbt att 

man måste ha en expert, det gick inte att bara lägga in WELL i projektet och fördela det 
på alla inblandade, utan han har fått driva processen. […] Så jag sa att det är 

nödvändigt att ha en person som kan driva en certifieringsprocess för det hade inte jag 

kunnat göra. Så Hållbarhetsansvarig har hållit i de delarna.” (Affärsutvecklare) 

”Jag tycker att det har varit ganska bra. Vi har haft en WELL-konsult som man har 

kunnat vända sig till och Hållbarhetsansvarig som varit en mellanhand vid frågor.” 

(Arkitekt) 

Vidare berättar arkitekten att det varit lätt att få svar vid olika frågor och att de diskuterat 

osäkerheter för att tillsammans komma fram till beslut. Samtidigt säger respondenten att det 

hade varit bra att ha med en akustiker i projektet då det är viktigt att ta in alla konsulter som 

behövs.  

”Jag känner att jag har haft lätt att fråga och man har snabbt kunnat få direkt kontakt 

vid frågor. Jag tycker inte att jag blev lämnad ensam. […] Och att vi tillsammans tog 

beslut om till exempel den lösa möbleringen, att lösa det i efterhand då det inte gick att 

få fram VOC-värden i förväg.” (Arkitekt) 

”Att ta in de konsulter som behövs, till exempel att man tar in akustikkonsult som kan 

säga om saker stämmer, för de räknar ju på ett annat sätt än vad vi gör i Sverige. […] 

Det är viktigt att få in alla från början, det underlättar mycket.” (Arkitekt) 

Byggentreprenören lyfter fram Byggprojektledaren som en stödfunktion under processen för 

entreprenaden. Byggprojektledaren har haft mycket kontakt med Hållbarhetsansvarig.  

”Byggprojektledaren var jättebra och Castellum har varit den drivande parten i det här 

och försökt hitta parametrar eller alternativ för att nå vissa resultat. Det var 

Byggprojektledaren väldigt behjälplig med.” (Byggentreprenör) 
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4.4.4  Kommunikation  

Förändringar under entreprenaden som rör byggnationen kommunicerades under byggmötena 

i ledning av Castellums Byggprojektledare. Förändringar kopplat till WELL menar 

Byggentreprenören delvis har protokollförts. Vidare menar respondenten att delar av tiden 

under byggmötena gick åt till diskussioner för att få förståelse för WELL:s krav.  

”Förändringar sker alltid i projekt och det tas upp och protokollförs på byggmötena. 

Det har ju delvis protokollförts. WELL dök bara upp och ’aha, vad är det här?’ och ’det 

ska vi uppfylla, det är bra’. Det protokollförs men det var mycket diskussioner om det då 
vi inte visste någonting. Så då gick det åt väldigt mycket tid om att prata om vad WELL 

var – ’vad är det vi ska göra?’. Handfatet var en typisk sådan sak. Limmet i golvet där 
ute. Det hanterades som vilken annan ändring som helst, ett tillkommande och avgående 

arbete. Inget konstigare än så.” (Byggentreprenör) 

Hållbarhetsansvarig styrker att Byggprojektledaren hade ansvar för byggmötena och WELL-

avstämningen där byggentreprenören samt installationsentreprenören deltog. Bygg-

projektledaren hade som ansvar att rapportera till mötena med projektgruppen. 

”Byggaren och vent var […] med på byggmötena där jag inte var med utan där 

Byggprojektledaren […] var med.”  (Hållbarhetsansvarig) 

”Byggprojektledaren fick ju vissa delar som han var tvungen att stämma av och då fick 

han ett okej eller nej av sina entreprenörer och det är möjligt att det fanns i protokoll 

[…] För det är ju smart att om någon har lovat något är det ju bra att ha det nedskrivet. 
Då kom han tillbaka till nästa möte och sa ’det är okej på bygg gällande de här två 

grejerna, men det här tycker vent är fel’. Det var liksom i de olika forumen.” 

(Hållbarhetsansvarig) 

Hållbarhetsansvarig menar att projektgruppen hade projekteringsmöten tillsammans varje 

alternativt varannan vecka utefter projektets behov. Under dessa möten fanns en 

avstämningspunkt för WELL. Mötesprotokollet skickades ut till projekteringsgruppen. 

”Vi hade som en […] mötesstruktur där man hade möte varje/varannan vecka. När det 

var som mest intensivt var det nog varje vecka, men annars varannan vecka. Där kom 

WELL upp som en del på mötet och då hade vi som en WELL-punkt, precis som man har 

på ett vanligt projekteringsmöte. Då gick vi igenom de punkterna som var aktuella att 

lösa just då – ’bock eller inte? - vad ska vi göra istället?’ Nya frågor kom upp ibland. 
Då vart det ett protokoll på det så att alla i den här projekteringsgruppen fick det.” 

(Hållbarhetsansvarig) 

Affärsutvecklare och Arkitekten, som båda är en del av projektgruppen, instämmer att 

ändringar kopplat till WELL behandlades löpande under projektets gång under 

projekteringsmötena. Då har de exempelvis haft avstämningar gällande hur de låg till i 

projektet och vad som behövde göras.  

”Ändringar kommunicerades på möten som var varannan vecka. Det kunde vara till 

exempel ´nej vi måste ha fler skrivbord, ta bort de där sofforna´, ´vi måste ha mer 

förvaringsskåp´ eller diskussioner om vilka rum som skulle ha möjlighet till 
videokonferens och inte. Det var ganska många frågor och ändringar, både stora och 

små saker.” (Arkitekt) 
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Gentemot WELL AP menar Hållbarhetsansvarig att kommunikationen sköttes likt ett 

miljöcertifieringsprojekt där WELL AP agerade bollplank, stöd och fördelade arbetsuppgifter 

mellan inblandade aktörer.  

”Jag har arbetat med WELL AP i ett LEED-projekt […] och då arbetade vi på ett 
liknande sätt. WELL AP var vårt bollplank och tog fram att ’de här 10 grejerna ska den 

här aktören göra, de här 7 ska den här aktören göra’ och sedan fördelade personen ut 
jobbet. Det har vi gjort här också. På så vis är det ganska likt ett 

miljöcertifieringsprojekt rent arbetsmässigt.” (Hållbarhetsansvarig) 

Uppstartsmöte samt presentation av certifieringsplan, vilket även är en del av indikatorn 85. 

Integrative design, har inblandande aktörer olika åsikt om. Mötet var till för att kommunicera 

WELL:s syfte samt se till att alla aktörer har samma utgångspunkt menar WELL AP. WELL 

AP lyfter fram indikator 85. Integrative design som en positiv del för att kunna integrera 

WELL i hela processen. Respondenten menar att dokumentet med certifieringsplanen använts 

som ett kommunikationsmedel i arbetsprocessen. 

”De kommunicerades till projektgruppen via ett dokument som också innehöll 

kommentar om status för varje feature. Allt kommunicerades genom Byggprojektledare 

och Hållbarhetsansvarig.” (WELL AP) 

Vidare menar WELL AP att indikatorn är väldigt intressant för att det samlar alla inblandande 

aktörer.  

”Feature 85 Intergrative design var också intressant att jobba med. Särskilt på grund av 

att man tar med HR, drift- och förvaltningspersonal (förutom det vanliga 

projektteamet).” (WELL AP) 

Byggentreprenören anser att mötet med genomgången om WELL bland annat var för 

långdraget och ser inte vitsen med den typen av möten.  

”Det kom in en konsult som pratade om WELLness i flera timmar, en person som kom in 
och pratade i flera timmar. Det är ett icke vänligt system som kostar pengar.” 

(Byggentreprenör) 

Samtidigt nämner WELL AP kommunikation till inblandande aktörer som en av de största 

utmaningarna i projektet.  

”Kunna kommunicera det enkelt till involverade aktörer som inte jobbat med detta 

tidigare.” (WELL AP) 

4.4.5  Arbetsprocess & samordning 

WELL-implementeringen startade med att WELL AP utförde en jämförelse av projektet 

gentemot WELL i form av en pre-assessment.  

”Jag utförde en skanning mot WELL. Jag jobbade tillsammans med arkitekt och 

ljusdesigner och gick igenom alla skall-krav och optimeringar. Sedan träffade jag 

Castellums projektledare och vi pratade om bygg- och installationsrelaterade frågor 

samt förvaltningsfrågor.” (WELL AP) 
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Hållbarhetsansvarig menar att under implementeringen av WELL är det viktigt att se över 

skall-kraven eftersom de är obligatoriska för att uppnå en certifiering. Skall-kraven har en 

påverkan om ett projekt kan genomföra en certifiering eller inte.  

”framförallt skall-kraven har man behövt tagit hänsyn till. De är viktiga för klarar vi 
inte en då spelar det ingen roll om vi inte klarar de andra. Vissa har varit tuffare än 

andra men de som är obligatoriska har alla varit viktiga.” (Hållbarhetsansvarig) 

Till skillnad från ett vanligt projekt är det mer att ta hänsyn till i pre-assesment än vad som 

hade genomförts vanligtvis i ett av Castellums projekt, vilket Hållbarhetsansvarig menar 

påverkar arbetsprocessen genom nya utmaningar.  

”Nya frågor har inkommit. Nya saker att ta hänsyn till. Nya aspekter som vi inte brukar 
ta hänsyn till i vanliga projekt har kommit in. En del är man inne och snuddar på i 

andra miljöcertifieringar - allt det där med dagsljus och luft. Men här har det gått ett 
steg längre och det är mer fokus på oss som sitter här. Framförallt nya krav och 

aspekter som vi inte brukar jobba med.” (Hållbarhetsansvarig) 

Hållbarhetschefen menar att generellt sett är alla krav som inarbetade i funktionshandlingarna 

för bygget lätta att uppnå, medan osäkerheter gällande krav påverkar arbetsprocessen negativt.  

”Egentligen är det så att alla indikatorer som vi vet om vad kravet är och som man har 

arbetat in i funktionshandlingarna i bygget, det löser man. Det enda som är svårt är 
osäkerheter och sådant som innebär krav på en annan verksamhet. Det är sådant som är 

svårt. […] När det är osäkerheter som materialval så är det svårt. Alla saker som du 

redan idag kan ställa krav på är idag lätt. Det handlar bara om en kostnadsfråga och ett 

funktionskrav.” (Hållbarhetschef) 

Hållbarhetschefen lyfter även, förutom utarbetade funktionshandlingar, vikten av en 

samordnare i WELL-projekt. Denna samordnare borde ha som roll att kvalitetssäkra arbetet, 

få ut kunskap om WELL i projektet, se till helheten med WELL och fungera som stöd i 

projektet.  

”En nyckel generellt när man arbetar med certifieringar, exempelvis miljö-
certifieringar, är det att det krävs att det finns en miljösamordnare/ 

hållbarhetssamordnare i projektet som säkrar upp att vi ställer rätt krav och att kraven 

lever ut till olika underentreprenörer eller projektörer i den här gruppen. Samma sak är 
med WELL-certifiering att det handlar mest om kunskap ut i projektet. Det är också en 

nyckel, man måste ha en sådan person i projektet annars kommer det inte fungera. Du 

kan inte bara splittra upp kraven på ett antal projektörer för man behöver kolla på 
helheten - Det är också en jätteviktigt bit. Att det är någon som säkrar upp att det 

faktiskt blir gjort på rätt sätt. Att det finns någon som kan svara på frågor kopplat till 

det.” (Hållbarhetschef) 

Vidare beskriver Hållbarhetsansvarig arbetsprocessen som enklare än en miljöcertifiering. 

Detta då WELL kräver mindre dokumentation och lägger mer vikt på mätningar av faktiskt 

resultat.  

”Sedan är det kanske lite mindre krav och dokumentation, men det är ganska likt ett 

miljöcertifieringsprojekt.” (Hållbarhetsansvarig) 

Hållbarhetsansvarig anser att det är svårt att samordna projektet, framförallt att det är en 

utmaning att få alla att gå åt samma håll och finna ett intresse för WELL.  
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”Det var en utmaning att få med alla på banan, bland annat ventilationsentreprenören, 

och få dem att tycka det är angenämt att jobba med WELL.” (Hållbarhetsansvarig) 

I kontorsprojektet var inte handlingarna utarbetade vilket Byggentreprenören anser påverkade 

den administrativa bördan negativt då den ökade. Detta i och med att WELL kom in i 

projektet sent och kraven kopplat till WELL var utarbetade men inte specificerade. Vidare 

menar Byggentreprenören att arbetsbelastningen inte skilt sig gentemot något annat projekt.  

”Det (att projektet inte var tänkt att WELL-certifierat från början) har egentligen inte 

påverkat. Inte själva bygget. Administrativt har det däremot tillfört väldigt mycket jobb. 
Det ställs massor med krav. […] Ställda krav fick vi, det gav en arbetsbelastning där vi 

själva inte visste vad saker betydde. Men när vi hade kunnat specificera vad det var vi 

skulle kunna göra då var det inte mer jobb med det här gentemot någonting annat. Om 
man vet vad man ska söka efter så är det inget svårt. Men när du inte ens vet vad du 

söker efter då blir det ju stökigt.” (Byggentreprenör) 

Vidare menar Byggentreprenören att systemet saknar användarvänlighet.  

”Det är inte användarvänligt. Det är väldigt mycket paragrafer och mycket variabler. 

Det krävs att man har studerat det här. Det är ingen 3-årig utbildning, men man 

behöver nog sitta med det i flera månader för att riktigt förstå det. De som har gjort det 
stoltserar med sin kunskap och gör inte det här systemet lättare. Det ska vara såhär 

svårt för att det ska vara svårt.” (Byggentreprenör) 

Byggentreprenören anser att mer av WELL måste in i projekteringen, vilket innebär att det 

behöver anställa någon som är insatt i systemet, vilket är kostsamt. Byggentreprenören hade 

uppskattat mer tydlighet i projektet och uttrycker en frustration gällande att systemet är 

invecklat att få förståelse för.  

”Man ska ha med det (WELL) i projekteringen. Och de kan inte heller det där så det 

innebär att någon skulle behöva göra förtydligande eller förenklingar. Inte så att man 

inte gör det WELLness-certifierat utan att man är tydlig med vad som gäller. ’Ska vi nå 
WELLness måste vi göra de här punkterna’. ’De här är de enkla grejerna i Sverige’ och 

så att varorna inte har fel värden. Och det har man inte gjort ännu. Utan man tar alla 
aspekter och så börjar man bena i dem. Och man kan sitta i timmar för den som tycker 

det är kul med paragrafer, men det är inte kul. Det är bara pengaförstöring.” 

(Byggentreprenör) 

En bättre styrning är även något som Byggentreprenören efterfrågar för att få ett mer 

välfungerande projekt. 

”Om du menar WELLness så saknade man en bra styrning av det. Där någon har skurit 
i det här WELLness. Nu har jag bara sett det lilla som påverkat oss. Det är ett enormt 

styrsystem när man går in i varje detalj och petar. Det där borde någon skriva en 

mycket bättre manual för, så man slipper ha någon konsult som jag antar tar 2000 
kronor i timmen. […] Och så får arkitekten välja grejerna på en gång istället för att vi 

nu ska springa runt och mäta.” (Byggentreprenör) 

Även Affärsutvecklaren uttrycker sig positivt med att Arkitekten borde få vara med och 

påverka valen. Personen lyfter även fram att det är positivt om inredningsarkitekt samt 

arkitekten för bygg är samma, då det är lättare att skapa ett helhetskoncept som genomsyras 

av WELL. I övrigt menar Affärsutvecklaren att i gestaltningen inte påverkats av WELL i stor 

grad utan varit en aspekt som tagits hänsyn till i form av aktiva val.  
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”Vi hade samma arkitekt på bygg och inredning, och det tycker jag är väldigt bra. […] 

När man utformar kontor så kan det ofta bli en miss-match mellan gestaltning och 
inredning, ofta är det så att byggaren har byggarkitekten och sedan har hyresgästen 

själv en inredare som inte ingår i byggprojektet. Men ett gestaltningskoncept innefattar 

ju både färger och materialval, inredning och möbler.” (Affärsutvecklare) 

Affärsutvecklaren anser att projektet klarade många av de byggtekniska bitarna utan att 

projekteringen behövdes justeras. Det personen lyfter fram som behövde justeras var 

belysningsprojekteringen som blev mer avancerad än planerat.  

”Vi klarade många av de byggnadstekniska delarna utan att egentligen behöva göra 

några förändringar mot den projektering vi redan hade gjort.” (Affärsutvecklare) 

WELL-certifieringen har påverkat arbetsprocessen menar både Affärsutvecklaren och 

Arkitekten. Processen har fått en mer undersökande karaktär och verifieringen av olika steg 

har skett noggrannare. Exempelvis gjordes en grundlig utredning av möbler innan 

beställningen skickades iväg.  

”Det blir lite mer undersökande vad gäller material, möbler, nickelfria handtag och få 

till ljusmiljön. Det är lite mer att täcka in.” (Arkitekt) 

Vidare berättar Arkitekten att det varit större fokus på människan och inredningsarkitekturen i 

detta projekt jämfört med andra projekt. Respondenten tror att en del kontor inte kommer att 

välja att certifiera sig just på grund av att det är många delar som ska tas med, men det är 

också det som bidrar till att det blir väl genomfört.  

”Man måste ju förhålla sig till WELL-kraven men det har varit mer fokus på människan 
och inredning. Jag har försökt jobba med en varierad kontorsmiljö, att det ska vara 

friktionsfritt, stora och fria ytor. Jag tycker nog att det har varit ett mer mänskligt 

perspektiv.” (Arkitekt) 

”Det är nog inte alla kontor som väljer att certifiera sig för det känns som att man 

behöver täcka in ganska många delar. Men det blir ju väl genomfört och alla aspekter 

tas in. Det gör man inte alltid annars och man har inte det tänket som beställare.” 

(Arkitekt) 
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5  DISKUSSION 
Följande kapitel behandlar författarnas diskussion kring WELL-certifieringen av kontoret. 

Resonemang förs kring projektets intentioner och utfall, utmaningar som uppkommer vid 

implementering av WELL samt arbetssätt vid implementering av WELL.  

5.1 Utvärdering av projektets intentioner & utfall 

I avsnittet diskuteras Castellums målbild med projektet Flat Iron Building och intentionerna 

med att genomföra en WELL-certifiering kopplat till International WELL Building Institutes 

syfte med certifieringen. Sedan diskuteras hur val av optimeringar har utförts för att uppnå 

intentionerna. Slutligen jämförs resultat kontra intentioner och en sammanfattande diskussion 

genomförs gällande forskningsfråga 1. 

5.1.1  Intentioner med WELL-certifieringen 

Ur intervjuerna framkom att Castellum haft en övergripande målbild med projektet i Flat Iron 

Building (se avsnitt 4.1.2 Målbild). Författarna upplever utifrån intervjuerna att när WELL 

kom in i projektet skapades nya intentioner med projektet som inte var uttalade. Detta yttrar 

sig i att respondenterna har lyft fram olika intentioner med certifieringen.  

De huvudsakliga intentionerna med WELL-certifieringen som nämns av respondenterna är 

att:  

• Stärka företagets varumärke 

• Ta lärdom genom att testa certifieringen på sig själva  

• Skapa ett hälsosamt kontor för sina anställda och därigenom vara en attraktiv 

arbetsgivare 

Författarna ser likheter mellan Castellums intentioner kopplat till hälsa och International 

WELL Building Institutes syfte med certifieringssystemet WELL Building Standard, då båda 

vill förbättra människors hälsa och välbefinnande genom den bebyggda miljön. Utöver denna 

koppling finns, enligt författarna, också likheter i Castellums övergripande målbild med 

projektet vilken också sätter människan i fokus. Både interna respondenter från Castellum och 

externa respondenter nämner intentionen att skapa ett hälsosamt kontor, vilket författarna 

anser styrker trovärdigheten i Castellums arbete med hälsa.  

Intentionerna med att stärka företagets varumärke samt ta lärdom anser författarna inte har en 

direkt koppling med International WELL Building Intitute:s syfte. Dock trycker flera av 
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respondenterna på vikten av kunskap och marknadsföring som katalysator för att ekonomiskt 

motivera investeringen av ett hälsocertifierat kontor. Författarna tror att kunskap och 

marknadsföring kan ge en spridning av certifieringssystemet, vilket på sikt kan skapa ett mer 

hälsosamt byggande. På så sätt anser författarna att Castellums intentioner indirekt kan 

kopplas samman med IWBI:s syfte med certifieringen. 

5.1.2  Val av optimeringar  

Utöver de intentioner som identifierats med projektet har författarna under intervjuerna 

identifierat ett antal faktorer som har påverkat valet av optimeringar i projektet, se Tabell 37. 

Vidare ser författarna att dessa val påverkar utfallet av certifieringen.  

Tabell 37: Sammanställning av faktorer som påverkat valet av optimeringar  

FAKTORER SOM PÅVERKAT 

VALET AV OPTIMERINGAR 

Castellums önskan att synliggöra WELL-certifieringen  

Tidplan  

Svårighetsgrad 

Kostnader 

Värdeskapande för verksamheten 

Anpassning till verksamheten 

Brukarnas önskemål 

Castellum berättar under intervjuerna att de vill att det ska synas att deras kontor är WELL-

certifierat och menar att de valt en del optimeringar för att öka certifieringens synlighet i 

lokalerna. Vidare framkommer det i intervjuerna att Castellum vill visa upp sitt kontor som 

referensobjekt för potentiella kunder som är intresserade av en WELL-certifiering. Författarna 

upplever därmed att detta är en faktor som genomsyrat de val av optimeringar som 

genomförts.  

Att WELL kom in sent i projektet medförde enligt respondenterna att en del val gjordes 

utefter hur lätta de var att uppfylla. Arkitekten beskriver att det inte fanns tillräckligt med tid 

för att välja optimeringar som krävde ombyggnation. Författarna ser därför att val av 

optimeringar påverkats av den snäva tidplanen och den projektering som redan var gjord. Vid 

intervjuerna framkommer även att kostnader var en styrande aspekt vid valen och författarna 

upplever att detta ses av aktörerna som en självklar faktor som påverkar alla byggprojekt.  

Respondenterna beskriver att vissa indikatorer ansetts vara för amerikanska och inte varit 

tillämpbara för verksamheten, vilket har lett till att optimeringar valts bort. Vidare lyfter 

respondenter att i valet funderade Castellum över vad som var värdeskapande för 

verksamheten, således vilka optimeringar som kommer nyttjas av verksamheten. Under 

workshops med brukarna fick de, enligt intervjuerna, möjlighet att påverka sitt framtida 

kontor. Däremot var det vid detta tillfälle inte förutsatt att kontoret skulle WELL-certifieras 
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och författarna ser att detta kan ha påverkat brukarnas önskemål gällande kontoret. Vad som 

är värdeskapande för verksamheten samt tillämpbarhet i verksamheten ser författarna 

följaktligen som faktorer som påverkat val av optimeringar. I vilken utsträckning brukarnas 

önskemål har tagits i beaktning vid val av optimeringar anser författarna vara oklart, dock 

anser författarna att intervjuerna tyder på att brukarna haft inverkan på slutresultatet.  

5.1.3  WELL-certifieringens utfall 

Genom intervjuerna ser författarna att det finns olika åsikter gällande vad projektet har 

uppnått genom certifieringen. De flesta respondenter anser att de har tagit lärdom genom att 

arbeta med WELL. Dessa personer menar att WELL har bidragit till att uppnå det slutgiltiga 

resultatet. Byggentreprenören anser dock att WELL varken har bidragit till ökad kunskap hos 

denne eller till kontorets visuella resultat. Personen anser sig däremot inte kunna utvärdera 

WELLness i kontoret. Under intervjuerna framkommer även från en av brukarna att det inte 

är tydligt vad WELL innebär. Således upplever författarna att de inblandade aktörerna inte 

fått en gemensam syn på nyttan med en WELL-certifiering.  

Gällande kontorets utformning är det flera respondenter som anser att det inte syns på 

kontoret att det är WELL-certifierat. Detta var alltså något Castellum ville uppnå men som 

författarna upplever som svårt att införliva. Vid intervjuerna framkommer att certifieringen 

inte är helt färdig, vilket författarna tror kan påverka synligheten av WELL. Vidare tror 

författarna även att vissa tekniska krav som förbättrar inomhusmiljön inte syns i den fysiska 

miljön, bland annat det avancerade styrsystemet till belysningen och VOC-värden i målarfärg.  

Vid intervjuerna framkommer att det är svårt att se skillnad på andra nya kontor gentemot 

Castellums WELL-certifierade kontor. Enligt författarnas kartläggning av WELL Building 

Standard gentemot svenska regleringar, i avsnitt 3.4 Genomgång av indikatorer inom WELL, 

visas att flertalet av de aspekter som tas med i WELL redan inarbetade i Sverige, exempelvis 

ventilation, vatten, ljus och ljud. Trots att det inte finns krav på samma detaljnivå i Sverige 

tror författarna att likheterna kan vara en bidragande faktor till att det är svårt att skilja på ett 

vanligt kontor utformat för en god arbetsmiljö och ett WELL-certifierat kontor. 

Respondenterna beskriver att det färdiga kontoret är fint och trivsamt. Vidare beskrivs 

kontoret som att det är flexibelt och det finns olika typer av arbetsplatser beroende på 

personlig preferens för dagen. Den stora loungen i kontorets entré är också omtyckt enligt 

respondenterna. Enligt respondenterna krävs det fortfarande mer arbete med de mjuka 

frågorna för att implementera WELLness i verksamheten. Författarna ser utifrån intervjuerna 

tendenser på att den dagliga verksamheten har förändrats, exempelvis genom ”walk and talk”-

möten och fler aktiviteter med friskvårdsgruppen. Hittills anser författarna att utfallet upplevs 

som positivt av de flesta respondenterna. Hur det slutgiltiga utfallet kommer se ut är oklart, 
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och det finns arbete kvar att genomföra innan resultatet av certifieringen kan utvärderas 

fullständigt.   

5.1.4  Sammanställning  

En sammanställning av Castellums intentioner med certifieringen och författarnas bedömning 

av vilket utfall det fått visas i Figur 27. Med hjälp av plus- och minustecken illustreras även 

författarnas bedömning om utfallet bidrar till att uppnå respektive intention (+) eller inte (-).  

 

 

Figur 27: Sammanställning av projektets intentioner och utfall 

Genom att tydligt kunna visa upp WELL för sina kunder tror författarna att marknadsföring 

av certifieringssystemet skapas och Castellums image som ett fastighetsbolag i framkant 

stärks. Respondenter beskriver att företaget fått uppmärksamhet för projektet samt att intresset 

för WELL hos företagets kunder har ökat, vilket författarna anser styrks av att Castellum har 

ett flertal nya projekt på gång. Författarna ser en koppling mellan att valet av optimeringar 

styrts av att synliggöra certifieringen av kontoret samt företagets intentioner med att stärka sitt 

varumärke. Däremot yttrar respondenterna en tveksamhet gällande certifieringens synlighet i 

kontoret. Därmed anser författarna att Castellum delvis uppnått intentionen med att stärka 

företagets varumärke.  

Den andra intentionen med certifieringen som lyfts fram vid intervjuerna var att bygga upp 

kunskap inom företaget, vilket flera respondenter berättar att de gjort. Det är endast en 

respondent som menar att denne inte tagit lärdom genom att arbeta med systemet. Författarna 

ser att införskaffande av kunskap möjligtvis har hämmats av den korta tidplanen samt att val 

av optimeringar styrts av indikatorernas svårighetsgrad. Vidare menar författarna att 

tillgodogörande av ytterligare kunskap om certifieringssystemet och dess indikatorer hade 

gynnats av en tidigare implementering av WELL i projekteringen.  

Att fundera över vad som passar verksamheten och vad som är värdeskapande kan, enligt 

författarna, kopplas ihop med Castellums vilja att skapa ett hälsosamt kontor där de som 

arbetar trivs. Respondenterna är nöjda med den visuella utformningen av kontoret men menar 
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att det i slutändan handlar om att integrera WELL i den dagliga verksamheten, vilket har 

påbörjats. Författarna anser att det krävs fortsatt arbete för att nå upp till intentionen gällande 

hälsa och välbefinnande. 

Författarna anser att de faktorer som påverkat valet av optimeringar har bidragit till att uppnå 

de intentioner som fanns kring WELL-certifieringen. Detta trots att WELL inte var en del av 

den ursprungliga målbilden. I och med att målbilden gick i linje med certifieringens 

intentioner upplever författarna att det ändå var möjligt att ”lägga på” WELL som en 

ytterligare dimension till projektet. Således har WELL kunnat användas som ett verktyg för 

att uppnå projektets målbild. Om Castellums kontor i Stockholm kommer att bidra till ökat 

välbefinnande, och således uppfylla syftet med WELL Building Standard, återstår att se enligt 

författarna. Kontoret är ännu inte certifierat och författarna menar att det tar tid att kunna se 

synergieffekterna av certifieringen.  
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5.2  Utmaningar vid implementering av 

indikatorer 

Följande avsnitt behandlar utmaningar vid implementering av indikatorer i WELL-systemet. 

Avsnittet påvisar beaktade indikatorer i projektet som ansetts vara lättare och svårare utifrån 

intervjuerna. Detta ställs i sin tur gentemot litteraturgenomgången. I avsnittet identifieras 

även vilka faktorer som har underlättat samt försvårat i projektet varefter en 

sammanställande diskussion genomförs gällande forskningsfråga 2.  

5.2.1  Air 

Tabell 38 visar indikatorer kopplat till Air-konceptet samt författarnas bedömning av 

svårighetsgrad för att uppfylla indikatorn i projektet. Bedömningen är baserad på genomförda 

intervjuer med aktörerna.  

 

Tabell 38: Utifrån intervjuer bedömd svårighetsgrad av indikatorer som beaktats i projektet under konceptet Air 

 LÄTTARE SVÅRARE 

Air 

02 Smoking ban   

03 Ventilation effectiveness   

04  VOC reduction   

07 Construction pollution management   

09 Cleaning protocol   

13 Air flush   

29 Cleaning equipment   

 

Indikator 04. VOC reduction framhävs i intervjuerna som svår att arbeta med då den inte är 

anpassad till de produkter inom lös möblering som finns på den svenska marknaden. 

Respondenterna berättar att det istället krävs dyra mätningar för att verifiera att WELL:s krav 

uppfylls. Respondenterna trycker på att det skapas en osäkerhetsfaktor eftersom det är ett 

skall-krav som måste uppfyllas för att få certifieringen. Att VOC inte regleras i Sverige 

bekräftas av författarnas kartläggning som visas i Tabell 25. I tabellen syns även att 

Miljöbyggnad inte berör frågan. Enligt kartläggningen ställer LEED krav på VOC men då 

lokalen totalrenoveras invändigt och material och lös möblering byts ut ser författarna att 

projektet inte får hjälp med indikatorn av den tidigare gjorda LEED-certifieringen.  

En indikator där författarna ser att det saknats förståelse hos en del inblandade aktörer är 13. 

Air flush. Enligt respondenterna valdes indikatorn bort i projektet med anledning av den snäva 
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tidplanen. Byggentreprenören hade dock förstått kravet felaktigt vilket yttrar sig i form av en 

skeptisk syn på WELL-systemet hos personen. Enligt författarnas kartläggning i Tabell 25 

finns ingen motsvarighet till indikatorn i svenska regelverk. Trots detta verkar optimeringen, 

enligt författarnas uppfattning, inte vara svår att uppnå. Ett motsvarande krav finns i LEED, 

men genomblåsningen av luft har till syfte att ta bort konstruktionsrelaterade föroreningar i 

inomhusluften och måste därför genomföras efter ombyggnationen. Därmed anser författarna 

att den befintliga LEED-certifieringen inte underlättat möjligheten att uppfylla indikatorn.  

Gällande indikator 02. Smoking ban framkommer det under intervjuerna att den är enkel att 

uppfylla då det endast krävs en policy samt skyltar om rökförbud. Ingen respondent nämner 

svenska regelverk, men enligt kartläggningen i Tabell 25 ställer Arbetsmiljöverkets 

föreskrifter liknande krav på rökning. LEED har samma krav som WELL men det 

framkommer inte under intervjuerna om detta underlättat eller inte.  

Indikatorer som rör ventilation (03. Ventilation effectiveness, 07. Construction pollution 

management) har under intervjuerna framställts som lätta att uppfylla då de kräver ingen eller 

väldigt lite ansträngning utöver det arbetssätt som används vid andra projekt i Sverige. Under 

intervjuerna lyfts det fram att lokalen hade goda förutsättningar med god takhöjd, vilket 

underlättade ventilationsprojekteringen. Kartläggningen som författarna gjort styrker att 

ventilation tas upp i svenska regelverk, men det finns inte regleringar gällande indikator 07. 

Construction pollution management. Ur intervjuerna framkom dock att det arbetssätt som 

brukar användas i Sverige var tillräckligt för att uppfylla indikatorn.  

Under intervjuerna framgår indikatorer kopplat till städning av lokaler (09. Cleaning protocol, 

29. Cleaning equipment) som lätta att uppfylla. Städning regleras av Arbetsmiljöverket 

föreskrifter enligt kartläggningen som visas i Tabell 25. Utöver de krav som redan ställs i 

Sverige framkommer det ur intervjuerna att speciella rutiner togs fram för att uppfylla de krav 

som ställs i WELL.  

Sammanfattningsvis anser författarna att utmaningarna inom konceptet Air har berott på 

avsaknad av produktinformation. Då certifieringen är amerikansk menar respondenterna att 

den inte är anpassad efter de produkter som finns på den svenska marknaden. Författarna 

upplever även att brist på tid och kommunikation försvårat arbetet med indikatorer inom Air-

konceptet. Vidare ser författarna att arbetet med Air-konceptet har gynnats av 

Arbetsmiljöverkets föreskrifter, Boverkets byggregler samt byggnadens utformning. 

Författarnas bedömning av faktorer som underlättat och försvårat visas i Tabell 39. 
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Tabell 39: Faktorer som underlättat och försvårat vid implementering av indikatorer under konceptet Air 

 UNDERLÄTTAT FÖRSVÅRAT 

RÖKNING 

Arbetsmiljöverkets föreskrifter  

Möjlighet att upprätta kontorsspecifik 

policy 

 

VENTILATION 

Byggnadens utformning 

Arbetsmiljöverkets föreskrifter  

Boverkets byggregler 

Tidsbrist 

Bristande kommunikation 

VOC  Avsaknad av produktinformation 

STÄDNING Arbetsmiljöverkets föreskrifter   

5.2.2  Water 

Tabell 40 visar indikatorer kopplat till Water-konceptet samt författarnas bedömning av 

svårighetsgrad för att uppfylla indikatorn i projektet. Bedömningen är baserad på genomförda 

intervjuer med aktörerna. 

 

Tabell 40: Utifrån intervjuer bedömd svårighetsgrad av indikatorer som beaktats i projektet under konceptet Water 

 LÄTTARE SVÅRARE 

Water 

30 Fundamental water quality   

31 Inorganic contaminants   

32 Organic contaminants   

33 Agricultural contaminants   

34 Public water additives   

35 Periodic water quality testing   

37 Drinking water promotion   

 

Indikator 37. Drinking water promotion upplevdes av respondenterna som svår på grund av 

lokalens utformning. Den beskrivs som en optimering projektet satsade på att uppnå men i 

slutändan valdes den bort. WELL kom in sent i projektet när projekteringen redan var 

påbörjad vilket författarna tror försvårade arbetet med indikatorn. Författarnas kartläggning 

som presenteras i Tabell 26 visar att frågan om vattenkonsumtion varken tas upp i svenska 

regelverk eller miljöcertifieringar, således menar författarna att det inte fanns något som 

underlättade arbetet. 

De indikatorer som rör vattenkvalitet (indikator 30-35) lyfts fram i intervjuerna som lätta att 

uppfylla då respondenterna beskriver att bra vattenkvalitet är en självklarhet i Sverige. 

Kartläggningen i Tabell 26 styrker detta då Boverkets byggregler tar upp frågan om 
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vattenkvalitet och hänvisar vidare till livsmedelsverket gällande regler för dricksvatten. Vid 

intervjuerna framkommer även att indikator 35. Periodic water quality testing valdes bort på 

grund av att det inte är nödvändigt att testa vattenkvalitet i byggnader i Sverige.  

Sammanfattningsvis ser författarna att arbetet med konceptet Water har försvårats av 

byggnadens utformning samt att WELL kom in sent i projektet. Vattenkvalitet är dock något 

som uppfylls i Sverige tack vare landets förutsättningar och de regler som finns. Författarnas 

bedömning av faktorer som underlättat och försvårat visas i Tabell 41. 

Tabell 41: Faktorer som underlättat och försvårat vid implementering av indikatorer under konceptet Water 

 UNDERLÄTTAT FÖRSVÅRAT 

VATTENKVALITET 
Bra vattenkvalitet i Sverige 

Boverkets byggregler 

 

VATTEN-

KONSUMTION 

 Byggnadens utformning 

WELL kom in sent i projektet 

5.2.3  Nourishment 

Tabell 42 visar indikatorer kopplat till Nourishment-konceptet samt författarnas bedömning 

av svårighetsgrad för att uppfylla indikatorn i projektet. Bedömningen är baserad på 

genomförda intervjuer med aktörerna. 

 

Tabell 42: Utifrån intervjuer bedömd svårighetsgrad av indikatorer som beaktats i projektet under konceptet Nourishment 

 LÄTTARE SVÅRARE 

Nourishment 

38 Fruits and vegetables   

41 Hand washing   

 

Det lyfts fram under intervjuerna att indikator 41. Hand washing har varit problematisk på 

grund av de förutsättningar som funnits. Respondenterna berättar att när WELL kom in i 

projektet var valen kring kranar och handfat redan gjorda utifrån det koncept som tagits fram 

för Castellums kontor i Göteborg. Då de valda produkterna inte uppfyllde WELL:s krav var 

de tvungna att bytas ut. Vid intervjuerna framkom att det var förvånansvärt svårt att hitta 

produkter som passade, och extra tid gick åt att till lösa detta. Enligt författarnas kartläggning 

som visas i Tabell 27 ställer Arbetsmiljöverkets föreskrifter krav på tvättplatser, men att det 

inte finns regleringar kring höjd på vattenstråle och storlek på handfat. Författarna ser därför 

att detta kan vara en bidragande faktor till att det inte finns så många svenska produkter som 

passar de krav som ställs i WELL.  
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Indikator 38. Fruits and vegetables tas varken upp i svenska regelverk eller 

miljöcertifieringar, se Tabell 27. Under intervjuerna framkommer det också att det är nytt att 

arbeta med kost på byggnadsnivå i Sverige. Respondenterna anser dock att indikatorn inte är 

svår att uppnå då den är ett tillägg i kontoret.  

Sammanfattningsvis anser författarna att arbetet med konceptet Nourishment har försvårats av 

att WELL kom in sent i projektet då vissa val redan var genomförda. Vidare ser författarna att 

arbetet med Nourishment-konceptet har gynnats av de bestämmelser som finns i 

Arbetsmiljöverket samt att vissa saker har kunnat ”läggas till” i kontoret. Författarnas 

bedömning av faktorer som underlättat och försvårat visas i Tabell 43. 

Tabell 43: Faktorer som underlättat och försvårat vid implementering av indikatorer under konceptet Nourishment 

 UNDERLÄTTAT FÖRSVÅRAT 

KOST Tillägg av lös inredning  

HYGIEN 
Arbetsmiljöverkets föreskrifter  WELL kom in sent i projektet 

Svenskt produktsortiment 

5.2.4  Light 

Tabell 44 visar indikatorer kopplat till Light-konceptet samt författarnas bedömning av 

svårighetsgrad för att uppfylla indikatorn i projektet. Bedömningen är baserad på genomförda 

intervjuer med aktörerna. 

Tabell 44: Utifrån intervjuer bedömd svårighetsgrad av indikatorer som beaktats i projektet under konceptet Light 

 LÄTTARE SVÅRARE 

Light 

53 Visual lighting design   

54 Circadian lighting design   

55 Electric light glare control   

56 Solar glare control   

57 Low-glare workstation design   

61 Right to light   

63 Daylighting fenestration   

 

Indikatorer kopplat till belysning (53. Visual lighting design, 54. Circadian lighting design, 

55. Electric glare control, 57. Low-glare workstation design) har utifrån intervjuerna bedömts 

av författarna som svårare. Detta utspelade sig i projektet bland annat genom att 

belysningsprojekteringen var tvungen att justeras, vilket enligt intervjuerna bland annat 

berodde på att WELL tidsmässigt kom in sent i projektet.  
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Ytterligare en orsak till svårigheterna med belysningsprojekteringen som nämns under 

intervjuerna är att ljusdesign inte är inarbetat i det svenska sättet att projektera. Detta trots att 

den svenska standarden för belysning, Ljus & Rum Planeringsguide för belysning inomhus, 

enligt intervjuerna fungerar bra att kombinera med WELL. Att svenska regleringar tar upp 

indikatorer kopplat till belysning bekräftas i författarnas kartläggning som visas i Tabell 28 då 

samtliga indikatorer benämns i både Arbetsmiljöverkets föreskrifter samt i Boverkets 

byggregler.  

Under intervjuerna har inte byggnadens miljöcertifiering nämnts som gynnande för WELL-

certifieringen, trots att ekvivalenter och likheter finns mellan systemen vilket visas i Tabell 

28. Enligt intervjuerna är belysning något som projekterats om i det nya kontoret då en 

totalrenovering genomfördes, således underlättar inte den tidigare utförda LEED-

certifieringen dessa indikatorer.  

Indikatorerna kopplat till Ljusinsläpp (56. Solar glare control, 61. Right to light, 63. 

Daylighting fenestration) har utifrån intervjuerna bedömts av författarna som lättare 

indikatorer att uppnå i projektet. Detta då projektet gynnats av byggnadens långsmala 

utformning med mycket fönster, men även då byggnaden är miljöcertifierad. I Tabell 28 

bekräftas att dessa indikatorer tas upp i LEED och/eller Miljöbyggnad. 56. Solar glare control 

och 61. Right to light berörs i båda systemen och 63. Daylighting fenestration berörs i 

Miljöbyggnad.  

Vid intervjuerna framkommer även att Arbetsmiljöverkets föreskrifter har riktlinjer som 

gynnar indikatorerna kopplat till ljusinsläpp. Detta bekräftas i författarnas kartläggning som 

visas i Tabell 28. Detta skulle enligt författarna kunna tyda på att dagsljus är införlivat i det 

svenska sättet att bygga vid design av kontorsmiljöer.  

Sammanfattningsvis ser författarna att svårigheterna i Light-konceptet har berott på att WELL 

kom in i ett sent skede i projektet samt att det i Sverige inte är lika inarbetat att arbeta med 

ljusdesign på det sätt som WELL ställer krav på. Vidare ser författarna att uppfyllnad av 

indikatorer i Light-konceptet har underlättats genom att byggnadens befintliga prestanda har 

varit god. Även de svenska regleringarna har underlättat. Författarnas bedömning av faktorer 

som underlättat och försvårat visas i Tabell 45.  
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Tabell 45: Faktorer som underlättat och försvårat vid implementering av indikatorer under Light-konceptet 

 UNDERLÄTTAT FÖRSVÅRAT 

BELYSNING 

Svensk standard för belysning WELL kom in sent i projektet 

Ljusdesign är inte inarbetat i svenskt sätt att 

projektera 

LJUSINSLÄPP 

Byggnadens utformning 

Byggnadens LEED-certifiering 

Byggnadens Miljöbyggnadscertifiering 

Arbetsmiljöverkets föreskrifter  

Boverkets byggregler 

 

5.2.5  Fitness 

Tabell 46 visar indikatorer kopplat till Fitness-konceptet samt författarnas bedömning av 

svårighetsgrad för att uppfylla indikatorn i projektet. Bedömningen är baserad på genomförda 

intervjuer med aktörerna. 

 

Tabell 46: Utifrån intervjuer bedömd svårighetsgrad av indikatorer som beaktats i projektet under konceptet Fitness 

 LÄTTARE SVÅRARE 

Fitness 

64 Interior fitness circulation   

66 Structured fitness opportunities   

67 Exterior active design   

69 Active transportation support   

71 Active furnishings   

 

64. Interior fitness circulation har under intervjuerna benämnts som svår då det behandlar att 

motivera personalen att göra aktiva val. Även om satsningar skulle genomföras för att göra 

upplevelsen i trappan nöjsammare, menar respondenterna att det är svårt att uppnå syftet med 

indikatorn. Enligt författarnas kartläggning som presenteras i Tabell 29 benämns trappans 

säkerhet och tillgänglighet i de svenska riktlinjerna Arbetsmiljöverkets föreskrifter och 

Boverkets byggregler, dock ej något om att motivera till aktiv användning av trappan. 

Kartläggningen visar även att varken Miljöbyggnad eller LEED tar upp aspekten om trappans 

utformning.  

Övriga indikatorer som kan kopplas till aktiv design (67. Exterior active design, 69. 

Active transportation support, 71. Active furnishing) har enligt författarnas bedömning utifrån 

intervjuerna varit lättare att uppfylla. 71. Active furnishing är ett tillägg, vilket under 

intervjuerna lyfts fram som en underlättande faktor. Författarnas kartläggning i Tabell 29 
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visar att både indikator 67. Exterior active design, 69. Active transportation support berörs i 

LEED och kan hjälpa vid en WELL-certifiering. I intervjuerna nämns bland annat cykelrum, 

vilket är ett krav även i LEED, som likvärdigt i båda systemen. Respondenterna menar även 

att lokalens läge gentemot aktiviteter i närområdet har även möjliggjort poäng i indikatorn 

67. Exterior active design.  

Indikatorn kopplat till hälsoinitiativ (66. Structured fitness opportunities) har enligt 

intervjuerna ansetts vara enkel då denna innebär upprättadnde av kontorsbaserade policys. 

Respondenterna anser att detta är lätt att implementera i företaget. Enligt kartläggningen som 

visas i Tabell 29 är ingenting reglerat i miljöcertifieringar eller svenska regleringar gällande 

hälsoinitiativ.  

Sammanfattningsvis ser författarna att utmaningarna i Fitness-konceptet i projektet har 

handlat om mjuka värden och att motivera människor till att göra aktiva val. Det har enligt 

intervjuerna och kartläggningen underlättat att byggnaden varit LEED-certifierad samt att 

lokalen ligger i ett bra läge som möjliggör många aktiviteter. Det som kunnat läggas till som 

lös inredning och tillägg har enligt intervjuerna ansetts vara enklare indikatorer. I Tabell 47 

visas författarnas bedömning av faktorer som har underlättat och försvårat projektet inom 

Fitness-konceptet.  

 

Tabell 47: Faktorer som underlättat och försvårat vid implementering av indikatorer under Fitness-konceptet 

 UNDERLÄTTAT FÖRSVÅRAT 

AKTIV DESIGN 

Byggnadens placering 

Byggnadens LEED-certifiering 

Tillägg av lös inredning 

Motivera personal till aktiva val 

HÄLSOINITIATIV 
Möjlighet att upprätta kontorsspecifik 

policy 

 

5.2.6  Comfort 

Tabell 48 visar indikatorer kopplat till Comfort-konceptet samt författarnas bedömning av 

svårighetsgrad för att uppfylla indikatorn i projektet. Bedömningen är baserad på genomförda 

intervjuer med aktörerna. 
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Tabell 48: Utifrån intervjuer bedömd svårighetsgrad av indikatorer som beaktats i projektet under konceptet Comfort 

 LÄTTARE SVÅRARE 

Comfort 

72 Accessible design   

73 Ergonomics: visual and physical   

74 Exterior noise intrusion   

75 Internally generated noise   

76 Thermal comfort   

78 Reverberation time   

80 Sound reducing surfaces   

83 Radiant thermal comfort   

 

Vid intervjuerna framkom att kraven ställda i WELL inom området ljudmiljö 

(74. Exterior noise intrusion, 75. Internally generated noise, 78. Reverberation time, 80. 

Sound reducing surfaces) varit lätta uppnå då Sverige har strängare krav, men även då 

miljöcertifieringar har högre krav än WELL Building Standard. Författarnas kartläggning som 

presenteras i Tabell 30 påvisar att både Arbetsmiljöverkets föreskrifter, Boverkets byggregler 

samt miljöcertifieringar tar upp ljudmiljö i flertalet aspekter. Författarna anser dock att 

kontorets inre ljudmiljö inte fått hjälp utav LEED och Miljöbyggnad då lokalen genomgått en 

ombyggnation. Vidare upplever författarna att klimatskalets höga prestanda, som delvis beror 

på miljöcertifieringarna, har påverkat positivt.   

Respondenterna berättar att svenska regleringar gällande tillgänglighet och ergonomi 

underlättar för att uppnå indikatorerna inom detta område (72. Accessible design, 73. 

Ergonomics: visual and physical). I kartläggningen, Tabell 30, som genomförts av författarna 

bekräftas att dessa indikatorer tas upp i Arbetsmiljöverkets föreskrifter och Boverkets 

byggregler. Författarna bedömer därför indikatorerna som lätta att uppnå. 

Enligt författarnas kartläggning som presenteras i Tabell 30 regleras indikator 

76. Thermal comfort både i miljöcertifieringar och svenska regleringar. Indikator 

83. Radiant thermal comfort tas däremot inte upp av något av systemen eller regleringarna. 

Intervjuerna framställer indikatorerna som lätta att uppnå. De styrker att byggnadens LEED-

certifiering underlättat arbetet med termisk komfort, men det nämns inget om Miljöbyggnad 

eller svenska regleringar.  

Sammanfattningsvis ser författarna att Comfort-konceptet enligt intervjuerna har uppfattats 

som lätta. Orsakerna till detta som författarna ser är att kraven i svenska regleringar är både 

strängare och går i linje med WELL:s krav, men även att byggnaden är miljöcertifierad har 

underlättat. I   
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Tabell 48 visas författarnas bedömning av vilka faktorer som underlättat i projektet.  

 

Tabell 49: Faktorer som underlättat och försvårat vid implementering av indikatorer under Comfort-konceptet 

 UNDERLÄTTAT FÖRSVÅRAT 

LJUDMILJÖ 

Arbetsmiljöverkets föreskrifter 

Boverkets Byggregler 

Byggnadens LEED-certifiering 

Byggnadens Miljöbyggnadscertifiering 

 

TILLGÄNGLIGHET  

&  

ERGONOMI 

Boverkets byggregler 

Arbetsmiljöverket föreskrifter  

 

 

TERMISK 

KOMFORT 

Byggnadens LEED-certifiering  

5.2.7  Mind 

Tabell 50 visar indikatorer kopplat till Mind-konceptet samt författarnas bedömning av 

svårighetsgrad för att uppfylla indikatorn i projektet. Bedömningen är baserad på genomförda 

intervjuer med aktörerna. 

 

Tabell 50: Utifrån intervjuer bedömd svårighetsgrad av indikatorer som beaktats i projektet under konceptet Mind 

 LÄTTARE SVÅRARE 

Mind 

85 Integrative design   

86 Post-occupancy surveys   

87 Beauty and design I   

88 Biophilia I – qualitative   

91 Business travel   

92 Building health policy   

99 Beauty and design II   

100 Biophilia II – quantitative   

 

Under intervjuerna framstår indikator 100. Biophilia II – Quantitative som en svårare 

indikator att uppnå. Respondenterna upplevde att kvoten växtlighet som ska uppfyllas var för 

stor kontra projektets förutsättningar. Vid intervjuerna lyfts även att vatten-elementet i 

gestaltningen saknades för att kunna uppfylla indikatorn. Eftersom indikatorn är en 

optimering har den kunnat väljas bort i projektet. LEED tar upp delar av indikatorn som är 

kopplat till växtlighet utomhus, vilket visas i författarnas kartläggning i Tabell 31. Eftersom 

hjälpen från LEED gäller utomhus underlättar detta inte i projektet. Inga svenska regleringar 
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underlättar eller motstrider indikatorn. Således bedömer författarna att svårigheterna som 

framkommer under intervjuerna är kopplat till gestaltning och utformning.  

Övriga indikatorer kopplade till utformning (87. Beauty and design I, 88. Biophilia I, 99. 

Beauty and design II) lyfts i intervjuerna fram som lätta att uppfylla. Detta trots att delar av 

WELL:s krav är otydliga enligt respondenterna. Indikatorerna handlar delvis om att utsmycka 

kontoret genom att göra tillägg, vilket gör det enkelt menar flera respondenter. Författarnas 

kartläggning som presenteras i Tabell 31 visar att varken indikator 87. Beauty and design I 

eller 88. Biophilia I beaktas i svenska regleringar. Takhöjd är däremot något som berörs i 

Arbetsmiljöverkets föreskrifter och Boverkets byggregler, se Tabell 31. Författarna har fått 

uppfattningen om att uppfyllandet av indikator 99. Beauty and design II underlättats på grund 

av lokalens förutsättningar.  

Vidare framkommer det under intervjuerna att indikator 91. Business travel och 92. Building 

health policy som är kopplade till hälsa, samt indikator 86. Post-occupancy survey är lätta att 

uppnå då det behandlar företagspolicys samt en enkätundersökning som ska genomföras. Det 

är endast enkätundersökning som tas upp av Arbetsmiljöverkets föreskrifter, se Tabell 31. 

Ingen annan indikator tas upp av svenska regleringar, enligt Tabell 31.  

85. Integrative design behandlar arbetssätt i WELL-projektet. Tabell 31 visar att det inte finns 

liknande krav i miljöcertifieringar eller svenska regleringar. I intervjuerna framkommer dock 

att indikatorn varit enkel att arbeta med, men att utmaningen ligger i att få med samtliga 

aktörer och skapa ett intresse för WELL. Indikatorn diskuteras vidare i avsnitt 5.3.3  

Kommunikation. 

Sammanfattningsvis anser författarna att utmaningarna inom konceptet Mind beror på höga 

krav från WELL. Vidare menar författarna att det som underlättat arbetet har varit 

byggnadens utformning samt svenska regleringar. De indikatorer som endast krävt ett tillägg i 

kontoret eller upprättande av en policy har också upplevts som enkla enligt respondenterna. 

Författarnas bedömning av faktorer som underlättat och försvårat visas i Tabell 51. 

 

Tabell 51: Faktorer som underlättat och försvårat vid implementering av indikatorer under Mind-konceptet 

 UNDERLÄTTAT FÖRSVÅRAT 

UTFORMNING 

Byggnadens utformning 

Arbetsmiljöverkets föreskrifter 

Boverkets Byggregler 

Tillägg 

Höga krav 

HÄLSOASPEKTER 
Möjlighet att upprätta kontorsspecifik 

policy 

 

ENKÄT Arbetsmiljöverket föreskrifter  
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5.2.8  Sammanställning  

Figur 28 sammanställer de utmaningar som i projektet uppkommit vid implementering av 

indikatorerna i WELL Building Standard i Sverige. Illustrationen i Figur 28 baseras på 

författarnas diskussion i avsnitt 5.2.1 Air - 5.2.7 Mind.  

 
Figur 28: Författarnas syn på utmaningar i projektet vid implementering av WELL:s indikatorer 

Utefter redogjorda svårigheter, kopplat till implementerade WELL-indikatorer i det specifika 

projektet, kan det enligt författarna i intervjuerna utläsas att krockarna med svenska lagar och 

regler har varit minimala. Således har även utmaningarna i avseende på svenska lagar och 

regler, när WELL kombineras med svenska regleringar, i princip varit obefintliga enligt 

författarna.  

Utmaningarna och svårigheterna i de sju koncepten som lyfts fram under intervjuerna anser 

författarna vara sammanlänkade till svenskt sätt att arbeta. Vidare menar författarna att den 

största utmaningen kopplat till byggandet i Sverige är avsaknaden av svensk motsvarighet till 

produktinformation gällande indikator 04. VOC Reduction. Författarna anser även att WELL 

är utmanande då det ställer krav på utformning av produktmått som inte är praxis på den 

svenska marknaden vilket är fallet för 41. Hand washing. Utöver detta upplever författarna att 

tidsmässiga och kommunikativa faktorer har försvårat arbetet, exempelvis vid indikator 13. 

Air flush, samt att kontorets utformning har påverkat arbetet negativt i ett fåtal aspekter, 

exempelvis vid indikator 37. Drinking water promotion.  

Svenska regler och lagar har enligt författarnas kartläggning i Tabell 39 – Tabell 51 

underlättat vid certifieringen av Castellums kontor. I projektet upplever författarna att 

koncepten Air, Water, Nourishment, Light och Comfort alla underlättats av de regleringar som 

finns i Arbetsmiljöverkets föreskrifter och/eller Boverkets byggregler, medan Fitness och 

Mind inte har fått hjälp av de svenska regleringarna. Under intervjuerna framkommer att 

aktörer anser att Sveriges krav står sig bra på den internationella marknaden, men även att 

metoder där det saknas lagstiftning står sig bra gentemot WELL:s krav. Sambanden som kan 
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dras, enligt författarna, i detta fall är att de svenska lagarna och regelverken inte har skapat 

utmaningar utan istället förutsättningar för implementering av WELL i Sverige. 

Det som inte fördjupats i denna rapport är indikatorer som valts bort i tidigt skede på grund av 

att Castellum ansett dessa som opassande i projektet kontra de svenska förhållandena, 

opassande för verksamheten eller för avancerade och kostsamma. En av de indikatorer som 

enligt intervjuerna ansågs vara för amerikanska är 93. Workplace family support som 

innefattar att arbetsgivaren ska erbjuda plats på förskola till anställdas barn. Författarna 

upplever att valet av optimeringar kan ha påverkat andelen indikatorer som i projektet ansetts 

vara utmanande, både i allmänhet men även i förhållande till svenska regleringar och lagar. I 

projektet strävar Castellum efter att uppnå nivå Guld, vilket enligt författarna skapar en större 

frihet i att kunna välja bort optimeringar som anses för utmanande kontra om de valt att 

certifiera för högsta nivån Platina. Författarna ser därmed att risken att stöta på fler 

”amerikaniserade” indikatorer kan öka i framtida WELL-projekt som siktar högre, vilket kan 

skapa nya utmaningar i planering, projektering, utförande och uppföljning. Författarna tror att 

optimeringarna möjliggör anpassning utefter landet och byggnadens förutsättningar.   

Det som författarna anser relevant att diskutera i detta fall är att Arbetsmiljöverkets 

föreskrifter samt Boverkets byggregler har krav och allmänna råd som gäller på en 

övergripande nivå. Detta till skillnad från WELL som i flertalet fall ställer mer definierade 

krav på detaljnivå. Författarna anser att skillnaden i detaljgrad gör att svenska lagar och regler 

blir svåra att ställa i jämförelse med WELL:s indikatorer. Detta medför, enligt författarna, att 

Arbetsmiljöverkets föreskrifter samt Boverkets byggregler kan underlätta att uppfylla 

indikatorer, men i flera fall krävs ytterligare ansträngning för att uppnå WELL:s krav.  
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5.3  Identifiering av arbetssätt 

Följande avsnitt presenterar arbetssätt i projektet Flat Iron Building med avseende på tid, 

stöd, kommunikation, arbetsprocess och samordning. Avsnittet avslutas med sammanfattande 

lärdomar samt en diskussion gällande forskningsfråga 3. 

5.3.1  Tidplan 

I projektets faser - implementering, genomförande och färdigställande - har tid benämnts i 

intervjuerna som en påverkande faktor i sättet att arbeta. Utifrån intervjuerna har illustrationen 

i Figur 29 tagits fram, vilken beskriver författarnas tolkning av hur respondenterna upplevt 

olika faser i projektet.   

 
Figur 29: Upplevelse av tidplan under projektet 

Certifieringen WELL Building Standard kom in sent i projektet Flat Iron Building, vilket flera 

aktörer under intervjuerna nämner som problematiskt. Författarna upplever att detta i 

kombination med en pressad tidplan har lett till utmaningar. Projekteringen av lokalen 

påbörjades innan projektet registrerades hos IWBI som ett WELL-projektet, vilket visas i 

tidplanen som presenteras i Figur 11. Till följd av detta beskriver respondenterna att 

optimeringar valts bort då de ansetts för tidsmässigt krävande, exempelvis då WELL skapat 

för stora ingrepp i kontorets ursprungliga projektering. För att uppnå vissa skall-krav i WELL, 

exempelvis i belysningsprojekteringen, berättar respondenterna att projekteringen gjordes om 

för att anpassas till kraven. Om WELL varit med som en del av projekteringen från början ser 

författarna att dessa kompromisser och omarbetningar inte hade behövt genomföras.  
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Respondenterna beskriver att uppstartsträckan i projektet har blivit längre än planerat. Enligt 

intervjuerna beror detta på att det fanns många oklarheter gällande systemet samt att det tar tid 

att sätta sig in i och skapa förståelse för systemet. Vidare har aktörer lyft diskussioner kring 

om systemet är för avancerat och amerikaniserat. Aktörerna från Castellum anser att 

nästkommande certifiering kommer gå lättare att genomföra. Författarna har ur intervjuerna 

fått uppfattningen att det som tar tid med en WELL-certifiering är att sätta sig in i systemet, 

inte att praktiskt genomföra ställda krav i systemet.  

WELL har administrativt ökat arbetsbelastningen enligt respondenterna och författarna 

upplever, utifrån intervjuerna, att detta skapat en frustration som varit tidskrävande. Detta 

delvis då det finns krav som är annorlunda kontra svenskt sätt att arbeta. Några konkreta 

exempel utifrån intervjuerna är indikatorerna 41. Hand washing samt 04. VOC Reduction där 

tid lades på att söka fram rätt produkter som matchade kraven som ställs i WELL. Författarna 

ser att både utmaningar kopplat till uppstartsträckan och den administrativa bördan kan 

sammanlänkas med att systemet är nytt i Sverige.  

I intervjuerna kan författarna utläsa att Castellum trots den snäva tidplanen inte känt en 

tidspress, vilket de själva förklarar beror av att de utför certifieringen på sig själva. En 

konsekvens av detta är att det vid tillfället för intervjuerna, ett halvår efter färdigställande av 

ombyggnationen, fortfarande fanns indikatorer som inte var färdigimplementerade och 

genomförda. Två exempel på detta enligt intervjuerna är enkätundersökningen (86. Post-

occupancy survey) som ska skickas ut till arbetstagarna samt indikatorn kopplat till ett mer 

tilltalande trapphus (64. Interior fitness circulation). En bidragande faktor till att det dragit ut 

på tiden, enligt intervjuerna, är att många inblandande parter har upplevts som upptagna. När 

Castellum, som i detta fall, väljer att lägga på en certifiering i efterhand upplever författarna 

att arbetsbelastningen ökar för inblandade parter. Att certifieringen dragit ut på tiden tror 

författarna är en konsekvens av att WELL kom in sent i projekteringen.  

Utifrån intervjuerna kan författarna utläsa en tvetydighet gällande synen på tidplanen. 

Aktörerna nämner att tidplanen har varit snäv, men att de ändå inte känt någon press att 

avsluta alla delar med indikatorerna i WELL, vilket författarna anser är motsägelsefullt. 

Författarna upplever att projektering och entreprenaden har varit tidspressad, medan alla 

tillägg som kunnat läggas på i efterhand har dragit ut på tiden. Författarna ser därför att 

tidspressen kan sammanlänkas med att kontoret önskades bli färdigställt fort för inflyttning, 

men att Castellum inte har känt samma press i att slutföra certifieringen. Avsaknaden av 

tidspress kan enligt författarna vara en konsekvens av att WELL lagts till i efterhand och inte 

varit med från projektstart.  
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5.3.2  Stöd  

Vid intervjuerna framkom att ingen aktör kände avsaknad av stöd i projektet. Detta trots att 

ingen av aktörerna hade någon större erfarenhet av systemet sedan innan. Författarnas syn på 

hur stödet fungerat i projektet samt nyckelpersoner med stöttande funktion visas i Figur 30. 

 
Figur 30: Kartläggning av stödfunktioner i projektet Flat Iron Building.  

De viktigaste aktörerna som innehar en vital stöttande funktion enligt intervjuerna är 

International WELL Building Institute (IWBI), WELL AP samt Hållbarhetsansvarig. Deras 

typ av roll sammanfattas i  Figur 31. 

 
Figur 31: Stöttande roller i projektet 
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Vid intervjuerna benämns Castellums Hållbarhetsansvarig som en viktig stödfunktion internt 

inom företaget samt projektgruppen. Sett till hela projektets inblandade parter lyfts även 

WELL AP som en av de viktigare aktörerna. Respondenterna berättar att WELL AP har stått 

för specialistkunskaper inom WELL. Inom projektet har kompetensen inom WELL varit låg 

och författarna upplever att det beror på att systemet är nytt i Sverige. I och med att WELL 

AP har haft stöttning från både IWBI samt kollegor internationellt har kunskapsutbyten om 

WELL kunnat genomföras, vilket författarna upplever har underlättat i projektet. Författarna 

anser därmed att projektet varit beroende av WELL AP:s kontaktnät och samordnade funktion 

samt att stöttningen från IWBI har underlättats av att organisationen beskrivs som 

tillmötesgående.  

Under intervjuerna framgår en avsaknad av en svensk version av WELL samt kompetens hos 

SGBC gällande anpassning av WELL till svenska förhållanden. I och med att ämnet är 

outforskat och att det saknas kompetens upplever författarna att Castellum i detta fall var 

beroende av att hyra in en konsult, WELL AP, för att säkerställa kvaliteten. Respondenterna 

beskriver att under projektet har det funnits ett öppet klimat där många frågor tillåtits 

diskuteras fritt inom projektgruppen. Författarna ser att detta kan vara en bidragande faktor 

till att ingen uttrycker en avsaknad av stöd. Castellums erfarenhet av att hantera utmanande 

krav från miljöcertifieringar är också en faktor som enligt författarna kan bidragit till att 

inblandade aktörer inte känt en avsaknad av stöttning i sitt arbete.  

5.3.3  Kommunikation 

Kommunikationen i projektet har skett löpande via möten och respondenterna likställer 

kommunikationssättet som vid en miljöcertifiering. Vid intervjuerna framgår dock att 

aktörerna har olika upplevelser efter arbetat med WELL-systemet. Detta sammanfattas i 

illustrationen i Figur 32. 

 
Figur 32: Nyckelfaktorer som påverkat kommunikationen i projektet 
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Byggmöten beskrivs i intervjuerna som ett forum för att kommunicera ändringar under 

entreprenaden. I intervjuerna är WELL framställt som en osäkerhetsfaktor som krävde mycket 

tid för diskussion under byggmötena, då det i vissa fall var svårt för entreprenörerna att förstå 

de krav som ställdes i WELL. Författarna tror att de tidsmässigt krävande diskussionerna i 

detta projekt kan vara en konsekvens av att systemet är så pass okänt för inblandande parter. 

Samma problematik beskrivs av respondenterna under projekteringsmötena.  

I intervjuerna framgår en liknelse med miljöcertifieringar i hur kommunikationen sköttes med 

specialisten i projektet, i detta fall WELL AP. Respondenterna berättar att WELL AP delade 

upp ansvaret för de olika indikatorerna mellan aktörerna. Denna kommunikation har under 

intervjuerna lyfts fram som fungerande, vilket författarna ser kan bero på den tidigare 

erfarenheten av miljöcertifieringar hos både WELL AP och Castellum.  

Indikator 85. Integrative design har vid intervjuerna beskrivits som ett kommunikationsmedel 

under projektets gång, vilket letts av WELL AP. Uppstartsmötet som ingår i indikatorn har 

enligt författarnas bedömning inte uppnått det syfte som presenteras i WELL, exempelvis då 

Byggentreprenören inte sett denna del som värdeskapande. Att genomföra indikator 85. 

Integrative design har i intervjuerna inte beskrivits som problematisk. Det som beskrivits av 

respondenterna som utmanande är att få en gemensam utvecklingsprocess med transparens 

och förståelse. Författarna upplever en utmaning i att skapa engagemang hos samtliga aktörer, 

exempelvis som i detta fall då fastighetsägaren och byggentreprenören har olika intressen av 

att sätta sig in i systemet.  

5.3.4  Arbetsprocess & samordning 

Författarna har utifrån intervjuerna identifierat nyckelfaktorer som påverkat arbetsprocessen 

och samordningen i projektet, se Figur 33. Dessa faktorer är WELL:s skall-krav, vikten av 

projektering samt den administrativa delen av WELL-systemet. 

 
Figur 33: Nyckelfaktorer som påverkat arbetsprocess och samordning 
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Utifrån intervjuerna beskrivs pre-assessment, förstudien, som ska utföras i WELL som mer 

avancerad än i miljöcertifieringar då det är fler samt nya aspekter att ta hänsyn till. Skall-

kraven i WELL anser författarna ha en stor påverkansfaktor då alla dessa måste uppfyllas för 

att certifieringen ska kunna genomföras på en byggnad. I projektet beskrivs förutsättningarna 

vid pre-assessment som goda, då respondenterna berättade att det endast var mindre tekniska 

ändringar som behövde genomföras för att möjliggöra en certifiering. Däremot fanns en del 

indikatorer som vid pre-assessement uppfattades av respondenterna som lätta men som senare 

visade sig vara problematiska, exempelvis skall-kravet är 04. VOC Reduction. Författarna ser 

därför vikten av att förstå WELL:s krav redan under pre-assessement för att undvika oanade 

förändringar i arbetet. 

WELL kom in sent i bilden, vilket enligt intervjuerna har påverkat arbetsprocessen då 

funktionshandlingar saknade inkorporering av WELL:s krav. Utifrån intervjuerna kan 

författarna utläsa att detta har påverkat negativt i form av ökade administrativa bördor samt 

osäkerheter. Respondenterna lyfter vikten av att ha så många krav som möjligt inarbetade i 

funktionshandlingarna för att underlätta både arbetsprocessen och styrningen. Vidare beskrivs 

processen i projektet av respondenterna som undersökande, vilket författarna tror kan vara en 

bidragande faktor till att projektet dragit ut på tiden.  

WELL Building Standard beskrivs vid intervjuerna som ett administrativt tungt system att 

sätta sig in i. Författarna upplever, utifrån intervjuerna, att utmaningarna i arbetsprocessen har 

varit att skapa en förståelse om WELL bland inblandade parter, där aktörerna finner ett 

intresse i WELL som system. I projektet upplever författarna att detta har varit problematisk 

då systemet beskrivs av Byggentreprenören som för avancerat och detaljerat. Styrning och 

bättre manualer är något som efterfrågas då respondenter upplevt svårigheter att sätta sig in i 

systemet och därmed ser författarna att uppstartsträckan påverkat arbetsgången. Samtidigt 

beskriver respondenterna positiva delar med systemet eftersom mindre dokumentation krävs 

kontra miljöcertifieringar. Detta då vissa delar verifieras på plats istället för med handlingar 

och dokumentation. En samordnare lyfts av respondenterna som nyckelperson i projektet och 

samordnaren har till uppgift att säkerställa att tydliga krav ställs på inblandade parter. 

Författarna ser att den pressade tidplanen och att WELL har varit okänt för många kan ha 

bidragit till en lägre förståelse om WELL, men även försvårat WELL AP:s samt 

Hållbarhetsansvariges arbetsuppgifter som samordnare. 

5.3.5  Sammanställning 

I projektet har aktörerna arbetat på ett sätt som enligt författarna kan likställas vid en 

miljöcertifiering. Författarna menar att det har funnits generella samordnare samt specialister 

för att kunna anpassa lokalen utefter kraven som ställs i WELL. I projektet har 

fastighetsägare, projektledare, konsulter, arkitekt, projektörer och entreprenörer arbetat 

tillsammans. Vidare menar författarna att detta skapat både förutsättningar och utmaningar 
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som varierat beroende på aktörsroll. Det som enligt författarnas bedömning påverkat hur 

aktörerna har arbetat i projektet är tidplanen, det stöd som funnits samt hur kommunikationen, 

arbetsprocessen och samordningen fungerat. 

 

Utifrån projektet har författarna identifierat lärdomar som kan hämtas kopplat till arbetssätt, 

vilka sammanfattas i Tabell 52.  

Tabell 52: Lärdomar kopplat till arbetssätt utifrån projektet Flat Iron Building 

PRE-ASSESSMENT 

(förstudie) 

Viktigt att utvärdera skall-krav kontra förutsättningar för att få kännedom om möjlig 

certifiering. 

Fler aspekter att ta hänsyn till än vid miljöcertifiering. 

PROJEKTERING Arbeta in WELL:s krav från början i projektering och således i funktionshandlingar. 

KUNSKAP För att underlätta behövs någon med kompetens inom området exempelvis WELL AP. 

STYRNING &  

SAMORDNING 

En WELL-samordnare är rekommenderat internt inom beställarorganisationen. 

Syftet i indikatorn 85. Integrative design är utmanande att arbeta med men en viktig del i 

processen. 

KOMMUNIKATION 
Löpande avstämningar samt avsatt tid att diskutera osäkerheter är uppskattat vid arbete 

med de nya sorters krav som WELL ställer. 

 

I arbetsprocessen upplevs enligt författarna en frustration från aktörer att systemet i vissa fall 

är komplext, detaljerat och amerikaniserat. Enligt intervjuerna har det framkommit med tiden 

att det viktigaste med WELL-systemet är att uppfylla syftet med varje indikator. Hade detta 

varit känt från början tror författarna att arbetet hade underlättats. En anpassning till svenska 

förhållanden, men med samma syfte, är efterfrågat av respondenterna. Ett förslag som 

framkommit under intervjuerna är att SGBC skulle kunna agera kunskapscentrum för en 

svenskanpassad version. Författarna tror att ett kunskapscentrum hade underlättat i arbetet 

med framtida WELL-projekt. 
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6 FÖRFATTARNAS EGNA REFLEKTIONER 
I detta kapitel presenteras författarnas egna reflektioner gällande studiens bidrag samt 

aspekter som framkommit under arbetets gång men som inte ryms inom studiens 

avgränsningar. Därefter diskuteras hur examensarbetet återkopplar till utbildningen 

Civilingenjör Arkitektur. Slutligen ges författarnas förslag till fortsatt forskning. 

6.1  Studiens bidrag  

Detta examensarbete ger en unik inblick i det första hälsocertifierade kontoret i Sverige. 

Arbetet lyfter intentionerna med att certifiera kontoret och ställer det gentemot det verkliga 

utfallet av projektet, men jämför även intentionerna gentemot det syfte som finns med 

hälsocertifieringen WELL Building Standard. Arbetet beskriver tillämpningen av WELL 

Building Standards indikatorer i Sverige och lyfter fram både utmaningar och vad som 

underlättats när systemet kombineras med de svenska regleringar som styr byggandet. Vidare 

ger examensarbetet en inblick i arbetssätt, således hur olika aktörer arbetar med ett nytt 

system såsom WELL. Ur intentionerna, utfallet, tillämpningen och arbetssätt kan lärdomar 

hämtas från det första WELL-projektet i Sverige, vilket är i enlighet med studiens 

målsättning. Lärdomar som i sin tur ger möjlighet till ökad kompetens inom området och 

därmed underlättar för framtida etableringar av hälsosamma kontor. Arbetet kan även 

användas som en grundsten för fortsatt forskning inom WELL. 
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6.2  Samlade utmaningar i arbetet med WELL-

certifiering 

Utefter intervjuer och diskussioner har samlade utmaningar identifierats vilka visas 

översiktligt i Figur 34.  

 
Figur 34: Samlade utmaningar i projektet relaterat till WELL Building Standard 

Att WELL Building Standard är nytt i Sverige har präglat de utmaningar som funnits i 

projektet. I och med detta har kunskapen hos de inblandade aktörerna varit låg och det har 

därmed tagit tid för dem att sätta sig in i systemet och förstå hur det kan appliceras i det 

svenska byggandet. På grund av detta har det även funnits utmaningar i att integrera WELL 

genom hela projektet.  

Byggnadens förutsättningar har i sin helhet förenklat projektets genomförande. Den snäva 

tidplanen hade kanske inte fungerat i ett annat projekt med andra förutsättningar. Trots att 

projektet genomförts med vad som framgår från intervjuerna som ett gott resultat syns 

konsekvenser från den snäva tidplanen inom både intentioner, implementering samt arbetssätt. 

Tid har präglat vilka möjligheter projektet har haft att implementera WELL och det har 

påverkat alla steg i processen.  

WELL innebär ett nytt sätt att tänka kring genomförandet av ett projekt. Utifrån intervjuerna 

kan det konstateras att det har varit svårt att få WELL att genomsyra alla steg i processen, från 

planering till förvaltning. Detta är troligtvis en konsekvens av att certifieringen kom in sent i 

projektet och att dessa tankar inte fanns med från början. Att integrera WELL i verksamheten 

är en utmaning som återstår för Castellum.  
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Utmaningarna i projektet beror på att systemet är nytt i Sverige och att det därmed tar tid att 

förstå vilka krav som ställs. Att sedan uppfylla kraven är inte svårt i de flesta fall. De 

indikatorer som varit utmanande beror inte på att WELL:s krav inte passar i Sverige, utan på 

avsaknad av arbetssätt kring vissa frågor eller avsaknad av produkter/produktspecifikationer. 

Detta visar sig främst genom skall-kravet 04. VOC reduction som skapar en osäkerhetsfaktor 

kring huruvida projektet kommer att uppnå certifieringen eller ej. Lös möblering och VOC-

mätningar kostar dessutom mycket pengar, vilket tillsammans med osäkerhetsfaktorn kan leda 

till att företag avskräcks från att arbeta med WELL-certifieringar i Sverige.  

I det stora hela uppfylls många indikatorer genom det sätt man bygger i Sverige och de 

regleringar som finns. Nämnt i intervjuerna är att Sverige redan har höga krav på arbetsmiljö. 

Den positiva effekten av detta är att det kan underlätta att implementera systemet och fler 

företag vågar satsa. Är systemet för enkelt att implementera blir det dock en mindre utmaning 

och WELL:s syfte med att förbättra människors hälsa och välbefinnande kanske inte uppnås. 

Frågan som kvarstår är om ett system möter en marknad med likvärdiga krav, hur mycket 

tillför det till förbättrad hållbarhet? Eftersom projektet inte är färdigställt skapas svårigheter 

att utvärdera om WELLness har införlivats i verksamheten.  

Utmaningarna består mestadels av aspekter som kan sammanlänkas till problematik vid arbete 

med ett nytt system. Utmaningarna består även av delar som kan förbättras genom vana i 

systemet, således genom lärdomar och erfarenheter. Det är inte förvånande att dessa typer av 

utmaningar uppkommer vid implementering av ett nytt system, vilket samtidigt genomförs 

under tidspress. Med en ökad kunskapsnivå från detta projekt kommer framtida projekt ha en 

bättre utgångspunkt. Det huvudsakliga utmaningarna i detta fall är därmed inte systemets 

tekniska aspekter utan kopplat till arbetssätt.  

Värt att notera är att implementeringen av WELL troligtvis inte gått lika smidigt om 

Castellum satsat på högsta nivån, Platina. Fler utmaningar hade då kunnat uppkomma i 

systemets praktiska tillämpning. Det finns indikatorer, vilka lyfts under intervjuer, som har 

visat tendenser till möjliga utmaningar. Detta är framförallt indikatorer som inte passar i den 

svenska kulturen alternativt med svenska regleringar. Hälsa och välbefinnande kan även se 

olika ut i olika länder. Det är därför svårt att veta vad som motiverar personer som bor i 

Sverige att ta aktiva beslut för ett bättre välbefinnande kontra i andra kulturer. Om fler 

utmaningar finns vid implementering av WELL återstår att se.  
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6.3  WELL - Ett verktyg eller en målsättning?  

En fråga som väckts under examensarbetes fortlöpande är huruvida WELL Building Standard 

ska användas som verktyg eller målsättning. Således om WELL borde vara ett verktyg för att 

uppnå projekt- och effektmål eller om WELL borde vara en del av projektets kärna och 

målsättning? Hur påverkas utfallet om projektet väljer det ena gentemot det andra?  

 

I projektet i Flat Iron Building har WELL använts som verktyg. Fördelen är att systemet i sig 

ger ett konkret verktyg och ett sätt att arbeta mot företagets eventuella mål relaterat till hälsa 

och välbefinnande. Systemet ger förslag på riktvärden, vilka kan användas för att förbättra 

människors tillvaro på arbetsplatsen. Framförallt då mjuka värden är en utmaning som 

byggbranschen inte är van att arbeta med. I och med att WELL används som verktyg kan det 

enkelt läggas på det befintliga arbetet med en byggnad, för vem kan motargumentera att 

arbetsgivaren gör en satsning för personalen?  

 

Samtidigt kan WELL som verktyg ha nackdelar. Om inte effektmålet för projektet går att 

relatera till WELL, hur ska då val av indikatorer i WELL kunna användas för att uppfylla att 

människorna mår bättre på arbetsplatsen? I projektet i Flat Iron Building visas tendenser på att 

det är svårt att förmedla WELL:s syfte genom hela projektorganisationen, således har få 

kännedom om vad som skiljer ett WELL-kontor gentemot ett påkostat vanligt kontor. Genom 

att syftet med WELL i projektet inte varit densamma som projekt- och effektmål kan 

involverade ha svårare att relatera till och kommunicera dessa. Detta kan i sin tur leda till att 

dessa prioriteras bort. Certifieringsprocessen har i projektet dragit ut på tiden och 

verkställande är inte klart, vilket också kan bero på att målet i projektet inte är att uppnå 

WELL:s syfte utan att det funnits andra drivande faktorer. Hade kanske projektet gynnats av 

att välja en målsättning som överensstämmer med WELL?  

 

Genom att använda WELL Som verktyg kan tanken med WELL försvinna vid färdigställd 

byggnad. Ett effektmål är tänkt att löpa under längre tid, där effekter med tiden gynnas. Dock 

kvarstår problematiken med att kommunicera WELL och skapa en förståelse hos 

projektorganisation samt hos de som förvaltar och brukar byggnaden. I Castellums fall gynnas 

projektet av att de både förvaltar och brukar byggnaden. Nya utmaningar skulle kunna uppstå 

om beställaren inte är förvaltaren av byggnaden.  

 

Problematiken som finns är att det är svårt att uppfylla WELL:s syfte som innefattar att få 

människor att göra aktiva val. Här är det viktigt att skapa en förståelse hos brukaren och 

således öka motivationen. Genom att brukaren tidigt implementeras i processen kan dennes 

syn på WELLness speglas i de val av optimeringar som genomförs i projektet. Att kombinera 

WELL som verktyg och målsättning skulle kunna vara ett sätt att nå bättre resultat. Det som 
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är viktigt att ha i beaktning är att olika verksamheter kommer behöva använda WELL på olika 

sätt. 

 

Oavsett hur WELL Building Standard används är det ett bra verktyg för att kvalitetssäkra sin 

byggnad genom tredjepartsgranskning, vilket enligt intervjuerna behövs då alla projekt inte 

alltid bygger efter de regleringar som finns. 

6.4  Flexibiliteten i WELL  

Under intervjuerna framgår det att WELL Building Standard är ett flexibelt system där det är 

syftet med varje indikator som ska uppfyllas. IWBI är måna om spridningen av 

certifieringssystemet och är därför villiga att omvandla amerikanska krav till svenska 

ekvivalenter. Utöver detta går det även att stryka indikatorer om de inte är applicerbara i 

verksamheten. Exempelvis ströks alla krav kopplat till försäljning av mat i Castellums 

huvudkontor. Flera respondenter ser detta som positivt, men Hållbarhetschefen nämner att det 

också finns risker: Blir det för enkelt att certifiera bidrar kanske inte WELL till en märkbar 

förbättring inom hälsa och välbefinnande. 

 

I kontrast till detta har det under intervjuerna även uppkommit åsikter kring att WELL är ett 

krångligt system. Att det borde anpassas till Sverige och att kraven borde förtydligas eller 

förenklas. Frågan är då om det är bättre att förändra arbetsmetoder kring planering, 

projektering och byggnation? Förenkling av systemet kanske inte är rätt lösning? 

 

Troligtvis grundar sig synen om att WELL är krångligt i det faktum att kunskap och 

erfarenhet av systemet saknas. Vid implementering av ett nytt certifieringssystem är det inte 

bara de tekniska aspekterna som påverkas, utan även hur involverade aktörer måste 

kommunicera och samordna olika delar.  

 

WELL Building Standard är trots allt till för att förändra det dagens sätt att bygga på och 

samtidigt förbättra den sociala hållbarheten. Med förändring följer utmaningar. Förändring tar 

också tid. En certifiering av en byggnad eller lokal är ett kvitto på den ansträngning som 

gjorts för att nå lite högre än vanligt, oavsett om det är inom miljö eller hälsa. Därför borde 

det också ställas höga krav. En viss flexibilitet är positiv när ett certifieringssystem ska 

användas i olika länder där olika förutsättningar finns, men samtidigt måste kraven vara 

tillräckligt höga för att främja utvecklingen av den byggda miljön.  
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6.5  WELL – Hälsa eller prestige?  

I detta arbete har kostnader inte beaktats, men under intervjuerna har det framkommit att 

certifieringssystemet WELL Building Standard är dyrt och att det krävs specialkompetens för 

att kunna genomföra ett WELL-projekt. Detta medför att endast företag med köpkraft har 

möjlighet att genomföra en certifiering som det ser ut idag. Frågan är då om WELL verkligen 

kommer att användas där det behövs som mest? Blir arbetsmiljön verkligen bättre i det stora 

hela om det endast är få företag som kan satsa på det? 

 

IWBI donerar en del av vinsten från certifieringsavgifter till välgörenhet och forskning kring 

hälsa, välbefinnande och den byggda miljön. Detta är självklart positivt, men det ändrar inte 

det faktum att certifieringen är dyr. Som det ser ut i Sverige idag är en hälsocertifiering en 

statussymbol som uppmärksammas hos de företag som certifierar sina kontor. Hos 

fastighetsbolag kan detta leda till ökade intäkter om de kan sälja in certifieringen hos sina 

kunder. Företag kan även se ekonomisk vinning i att produktiviteten ökar och sjukskrivningar 

minskar hos personalen i WELL-certifierade kontor. Kan syftet med WELL uppnås när 

ekonomisk vinning och PR är en stor anledning till att företag certifierar? 

 

Att arbeta för ökat välbefinnande är också något som inte tar slut vid erhållandet av en 

certifiering, utan det måste vara en kontinuerlig process. För att förändra en människas 

välbefinnande krävs individens egna aktiva beslut. En förändring av livsstil. Dessutom, vilket 

inte lyfts i studien, kan människans välbefinnande påverkas av faktorer som är utanför 

arbetsplatsens kontroll. Ett certifierat kontor innebär därför inte nödvändigtvis att personalen 

mår bra. WELL försöker hantera denna problematik genom att skapa en trygghet för 

arbetstagare genom indikatorer kopplade till exempelvis sjukvårdsförsäkring och 

förskoleplatser. I Sverige finns många av dessa skyddsnät. Hur ska arbetsgivaren i Sverige 

skapa välbefinnande och trygghet utanför arbetsplatsen?  

 

Under intervjuerna pekar flera respondenter på att det går att utforma ett kontor för hälsa och 

välbefinnande utan att använda en WELL-certifiering. Arkitekten anser att denne hämtat 

lärdomar ur projektet som är möjliga att implementera även i framtida projekt. Om WELL blir 

mer etablerat i Sverige och kunskapen om hur ett kontor kan utformas efter människan ökar. 

Det kanske i sin tur leder till att fler kontor designas med människan i fokus även om de inte 

erhåller ett certifikat.  
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6.6  I rollen som Civilingenjör Arkitektur 

Som Civilingenjörer inom Arkitektur har författarna under utbildningen erhållit kunskaper 

inom teknik, arkitektur, hållbarhet och byggprojektledning. Examensarbetet återkopplar till 

utbildningen genom att olika aktörsperspektiv studeras och att utmaningarna gällande 

projektledning samt byggprocessen lyfts. 

Tidsplanering, stöd, kommunikation och samordning är viktiga faktorer i alla byggprojekt. 

Examensarbetet belyser hur dessa faktorer påverkar utfallet. WELL Building Standard ställer 

många olika krav som är både tekniska och arkitektoniska. Krav som utnyttjar kompetenser 

och en bredd av kunskap inom bland annat gestaltning, akustik, ventilation, termisk komfort 

och vatten. Kompetenser som bemästras av en student inom Civilingenjör inom Arkitektur.  

Certifieringen tar även upp nya aspekter såsom fruktavtal och policydokument. Även om 

dessa inte är direkt kopplade till byggande så kan detta likställas med oväntade beställarkrav 

vilka kan uppkomma inom branschen. Framförallt inom certifieringar som är utvecklade för 

att utmana byggbranschens bekvämlighetszon.  

Utbildningen belyser ingenjörsmässig och innovativ problemlösning vilket det finns ett ökat 

behov av inom byggbranschen. Detta bland annat för den växande hållbarhetstrenden, men 

även för att en byggnad i dagsläget ska vara mer än bara en arbetsplats eller bostad. Förr var 

det ett tak över huvudet eller en plats där ett företag ska tjäna pengar. Numera ska människan 

må bra, det ska vara trivsamt, miljömässigt hållbart och tekniken ska vara tillfredsställande. 

Samtidigt ska byggnader vara kostnadseffektiva och byggandet ska genomföras effektivt. 

Efterfrågan på att kunna tackla nya utmaningar matchar kompetenserna hos en Civilingenjör 

Arkitektur.  

Författarna hoppas att detta arbete kan inspirera till att testa nya saker. Även om inte aktörer 

vill tillämpa WELL kan inspiration hämtas från systemet. Förhoppningen är att dessa 

hälsoaspekter utmanar branschen till att våga ta sig an nya utmaningar för att människor ska 

må bra inuti byggnaden.  

6.7  Framtida forskningsförslag 

En intressant aspekt att studera i framtiden är att undersöka byggnaden och personalens 

välbefinnande när de erhållit certifieringen samt göra uppföljning på utfallet något år senare. 

En annan aspekt som vore intressant att undersöka är om lönsamheten ökar i en WELL-

certifierad byggnad, således statistiska undersökningar om sjukfrånvaro samt effektivitet. 

Slutligen vore det möjligt att ta fram en svenskanpassad version av WELL alternativt göra en 

fördjupad studie över hur WELL förhåller sig gentemot svenska standarder.  
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BILAGOR/APPENDIX 
 

 

Bilaga 1  Källförteckning: Jämförelse mellan Sverige 

och WELL 
 

Bilaga 2  Intervjuguide: Ansvariga samt specialister 
 

Bilaga 3  Intervjuguide: Brukare 

  



II 

 

Bilaga 1: Källförteckning - Genomgång av 

indikatorer inom WELL 

I följande bilaga presenteras en jämförelse mellan WELL Building Standard och 

Arbetsmiljöverkets riktlinjer, Boverkets byggregler, Miljöbyggnad samt LEED. 

Källförteckning finnes i tabellen med en utförligare referens efter sista tabell.  

 

Tabellförklaring 
 

 

 

Air 

 
Indikator 

Arbetsmiljö- 
verket 

Boverket Miljöbyggnad LEED 

1 Air quality standards AFS 2015:7 BFS 2011:6 X X 

2 Smoking ban AFS 2009:2 
  

X 

3 Ventilation effectiveness AFS 2009:2 BFS 2011:6 X X 

4 VOC reduction 
   

X 

5 Air filtration 
 

BFS 2011:6 
 

X 

6 Microbe and mold control 
 

BFS 2011:6 X 
 

7 
Construction pollution 
management    

X 

8 Healthy entrance 
   

X 

9 Cleaning protocol AFS 2009:2 
   

10 Pesticide management 
    

11 
Fundamental material 
safety 

AFS 2006:1 
 

X X 

12 Moisture management 
    

13 Air flush 
   

X 

14 Air infiltration management 
    

15 Increased ventilation AFS 2009:2 BFS 2011:6 X X 

16 Humidity control 
    

17 Direct source ventilation 
    

18 
Air quality monitoring and 
feedback     

19 Operable windows 
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20 Outdoor air systems AFS 2009:2 BFS 2011:6 X 
 

21 Displacement ventilation 
    

22 Pest control 
 

BFS 2011:6 
  

23 Advanced air purification 
    

24 Combustion minimization 
    

25 Toxic material reduction 
    

26 Enhanced material safety 
    

27 
Antimicrobial activity for 
surfaces     

28 Cleanable environment 
    

29 Cleaning equipment AFS 2009:2 
   

 

Water 
 

Indikator 
Arbetsmiljö- 

verket 
Boverket Miljöbyggnad LEED 

30 Fundamental water quality 
 

BFS 2011:6 
  

31 Inorganic contaminants 
 

BFS 2011:6 
  

32 Organic contaminants 
 

BFS 2011:6 
  

33 Agricultural contaminants 
 

BFS 2011:6 
  

34 Public water additives 
 

BFS 2011:6 
  

35 Periodic water quality testing 
    

36 Water treatment 
    

37 Drinking water promotion 
    

 

Nourishment 

 

Indikator 
Arbetsmiljö- 

verket 
Boverket Miljöbyggnad LEED 

38 Fruits and vegetables 
    

39 Processed foods 
    

40 Food allergies 
    

41 Hand washing AFS 2009:2 
   

42 Food contamination 
    

43 Artificial ingredients 
    

44 Nutritional information 
    

45 Food advertising 
    

46 Safe food preparation materials 
    

47 Serving sizes 
    

48 Special diets 
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49 Responsible food production 
    

50 Food storage 
    

51 Food production 
    

52 Mindful eating AFS 2009:2 
   

 

 

 

 

Light 

 

Indikator 
Arbetsmiljö- 

verket 
Boverket Miljöbyggnad LEED 

53 Visual lighting design AFS 2009:2 BBR 2011:6 
 

X 

54 Circadian lighting design AFS 2009:2 BBR 2011:6 
  

55 Electric light glare control AFS 2009:2 BBR 2011:6 
 

X 

56 Solar glare control AFS 2009:2 BBR 2011:6 X X 

57 Low-glare workstation design AFS 1998:5 BBR 2011:6 
  

58 Color quality 
    

59 Surface design AFS 2009:2 BBR 2011:6 
 

X 

60 
Automated shading and 
dimming controls     

61 Right to light AFS 2009:2 BBR 2011:6 X X 

62 Daylight modeling 
  

X 
 

63 Daylighting fenestration AFS 2009:2 BBR 2011:6 X 
 

 

Fitness 

 

Indikator 
Arbetsmiljö- 

verket 
Boverket Miljöbyggnad LEED 

64 Interior fitness circulation AFS 2009:2 BBR 2011:6 
  

65 Activity incentive programs 
    

66 
Structured fitness 
opportunities     

67 Exterior active design 
   

X 

68 Physical activity spaces 
    

69 Active transportation support 
   

X 

70 Fitness equipment 
    

71 Active furnishings 
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Comfort 

 

Indikator 
Arbetsmiljö- 

verket 
Boverket Miljöbyggnad LEED 

72 Accessible design AFS 2009:2 BFS 2011:6 
  

73 
Ergonomics: visual and 
physical 

AFS 2012:2 
   

74 
Exterior noise intrusion AFS 2009:2 

AFS 2005:16 
BFS 2011:6 X 

 

75 
Internally generated noise AFS 2009:2 

AFS 2005:16 
BFS 2011:6 X X 

76 Thermal comfort AFS 2009:2 BFS 2011:6 X X 

77 Olfactory comfort 
    

78 
Reverberation time AFS 2009:2 

AFS 2005:16 
BFS 2011:6 X X 

79 Sound masking 
    

80 Sound reducing surfaces AFS 2005:16 BFS 2011:6 X X 

81 Sound barriers 
    

82 Individual thermal comfort 
    

83 Radiant thermal comfort 
    

 

Mind  

 

Indikator 
Arbetsmiljö- 

verket 
Boverket Miljöbyggnad LEED 

84 Health and wellness 
awareness     

85 Integrative design 
    

86 Post-occupancy surveys AFS 2001:1 
 

X 
 

87 Beauty and design I 
    

88 Biophilia I – qualitative 
    

89 Adaptable spaces 
    

90 Healthy sleep policy 
    

91 Business travel 
    

92 Building health policy 
    

93 Workplace family support 
    

94 Self-monitoring 
    

95 Stress and addiction treatment AFS 2015:4 
AFS 2001:1    

96 Altruism 
    

97 Material transparency 
    

98 Organizational transparency 
    

99 Beauty and design II AFS 2009:2 BFS 2011:6 
  

100 Biophilia II – quantitative 
   

X 
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Bilaga 2: Intervjuguide - Ansvariga samt 

specialister 

Följande bilaga innehåller intervjufrågor vilka ställdes under Intervjuomgång 1 till 

ansvariga samt specialister i projektet Flat Iron Building i Stockholm uppfört av Castellum.  

 

Inledning: 10 min  
• Datum, namn, titel, företag 

• Tack för att du ställer upp på denna intervju!  

• Bakgrund till studien samt ämne: 

o Examensarbete, heltid 20 veckor (30hp). Kommer att publiceras offentligt. 

o Arbetet handlar om hälsocertifieringen WELL Building Standard och hur man i 

projektet Castellums HQ har arbetat med certifieringsmetoden.  

o Vi är intresserade av dina erfarenheter utifrån din arbetsroll i projektet, och hur det är 

att vara ny i systemet.  

• Kontrollera om det är okej att: 

o Spela in intervjun  

 

Frågeformuleringar 
Arbetsroll/arbetssätt - 10 min  

Vilken roll har du i projektet Castellum HQ?  Ansvar 
Involvering i olika skeden 

 

Vilka aktörer och specialister har du arbetat 
tillsammans med i projektet? 

Inom företaget 
Utanför företaget 

Kartlägga organisation 

Hur stor kännedom hade du om WELL innan 
du började arbeta i projektet? 

Svårigheter 
Möjligheter 

Identifiera erfarenhet 

Fråga om eventuella kompletteringar! 

 
Certifieringsprocessen - 15 min 

I vilket skede bestämdes det att byggnaden 
skulle certifieras enligt WELL? 

Vilken fas av projektet Kan påverka utmaningar 

Utifrån ditt perspektiv, vad anser du att man 
vill uppnå med certifieringen?  

Vem tog initiativ Skiljer sig synen inom 
organisationen 

Vilket stöd har du fått i projektet under 

certifieringsprocessen?  

Inom företaget 

Inom projektet 

Externt tex. International WELL 

Building Institute 

Vad det något stöd du saknade?  

Påverkar organisatoriska och 

tekniska utmaningar 

Hur anpassningsbart anser du systemet är?  Svårigheter 
Möjligheter 

Identifiera inställning hos den 
intervjuade.  
Identifiera flexibilitet hos 
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systemet. 

Fråga om eventuella kompletteringar! 

 
WELL-koncept - 25 min 

Vilka indikatorer har du arbetat med?  Arbetets omfattning 

Hur involverad var du i valet av optimeringar 
inom WELL för byggnaden Castellum HQ? 

Har din involvering påverkat 
valen av optimeringar?  

Involvering i optimeringsval 

Vilka faktorer har påverkat valet av 
optimeringar? 

Människors hälsa och 
välbefinnande 
Fokusområde 
Lättast att uppfylla 
Kostnader 
Tid 
Önskemål från brukare 

Hur är valen gjorda? 
Hur stor är kunskapen inom 
projekten om valen. 

Hur har val och ändringar av optimeringar 
kommunicerats? 

När i tiden 
Möjlighet att påverka 
Påverkan på arbetet 

Arbetssätt och 
kommunikation 

Fråga om eventuella kompletteringar! 

Utifrån din arbetsroll, vilka indikatorer anser 
du har varit svåra att uppnå?  

På vilket sätt 
Hur har det lösts 
Amerikanskt 

Utmaningar och orsak 

Vilka indikatorer har varit lätta att uppnå?  På vilket sätt  
På grund av rådande regleringar 
i Sverige 
Stöd/hjälp 

Kolla stämning,  
se om aktörer motsäger 
varandra 

Hur har WELL-certifieringen påverkat 
arbetsprocessen? 

 Arbetssätt 

I vilka aspekter har projektet Castellum HQ 
skilt sig från ett “vanligt” byggprojekt? 

Arbetsbelastning  
Arbetssätt/samarbete 
Kommunikation 
Tid 

 

Fråga om eventuella kompletteringar! 

 

Byggnadens förutsättningar, svenska lagar och regler - 15 min 

Har du någon tidigare erfarenhet av andra 
certifieringssystem?  

Miljöbyggnad 
BREEAM 
LEED 
Svanen 
GreenBuilding 

Utgångspunkt/kunskapsnivå. 
Hör till planering. 

 Finns det erfarenhet av certifieringssystem 
inom företaget? 

Vilken typ?  Utgångspunkt/kunskapsnivå 
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Utifrån din arbetsroll, hur har de svenska 
regelverken påverkat arbetet med WELL?  

Fördelar 
Motstridigheter 
 
Finns det några punkter där 
amerikanska regelverken är 
strängare än de svenska? 

Syn på regelverk, arbeta 
vidare med! 

Hur har det påverkat projektet att 
byggnaden redan var miljöcertifierad (LEED 
Guld, Miljöbyggnad Silver)? 

Har någon av indikatorerna varit 
lätt att uppfylla på grund av 
byggnadens befintliga 
prestanda? 
 
Har det ställt till några problem?  

Förutsättningar, kombinera 
miljö- och hälsocertifiering.  
Utesluta ”automatiska” 
indikatorer. 

Från ditt perspektiv, vilka fördelar finns med 
att kombinera miljö- och hälsocertifiering?  

Finns det några problem?  Inställning 

Fråga om eventuella kompletteringar! 

 

Avslutande frågor - 10 min 

Vad anser du att projektet uppnått genom 
certifieringen? 

Nu när byggnaden är klar, vad 
anser du är dess styrkor? 
 
Var det något som fick ett annat 
utfall än planerat?  

Skiljer sig detta från visionen i 
början? Brukarskede. 

Vad tar du med dig från detta projekt till 
kommande WELL-projekt?  

  

Kan du sammanfatta de största 
utmaningarna? 

 Ge möjlighet till ytterligare 
reflektion 

Fråga om eventuella kompletteringar! 

Är det någon fråga vi inte har ställt som du 
önskar att vi hade ställt? 

  

 

 

Avslutande formalia: 5 min 
• Citerar i rapporten, är detta ok?  

• Publicerat på internet - offentligt 

• Anonymitet, vi kommer använda titel i rapporten - ej namn 

• Efterarbete: Sammanställning och återkoppling på intervjuanteckningar  

• Om vi upptäcker att vi vill veta mer om något; är det okej att kontakta dig igen för ett 

eventuellt skype/telefon-möte? 

• Tack för du har tagit dig tiden att svara på våra frågor!  
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Bilaga 3: Intervjuguide - Brukare 

Följande bilaga innehåller intervjufrågor vilka ställdes under Intervjuomgång 2 till brukare 

av lokalen i projektet Flat Iron Building i Stockholm uppfört av Castellum.  

 

Inledning: 5 min  
• Datum, namn, titel, företag 

• Tack för att du ställer upp på denna intervju!  

• Bakgrund till studien samt ämne: 

o Examensarbete, heltid 20 veckor (30hp). Kommer att publiceras offentligt. 

o Arbetet handlar om hälsocertifieringen WELL Building Standard och hur man i 

projektet Castellums huvudkontor, Flat Iron Building har arbetat med 

certifieringsmetoden.  

o Vi är intresserade av dina erfarenheter utifrån din arbetsroll i projektet, och hur det är 

att vara ny i systemet.  

• Kontrollera om det är okej att: 

o Spela in intervjun  

 

Frågor 
Arbetsroll och erfarenhet - 10 min 

Vilken roll har du på Castellum?   Sätta personen i ett 
sammanhang 

Hur har du kommit i kontakt med 
projektet Castellums HQ?  

 Sätta personen i ett 
sammanhang 

Hade du någon kännedom om WELL 
innan?  

 Identifiera kunskap 

Hur stor kännedom har du om 
miljöcertifieringar? 

 Identifiera kunskap 

 

Förväntningar och delaktighet - 15 min 

Kan du beskriva hur du upplevde det 
tidigare kontoret?  

Fördelar  
Nackdelar 

Identifiera vilken inställning 
personen har: positiv/negativ 

Vad hade du för förväntningar på det nya 
kontoret? 

  

Utifrån ditt perspektiv, vad anser du att man 
ville uppnå med certifieringen?  

 Castellums syfte 

Har du varit involverad i processen? Hur? 
Workshop (förstudie)?  
Styrgrupp 

Delaktighet 

Vilken möjlighet har du haft att påverka 
resultatet?  

Tror du att dina önskemål 
hade sett annorlunda ut 
om du visste att kontoret 
skulle certifieras i 
förstudien?  

Påverkansmöjlighet 
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Resultat - 10 min 

Vad anser du att man har uppnått? Med kontoret 
Med WELL-certifieringen 

Har man uppnått syftet?  

Är det något du önskar att man gjort 
annorlunda/gjort mer av? 

  

Upplever du att det syns på kontoret att det 
är WELL-certifierat? 

På vilket sätt? Syns WELL? 

Hur upplever du ditt välbefinnande på det 
nya kontoret? 

Skiljer det sig mot ditt 
välbefinnande på det 
gamla kontoret? 

Välbefinnande 

 
Avslutande frågor - 5 min 

Vad upplever du är det bästa med kontorets 
utformning?  

 Styrkor 

Vad upplever du är det sämsta med 
kontorets utformning?  

 Svagheter 

Vad är ditt intryck kring att använda WELL 
som verktyg för att designa kontor? 

  

Är det någon fråga vi inte har ställt som du 
önskar att vi hade ställt? 

  

 

Avslutande formalia: 5 min 
• Citerar i rapporten, är detta ok?  

• Publicerat på internet - offentligt 

• Anonymitet, vi kommer använda titel i rapporten - ej namn 

• Efterarbete: Sammanställning och återkoppling på intervjuanteckningar  

• Om vi upptäcker att vi vill veta mer om något; är det okej att kontakta dig igen för ett 

eventuellt skype/telefon-möte? 

• Tack för du har tagit dig tiden att svara på våra frågor!  


