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Sammanfattning 

Titel: Effektivisering av kravställning för Miljöbyggnad  

Författare: Cassandra Malmberg  

Handledare: Stefan Olander, Avdelningen för byggproduktion, 

Lunds Universitet  

Catarina Warfvinge, Swedish Green Building 

Council  

Examinator:  Anne Landin, Avdelningsföreståndare 

Byggproduktion, Lunds Universitet  

Problemställning: Allt för ofta uppfyller inte en byggnad de ställda 

miljöcertifieringskraven och kan inte certifieras eller 

får certifieras med ett lägre betyg än det först önskade. 

Det verkar som om information försvinner, ändras 

eller inte är tillräckligt tydlig. Det kan även bli extra 

kostsamt och resurskrävande om entreprenören inte är 

medveten om vad Miljöbyggnad innebär och vilka 

krav som tillkommer. Speciellt komplicerat blir det 

om beställaren i sitt förfrågningsunderlag har otydliga 

och motstridiga uppgifter. Detta leder fram till de 

frågeställningar studien ska svara på;   

 Hur är synen på Miljöbyggnad och hur är 

medvetenheten och kommunikationen om 

Miljöbyggnad då en byggnad ska produceras?  

 Hur säkerställs kraven för Miljöbyggnad i 

produktionen av en byggnad?  

 Hur ska Miljöbyggnadskraven formuleras i 

förfrågningsunderlaget för att effektivisera 

och tydliggöra kravställningsprocessen?  

Syfte: Syftet med studien var att ta reda på hur det i 

produktionen säkerställs och kontrolleras att betyget 

för Miljöbyggnad uppnås, samt hur den processen kan 
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effektiviseras och tydliggöras. Syftet innefattade även 

att ta reda på hur synen, kommunikationen och 

medvetenheten om Miljöbyggnad ser ut i 

produktionen, samt hur denna process kan förbättras. 

Metod: I studien har det genomförts intervjuer och fallstudier 

av kvalitativ art. Urvalet av intervjupersoner gjordes 

efter studiens avgränsningar och det efterfrågades 

personer som kunde svara för Miljöbyggnad i olika 

projekt. Fallstudierna bestod i att samla in 

förfrågningsunderlag från de utvalda företagen och 

granska dessa utifrån hur Miljöbyggnadskraven 

formuleras och hanteras samt ifall det finns krav på 

uppföljning.  

Slutsats: Att kunna bidra till ett grönt och hållbart samhälle 

genom att tillämpa Miljöbyggnad gör ett företag 

konkurrenskraftigt inom byggbranschen idag. 

Miljöbyggnad är också väldigt användbart då det 

sammanfaller med de grundläggande kraven för 

nyproduktion. Medvetenheten om Miljöbyggnad i 

projekten är inte så stor idag, men ju mer 

Miljöbyggnad tillämpas desto mer kunskap och 

medvetenhet tillkommer. Undantag finns i några fall 

då intresset och kunskapen är stor. Generellt uttrycks 

det att det är besvärligt att arbeta med Miljöbyggnad, 

vilket främst handlar om att det tillkommer krav till en 

redan högt kravbelastad bransch och att det är ett nytt 

fenomen inom branschen.  

 

Kommunikationen om Miljöbyggnad fram till dess att 

förfrågningsunderlaget är klart varierar i ett 

Miljöbyggnadsprojekt, men är generellt bra. Det är 

inte alltid det nämns just Miljöbyggnad, men ofta 

berörs olika krav på något sätt och kritiska delar i 

projektet brukar diskuteras. Även här finns undantag 

där kommunikationen om Miljöbyggnad i vissa 

projekt är obefintlig och Miljöbyggnadskraven i 

projektet får inte någon speciell fokus innan 

förfrågningsunderlaget skickas ut.  
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För att säkerställa att Miljöbyggnadskraven uppfylls 

är det viktigt att förfrågningsunderlaget omfattar alla 

nödvändiga krav samt att det ställs krav på att 

Miljöbyggnadskraven ska följas upp under projektets 

gång. Här är det också viktigt att kommunikationen 

mellan beröra parter är god. Det krävs att 

kravställningen är effektiv vilket nås genom att 

reducera upprepningar och överflödig information i 

förfrågningsunderlaget. Det ska tydligt framgå vilket 

krav som är Miljöbyggnadskrav och vilket krav som 

gäller. Alla betygsstegen i Miljöbyggnad bör 

redovisas och indikatorerna bör även redovisas som 

kriterier för ökad tydlighet. Ökat samarbete och 

kommunikation mellan berörda parter bidrar också till 

en effektivare och tydligare kravställningsprocess.  

Nyckelord: Miljöbyggnad, effektiv kravställning, krav, 

förfrågningsunderlag, kommunikation, tydlighet 
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Abstract 

Title: Streamlining of requirements for Green Building – 

Miljöbyggnad   

Author: Cassandra Malmberg 

Supervisors: Stefan Olander, Department of Construction 

Management, Lund University 

Catarina Warfvinge, Swedish Green Building Council 

Examiner: Anne Landin, Head of Division Construction 

Engineering, Lund University 

Problem: All too often the building does not meet the established 

environmental certification requirements and cannot be 

certified, or must be certified with a rating that is lower 

than the first desired. It seems that the information is 

lost, altered or is not clear enough. There may also be 

additional costly and resource intensive if the 

contractor is not aware of what Miljöbyggnad means 

and which requirements apply. It is especially 

complicated when the client in its specifications are 

unclear and there are conflicting information. This 

leads to three questions that the study answers; 

 How is perception, awareness and 

communication about Green Building - 

Miljöbyggnad when a building is to be 

produced?  

 How are the requirements for Green Building 

– Miljöbyggnad being assured in the 

production of a building? 

 How should the Green Building – 

Miljöbyggnad requirements be formulated in 
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the specifications to streamline and clarify the 

requirements definition process? 

Purpose: The purpose of the study was to find out how the 

production is assured and controlled, the score for 

Green Building – Miljöbyggnad achieved and how the 

process can be streamlined and clarified. The aim also 

included to find out how communication and 

awareness of Green Building – Miljöbyggnad looked 

in production, and how this process can be improved. 

Method: In the study it has conducted interviews and case 

studies of qualitative nature. The selection of 

interviewees was made after the study's limitations and 

the requested persons, who could answer for Green 

Building- Miljöbyggnad in different projects. The case 

studies was to collect the tender documents from the 

selected companies and review these from the Green 

Building - Miljöbyggnad requirements formulated and 

handled, and if there are requirements for monitoring. 

Conclusion: To contribute to a green and sustainable society by 

applying Green Building- Miljöbyggnad makes a 

company competitive in the construction industry 

today. Green Building - Miljöbyggnad is also very 

useful as it coincides with the basic requirements for 

new construction. Awareness of environmental 

Building in the projects are not so great today, but the 

more Green Building-Miljöbyggnad is applied the 

more knowledge and awareness to come. There are 

exceptions, and in some cases the interest and 

knowledge is great. Generally, it is expressed that the 

Green Building- Miljöbyggnad is complicated, which 

is primarily concerned that there are demands added to 

an already high demands congested industry and that it 

is a new phenomenon in the industry. 

 

The communication of Green Building-Miljöbyggnad 

up until the tender documents, are clearly varies in 

Green Building - Miljöbyggnad projects, but it is 

generally good. It is not always mentioned precisely as 
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Green Building-Miljöbyggnad, but often involve 

different requirements in any way and critical parts of 

the project are usually discussed. Even here there are 

exceptions and communication on Green Building-

Miljöbyggnad is in certain projects non-existent and 

the requirements of the project do not get any special 

focus before the tender documents are sent out.  

 

To ensure that Green Building-Miljöbyggnad 

requirements are met, it is vital that tender documents 

include all the necessary requirements and that it is 

required that the Green Building-Miljöbyggnad 

requirements must be followed up during the project. It 

is also important that the communication between the 

wider stakeholders is good. It requires that 

requirements definition is efficient, which is reached by 

reducing duplication and redundant information in the 

specifications. It should be clear which requirements 

Green Building-Miljöbyggnad requirements and which 

requirements apply. All grade levels in Green Building-

Miljöbyggnad should be reported and indicators should 

also be recognized as criteria for clarity. Increased 

cooperation and communication between stakeholders 

also contribute to a more effective and clearer 

requirements definition process. 

 

 

Keywords: Green Building, effective requirements definition, 

requirements, specifications, communication, clarity, 

Miljöbyggnad  
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Förord 

Med värmeljusen tända sitter jag denna vinterkväll och skriver de sista raderna på mitt 

examensarbete, vilket definierar slutet på min civilingenjörsutbildning inom Väg- och 

vattenbyggnad på Lunds Tekniska Högskola. Arbetet har tagits fram vid avdelningen för 

byggproduktion och i ett samarbete med Swedish Green Building Council. Jag vill tacka 

mina handledare samt alla som ställt upp på intervjuer och som bidragit med 

förfrågningsunderlag. 

Jag tycker det är oerhört viktigt att bidra till ett grönt och hållbart samhälle. Då 

byggbranschen är en väldigt dominant bransch, är det speciellt viktigt att arbeta med 

miljöcertifieringar för att på ett strukturerat sätt hantera och reducera den miljöpåverkan 

som blir. Jag vill med denna rapport bidra till att underlätta arbetet med att integrera 

Miljöbyggnad i byggprojekt, så att fler byggnader miljöcertifieras i framtiden. Jag hoppas 

att studien kan berika andra och motivera till att verka för ett hållbart och miljövänligt 

samhälle.   

 

 

 

Till alla nära och kära som stöttat mig genom processen, ni är guld värda.  

 

Oslo, 28 januari 2016 

Cassandra Malmberg  

. 
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1. Inledning  

1.1 Bakgrund  

I Sverige växer kraven på en minskad miljöpåverkan och en lagstiftning ser ut att bli allt 

mer aktuellt för att regeringen ska kunna hantera problematiken kring miljöpåverkan1. Det 

ligger ett ansvar på beställare och utvecklare att säkerställa att miljövänliga processer tas 

fram och tillämpas. Det är framför allt på vilket sätt miljökrav formuleras, utvärderas och 

verifieras som har en avgörande roll2. Det sker idag allt för ofta att byggprojekt hamnar i 

tvister, vilket beror till stor del av att det finns otydligheter mellan ingående parter3. Ett 

byggprojekt är oftast väldigt komplext och innehåller många delar och intressenter, vilket 

banar väg för missförstånd.  

Ett förhållandevis nytt koncept är att byggnader miljöcertifieras, vilket innebär nya krav 

och tillvägagångssätt som är relativt nya i en annars ganska konservativ bransch. Hur 

dessa nya krav hanteras i hela processen är direkt avgörande för hur resultatet ska bli. Tas 

kraven inte på allvar och inte kommuniceras på ett sätt som är begripligt och tydligt för 

samtliga involverande finns risken att de inte uppfylls. 

En beställare kan kvalitetssäkra sin byggnad genom att använda olika certifieringssystem, 

exempelvis Miljöbyggnad. Här görs kontroller, byggnaden verifieras och certifieras samt 

erhåller ett betyg, vilket betyder att byggnaden verkligen uppfyller de miljö- och 

energikrav som Miljöbyggnad ställer4. Byggnaden får en kvalitetsstämpel då kraven 

uppnås.  

För att låta uppföra byggnaden krävs det vanligtvis att beställaren utformar ett 

förfrågningsunderlag. I detta ska det framgå att beställaren vill att byggnaden ska 

miljöcertifieras enligt Miljöbyggnad och vilket betyg inom Miljöbyggnad som byggnaden 

ska uppnå. I projekteringsstadiet ska det framgå hur det är tänkt att byggnaden ska 

säkerställa certifieringsbetyget.  

                                                      

1 Sterner, E (2002)  

2 Ibid.  

3 Söderberg, J. (2011) 

4 SGBC, Redovisning och processtider i Miljöbyggnad (2014) 



 

 

2 

 

I bästa fall erhåller byggnaden en preliminär certifiering, då projekteringsunderlaget är 

tillräckligt för att uppnå kraven för ett visst certifieringsbetyg5. Två år efter att byggnaden 

tas i bruk genomförs en certifieringsbesiktning, så kallad verifiering, för att kontrollera att 

byggnaden uppfyller de krav som krävs för det önskade betyget.  

Allt för ofta uppfyller inte en byggnad de ställda krav och kan inte certifieras eller får 

certifieras med ett betyg som är lägre än det först önskade. Eftersom byggnaden erhållit 

en preliminär certifiering och sedan inte kan verifieras och få en slutlig certifiering eller 

får ett lägre betyg, tyder detta på att det någonstans har skett ett eller flera misstag.  

Swedish Green Building Council (SGBC), har uttryckt att det finns ett behov att 

tydliggöra och effektivisera processen kring kravställning och kravuppfyllelse. Det verkar 

som om information försvinner, ändras eller inte är tillräckligt tydlig. Detta sker 

någonstans mellan kravformuleringen och slutbesiktningen av byggnaden.  

Förfrågningsunderlaget är det verktyg som förmedlar att byggnaden ska uppfylla vissa 

miljö-och energikrav för att kunna certifieras. I förfrågningsunderlaget är det viktigt att 

kraven är så tydliga att entreprenören har möjlighet att uppfylla dem samtidigt som 

kunden måste kunna kontrollera dem6. Är fallet så att det i förfrågningsunderlaget 

förekommer ett flertal motstridiga uppgifter kan detta leda till förvirring och onödigt 

arbete för entreprenören.  

Om certifieringskraven tydliggjordes i förfrågningsunderlaget skulle det underlätta för 

entreprenörerna att beräkna projekten. Med tydligare krav ökar chansen att få bygganden 

certifierad och minimerar antalet felproducerade byggnader. Det innebär att en tydligare 

och effektivare kravställningsprocess krävs, där det är tydligt för alla parter vad som 

efterfrågas och vilka krav som ska följas.  

Det gäller också att både beställare och entreprenör är medvetna om vad det innebär att 

certifiera med Miljöbyggnad. I produktionen av byggnaden är det viktigt att det inte råder 

några tvivel om vad som accepteras respektive inte accepteras för Miljöbyggnad. Det är 

också viktigt att ha en plan för hur certifieringsbetyget säkerställs genom hela 

byggprocessen för att undvika problem i slutändan.  

Det finns många vägar att ta för att nå ett och samma betyg inom Miljöbyggnad, vilket 

också kan medföra en viss problematik. Detta då det i förfrågningsunderlaget inte framgår 

exakt hur ett visst betyg ska nås, vilka nivåer som ska uppfyllas inom de kravpunkter som 

är obligatoriska. Om inte entreprenören har god kännedom om Miljöbyggnad och 

erfarenhet för att nå olika betyg, kan det blir en tidskrävande och kostsam process att ta 

reda på vilka krav som är aktuella att sträva efter i ett projekt.  Speciellt komplicerat blir 

det om beställaren i sitt förfrågningsunderlag har otydliga och motstridiga uppgifter. 

Uppfattas ett projekt för komplicerat att beräkna och lämna anbud på, kan det finnas risk 

                                                      

5 SGBC, Redovisning och processtider i Miljöbyggnad (2014) 

6 Sterner, E (2002) 
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att mindre entreprenörer som inte innehar lika stor kapacitet som de större 

byggentreprenörerna, uteblir från projekt, vilket kan beröra konkurrensen.  

1.2 Syfte  

Syftet med denna studie var att ta reda på hur det i produktionen säkerställs och 

kontrolleras att betyget för Miljöbyggnad uppnås, samt hur den processen kan 

effektiviseras och tydliggöras. Syftet innefattade även att ta reda på hur synen, 

kommunikationen och medvetenheten om Miljöbyggnad ser ut i produktionen, samt hur 

denna process kan förbättras.  

1.3 Mål och frågeställning 

Målet var att få en bild över hur arbetet med kravställningen av Miljöbyggnad ser ut och 

kommuniceras i produktionen av en byggnad och hur det eftersträvande målet nås. Målet 

var också att hitta ett sätt att effektivisera och tydliggöra kravställningsprocessen för 

Miljöbyggnad. Det strävades även efter att få en inblick i hur kommunikationen och 

medvetenheten om Miljöbyggnad ser ut då en byggnad ska produceras.  

Studien ska resultera i svar på följande frågeställningar;  

 

 Hur är synen på Miljöbyggnad och hur är medvetenheten och 

kommunikationen om Miljöbyggnad då en byggnad ska produceras? 

 

 Hur säkerställs kraven för Miljöbyggnad i produktionen av en byggnad?  

 

 Hur ska Miljöbyggnadskraven formuleras i förfrågningsunderlaget för att 

effektivisera och tydliggöra kravställningsprocessen?  

1.4 Avgränsning 

Studien avgränsades till att endast behandla certifieringsmetoden Miljöbyggnad, 

nyproducerade byggnader och endast bostäder för allmännyttan. Entreprenadformen som 

studerats är totalentreprenad och studien avsåg också att studera frågeställningarna ur ett 

beställarperspektiv, dock kommer frågor om entreprenören behandlas. Studien avgränsas 

så att ingen entreprenadjuridik behandlas. I problemformuleringen anges det att 

kommunikationen och medvetenheten samt kravställningen ska studeras, vilket kommer 
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att göras, men främst hur det ser ut fram till att förfrågningsunderlaget är klart. Studien 

kommer att beröra ett fåtal punkter inom samma område efter upphandlingen, vilket ger 

en ökad förståelse.   

1.5 Målgrupp  

Den avsedda målgruppen för studien är företag, främst som agerar som beställare i 

byggbranschen, som redan använder Miljöbyggnad eller vill börja använda Miljöbyggnad 

i nybyggnadsprojekt. Även övriga parter med delaktighet i projekts kravställning som ska 

inkludera Miljöbyggnad kan ha nytta av rapporten. Rapporten är av intresse för parter som 

är intresserade av en generell effektivisering av kravställning.  
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1.6 Disposition  

Kapitel 1 – Inledning 

I det första kapitlet redogörs det för studiens bakgrund, problemformulering och 

avgränsningar. Kapitlet belyser även syftet och målet för studien och anger även en tänkt 

målgrupp enligt författaren. Det är tänkt att kapitlet ska ge en övergripande bild över 

studien.   

Kapitel 2 – Metod och genomförande  

Detta avsnitt beskriver den metodik som tillämpats i studien. Vetenskaplig 

forskningsmetodik beskrivs och används för att motivera studiens valda metoder. Valet 

av respondenter och bearbetning av resultat samt studiens validitet beskrivs.  

Kapitel 3 – Teori  

Den bakomliggande teorin till studien belyses i teorikapitlet. Teori kopplat till studiens 

problemformuleringar redogörs för. Teori gällande dokument och kravställning, 

kvalitetssäkring och kraven i Miljöbyggnad behandlas.  

Kapitel 4 – Resultat  

I detta kapitel redovisas det resultat som studiens intervjuer och fallstudier resulterat i. 

Intervjusvaren bearbetas under övergripande områden och i fallstudierna kopplas 

Miljöbyggnadsindikatorer samman med granskningen av insamlade 

förfrågningsunderlag.  

Kapitel 5 – Analys 

Detta avsnitt behandlar analysen av den gjorda studien. Analysens innehåll kopplas även 

samman med teorin för studien. Analysen ger förslag på hur en effektivare kravställning 

för Miljöbyggnadskraven kan nås.  

Kapitel 6 – Slutsats  

I slutsatsen besvaras studiens frågeställningar. 
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2. Metod och genomförande  

2.1 Vetenskaplig arbetsmetodik   

För att genomföra en studie av vetenskaplig forskningskaraktär krävs det en förståelse om 

vilka steg som är nödvändiga för en vetenskaplig arbetsmetod.  

En metod är ett redskap för att ta fram ny kunskap och lösa problem. För att en metod ska 

vara användbar i forskningssammanhang med vetenskaplig anknytning krävs det att 

metoden uppfyller vissa krav7. Det ska finnas en anknytning till den prövade verkligheten 

och ett urval av informationen måste systematiskt utföras. Informationen ska tas i anspråk 

på bästa möjliga sätt samt så ska resultaten redovisas så att de kan granskas av andra8. 

Målet med resultaten är att kunskap ska tas fram och leda till att förståelsen ökar, vilket i 

sin tur bidrar till ett fortsatt forskningsarbete.  

2.1.1 Problemformulering och frågeställning 

Ett första steg är att välja problemområde och identifiera ett problem. Den 

problemställning som väljs för studien ligger som en grund för kommande arbete. Den 

valda problemformuleringen ska uttryckas i form av frågeställningar, en eller flera9. Det 

är många faktorer som influerar den valda frågeställning men viktigt är att den uppfyller 

vissa krav. Ett krav är till exempel att frågeställningen ska uttryckas som spännande. En 

spännande frågeställning innebär ett syfte att ny kunskap ska kunna införskaffas och 

eftertraktas10. Frågeställningen ska även vara fruktbar, vilket översätts till att ny kunskap 

ska jämföras med den redan bekanta kännedomen. Fruktbar frågeställning kräver grundlig 

kännedom om befintlig fakta och teorier. Det tredje och sista kravet på en frågeställning 

är att den ska vara enkel. Bakgrunden till det är att ett forskningsarbete ofta inte kan 

resultera i svar på alla frågor inom ett område och detta kräver en avgränsning. Enkelheten 

i en frågeställning speglas av preciseringen av den fråga som är aktuell11.   

                                                      

7 Holme I.M, Solvang B.K (1997)  

8 Ibid.  

9 Ibid.s.40 

10 Ibid.  

11 Ibid.  



 

 

8 

 

Studien och forskningsrapporten ska slutligen utifrån rådande förutsättningar resultera i 

svar på frågeställningen.  

2.1.2 Teori  

En teori inom vetenskapen har som mål att tydliggöra relationer och samband mellan olika 

företeelser inom ett område12. Utifrån denna teori ska det tydligt framgå att nya samband 

går att finna. Det finns två sätt att angripa den vetenskapliga teorin, antingen med deduktiv 

metod eller med induktiv metod13.   

Den deduktiva metoden innebär att nya slutsatser dras från allmänna principer om 

enskilda fenomen14.  Detta kan förklaras som att sambanden mellan förhållanden förklaras 

av teorin. Teorin förklarar även hur sambanden relaterar till verkligheten. Den hypotetisk-

deduktiva metoden för att framställa teorier är den vanligaste metoden15. Den hypotetiskt-

deduktiva metoden innebär att en forskare tar fram ett antagande om verkligheten utifrån 

en teori som sedan presenteras i en hypotes16.  När det gäller en deduktiv inriktning 

tillämpas ofta kvantitativa metoder.  

Ett forskningsarbete kan även gå med en induktiv inriktning, vilket grundar sig på 

iakttagelser från verkligheten17. Dessa iakttagelser bildar tillsammans principer och 

principerna skapar en teori. Då arbetet förs i en induktiv riktning tillämpas ofta metoder 

som är kvalitativa.  

När ett arbete bedrivs med en blandning av induktiv- och deduktiv metod kallas det 

abduktiv. En kombination av de två tidigare metoderna på detta sätt ger att induktionen 

bidrar exempelvis med en beskrivning av läget, och deduktionen omfattar redan 

existerande teori. 

2.1.3 Kvalitativa och kvantitativa metoder  

Kvalitativa och kvantitativa metoder är två arbetsredskap som används för att få en 

bredare studie. Det finns ingen direkt skillnad mellan metoderna och ingen direkt 

                                                      

12 Olsson H, Sörensen S (2007)  

13 Holme I.M, Solvang B.K (1997) 

14 Olsson H, Sörensen S (2007) 

15 Holme I.M, Solvang B.K (1997) 

16 Olsson H, Sörensen S (2007) 

17 Ibid.  
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konkurrens18. Båda metoderna har för- och nackdelar och kan komplettera varandra, vilket 

medför att metoderna kan tillämpas i en och samma studie. Valet av metod ska passa den 

aktuella problemställningen och belysa den.  

Kvalitativa metoder kännetecknas ofta som tillvägagångssätt som medför beskrivande 

information, så som egna ord från personer eller observationer av människan19.  Det som 

karakteriserar den kvalitativa arbetsprocessen är att det görs undersökning av hur olika 

företeelser är konstruerade20. En kvalitativ metod beskrivs också som ett sätt att 

systematisera kunskap då det innefattar en företeelse. Med andra ord är målet med en 

kvalitativ metod att hitta en förklaring till en företeelse i omgivningen. Det finns tre typer 

av kvalitativa metoder; språkorienterade, tolkande och beskrivande21. Dessa tre utgör 

metoder att samla in information med, och bedöms utefter tre kategorier. Det första 

handlar om vilket omfång informationsinsamlingen har, alltså hur pass bra informationen 

täcker det ämne som studien behandlar22. Den andra kategorin innefattar hur tydlig och 

begriplig metoden är för omgivningen, om den är tillämpbar för andra än forskaren själv. 

Den tredje kategorin innefattar att informationen bedöms på vilken nivå av förståelse som 

informationen medför. Med en kvalitativ metod kan mycket information fås med en 

speciell inriktning om några enstaka företeelser.  Exempel på kvalitativa 

insamlingsmetoder är intervju, fallstudie, observation och skrivna dokument.   

Studier där kvantitativa metoder används delas in i två olika typer; deskriptiva eller 

explanativa23. Deskriptiva studier är av mer förklarande typ medan de explanativa är mer 

av experimentell och klargörande typ. Deskriptiva studier tar fram mer översiktsrelaterade 

resultat, t ex andel män som har en viss sjukdom i en viss åldersgrupp24. Även studier 

under en längre tidsperiod används, så kallade longitudinella studier. Explanativa studier 

tar istället reda på kausaliteten i olika situationer, t ex om en viss typ av exponering 

orsakar en speciell sjukdom25.  

2.1.3.1 Intervju 

I en intervju som en kvalitativ insamlingsmetod är målet att samla information om en 

persons tillvaro. Oftast kan en intervju delas in i tre olika delar; logisk, emotionell och 

                                                      

18 Holme I.M, Solvang B.K (1997) 

19 Olsson H, Sörensen S (2007) 

20 Ibid.  

21 Ibid.s.65 

22 Ibid.  

23 Ibid.s.67 

24 Ibid.  

25 Olsson H, Sörensen S (2007) 
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empirisk26.  Den logiska delen kopplas till begrepp i samtalet, den emotionella delen 

fångar upp det personliga i samtalet och den empiriska tar upp kopplingen till omvärlden.  

Studiens syfte och ett valt problemområde ska vara tydliggjort innan intervjun påbörjas27. 

Detta för att resultatet av intervjun ska vara så användbart som möjligt. Innan frågan om 

”hur” ställs, borde både svaren till ”varför” och ”vad” i studien stå klara för att nå ett så 

bra intervjuresultat som möjligt.  Det är även viktigt att tänka igenom planeringen inför 

intervjun. Hur ska intervjun hanteras efteråt? Ska den publiceras? På vilket sätt ska svaren 

redovisas? För att få bra svar från den intervjuade personen är det fördelaktigt om ett bra 

klimat för samtalet skapas28. De svar som den intervjuade ger måste vara av den art att de 

är tillförlitliga. Det är också viktigt att den intervjuade bidrar med information som 

intervjuaren söker, vilket innebär att den intervjuade svarar på de frågor som intervjuaren 

ställer.  

Intervjuer kan ha olika grader av strukturering och standardisering. Intervjuer som är 

standardiserade medför att intervjuaren inte kan anpassa intervjun från en intervjuperson 

till en annan29. En standardiserad intervju har samma ordning på frågorna och samma 

svarsalternativ. Den främsta anledningen till att använda denna typ av intervju är att 

minimera inflytandet som intervjuaren kan ha på intervjun. När det kommer till 

strukturerade intervjuer så innebär hög grad av strukturering att intervjufrågorna uttrycks 

så att de intervjuade uppfattar frågorna lika30. Motsatsen innebär låg grad av strukturering 

och då uppfattar de intervjuande frågorna på helt olika sätt. 

En intervju kan också uttryckas som öppet riktad där frågorna och ordningen på frågorna 

ställs på olika sätt och tidpunkter i intervjun31. Risken med en öppet riktad intervju är att 

den personen som blir intervjuad kan styra vilka områden denne vill prata om respektive 

inte prata om.  

Inför den kvalitativa intervjun kan en intervjumanual användas då frågorna inte kommer 

från ett standardiserat frågeformulär32. Målet är att ta fram synpunkter och egna 

uppfattningar hos den intervjuande personen, och detta med en intervju som inte är allt 

för styrd. Den som intervjuar har en bild av vad intervjun ska ge svar på och har en manual 

där det står nedskrivit viktiga punkter33. Denna manual behöver inte följas exakt, varken 

                                                      

26 Olsson H, Sörensen S (2007) 

27 Ibid.  

28 Ibid.  

29 Ibid.  

30 Ibid.  

31 Höst et al.(2006) 

32 Holme I.M, Solvang B.K (1997) 

33 Ibid.  
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till innehåll eller följd av frågor, om den som intervjuar ser till att intervjun omfattar det 

nödvändiga för studien.  

Intervjun inleds med en beskrivning av syftet med intervjun och anledningen till att 

personen ifråga är vald för intervjun. Då det är aktuellt att intervjun spelas in ska personen 

som intervjuas tillfrågas om detta går bra34. Intervjun fortskrider sedan med inledande 

frågor av neutral karaktär för att få igång samtalet. De större huvudfrågorna i intervjun är 

lämpliga att ställas i en följd som uppfattas som så logisk som möjligt för den person som 

blir intervjuad35. Huvudfrågorna bör sakta gå över mot mer neutrala frågor igen för att en 

positiv stämning ska skapas och intervjun bör avslutas med en liten sammanfattning.  

Efter intervjun ska svaren transkriberas och hur detaljerad transkriberingen ska vara beror 

på studiens syfte36.  

2.1.3.2 Litteraturstudier  

För att utföra en studie med vetenskaplig metodik är litteraturstudier en av grundpelarna 

i metodiken37. Litteraturstudier används för att öka kunskapen inom det valda 

ämnesområdet och på detta sätt få en helhetsbild av dagsläget. Det är viktigt att visa på de 

befintliga informationskällor som finns inom området för att kunna bidra med ny kunskap 

och undvika upprepning. Är litteraturstudien väl genomförd kan denna hjälpa till att 

påvisa målet med den aktuella studien38. Att genomföra en djupgående litteraturstudie är 

en iterativ process som kräver kunskap om ämnet och god planering. Litteraturstudier är 

viktiga för studentens ökade förståelse och kunskap för det valda ämnet. Eftersom det är 

en iterativ process återkommer litteraturen i senare del av studien och är på detta sätt tätt 

ihopkopplad med hela arbetet med studien39. Att hantera litteraturstudier på rätt sätt i 

examensarbeten kan ses som ett användbart verktyg för framtida utveckling och vidare 

inlärning i livet.  

Litteratur kan komma ifrån många olika källor och i en vetenskaplig rapport gäller det att 

veta vilka källor som är trovärdiga och lämpliga att använda. Det finns olika sätt som ett 

resultat är framtaget på. Det finns påståenden som är baserade på vetenskaplig granskning 

men även de som bygger på personliga erfarenheter40.  Då uppgifter är av undersökande 

eller problemlösande karaktär och ska lösas med en vetenskaplig grund är det av högsta 

                                                      

34 Höst et al.(2006) 

35 Ibid.  

36 Ibid.s.114 

37 Ibid.s.59  

38 Ibid.  

39 Ibid.s.60 

40 Ibid.  
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betydelse att kritiskt granska de källor som eventuellt ska användas. Det som söks är 

framför allt hur trovärdig och relevant källan är41. Trovärdiga och relevanta källor är 

lättare att arbeta med även i de fall då osäkra resultat redovisas. Trovärdiga och relevanta 

vetenskapliga källor bidrar också till att hela studiens relevans och kvalitet förbättras.  

2.1.3.3 Fallstudier  

Fallstudier representerar en metodik att studera ett fall, en person, en grupp eller en social 

enhet på djupet42. Fallstudier kan medföra att tidigare osammanhängande förhållanden 

klargörs. Det som studeras är vanligtvis fall som är valt med ett syfte. De slutsatser som 

dras från bearbetningen av detta fall antyds inte gälla för andra fall43.  Görs däremot 

fallstudier av flera likartade fall kan det dras slutsatsen att resultaten är liknande. En serie 

av fallstudier på likartade fall ger indikationen på att ett generellt mönster upptäckts, dock 

är detta ej statistiskt säkerställt eller bevisat44. Det som fallstudien bidrar till är att den ger 

kunskap på djupet som t ex en kartläggning inte gör. För en djupgående kunskap krävs 

informationsinsamling, vanligtvis kvalitativ.  

2.1.3.4 Arkivanalys 

När en arkivanalys utförs innebär det att dokumentation arbetas igenom, vilket också kan 

beskrivas som dokumentanalys. Dokumentationen som används ska vara framtagen för 

ett annat syfte än det som den aktuella studien har45. Ett exempel är att slutrapporter för 

ett projekt studeras för att få information om ett företags utveckling. Här är det viktigt att 

det grundläggande syftet för den studerade dokumentationen hålls i åtanke genom hela 

dokumentanalysen. 

 

 

 

 

 

 

                                                      

41 Höst et al.(2006) 

42 Olsson H, Sörensen S (2007) 

43 Höst et al.(2006) 

44 Ibid.  

45 Ibid.s.35 
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2.2 Upplägg av studien  

För att genomföra en studie av vetenskaplig forskningskaraktär krävs det att ett antal steg 

bearbetas igenom. Denna studie bygger på sex steg.  

Identifiera problemområde, mål, syfte och frågeställning 

Först identifierades ett område att studera. Att hitta ett område som är intressant för de 

parter som är involverade är viktigt, speciellt för studenten då denne ska ha viljan och 

motivation att genomföra en bra studie.  

Litteraturstudie  

Litteraturstudier genomfördes tidigt men även kontinuerligt i studien för att få en inblick 

i hur informationsläget kopplat till det valda ämnet ser ut idag. Detta för att få insikt om 

studiens utvecklingspotential och belysa de problem som lyfts upp i studien samt ta fram 

den teorigrund som är av betydelse. 

Metodval  

Innan metod väljs för studien är det viktigt att veta vad det är som ska undersökas. För att 

få ett bra resultat måste rätt empirisk information samlas in. Litteraturstudier genomfördes 

kontinuerligt för att avgränsa och välja information som tar studien i rätt riktning, med 

frågeställningarna som grund. De metoder som ansågs lämpliga för den aktuella studien 

och som var i linje med en vetenskaplig forskningsmetod valdes och det inhämtades 

information om dessa.  

Val av undersökningsenheter  

Tillsammans med studentens handledare och genom en tydlig avgränsning för studien 

valdes företag aktuella för studien, vilka har allmännyttan i fokus inom flerbostadssektorn.  

Insamling av empirisk data  

Verkställande av valda metoder genomfördes. Kvalitativa intervjuer hölls med valda 

representanter. Material i form av förfrågningsunderlag samlades in och studerades som 

dokumentstudier inom kategorin fallstudier. Intervjuerna transkriberades och 

fallstudierna bearbetades.  

Analys och resultat  

Efter att den empiriska informationen samlats in och bearbetats togs ett resultat fram. 

Resultatet analyseras där den teoretiska grunden i studien kopplas samman med resultatet 

från den empiriska undersökningen. Analysen leder fram till en slutsats där studiens 

frågeställningar besvaras. 
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2.3 Metoder i studien  

Identifiera problemområde, mål, syfte och frågeställning 

Problemområdet för studien togs fram genom att kombinera det högaktuella området 

miljöcertifiering med byggprocessen, vilket passade bra ihop med vad handledare samt 

representant för Swedish Green Building Council hade i åtanke som lämpligt område för 

examensarbetet. Genom möten där diskussioner fördes om ämnet och enligt SGBC samt 

handledare vanliga problem i praktiken kunde studenten bilda en grund för den 

kommande studien. Då valdes ämnet att effektivisera kravställningsprocessen för 

Miljöbyggnad. Problemställning togs fram av studenten och handledarna tillsammans. 

Målet och syftet med studien arbetades fram och frågeställningar fastställdes. 

Metodval  

Då studiens mål var att undersöka hur kravställningen för Miljöbyggnad kan effektiviseras 

anses ett deduktivt arbetssätt vara lämpligt. Studien går i en kvalitativ inriktning, då 

intervjuer och fallstudier är av kvalitativ art. Huvudsakliga datainsamlingskällor var 

dokument i form av förfrågningsunderlag från olika projekt som uppfyllde studiens 

avgränsningar. Datainsamling kom även ifrån kvalitativa intervjuer med representanter 

från företag som faller under studiens avgränsningar.  

Litteraturstudier 

För att få en stabil grund i ämnet användes främst böcker som ingående förklarar 

byggprocessen inklusive dess delprocesser. En del av böckerna var skrivna för 

byggbranschen och några som undervisningsmaterial på högskolenivå. Då studien är 

starkt kopplad till Miljöbyggnad och Swedish Green Building Council(SGBC), har det 

studerats dokument om Miljöbyggnad som ges ut av SGBC. Dokument i form av 

manualer som redogör för Miljöbyggnads metodik, krav och betygssättning bearbetades.  

 

Stort fokus låg på kravställning och miljön kring det, kopplat till Miljöbyggnad. Detta 

innebär att vetenskapliga artiklar och rapporter studerats för att få en bild av det aktuella 

läget. Här har det studerats kravställning och kravhantering, men också tydlighet och 

effektivitet, samt vikten av information, dokumentation och specifikation.  

Intervjuer  

För att få ut så mycket som möjligt av intervjuerna användes en intervjumanual, där det 

fanns ett visst antal frågor inklusive följdfrågor som besvarades. Dessa frågor anpassades 

efter den person som intervjuades samt så ställdes eventuella följdfrågor för att säkerställa 

att frågan besvarades. Ursprungligen såg frågemanualen lika ut inför respektive intervju, 

men beroende på hur och vad den intervjuande svarade ändrades frågorna ur 

frågemanualen så att målet med intervjun nåddes. Då vissa frågor besvarades automatiskt 

av den intervjuande i ett svar på en annan fråga, korrigerades resterande frågor.  
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Intervjun inleddes med att informera den intervjuade om syftet med intervjun och den 

intervjuade tillfrågades om det gick bra om intervjun spelades in. Inledande frågor om 

den intervjuades namn samt position på företaget ställdes. Intervjun delades upp i två 

områden. Det första området behandlade synen, medvetenheten och kommunikationen 

om Miljöbyggnad i byggprocessen. Andra delen av intervjun var direkt kopplad till hur 

kraven för Miljöbyggnad säkerställs. Båda delarna av intervjun innehöll såväl lite större 

och övergripande frågor men också mindre och mer detaljerade. De mer övergripande 

frågorna inledde respektive del av intervjun och efter det ställdes mer detaljerade frågor.  

Intervjufrågorna togs fram i samarbete med Catarina Warfvinge, teknisk chef på SGBC. 

Det övergripande syftet med frågorna togs fram av studenten och korrigerades med hjälp 

av Catarina Warfvinge, SGBC. Även en omstrukturering gjordes så att en logisk 

ordningsföljd av frågorna skapades. Intervjumanualen kan ses i sin helhet som bilaga 

under kapitel 9.1.  

Det hölls sju stycken intervjuer, varav tre genom möten och fyra genom telefonintervjuer. 

Det låga antalet berodde på begränsad tillgång på lämpliga kandidater. Anledningen till 

att både intervjuer genom möten och telefon fördes var för att samla ihop så mycket data 

som möjligt till studien. 

De utvalda företagen valdes genom samarbete mellan handledarna och studenten. 

Handledarnas goda kännedom om byggbranschen och dess aktörer medförde att några 

företag togs fram. Relevanta företag togs även fram av studenten själv. Det visade sig att 

företag med projekt enligt rapportens avgränsningar var begränsade och till viss del svåra 

att identifiera och komma i kontakt med.  

Personer lämpliga för intervjun söktes, vilket innebar personer som kunde svara för 

kravställnigen i ett projekt där Miljöbyggnad varit ett krav samt projekt enligt rapportens 

resterande avgränsningar. Lämpliga kandidater som föreslogs av studenten i kontakten 

med utvalda företag var projektledare. Företagen bidrog med projektledare och 

miljösamordnare.  

Bearbetning av intervjusvar  

En noggrann genomgång av intervjufrågorna gjordes och kärnan i frågorna studerades. 

Intervjufrågorna kan läsas i sin helhet under kapitel 9.1. Genomgången medförde att 

intervjufrågorna delades upp i tre kategorier beroende på vad frågorna behandlade. 

Intervjun var uppdelad i två områden inför intervjun och vid närmare bearbetning kunde 

tre nya kategorier identifieras. Kategorierna var; ”Synen, kommunikationen och 

medvetenheten”, ”Kravställning” samt ”Kontroll och Uppföljning”. Indelning av 

intervjufrågorna från intervjumanualen till respektive kategori redovisas i tabell 1 nedan. 

Intervjumanualen kan ses i sin helhet i kapitel 9.1. Dessa kategorier utgör 

huvudrubrikerna i resultatet.  
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Tabell 1. Indelning av intervjufrågor i olika kategorier 

Kategori  Tillhörande nummer på fråga i 

intervjumanualen  

Synen, kommunikationen och 

medvetenheten  

1, 2a-b, 3, 4, 7a, 8c, 8d, 9 

Kravställning 5, 7b, 8a, 8b, 10,11a-e, 13, 14c, 15b, 

Kontroll och uppföljning  6, 11f, 12a-d, 14a-b, 15a 

 

Efter att intervjufrågorna delats upp i rätt kategori, bearbetades varje kategori genom att 

frågorna med svar lästes igenom och ett resultat togs fram. Frågorna med svar i varje 

kategori ordnades upp så att en logisk följd skapades. Denna följd kunde sedan medföra 

att resultatet fick en mer berättade karaktär.  

Fallstudier  

Fallstudier gjordes i form av dokumentstudier där förfrågningsunderlag för byggprojekt 

studerats. Väsentligt var att projekten hade krav att uppfylla ett Miljöbyggnadsbetyg samt 

att det motsvarade studiens avgränsningar. De förfrågningsunderlag som studerats har 

erhållits vid eller intill intervjuer med företagen. Det bestämdes inte i förväg antalet 

förfrågningsunderlag som vad nödvändigt för studien, utan det mottogs tacksamt de 

förfrågningsunderlag som erbjöds. Anledningen till det var att det inte kunde säkerställas 

att beställare ville dela ut förfrågningsunderlag.  

Totalt samlades det in sex stycken förfrågningsunderlag med varierande innehåll. 

Viktigast att få in var administrativa föreskrifter och teknisk beskrivning i form av 

ramhandlingar. Det frågades också efter övriga dokument som använts för att 

kommunicera Miljöbyggnadskraven. Förfrågningsunderlagen bearbetades genom att det 

studerades hur Miljöbyggnadskraven hanteras i underlaget. Ett förfrågningsunderlag 

delades in i tre delar; Administrativa Föreskrifter (AF), Teknisk Beskrivning (TB) och 

Övriga Handlingar (ÖH). Till övriga handlingar räknas exempelvis miljöplaner och 

projektbeskrivningar. Som grund för hanteringen av Miljöbyggnadskraven i samband 

med förfrågningsunderlaget användes SGBC:s manual för Miljöbyggnad; Miljöbyggnads 

bedömningskriterier för nyproduktion, Manual 2.2. Med kriterier i rapporten menas de 

kriterier så som dem är skriva i manualen för Miljöbyggnad. Varje indikator med kriterier 

användes som grund för bedömning av hur Miljöbyggnadskraven hanteras i 

kravställningen i förfrågningsunderlagen. Med hantering i förfrågningsunderlaget menas 

att det studerades var i förfrågningsunderlaget som kravställningen fanns, om det angivits 

som byggnadsbetyg, områdesbetyg, indikatorbetyg eller om kravet formulerats precis 

enligt Miljöbyggnadskriterierna. Om förfrågningsunderlagen hade egna krav som likande 

Miljöbyggnadskraven, var kopplade till olika indikatorer utan direkt anvisning till 

Miljöbyggnad eller krävde redovisning enligt Miljöbyggnad så noterades detta också. 

Resultatet av granskningen av förfrågningsunderlagen sammanställdes och tydliggjordes. 
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Företagen är anonyma och därför numreras de granskade förfrågningsunderlagen från 

nummer ett till sex.  

2.4 Relevans och validitet  

För att säkerställa att det forskningsarbete som ska bedrivas är relevant finns det vissa 

kriterier som är av betydelse. Det är kriterier av två kategorier; forskarrelevans och 

aktörrelevans46.  

Forskarrelevansen behandlar bruksvärde, förståelsevärde och nya teoretiska kunskaper. 

Här undersöks det om arbetet kan bidra till ny vetskap och om en mer grundlig förståelse 

nås47. Forskarrelevansen omfattar även om arbetet bidrar till utveckling av nya teorier.  

Aktörrelevansen omfattar beskrivningskriterier, provokationskriterier, egenupplevelse 

och ett kriterium gällande praxis48. Kravet på beskrivningen gäller att beskrivningen ska 

vara tillräckligt täckande och inkludera de problem som behandlats. Provokationskriteriet 

innebär att reaktioner ska eftersträvas hos de som är föremål för undersökning. Detta för 

att sträva mot en omvärdering hos undersökningsföremålet. Egenupplevelsen syftar till 

att göra aktören mer medveten om sig själv. Det sista kriteriet är praxis och handlar om 

arbetet och hur dess informationsflöde kan bidra till en förändring av praxis och vara till 

nytta för undersökningsföremålet49.  

2.4.1 Studiens validitet och relevans 

Studien var av kvalitativ form, vilket innebar få intervjuade personer och få dokument att 

studera. Detta medför att det inte genom studien kan säga finnas ett generellt beteende 

men det kan istället ge en inblick i ämnesområdet och uppmana till framtida studier. Det 

låga antalet intervjuer i studien visade också hur ett visst fenomen ter sig hos utvalda 

företag. Dessa utvalda företagen var inte direkt utvalda på ett visst sätt, utan de valdes på 

grund av att de passade in i rapportens avgränsningar och en kontakt gick att upprättas. 

Beställarna i studien representerar inte en speciell grupp förutom enligt rapportens 

avgränsningar vilket kan påverka hur resultatet ska tolkas. Det kan inte sägas något om 

hur bra frågeställningen täcker alla beställare men studien visar på hur frågeställningarna 

ser ut i de studerade fallen. När det gäller kvalitativa metoder ger de en övergripande bild 

                                                      

46 Holme I.M, Solvang B.K (1997) 

47 Ibid.  

48 Ibid.  

49 Ibid. 
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som kan bidra till att förståelsen för sociala processer ökar50. Däremot är en kvalitativ 

metod inte lämpad för att ta fram några statistiska generaliseringar, utan där finns styrkan 

hos de kvantitativa metoderna.  

Studien med sin kvalitativa metodik har styrkan i att vara flexibel dels vid intervjuerna 

och dels i vägen fram till undersökningsenheterna. Vid intervjuerna kan det lätt 

kompletteras med någon fråga om det visas att någon glömts bort. Flexibiliteten ligger 

också i att frågorna som ställs kan variera i ordningsföljd samt vilka frågor som ska ställas 

kan variera51. Ju fler intervjuer som hölls desto större blev intervjuarens kunskap och 

förståelse. Den första intervjun gav inte lika mycket kunskap och förståelse som den sista, 

vilket antagligen beror på intervjuarens kunskap och erfarenhet52.  

Ju fler intervjuer som hålls desto säkrare på metodiken bli personen som ska intervjua och 

kan då på ett mer kontrollerat sätt ställa följdfrågor så att målet med frågorna och intervjun 

nås. Svaren som ges beror också på personen som blir intervjuad och dess kunskap samt 

intresse i frågan. De frågor som ställdes ändrades vid behov för att försöka nå målet med 

intervjun, vilket kan påverka resultatet beroende på hur frågan förändrades och på den 

intervjuades erfarenheter. Denna flexibilitet som denna typ av metodik innebär kan också 

vara en svaghet53. Det kan vara svårare att jämföra information som fås genom studiens 

gång.  

När det gäller kvalitativa metoder sker insamlingen av informationen i sådana former som 

är väldigt lika vardagliga situationer. Källan till informationen ska ha möjligheten till 

skapa sina personliga uppfattningar54. Detta då situationen är anpassad efter 

informationskällan själv och medför då en information som är trovärdig. Den kvalitativa 

metodiken med sitt flexibla förhållningssätt till informationskällan medför att relevanta 

tolkningar kan göras55. Det finns dock en risk med att ändra upplägget under studiens gång 

för att nå den pålitliga information som söks. Det ökar chansen att den information som 

fås om enheterna är olika, vilket kan innebära att en entydig tolkning kanske inte fås.  

Vid insamlandet av förfrågningsunderlag kan osäkerheten ligga i att rätt och samtliga 

dokument skickades för granskning i studien. Saknas det dokument kan detta påverka 

studiens resultat genom att inte utgöra ett fullt representativt underlag för kravställningen.   

 

                                                      

50 Holme I.M, Solvang B.K (1997) 

51 Ibid.  

52 Ibid.  

53 Ibid.s.80 

54 Laursen E (1979)  

55 Holme I.M, Solvang B.K (1997) 
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När det gäller att bedöma studiens relevans så anses denna ligga högt, då studien 

behandlar ett område som är nytt för branschen och samtidigt väldigt omtalat i dagens 

samhälle. Att effektivisera processer är också eftertraktat för att spara på resurser och 

reducera onödigt arbete och svinn, vilket i slutändan sparar pengar och bidrar till en bättra 

miljö. De intervjufrågor som ställdes väckte även intresse och ifrågasättande hos de 

intervjuade och responsen var positiv gällande rapportens syfte.  
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3. Teori 

3.1 Byggprocessen 

Byggprocessen har många ingående delar och sträcker sig hela vägen från idé till färdig 

produkt. Mer ingående handlar det om utvecklingen, planeringen samt verkställandet av 

ett byggprojekt56. Det som kännetecknar byggprocessen är att det är en förändringsprocess 

som är styrd. Det är en process där resurser brukas och förvandlas till olika miljöer som 

sedan i sin tur förbrukas. Tack vare att nya byggnadsverk uppkommer eller förändras, 

förändras även den omgivande miljön. Det som i grunden medför att byggprocessen 

förändrar miljöer är olika intressenter i samhället. Hur konjunkturläget är, utvecklingen 

av marknaden och viljan att investera har en direkt verkan på byggprocessen57.    

Det som hela tiden ska vara i åtanke under ett projekt är att kunden ska bli nöjd58. Detta 

görs genom att säkerställa att projektet slutförs i tid, inom budget och att projektet 

uppfyller de ställda kraven på funktioner och kvalitet.  

Byggprocessen delas in i icke materiell- och materiell process, som dels kan pågå efter 

varandra men även parallellt med varandra59.  Den icke materiella processen har som mål 

att ta fram material som gör det möjligt att framställa den materiella produkten. Resultatet 

av den icke materiella processen är en immateriell produkt som innehåller ritningar, 

beskrivningar, specifikationer, bilder samt mindre fysiska modeller60. Det som ska vara i 

fokus vid framtagandet av den immateriella produkten är det aktuella byggnadsverkets 

kvaliteter och dess livscykel i färdigt tillstånd.  

Den materiella processen omfattar den praktiska tillverkningen av byggnadsverket, vilket 

bl.a. innebär hantering av material, komponenttillverkning, byggande och 

                                                      

56 Stintzing R (2005) 

57 Ibid.  

58 Harris, F. McCaffer, R (2013) 

59 Stintzing R (2005) 

60 Ibid.  
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installationsarbeten61. Innan idrifttagningen av byggnadsverket ska det uppfylla de 

tidigare satta kraven som framgår av den immateriella produkten. 

Den materiella processen ska sammanfogas med den immateriella processen för att skapa 

en helhet i byggprocessen62. Byggprocessen består på så sätt av många mindre 

delprocesser som ska verka parallellt genom hela processen tills det att projektet står klart 

och redo för att brukas. Delprocesserna i byggprocessen är väldigt olika och behöver 

skötas på helt olika sätt, men i slutändan kunna sammanfogas med andra delprocesser63.  

De olika delprocesserna i byggprocessen omfattar beslutsprocesser, ledningsprocesser, 

projektering, upphandling, inköp, materiell produktion och driftsättning64.  

Byggprocessen kan också helt enkelt delas upp i tre delprocesser; projekteringsprocessen, 

produktionsprocessen och förvaltningsprocessen65.  

3.1.1 Projekteringsprocessen  

Projekteringsprocessen ska resultera i ett svar på en tidigare definierad idé som i sin tur 

är tänkt att vara lösningen på ett behov. Projektering är ett annat namn för den 

immateriella processen som resulterar i en prototyp av det byggnadsverk som hela 

byggprocessen ska resultera i. Denna delprocess innehåller formgivning, teknisk 

konstruktion, informationshantering och kommunikation66. Projekteringen tar fram 

dokumentation för de olika berörda parterna i byggprocessen.  

Projekteringsprocessen kan i sin tur delas in i mindre delprocesser, vilka är; 

behovsutredning, programarbete, systemhandlingar, gestaltning, huvudhandlingar, 

bygglovsprocessen, bygghandlingar och förfrågningsunderlag67. Det är även under 

projekteringsprocessen som det sker upphandling av konsulter och entreprenörer.  

Det första som görs innan ett byggprojekt kommer till stånd är att behov och mål för ett 

projekt kontrolleras68. Identifiering av intressenter görs och det tas fram en 

projektansvarig för beställarens räkning. Begränsningar angående bl.a. tid, pengar och 

juridiska frågor tas fram. Ur detta ska ett beslut kunna tas om vidare potentiella 

                                                      

61 Stintzing R (2005) 

62 Ibid. s. 49 

63 Ibid.  

64 Ibid. 

65 Hansson et al (2015) 

66 Stintzing R (2005) 

67 Hansson et al (2015) 

68 Harris F, McCaffer R (2013) 
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projektspecifikationer kan göras69.  Denna behovsutredning ska resultera i beslut om att 

ta fram ett program70.  

I programarbetet ska sedan behovet beskrivas mer ingående så att det kan hanteras av 

berörda parter i byggsektorn. I programmet ska det även finnas en preliminär budget samt 

formulering av tidskrav.71 Programarbetet resulterar i antingen upphandling med 

totalentreprenad eller fortsatt projektering. En budget samt tidsplan tas också fram. När 

programarbetet är avslutat ska produkten vara fastställd med formulerade funktionskrav.  

Vidare ska byggnaden formges och olika systemlösningar tas fram, vilka ska användas 

som underlag inför investeringsbeslut72. Systemhandlingar tas fram och processen kallas 

systemhandlingsskede. Efter detta tas huvudhandlingar fram där byggnaden utformas.  

Ansökan om bygglov görs i bygglovsprocessen där också bygglovshandlingar tas fram. 

Bygghandlingar omfattar detaljrika ritningar och behövs för att kunna bygga73. För att till 

sist kunna upphandla projektet krävs ett förfrågningsunderlag.  

3.1.2 Produktionsprocessen 

Produktionsprocessen omfattar delprocesserna produktionsanpassning, anbud, 

produktionsprogram, byggdrift och överlämning74. När produkten skall tas fram sker 

detaljutformning och produktionsanpassning av bygghandlingar. Det måste även till en 

planering av det arbete som ska ske ute på byggarbetsplatsen samt så måste arbetet 

genomföras och därtill också styras innan det kan ske en överlämning av färdig produkt 

till ägaren75.  En produktionsanpassning innebär att den valda utformningen redigeras till 

ett byggbart underlag, vilket kräver produktionserfarenhet. 

 I anbudsprocessen kalkylerar entreprenörer och lämnar anbud till beställaren. Efter 

anbudsprocessen är det dags att inleda produktionen av byggnaden. Först ska det tas fram 

ett produktionsprogram som ska innehålla en plan för produktionen76. 

                                                      

69 Harris F, McCaffer R (2013) 

70 Hansson et al (2015) 

71 Ibid.s.21  

72 Ibid  

73 Ibid.s.22 

74 Ibid.s.23 

75 Ibid.  

76 Ibid.  
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Produktionsprogrammet ska innehålla en tidplan, budget, leveransplan för material samt 

resterande resurser som krävs.  

I slutet på produktionsprocessen sker en besiktning då överlämning av färdig produkt ska 

ske, samt så ges driftinstruktioner av byggnaden. Upptäcks det några fel inom 

garantiperioden ska entreprenören åtgärda dem, i de fall entreprenören är ansvarig.  

Förvaltningsprocessen innebär i korthet att driva och underhålla byggnaden då den 

överlämnats till ägaren77.  

3.2 Kvalitet och krav  

3.2.1 Viktigt med bra start  

Det är viktigt att det blir rätt från början. Starten för ett byggprojekt är viktigt för dess 

framgång genom hela byggprocessen. Är fallet så att förutsättningarna för projektet inte 

är fastställda kan det medföra att projektet går i fel riktning78. Resultatet av varje 

delprocess ska utgöra underlag för fortsatt arbete med projektet. Genomförs inte 

delprocesserna på ett ordentligt och noggrant sätt kan det innebära oklarheter för 

nästkommande process. Oklarheter kan medföra att vissa moment inte utförs och 

konsekvenserna av det blir att momentet måste göras om senare i processen79. Då moment 

inte utförs enligt planerat i processen kan detta leda till ökade kostnader, förlängning av 

projekttiden och ett försämrat resultat. Det är viktigt att det finns gränser som är tydliga 

mellan olika steg i byggprocessen för att undvika onödiga tvister mellan berörda parter80. 

Viktigt är också återkoppling mellan byggprocessens olika delprocesser för att minska 

risken att fel produkt tas fram.  

Byggprocessen påverkas av många faktorer, allt ifrån klimatet till politiken81. Det som 

styr byggprocessen är generellt beställaren, vars beslut grundar sig på input från 

inblandade aktörer samt beställarens egen förståelse för underlaget.  
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3.2.2 Kvalitet och kvalitetssäkring  

En definition av kvalitet ges av den internationella standarden för kvalitetsledning; ”grad 

till vilken inneboende egenskaper uppfyller krav” 82.  Det som menas med kvalitet är att 

något ska inneha egenskaper som uppfyller de krav som är ställda på detta något. För att 

kunna arbeta med att säkra kvaliteten hos något finns begreppet kvalitetssäkring. 

Kvalitetssäkring är den process som i slutändan medför att den färdiga produkten har rätt 

kvalitet, vilket också kan uttryckas med att det kontrolleras att den färdiga produkten 

uppfyller de krav som är ställda av kunden83.  Om en entreprenör inte kan garantera 

kvaliteten på produkten som beställaren efterfrågar får entreprenören det svårt att 

konkurrera i dagens byggbransch84. Det är inte bara kvaliteten på färdig produkt som är 

aktuell utan även kvaliteten på de processer som leder fram till en färdig produkt. Viktigt 

att ha i åtanke är att kvalitetsbegreppet ses i nivå med priset samt att entreprenörens grad 

av effektivitet gällande olika arbetsmetoder är viktiga faktorer för beställaren vid 

utvärdering av entreprenörer 85.  För en kunds räkning kan kvalitet ofta innebära värde för 

pengar.  

För att kontrollera kvaliteten görs en inspektion för att se om ställda krav uppfylls86. 

Kvalitetskontroll kan innebära att göra en inspektion i olika etapper för att verkligen 

säkerställa kravuppfyllelse. Det handlar främst om att identifiera defekter vid en 

kvalitetskontroll87. Det ska säkerställas att produkten uppfyller krav inom en viss 

förbestämd toleransnivå, där det ibland kan vara upp till en inspektör att avgöra.  

I byggbranschen görs besiktningar. En besiktning ska göras av myndighet eller 

besiktningsperson, och syftar till att kontrollera att ett objekt uppfyller ställda krav88.  Det 

finns speciellt två dokument som är viktiga för att kunna avgöra om ett projekt uppfyller 

de ställda kraven, projektets specifikationer och ritningarna till projektet89.  

Kvalitetskontrollerna av en byggnad utförs efter varje färdigställt moment ute i 

produktionen, och majoriteten av kontrollerna görs visuellt. Dessa kontroller utförs först 

av entreprenören och sedan av en inspektör. Problematiken med kvalitetskontroller är 

inställningen hos entreprenören, där arbetet sker med inställningen att arbetets nivå endast 
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83 Ibid.  
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85 Ibid.s.9 

86 Ibid. 

87 Ibid.s.10 
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ska klara av inspektörens ögon90.  Accepterar inte inspektören utförandet återstår det för 

entreprenören att åtgärda, vilket kan vara dyrt. Om entreprenören istället hade en tydlig 

bild av vad som verkligen krävdes för projektet, skulle det medföra att det blev rätt från 

början. Det hade även gjort det möjligt för entreprenören att själv identifiera bristerna i 

tidigt stadie och åtgärda dem innan slutlig inspektion av hela projektet görs. Grunden i 

kvalitetssäkring ligger i att besitta kunskap om vilka krav som gäller för att antingen göra 

rätt från början eller upptäcka felen själv och åtgärda dem innan slutlig inspektion. Denna 

grundtanke medför att risken för felproduktion minskar samt minskning av dyrt 

extraarbete91.   

Ett alternativ för ett projekt att utvärderas enligt är Value Management (VM)92. Där 

bedöms projektet utefter genomförbarhet och levererat värde. VM syftar till att minska på 

funktioner som slösar på resurser, bl. a inom upphandling av projekt, överkonstruerade 

lösningar och standardisering i byggprojekt. VM innebär utveckling av optimala och 

effektiva arbetssätt93.  

VM har sitt ursprung i det militära där syftet var att uppfylla kraven för en produkt med 

minskade kostnader, lämpliga arbets-och designmetoder, material, resurser och ett 

bibehållet värde för pengarna94. Det visade sig även vara ett bra sätt att arbeta med även 

för företag som inte är vinstdrivande. VM baseras på en grupp av procedurer för att nå 

målet att uppfylla de funktionskrav en produkt kräver95. Dessa procedurer är Value 

Planning, Value Engineering och Value Review. 

Value Planning omfattar den inledande delen i ett projekt, där funktionskraven ska 

formuleras för att göra kunden nöjd. Funktionskraven ska senare rankas och delas in i 

primära, sekundära och icke-nödvändiga funktioner96. Value Planning genomförs oftast 

med brainstorming och workshops där erfarna parter deltar.  

Value Engineering innebär att lösningar och design tas fram med hänsyn till de 

funktionskrav som skapats i föregående steg97. Här ska varje lösning utvärderas mot ett 

speciellt funktionskrav. En utvärdering görs med input från en rad egenskaper bl. a 

markanvändning, specifikationer, kostnader, genomförbarhet, hållbarhet, kvalitet, hälsa 
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och upphandlingsvillkor. Den bästa totallösningen innebär att alla primära funktionskrav 

uppfylls och så många som möjligt av de sekundära funktionskraven uppfylls inom 

budget.  

Value Review görs i samband med kunden vid varje steg i byggprocessen. Detta för att 

säkerställa att de förväntade kraven och förväntat värde nås98. I detta skede noteras 

framsteg, och kan visa på nödvändig tid och arbete som krävs för att framåt kunna undvika 

negativa effekter. Detta resulterar i återkoppling som är menat för att ta fram incitament 

för förbättring99.  

3.2.2.1 Barriärer i byggbranschen  

Forskare har kommit fram till att det krävs ändringar i byggbranschen för att åstadkomma 

innovation, lyckade projekt, bättre produkter och nöjda kunder100. Det talas om ändringar 

i attityder, beteende och själva byggförfarandet inom byggbranschen. Den svenska 

byggindustrin identifierar beställaren som en viktig del i att genomföra förändringar och 

jobba mot innovation inom branschen. Även om viljan finns och ökar inom 

byggbranschen är det inte enkelt att implementera förändringar, och studier visar på att 

parter inblandade i förändringsarbete kan vara obenägna att genomföra förändringar, 

vilket försvårar arbetet101.  

Attitydbarriärer är ett exempel på en barriär inom byggbranschen. Byggbranschen i sig 

ses som en konservativ bransch där inställningen till förändring är kritiskt. Då en 

förändring sker beter sig människor olika beroende på om de identifierar sig med 

organisationen eller inte. De som identifierar sig med organisationen är mer intresserade 

av vad förändringen resulterar i, medan de andra är mer intresserade av själva 

förändringsprocessen. Detta tyder på att det är viktigt att utveckla processer som är 

effektivare, men samtidigt viktigt att organisationens medlemmar inkluderas102.  

Den traditionella organisationen inom byggprocessen kan också vara en barriär. Detta 

eftersom att specifikationer tas fram av kunden som sedan delas upp på flera aktörer som 

ska utföra uppdragen103. Detta sätt gynnar inte innovation och hindrar integrationen 

mellan arbetsuppgifter och aktörer.  Sättet härstammar från kundens upphandlingsvanor.  
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Institutionella barriärer kan yttra sig i form av den traditionella processen vid 

upphandling, som minskar flexibiliteten och åtagandet104. Detta då entreprenörer anger 

lågt pris men att det senare övergår till en mer vinstrelaterad attityd. Denna typ av barriärer 

anses dock inte kritiska.  

3.2.2.2 Framgång i projekt  

Det har gjorts många empiriska studier på vad som medför framgång för ett byggprojekt. 

Studierna visar på några faktorer, vissa viktigare än andra, som spelar stor roll för ett 

projekt. Just i detta fall var det projekt med totalentreprenad som entreprenadform som 

studerades, där de framtagna faktorerna visar på att framgången för ett byggprojekt vilar 

i grunden på engagemanget och graden av ansträngning hos alla deltagare i projektet105. 

Studien började med att lista 31 framgångsfaktorer för byggprojekt som tagits fram genom 

utvärdering av empiriska studier där entreprenörer, beställare och arkitekter medverkat, 

samt åsikter från desamma. Dessa 31 faktorer reducerades ned till sex stycken genom 

faktoranalys106. Det studerades hur faktorerna påverkar projekt i totalentreprenad. De sex 

faktorerna som togs fram ut den totala mängden var107;  

1. Projektgruppens engagemang  

Faktorn syftar till vikten av samarbete i projektgruppen och deltagarnas engagemang. Det 

som gör att engagemang etableras är bl. a att det finns en tydlig förståelse för de 

prestandakrav som finns formulerade, samarbetsförmåga och tillräckliga 

informationskanaler. Det krävs också att beställaren(kunden) gör sina krav så tydliga som 

möjligt och att designern/konsulterna arbetar fram lösningar som är genomförbara.  

2. Entreprenörens kompetens  

Det är viktigt att entreprenören kan hantera olika områden så som ekonomi, design, 

planering och byggande.  

3. Risk och ansvar  

Denna faktor fokuserar på de risker och ansvar som alla delaktiga i ett projekt kan råka ut 

för. Det gäller speciellt i utvärderingen av hur kvalificerad entreprenören är samt eventuell 

ändring av kundens krav under produktion.  
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4. Beställarens(kundens) kompetens  

Fokus ligger i denna faktor på beställarens förmåga att hantera ett projekt som är en 

totalentreprenad, förståelse kring vad hela projektet omfattar samt förmågan att förmedla 

de framtida brukarnas behov.  

5. Framtida brukares behov  

Det som är viktigt i denna faktor är att de framtida brukarnas behov är klara och tydliga 

så att det inte råder några tvivel om vad som krävs.  

6. Begränsning av framtida brukare  

Det är viktigt att de som utgör en framtida brukare också har en tydlig förståelse för vad 

denna verkligen behöver.   

Faktorerna projektgruppens engagemang, entreprenörens kompetens och 

beställarens(kundens) kompetens ansågs vara speciellt viktiga för ett projekts resultat 

enligt studien108. Att identifiera dessa nyckelfaktorer möjliggör för beställare, 

designers/konsulter och entreprenörer att förstå vad som krävs för att lyckas med 

projekten i en totalentreprenad.  

3.2.3 Kommunikation och information  

Kommunikation är en nödvändig del i ett företag och är nyckeln till effektivare styrning 

av företaget. Kommunikationen är väsentlig också i byggprocessen där god 

kommunikation inom företaget och mellan företaget och övriga parter medför att projektet 

kan förbättras gällande motivation och produktion109.  En otillräcklig kommunikation kan 

däremot leda till produktionsproblematik och försämrad arbetsmotivation. Så kan även 

brist på återkoppling och stöd. Det krävs att alla parter är engagerade, samarbetar och 

kommunicerar. Är informationen om designen dålig och otillräcklig leder detta till bister 

i designen exempelvis. Är det någon aspekt när det kommer till projektstyrning som är 

viktigare än någon annan så är det kommunikationen110.   

3.2.3.1 Kommunikation i skrift  

Stor del av ett projekts krav och information förmedlas genom skrivna specifikationer. 

Som komplement finns ritningar, modeller och scheman, som ensamma inte kan förmedla 

alla krav111. De skriva specifikationerna ska förmedla projektets kvalitet och kan ha en 
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varierande layout, storlek och komplexitet. Det är speciellt viktigt att kommunikationen 

är av bra kvalitet mellan personen som faktiskt skriver ner de tekniska specifikationerna 

och personen som tar fram dem. Den som ska skriva ner specifikationerna måste ha en 

uppfattning om designerns avsikter samt kunna skriva tekniska dokument som är 

noggranna, tydliga och korrekta112. Personen måste också ha koll på korshänvisning utan 

att krav upprepas. Olika former av standardmallar kan vara en bra idé för att vara 

konsekvent.  

Information kommer i många former och har olika syften. Informationen kommer också 

tolkas på olika sätt. För att informationen ska vara så effektiv som möjligt bör den uppfylla 

sju krav113.  

1. Tydlighet och korthet  

En kort och koncis information medför att informationen uppfattas som effektiv. Detta är 

alltid inte så lätt att uppnå. Anledningen till att kort och koncis information kan vara svår 

att uppnå är att det är omöjligt att presentera allt som en människa tänker i endast ritningar 

och text. Svårigheten ligger i att välja ut det viktigaste samt det som är av mest värde för 

mottagaren114. Det gäller att veta när det är tillräckligt med information så att det inte blir 

för mycket, vilket kan göra saken i fråga onödigt komplicerad. Repetition ska undvikas 

och objekt ska beskrivas en gång och på rätt ställe.  

2. Noggrannhet  

Är specifikationerna inte tillräckligt noggranna skapas förvirring och missförstånd. Ett 

korrekt språk med rätt ord, rätt grammatik och rätt symbol ska användas, samt så ska 

tvetydighet undvikas115. Att endast använda få ord är bra men att lämna dokument och 

ritningar ofärdiga får inte göras. 

3. Vara konsekvent  

Användandet av ord och symboler ska vara konsekvent genom hela projektet och i 

dokumentationen.  Detsamma gäller grafik, dimensioner och kommentarer.  
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4. Undvika repetition  

Att upprepa samma information i olika dokument, med eventuella små variationer i 

informationen, är onödigt och kan leda till förvirring116. Upprepning är även slöseri med 

resurser.  

5. Överflöd  

Det finns risk att överflödigt material förekommer i kontraktet. Det gäller att redigera 

noggrant och strukturera upp de olika informationskällor som finns samt reducera det 

överflödiga materialet117.  

6. Kontroll  

Alla parter som är delaktiga i att formulera krav och information i ett byggprojekt, bör 

alltid ha som mål att kontrollera flertalet gånger att det inte finns motstridigheter mellan 

koder, standarder, tillverkares rekommendation, övrig information och själva designen för 

projektet118. Problem som vanligtvis uppstår ute i produktionen kan undvikas om en 

noggrann kontroll görs innan informationen släpps vidare. Det är också väldigt lätt att det 

uppstår fel, eller att kontrollen inte är tillräckligt noggrann om personen som själv 

formulerat informationen också ska kontrollera den. Lösning på detta är ett ordentligt 

kvalitetssäkringssystem. Det som kan ställa till det är då det kräver att flera personer ska 

godkänna ett arbete. Ser en person A att person B redan har godkänt och skrivit på så gör 

person A på samma sätt utan att ha läst arbetet119. Är det istället så att bara en person är 

ansvarig för att ha kontrollerat arbetet så ligger hela ansvaret på denna person och denne 

läser igenom och kontrollerar.  

7. Punktlighet  

Det är av betydelse att ta emot bra information på rätt tid, och värdelöst att motta samma 

information på fel tidpunkt120.  Det bör övervägas när informationen ska släppas med 

tanke på de olika programmen under design- och monteringsfasen.   

3.2.3.3  Möten – effektiva sätt att kommunicera  

För att säkerställa en bra kommunikation är möten väldigt effektivt121. I byggbranschen 

förekommer många olika typer av möten men målet med dem är detsamma. Ett möte ska 

                                                      

116 Emmitt S, Gorse C A (2003) 

117 Ibid. 

118 Ibid. 

119 Ibid. 

120 Ibid.s.131 

121 Ibid.   



 

 

32 

 

fungera som en genomgång och samtidigt vara ett forum där problem diskuteras, där 

beslut tas och där information ges ut. Även utmaningar och möjligheter kan diskuteras på 

ett möte. Möten bidrar till att skapa relationer mellan parter, vilket leder till en förbättrad 

beslutsprocess när tekniska beslut ska tas. Hanteras möten på rätt sätt kan de utgöra 

nyckeln för informationsspridning mellan parter i projektet122. Det som kan vara ett 

problem med möten är att de kräver tid och resurser. Det sägs också att om möten hanteras 

på fel sätt så slösar dem med resurser och kan bilda negativa miljöer samt motverka en 

god kommunikation.  

När ett möte ska hållas är det viktigt att det finns ett tydligt syfte och mål med det. Det 

måste finnas svar på frågorna123; Vad är syftet med mötet? Är ett möte det bästa sättet att 

hantera situationen?  

3.2.3.4 Avstämningsmöten 

Hur ofta det ska vara avstämningsmöten i projektet får bestämmas parterna emellan. 

Dessa möten bör vara schemalagda regelbundet på samma tid och samma dag, och vad 

som bestämmer tiden från ett möte till ett annat är storleken på projektet samt hur 

komplext det är124. Är projektet försenat eller ska ta igen tid krävs det att möten hålls 

oftare för att hantera den extra information som uppkommer. När det kommer till att 

kontrollera hur ett projekt utvecklas är avstämningsmöten ovärderliga. De är också väldigt 

viktiga för att lösa problem som uppkommer längs vägen.  

Ett avstämningsmöte används för att stämma av i processen. Det jämförs hur långt i 

processen projektet har kommit och hur långt det borde ha hunnit. Om projektet är på väg 

i fel riktning tas det beslut om åtgärder. Det diskuteras också om det finns risk för 

försening, dåligt utfört arbete som riskerar att försämra kvaliteten på projektet eller risk 

för att påverka kostnaden125. Det gäller också att komma överens så att 

underleverantörerna är beredda att göra det som krävs för att uppnå den nivå som de 

avtalat. Det är viktigt att dokumentera skriftligt allt extra arbete som avtalas under ett 

möte och få det bekräftat126.  

Möten i produktionen sker kontinuerligt och ansvaras av projektledaren på entreprenörens 

sida. Dessa möten används för att kontrollera hur projektet går i avseende på tid, kostnad 

och kvalitet127. Genom dessa möten samordnas arbetet i projektet, det kontrolleras att rätt 
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resurser finns och arbetsmiljön ses över. Möten syftar också till att motivera personerna 

som arbetar med projektet genom att utveckla deras relationer, lösa problem och 

tydliggöra ansvar. Viktigt är att mötena ser till att säkerheten är tillräcklig, att nödvändig 

dokumentation är uppdaterad och att kvalitetsmanualer samt arbete med kvalitet fullföljs.   

Tillvägagångssättet för ett möte som hanteras professionellt och hur kommunikationen ter 

sig kan påverka kvaliteten på den färdiga produkten128.  Beslutsprocessen är en viktig del 

för att projektet ska gå framåt, och ansvarig för mötet ska se till att nödvändiga åtgärder 

är tydliga för alla. Problem löses genom att tekniska beslut tas, vilka påverkar den färdiga 

produkten. Operationella beslut görs också vilket påverkar processen fram till färdig 

produkt.   

3.2.4 Kontrakt och totalentreprenad  

Integrerade kontrakt tar fokus på värde för pengarna genom att förbättra kvaliteten och 

minska livscykelkostnaderna129. Ett integrerat kontrakt sammanfogar designen med 

byggandet och omfattar speciellt faktorer som produktutveckling, projektimplementering, 

leveranskedjan och ökar användningen av tillverkade komponenter130.  Det finns olika 

typer av integrerade kontrakt och ”Design to Build”, översatt totalentreprenad, är en typ 

av integrerade kontrakt131.  

I en totalentreprenad ansvarar beställare för att bestämma funktionskraven för 

byggnadsverket132. Beställaren ska ta fram ett programarbete där en mindre detaljerad 

projektering finns, och har uppgiften att förmedla funktionskraven133. Entreprenören 

ansvarar för undersöka, projektera och föra upp byggnadsverket. Entreprenören ska 

färdigställa byggnadsverket så att funktionskraven från beställare uppfylls, vilket innebär 

att entreprenören har ett funktionsansvar134. Det är entreprenören som har ansvaret för 

bygghandlingarna och kan på detta sätt även vara med och påverka vilka lösningar som 

väljs. Att entreprenören får vara med och välja lösningar kan gynna nytänkandet135.  
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 I en totalentreprenad är det funktion som ställs före utförande, vilket ger möjligheten att 

identifiera ekonomiskt lönsamma lösningar. Då det handlar om funktionskrav kan detta 

leda till att riskpremien för ett projekt blir lite högre eftersom funktionskrav kan vara svåra 

att värdera ekonomiskt136. Funktionskraven kan även anses vara svåra att formulera för 

beställaren, vilket kan leda till att projektet inte uppnår den kvalitet som det är tänkt.  

Funktion definieras som ”sådan användbarhet eller sådan för användbarhet nödvändig 

egenskap, som normalt konstaterad genom mätning, provning eller nyttjade”137. För att 

beskriva en funktion krävs det ofta relevanta egenskaper eller prestanda så som luftflöde, 

energiförbrukning och temperatur. Det krävs en närmare kontroll så som mätning, 

provning eller nyttjande av entreprenaden som inte vanligtvis utläses ur redovisade 

lösningar för att ses som funktion138.  

3.2.4.1 Partnering  

Partnering är en samverkansform, även kallad utökad samverkan, där organisationer 

arbetar mer i samverkan med varandra. Detta innebär att de iblandade parterna gemensamt 

tar fram ett måldokument som gäller för projektet139. Det utses en grupp, så kallad 

samverkansgrupp, som har i uppdrag att se till att målen för uppdraget uppfylls. Genom 

samverkansgruppen ska det uppstå respekt och förtroende parterna emellan. I partnering 

är det fokus på relationsbyggande processer, gemensamma mål, system för problem- och 

konfliktlösning, system för uppföljning av mål och förbättringar samt 

projektgemensamma möten genom workshops140. Det är vid komplicerade projekt som 

partnering anses speciellt lämpad, där grundidén för partnering är att beställaren samlar 

ihop ett team med all den kompetens som behövs inför ett projekt. Teammedlemmarna 

bidrar alla med sin specialkompetens för att genomföra projektet. I ett partneringprojekt 

tar teammedlemmarna tillsammans fram lösningar för att nå målen för projektet. Det som 

gör att framgång nås i partneringprojekt är att det skapas en miljö som verkar för 

samarbete och kreativitet141. Alla inblandade parter samarbetar och bidrar, de tar 

tillsammans fram mål, vilket resulterar i en stimulerande arbetssituation.  

För att beställaren ska få en bra upplevelse av partneringprojekt är det viktigt att så många 

grundkomponenter i partnering som möjligt tillämpas. Det är viktigt för ett 

partneringprojekt att utbildning inom samverkan ges till alla personer med en nyckelroll. 

För att nå framgång i ett samverkansprojekt gäller det även att dialogen är öppen mellan 
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organisationer och mellan individer, men också inom partneringgruppen. Det gäller även 

att ett ekonomiskt incitament vid fördelning av kostnadsreduktionerna finns samt att en 

diskussionsledare finns för att driva på processen142. Viktigt är också att det finns någon 

nyckelperson som tar ansvar för fel och misstag och att det med jämna mellanrum 

upprepas vad det innebär att arbeta med partnering.  

3.2.5 Upphandling av totalentreprenad 

Vid upphandling av en totalentreprenad är det standardbestämmelsen ABT 06, Allmänna 

bestämmelser för totalentreprenader avseende byggnads-, anläggnings och 

installationsarbeten som tillämpas. Här ska även allmän material-och arbetsbeskrivning 

administrativa föreskrifter, AMA AF 12 användas143. I de administrativa föreskrifterna 

redovisas de entreprenadföreskrifter som gäller.  Beställaren ska upprätta funktionskrav 

som gäller för entreprenaden och dessa ska redovisas i form av föreskrift om funktion 

eller som teknisk lösning.  

3.2.5.1 Förfrågningsunderlag  

Inför en upphandling ska en upphandlande myndighet tillhandahålla leverantören ett 

underlag för anbud144. Ett förfrågningslag ska på ett tydligt och klart sätt formulera vilket 

målet är med upphandlingen. Ett förfrågningsunderlag kan inte vara lika detaljerat vid en 

totalentreprenad som vid andra entreprenadformer. Det åligger vid en totalentreprenad att 

totalentreprenören projekterar utefter de funktionskrav beställaren tagit fram. 

Funktionskraven finns angivna i ett totalentreprenadprogram.  

För att på bästa sätt utnyttja den valda entreprenadformen bör beställaren ha i åtanke att 

formlera det resultat som denne väntar sig, och inte vägen dit145. Detta ger de 

entreprenörer som beräknar anbudet en möjlighet att konkurrera om tekniska lösningar 

och beställaren får in ett flertal alternativ med pris. Problematiken är sedan att göra en 

bedömning av kvaliteten. Dock måste beställaren hela tiden göra avvägningen mellan 

entreprenörens valfrihet vid anbudsberäkningen och risken för sämre kvalitet146.  
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De handlingar som ett förfrågningsunderlag vid en totalentreprenad bör innehålla är147;  

 Funktionsprogram och layout 

 Administrativa föreskrifter enligt AMA AF   

 Allmänna bestämmelser för totalentreprenader avseende byggnads-, anläggnings- 

och installationsentreprenader, ABT 06 

 Kontraktsförslag 

3.2.5.2 Funktionsprogram och layout  

Hur funktionsprogram för projekt utformas är olika för olika projekt. Vid utformningen 

är det viktigt att hitta en balans mellan att inte ställa för mycket krav samtidigt som 

programmet ska vara utförligt nog för vara bindande. Ställs det för mycket krav och för 

mycket specifika krav är risken att urvalet av lämpliga tekniska lösningar blir mycket 

begränsande148.  

Följande dokument är vanligt förekommande i ett funktionsprogram149; 

 Layouter med erforderliga areor, takhöjder, information om rumsenheter  

 Situationsplan, vilket är en översikt av aktuell tomt 

 Stadsplanebestämmelser  

 Hänvisning till eventuella referensobjekt 

 Geotekniskt utlåtande  

 Belastningsbestämmelser  

 Generella tekniska och funktionella krav på byggnaden och tomten  

 Rumsbeskrivning och precisering av ytstandard och utrustning för olika typer av 

rum  

 Översiktliga krav på VVS-anläggning (ramprogram) 

 Översiktliga krav på luftbehandlingsanläggning (ramprogram) 

 Översiktliga krav på El-anläggning (ramprogram) 

 Värderingsregler för anbud 
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3.2.5.3 Administrativa föreskrifter - AMA AF 12  

Allmän material-och arbetsbeskrivning, AMA, används som ett referensdokument i 

projekt och innehåller upphandlingsföreskrifter, allmän orientering, 

entreprenadföreskrifter och förskrifter för allmänna arbeten och hjälpmedel150. Det är dem 

administrativa föreskrifterna till ett projekt som bestämmer vilka delar i AMA som ska 

tillämpas. De administrativa föreskrifterna bör vara projektunika, vilket innebär att det 

rekommenderas att det upprättas nya fristående administrativa föreskrifter för varje ny 

entreprenad.   AMA AF 12 passar olika variationer av entreprenader då texterna i AMA 

är utformade att vara så anpassningsbara som möjligt151.  

De koder och rubriker som finns i AMA AF är uppbyggda i en hierarkisk struktur där 

pyramidregeln råder. Anges exempelvis AFC.36 gäller även AFC.3 och AFC samt AF152. 

I och med att en AMA-kod och rubrik anges gäller även ovanstående AMA-koder med 

texter. I administrativa föreskrifter är det tillräckligt att ange AMA-koden med rubrik för 

att föreskriften skall gälla. Det är acceptabelt att ändra, lägga till eller ersätta en AMA-

kod med egen text, men då gäller företrädesregeln153. Företrädesregeln innebär att om en 

text tillhörande en viss kod i administrativa föreskrifter ändras och därmed avviker från 

motsvarande samma kod och text i AMA AF så är det de egenskrivna administrativa 

föreskrifterna för projektet som gäller.  

Ska AMA AF 12 gälla för ett projekt inleds lämpligast de administrativa föreskrifterna 

med uttrycket; ” Dessa administrativa föreskrifter ansluter till AMA AF 12” 154. Det ska i 

de administrativa föreskrifterna för projektet anges de koder med rubriker som är lämpliga 

för projektet i fråga. Vid totalentreprenad, då ABT 06 gäller, ska 

entreprenadföreskrifterna för projektet anges under avsnitt AFD155. Kompletteringar av 

AMA texter kan förekomma från råd och anvisningar till AMA AF, RA 12.  

De olika huvuddelarna i AMA AF med övergripande AMA kod vid totalentreprenad är;  

AF – Administrativa föreskrifter  

AFA – Allmän orientering  

AFB – Upphandlingsföreskrifter  

AFD – Entreprenadföreskrifter vid totalentreprenad  
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AFG – Allmänna arbeten och hjälpmedel  

Nedan kommer de övergripande huvuddelarna gås igenom väldigt överskådligt och finns 

det underkoder som är av större betydelse för rapportens syfte belyses dem.  

AFA – Allmän orientering  

Här fokuseras det på kontaktuppgifter, projektorientering, förkortningar och 

begreppsförklaringar. I RA och MOTIV till AFA.21 Översiktlig information tas det upp 

att en kortfattad orientering kan vara lämpligt vid stora eller komplicerade projekt156. 

Även projektets roll i ett större sammanhang och viktigaste funktioner föreslås vara 

lämpliga att redogöra för157.  

AFB – Upphandlingsföreskrifter  

Här ska det redogöras för vilka upphandlingsregler som gäller158. Då beställaren omfattas 

av LOU ska det anges här. Det ska även anges om det gäller upphandling av 

byggentreprenad över tröskelvärdet, byggentreprenad över tröskelvärdet inom 

försörjningssektorn eller all upphandling under tröskelvärdet. Vald entreprenadform och 

ersättningsform anges samt en förteckning över förfrågningsunderlaget. AFB innehåller 

även information om anbudets form och innehåll, kompletteringar till anbud, 

anbudstidens utgång, anbudets giltighetstid, adressering, anbudsöppningens tid och plats 

samt värderingsgrunder vid anbudsprövning159.  

AFD – Entreprenadföreskrifter vid totalentreprenad  

Det förutsätts här att ABT 06 appliceras. Delavsnitten i AFD är ordnade på samma sätt 

som kapitlen i ABT och innehåller då omfattning, utförande, organisation, tider, ansvar 

och avhjälpande, ekonomi, besiktning, hävning och tvistelösning160.  

I AFD.21 Kvalitetsangivelser hanteras kvalitet på en vara eller arbetsutförande. Här kan 

tillägget ”eller likvärdigt” nyttjas av entreprenören med en tillhörande 

likvärdighetsprövning av beställaren. Här ska det framgå viktiga egenskaper vid en 

likvärdighetsprövning161. En varas eller en arbetsmetods kvalitet uttrycks på ett speciellt 

sätt vid offentlig upphandling. Kvalitet i detta fall formuleras enligt norm, standard eller 

funktion där det är viktigt att de önskade kraven kan bekräftas. Vid visst 

fabrikat(arbetsmetoder) används det som en referens och ibland inkluderat en viss 
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beteckning, men även när varan ska ingå ett befintligt system162. När det gäller offentlig 

upphandling gäller restriktioner på att ange uppgifter om specifik tillverkning, uppgifter 

om ursprung eller hänvisningar till varumärke, patent, typ, ursprung eller tillverkning163. 

Förekommer sådana skrivelser eller hänvisningar ska frasen ”eller likvärdigt” stå i 

anslutning. Att föreskriva kvalitet i entreprenadupphandling kan innebära problem 

eftersom kvalitet omfattar många variabler. Att upphandla om högre kvalitet kan innebära 

krav på noggrannare arbetsutförande, krav på att säkerhetsfaktorn är högre, krav på nya 

och ovanligare lösningar, krav på fler funktioner samt krav på högre prestation164.  

AFD.33 Möten behandlar skrivelser kring möten i projektet, startmöten, 

projekteringsmöten, byggmöten och övriga möten.  

AFD.7 Besiktning  

Med besiktning menas en undersökning av ett objekt för att se om ställda krav uppfylls i 

ett eller flera avseenden165. Det ska göras av en myndighet eller av en besiktningsperson.  

AFG Allmänna arbeten och hjälpmedel Detta avsnitt behandlar att det åligger 

entreprenören att införskaffa de hjälpmedel och arbeten som krävs för entreprenaden på 

egen bekostnad, om det inte står angivit annat i detta kapitel166.  

3.2.5.4 ABT 06  

Då ansvarsbilden för en totalentreprenad ser annorlunda ut jämfört med en 

generalentreprenad har ATB 06 tagits fram167. I ABT 06 har det lagts till bestämmelser 

för just totalentreprenadformen. I ABT 06 hänvisas det inte till AB 04, som gäller för 

generalentreprenad, men de är både uppbyggda på likartade sätt. Ändringar i ABT 06 ska 

försöka undvikas då bestämmelserna jobbar för att riskfördelningen mellan parterna ska 

bli ekonomiskt optimal168.  

I ABT 06 finns det täckbestämmelser som medför att parterna kan avtala om annat än vad 

som står som ordinarie bestämmelser, även kallade fasta bestämmelser.  Dessa 

täckbestämmelser kännetecknas vid formuleringen ”… om inget annat föreskrivits…”.  

Uppbyggnaden av ABT 06 med relevanta ingående kapitel redovisas nedan169. Speciellt 

viktiga och aktuella punkter under respektive kapitel med anknytning till studiens syfte 
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belyses. För utförligare redogörelse se Byggandets kontraktskommitté, ABT 06. Nedan 

redogörs för några av de paragrafer som tydligast relateras till certifieringsprocessen för 

Miljöbyggnad.  

Kapitel 1 – Entreprenadens omfattning  

§3 Motstridiga uppgifter  

Vid motstridiga uppgifter i kontraktshandlingarna gäller de i följande ordning:  

1. kontrakt  

2. ändringar i ABT 06 som är upptagna i sammanställning i administrativa föreskrifter  

3. ABT 06  

4. beställning 

5. anbudshandlingar 

6. förfrågningsunderlag 

7. övriga handlingar  

Det kan uppstå motstridighet mellan funktionskrav i förfrågningsunderlaget och teknisk 

lösning eller uppvisad funktion i anbudshandling. Då detta inträffar är det funktionskravet 

i förfrågningsunderlaget som gäller innan hänsyn tas till uppgifterna i 

anbudshandlingarna170. 

Kapitel 3 – Organisation  

§2 Startmöte  

Ett startmöte skall hållas innan entreprenaden påbörjas. Vid mötet skall parterna gå 

igenom kontraktshandlingarna, klargöra frågor om behörighet för andra än ombuden, 

precisera formerna för informationsutbyte och samverkan mellan parterna under 

projekteringsskede och byggskede samt behandla övriga frågor av betydelse. Beställaren 

skall föra protokoll vid startmöte och protokollet skall godkännas av respektive parts 

ombud genom underskrift. Beställaren ska kalla till startmöte.  

     Mellan parterna är krav på skriftlighet uppfyllt genom anteckning i protokoll från 

startmöte. 

§3 Projekteringsmöte och byggmöte  

Parterna är skyldiga att delta i projekteringsmöten och byggmöten och därvid företrädas 

av behörig person. Sådana möten skall hållas i erforderlig utsträckning och behandla för 

parterna gemensamma frågor. Beställaren skall föra mötesprotokoll. Protokollet skall 
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utan dröjsmål och i god tid före nästa möte tillställas entreprenören. Entreprenören skall 

justera protokollet.  

   Mellan parterna är krav på skriftlighet uppfyllt genom anteckning i protokoll från dessa 

möten.  

§5 Beställarens kontroll 

Beställaren utövar den kontroll över entreprenaden som han anser lämplig. Sådan 

kontroll medför inte någon inskränkning i entreprenörens kontraktsenliga ansvar. 

Kontroller skall så långt som möjligt genomföras så att de inte hindrar entreprenaden.  

   En av beställaren utsedd kontrollant får vidta de åtgärder som krävs för att genomföra 

kontrollen. Andra åtgärder får han vidta endast om han bemyndigats till detta.  

   Kontrollant har för kontrollens utövande fritt tillträde till arbetsområdet och till annan 

plats där arbete utförts på uppdrag av entreprenören. Han har i detta syfte även rätt till 

att utan ersättning använda entreprenörens instrument, kontrollanordningar och 

kontrollverktyg som finns på arbetsplatsen samt därvid erhålla behövlig handräckning. 

För sådan handräckning utgår ingen ersättning, om inget annat anges i 

entreprenadhandlingarna.  

Kapitel 7 – Besiktning  

§1 Förbesiktning  

Part har rätt att påkalla förbesiktning om  

1. arbete efter färdigställandet av entreprenaden inte är eller inte utan väsentligt ingrepp 

blir åtkomligt för besiktning,  

2. avhjälpande av fel i arbete efter färdigställandet skulle vara till väsentlig olägenhet för 

parten,  

3. arbete före färdigställandet tas i bruk av beställaren eller  

4. i övrigt särskilda skäl föreligger.  

Förbesiktning verkställs utan dröjsmål efter påkallandet.  

Kommentar till kapitel 7§1  

Ett särskilt skäl för förbesiktning kan vara att parterna i förväg vill få besiktningsmannens 

bedömning av kontraktsenligheten av visst arbete som antingen återkommer i ett stort 

antal eller gäller principer eller kvalitetskrav för utförandet, s.k. normerande 

förbesiktning.  

§2 Slutbesiktning  

Slutbesiktning skall, om inte parterna avtalat annat, verkställas vid kontraktstidens 

utgång eller, om entreprenaden färdigställs senare, utan dröjsmål efter att entreprenaden 

anmälts vara färdigställd.  
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   Entreprenören skall i god tid underrätta beställaren när entreprenaden beräknas vara 

färdigställd och tillgänglig för slutbesiktning, om inte parterna genom besiktningsplan 

har träffat särskild överenskommelse.  

    Om besiktning av funktion inte kan ske i samband med slutbesiktning och detta 

förhållande inte beror på entreprenören, skall, om inte parterna kommit överens om 

annat, sådan besiktning ske i form av kompletterande slutbesiktning, så snart 

förutsättningar härför föreligger och part påkallas detta.  

   Utöver vad som följer av föregående stycke kan del av entreprenaden efter parternas 

överenskommelse göras till föremål för kompletterande slutbesiktning.  

   Beslut eller överenskommelse om kompletterande slutbesiktning utgör inte hinder för 

entreprenadens godkännande, om inte annat avtalats.  

   Part har rätt att påkalla slutbesiktning av en färdigställd del av entreprenaden, om 

beställaren tar eller begär att få ta delen i bruk. Garantitiden för den del som godkänns 

vid sådan besiktning löper från godkännandet av delen intill utgången av garantitiden för 

den sist godkända delen i entreprenaden.  

§4 Särskild besiktning  

Part har rätt att efter entreprenadtidens utgång påkalla besiktning avseende 

1. sådant fel som beställaren har påtalat, 

2. entreprenadens status i visst avseende. 

Särskild besiktning verkställs utan dröjsmål efter påkallandet.  

3.2.6 Besiktning  

Besiktning för totalentreprenad regleras i kapitel 7 i ABT 06171. Speciellt viktigt att beakta 

för besiktning i totalentreprenad är definitionen och tolkningen av begreppen funktion och 

teknisk lösning. Viktigt är också besiktning av funktioner och garantiansvar för 

funktioner. Det kan under garantitiden och vid garantibesiktningen vara svårt att 

kontrollera alla funktioner, och trots detta får garantitiden inte förlängas. Vid 

slutbesiktningen är det lämpligt att besiktningspersonen informerar beställaren om att 

garantitiden inte får förlängas och att alla medel som finns ska användas för att kontrollera 

så många funktioner som möjligt. Funktioner kan kontrolleras och godkännas genom 

kompletterande slutbesiktning, särskild besiktning för ifrågasatt del eller entreprenadens 

status, eller som del av garantibesiktningen samt om beställaren gör en informell kontroll.  
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3.2.6.1 Besiktning och kvalitetssäkring  

Det blir allt mer fokus kring kvalitetssäkring i byggsektorn. Det blir vanligare och 

vanligare att entreprenören ska kunna visa med ett dokument att dennes produkt uppfyller 

de krav som specificerats172. Plan- och bygglagens kontrollregler genomträngs och 

entreprenadbesiktningen kan i form av fortlöpande besiktning utgöra stor betydelse i 

kvalitetssäkringen av en produkt173. Fortlöpande besiktning nämns som kommentar till 

ABT 06 7:1 och 7:2.  

En fortlöpande besiktning innebär att beställaren under entreprenadtiden utför 

mottagningskontroll fortlöpande. Då kan kontraktsavvikelser upptäckas tidigt i processen 

och medföra att kontrollerna verkar i förebyggande syfte174. Det innebär att beställare och 

entreprenör upplever kontrollerna som fördelaktiga. Fördelarna för båda parter är att 

kvalitetsuppföljningen blir säkrare. För beställaren innebär fortlöpande besiktning bl. a att 

informationen om kvaliteten i projektet blir bättre och det uppstår mindre antal fel och 

överraskningar vid avlämnandet175. Det blir också färre störmoment och mindre 

efterarbete. Fel i handlingar som beror på beställaren kan upptäckas tidigt och det blir 

totalt lägre kostnad för kontroll och besiktning. 

En fortlöpande besiktning ska utföras som en förbesiktning eller en slutbesiktning. En 

fortlöpande besiktning kan bli aktuell då det finns vissa delar av entreprenaden som senare 

blir oåtkomlig, när det för att väsentlig olägenhet ska undvikas och felavhjälpande krävs, 

ifall det ska ske tidigarelagt ibruktagande eller då övriga skäl föreligger176.  

Det är vanligt att det tidigt i processen tas beslut om fortlöpande besiktning ska användas. 

Beställaren tar det beslutet oftast i planeringsstadiet och kan redan i 

förfrågningsunderlaget redogöra för att fortlöpande besiktning ska tillämpas. Alternativt 

kan det avtalas vid upphandling. Det bör i entreprenadavtalet finnas en klar 

överenskommelse angående hur besiktningen ska gå till. Exempelvis kan det förekomma 

i AF-delen, under AFD.7. Formulering av tillämning av fortlöpande besiktning i stil med 

”För entreprenaden kommer fortlöpande besiktning att tillämpas, med förbesiktningar 

enligt besiktningsplan”177. Besiktningsplanen innehåller tider för alla besiktningar för den 

fortlöpande besiktningen och alla andra besiktningar, samt hur omfattande varje 

besiktning ska vara. Besiktningsplanen ska sammanfalla med produktionsplanen och tas 
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fram genom samarbete mellan parterna. Det är lämpligt att en besiktningsperson eller 

besiktningsgrupp väljs kort efter att det beslutats att fortlöpande besiktning ska tillämpas.   

3.3 Krav och miljöcertifiering   

Byggbranschen bidrar till att de naturliga resurserna utarmas, att vatten och luft förorenas 

samt bidrar till den globala uppvärmningen. Byggbranschen svarar bland annat för 48 % 

av utsläppen av skadliga växthusgaser, 55 % av förbrukningen av träprodukter och 12 % 

av förbrukningen av dricksvattenresurser178.  Begreppen ”hållbart- och grönt byggande” 

har tagits fram, och anledningen är att försöka minska miljöpåverkan 179. Begreppen är 

relativt nya och när det gäller hållbart byggande ska det förutom att minimera påverkan 

på miljön också tas fram tekniska, ekonomiska, hälsosamma och socialt tillfredställande 

produkter för brukarna180. Grönt byggande arbetar för att ta fram miljöer som är 

miljövänliga. Detta medför att det är viktigt att det gröna och hållbara sättet finns med 

redan i ett tidigt skede när en byggnad ska produceras. Runt om i världen finns det många 

olika certifieringssystem som arbetar med hållbara och gröna byggnader genom att 

fokusera på byggnadens egna prestanda och dess påverkan på omgivningen181.  

Att applicera grönt byggande innebär stora förändringar i sättet byggnader designas och 

byggs idag182.  Den traditionella synen på design- och byggfasen kräver omstrukturering 

i form av omformulering och omvärdering för de parter som är inblandade i projekten183. 

En omstrukturering krävs för att kunna säkerställa att arbetet med hållbarhet blir effektivt. 

En nyckel till att lyckas med en hållbar design är att inkludera flera akademiska 

kunskapsområden och skapa en ”total” teamkänsla. Detta medför att projektmedlemmar 

och andra intressenter integreras i beslutsprocessen184.  
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3.3.1 Krav i totalentreprenad  

I en totalentreprenad finns det bara ett kontrakt, mellan ägare och entreprenören, där 

entreprenören har ansvaret för design, tillsyn, byggandet och leverans185. Projekt som är 

lämpliga som totalentreprenad är projekt där ägaren kan överlåta designen till en annan 

part och därmed kanske inte uppnå det allra mest komplexa inom design. Lämpligt är även 

projekt där ägaren kan ta fram heltäckande funktionskrav och ett program som kan ligga 

till grund för totalentreprenörens förslag samt det kontrakt som avtalas mellan ägare och 

totalentreprenör186. Lämpligt för totalentreprenad är det också då ägaren har full förståelse 

för vad det innebär att lämna ifrån sig ansvaret för design samt då ägaren har realistiska 

förväntningar på slutprodukten. När ägaren siktar på en snabb leverans och är villig att 

betala för det, är också ett exempel som kan vara ett lämpligt fall för totalentreprenad187.  

I många fall föredrar ägarna totalentreprenad eftersom det medför ett ansvarsområde 

istället för flera separata ansvarsområden, vilket medfört att totalentreprenad har blivit 

mer populärt188. Trots att det blivit mer populärt med totalentreprenad finns det en del 

nackdelar, så som t ex minskning av kontroller. En minskning av ägarens egna råd och 

kommentarer samt en sämre relation mellan entreprenör och ägaren är också nackdelar. 

Om relationen försämras och beställarens egna råd och kommentarer minskar kan detta i 

vissa fall leda till att projektet inte uppfyller beställarens krav189.  Fördelar med 

totalentreprenad och att ägaren endast hanterar en annan part och inte flera, är att 

samordningen blir enklare och planeringen blir mer effektiv. Totalentreprenören kommer 

att sträva efter att effektivisera alla processer, så som design, planering, hantering av 

tillstånd mm. Totalentreprenaden möjliggör även för flera aktiviteter att pågå parallellt 

och överlappa varandra vilket också medför att vissa aktiviteter kan påbörjas innan en 

annan del är slutförd190.  Att aktiviteter kan överlappa varandra gör att projektet är mer 

flexibelt och så kan t ex. designen ändras under byggandets gång. Denna flexibilitet skiljer 

sig från den traditionella generalentreprenaden där byggandet inte kan starta förrän alla 

dokument och ritningar är klara.  

3.3.1.1 Specifikationer och dokument  

Ritningar och specifikationer är de grundpelare en entreprenör använder vid upphandling 

och byggande av ett projekt.  Ritningar och specifikationer ska användas tillsammans då 
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specifikationerna ska komplettera ritningarna191. Målet är att ritningar och specifikationer 

inte ska innehålla samma information. Specifikationerna ska beskriva projektet, material 

och metoder som projektet inkluderar, samt så ska de vara noggrant skrivna. 

Specifikationerna ska även klargöra förväntad kvalitet på arbete samt inkludera annan 

information som inte kan utläsas av ritningarna. En svårighet kan ligga hos designerna, 

som ska formulera krav i skriven form istället för i ritning, vilket leder till att 

specifikationerna kan uppfattas ofärdiga192. 

Specifikationerna är en del av kontraktet och kan då anses vara i likhet med lagdokument. 

Detta innebär att specifikationerna bör vara omfattande, korrekta och tydliga193. De ska 

agera som instruktioner och samtidigt definiera omfattningen av projektet. Det är viktigt 

att den sökta kvaliteten på färdig produkt förmedlas på ett tydligt sätt till de parter som 

ska lämna anbud samt utföra projektet194. Projektspecifikationerna har som huvudsyfte att 

omfatta detaljerade uppgifter om material, arbetsmetoder och kvalitet för projektet.  

Idag ingår ofta specifikationer i ett kontraktpaket tillsammans med exempelvis ritningar 

och andra kriterier för kontraktet. Vid författandet av specifikationerna måste det 

kontrolleras att kraven inte krockar med ett valt utförande, samt att det inte finns 

motstridigheter bland olika utföranden i olika delar av specifikationen195.  

3.3.1.2 Behov av specifikation  

Specifikationerna är nödvändiga då ritningarna inte kan täcka upp för 

kvalitetsbeskrivningen för projektet196. Ritningarna i sin tur tas fram från sketcher och det 

är ritningarna som levererar materielmängder och detaljerad design till entreprenören. En 

ritning kan innehålla mycket information, men den kan inte leverera all den information 

som entreprenören måste ha, då informationen inte är anpassad för ett grafisk format. 

Skulle informationen på ritningen strida emot den skriva informationen i specifikationen, 

är det den skriva informationen som är gällande197. Viktigaste delen i specifikationerna är 

den tekniska beskrivningen198. Den tekniska beskrivningen omfattar tanken bakom 

designen, detaljbeskrivning av kvalitet och materiel samt installationsbeskrivning. Dessa 
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typer av beskrivningar är mer lämpade att presenteras i skrift än som grafik199. Utan 

tydliga, korrekta och kortfattade kontraktsdokument är det svårt att visualisera ett projekt 

på ett korrekt sätt200 .  

När det kommer till ansvarsfördelning inom grönt och hållbart byggande finns det ingen 

skillnad från det traditionella byggandet, vilket är det samma som att de lagar som gäller 

för ”gröna” projekt finns redan. Gröna projekt kan däremot medföra en del utmaningar 

inom risk- och ansvarsområdena201. Finns inte full kunskap om dessa områden kan det 

leda till misslyckande och att de ställda kraven ej uppnås. En konsekvens av detta kan 

vara en rättstvist202. En ökning av rättstvister kopplat till ”gröna byggnader” har 

uppmärksammats, vilka grundar sig i dålig förberedning av risk – och ansvarsområden. 

Detta i sig medför att byggbranschen tvingas till förbättring203. Enligt Ward Hubbell, 

ordförande Green Building Initiative, borde all praxis och alla produkter som kan skada 

ett företag identifieras204. Med sådana allvarliga konsekvenser som yttrar sig i legala hot 

blir detta en tydlig morot till förbättring. Detta i sin tur motiverar varför tydliga och 

korrekta kontrakts dokument är viktiga för att kunna säkerställa så att kraven på prestanda 

för ett projekt uppfylls.  

3.3.1.3 Gröna krav  

Det sker ofta ett missförstånd om hur stor kunskapen kring grönt byggande är hos ägarna 

och företagen, vilket kan leda till misslyckande samt att byggnadens krav ej uppnås205.  

Ward Hubbell, ordförande Green Building Initiative, menar på att det finns väldigt många 

faktorer mellan en byggnads design i tidigt stadie till idrifttagandet av byggnaden. Dessa 

faktorer har alla stor inverkan på resultatet, och faktorerna utgör potentiella källor till 

missförstånd som kan reduceras genom tydlig kommunikation mellan ägaren, designern 

samt certifieringsorganisationen206. Missförstånd kan också reduceras genom att 

förväntningarna på projektet ska vara på samma nivå berörda parter emellan. Det kan inte 

poängteras tillräckligt vikten av att kommunicera tankar och åsikter mellan ägare och 

andra intressenter för att undvika oenigheter207.  Problem och motgångar är vanligast 
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förekommande då kunskapen om att bygga grönt inte är så stor hos de parter som är 

inblandade i projektet.  

Det finns studier som visar på att totalentreprenad demonstrerar en effektiv 

entreprenadform när det gäller hållbara- samt högpresterande byggnader208. Detta då 

entreprenören lättare kan möta beställarens krav genom olika lösningar, vilket grundar sig 

i att entreprenören är ensamt ansvarig med en bättre teamkänsla och bra kommunikation. 

3.3.2 Miljöbyggnad  

Miljöbyggnad är ett certifieringssystem som arbetar för att effektivisera 

energianvändningen, förbättra inomhusmiljön och se till att användningen av byggvaror 

med farliga ämnen reduceras209. En byggnads miljöpåverkan beror av många 

komponenter vilket medfört att framtagandet av bedömningskriterier och indikatorer har 

skett genom en del kompromisser210.  Den huvudsakliga uppgiften för certifieringssystem 

är att bedöma en byggnads funktioner och egenskaper med hänsyn till miljöpåverkan211. 

Bedömningen av funktioner och egenskaper ska mynna ut i en certifiering som i praktiken 

innebär en inspektion som utförs av tredje part.  

Certifieringssystemet Miljöbyggnad fokuserar på energi, innemiljö och 

byggnadsmaterial212. Miljöbyggnad är det certifieringssystem som ökar och används mest 

i Sverige och är anpassat för att passa de svenska villkoren.  Certifieringssystemet kan 

appliceras på nyproducerade och befintliga bostäder, lokaler och handelsbyggnader och 

bedömningen görs enbart på byggnaden där externa faktorer ej tas hänsyn till213.  

Miljöbyggnad har tagits fram genom ett samarbete mellan bl.a. myndigheter, 

försäkringsbolag och högskolor med ett syfte att försöka underlätta att landets 

kvalitetsmål nås214.  

I Miljöbyggnad har det tagits fram indikatorer inom olika aspekter och områden som en 

byggnad ska bedömas efter. Varje indikator bedöms och betygsätts på olika nivåer, och i 

slutändan resulterar alla betygsatta indikatorer i ett byggnadsbetyg215. De betyg en 

                                                      

208 Xia B et al. (2014) 

209 SGBC, Miljöbyggnad Metodik (2014) 

210 Ibid.  

211 Ibid. 

212 SGBC, Miljöbyggnad faktablad (2014) 

213 Ibid.  

214 SGBC, Miljöbyggnad Metodik (2014) 

215 Ibid.  
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byggnad kan uppnå i Miljöbyggnad är BRONS, SILVER och GULD, där GULD är det 

högsta och det mest krävande betyget.  

De indikatorer som är aktuella för en nyproducerad byggnad i Miljöbyggnad kan ses i 

tabell 2 nedan.  

Tabell 2. Miljöbyggnads indikatorer vid nyproduktion. Källa; SGBC, Miljöbyggnad 

Metodik (2014) 

Nr. Indikator  Aspekt Område  

1 Energianvändning  Energianvändning 

Energi 

 

2 Värmeeffektbehov Effektbehov 

3 Solvärmelast 

4 Energislag Energislag 

5 Ljudmiljö Ljudmiljö 

Innemiljö 

 

6 Radon Luftkvalitet 

7 Ventilationsstandard 

8 Kvävedioxid 

9 Fuktsäkerhet Fukt 

10 Termiskt klimat vinter Termiskt klimat 

11 Termiskt klimat sommar 

12 Dagsljus Dagsljus 

13 Legionella Legionella 

14 Dokumentation av byggvaror Dokumentation av byggvaror 
Material 

15 Utfasning av farliga ämnen Utfasning av farliga ämnen 

 

Mer ingående beskrivning av Miljöbyggnad som system och betygsättningen vid 

certifiering med Miljöbyggnad kan hittas på SGBC:s webbplats om Miljöbyggnad.  

Nedan redovisas indikatorerna, nummer 1-15, med betygskriterier och presenteras 

övergripande, men för mer detaljerade beräkningar och anvisningar hänvisar författaren 

till SGBC:s webbplats och Miljöbyggnad. 
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3.3.2.1 Indikatorerna  

1. Energianvändning  

I indikator 1, energianvändning, bedöms en byggnads årliga specifika energianvändning. 

Den specifika energianvändningen beräknas och uppmäts i kWh/m2, Atemp och ska sedan 

jämföras med krav enligt Boverkets byggregler, BBR. Byggnader som projekteras, 

utformas och byggs för att bruka mindre energi ska gynnas216.  Den mängden energi som 

ska beräknas och sedan mätas är den energi som levererats till byggnaden, vilket omfattar 

energi för uppvärmning, varmvattenberedning, komfortkyla och för fastigheten. El till 

både hushåll och verksamhet är inte inkluderat i BBR krav, men denna mängd energi 

påverkar värme-och komfortkylbehovet vilket innebär att båda ska ingår vid beräkning av 

energibalansen.  

Betygskriterier  

Betygskriterier för indikator 1, energianvändning, redovisas i tabell 3 nedan.  

Tabell 3. Betygskriterier indikator 1. Källa: SGBC, Miljöbyggnads bedömningskriterier för 

nyproduktion (2014) 

Indikator 1  

Energianvändning  

BRONS SILVER GULD 

Bostäder  ≤ BBR ≤ 75 % BBR ≤ 65 % BBR 

 

2. Värmeeffektbehov 

Målet med indikator 2, värmeeffektbehov, är att gynna projekt där den tillförda effekten 

för uppvärmning begränsas217. Här bedöms värmeeffektbehovet i W/m2,Atemp vid DVUT, 

dimensionerande vinterutetemperatur, och här tas det hänsyn till klimatzoner. 

Värmeeffektbehovet definieras som de värmeförluster i byggnaden som uppkommer på 

grund av värmetransmission, luftläckage och ventilation. Värmeeffektbehovet speglar 

måttet på klimatskalets och ventilationssystemets sammanlagda energitekniska 

egenskaper, och motsvarar då inte ett driftsfall. För att räkna ut det totala 

värmeeffektbehovet behövs uppgifter om U-värden, klimatskalets delareor, köldbryggor, 

luftläckageflöde vid normal tryckskillnad över klimatskalet, ventilationsflöde, 

värmeåtervinnings temperaturverkningsgrad, lufttemperatur inomhus och DVUT. Det är 

normalt en VVS-projektör som beräknar värmeeffektbehovet när uppvärmningssystemet 

och luftvärmebatterier dimensioneras.  

                                                      

216 SGBC, Miljöbyggnads bedömningskriterier för nyproduktion (2014) 

217 Ibid. s.10 
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Beräkningsmetoder och ett beräkningsverktyg samt övriga tillvägagångssätt finns på 

SGBC:s webbplats, i manualer för Miljöbyggnad218.  

Betygskriterier 

Betygskriterier för indikator 2 redovisas i tabell 4 nedan. Information om klimatzoner och 

vad som klassas som elvärmd bostad finns hos Boverket, BBR.  

Tabell 4. Betygskriterier indikator 2. Källa: SGBC, Miljöbyggnads bedömningskriterier för 

nyproduktion (2014) 

Indikator 2 

Värmeeffektbehov 

(kWh/m2,Atemp vid DVUT) 

BRONS SILVER GULD 

 Elvärme Ej elvärme Elvärme Ej elvärme Elvärme Ej elvärme 

Klimatzon 1 56 ≤84 ≤42 ≤56 ≤28 ≤34 

Klimatzon 2 48 ≤72 ≤36 ≤48 ≤24 ≤29 

Klimatzon 3 ≤ 40 ≤60 ≤30 ≤40 ≤20 ≤25 

 

3. Solvärmelast  

Indikator 3, solvärmelast, syftar till att gynna byggnader där solvärmetillskottet under den 

varma årstiden begränsas219. Detta medför att behovet av komfortkyla minskar och risken 

med för höga temperaturer minskar. Solvärmelasten mäts i solvärmelasttal i enhet W/m2 

golv. Denna indikator bedömer solinstrålning genom fönster som finns från den östra till 

västra sidan av byggnaden via söderläget. Endast vistelsezonen bedöms. Solvärmelasten 

påverkas också om en vistelsezon har fönster i flera väderstreck220. Viktigt inför 

verifiering är alltså g-värden för fönster, solskydd samt glas- och rumsareor.  

Beräkningsmetoder och tillvägagångssätt finns på SGBC:s webbplats, i manualer för 

Miljöbyggnad221.  

Betygskriterier  

Betygskriterier för indikator 3 ses i tabell 5.  

                                                      

218 SGBC, Miljöbyggnads bedömningskriterier för nyproduktion (2014) 

219 Ibid.  

220 Ibid.  

221 Ibid.  
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Tabell 5. Betygskategorier indikator 3. Källa; SGBC, Miljöbyggnads bedömningskriterier 

för nyproduktion (2014) 

Indikator 3  

Solvärmelast (W/m2) 

BRONS SILVER GULD 

Bostäder ≤ 38 ≤ 29 ≤ 18 

 

4. Energislag  

Indikator 4, energislag, fokuserar på att byggnader ska ge små utsläpp och avfall samt 

använda energi från förnyelsebara källor. Här bedöms även brukarenergin, och den årliga 

energianvändningen fördelas på Miljökategorier. Miljökategorierna grundas på om 

energikällan är förnyelsebar, flödande, orsakar avfall eller andra problem. Det finns fyra 

kategorier där kategori nummer ett innebär minst belastning på miljön och kategori 

nummer fyra mest miljöbelastning. Det är viktigt att beakta om det handlar om solenergi, 

vind-eller vattenkraftsel, biobränslen, miljögodkända pannor eller energi från fossila 

bränslen och kärnkraftverk222. Vid fjärrvärme beaktas den bränslemixen som leverantören 

använder, och för energikällor där ursprunget är okänt sker en förutbestämd indelning223. 

De fall där komfortkyla finns, räknas denna till övrig energianvändning.  

För indikator 4 är det viktigt att klargöra hur energianvändningen ser ut genom 

energiberäkning, vilket gör indikatorn nära ihopkopplad med indikator 1224. Även viktigt 

att redogöra för är kommande energiförsörjning, detta genom exempelvis avtal och intyg.  

Miljökategorierna för Miljöbyggnad kan ses i tabell 6 nedan.  

Tabell 6. Miljökategorier för indikator 4, Energislag. Källa: SGBC, Miljöbyggnads 

bedömningskriterier för nyproduktion (2014) 

Miljökategori  Omfattning  

1 Solenergi, där solfångare avger värme och el kommer från solceller.  

El med ursprung från vind- och vattenkraft.  

Spillvärme från industrin utan försäljningsvärde, vilken skulle förlorad om 

den ej utnyttjades. 

2 Energi ur biobränsle, värme-och kraftvärmeverk. 

Biobränslepanna som är miljöprövad. 

3 Gäller endast befintliga byggnader. 

4 Icke förnybar energi. Icke flödande energi. 

                                                      

222 SGBC, Miljöbyggnads bedömningskriterier för nyproduktion (2014) 

223 Ibid.s.17 

224 Ibid.  
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Beräkningsverktyg och vägledning för val av miljökategori finns beskrivit på SGBC:s 

webbplats i manualer för Miljöbyggnad225. 

Betygskriterier 

Betygskriterierna för indikator 4 kan ses i tabell 7. 

Tabell 7. Betygskriterier indikator 4. Källa: SGBC, Miljöbyggnads bedömningskriterier för 

nyproduktion (2014) 

Indikator 4 

Energislag (% av total 

årlig 

energianvändning) 

BRONS SILVER GULD 

Bostäder <50% från Miljökategori 

1,2 och 3 

< 10 % från 

Miljökategori 1 och 

<25 % från 

Miljökategori 4.  

Alternativt <50 % 

från Miljökategori 2 

och <25% från 

Miljökategori 4 

> 20 % från 

Miljökategori 1 och 

<20 % från vardera 

Miljökategori 3 och 4. 

Alternativt >50 % från 

Miljökategori 2 och 

<20 % från vardera 

Miljökategori 3 och 4 

 

5. Ljudmiljö  

Indikator 5, ljudmiljö, ska medföra att byggnaden har projekteras, utformats och byggts 

så att god ljudmiljö uppnås226. De faktorer som bedöms inomhus är ljud från installationer, 

luftljudsisolering, stegljudsisolering och ljud som kommer utifrån. Bedömningen utgår 

från den svenska standarden SS25267 när det gäller bostäder227. För svenska byggnader 

finns det tre ljudklasser tillgängliga, ljudklass A, B och C. Den lägsta nivån är ljudklass 

C, vilket också är det minsta möjliga kravet för nyproducerade byggnader i Sverige. 

Ljudklass A innebär väldigt bra ljudmiljö och ljudklass B är påtagligt bättre än ljudklass 

C228. Det är viktigt att det finns en speciell ljudbeskrivning eller handling som redogör för 

kravet på ljudklass.  

Betygskriterier  

Betygskriterierna för indikator 5 kan ses i tabell 8.  

                                                      

225 SGBC, Miljöbyggnads bedömningskriterier för nyproduktion (2014) 

226 Ibid.  

227 Ibid.  

228 Ibid.  
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Tabell 8. Betygskategorier indikator 5. Källa: SGBC, Miljöbyggnads bedömningskriterier 

för nyproduktion (2014) 

Indikator 5  

Ljudmiljö  

BRONS SILVER GULD 

Bostäder  Ljudklass C ska uppnås 

på de fyra 

bedömningspunkterna 

enligt SS 25367.  

Ljudklass B eller högre ska 

uppnås på minst två av 

bedömningspunkterna enligt 

SS 25267.  

Övriga bedömningspunkter 

ska uppfylla minst ljudklass C.  

Alla 

bedömningspunkter 

enligt SS 25267 ska 

uppfylla ljudklass B. 

Det ska finnas godkänt 

enkätresultat eller 

egendeklaration.  

Mer information och kommentarer om verifiering kring ljudmiljö finns på SGBC:s 

webbplats i manualer för Miljöbyggnad229.  

 

6. Radon  

Syftet med indikator 6, radon, är att det ska vara en låg halt av radon i byggnader230. 

Radonhalten mäts i Bequerel per kubikmeter inomhusluft, Bq/m3. Halten av radon ska 

mätas i några punkter, exempelvis under den geotekniska undersökningen eller i närheten 

av byggarbetsplatsen. De gränsvärdena för radonhalt i Miljöbyggnad syftar till det högsta 

uppmätta värdet i vistelsezonen. Viktigt att poängtera är att marken ska klassas efter om 

den innehåller hög, normal eller låg halt av radon. Beroende på vilken klass marken får, 

så påverkar det grundkonstruktionen och utförandet kring den. Även fyllnadsmassor med 

annat ursprung kan innehålla radon.  

Betygskriterier 

Betygskriterierna för indikator 6 kan ses i tabell 9.   

Tabell 9. Betygskriterier indikator 6, Radon. Källa: SGBC, Miljöbyggnads 

bedömningskriterier för nyproduktion (2014) 

Indikator 6 

Radon (Bq/m3) 

BRONS SILVER GULD 

Bostäder  ≤ 200 ≤ 100  ≤ 50 

                                                      

229 SGBC, Miljöbyggnads bedömningskriterier för nyproduktion (2014) 

230 Ibid. s.24 
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7. Ventilationsstandard  

Att byggnader utformas, projekteras och byggs så att god ventilation uppnås är syftet med 

indikator 7, ventilationsstandard. Det är ventilationslösningen som bedöms för att kunna 

visa på luftkvaliteten231. Vanligtvis är ventilationslösningen inklusive dimensionerat 

luftflöde, regleringen och styrning av luftflödet samt hela ventilationssystemet redogjort 

för i VVS-beskrivningen eller i ventilationsritningar232. Boverkets författningssamling, 

BFS:1998:38, används för att beskriva forceringsflöden, högre grundflöde och 

frånluftsflöden233. 

Betygskriterier  

Betygskriterierna för indikator 7 kan ses i tabell 10.  

Tabell 10. Betygskriterier. Källa: SGBC, Miljöbyggnads bedömningskriterier för 

nyproduktion (2014) 

Indikator 7 

Ventilationsstandard  

BRONS SILVER GULD 

Bostäder Uteluftsflöde     

 ≥ 0.35 l/s, m2 golv.  

Uteluftsflöde     

 ≥ 0.35 l/s, m2 golv. 

Enligt BFS:1998:38 

finns det möjlighet att 

forcera frånluftflöde i 

kök.  

Betyg SILVER ska 

vara uppnått samt ska 

frånluftsflödet i 

badrum, duschrum 

eller tvättrum ske 

enligt BFS 199:38. 

Enkätresultat eller 

egendeklaration ska 

vara godkänd.  

 

8. Kvävedioxid  

Indikator 8, kvävedioxid, syftar till att hålla en låg halt av kvävedioxid i inomhusluften. 

Det omfattar inomhusluften som förorenas genom att uteluften i sin tur blivit förorenad 

av fordonstrafik234. Det ska kartläggas var risken finns att inomhusluften blir förorenad av 

kvävedioxid orsakad av fordonstrafik. För byggnader utanför tätort ska uppgifter om 

antalet fordon per dygn på intilliggande vägar redovisas samt så ska byggnadens placering 

                                                      

231 SGBC, Miljöbyggnads bedömningskriterier för nyproduktion (2014) 

232 Ibid.  

233 Ibid.  

234 Ibid.  
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i förhållande till vägarna redogöras för 235. När det gäller byggnader i tätorter, är det halten 

av kvävedioxid i utomhusluften vid byggarbetsplatsen som används för att få en 

uppfattning om hur luften blir inomhus när byggnaden är klar236. Även placering av en 

byggnad i förhållande till intilliggande vägar ska redovisas för byggnader i tätort. Viktigt 

att beakta är var uteluftsintaget placeras i förhållande till trafikerade gator intill. 

Halten av kvävedioxid tas fram genom mätning, dels kontinuerligt kring den planerade 

byggnaden med även vid senare verifiering. Mätningen av kvävedioxid görs i enheten 

μg/m3.  

Betygskriterier  

Eftersom indikator 8, kvävedioxid, är platsberoende och att åtgärder inte är utforskade 

tillräckligt kan det lägsta betyget på denna indikator bli BRONS237. För betyget BRONS 

krävs det ingen mätning. För att nå betyget GULD krävs ingen mätning då byggnaden är 

placerad utanför tätort. Detta gäller i samband med att bygganden uppfyller vissa krav 

gällande närhet till väg, där vägen är belastad med angiven mängd trafik238.  

Betygskriterierna för indikator 8 kan ses i tabell 11.  

Tabell 11. Betygskriterier. Källa: SGBC, Miljöbyggnads bedömningskriterier för 

nyproduktion (2014) 

Indikator 8 

Kvävedioxid (μg/m3) 

BRONS SILVER GULD 

Bostäder > 40 ≤ 40  ≤ 20 

 

Alternativt; För byggnad utanför tätort 

som ligger mer än 250m m från en 

trafikerad väg där mängden fordon 

överskrider 10 000 fordon/dygn.  

 

 

 

 

                                                      

235 SGBC, Miljöbyggnads bedömningskriterier för nyproduktion (2014) 

236 Ibid.  

237 Ibid.  

238 Ibid.  
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9. Fuktsäkerhet  

Syftet med indikator 9, fuktsäkerhet, är att se till att byggnaderna projekteras och byggs 

så att hög fuktsäkerhet uppnås. Arbetet för att framtida mögel- och fuktskador samt 

vattenläckage ska undvikas, krävs ett kontinuerligt arbete under hela processen vid 

nyproduktion239.  Det är ett arbete som är avancerat och påverkar många aktörer så som 

byggherre, projektör, entreprenör, leverantör och förvaltare av byggnaden. Det gäller bl.a. 

att ha kunskap om kritiska byggdelar och material i byggnaden, inneha fuktkompetens i 

projekteringsgruppen, planera för hur byggnadens fuktsäkerhet ska uppnås, göra 

mätningar och inspektioner samt dokumentera fuktnivåer240.  Viktigt för 

fuktsäkerthetsarbetet är att upprätta en fuktsäkerhetsbeskrivning. I den beskrivningen ska 

det exempelvis framgå kritiska konstruktioner och vilka kontroller som ska göras samt 

när dem ska göras. En fuktsäkerhetsbeskrivning ska minst innehålla ett visst antal 

rubriker, vilka härstammar från ByggaF. En diplomerad fuktsakkunnig medför att 

fuktsäkerhetsarbetet säkerställs.  

Betygskriterier  

Betygskriterierna för indikator 9 kan ses i tabell 12.  

Tabell 12. Betygskriterier. Källa: SGBC, Miljöbyggnads bedömningskriterier för 

nyproduktion (2014) 

Indikator 9 

Fuktsäkerhet  

BRONS SILVER GULD 

Bostäder  Byggnaden har 

fuktsäkerhetsprojekterats 

och byggd enligt BBR 

6:5, där fuktkritiska 

konstruktioner är 

dokumenterade, 

kontrollplaner utförda 

och dokumenterat 

utförande.  

BRONS ska uppfyllas, samt 

så ska dagsenliga 

branschregler följas när 

våtrum utförs.  

Fuktsäkerhetsprojektering 

ska ske enligt ByggaF eller 

motsvarande.  

När fuktmätningar görs i 

betong ska RBK, rådet för 

byggkompetens, följas.  

SILVER ska uppfyllas 

samt ska diplomerad 

fuktsakkunnig (expert 

hos beställare) och 

fuktsäkerhetsansvarig 

(expert hos entreprenör) 

utses.   

Godkänt enkätresultat 

eller godkänd 

egendeklaration.  

 

 

                                                      

239 SGBC, Miljöbyggnads bedömningskriterier för nyproduktion (2014) 

240 Ibid.  
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10. Termiskt klimat vinter  

Det eftersträvas ett bra termiskt klimat inomhus vintertid med indikator 10, termiskt 

klimat vinter. Bedömningen av det termiska klimatet vintertid görs inomhus i 

vistelsezonen241. Två metoder kan användas för att utföra bedömningar; antingen med en 

datorsimulering av inneklimat som sedan jämförs med PPD-krav, eller med en förenklad 

metod så kallad transmissionsfaktor. PPD står för Predicted Percentage Dissatisfied, och 

betyder förväntad andel missnöjda. Vid PPD < 20 % är det färre än 20 % av alla personer 

i en grupp som förväntas bedöma det termiska klimatet som otillfredsställande. 

Transmissionsfaktorn används vid småhus. För bedömning av simulering av termiskt 

klimat ersätts PPD av operativ temperatur med hänsyn till brukarna. Omvandling av PPD 

till operativ temperatur görs med hjälp av bilaga till standarden SS-EN ISO 7730:2006, 

Energi- och miljötekniska föreningens R1 eller Thermal Comfort Calculator242. Vid 

otillräckliga uppgifter finns antaganden som kan göras på SGBC:s webbplats i manualer 

för Miljöbyggnad.  Vid bedömning med datorsimulering av det termiska klimatet är syftet 

är att simulera inneklimatet i ett rum som ska bedömas. Den beräknade operativa 

temperaturen i den punkt i vistelsezonen där risken för diskomfort är som störst 

kontrolleras. De indata som används vid inneklimatberäkningarna av valda rum 

kontrolleras vid färdig byggnad vid verifiering, eller att indata stämmer överens med 

mätning som sker enligt standarden SS EN 7726.  

Betygskriterier 

Betygskriterierna för indikator 10 kan ses i tabell 13.  

Tabell 13. Betygskriterier indikator 10. Källa: SGBC, Miljöbyggnads bedömningskriterier 

för nyproduktion (2014) 

Indikator 10  

Termiskt klimat 

vinter  

BRONS SILVER GULD 

Bostäder  Termiskt klimat så att 

PPD ≤ 20 %  

Termiskt klimat så att 

PPD ≤ 15 % 

Termiskt klimat så att 

PPD ≤ 10 % 

Godkänt enkätresultat 

eller godkänd 

egendeklaration. 

 

                                                      

241 SGBC, Miljöbyggnads bedömningskriterier för nyproduktion (2014) 

242 Ibid.  
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11. Termiskt klimat sommar  

Liknande föregående indikator är syftet med indikator 11, termiskt klimat sommar, att se 

till att byggnader utformas, projekteras och byggs så att det termiska inneklimatet är bra 

på sommaren243. Det termiska inneklimatet på sommaren kan bedömas antingen med 

datorsimulering av inneklimat som jämförs med PPD-krav eller med hjälp av en metod 

med solvärmefaktor. För bedömning av simulering av termiskt klimat ersätts PPD av 

operativ temperatur. Valda vistelserum ska simuleras där valda fönster, solskydd, 

komfortkyla, ytterväggskonstruktion och internlaster inkluderas. Omvandling av PPD till 

operativ temperatur görs med hjälp av bilaga till standarden SS-EN ISO 7730: 2006, 

Energi-och miljötekniska föreningens R1 eller Thermal Comfort Calculator244. Vid 

otillräckliga uppgifter finns antaganden som kan göras på SGBC:s webbplats i manualer 

för Miljöbyggnad. 

När bedömning av termisk komfort ska ske genom simulation av inneklimatet är det en 

punkt i vistelsezonen som ska kontrolleras. Den valda punkten som ska kontrolleras ska 

representera den punkt där det är störst risk att inneklimatet är diskomfortabelt.  

Bedömningskriterier 

Betygskriterierna för indikator 11 kan ses i tabell 14.  

Tabell 14. Betygskriterier indikator 11. Källa: SGBC, Miljöbyggnads bedömningskriterier 

för nyproduktion (2014) 

Indikator 11  

Termiskt klimat 

sommar  

BRONS SILVER GULD 

Bostäder  Termiskt klimat så att 

PPD ≤ 20 %  

Öppningsbara fönster 

ska finnas i skolor utan 

komfortkyla och i 

bostäder.  

Termiskt klimat så att 

PPD ≤ 15 % 

Det ska finnas 

öppningsbara fönster i 

skolor utan 

komfortkyla och i 

bostäder. 

Termiskt klimat så att 

PPD ≤ 10 % 

I skolor utan 

komfortkyla och i 

bostäder ska det finnas 

öppningsbara fönster.  

Godkänt enkätresultat 

eller godkänd 

egendeklaration.  

                                                      

243 SGBC, Miljöbyggnads bedömningskriterier för nyproduktion (2014) 

244 Ibid.  
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12. Dagsljus 

Fokus för indikator 12, dagsljus, är att byggnader ska utformas, projekteras och byggas så 

att tillgången på dagsljus är god245. Det är kvaliteten på dagsljuset i vistelserum som 

bedöms och detta genom antingen en dagsljusfaktor DF, fönsterglasandel AF eller utblick.  

När dagsljuskvaliteten ska bestämmas med fönsterglasandel är det fönsters area i 

förhållande till golvarean i rummet som avgör. Här kan BBR i kombination med 

standarden SS 91 42 01 användas för att bevisa att kravet på dagsljus är uppfyllt. Detta 

när det gäller fönster som har en dagsljustransmission sämre än tre klara glas eller då 

himlen är avskild mer än 20°. Mer ingående om metodiken finns att läsa på SGBC:s 

webbplats. Dagsljusfaktorn är beroende av glasarean, en mätpunkt, golvets area, 

horisontalavskärmning, ljustransmission och reflexionsförmågan hos ytorna i rummet246. 

Dagsljusfaktorn beskrivs som förhållandet mellan ljusstyrkan utomhus och inomhus en 

mulen dag. Utblick innebär att kunna se ut 5° eller mer både vertikalt och horisontellt, och 

detta gäller från 1.5 meters höjd247. Att kunna se himlen är inte ett krav. Dock är det ett 

krav att det mellan fönster och vägg eller liknande ska vara minst 5 meter.  

Betygskriterier 

Betygskriterierna för indikator 12 kan ses i tabell 15.  

Tabell 15. Betygskriterier. Källa: SGBC, Miljöbyggnads bedömningskriterier för 

nyproduktion (2014) 

Indikator 12  

Dagsljus 

BRONS SILVER GULD 

Bostäder 

Dagsljusfaktor DF   

DF ≥ 1.0 % DF ≥ 1.0 % DF ≥ 1.2 %, belägg 

från datorsimulering.  

Godkänt enkätresultat 

eller godkänd 

egendeklaration.  

Bostäder  

Fönsterglasandel AF  

AF ≥ 10 % AF ≥ 15 % -  

 

                                                      

245 SGBC, Miljöbyggnads bedömningskriterier för nyproduktion (2014) 

246 Ibid.  

247 Ibid.  
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13. Legionella  

Indikator 13, legionella, har syftet att byggnader ska utformats, projekteras och byggas så 

att risken för uppkomst och spridning av legionella i tappvattensystem minimeras248.  Det 

som bedöms är de åtgärder som är valda för att minska risken för legionellabakterier i 

tappvattensystemet. Det förekommer legionellabakterierna naturligt i vatten, men det är 

när vattnet uppnår 20°C – 50 °C som det sker en tillväxt249. Spridningen sker genom 

aerosoler och konsekvenserna är allvarlig lunginflammation.   

Det är viktigt att tänka på hur rörledningssystemet ser ut. Branschreglerna Säker 

Vatteninstallation och BBR ger tillsammans råd och anvisningar för att reducera risken 

för legionellabakteriernas tillväxt och spridning.  Exempel är att det inte får finnas 

proppade avstick som är längre än 1.5 gånger rördiametern på tappvattensystemet eller i 

vvc-ledningar samt att tappkallvattensystemet får inte vara kontakt med tappvarmvattnet.  

Det ska redovisas att Säker Vatteninstallation används eller ska användas. 

Betygskriterier  

Betygskriterierna för indikator 13 kan ses i tabell 16.  

Tabell 16. Betygskriterier indikator 13. Källa: SGBC, Miljöbyggnads bedömningskriterier 

för nyproduktion (2014) 

Indikator 13  

Legionella 

BRONS SILVER GULD 

Flerbostadshus Stillastående vatten i 

tappvarmvattensystem(ex. 

ackumulatortank, beredare) ska 

hålla 60 °C eller mer.  

Rörledning mellan flera 

duschplatser(där 

vattentemperaturen håller högst 38 

°C) får maximalt vara 5 meter.  

Värmare och handdukstorkar får 

inte vara kopplade på vvc-

ledningen.  

En ledning som är proppad ska 

vara så kort att vattnet där håller 

en temperatur på 50 °C eller mer.   

BRONS ska vara 

uppfyllt.  

Det ska göras en 

riskvärdering och 

föreslagna åtgärder 

med hänsyn till tillväxt 

och spridning av 

legionella i äldre-och 

gruppboenden.  

Legionellaskydd ska 

ske enligt 

Branschregler Säker 

Vatteninstallation.  

SILVER ska vara 

uppfyllt.  

På returen i vvc-

krets och på 

utgående 

varmvatten ska det 

finnas termometrar 

installerade.  

Det ska finnas 

instruktioner som 

informerar om 

periodiska 

granskningar av 

varmvatten- och 

vvc-temperaturen.  

                                                      

248 SGBC, Miljöbyggnads bedömningskriterier för nyproduktion (2014) 

249 Ibid.  
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14. Dokumentation av byggvaror  

Indikator 14, dokumentation av byggvaror, syftar till att byggvaror och byggnadsmaterial 

ska dokumenteras250. Det gäller byggvaror som ska monteras fast inne eller i direkt 

anslutning till byggnaden. En byggvara syftar till försäljnings- eller leveransprodukter 

som ska användas vid en byggnad, detta enligt Kretsloppsrådet för 

Byggvarudeklarationer, BVD3251.  En byggvara kan även vara en kemisk produkt, vilket 

definieras enligt Kemiinspektionens föreskrifter, KIFS 2005:7.  

Dokumentationen ska ske i form av en loggbok, där byggvarorna som ingår i 

grundkonstruktionen, stomme, ytterväggar, yttertak och innervägg ska ingå. Byggvaror 

som omfattas av produktkategorierna enligt Byggandet samordning AB, BSAB 96 ska 

ingå252. Det gäller att mängd och placering av en byggvara ska registreras för att det i 

framtiden ska vara lättare att hantera vid en eventuell sanering. Loggboken ska senare 

innehålla nya byggvaror som eventuellt tillkommit när byggnaden varit i bruk.  

 

Produktkategorier enligt BSAB 96;  

E Platsgjutna konstruktioner  

F Murverk 

G Konstruktioner av monteringsfärdiga element  

H Konstruktioner av längdformvaror  

I Skikt av termoisolervaror  

J Skikt av byggpapp, tätskiktsmatta, asfalt, dukt, plastfilm, plan plåt och överläggsplattor 

K Skikt av skivor 

L Puts, målning, skyddsbeläggningar, impregneringar mm.  

M Skikt av beläggnings- och beklädnadsvaror  

N Kompletteringar av sakvaror mm.  

Z Konstruktioner av diverse mängd, form eller sakvaror  

Betygskriterier  

Betygskriterier för indikator 14 kan ses i tabell 17. 

                                                      

250 SGBC, Miljöbyggnads bedömningskriterier för nyproduktion (2014) 

251 Ibid.  

252 Ibid.  
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Tabell 17. Betygskriterier. Källa: SGBC, Miljöbyggnads bedömningskriterier för 

nyproduktion (2014) 

Indikator 14  

Dokumentation av 

byggvaror  

BRONS SILVER GULD 

Bostäder  Loggbok(byggnadsrelaterad) som 

innehåller information om 

byggvaror i byggkategorier E, F, 

G, H, I, J, K, L, M, N, Z enligt 

BSAB 96.  

Informationen ska täcka typ av 

vara, varunamn, tillverkare, 

innehållsdeklaration och år för 

upprättande.  

BRONS ska vara 

uppfyllt. 

Loggboken ska vara 

digital och hanteras 

på företagsnivå hos 

fastighetsägaren.  

SILVER ska vara 

uppfyllt.  

Byggvarors 

ungefärliga 

placering och 

mängd i 

byggnaden ska 

finnas i 

loggboken.  

 

15. Utfasning av farliga ämnen  

Syftet med indikator 15, utfasning av farliga ämnen, är att gynna byggnader som 

produceras med material och byggvaror utan förekomst av farliga ämnen253. Det som 

bedöms är förekomsten av så kallade utfasningsämnen. Utfasningsämnen enligt 

kemikalieinspektionens, KEMI:s, definition är ämnen som är speciellt farliga. KEMI har 

en lista över de mängder farliga ämnen som kan tillåtas, och i loggboken ska det finnas 

information om att byggvarorna inte överstiger de värden som KEMI anger.  

Betygskriterier för indikator 15 kan ses i tabell 18.   

Tabell 18. Betygskriterier. Källa: SGBC, Miljöbyggnads bedömningskriterier för 

nyproduktion (2014) 

Indikator 15 

Utfasning av 

farliga 

ämnen  

BRONS SILVER GULD 

Bostäder Dokumentation 

finns inte.  
Det förekommer endast en liten del 

utfasningsämnen (enligt KEMIs 

kriterier) i byggvarorna som är 

dokumenterade i loggboken samt i 

en avvikelselista.  

Det förekommer inte några 

utfasningsämnen(enligt 

KEMIs kriterier) i 

byggvarorna som är 

dokumenterade i loggboken.  

                                                      

253 SGBC, Miljöbyggnads bedömningskriterier för nyproduktion (2014) 
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4. Resultat 

4.1 Intervjuer  

Totalt genomfördes det sju stycken intervjuer, varav fyra genom telefonintervjuer och tre 

genom möten. Intervjufrågorna delades upp i tre områden och svaren från respondenterna 

sammanställdes under dessa områden. Intervjumanualen finns under kapitel 9.1   

4.1.1 Synen, kommunikationen och medvetenheten - Miljöbyggnad  

Anledningen till att Miljöbyggnad väljs som certifieringssystem för majoriteten av de 

intervjuande är att det ligger i tiden att jobba med miljöfrågor och att bygga hållbara 

fastigheter. Många företag ville miljöcertifiera sina byggnader då det låg i tiden och 

företagen hade en önskan om att vara i framkant inom området. Initiativet att 

miljöcertifiera kom oftast ifrån projektgruppen själv. Det var någon av de tillfrågade som 

inte hade intresse av miljöcertifiering, och där låg istället ett ledningsbelslut och krav från 

kommun till grund för att miljöcertifiera byggnaderna. 

Miljöbyggnad anses vara det certifieringssystem som är minst komplicerat att arbeta med. 

Systemet faller bra ihop med de svenska standarderna och krav som ändå måste uppfyllas 

för nybyggnationer. Då majoriteten av beställarna är positiva till att använda 

Miljöbyggnad, är synen lite annorlunda hos de konsulter som anlitas för att arbeta med 

Miljöbyggnad i projekten. Det samlade intrycket är att majoriteten av konsulterna inte är 

helt positiva till Miljöbyggnad, då det är relativt nytt för branschen, och det tillkommer 

extra krav till en redan kravbelastad bransch. I de flesta fall är konsulterna redan medvetna 

om att projektet ska Miljöcertifieras innan de anlitas, och ur beställarens synvinkel är 

medvetenheten om Miljöbyggnad inte så stor hos konsulterna.  

Kunskapen och medvetenheten ökar med tiden när fler projekt miljöcertifieras med 

Miljöbyggnad. I många av projekten fick beställaren dock sätta sig ner med konsulterna 

och gå igenom vad det innebär att arbeta med Miljöbyggnad. Den generella uppfattning 

är att konsulterna inte har en god kunskap om Miljöbyggnad som system, men det finns 

såklart undantag, där någon har varit väldigt insatt och intresserad. 

Hälften av de intervjuande har intrycket att arbetet med Miljöbyggnad inte uppfattas som 

komplicerat för konsulterna att arbeta med och hälften har uppfattningen tvärtom. Det 

gäller att läsa på lite mer annars är det samma som vilket projekt som helst anser någon 

beställare, och någon berättar att det inte blir några konstigheter för konsulterna om de 
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involveras tidigt i projektet. När Miljöbyggnad uppfattas som komplicerat så är det främst 

alla krav och dokumentation som krävs för Miljöbyggnad, men också vad som förväntas 

på olika parter i ett Miljöbyggnadsprojekt. Några beställare pekar på att vissa av 

indikatorerna i Miljöbyggnad jobbar mot varandra, vilket försvårar arbetet samtidigt som 

det är hårda krav på redovisning av indikatorerna och dess resultat. Att det krävs mer 

arbete eller ett annat tänk när Miljöbyggnad ska användas i ett projekt råder det lite delade 

meningar om. Någon menar på att det är som allt annat som är nytt i en bransch, det tar 

lite tid att komma in i och det kräver lite extra arbete i början men inte senare. Finns det 

kunskap om vad Miljöbyggnad innebär ska det inte krävas extra arbete eller annorlunda 

tänk uttrycker sig någon.   

Det framgick att Miljöbyggnad i några fall diskuteras en hel del innan ett 

förfrågningsunderlag skickas ut. Många av delarna i Miljöbyggnad får mer fokus i 

projektet. Framförallt tas det upp kritiska delar och vad som krävs för att klara kraven. 

Det ansågs också vara i något fall så att delarna i Miljöbyggnad är delar som ändå ska tas 

upp i ett projekt, och på detta vis berörs dem på något sätt när projektet diskuteras. Hur 

mycket och noggrant Miljöbyggnadskraven diskuteras igenom beror också på om 

totalentreprenaden även är i samverkansform, och då togs kraven upp lite senare i 

projekteringen. Även vid ren totalentreprenad fanns det fall då kraven för Miljöbyggnad 

inte alls diskuterades närmre innan förfrågningsunderlaget skickades ut och anledningen 

till detta är att beställaren lutade sig tillbaka på entreprenadformen. Däremot är kontakten 

mellan beställare och entreprenör väldigt god angående Miljöbyggnad efter 

upphandlingen. Det handlade om att entreprenören var ny med Miljöbyggnad och 

behövde diskutera en del och i andra fall togs Miljöbyggnad upp vid varje tillfälle som ett 

möte ägde rum. Detta för att säkerställa att entreprenören hade koll på läget. Mycket 

kontakt hölls också i slutet av ett projekt för att säkerställa att all dokumentation som 

krävs finns.  

När frågan ställdes om det funnits några svårigheter med att formulera 

förfrågningsunderlaget med Miljöbyggnad, svarade majoriteten av de tillfrågade att det 

inte funnits några problem med det. Dels är det en totalentreprenad och då ska det räcka 

med att skriva vad beställaren vill ha och inget mer, svarade en av respondenterna. 

Svårighetsgraden är även beroende på den kravnivå varje beställare känner sig kunna 

hantera, och den lägsta nivån av Miljöbyggnad ska inte ses som svår att uppfylla, då den 

är i linje med BBR. Eventuellt kunde det uppfattas som lite svårt att formulera en 

kravställning så att anbuden motsvarade beställarens förväntningar, samt att få fram vissa 

kvalitetsbitar och vara mer tydlig på vissa indikatorer. Vissa av de intervjuade hade inte 

så bra koll på Miljöbyggnad och hade anlitat konsulter som hjälpt till att ta fram krav och 

förfrågningsunderlag samt som följde med vidare i projektet. Totalt sett upplevs det inte 

svårt att ta fram förfrågningsunderlag då projektet ska miljöcertifieras med Miljöbyggnad, 

och det har inte heller upplevts att färre eller andra entreprenörer lämnar anbud. 

Entreprenörerna ser inte kravet på Miljöbyggnad som ett hinder, snarare tvärtom då det 

ger bra referenser att ha genomfört ett Miljöbyggnadsprojekt. 



 

67 

 

 

4.1.2 Kravställning  

Det är lite olika hur och var Miljöbyggnadskraven formuleras i ett förfrågningsunderlag. 

Vanligt är att det beskrivs att Miljöbyggnad ska gälla i projektets administrativa 

föreskrifter och i tekniska beskrivningen samt i övriga handlingar, eller enbart i 

administrativa föreskrifter. Ibland upprepas det och i vissa fall förekommer det endast en 

gång i hela förfrågningsunderlaget. I många av fallen har beställaren en extra 

miljöbeskrivning eller miljöplan där övriga miljökrav och Miljöbyggnadskrav lyfts fram.  

När det gäller att formulera vilket Miljöbyggnadsbetyg som byggnaden ska uppnå varierar 

det mellan de tillfrågade. Ofta är det en blandning mellan att skriva ut ett byggnadsbetyg 

och betyg på indikatorerna. Det kan vara att det söks speciellt hårda krav på energiområdet 

och då skrivs indikatorbetyget ut på de indikatorer som ingår i området energi i 

Miljöbyggnad. Att skriva ut hela byggnadsbetyget men att inte skriva ut betyget på varje 

indikator ger entreprenören lite spelrum, då byggnadsbetyget kan nås på olika vägar. För 

att säkerställa att det blir enligt önskemål och att inte lämna något åt slumpen anges både 

ett byggnadsbetyg och betyg på varje indikator i förfrågningsunderlaget, dock är det inte 

det vanligaste bland de intervjuade. I de fall då det förekommer indikatorbetyg skrivs det 

även ut vad betygen står för, själva kriterierna.  

 I nästan alla fall hänvisas det till Miljöbyggnad enligt SGBC i förfrågningsunderlaget, 

antingen genom att skriva vilken manual för Miljöbyggnad som gäller, att mer 

information och dokument kan hämtas på SGBC:s hemsida eller att manualen för 

Miljöbyggnad enligt SGBC bifogas förfrågningsunderlaget. Miljöbyggnads lägsta nivå 

går i linje med BBR:s krav och enligt de intervjuade anges det vilken version av BBR som 

gäller för projektet. Det anges oftast enbart engång och inga kriterier i BBR återges i 

förfrågningsunderlaget. I något fall fanns ingen hänvisning till SGBC med anledning att 

det ansågs självklart att Miljöbyggnad är SGBC och ingen speciell hänvisning till SGBC 

ansågs nödvändig. Var i förfrågningsunderlaget som hänvisningen finns var lite oklart och 

kunde variera, antingen intill en indikator, där Miljöbyggnad nämns eller i 

miljöklassningsplanen eller motsvarande.  

Det framgick av intervjuerna att Miljöbyggnadskraven inte medfört stora förändringar i 

förfrågningsunderlaget. Majoriteten har skrivit in några rader extra angående 

Miljöbyggnad och några få har tydliggjort kravställningen för vissa specifika delar och 

några även för indikatorerna i Miljöbyggnad. Verifieringen i Miljöbyggnad har fått större 

fokus i något fall, men i det stora hela har det inte skett större förändringar i 

förfrågningsunderlaget när beställarna valt att arbeta med Miljöbyggnad. Detta speglas i 

att förfrågningsunderlagen inte blivit tydligare i kravställningen förutom kravet på 

Miljöbyggnad och lite i miljöfrågan. Undantag visas för de fall där indikatorerna har 

tydliggjorts i förfrågningsunderlaget, vilket också då bidragit till en tydligare 

kravställning.  

Förutom viss påverkan på förfrågningsunderlaget anses dock Miljöbyggnad och dess krav 

påverka utformningen och de tekniska lösningarna i projektet till en viss del. När det gäller 
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utformningen är det speciellt fönstersättningen som berörs, där mindre fönsterstorlekar 

och vissa former på fönster söks. Speciellt är det vissa indikatorer som påverkar mer än 

andra och framförallt är det indikatorn om dagsljus och värmelaster. Även indikatorn om 

materialval tycks påverka samt så arbetas det mycket med U-värden.  Det påpekades även 

att Miljöbyggnad påverkar projektet i ett mycket tidigt stadie, redan i detaljplaneringen 

med tanke på dagsljus. Beroende på hur detaljplanen ser ut kan dagsljusinsläppet hämmas 

genom intilliggande byggnader, vilket kan innebära att ett indikatorbetyg inte kan uppnås.  

I anknytning till vad som skrivs in i förfrågningsunderlaget med hänsyn till Miljöbyggnad 

ställdes frågan om det finns krav på hur Miljöbyggnad ska hanteras i produktionen. I de 

flesta av fallen ställs det inga krav på hur Miljöbyggnad ska hanteras i produktionen med 

något undantag. Det formuleras krav på vad som ska uppnås, och i vissa fall ges även ett 

förslag på hur det ska uppnås vilket då sker i en separat miljöplan eller liknande. Det ställs 

också krav i något fall på att entreprenören ska beskriva hur Miljöbyggnadskraven ska 

uppfyllas, vilket ska göras i entreprenörens kvalitets-och miljöplan. Hur fukt och material 

ska hanteras kan i vissa fall specificeras, men annars ansågs det räcka med ritningar och 

övriga handlingar i produktionen. I samband med detta framgick det också att det inte 

ställs några krav om uppföljningen av Miljöbyggnad under produktionen i 

förfrågningsunderlaget. Det framgick även att i alla fall utom två ställdes det inga krav i 

förfrågningsunderlaget på att kontrollera Miljöbyggnadskraven i 

entreprenadbesiktningen.  

Några svarade att det ligger på projektledaren att se över så att alla kraven för 

Miljöbyggnad kan uppfyllas, men majoriteten visade på att det inte fanns ett speciellt krav 

om en slutgranskning för förfrågningsunderlag. Undantag fanns där Miljöbyggnad 

belyses speciellt och genomgår en kontroll så att alla kraven uppfylls, men överlag 

genomgick inte förfrågningsunderlaget en speciell granskning med avseende på 

Miljöbyggnadskraven innan det skickades ut.  

När det gäller krav på att Miljöbyggnad ska tas upp på byggmöten svarade näst intill alla 

att sådana krav inte finns i deras förfrågningsunderlag. Den största anledningen till det 

var att det inte funnits behov av det, och att det redan ställts krav på Miljöbyggnad vilket 

ska uppfyllas oavsett om det ska tas upp på byggmöten eller inte. En beställare svarade 

att kraven inte uttrycks specifikt som Miljöbyggnadskrav, utan som generella projektkrav 

som ska uppfyllas. Där fanns även en förväntan från beställarens sida att dessa krav ska 

tas upp under byggmöten. En av de intervjuade beställarna har faktiskt krav på att 

Miljöbyggnadskrav ska tas upp under varje byggmöte där framförallt byggvarorna ska 

vara i fokus. En beställare påpekade att kravet på att ta upp Miljöbyggnad på byggmöten 

inte finns som ett inskrivit krav men att Miljöbyggnadskraven ändå tas upp. Anledningen 

till att det inte finns krav på det enligt beställaren ifråga är att det ingår i Miljöbyggnad-

paketet. 

Avslutade frågan i kategorin om kravställning handlade om huruvida beställaren 

återanvänder gamla förfrågningsunderlag när nya ska skrivas. Tre av de tillfrågade 

beställarna svarade att de återanvände gamla förfrågningsunderlag. Någon menade på att 
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eftersom Miljöbyggnad är så nytt så återanvänds gamla förfrågningsunderlag och förfinas 

till det nya projektet. Det återanvända förfrågningsunderlaget har i ett fall tidigare använts 

till projekt som också miljöcertifierats med Miljöbyggnad. I de två andra fallen med 

återanvända förfrågningsunderlag hade de tidigare använts i projekt som inte 

miljöcertifierats med Miljöbyggnad. De som inte återanvände förfrågningsunderlag 

utgick från en tom mall eller med en mall där de projektspecifika uppgifterna var 

markerade så de kunde förfinas inför varje nytt projekt. De såg risk med att direkt använda 

ett redan använt förfrågningsunderlag då det lätt kunde försummas vissa delar.  

4.1.3 Kontroll och uppföljning  

Den övergripande frågan i denna kategori behandlar hur Miljöbyggnad samordnas i 

projekten. Överlag varierar det mellan miljösamordnare, projektledare eller ett samarbete 

däremellan som samordning sker genom. Miljösamordnare tar i något fall fram en 

miljöklassningsplan där indikatorer behandlas och det tas beslut om vilka nivåer som ska 

uppnås. Denna miljöklassningsplan hålls levande genom hela projektet. En beställare 

nyttjade ett samarbete mellan miljösamordnaren och en sakkunnig inom Miljöbyggnad, 

och hade därefter möten och utbildning inom projektet om Miljöbyggnad. Där togs risker 

och svårigheter upp men också uppföljning diskuterades. Alla indikatorer bearbetades och 

ansvar delades ut.  

Den metodiken skiljer sig från de enstaka fall där hela ansvaret om att samordna 

Miljöbyggnad läggs på entreprenören. I något fall är det miljöchefen i samarbete med en 

miljöstrateg som tar fram funktionskraven.  

När det kommer till miljösamordnare är det väldigt olika om entreprenören i ett projekt 

har en egen miljösamordnare som är dedikerad till just Miljöbyggnadsfrågorna. I något 

fall anges det att platschefen för projektet tagit på sig miljösamordningsrollen. Majoriteten 

av respondenterna angav att entreprenören inte har för vana att använda en 

miljösamordnare som enbart arbetar med Miljöbyggnadsfrågorna. Endast två av fallen 

visar på att entreprenören haft en miljösamordnare eller en person dedikerad till 

Miljöbyggnadsfrågorna.  Dock anger flertalet att det är önskvärt att det finns en person 

som jobbar enbart med dessa frågor och som kan kommunicera med beställaren enbart 

om Miljöbyggnadsdelarna. Det underlättar arbetet från beställarens sida. Det finns även 

någon beställare som anser att det är bra att samma miljösamordnare för beställaren 

fortsätter ut i produktionen, då denna har med sig all historik i projektet.  

Även om inte alla entreprenörer har en miljöbyggsamordnare som är dedikerad till att 

arbeta med Miljöbyggnadsfrågorna, anger de trots detta att dem har stort inflytande på hur 

uppföljningen av Miljöbyggnadskraven sker i produktionen. Samtliga av de tillfrågade 

angav att de har stort inflytande på hur uppföljningen sker under produktion, oavsett om 

det gäller Miljöbyggnad eller inte. Uppföljningen sker i form av byggmöten och andra 

möten, men även genom att det i några fall tidigare har ställts olika krav på att viss sorts 

uppföljning ska ske, t ex genom provningar och kontroller. I något enstaka fall hade 
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beställaren stort inflytande på hur uppföljningen skulle ske på grund av att det var en 

samverkansentreprenad, och i ett annat fall ansågs den stora uppföljningen ligga på 

verifieringen av byggnaden. Då entreprenören inte arbetat med Miljöbyggnad tidigare så 

blir det mer än en dialog produktionen igenom, vilket medför att beställarens inflytande 

på uppföljningen av Miljöbyggnadskraven blir stort. I något fall låg uppföljningen på 

kontrollansvarig.  

 

När det gäller att utnyttja besiktningspersonen för att kontrollera de Miljöbyggnadskrav 

som är möjliga vid entreprenadbesiktningen svarade hälften av de tillfrågade att det 

gjordes inte. Resterande av respondenterna svarade att besiktningspersonen utnyttjades på 

något vis för att kontrollera några av Miljöbyggnadskraven. In något fall ingick det i 

besiktningspersonens uppdrag att specifikt kontrollera Miljöbyggnadskraven genom att 

samla in all information som krävs för Miljöbyggnad. Där var det sagt att byggnaden inte 

är godkänd förrän den uppnått de Miljöbyggnadskrav som ställts. I något fall användes 

besiktningspersonens kontroll endast till en viss del och beställaren medgav att 

besiktningspersonen skulle kunna utnyttjas mer. Någon av dem som inte nyttjade 

besiktningspersonen direkt var inte säker på om det skulle vara en bra idé, då kunskap om 

Miljöbyggnad och dess krav är väldigt liten hos dem som utför besiktningarna. 

 

Den sista frågorna om kontroll och uppföljning handlar om hur beställaren kontrollerar 

hur krav i förfrågningsunderlag inte står i motstridigheter, samt hur eventuella 

motstridigheter hanteras. Tre av de tillfrågade genomför en granskning av 

förfrågningsunderlaget innan det skickas ut. Granskningen görs i ett fall av projektledaren 

som har ansvaret, och i något fall hålls speciella granskningsmöten.  Resterande 

respondenter stämmer inte av om några krav står i motstridigheter. I ett av fallen finns det 

inget systematiskt sätt att stämma av men indikatorerna ses över så att de är genomförbara 

och att vanliga problem inte uppstår. I något fall där ingen granskning sker är anledningen 

att de inte brukar bli några problem.  

I de fall då beställaren har hänvisat till en branschstandard i förfrågningsunderlaget sker 

det ingen granskning om kraven för Miljöbyggnad inkluderas, vilket förekommer i nästan 

alla tillfrågade fall. I de undantag som fanns, genomförs samma sorts granskning som 

nämndes innan, så att kraven för Miljöbyggnad inkluderas trots hänvisning till olika 

branschstandarder. De som inte hänvisar till branschstandarder hade som motivering att 

det redan ställts krav på Miljöbyggnad och många branschstandarder nämns redan där. 

Det visar sig också att det är väldigt få av de intervjuade som har full kunskap om vad 

som står i branschstandarder som de hänvisar till. Många hade en övergripande bild av 

vad som stod i branschstandarderna men inte full kunskap.  

I de fall det skulle uppstå några motstridigheter mellan krav i Miljöbyggnad och i 

resterande delarna i förfrågnigningsunderlaget hanteras detta på olika sätt. Många har inte 

stött på några problem, och några ser det bara som att det blir lite extra kostnader. Det 

som är gemensamt är att vid en motstridighet så prioriteras kraven för Miljöbyggnad i 

nästan alla fall. I vissa fall kan andra utomstående krav från exempelvis kommunerna stå 
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i motstridighet till Miljöbyggnadskraven på det sättet att de är strängare än 

Miljöbyggnadskraven. Annars vid motstridigheter i förfrågningsunderlag görs det 

avvägningar, där det får avgöras om nivån på indikatorn kan uppnås med rätt kvalitet. Kan 

rätt kvalitet inte nås sänks nivån, då kvalitet måste gå före ett visst betyg.  

4.2 Förfrågningsunderlag  

De sex förfrågningsunderlagen granskas utifrån hur de hanterar Miljöbyggnadskraven, 

och som grund används SGBC:s manual för Miljöbyggnad. Det som granskats är hur 

förfrågningsunderlagen tar upp byggnadsbetyg, indikatorbetyg eller områdesbetyg och 

var i underlaget denna information finns. Det granskas också hur vida 

förfrågningsunderlaget tar upp de betygskriterier som finns i Miljöbyggnad, och 

bedömningen sker utifrån om kriterierna är formulerade så som i 

Miljöbyggnadsmanualen. Det noteras även om förfrågningsunderlagen innehåller egna 

krav som liknar Miljöbyggnadskraven, om det krävs redovisning enligt Miljöbyggnad 

eller om det finns krav som är kopplade till indikatorerna utan hänvisning till 

Miljöbyggnad. En total sammanställning över de granskade förfrågningsunderlagen kan 

ses i kapitel 4.2.1.3.   

4.2.1 Kravställning av Miljöbyggnad  

4.2.1.1 Byggnadsbetyg och områdesbetyg 

I alla de granskade förfrågningsunderlagen fanns det uttryckt ett byggnadsbetyg i 

samband med att det ställs krav på att byggnaden ska miljöcertifieras med Miljöbyggnad. 

Byggnadsbetyget anges i två fall i administrativa föreskrifter och i ett fall i den tekniska 

beskrivningen. I fyra av de granskade underlagen står det angivit i övriga handlingar.  I 

två av fallen hittas byggnadsbetyget på två platser underlaget, dels i administrativa 

föreskrifter och i tekniska beskrivningen, samt i administrativa föreskrifter och i övriga 

handlingar.   

I tre av förfrågningsunderlagen anges det ett krav på att energiområdet i Miljöbyggnad 

ska uppnå ett visst betyg, vilket innebär att det utöver byggnadsbetyget anges ett 

områdesbetyg. I två fall står det angivit under övriga handlingar och i ett fall under i 

administrativa föreskrifter. I ett av fallen uttrycks det att projektet ska uppnå betyget Guld 

i Miljöbyggnad, vilket anges under rubriken Energi, när det samtidigt anges att byggnaden 

ska uppnå betyget Silver.  Tre förfrågningsunderlag anger områdesbetyg på både 

innemiljö och material, vilket görs under övriga handlingar.   
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4.2.1.2 Indikatorer  

Område - Energi  

Indikator 1 – Energianvändning  

Indikatorbetyget finns angivet i tre av de granskade fallen, varav två i övriga handlingar 

och ett i tekniska beskrivningen. Utöver detta är det bara i två fall som indikatorn 

kravställs med kriterier enligt Miljöbyggnads formulering, vilket då görs i övriga 

handlingar i båda fallen. Det finns i resterande fall inte en tydlig formulering på kraven, 

däremot finns det i två underlag andra liknande krav.  

 

Indikator 2 – Värmeeffektbehov  

I alla förfrågningsunderlag utom tre nämns inte denna indikator specifikt. Ett 

förfrågningsunderlag tar upp indikatorbetyget och kriterierna, vilket görs under övriga 

handlingar.  I två förfrågningsunderlag nämns det ett indikatorbetyg, vilket görs under 

övriga handlingar i ett av fallen och i det andra fallet i den tekniska beskrivningen. I ett 

förfrågningsunderlag anges ett områdesbetyg för området energi, vilket denna indikator 

tillhör, vilket görs i administrativa föreskrifter.  

 

Indikator 3 – Solvärmelast  

Tre av de granskade förfrågningsunderlagen tar inte upp denna indikator. Ett undantag är 

att betyg på området energi, där denna indikator tillhör, anges i ett förfrågningsunderlags 

administrativa föreskrifter. Tre av de granskade förfrågningsunderlagen hanterar 

indikatorn. Ett av fallen gör det genom indikatorbetyg och kriterier i övriga handlingar. I 

resterade fall tas indikatorn upp som indikatorbetyg i ett förfrågningsunderlags övriga 

handlingar och i ett annat förfrågningsunderlags tekniska beskrivning.  

 

Indikator 4 – Energislag 

Tre förfrågningsunderlag tar inte upp denna indikator, men det gör däremot resterande tre. 

I ett förfrågningsunderlag finns det angivit indikatorbetyg och kriterier i underlagets 

övriga handlingar. I ett annat förfrågningsunderlag nämns indikatorn som ett 

indikatorbetyg i den tekniska beskrivningen. I det tredje underlaget som hanterar 

indikatorn anges ett indikatorbetyg i övriga handlingar.  

I ett fall anges ett områdesbetyg på området energi, vilket inkluderar denna indikator och 

anges i administrativa föreskrifter.  
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Område – Innemiljö  

Indikator 5 – Ljudmiljö  

Totalt tar fyra förfrågningsunderlag upp indikatorn och ett förfrågningsunderlag har andra 

liknande krav kopplat till indikatorn. Ett av de granskade förfrågningsunderlagen 

uttrycker indikatorn i form av indikatorbetyg och kriterier enligt Miljöbyggnadsmanualen, 

och detta görs i övriga handlingar. Två förfrågningsunderlag tar upp betyg på indikatorn, 

vilket förekommer i ett fall i den tekniska beskrivningen och i ett fall i övriga handlingar. 

Ett förfrågningsunderlag har betyg på indikatorn och andra liknande krav kopplade till 

indikatorn i övriga handlingar. Det underlag som endast har andra liknande krav kopplat 

till indikatorn gör detta i den tekniska beskrivningen.    

Tillägg; I ett av fallen där kraven uttrycks på kriterienivå, uttrycks dem på ett sätt som är 

möjligt, men i en annan form än vad som finns i Miljöbyggnadsmanualen. Två av 

ljudparametrarna ska ha en viss klass och de två andra en annan klass och då finns det 

flera olika möjligheter där beställaren i detta fall uttryckt ett bestämt scenario. Dock skiljer 

detta sig från hur kravet är ställt i manualen för Miljöbyggnad och det är inte kopplat till 

Miljöbyggnad. 

I några fall skrivs det ut kriterier i form av ljudklass för projektet, dock är det inte kopplat 

till Miljöbyggnad. Kravet uttrycks likt ett Miljöbyggnadskrav, men inte med samma 

formulering och med samma valmöjligheter för att uppnå ett indikatorbetyg. Kravet 

uttrycks inte per indikator eller med ett betyg, men det är strängare och det kommuniceras 

i likhet med Miljöbyggnad.  

 

Indikator 6 – Radon  

I tre av de granskade förfrågningsunderlagen uttrycks ett betyg på indikatorn, vilket i två 

fall görs i övriga handlingar och i ett fall i den tekniska beskrivningen. I ett av dessa fall 

där ett indikatorbetyg ges, finns det även uttryckt kriterier för indikatorn i övriga 

handlingar. Det anges även i ett annat fall i samband med indikatorbetyg ett generellt krav 

kopplat till indikatorn i övriga handlingar.  

Ett av de granskade förfrågningsunderlagen har andra krav som är kopplat till indikatorn, 

där det nämns i övriga handlingar i samband med masshantering där ursprunget av 

massorna ska dokumenteras med avseende på bland annat radon. 

 

Indikator 7 – Ventilationsstandard  

I tre av de granskade förfrågningsunderlagen nämns inte indikatorn.  

I ett av de förfrågningsunderlag som hanterar indikatorn uttrycks indikatorn i 

indikatorbetyg och kriterier enligt Miljöbyggnadsmanualen, och det görs i övriga 

handlingar.   
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Indikatorbetyg anges också i ett annat underlag i den tekniska beskrivningen.  Det sista 

förfrågningsunderlaget som tar upp indikatorn gör så dels som indikatorbetyg och som 

andra krav liknande Miljöbyggnad i övriga handlingar.  

 

Indikator 8 – Kvävedioxid  

Indikatorn hanteras i tre av de granskade förfrågningsunderlagen. I ett av fallen anges 

indikatorbetyg och kriterier i övriga handlingar. I resterande fall anges ett indikatorbetyg, 

vilket i ett underlags görs i övriga handlingar och i det andra fallet i den tekniska 

beskrivningen.   

 

Indikator 9 – Fuktsäkerhet  

När det gäller denna indikator finns det generellt mer fokus kring denne i 

förfrågningsunderlagen. Alla utom ett förfrågningsunderlag hanterar indikatorn. I två av 

fallen anges ett indikatorbetyg och andra liknande krav kopplade till indikatorn. Detta 

görs i övriga handlingar. I ett tredje fall kan också indikatorbetyg och andra liknande krav 

ses i förfrågningsunderlaget och detta i den tekniska beskrivningen.  

I ett fjärde förfrågningsunderlag anges både ett indikatorbetyg och kriterier, vilket görs i 

underlagets övriga handlingar. I det femte fallet som hanterar indikatorn gör så i 

administrativa föreskrifter där det anges krav som är i likhet med Miljöbyggnad, samtidigt 

som det står att Miljöbyggnad gäller.  

 

Indikator 10 – Termiskt klimat vinter  

Det är lite olika hur denna indikator har hanterats i de granskade förfrågningsunderlagen. 

I två av fallen nämns inte indikatorn alls. I ett förfrågningsunderlag anges ett 

indikatorbetyg och kriterier i övriga handlingar. I ett annat fall anges ett indikatorbetyg 

och andra krav som är i likhet med och kan kopplas samman med Miljöbyggnadskraven. 

Detta görs i den tekniska beskrivningen.  

I ett förfrågningsunderlag anges bara ett områdesbetyg, där denna indikator omfattas. Ett 

annat förfrågningsunderlag tar upp indikatorbetyget i övriga handlingar.  
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Indikator 11- Termiskt klimat sommar  

I ett förfrågningsunderlag anges ett indikatorbetyg och kriterier i övriga handlingar. I ett 

annat underlag anges ett indikatorbetyg och andra krav som är i likhet med 

Miljöbyggnadskraven, vilket görs i den tekniska beskrivningen.  

I ett annat förfrågningsunderlag anges bara ett områdesbetyg, inom vilket denna indikator 

omfattas. I ett annat underlag tas indikatorbetyget upp i övriga handlingar.  

 

Indikator 12 – Dagsljus  

I två av de sex förfrågningsunderlag som granskats i studien nämns indikatorn inte. I två 

av de förfrågningsunderlag som hanterar indikatorn anges ett indikatorbetyg i underlagets 

övriga handlingar. I ett tredje fall anges ett indikatorbetyg i underlagets tekniska 

beskrivning. Det finns ett av dem granskade förfrågningsunderlagen som anger både ett 

indikatorbetyg och kriterier i övriga handlingar.  

 

Indikator 13 – Legionella  

I ett av de granskade förfrågningsunderlagen anges ett indikatorbetyg och andra liknande 

krav som kan kopplas till Miljöbyggnad, vilket är uttryckt i övriga handlingar.  

I ett annat förfrågningsunderlag anges ett indikatorbetyg i underlagets övriga handlingar.  

I ett tredje underlag anges ett indikatorbetyg i den tekniska beskrivningen och i ett annat 

underlag anges både ett indikatorbetyg och kriterier i övriga handlingar.  

 

Område – Material  

Indikator 14 – Dokumentation av byggvaror  

Två av de granskade förfrågningsunderlagen anger ett byggnadsbetyg, i ett fall i 

underlagets tekniska beskrivning och i det andra underlagets övriga handlingar. I ett annat 

granskat fall anges ett indikatorbetyg och kriterier i underlagets övriga handlingar. I ett 

underlag anges ett indikatorbetyg och andra liknande krav som kan kopplas ihop med 

Miljöbyggnad, vilket görs i övriga handlingar.  Ett granskat underlag anger krav som är i 

likhet med Miljöbyggnad och dessa anges i övriga handlingar.  

 

Indikator 15 – Utfasning av farliga ämnen  

I två av de granskade förfrågningsunderlagen nämns inte indikatorn, och i ett annat fall 

uttrycks inte kraven enligt Miljöbyggnadsmanualen. Däremot nämns det krav som är i 

likhet med Miljöbyggnadskraven och görs så i övriga handlingar.  
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I två förfrågningsunderlag uttrycks det ett indikatorbetyg, vilket i ena underlaget görs i 

övriga handlingar och i det andra fallet i den tekniska beskrivningen. 

I ett annat förfrågningsunderlag anges indikatorbetyg och kriterier i underlagets övriga 

handlingar.  

4.2.1.3 Sammanställning över kravställning av Miljöbyggnad i granskade 
förfrågningsunderlag 

För att underlätta förståelsen över resultatet har kravställningen sammanställts i tabell 20 

och tabell 21. I tabellen klargörs det vilket av de granskade förfrågningsunderlagen som 

hanterar vilka indikatorer, byggnadsbetyg och områdesbetyg. Det anges om det ï 

förfrågningsunderlaget framgår om indikatorerna hanteras genom indikatorbetyg, 

kriterier, eller om det anges krav som liknar eller kan kopplas samman med 

Miljöbyggnadskraven. I tabellerna 20 och 21 framgår det var i ett visst 

förfrågningsunderlag de olika kravställningsalternativen finns angivna. Ett 

förfrågningsunderlag kan innehålla flera kravställningsalternativ. Teckenförklaringen i 

tabell 19 underlättar tolkningen av tabellerna 20 och 21.  

 

Tabell 19. Teckenförklaring inför tabell 20 och tabell 21.  

Teckenförklaring  

AF administrativa föreskrifter 

TB teknisk beskrivning 

ÖH övrig handling 

Betyg indikatorbetyg 

Kriterier indikator uttryckt i kriterier 

Andra krav andra krav i likhet med 

Miljöbyggnadskraven 

- Ingen kravställning kopplat till 

Miljöbyggnadskraven enligt 

Miljöbyggnadsmanualen 

Ind. X Miljöbyggnadsindikator nr X 
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Tabell 20. Sammanställning över kravställning av Miljöbyggnad 

Kravställningsalternativ 
Förfrågningsunderlag nr 1- 6 

1 2 3 4 5 6 

 Byggnadsbetyg AF, TB ÖH TB AF, ÖH ÖH ÖH 

Områdesbetyg Energi AF ÖH - - ÖH ÖH 

Innemiljö - ÖH - ÖH - - 

Material TB - - - ÖH - 
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r 

1
 -

7
 

Ind.1 

Energianvändning 

Betyg - ÖH TB - ÖH - 

Kriterier - ÖH - - ÖH - 

Andra krav  - - TB ÖH - - 

Ind.2 

Värmeeffektbehov 

Betyg - ÖH TB - ÖH - 

Kriterier - ÖH - - - - 

Andra krav - - - - - - 

Ind.3  

Solvärmelast 

Betyg - ÖH TB - ÖH - 

Kriterier - ÖH - - - - 

Andra krav - - - - - - 

Ind.4 

Energislag  

Betyg - ÖH TB - ÖH - 

Kriterier - ÖH - - - - 

Andra krav - - - - - - 

Ind.5 

Ljudmiljö 

Betyg - ÖH TB ÖH ÖH - 

Kriterier - ÖH - - - - 

Andra krav TB - - - ÖH - 

Ind.6 

Radon 

Betyg - ÖH TB - ÖH - 

Kriterier - ÖH - - - - 

Andra krav - - ÖH ÖH - - 

Ind.7 

Ventilationsstandard 

Betyg - ÖH TB - ÖH - 

Kriterier - ÖH - - - - 

Andra krav - - - - ÖH - 
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Tabell 21. Sammanställning över kravställning av Miljöbyggnad 

Kravställningsalternativ 
Förfrågningsunderlag nr 1- 6 

1 2 3 4 5 6 

M
il

jö
b

y
g
g
n

a
d

si
n

d
ik

a
to

re
r 

n
r 

8
 -

1
5
 

Ind.8 

Kvävedioxid 

Betyg - ÖH TB - ÖH - 

Kriterier - ÖH - - - - 

Andra krav  - - - - - - 

Ind.9 

Fuktsäkerhet  

Betyg - ÖH TB ÖH ÖH - 

Kriterier - ÖH - - - - 

Andra krav AF - TB ÖH ÖH - 

Ind.10 

Termiskt klimat 

Vinter 

Betyg - ÖH TB - ÖH - 

Kriterier - ÖH - - - - 

Andra krav - - TB - - - 

Ind.11 

Termiskt klimat 

Sommar  

Betyg - ÖH TB - ÖH - 

Kriterier - ÖH - - - - 

Andra krav - - - - - - 

Ind.12 

Dagsljus 

Betyg - ÖH TB ÖH ÖH - 

Kriterier - ÖH - - - - 

Andra krav - - - - ÖH - 

Ind.13 

Legionella 

Betyg - ÖH TB ÖH ÖH - 

Kriterier - ÖH - - - - 

Andra krav - - - - ÖH - 

Ind.14 

Dokumentation av 

byggvaror 

Betyg - ÖH TB ÖH ÖH - 

Kriterier - ÖH - - - - 

Andra krav ÖH - - ÖH - - 

Ind.15 

Utfasning av farliga 

ämnen 

Betyg - ÖH TB - ÖH - 

Kriterier - ÖH - - - - 

Andra krav - - - ÖH - - 
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5. Analys  

5.1 Synen, kommunikationen och medvetenheten  

Att det ligger i tiden att implementera miljöcertifieringssystem för att bidra till att 

byggbranschen minskar sin miljöpåverkan och bidra till ett hållbart samhälle, råder det 

inga tvivel om. Enligt studiens resultat är inställningen hos majoriteten av de tillfrågade 

att det finns en vilja att arbeta med att minska miljöpåverkan. Detta är fortfarande väldigt 

nytt för en annars konservativ och svårföränderlig bransch. För att åstadkomma lyckade 

produkter och nöjda kunder krävs det en förändring, vilket i detta fall kan kopplas till 

förändringar i attityder, beteenden och i själva byggfasen254.  I byggbranschen ses det 

kritiskt på förändringar, vilket också visas av resultatet i studien, där majoriteten av 

aktuella konsulter i projekt inte är allt för positiva till att arbeta med Miljöbyggnad.  

Attityden till Miljöbyggnad medför också att medvetenheten inte är så stor, då det är ett 

nytt begrepp för branschen och intresset är inte särskilt stort. Inställningen och kunskapen 

kring Miljöbyggnad ändras desto mer det arbetas med det. Även om det blir lättare och 

lättare att använda Miljöbyggnad, är det viktigt att det är enkelt att implementera och 

använda. Det är viktigt att alla krav och alla roller är tydligt angivna, så att det inte råder 

förvirring och skapar en negativ bild av att Miljöbyggnad är komplicerat. Att det medför 

extra arbete att införa Miljöbyggnad är oundvikligt, men det viktiga är hur detta arbete 

mottas och hanteras. Eftersom det är en förändring är risken stor att det ses som jobbigt 

och negativt istället för framåtsträvande och innovativt. Hur respektive företag hanterar 

arbetet med Miljöbyggnad är avgörande, baserat på om det ökar belastningen på 

nuvarande arbetsgrupp eller om extra resurser tillsätts.  

För att det ska ske en förändring genom att införa begreppen grönt och hållbart, är det 

viktigt att tankesättet och tillvägagångssätten implementeras i ett tidigt skede i 

byggprocessen.  Det är viktigt med en bra start i ett projekt och då gäller det att 

kommunikationen är bra och fungerar255. Detta kan göras genom att involvera viktiga 

parter tidigt i processen, vilket också några av de intervjuade håller med om. Bilden av 

arbetet med Miljöbyggnad får en mer positiv bild när alla i projektet varit delaktiga från 

                                                      

254 Vennström A, Eriksson P-E (2010)  

255 Stintzing R (2005) 
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början och vet vad det handlar om. Ett sätt att involvera i ett tidigt skede är att diskutera 

Miljöbyggnad när ett projekt startar, när en idé tas fram och då funktionskrav ska 

formuleras. Att tankar och åsikter kommuniceras mellan involverade parter och ägare är 

viktigt för att undvika oenigheter i ett projekt256. 

Då Miljöbyggnad omfattar tre viktiga områden i ett byggnadsprojekt, lämpar det sig att 

återkoppla till Miljöbyggnad i samtliga fall som berör samma område i projektet som 

Miljöbyggnad gör. Alla beställare arbetar på olika sätt för att ta fram ett 

förfrågningsunderlag, där vissa anstränger sig mer än andra. Beställaren är en viktig part 

i att genomföra förändringar inom byggbranschen och viktigt är hur beställaren hanterar 

arbetet med Miljöbyggnad.  

Beroende på hur engagerad beställaren är angående Miljöbyggnad kan denne antingen 

totalt lita på totalentreprenören och inte dyka djupare in i ämnet eller så väljer beställaren 

att ha en mer involverade roll i arbetet med Miljöbyggnad. Detta kan också kopplas 

samman till beställarens kunskap om Miljöbyggnad, där svårigheten med Miljöbyggnad 

kan uppfattas ligga i den kravnivå en beställare anses kunna hantera. Projektgruppens 

engagemang och beställarens kunskap är två faktorer som anses påverka ett projekts 

framgång257. Projektgruppens engagemang syftar till att det bl.a. finns en förståelse för de 

krav som ställs och att kraven är så tydliga som möjligt. Beställarens kompetens behandlar 

förmågan att hantera hela projektets omfattning. Detta kan relateras till att om kunskapen 

kring att bygga grönt inte är så stor hos de parter som är involverade är det vanligt att 

problem och motgångar uppstår258.  

Resultatet visar på att det är svårt att förmedla förväntningarna på ett projekt genom ett 

förfrågningsunderlag. Har de berörda parterna olika förväntningar på projektet skapar 

detta missförstånd och missförstånd av olika slag kan medföra att projektets krav ej 

uppfylls. Denna problematik kan också kopplas till att det är väsentligt med bra 

kommunikation i byggprocessen, dels inom ett företag men också mellan olika parter. Är 

kommunikationen otillräcklig kan detta leda till produktionsproblematik och att 

motivationen till att arbeta minskar259.  

 

 

 

                                                      

256 Kubba S (2010) 

257 Chan et al. (2001) 

258 Kubba, S (2010) 

259 Emmit S, Gorse C A (2003)  
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5.2 Kravställning  

Förfrågningsunderlaget används för att kommunicera beställarens krav för ett projekt. 

Kraven kan formuleras dels i grafisk form i ritningar, men främst sker kravställningen i 

skriftlig form. Det är viktigt att kommunikationen är bra mellan personen som uttrycker 

kraven och personen som skriftligt kommunicerar kraven i ett dokument. Informationen 

kommer att tolkas på olika sätt och för att göra informationen så effektiv som möjligt har 

det uttryckts sju krav för effektiv information260. Resultatet av studien visar att 

Miljöbyggnadskraven kommuniceras på olika sätt från ett fall till ett annat.   

Då ett krav formuleras på flera olika ställen i ett dokument sker det en repetition av kravet 

vilket är en faktor som ska undvikas för effektivare information. Även då kraven uttrycks 

flera gånger med lite variationer, är det också ett sätt att repetera, vilket bör undvikas. Att 

ett förfrågningsunderlag ska förmedla de krav som beställaren önskar innebär i vissa fall 

att en hel del krav formuleras. Teorin visar på att specifikation är viktigt, och där 

projektspecifikation har som uppgift att formulera uppgifter om material, arbetsmetoder 

och kvalitet för projektet261. Det viktigt att undvika repetition, att kraven är noggrant 

formulerade och att ingen överflödig information finns262. Då det i vissa 

förfrågningsunderlag finns extra dokument som är till för att förtydliga vissa önskemål 

eller krav från beställaren är det av stor betydelse att se över så att dessa extra dokument 

verkligen tillför nyttig information och inte utgör överflödig information.  

Ett annat krav för effektiv information är att kraven är korta och tydliga. Att dra gränsen 

så att det inte blir för mycket information är centralt. För mycket information och 

repetition kan medföra att kravställningen blir mer komplicerad än nödvändigt263. Hur 

Miljöbyggnadskraven formuleras varierar, och fall där både byggnadsbetyget och betyget 

på varje indikator skrivs ut ger en klar och tydlig bild av vad som ska uppnås. Lite 

otydligare blir det då endast ett byggnadsbetyg skrivs ut, men detta medför att 

entreprenören har valmöjlighet att välja bland olika lösningar inom 

Miljöbyggnadsområden och indikatorer. När det skrivs ut indikatorbetyg på vissa 

indikatorer medför detta en ökad tydlighet på dessa utvalda indikatorer.  

De indikatorer som inte betygssätts extra utöver byggnadsbetyget förmedlar en viss 

otydlighet gällande betyget på dessa. Vad beställaren önskar för krav och vilka 

förväntningar som finns inom vissa områden i Miljöbyggnad framgår då inte. De 

indikatorer som ej är betygsatta ger visserligen entreprenören en valmöjlighet att ta fram 

lösningar som entreprenören själv får välja, men det kvarstår fortfarande en viss 

otydlighet. Detta kan också relateras till de övergripande förväntningarna på projektets 

                                                      

260 Emmit S, Gorse C A (2003)  

261 Ibid.   

262 Kubba S (2010) 

263 Emmit S, Gorse C A (2003) 
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kvalitet, där det utan tydlig kravkommunikation finns risk för förvirring och oenighet. 

Extra tydligt blir det då det på varje indikator skrivs ut kriterierna för ett valt betyg. 

En kort kravställning kan vara då endast ett byggnadsbetyg formuleras, men med detta 

kommer ovissheten kring hur detta betyg nås då vägen dit kan variera. Endast ett 

byggnadsbetyg ger återigen entreprenören en stor valmöjlighet vid val av olika lösningar. 

Att beställaren formulerar ett förfrågningsunderlag med stor valmöjlighet för 

entreprenören ställer krav på att beställaren är flexibel gällande slutprodukten och dess 

egenskaper264.  

Att beställaren väljer att miljöcertifiera med Miljöbyggnad får även en viss påverkan på 

utformningen och de tekniska lösningarna i projektet. Resultatet visar att det som påverkas 

mest är material och fönstersättning. Speciellt med fönstersättningen och ljusinsläpp visar 

det sig vara nödvändigt att i ett mycket tidigt stadie, så tidigt som i detaljplaneringen, 

räkna med att Miljöbyggnad ska gälla. Detta då det handlar om placeringen av en byggnad 

och om det finns intilliggande byggnader som kan störa vissa indikatorirer som ska 

betygsättas. Här gäller det då att informationen om Miljöbyggnad verkligen når alla 

involverade i ett projekt, även i ett väldigt tidigt stadie. Är personen som ska hantera 

detaljplaneringen inte medveten om vad Miljöbyggnad innebär så kan detta medföra att 

det blir omöjligt att uppnå vissa indikatorer och ett sämre betyg nås, om ens byggnaden 

kan certifieras.  

För att underlätta kravställningen och arbetet med Miljöbyggnad görs oftast en hänvisning 

till SGBC och manualerna för Miljöbyggnad i förfrågningsunderlaget. Verifieringen av 

en byggnad har också lyfts fram i några fall vilket bidrar till att belysa Miljöbyggnad och 

den extra kontroll det innebär att miljöcertifiera med Miljöbyggnad. I något enstaka fall 

har miljöfrågan blivit tydligare i förfrågningsunderlagen, men inte mycket annat. 

Resultatet visar på att de flesta förfrågningsunderlag inte blivit tydligare i sin kravställning 

med införandet av Miljöbyggnad, med undantag för de som infört kriterier för varje 

indikator. 

 Det är viktigt att kontraktsdokument är tydliga och kortfattande men även korrekta för att 

ge en tydlig bild av projektet265. Enligt teorin är det viktigt att den sökta kvaliteten 

förmedlas på ett tydligt sätt. För att hålla ordning på kvaliteten i dokumenten och vara 

konsekvent i varje projekt är standardmallar användbara266. En del av de tillfrågade 

använde sig av standardmallar som de gjorde projektspecifika vid varje nytt projekt, 

medan andra återanvände förfrågningsunderlag från tidigare projekt. Vid återanvändning 

av förfrågningsunderlag kan det vara svårt att upprätthålla noggrannheten vilket då kan 

leda till att missförstånd och förvirring uppstår. Enligt teorin rekommenderas det att det 

upprättas fristående och projektunika administrativa föreskrifter till varje projekt.  

                                                      

264 Kubba S (2012) 

265 Ibid.  

266 Emmit S, Gorse C A (2003)  
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Studien visade att det oftast är projektledaren som har till uppgift att kontrollera att alla 

Miljöbyggnadskraven täcks in och säkerställs i de dokument som ska skickas ut. I de flesta 

fall framgick det att ingen speciell granskning för att kontrollera att alla uppgifter finns 

med i ett förfrågningsunderlag genomförs innan det skickas ut. Görs kontroller innan 

själva produktionen påbörjas kan många problem förhindras, vilket kvalitetssäkring 

behandlar. 

 Det gäller att ha koll på vilka krav som gäller för att kunna göra rätt från början eller för 

att identifiera problemen själv och åtgärda dem innan inspektion267. Det framgick också 

av studien att det generellt sett inte ställs krav på hur Miljöbyggnad ska hanteras och 

kontrolleras i produktionen. Det ställs mer krav på vissa områden och dessa belyses mer 

än andra områden. Vissa områden berörs inte något extra än enbart en hänvisning till att 

Miljöbyggnad ska uppnås. Att enbart något område får mer fokus än något annat kan 

medföra en extra tydlighet åt detta område, om informationen ej är i överflöd. Annars det 

kan det verka förvirrande och tolkningen av förväntningarna på de ej omnämnda 

områdena blir otydlig. I något fall ansågs det räcka med något extra förtydligande om 

fuktområdet och sedan bara hänvisa till ritning och övrig dokumentation. En ritning kan 

inte förmedla all den information som behövs för att få en tydlig bild av projektet, 

eftersom all information passar inte att förmedla grafiskt268. Ritningarna ska komplettera 

specifikationerna och inte förmedla samma information.   

Att något ska inneha en viss kvalitet innebär att detta något ska uppfylla de krav som är 

ställda. Detta kräver kontrollering så att krav följs upp och uppnås. Studien visade på att 

det ställs inga krav i förfrågningsunderlaget på hur Miljöbyggnadskraven ska hanteras 

under produktionen. Enligt majoriteten av alla tillfrågade anges det inte några krav på att 

kontrollera Miljöbyggnadskraven i entreprenadbesiktningen.  

Kopplat till hantering av krav i produktion är byggmöten. Även här ställdes det oftast inte 

några krav på att Miljöbyggnadskraven ska diskuteras på byggmöten. I många av fallen 

berättade de tillfrågade att det oftast görs någon form av kontroll under produktionen, men 

det ställs inga krav på det. I några fall har beställaren vissa förväntningar på att kontroller 

ska göras, men det ställs inga krav på det. Förmedlas det inte vad som förväntas och vad 

som ska ske i ett projekt, kan detta leda till problem. Är inte alla berörda parter på samma 

bana och har samma bild och förväntningar på projektet kan även detta leda till problem. 

Återigen är kommunikationen ovärderlig som hjälpmedel för att lyckas i ett projekt. 

Kommunikationen är något av det viktigaste när det kommer till projektstyrning269. 

 

                                                      

267 Harris F, McCaffer R (2013) 

268 Kubba S (2012) 

269 Emmit S, Gorse C A (2003)  
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5.3 Kontroll och uppföljning  

Hur Miljöbyggnadsfrågorna samordnas i projekten varierar mellan miljösamordnare, 

projektledare eller att dessa samarbetar. Att ha någon person som är dedikerad till att 

endast arbeta med Miljöbyggnadsfrågorna ökar kompentensen hos beställaren vilket är en 

framgångsfaktor för projekt. Det medför också att förståelsen för de prestandakrav som 

Miljöbyggnad kräver ökar och därmed ökar engagemanget i projektgruppen och framgång 

för projektet är mer troligt. Att möten och utbildningar inom Miljöbyggnad hålls internt 

inom ett projekt ökar också kunskapen samtidigt som mötet fungerar som en 

informationskanal som når alla inblandade. Möten är ett bra forum för att kommunicera 

på ett effektivt sätt. Möten möjliggör för diskussioner där utmaningar och risker kan tas 

upp och där beslut fattas.  

Hur miljösamordningen för entreprenören ser ut varierar också, och enligt majoriteten av 

de tillfrågade är det en önskan om att det finns en dedikerad person hos entreprenören 

som hanterar Miljöbyggnadsfrågorna, där kontakten om dessa sköts genom denna person. 

I något fall är önskan om att det är en och samma person som hanterar 

Miljöbyggnadsfrågorna hela projektet igenom, att beställarens representant även arbetar 

ute i produktionen med detta då denna har koll på all historik i projektet. Detta kan 

jämföras med att involvera alla berörda parter i ett tidigt skede, dels om det gäller 

beställaren eller entreprenören. I några fall av de tillfrågade har projekten skötts i form av 

en samverkansentreprenad där entreprenören och beställaren kommunicerade tidigt om 

kraven i projektet.  

För att kunna kvalitetssäkra ett projekt gäller det att kunna kontrollera att kraven för 

projektet som ställts följs upp. Det är viktigt att komma ihåg att det är dels kvaliteten på 

den färdiga produkten som räknas men också kvaliteten på de delprocesser som 

genomförs längs vägen270. Resultatet i studien visar på att de tillfrågade ansågs sig ha bra 

inflytande på hur Miljöbyggnadskraven följs upp i produktionen, detta trots att det i de 

flesta fallen inte finns någon kravställning kring uppföljning. Respondenterna anger att i 

de flesta fallen sker uppföljningen genom byggmöten och andra möten. De projekt i 

samverkanentreprenad ter sig ge stort inflytande på uppföljning i produktion, där 

samverkansbiten bidrar till ökat samarbete och bättre kommunikation, vilket kan bidra till 

projektframgång. Större arbete med uppföljning från beställarens sida blir det i de fall där 

entreprenören inte har en så stor kunskap och erfarenhet från Miljöbyggnad. Här blir det 

en kontinuerlig diskussion om Miljöbyggnad projektet igenom, och möjligheten för 

beställaren att påverka uppföljningen är stor. Här syns tydligt att det är kommunikation 

som är i fokus vilket också bidrar till att uppföljningen blir en större del i projektet.  

När det gäller kontroll av motstridigheter svarade några av respondenterna att det görs en 

granskning så att krav inte står i motstridighet till varandra. Resterade av de tillfrågade 
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anger att det inte kontrolleras om det förekommer motstridiga krav i 

förfrågningsunderlaget. Att kontrollera i dokument att inga motstridigheter finns i 

standarder, koder, tillverkares rekommendationer, designen för projektet och i övrig 

information är viktigt för att skapa effektiv information271. När beställaren hänvisar till 

branschstandarder visar studien att det i de flesta fall inte görs några kontroller att kraven 

för Miljöbyggnad inkluderas. I samband med detta angavs det att de som hänvisar till 

branschstandarderna inte har full kunskap om vad som står i dessa. Då inte full kunskap 

finns om vad ett dokument innehåller och som det hänvisas till, ökar risken för att 

överflödig och repetitiv information anges, vilket kan medföra att informationen blir 

ineffektiv och påverkar projektets kvalitet.  

Stor del i att kontrollera och följa upp ett projekts krav och kvalitet är genom 

entreprenadbesiktningen. Hälften av respondenterna svarade att dem inte utnyttjade 

besiktningspersonen för att kontrollera Miljöbyggnadskraven. Idag är kvalitetssäkring en 

stor del i byggsektorn och en fortlöpande besiktning kan vara en viktig del i att 

kvalitetssäkra produkten. Att införa fortlöpande besiktning innebär att det uppstår mindre 

antal fel och överlämnandet går smidigare. Fel som finns i handlingar upptäcks tidigare 

och mindre efterarbete krävs272. Den totala kostnaden för kontroll och besiktning blir lägre 

och kvalitetsuppföljningen för både entreprenören och beställaren blir säkrare. Någon av 

de tillfrågade angav att besiktningspersonen skulle kunna användas mer. Även då det inte 

går att kontrollera alla funktioner vid ett besiktningstillfälle så kan en kompletterade 

besiktning, en särskild besiktning för entreprenaden eller ifrågasatt del eller en informell 

kontroll tillämpas273.  

En av respondenterna berättade att de använde besiktningspersonen kopplat till 

Miljöbyggnadskraven på så sätt att byggnaden inte är godkänd förrän den uppfyller 

Miljöbyggnadskraven, och att detta ligger i besiktningspersonens uppdrag att kontrollera. 

Detta visar att entreprenadbesiktningen kan användas för att säkerställa att 

Miljöbyggandskraven nås.  

5.4 Kravställning för Miljöbyggnad och indikatorerna  

Gemensamt för de granskade förfrågningsunderlagen är att ett byggnadsbetyg anges i 

samband med att det ställs krav på att byggnaden ska miljöcertifieras med Miljöbyggnad. 

I de fall då det endast anges ett byggnadsbetyg signalerar det både valfrihet gällande 

fortsatt betyg på indikatorerna men i vissa fall även otydlighet. Då ett byggnadsbetyg kan 

                                                      

271 Emmit S, Gorse C A (2003)  

272 Byggandets kontraktskommitté (2009) 
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nås på flera sätt kan detta leda till förvirring hos entreprenören då hela kedjan av 

kravställningen inte är klar och tydlig.  

Byggnadsbetyget beskrivs främst i ett förfrågningsunderlags övriga handlingar. I något 

enstaka fall anges det även i administrativa föreskrifter. I entreprenadföreskrifter vid 

totalentreprenader ska det anges kvalitetsangivelser, där kvalitet hanteras. Då 

Miljöbyggnad är ett certifieringssystem som medför att ett projekt får en kvalitetsstämpel 

skulle Miljöbyggnad kunna kopplas samman med de kvalitetsangivelser som finns i ett 

projekt.  

Oftast tillsammans med ett byggnadsbetyg anges ett eller flera extra krav i form av betyg 

på Miljöbyggnadsområden eller indikatorer. Beroende på hur noggrant kraven är 

formulerade kan olika nivåer av effektiv information nås. Ju fler tydliga krav en beställare 

kommunicerar desto tydligare och effektivare blir informationen. Det gäller att inte 

upprepa information och inte ställa krav i överflöd. Att ange samma krav på flera ställen 

i ett förfrågningsunderlag är en form av upprepning och bör undvikas.  

Då varje indikator med betyg motsvarar en form av kriterier och utgör en hög grad av 

detaljering vid kravställning i Miljöbyggnad är det viktigt att dessa hanteras så att minsta 

möjliga förvirring och feltolkning är möjlig. I flertalet av de granskade 

förfrågningsunderlagen är det vanligt med någon form av extra krav från beställaren där 

kraven är lika de krav som ställs i Miljöbyggnad. De är lika på så sätt att de behandlar 

samma områden och i vissa fall samma indikator. Redan då liknande krav förekommer i 

samma underlag uppstår någon form av upprepning och överflöd. Krav med samma mål 

behöver inte skrivas in flera gånger oavsett om det är ett Miljöbyggnadskrav eller om det 

är ett krav från beställaren själv. Det gäller också att krav som anges och sedan ersätts 

med strängare krav är också onödigt. Exempel är ett visst krav på energianvändning från 

beställarens sida, som sedan är i överflöd då det ställs krav på Miljöbyggnad med visst 

betyg, som automatiskt medför ett strängare krav på energianvändning.  

Ett av de sju kraven för effektiv information är att vara konsekvent genom hela projektet 

och dokumentationen, vilket bör finnas med i tanken då förfrågningsunderlaget formas. 

Att ta med flertalet liknande krav och ange dem på olika ställen i förfrågningsunderlaget 

kan ifrågasättas om det är det effektivaste samt mest konsekventa sättet att kommunicera 

de önskade kraven. Flertalet liknande krav på olika ställen i ett underlag tappar också 

noggrannheten, där det i teorin föreskrivs att få ord är bra och utan noggrann specifikation 

skapas förvirring och missförstånd uppstår. Att bara trycka in alla möjliga krav i ett 

underlag ger intrycket av att det är onödigt komplicerat och skickar signaler att underlaget 

inte är framställt på ett noggrant och kompetent sätt.  

När flera krav inom samma område finns, ställs frågan om det skänkts en tanke på hur 

alla krav mottas och tolkas, samt vad det kan få för konsekvenser i arbetet med anbudet. 

Här är det värt att fundera över vilka krav som verkligen krävs för att ta fram en produkt, 

hur kostnader och onödiga resurser reduceras, vilka arbetssätt som är optimala och hur 

värdet för produkten bibehålls. Att utvärdera ett projekt efter Value management 

principen kan bidra till att projektet bibehåller sitt värde och når upp till de funktionskrav 
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som formulerats. Speciellt viktigt är att i Value planning, där funktionskraven tas fram, 

rankas kraven i olika kategorier baserat på hur nödvändigt det aktuella kravet är. Detta 

tankesätt skulle kunna bidra till att eliminera onödiga punkter i ett dokument. Att applicera 

Value engineering skulle också kunna förbättra kravställningsprocessen genom att det till 

varje lösning i projektet ska finnas ett funktionskrav. Denna koppling mellan lösning och 

krav skulle kunna ge ett mer genomarbetat och seriöst resultat i kravställningsprocessen. 

Till sist genomförs Value review, vilket innebär att det i varje steg i processen noteras 

framsteg och mindre bra resultat. Detta sluter kretsen för att säkerställa att krav och värde 

uppfylls.  

Att bara kommentera vissa indikatorer och områden väcker frågan om vad det är som 

gäller de andra områdena och indikatorerna. Indikatorerna nämns också olika mycket i 

underlagen och vissa nämns inte alls, varför är det så? Brister det i beställarens kompetens 

inom dessa områden? Beställarens kompetens är en nyckelfaktor i vilken framgång 

projektet ska nå. Är det så att beställaren inte bryr sig om vissa indikatorer som ingår i 

Miljöbyggnad? Vilka signaler skulle det i så fall sända?  

I flertalet av fallen uttrycks vissa krav i linje med Miljöbyggnad utan att kopplas samman 

med Miljöbyggnad, vilket då leder till att läsaren har dels de kriterier som 

Miljöbyggnadsbetyget medför men även dessa friliggande krav som vissa är i linje med 

Miljöbyggnad. Även om kraven är exakt så som det står i Miljöbyggnadsmanualen så är 

risken stor att det får genomföras olika kontroller. De krav som inte kopplas samman med 

Miljöbyggnad måste ses över och jämföras med Miljöbyggnadskravet så att rätt kvalitet 

nås. Redan här har resurser förbrukats som kan ses som onödiga. Om det redan innan 

framgått tydligt i underlaget att det är endast ett krav som gäller och detta krav medför att 

rätt kvalitet på produkten nås, hade kravställningen varit tydligare. För att kunna 

kommunicera på ett effektivt sätt i skrift gäller det att kunna avgränsa till att förmedla det 

som är av störst betydelse för mottagaren274.  
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5.5 Effektivisering av kravställning för Miljöbyggnad  

Genomgång av data från respondenter samt granskning av förfrågningsunderlag resulterar 

i ett antal punkter att tänka på för att effektivisera arbetet med kravställning av 

Miljöbyggnad.  

5.5.1 Vara tydlig  

Det är av stor betydelse att tydliggöra att det är ett Miljöbyggnadsprojekt genom att göra 

Miljöbyggnad mer centralt i projektet. Det är inte något som ska ske vid sidan om, utan 

det ska integreras i processen. Redan i administrativa föreskrifter kan det kort och koncist 

stå i AFA - Allmän orientering under AFA.21 Översiktlig information. Alternativt kan 

det klargöras i entreprenadföreskrifterna AFD under AFD.21 Kvalitetsangivelser, då 

Miljöbyggnad ger en kvalitetsstämpel på projektet och hör till kvaliteten för projektet 

istället för begränsningen till miljöområdet.   

Miljöbyggnad omfattar tre stora områden; energi, innemiljö och material, vilka alla kan 

tydliggöras i projektunderlagen. Områdena kan betygsättas och delas in i indikatorer. 

Indikatorerna kan betygsättas vilket i sin tur automatiskt då redogör för kriterier som 

ursprungligen anges i Miljöbyggnadsmanualen. Det absolut tydligaste är att skriva in 

kriterierna för respektive indikator under respektive område för att sedan resultera i ett 

byggnadsbetyg. Ett förfrågningsunderlag kan omfatta fler krav och områden än de som 

finns i Miljöbyggnad, och för att få struktur i underlaget kan kravställningen delas in i 

olika områden, vilka de för Miljöbyggnad ingår. Alla krav som ska förmedlas via 

förfrågningsunderlaget delas in i respektive område, och för Miljöbyggnad är några via 

indikatorerna redan indelade.  Klara och tydliga indelningar av områden och krav gör det 

också enkelt för entreprenören att skilja kraven åt vid vidare hantering av projektet.   

Det är att föredra att sträva mot ett krav som endast formuleras på ett ställe i ett 

förfrågningsunderlag. Upprepningar ska reduceras och överflödig information ska bort. 

Det ska alltså undvikas att skriva in krav som täcks in av andra krav.  

Vill beställaren skriva in fler krav från olika håll, bör det tydliggöras när ett krav är ett 

Miljöbyggnadskrav respektive ett annat krav. Det är bra att visa att Miljöbyggnadskraven 

är inkluderade, då andra krav som liknar dessa eller är inom samma område som 

Miljöbyggnad också finns formulerade. I samband med detta bör det redogöras vilket krav 

som är det strängaste, alltså vilket det är som ska uppnås. Detta ska resultera i att alla de 

önskade kraven redogörs för, och det syns tydligt att Miljöbyggandskravet inkluderas och 

att det kommer att uppfyllas. Finns det ett krav som är strängare än Miljöbyggnadskravet 

så bör detta tydliggöras.  

Att använda mallar som lätt kan göras projektspecifika är en bra säkerhet för att undvika 

misstag i dokument. Det är en risk att använda gamla dokument då det kan finnas gamla 
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krav kvar i underlaget som lätt förbises. Med en mall som hanterar Miljöbyggnadskraven 

underlättas arbetet i framtida projekt.  

5.5.2 Kontrollera och följ upp  

När det finns många krav i ett underlag inom många områden är det viktigt att kontrollera 

så att det inte finns krav som står i motstridigheter. Speciellt viktigt är det om beställaren 

har krav som liknar varandra eller berör samma område men har olika källor, t ex 

Miljöbyggnadskraven och krav från en kommun. Det är även viktigt att kontrollera att 

underlaget täcker in alla krav, inklusive Miljöbyggnadskraven. Då det ska ske en 

verifiering av byggnaden något år fram i tiden efter idrifttagandet är det speciellt viktigt 

att Miljöbyggnadskraven får en central roll i projektet. Därmed krävs det även en ordentlig 

kontroll och uppföljning av dessa krav projektet igenom.  

För att säkerställa att kraven uppnås i projektet gäller det att följa upp dem, och för att 

säkerställa att uppföljning görs så bör det ställas krav på att uppföljning ska göras. För att 

återkoppla till tydligheten så är det också viktigt att det tydliggörs hur uppföljningen ska 

gå till, när den ska göras, vad som ska ingå i uppföljningen samt vem som ska utföra den. 

Det gäller all uppföljning, från att granska förfrågningsunderlagen så att dem innehåller 

all nödvändig information för att nå ett bra resultat till att ställa krav på uppföljning i 

projektering och produktion.  

En form av uppföljning är besiktningar som kan utföras i olika skeden i byggprocessen. 

Den slutliga entreprenadbesiktningen kan utnyttjas så att de Miljöbyggnadskrav som är 

kontrollerbara i det skedet granskas av besiktningspersonen. Detta så att det inte kommer 

som en överraskning att byggnaden inte kan verifieras eller uppnår ett lägre betyg något 

år senare. Besiktning av olika byggnadsdelar som kopplas till 

Miljöbyggnadsindikatorerna, kan också vara att rekommendera för att hitta eventuella fel 

tidigt i processen, vilket gör det smidigare att åtgärda. Exempel kan vara att tidigt 

kontrollera att rätt fönster sitter på rätt plats i byggnaden så att de indikatorer som berörs 

av fönster och dess egenskaper samt placering kan uppnå det betyg som är satt.  

5.5.3 Kommunicera och informera  

Kommunikation är en nyckel för att projekt ska styras mer effektivt, uppnå högre grad av 

motivation och produktion. Det gäller att de som är involverade i projektet kommunicerar 

och samarbetar. När ett projekt ska miljöcertifieras med Miljöbyggnad bör alla berörda 

parter vet vad detta innebär. Det är viktigt att veta vad som krävs och att rätt kompetens 

finns hos beställaren. Detta påverkar annars projektets framfart. Det är viktigt att 

informera om vem i projektet som påverkas av Miljöbyggnadskraven och hur dessa 

påverkas samt vilka ansvarsområden som finns. Vilka risker som finns med anledning av 

Miljöbyggnadskraven och vilka förväntningar som finns är också viktigt att diskutera. När 
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det gäller kravställningen av Miljöbyggnadskraven bör det också diskuteras hur dessa ska 

hanteras och hur dem ska kommuniceras på rätt sätt.  

 Det är också viktigt att den information som kommuniceras är effektiv. Ett effektivt sätt 

att kommunicera är genom möten. Att ha möten ofta där inblandade parter kan diskutera 

aktuella oklarheter, erhålla information samt dela erfarenheter är viktigt. För att få alla 

inblandande i projektet på samma bana för att kunna samarbeta på samma nivå är det 

också en god idé att anordna möten i olika former. Möten i projekt kan även fungera som 

ett sätt att följa upp att krav uppfylls. Detta genom att delge information om hur statusen 

ser ut för just ett specifikt kravuppfyllande.  Om Miljöbyggnadskraven tas upp som en 

stående punkt på de möten som hålls genom projektet är detta en bit på vägen för att 

säkerställa att kraven följs upp och tillslut uppfylls. Miljöbyggnad bör tas upp på möten 

innan och vid framtagandet av förfrågningsunderlag, på möten i projekteringen och på 

möten i produktionen.  

När det gäller ökad kommunikation och att informera är entreprenadformen en faktor att 

fundera över. När det gäller komplicerade projekt anses det lämpligt med samverkan, där 

samarbete står i fokus. Att gemensamt arbeta för att projektet ska nå sina mål är att sträva 

efter. Då Miljöbyggnadskraven bidrar med ytterligare faktorer att ta hänsyn till kan ett 

ökat samarbete mellan de inblandade parterna öka chansen att Miljöbyggnadsmålen 

uppfylls. I ett samverkansprojekt finns personer med olika kompetenser och finns det då 

en person som är kompetent inom Miljöbyggnad kan denne bidra med den kunskap som 

behövs för att nå Miljöbyggnadsmålen.  Ökat samarbete där parterna känner sig delaktiga 

och kan kommunicera för ett gemensamt mål medför större chans till att projektet når 

framgång.  

Vid återkommande problem är det viktigt att belysa dessa så att de kan hanteras och 

förebyggas. Då kan vanliga problem kopplat till Miljöbyggnadskraven uppmärksammas 

tidigt och en lösning kan tas fram. Det är känt att Miljöbyggnadskraven kopplat till 

dagsljus och fönster innebär vissa problem och är återkommande. Då bör detta 

uppmärksammas redan från starten och lösas innan större problem i produktionen uppstår. 

Det kan innebära att sådana problem måste belysas så tidigt som redan då en detaljplan 

tas fram.  
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5.5.4 Sammanställning över effektivare kravställning för Miljöbyggnad 

För att återkoppla till tydligheten har en sammanställning över effektivare kravställning 

för Miljöbyggnad tagits fram. Sammanställningen bygger på tre övergripande punkter; 

tydlighet, kontrollera och följ upp samt kommunicera och informera. De övergripande 

punkterna har sedan brutits ner i mindre och mer konkreta anvisningar för en effektivare 

kravställning, som tidigare tagits upp i analysen.  I tabell 22 nedan redogörs det för 

sammanställningen över en effektivare kravställning för Miljöbyggnad.  

Tabell 22. Sammanställning över effektivare kravställning för Miljöbyggnad 

Var tydlig 

  Integrera Miljöbyggnad i projektet. Det ska framgå i förfrågningsunderlaget 

att Miljöbyggnad har en central roll. Miljöbyggnad ger en kvalitetsstämpel. 

  Redogör för byggnadsbetyg, områdesbetyg och indikatorbetyg. 

  Dela in kravställningen i områden. Utgå först från områdena i Miljöbyggnad. 

Fördela kraven på områdena, uttryckt i kriterier. 

  Redogör för vilka krav som är Miljöbyggnadskrav. Finns det strängare krav 

än Miljöbyggnad så redogör för vilket som gäller. Bekräfta att 

Miljöbyggnadskraven är inkluderade. 

  Reducera upprepningar och överflödig information. 

  Använd mallar för att lätt kunna göra förfrågningsunderlaget projektspecifikt. 

Kontrollera och följ upp 

  Kontrollera så krav inte står i motstridigheter. 

  Kontrollera så att förfrågningsunderlaget täcker in alla Miljöbyggnadskrav. 

  Ställ krav på att uppföljning av Miljöbyggnadskraven ska göras. Specificera 

även när, var, hur, vad och vem kopplat till uppföljningen. 

  Nyttja besiktningar för att kontrollera att Miljöbyggnadskraven uppfylls. 

Kommunicera och informera   

  Informera alla berörda parter i projektet vad Miljöbyggnad innebär, vilka 

krav som ställs, vem som berörs och vilka risker som finns. Diskutera 

förväntningar. 

  Håll mycket möten i projektet där Miljöbyggnad är en stående punkt, där 

såväl framgång som problem diskuteras. 

  Arbeta med ökad samverkan i projektet. 

  Uppmärksamma återkommande problem så dessa löses i tidigt skede. 
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6. Slutsats 

Det är ingen tvekan om att företag idag vill arbeta med att minska miljöpåverkan för 

byggbranschen och bidra till ett grönt och hållbart samhälle. Anledningen till detta är att 

företagen vill utvecklas och vara konkurrenskraftiga inom branschen. Synen på 

Miljöbyggnad är både positiv och negativ. Positivt är att det anses naturligt att använda 

Miljöbyggnad i projekten då certifieringssystemet är anpassat efter svenska standarder 

och lägsta kravet går ihop med kraven som BBR ställer, vilka ändå ska uppfyllas. 

Beställarna uppfattade även att Miljöbyggnad inte påverkar antalet entreprenörer som 

lämnar anbud, snarare tvärtom, att det i så fall är något som eftersträvas idag. Negativt är 

att det tillkommer extra krav och Miljöbyggnad uppfattas idag redan som komplicerat på 

grund av de krav som ska uppfyllas samt kravet på dokumentation. Det medför också att 

det är oklart vilka förväntningar som tillkommer. Miljöbyggnad är ett nytt fenomen inom 

byggbranschen och i och med det så uppfattas det som arbetsamt.   

Medvetenheten om Miljöbyggnad ökar ju mer det arbetas med det, men över lag så är 

kunskapen och medvetenheten låg i projekten. Generellt sett är kunskapen och 

medvetenheten om Miljöbyggnad liten hos de konsulter som tas in i projekten, dels 

gällande vad Miljöbyggnad innebär som system men också vilka krav det medför. Det 

finns såklart undantag där medvetenheten, kunskapen och intresset för Miljöbyggnad är 

väldigt stort. Kommunikationen om Miljöbyggnad fram till det att förfrågningsunderlaget 

är klart är oftast bra, då det diskuteras kritiska delar och vad projektet kräver. Det är dock 

inte alltid det diskuteras specifikt just Miljöbyggnad men oftast berörs kraven i projektet 

på något sätt. Jämfört med detta så finns det även fall där det inte ens förs en diskussion 

som berör Miljöbyggnad eller kraven innan ett förfrågningsunderlag skickas ut. Är 

projektet i samverkan är det annorlunda, då kommunikationen inom projektet och om 

Miljöbyggnad är väldigt god. 

När det handlar om att säkerställa att Miljöbyggnadskraven uppfylls ligger det ofta på en 

projektledare att först kontrollera att de rätta kraven förmedlas i ett förfrågningsunderlag. 

Det används också en miljösamordnare eller en miljösakkunnig som antingen samarbetar 

med en projektledare eller som hanterar kraven själv. Det skrivs ofta en slags miljöplan 

som ska hantera krav enligt Miljöbyggnad och liknande krav, och som ska vara levande 

projektet igenom. Att ställa krav på uppföljning av Miljöbyggnadskraven projektet 

igenom är en lösning för att säkerställa att kraven följs upp och uppfylls. Kraven bör då 

också specificera när och var uppföljningen ska ske, vem som ska utföra den, hur det ska 

gå till och vad som ska följas upp.  
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Det sker i något enstaka fall granskningar av förfrågningsunderlag för att säkerställa att 

rätt krav finns med, och i andra fall lämnar beställaren detta till entreprenören. Ett sätt för 

att enklare säkerställa att projekt har de krav som ska finnas med är att tillämpa mallar 

som på ett enkelt sätt kan göras projektspecifika. Det är väldigt sällsynt att använda 

entreprenadbesiktning för att säkerställa att kraven uppfylls, men det är ett bra alternativ 

för att säkerställa att Miljöbyggnadskraven följs upp och även uppfylls.  

Genom att ha möten där berörda parter kan diskutera oklarheter, motta information och 

följa upp projektet är ett effektivt sätt att kommunicera på och samtidigt säkerställa att 

projektet följs upp och går enligt plan. Miljöbyggnadskraven säkerställs förutom genom 

vanliga möten också genom interna utbildningar om Miljöbyggnad inom projektet, så att 

kunskapen och förväntningarna är desamma för olika parter. Är kommunikationen och 

samarbetet bra i projektet ökar detta chanserna att projektet ska nå framgång och att 

kraven säkerställs. Därav är samverkansentreprenad ett bra alternativ för att säkerställa att 

Miljöbyggnadskraven uppnås. Ett annat sätt att säkerställa Miljöbyggnadskraven är att 

tidigt i en process belysa återkommande problem så att dessa kan lösas utan stora 

konsekvenser. 

För att säkerställa Miljöbyggnadskraven gäller det också att kravställningen är effektiv 

och bra. För att nå en effektivare och tydligare kravställningsprocess krävs det att 

kravställningen är så tydlig som möjligt. Det bör även tydliggöras att Miljöbyggnad har 

en central roll i projektet. I ett förfrågningsunderlag ska det tydliggöras vilket 

Miljöbyggnadsbetyg projektet ska uppnå, och för att öka tydligheten bör detta 

byggnadsbetyg bytas ner till både områdesbetyg och indikatorbetyg samt de kriterier som 

representeras av ett visst indikatorbetyg. Det bör kontrolleras så att förfrågningsunderlaget 

för ett Miljöbyggnadsprojekt innehåller information så att alla Miljöbyggnadskraven 

täcks in i underlaget. Kravställningen bör delas in i områden, förslagsvis enligt de 

områden som redan finns i Miljöbyggnad. Kraven fördelas sedan på dessa områden och 

bör uttryckas i kriterier för ökad tydlighet.  Det bör framgå vilka krav som tillhör 

Miljöbyggnad och finns det andra och strängare krav i underlaget ska det framgå vilket 

som gäller samtidigt som det även bekräftas att Miljöbyggnadsbetyget säkerställs.  

Generellt för att skapa en effektivare kravställningsprocess gäller det att reducera 

upprepningar och överflödig information i förfrågningsunderlaget samt att öka 

tydligheten. Ett ökat samarbete mellan berörda parter samt en ökad kommunikation och 

information om Miljöbyggnad bidrar också till en effektivare och tydligare 

kravställningsprocess för Miljöbyggnad.  
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7. Framtida studier  

Det hade varit intressant att studera Miljöbyggnad och dess kravställning ur ett 

entreprenörperspektiv och ta reda på hur entreprenörerna uppfattar kravställningen. Det 

kan handla om att finna ut hur komplicerat Miljöbyggnad verkligen upplevs samt vad 

exakt det är som är problematiskt, och därtill finna en lösning som kan underlätta 

upplevelsen och arbetet.  Intressant är även att studera entreprenörens arbete med att fånga 

upp och projektera med Miljöbyggnadskraven. I de fall där Miljöbyggnad upplevs som 

komplicerat finns det kanske sätt att effektivisera entreprenörens arbete med 

Miljöbyggnad, både vid anbudsberäkning men även under projektering och produktion. 

Studien som denna rapport redogör för belyser Miljöbyggnad och dess kravställning mer 

ur ett beställarperspektiv och når då inte ända ut till entreprenören. Att studera mer 

ingående hur entreprenadbesiktningen skulle kunna användas på ett så effektivs sätt som 

möjligt för att kontrollera att Miljöbyggnadskraven uppfylls hade också varit intressant.  

En annan vidareutveckling på denna studie skulle kunna omfatta olika praktiska exempel 

på hur kravställningen skulle kunna se ut i ett förfrågningsunderlag för olika betyg och 

därmed olika krav i Miljöbyggnad. Detta för att sedan studera hur dessa olika varianter 

bemöts av personer som ska hantera dokument av den typen i projekten. Det är en sak att 

komma fram till yttre ramar för en effektiv kravställning, men att sedan ta fram detaljerade 

exempel på det och testa dessa ute i verkligheten skulle ge oerhört bra feedback på en 

effektivare och tydligare process, eller annars se vad som inte fungerar.  

Denna studie fokuserar på flerbostadshus och totalentreprenader, vilket betyder att det 

hade varit intressant att göra liknande studier för lokalbyggnader och för 

generalentreprenader. Då projekteringen är klar inklusive Miljöbyggnadskraven i en 

generalentreprenad är det då intressant att se hur Miljöbyggnadskraven formuleras och 

hanteras i sådana fall. Finns det något att lära om formuleringen av Miljöbyggnadskrav 

från olika entreprenadformer är frågan.  

Hur tycker entreprenören att Miljöbyggnadskraven bör formuleras för att de ska kunna nå 

målet på ett så effektivt sätt som möjligt? Det är en annan intressant frågeställning värd 

att undersöka.  

Det skulle också vara intressant att undersöka hur projekt som certifieras med andra 

certifieringssystem, exempelvis BREEAM och LEED, hanterar kravställningen och 

jämföra med kravställningen för Miljöbyggnad.   
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9. Bilagor  

9.1 Intervjumanual  

Kommunikationen och medvetenheten om Miljöbyggnad  

1. Varför väljer ni Miljöbyggnad?   

2a. Hur är inställningen till Miljöbyggnad när ni tar kontakt med eller handlar upp 

konsulter (arkitekt, byggnadskonstruktör och VVS)?  

b. Tycker dem att det komplicerar projektet att Miljöbyggnad ska 

användas? Om Ja; på vilket sätt?  

3. Visste konsulterna om redan när de anlitades att byggnaden skulle certifieras i 

Miljöbyggnad? 

Eventuell följdfråga: Borde ni ha lyft in det tidigare med t ex arkitekten?  

4.  Hur mycket kan arkitekt, konstruktör och VVS-projektör om Miljöbyggnad i 

nybyggnadsprojekten, generell uppfattning? (Både hur Miljöbyggnad fungerar som 

system, konkret vad det ställer för krav på utformning och tekniska lösningar) 

5.  Hur mycket påverkar Miljöbyggnads krav utformning, planlösning och tekniska 

lösningar 

6. Hur samordnas Miljöbyggnad i era nybyggnadsprojekt under projekteringen (fram till 

förfrågningsunderlag)? Sker det av en särskild Miljöbyggsamordnare eller görs det av 

projektledaren?  

7a. Hur mycket diskuteras Miljöbyggnads krav när förfrågningsunderlaget formuleras?  

b. Är det en egen punkt i slutgranskningen innan utskick?  

8a. Formulerar ni krav på hur Miljöbyggnad ska hanteras under produktionen 

b. Har ni krav på att Miljöbyggnad ska tas upp under byggmöten?  

o Om inte, varför?  

 c. Hur ofta ska Miljöbyggnad tas upp på byggmöten?  Vad diskuteras/sägs då?  

o Om inte, varför?  

d. Hur mycket kontakt har ni med entreprenören om Miljöbyggnad efter 

upphandlingen?  
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Förfrågningsunderlag och produktion  

9. Vilka svårigheter har ni haft med att formulera förfrågningsunderlag för ett projekt som 

ska bedömas enligt Miljöbyggnad?  

10. Var i förfrågningsunderlaget beskrivs att projektet ska uppfylla Miljöbyggnad med ett 

visst betyg?  

11a. Hur formulerar vilket betyg ni vill ha? Är det per indikator eller för hela byggnaden.  

b. Skriver ni in precis Miljöbyggnads kriterier eller endast indikatorbetyg  

c. Om ni inte skriver in vad MB:s krav står för: Hänvisar ni till SGBC, 

Miljöbyggnad i förfrågningsunderlaget? Och om ni gör; var och hur i 

förfrågningsunderlaget gör ni det?  

d. Miljöbyggnads lägsta betyg är ofta samma som i BBR. Brukar ni skriva in eller 

hänvisa till BBR i era förfrågningsunderlag? (BBR är ett villkor för bygglov och 

behöver inte hänvisas till)  

e. Återanvänder ni gamla förfrågningsunderlag när ni skriver nya?  

Om ja; Är det återanvända förfrågningsunderlaget miljöcertifierat enligt 

Miljöbyggnad?  

f. Hur stämmer ni av att Miljöbyggnadskraven inte krockar med andra krav i 

förfrågningsunderlaget? 

12a. Om ni hänvisar ni till branschstandarder (Säker vatteninstallation, Bygga F, SVEBY) 

hur kontrollerar ni att kraven för Miljöbyggnad inkluderas i förfrågningsunderlaget? 

b. Har ni full kunskap om vad som står i de branschstandarder som i hänvisar till? 

c. Hur kontrolleras att inte krav står i motstridigheter?  

d. Vid eventuella motstridigheter/olikheter mellan krav i Miljöbyggnad och krav 

i BBR, samt övriga önskemål som kan skrivas in i förfrågningsunderlaget, hur 

hanteras dessa?  

13. Med den erfarenhet ni nu har av Miljöbyggnad. Vilka förändringar har ni behövt göra 

i era förfrågningsunderlag jämfört med tidigare (då ni inte använde Miljöbyggnad)?  

Eventuella följdfrågor; Har era förfrågningsunderlag blivit tydligare i 

kravställningen? Framgår det tydligt vad det är för krav som gäller? Tycker ni att ni 

får bra respons? Är det bra spridning på företag som lämnar anbud? 

14a. Hur stort inflytande har ni på att Miljöbyggnadskraven följs upp under produktion? 

b. Brukar Entreprenören ha en ”egen” miljöbyggsamordnare för att 

försäkra sig om att önskat betyg uppfylls.   

c. Ställer ni några speciella krav om uppföljning under produktion i 

förfrågningsunderlaget? 
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15a. Utnyttjar ni besiktningsmannen för entreprenadbesiktning till att också kontrollera 

att kraven är uppfyllda i Miljöbyggnad (där det är möjligt)? 

b. Ställer ni speciella krav i förfrågningsunderlaget gällande 

Miljöbyggnadskraven och entreprenadbesiktningen? 


