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Abstract 

Housing today stands for 40 % of Swedens total energy use and therefore the industry 
has a big environmental impact (Miljömål, 2016a). This is not only an important issue 
due to the environmental impact, it also has a high importance for the society due to 
the current housing shortage that is prevailing in Sweden. It is important to find a way 
to be able to industrialize house building with the lowest possible environmental 
impact. The purpose of this study is to lower the environmental impact from the 
housebuilding industry by improving the knowledge regarding performance demands 
in land allotments. The ambition of this study is to create a deeper understanding for 
environmental performance at swedish construction companies and how this 
performance is affected by the demands from swedish municipalities. The results 
showes that there is a lack of coordination in swedish authorities that have lead to 
special requrements on technical specifications set by the municipalities. There is also 
signs of lack of knowledge in the municipalities regarding land allotment and the 
demands that they are allowed to carry out towards construction companies. The 
study proposes a high environmental standard in construction companies that is 
communicated with transparancy and that is easy to understand.  

 

 

 

Nyckelord: PBL (Plan och bygglagen), BBR (Boverkets byggregler), Lst 
(länsstyrelsen), SKL (Sveriges kommuner & landsting), miljökommunikation.  
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1. Inledning 

”Byggnader och anläggningar ska lokaliseras och utformas på ett miljöanpassat 
sätt…”, så lyder riksdagens definition av miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö 
(Miljömål, 2016a). I den här uppsatsen ska utvecklingen mot en god bebyggd miljö i 
Sverige undersökas. En god vardagsmiljö utgör en av delarna i miljökvalitetsmålet 
vilket bland annat innefattar ett varierat utbud av bostäder. En av de aktörerna som 
försöker bidra till en minskad miljöpåverkan är Boklok. Genom att leverera prisvärda 
bostäder med en hög miljöprestanda bidrar Boklok till att förbättra chanserna för att 
nå detta mål tillsammans med andra aktörer med miljöprofil på marknaden (Miljömål, 
2016b).  

 

I Sverige har vi idag en stor bostadsbrist som behöver rådas bot på (Boverket, 2012). 
Industriellt husbyggande är ett steg i rätt riktning för att minska bristen och något som 
statliga myndigheter vill främja (SOU 2012:86). En högre miljöprestanda liksom ett 
effektivare industriellt byggande nås genom tydligare riktlinjer på en övergripande 
nivå för hela byggbranschen. Enligt C.Malmborg som är miljöchef på Boklok 
existerar inte något sådant idag. De specifika kraven inom kommunerna skiljer sig åt 
och har hittills inte bara försvårat det industriella byggandet, utan också lett till 
omfattande och kostsamma processer för att anpassa husbyggandet på projektbasis 
efter varje kommuns önskemål. Då bebyggelsen står för 40 % av Sveriges totala 
energianvändning har branschens miljöpåverkan en stor betydelse för samhället i ett 
större perspektiv och är en fråga som vi måste hitta en lösning på snarast (Miljömål, 
2016a). Det yttersta målet med studien är att minska negativ miljöpåverkan.  

 

I preciseringen av miljökvalitetsmålet en god bebyggd miljö lyfts vikten av bättre 
tillämpning av regelverken för byggande och då framför allt av plan och bygglagen 
(Miljömål, 2016a). Bättre tillämpning av regelverken kräver tydligare riktlinjer och 
tydligare kommunikation av dem. Att vi måste minska den mänskliga negativa 
miljöpåverkan är något som undgått få och något som får mycket uppmärksamhet i 
dagens media. Det är en fråga som av många anses vara viktig men trots det är 
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allmänheten och olika aktörer i samhället ofta motstridiga till att utföra de 
förändringar som krävs för att minska denna negativa påverkan.  

 

Studien utförs på uppdrag av Boklok vars intresse ligger i att få reda på hur de kan 
möta kommunernas önskemål på miljöprestanda vid marktilldelning. Företagets mål 
är att hitta en miljöprestanda som kan fungera på konceptuell nivå. Den industriella 
produktionen av bostäder innebär att de tillverkar likadana hus på ett effektivt sätt. 
För dem är det därav viktigt att kunna välja en miljöprestanda som kan fungera som 
en standard och alltid användas utan att behöva ändras på projektbasis. Enligt 
C.Malmborg har kommunernas önskemål försvårat införandet av en miljöprestanda 
på konceptuell nivå då önskemålen inte är samordnade.  

1.1 Boklok & bakgrunden till uppdraget 

 
1996 bestämde sig IKEA och Skanska för att tillsammans förverkliga Ingvar 
Kamprads idé om en ny typ av husbyggande i Sverige, de ville möta efterfrågan på 
billigare bra bostäder. Enligt Boklok har de genom att industrialisera husbyggandet i 
en fabrik inomhus en produktion som idag levererar ungefär 1000 hållbara bostäder 
per år till ett rimligt pris. Försäljningen av bostäderna till slutkund sker med hjälp av 
en turordningsdragning med ett fixerat pris på bostäderna (Boklok, 2016a). Idag 
bygger Boklok tre olika modeller på hus, ”flerfamiljehuset classic”, ”radhuset” och 
”flerfamiljehuset flex”. Skillnaden mellan de olika modellerna på flerfamiljehus är att 
”flex” som byggs upp till 4 våningar högt kan täcka upp ett större behov av bostäder 
än vad classic kan (Boklok, 2016b).  

 

Fördelen med nybyggda hus i jämförelse med äldre hus är att de har låga 
driftkostnader tack vare att de är bättre isolerade och har energisnåla vitvaror. Dessa 
fördelar leder också till en lägre negativ miljöpåverkan (Boklok, 2016c). En annan 
fördel som Boklok lyfter med sina hus är att de är byggda av trä. De menar att trä är 
ett miljösmart materialval då det är förnyelsebart och kostnadseffektivt i jämförelse 
med andra konstruktionsmaterial samt att trä som konstruktionsmaterial är 
klimatneutralt (Boklok, 2016c).  
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Studien utförs med målet att ge inomvetenskapliga bidrag till forskningen inom 
området för miljövetenskap och samhällsplanering. Ytterligare är målet att ge bidrag 
till utomvetenskaplig relevans genom en minskad negativ miljöpåverkan från 
byggsektorn i Sverige.  

1.2 Syfte 

För att minska negativ miljöpåverkan från byggbranschen måste en högre 
miljöprestanda vid industriellt husbyggande bli möjlig. Denna studie syftar till att 
utforska kommuners önskemål på miljöprestanda vid marktilldelning. Vidare ska 
studien undersöka hur byggföretag bäst möter dessa önskemål och därmed når en 
högre miljöprestanda av industriellt husbyggande.  

1.2.1 Forskningsfrågor 

• Vilka är de bakomliggande orsakerna till att kommunala särkrav 
förekommer? 

• I vilken utsträckning ställer kommunerna särkrav vid marktilldelning idag? 
• Vilken miljöprestanda bör byggföretag välja för att bäst möta önskemålen hos 

svenska kommuner? 
 

1.2.2 Avgränsningar 

Bokloks huvudsakliga målgrupper består dels av kommunerna som förmedlar 
marken och dels de som bor i husen, det vill säga privatpersoner. Kommunerna 
är inte bara en viktig kundgrupp utan utgör grunden för byggandet av bostäder i nya 
områden i och med sin roll som marktilldelare. Om byggföretag inte lyckas få 
marktilldelningen blir aldrig den andra kundgruppen aktuell. Med bakgrund av att 
kommunerna både kan utgöra stora möjligheter och vara en stor bromskloss för 
byggföretagen valdes denna kundgrupp ut för denna studie. Boklok har utfört flera 
marknadsundersökningar och har i och med dessa bra förståelse för slutkundens 
önskemål på miljöprestanda idag. Sammantaget efterfrågar slutkunden bättre 
möjligheter till källsortering och mer information om Bokloks miljöarbete.  
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Svanen, Miljöbyggand silver och Greenbuilding utgör avgränsningen av 
miljöcertifieringar i studien. Hur denna avgränsning gjordes redogörs det närmare för 
i avsnitt 4.1 då denna bedömning gjordes i samråd med Bokloks miljöchef Charlott 
Malmborg.  

 

1.2.3 Disposition 

Studien är uppdelad i fem avsnitt och inleds med ett introduktionskapitel där följande 
lyfts upp: vikten av studien i ett större miljöperspektiv, studiens syfte, 
forskningsfrågor samt avgränsningar. Därefter introduceras läsaren för de teoretiska 
referensramarna kopplade till studien. Här presenteras först tidigare forskning inom 
tre viktiga områden för studien; hållbart husbyggande, lokalt politiskt stöd och 
övertalningsstrategier inom kommunikation. Fortsättningsvis i kapitlet teoretiska 
referensramar presenteras berörd lagstiftning, definition av begreppet marktilldelning 
och avslutningsvis olika alternativ på miljöprestanda för byggföretag. 

 

Nästa kapitel är metoden där det i detalj beskrivs hur intervjuerna, dokumentanalysen 
och enkätundersökningen har utförts för att besvara forskningsfrågorna. Då studien 
har en samhällsvetenskaplig karaktär presenteras resultaten och analysen av dessa 
integrerat enligt en tematisering. Uppsatsen avslutas med ett diskussionskapitel med 
slutsatser där läsaren också får svar på forskningsfrågorna.  
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2. Teoretiska referensramar 

De teoretiska referensramarna för denna uppsats består av två olika delar; tidigare 
forskning och teorier. Avsnittet med tidigare forskning kommer behandla områdena; 
hållbart husbyggande, regulatoriska förutsättningar, politisk support och 
övertalningsstrategier. Teoriavsnittet består av en förklaring av begreppen 
marktilldelning & markanvisning, lagstiftning och miljöcertifieringar.  

2.1 Tidigare forskning 

Sammanfattningsvis har detta avsnitt undersökt tidigare forskning av fyra olika 
teorier: hållbart husbyggande, regulatoriska förutsättningar, politiskt support och 
övertalningsstrategier. Dessa olika teorier kopplas samman genom att titta på hur 
hållbart husbyggande påverkas av regulatoriska förutsättningar, politisk support och 
övertalningsstrategier. Denna koppling har inte undersökts vida i vetenskapliga 
artiklar vilket är anledningen till att en bredare redogörelse för den tidigare 
forskningen presenteras.  

 

Nahmens et al. (2012) utförde en studie i syfte att adressera utmaningarna med 
hållbart husbyggande. Lean konstruktion fokuserar på att minska avfall från 
produktionsprocessen för att göra denna mer effektiv. Genom flera fallstudier visar 
Nahmens et al. (2012) att användandet av lean konstruktion i produktionen förbättrar 
de tre hållbarhetsaspekterna miljö, social och ekonomisk hållbarhet. Att implementera 
lean konstruktion möjliggör en optimering av resursutnyttjandet och ökar säkerheten i 
produktionen. Resultaten av fallstudierna visade att lean konstruktion hade en stor 
miljöeffekt genom en reducering av materialavfall med 64 %, en social effekt genom 
minskade säkerhetsrisker i produktionen och en ekonomisk effekt genom en 
minskning av produktionstiden med 31 % (Nahmens & Ikuma, 2012).  
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Förändringar inom den industriella produktionen av bostäder bygger på skiftningar på 
fastighetsmarknaden samt lag- och policyändringar (M. Ball, 2002). I andra 
tillverkningsindustrier drivs förändringar vanligtvis istället av teknologiska faktorer, 
storskaliga ekonomier och påtryckningar från internationell handel. Studien Markets 
and the structure of the housebuilding industry: An international perspective ämnade 
att undersöka orsakerna till olikheterna inom organisationsstrukturen av industriellt 
bostadsbyggande i olika länder. Studien fokuserade på storskaliga ekonomier, 
påverkan från fastighetsmarknaden, förutsättningar i regelverk och lagar samt 
markutbudet. Resultatet visade att stora skillnader i hur industriellt husbyggande är 
strukturerat existerar mellan de undersökta länderna. Dessa olikheter har flera orsaker 
men Ball (2002) menar att de flesta fallen antingen kan förklaras av ekonomiska 
förutsättningar på marknaden eller regulatoriska förutsättningar i de olika länderna. 
Konkurrens av markutbudet kunde också påvisas ha en viss påverkan på strukturen av 
industriellt husbyggande (M. Ball, 2002). 

 

Miljön som vi människor lever i utgör grunden för vår hälsa och är anledningen till att 
aktörer som kommuner och bostadsföretag måste engagera sig i frågan och samarbeta 
för att förbättra befolkningens hälsa. Artikeln Towards sustainable structures for 
neighbourhood development? hade för avsikt att analysera hållbar utveckling i fyra 
svenska kommuner genom att titta på politisk support, samarbeten mellan aktörer och 
medborgarnas deltagande (Fröding et al., 2013). Resultatet visade att politisk support 
var ett säkert medel för att nå målet då den säkerställde en konsekvent strategi och 
resursfördelning. Fröding et al. (2013) kunde också konstatera att ett fortsatt stöd efter 
ett avslutat samarbete mellan olika aktörer är av största vikt då initiativen och 
engagemanget annars har en tendens att försvinna. De kunde också konstatera att ett 
stort engagemang från medborgarna delvis kunde kompensera för ett minskat 
kommunalt stöd. Sammanfattningsvis menar Fröding et al. (2013) att bäst 
förutsättningar för hållbara strukturer i kommunerna nås genom samarbeten och 
kommunikation mellan olika aktörer, till exempel mellan det kommunala styret och 
bostadsföretag.  

 

För att lyckas kommunicera sitt budskap måste sändaren av kommunikationen öka sin 
förståelse för vad som får mottagarens uppmärksamhet och bekräftelse. Förutom att 
studera tidigare forskning rörande hållbart husbyggande har jag av den anledningen 
också studerat rapporter om övertalningsstrategier och hur resistens mot övertalning 
ges uttryck. I studien Strategies and motives for resistance to persuasion: an 
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integrative framework undersökte författarna vad som orsakar resistens och delar upp 
begreppet i fyra olika strategier av resistens. Resultatet visade att personer som är 
motvilliga förändring är troligast att använda sig av empowerment för att stärka sig 
själva eller sin åsikt för att på det sättet vara mer motståndskraftiga mot budskap och 
övertygelser utifrån. Undvikande, bestridande och partisk var tillsammans med 
empowerment de identifierade strategierna för resistans. Författarnas syfte med 
studien var att detta ramverk ska utgöra ett initialt steg mot en bättre förståelse för 
resistensprocesser (Fransen, Smit & Verlegh, 2015). 
 

2.2 Marktilldelning & markanvisning 

En marktilldelning kan träda i kraft genom ett markanvisningsavtal (Linköpings 
kommun, 2010). Marktilldelning och markanvisning syftar till samma process där 
markanvisningen är en del av marktilldelningen. För att få med krav som ställs 
utanför ramarna av markanvisningsavtalet har det i enkäten frågats om specifikationer 
vid marktilldelning. 

 

Enligt 1 kap. 4 § i PBL (2010:900) definieras en markanvisning som ”ett avtal mellan 
en kommun och en byggherre som ger byggherren ensamrätt att under en begränsad 
tid och under givna villkor förhandla med kommunen om överlåtelse eller upplåtelse 
av ett visst av kommunen ägt markområde för bebyggande” 
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2.3 Lagstiftning 

Ändringarna i Plan och bygglagen (2010:900) samt införandet av den nya lagen om 
riktlinjer för kommunala markanvisningar (2014:899) har som syfte att skapa 
transparens och tydlighet vid bland annat marktilldelning. Inläsningen av dessa lagar 
följdes sedan upp av en intervju med Boverket som är den ansvariga statliga 
myndigheten för dessa frågor. Intervjun med Boverket gjordes för att säkerställa min 
tolkning av lagen.   

 

Enligt 8 kap. 4a § i PBL (2010:900) får kommuner inte ”ställa egna krav på ett 
byggnadsverks tekniska egenskaper vid planläggning, i andra ärenden enligt denna 
lag eller i samband med genomförande av detaljplaner. Om en kommun ställer sådana 
egna krav, är dessa krav utan verkan. Lag (2014:900)”. Min tolkning är att denna 
paragraf tydligt visar att kommunala särkrav strider mot lagen och inte borde få 
förekomma.  

 

2.4 Miljöcertifieringar 

I detta avsnitt återges en kort presentation av fyra olika alternativ på 
miljöprestanda för byggföretag i Sverige som valts ut i samråd med Bokloks 
miljöchef Charlott Malmborg.  

2.4.1 Svanen 

För en miljömärkningen enligt svanen krävs det att byggnaden har hög kvalitet i 
byggprocessen, låg energianvändning både under produktion och drift samt att de 
endast använder kemilkalier  och byggvaror som är godkända enligt certifieringen 
(Svanen, 2016). Byggnader som ska certifieras enligt svanen kontrolleras enligt ett 
livscykelperspektiv. Detta innebär att miljömärkningen inte endast ställler krav på 
byggprocessen, det är också av största vikt att byggnaden har låg energianvändning 
vid drift och förvaltning samt att överlämnandet av byggnaden till de boende sker på 
ett bra sätt. Ytterligare för att höja värdet för de boende ställer Svanen krav på 
inomhusmiljöfaktorer, till exempel låga emissioner, som har påverkan på både 
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människors hälsa och vår miljö. Då processen för att få en byggnad certifierade enligt 
Svanen är komplex med bakgrund av de många och höga krav som ställs kan 
byggentreprenörer genomgå en utbildning för att bli diplomerade svanensamordnare 
(Svanen, 2016).  

2.4.2 Miljöbyggnad 

Precis som en certifiering med Svanen innebär en certifiering med miljöbyggnad en 
relativt komplicerad process där det rekommenderas att en certifierad 
byggsamordnare med utbildning i miljöbyggnad är delaktig i processen. 
Miljöbyggnad är ett certifieringssystem anpassat för nordiska förhållanden med tre 
olika certifieringsnivåer: brons, silver och guld. Som det mest använda systemet för 
byggnader i Sverige ställer miljöbyggnad bland annat krav på energiförbrukning, 
inomhusmiljö, material och kemiska ämnen. Enligt C. Malmborg (miljöchef på 
Boklok) lever Boklok upp till kraven som ställs för certifieringsnivån silver 
(miljöbyggnad, 2016). Enligt miljöbyggnads tekniska råd är inte en certifiering möjlig 
som täcker flera byggnader då specifika och komplexa indikatorer måste mätas för 
varje byggnad (sgbc, 2016a). Vidare berättar C.Malmborg att Boklok fört 
diskussioner med tekniska rådet angående en certifiering på konceptuell nivå och 
detta undersöks och tas fram förslag för nu.  

2.4.3 Greenbuilding 

Energieffektiviseringar i byggsektorn är en viktig fråga som under perioden 2004-
2014 ledde till EU-initiativet Greenbuilding. Efter att initiativet avslutades finns 
certifieringssystemet fortfarande kvar och förvaltas av Sweden green building council 
med något reviderade krav (sgbc, 2016b). Den ursprungliga tanken om att 
Greenbuilding ska kräva en prestanda där byggnaden använder mindre än 25 % 
energi mot kraven i BBR finns dock fortfarande kvar. Till skillnad från Svanen och 
Miljöbyggnad ställer Greenbuilding endast krav på energiprestandan (sgbc, 2016b).  

2.4.4 Alternativ till miljöcertifiering 

Då miljöcertifieringar ofta innebär en kostsam process var Boklok intresserade av att 
titta på alternativ till certifiering där deras miljöprestanda kommuniceras på något 
annat sätt. Att införa en grön karta likt den Skanska har (Skanska, 2016) är ett 
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exempel på hur ett fjärde alternativ skulle kunna se ut. Den gröna kartan ska beskriva 
var på en tregradig skala prestandan som en byggnation lever upp till. Parametrar som 
energiförbrukning, materialval och vattenanvändning avgör nivån och ska på ett 
transparent sätt redogöra för miljöprestandan för ett byggprojekt (Skanska, 2016). 



Cecilia Östlund  Handledare: Marja Åkerström 
22 maj 2016  Institution: Centrum för miljö- och klimatforskning 
MVEM02, 15 hp  Lunds universitet  

 

16 

3. Metod 

Enligt Merriam (2003) klassificeras inte en fallstudie av tillvägagångssättet utan 
snarare efter vilka frågor som ställs i studien och försöker besvaras. En heuristisk 
kvalitativ fallstudie om byggföretaget Bokloks miljöprestanda vid industriell 
produktion av bostäder har utförts med en induktiv ansats. Den induktiva ansatsen 
syftar till att utforska teorier genom att analysera den insamlade informationen och 
dra slutsatser om dessa (Merriam, 2003). Då studien har utförts på uppdrag av Boklok 
har infallsvinkeln varit problemorienterad. Problemformulering och frågeställningar 
har utformats efter inläsning av källor och efter dialog med företaget. Då 
problemformuleringen av studien i första hand syftar till att ge bidrag till forskningen 
har fallstudien byggstenar av både kvalitativ och kvantitativ karaktär. Fallstudien är 
partikularistisk och undersöker företeelsen önskemål och krav vid marktilldelning i 
svenska kommuner. Enligt Merriam (2003, s. 22) kan en enkätundersökning användas 
för att svara på frågor i en kvalitativ fallstudie, trots att denna har en kvantitativ 
karaktär. En ytterligare motivering till att studien är kvalitativ trots användning av 
typiska kvantitativa metoder är att frågorna som ställts i enkätundersökningen har 
varit kvalitativa. Resultatet av enkätundersökningen bygger på kommunala 
tjänstemäns åsikter beträffande marktilldelning. Att basera resultatet på åsikter är 
subjektivt och kan riskera en lägre nivå av reliabilitet i studien. För att förbättra 
validiteten och reliabiliteten av studien utfördes därför en metodtriangulering 
(Merriam, 2003). Utöver enkätundersökningen utfördes kvalitativa intervjuer och en 
dokumentanalys.  

 

För att minimera risken för att studera ett trivialt problem och för att nå målet om att 
göra nya bidrag till forskningen utfördes en integrerande litteraturgenomgång av 
tidigare forskning som ett första steg i studien (merriam, s. 74).  Förutom att utöka 
min kunskap i ämnet i rollen som forskare bidrog litteraturgenomgången till bättre 
formuleringar av mina forskningsfrågor och val av metoder för att besvara dessa. 
Sökningen efter litteraturen gjordes i lubsearch (Lunds universitets biblioteks 
samtliga resurser) och google scholar. Sökorden som användes var local politic, 
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political support, sustainable homebuilding, green lean, persuasion and 
communication. 

 

3.1 Intervju 

En del av informationsinsamlingen gjordes genom semistrukturerade intervjuer med 
miljöchefen Charlott Malmborg på Boklok. C. Malmborg utgjorde också ett stöd för 
forskaren med sin kompetens inom byggbranschen. För att säkerställa min tolkning 
av plan- och bygglagen utfördes en semistrukturerad intervju med en person på 
Boverket som vill förbli anonym. I alla intervjuer var vikten av icke ledande frågor av 
stor vikt för att höja kvalitén på informationsinnehållet av intervjuerna. En 
sammanställning av intervjuerna återfinns i avsnitt 4.1.  

 

3.2 Dokumentanalys 

För att svara på frågeställningen vilka är de bakomliggande orsakerna till att 
kommunala särkrav förekommer utfördes en dokumentanalys av sju stycken 
utredningar om bostadsförsörjningen i Sverige. En stor fördel i jämförelse med andra 
informationskällor som till exempel intervjuer är att dokument är stabila och 
opåverkade av forskaren då de framställts i annat syfte (Merriam, 2003. 

 

För att belysa de delar av datamaterialet som hade relevans för frågeställningen och 
för att minska den subjektiva delen tematiserades dokumentanalysen. Tematiseringen 
gjordes i underkategorierna kritik mot statliga myndigheter, kritik mot länsstyrelsen, 
kritik mot kommunerna, förslag på lösningar & åtgärder och orsak till problemen med 
kommunala särkrav.  

 

3.3 Enkät 
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Inre validitet ska säkerställa att studiens resultat stämmer överens med verkligheten 
(Merriam, 2003). För att öka validiteten i denna studie utfördes en enkätundersökning 
för att svara på frågeställningarna  
I vilken utsträckning ställer kommunerna särkrav vid marktilldelning idag? 

Vilken miljöprestanda lever bäst upp till önskemålen hos svenska kommuner? 

Den yttre validiteten som innebär att resultatet från studien ska vara tillämpar i andra 
situationer (Merriam, 2003) anses vara stark då enkätundersökningen utformats på ett 
sätt för att kunna användas av andra företag i byggbranschen och inte enbart av 
Boklok. Ett exempel på detta är att frågorna har formulerats med ordet ”byggföretag” 
istället för ”Boklok” (se bilaga 2).  
 

Enkäten beträffande önskemål vid marktilldelning skickades ut till alla Sveriges 290 
kommuner. Ingen avgränsning av kommunerna ansågs nödvändig då respondentens 
kommuntillhörighet förblev anonym. För att respektera deras anonymitet valdes 
därför analys av storlek och antal invånare bort för att eliminera risken för 
spekulationer om vilka kommuner som ställer krav och inte.  

 

För att säkerställa hög kvalitet på frågorna i enkäten testades de i förväg av 
miljöchefen Charlott Malmborg på Boklok. Svarsbortfallen behandlades när det var 
möjligt genom att föra en dialog med kommunerna om varför de valt att avstå från 
enkäten. När orsaken tidsbrist och att inga kriterier ställdes i kommunen vid 
marktilldelning gavs uppmuntrades kommunerna att omvärdera och svara på enkäten. 
I de fallen då kommunerna inte svarade på förfrågan eller svarade att de inte utförde 
någon marktilldelning accepterades bortfallet. 

 

Den etiska aspekten av studien blev viktig dels under insamlingen av materialet samt 
när resultaten publiceras. Huruvida svenska kommuner ställer särkrav vid 
marktilldelning kan anses vara en känslig fråga där det är svårt att få ärliga svar då 
krav på tekniska egenskaper bryter mot svensk lagstiftning (2010:900). Svaren på 
enkätundersökningen hanterades därför med hjälp av anonymitet av respondenterna. 
Tillsammans med enkätundersökningen som skickades ut till alla Sveriges kommuner 
fanns en informationstext. I denna text redogjordes för syftet med studien, vem som 
utförde den, hur lång tid respondenterna hade på sig att lämna in ett svar och att de 
var helt anonyma i sina svar (se bilaga 1). Mailet skickades till en infoadress hos 
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kommunerna, de blev därför ombedda att vidarebefordra mailet till en person på 
kommunen med rätt kompetens för att kunna svara på enkäten. 

 

Enkätfrågorna var utformade enligt attitydskalor, vilket är en typisk ordinalskala. 
Enligt Djurfeldt (2011, s.44) är variablerna som forskaren får ut från ordinalskalor 
endast beteckningar och därmed kvalitativa variabler. Analysen av variablernas 
fördelning kommer att presenteras i avsnitt 5 där de ställs i relation till 
frågeställningarna och tidigare forskning.  
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4. Resultat & Analys 

För att belysa hur de olika resultatdelarna hänger samman och hur de är kopplade till 
frågeställningarna har resultatet från intervjuerna, dokumentanalysen och enkäten 
integrerats med analysen. Avsnittet är disponerat genom en tematisering med 
kategorierna: orsaker till kommunala särkrav, kommunala särkrav idag, lösningar & 
åtgärder och sist men inte minst val av miljöprestanda.  

 

De bakomliggande orsakerna till kommunala särkrav undersöktes genom en 
dokumentanalys av sju olika statliga utredningar gällande bostadsförsörjningen i 
Sverige (se bilaga 3).  

 

Den 12 april skickades en enkätundersökning ut till Sveriges 290 kommuner (se 
bilaga 2). Den 26 april hade 73 kommuner svarat. De som besvarade enkäten hade till 
exempel befattningarna mark- och exploateringsingenjör, teknisk chef, 
exploateringschef, samhällsbyggnadschef, fastighetsstrateg och markförvaltare. 
Nedan redovisas svaren på de 6 frågorna som kommunerna fick besvara.  

 

En semistrukturerad intervju med Bokloks miljöchef C. Malmborg utfördes i syfte att 
ta reda på vilka miljöcertifieringar som är mest aktuella på den svenska marknaden. 
För byggföretag som endast verkar på den nordiska marknaden och har önskemål om 
en lättanvänd och prisvärd miljöcertifiering kan den amerikanska miljöcertifieringen 
LEED och den brittiska miljöcertifieringen BREEAM uteslutas (personlig 
kommunikation, 5 april 2016). Bedömningen av C. Malmborg blev att de aktuella 
alternativen för byggföretag på den svenska marknaden var en miljöcertifiering med 
antingen Svanen, miljöbyggnad silver eller Greenbuilding. Det fanns också ett fjärde 
alternativ för företaget där Bokloks höga miljöprestanda kommuniceras på andra sätt 
än med hjälp av en miljöcertifiering.  
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4.1 Orsaker till kommunala särkrav 

I tre av dokumenten som analyserades identifierades direkta orsaker till kommunala 
särkrav. Orsakerna grundar sig i problem på statlig och kommunal nivå. På den 
statliga nivån angavs orsaken vara att de statliga myndigheternas råd och riktlinjer 
inte är samordnade (RIR 2009:5). Regleringen av byggandet ansågs vara motstridigt i 
PBL på så sätt att olika paragrafer angående detta gav olika syn på frågan (SOU 
2015:109). Byggkravsutredningen (SOU 2012:86) grundar sig på en 
enkätundersökning av svenska kommuner. I denna fick kommunerna själva ange 
orsakerna till att de ställer krav utöver det som står i BBR. De tre vanligaste orsakerna 
var: för att nå miljökvalitetsmålet god bebyggd miljö, kommunernas mål överstiger 
de nationella föreskrifterna och kraven ska förtydliga boverkets föreskrifter (SOU 
2012:86).  

 

Vidare visade resultatet av Byggkravsutredningen (SOU 2012:86) att kommunernas 
mål med särkraven är att höja miljöprestandan hos byggföretagen. Boklok har en 
motsatt ståndpunkt i frågan då särkraven lett till kostsamma och ineffektiva processer 
då produktionen har behövt ändrats på projektbasis på grund av särkraven. En 
effektivare produktion minskar inte bara kostnaderna utan även avfall och därmed 
miljöpåverkan från produktionen. Nahmens & Ikuma (2012) menar att en effektiv 
produktion leder till reduceringar av avfall på 64 %. För att en effektiv produktion ska 
bli möjlig måste en miljöprestanda kunna sättas i bruk på en konceptuell nivå för 
företaget. Resultatet av denna studie överensstämmer med vad tidigare forskning har 
kommit fram till i frågan. Förutom stora miljöbesparingar kan produktionstiden 
minskas med 31 % genom effektiviseringar (Nahmens & Ikuma, 2012). 

 

4.1.1 Svag samordning 

Tidigare forskning har visat på att regulatoriska förutsättningar har stor påverkan på 
industriellt husbyggande (M. Ball, 2002). Denna studie stärker tesen att bra 
samarbeten och kommunikation är grundförutsättningar för husbyggandet och att de 
regulatoriska förutsättningarna har stor inverkan på produktionen.  
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I samtliga utredningar i dokumentanalysen kritiseras statliga myndigheter för att vara 
dåligt samordnade. I SOU 2014:59 menar utredarna att den svaga samordningen av 
riksintressen leder till att länsstyrelsernas arbete försvåras. En av orsakerna till den 
svaga samordningen är att ingen myndighet har ett uttalat ansvar för samordningen av 
nationella mål beträffande samhällsplanering (SOU 2015:59). Avsaknaden av 
riktlinjer och rådgivning för hur nationella mål skall vägas mot varandra förklaras 
som en direkt konsekvens till obefintligt ansvar. Utöver en förbättrad samordning 
kritiserar kommunerna staten för att ha otydliga regler och krav vilket lett till ett 
bristande samarbete mellan stat och kommun vid planering för byggande (SOU 
2015:109).  

 

I diagram 1 tillhörande enkätundersökningen fick kommunerna ta ställning till de 
olika miljöcertifieringarna. Andelen som hade fullt förtroendet för Svanen, 
Miljöbyggnad silver respektive Greenbuilding skilde sig endast åt med 8,2 %-enheter. 
Högst förtroende fick en certifiering med miljöbyggnad silver på 31,5 % (se diagram 
1). Att det högsta förtroende motsvarar att mindre än en tredjedel av kommunerna är 
överens stärker argumentet om att samordningen och samarbetet är bristfälligt (SOU 
2015:109, diagram 3).  

 

Precis som de statliga myndigheterna får länsstyrelserna kritik för att vara svagt 
samordnade (SOU 2015:58, 2015:59). Motstridiga svar gällande avvägningar av 
intressen, olika riktlinjer och bristande handläggning är alla exempel på kritiken på en 
svag samordning. Vidare har kommunerna angett långa handläggningstider och 
otillräckligt stöd från länsstyrelserna som hinder för byggandet av nya bostäder (SOU 
2015:58, 2015:59).  
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Diagram 1: För att ta reda på om flera av alternativen lever upp till önskemålen i en kommun 
fick de svara på frågan Vilken eller vilka av nedanstående alternativ uppfyller er kommuns 
önskemål vid marktilldelning? 23,3 % svarade svanen, 31,5 % svarade miljöbyggnad silver, 
23,3 % svarade Greenbuilding, 54,8 % svarade ett företag som arbetar med hållbarhet och 41,1 
% svarade att de inte har några önskemål. 

4.1.2 Låg kunskap  

Enligt Fransen et al. (2015) är de som är mest motvilliga förändring de som är 
troligast att använda sig av empowerment. Den bakomliggande orsaken som 
kommunerna ger till att de ställer särkrav är kontraproduktiv till vad kraven leder till. 
Kraven skulle leda till en högre miljöprestanda men försvårar den istället. Det i 
kombination med att de själva sagt att kraven hämmar produktionen av bostäder kan 
vara indikationer på att de är motvilliga en förändring.  

 

En alternativ orsak till de kontraproduktiva dragen kan vara låg kunskap hos 
kommunala tjänstemän.  

 

”Vet inte vad du menar med marktilldelning.” (personlig kommunikation, 21 april). 

0 10 20 30 40 50 60 

Ett byggföretag certifierat 
med Svanen 

Ett byggföretag certifierat 
med Miljöbyggnad silver 

Ett byggföretag certifierat 
med GreenBuilding 

Ett byggföretag som 
arbetar med hållbarhet 

Vi har inga önskemål vad 
gäller hållbarhetsarbetet 

Fråga 5- Vilken eller vilka av nedanstående alternativ uppfyller 
er kommuns önskemål vid marktilldelning? (73 svar)  

Andel kommuner i % 
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Så löd svaret från en av kommunerna när de fick frågan varför de valt att inte svara på 
enkäten. Detta är ett väldigt talande bevis på att det råder en kunskapsbrist i svenska 
kommuner när deras avdelningar för samhällsbyggnadsfrågor inte vet vad en 
marktilldelning är för något.  

 

Detta påstående stärks av resultatet från enkätundersökningen. I diagram 2-4 kan vi se 
att den största andelen i samtliga diagram är Jag känner inte till denna certifiering. 
Att majoriteten av svaren utgörs av icke kunskap för miljöcertifieringarna är av 
största vikt för det framtida valet av miljöprestanda för byggföretagen. Prestandan 
som väljs ska vara någonting som kunderna anser är viktigt och som de har kännedom 
för (Palm, 2006).  

 

En ytterligare förklaring till att respondenterna har svarat Jag känner inte till denna 
certifiering kan vara att de ser miljöprofilen hos byggföretagen som en ickefråga. Av 
någon anledning är miljöprestanda hos byggföretagen inte en viktig fråga för dem. En 
förklaring kan vara att de anser att de krav som ställs i BBR är tillräckliga och därför 
är det inte nödvändigt att fördjupa sig i vilken prestanda företagen har då alla följer 
kraven i BBR. 28,8 % av respondenterna svarade att de inte känner till 
miljöcertifieringen Svanen. Med bakgrund av att Svanen är Sveriges mest igenkända 
miljömärkning tyder detta resultatet mer på att det är en ickefråga snarare än 
okunskap (Svanen, 2011). Att nästan en tredjedel av respondenterna, som alla har en 
befattning som kräver goda kunskaper inom miljöfrågorna, inte skulle veta vad 
miljömärkningen Svanen är känns osannolikt. Oberoende av orsaken till den stora 
andelen som svarat att de inte känner till certifieringarna är det ett viktigt resultat att 
ta hänsyn till.  
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Diagram 2: Kommunernas inställning till miljöcertifiering med Svanen. Endast ett av de sex 
alternativen gick att välja. 23,3 % ansåg att Svanen helt lever upp till deras önskemål. 28,8 % 
svarade att de inte känner till certifieringen.   
 

 

Diagram 3: Kommunernas inställning till miljöcertifiering med Miljöbyggnad silver. Endast 
ett av de sex alternativen gick att välja. 31,5 % ansåg att Miljöbyggnad silver lever upp till 
deras önskemål. 34,2 % svarade att de inte känner till certifieringen.   

 

 

 

  

Diagram 4: Kommunernas inställning till miljöcertifiering med Greenbuilding. Endast ett av 
de sex alternativen gick att välja. 26 % ansåg att Greenbuilding lever upp till deras önskemål 
helt. 41,1 % svarade att de inte känner till certifieringen.  
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Argumentet att det är låg kompetens hos kommunerna stärks ur dokumentanalysen 
där denna kritik lyftes i flera av dokumenten. Kommunerna fick kritik för att bland 
annat ha låg kompetens för tillämpning av PBL, svag samordning och avsaknad av 
riktlinjer för bostadsförsörjningen. I SOU 2012:86 menar utredarna att med bakgrund 
av denna kritik är det uppseendeväckande att kommunerna trots kritiken fortsätter att 
reglera byggnaders tekniska egenskaper utan någon specialistkompetens i frågan. I en 
utredning riktade kommunerna själva kritik mot sig och pekade ut kommunala 
särkrav som hämmande för byggandet av bostäder (SOU 2015:58).   

 

I fråga 6 från enkätundersökningen tillfrågades respondenterna om det fanns 
omständigheter då de ställer krav på hållbarhetsarbetet. I diagram 1 svarade 45,2 % 
att de inte har några önskemål på hållbarhetsarbete. I diagram (6) svarade 52,1 % att 
de inte ställer några krav på hållbarhetsarbete. Ordet krav ökade den negativa 
inställningen med 6,9 %-enheter vilket skulle kunna tyda på en försiktighet från 
kommunernas sida i sina svar. En försiktighet när ordet krav förekommer då förutom 
att vara ett starkt ord är någonting som kommunerna inte har rätt att ställa på tekniska 
egenskaper. Ytterligare förklaringar till att resultaten skilde sig åt kan som tidigare 
nämnts vara okunskap för ämnet alternativt att de ser det som en ickefråga.  

 
Diagram 5: Redogör för hur kommunerna ställde sig till hållbarhetsarbete hos byggföretag 
generellt sett genom flervalsfrågor.  

0 10 20 30 40 50 60 

ett byggföretag med ett 
certifierat miljösystem  

ett byggföretag som 
arbetar med hållbarhet  

Vi har inga önskemål vad 
gäller hållbarhetsarbetet 

hos företagen 

Vilken eller vilka av dessa alternativ anser ni lever upp till 
era önskemål i kommunen vid marktilldelning?  

Andel kommuner i % 
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Diagram 6: Avslutningsvis fick kommunerna svara på om det finns omständigheter då de 
ställer krav på ett byggföretags hållbarhetsarbete. 21,9 % av kommunerna ställer krav, 26 % 
gör det ibland och 52,1 % svarade att de inte ställer några krav.  

4.2 Kommunala särkrav idag 

Då till och med experter anser att plan och bygglagen (2010:900) är svårtolkad 
rörande markanvisningar togs beslutet att genomföra en intervju med Boverket i 
frågan och inte enbart förlita mig på min egen tolkning av relevanta lagrum. 
Handläggaren på Boverket bekräftade att tolkningen var korrekt (se avsnitt 2.3). 
Vidare berättade handläggaren att detta var olagligt även före lagändringen som 
genomfördes för att bland annat förtydliga detta då kommunala särkrav förekommer 
(personlig kommunikation, 1 april 2016).  

 

Resultatet från enkätundersökningen visar att trots den nya lagändringen (2010:900) 
som förtydligar vilka krav en kommun får ställa förekommer fortfarande kommunala 
särkrav på byggnaders tekniska egenskaper. 21,9 % av respondenterna svarade att de 
ställer krav på hållbarhetsarbete och 26 % svarade att de gör det men att det varierar 
från fall till fall (se diagram 6). Totalt 47,9 % av respondenterna svarade att det finns 
omständigheter där de ställer krav på ett byggföretags hållbarhetsarbete. För att vara 
en åtgärd som bryter mot svensk lagstiftning anser jag att det är en väldigt hög andel. 



Cecilia Östlund  Handledare: Marja Åkerström 
22 maj 2016  Institution: Centrum för miljö- och klimatforskning 
MVEM02, 15 hp  Lunds universitet  

 

28 

 

4.2.1 Konsekvenser av kommunala särkrav 

Konsekvenserna av kommunala särkrav identifierades i två av utredningarna. 
Byggkravsutredningen kom fram till att särkraven leder till direkta merkostnader på 
10-15 % för byggandet av bostäder (SOU 2012:86). Nahmens et al. (2012) drog 
samma slutsats och menade att effektiv produktion kan minska produktionstiden med 
31 % vilket får direkta positiva ekonomiska effekter. Riksrevisionens utredning En 
effektiv och transparent plan- och byggprocess identifierade också ineffektiva 
processer och minskad konkurrens som konsekvenser på grund av avsaknaden av 
transparens och samordnade krav (RIR 2009:5). 

4.3 Lösningar & åtgärder 

Förslag på lösningar och åtgärder till de identifierade problemen för 
bostadsförsörjningen presenterades i fem av sju dokument i dokumentanalysen (se 
bilaga 3). I dessa dokument föreslogs att Boverkets ansvar angående samordning och 
rapportering bör förtydligas. Ytterligare förslag på åtgärder var att Boverket bör ta 
fram vägledning och gemensamma riktlinjer för hela plan- och byggprocessen samt 
öka kunskapen hos Boverket, länsstyrelserna och kommunerna. För att förhindra 
kommunala särkrav föreslogs att det bör införas stoppbestämmelser i PBL för att 
avtal med särkrav ska kunna ogiltigförklaras (SOU 2015:109, 2012:86).  

4.4 Val av miljöprestanda  

Kommunerna har önskemål om en högre miljöprestanda men dessa önskemål har 
skiljt sig åt och därav varit svåra att leva upp till vid ett industriellt husbyggande. 
Byggföretag som till exempel Boklok har därför haft svårt att veta vad de ska 
förmedla i sin miljökommunikation för att möta önskemålen. 

 

Målet med Bokloks miljökommunikation är att förmedla sin miljöprestanda på ett sätt 
som lever upp till deras kunders önskemål och som är förståeligt även för dem som 
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inte är insatta i miljöfrågan. Svanen är den miljöcertifieringen som flest känner till 
och kan av den anledningen anses vara ett bra alternativ för miljökommunikationen 
(Svanen, 2012). Störst förtroende har likväl miljöbyggnad silver hos kommunerna (se 
diagram 1). Trots kommunerna kan bli en stor bromskloss i processen vid 
marktilldelning är de i slutändan bara en av två kundgrupper och i beslutet av vilken 
miljöprestanda som ska kommuniceras måste självklart önskemålen hos slutkunderna 
tas i beaktan också. 

Huruvida svenska kommuner följer svensk lagstiftning är en viktig fråga men för 
byggföretagen är det inte avgörande. Oavsett om önskemålen från kommunerna är 
tillåtna eller inte är de för byggföretagen viktiga att leva upp till för att möta sina 
kunders önskemål. 54,8 % av respondenterna ansåg att en nivå där byggföretaget 
arbetar med hållbarhetsfrågor, utan att för den saken skull kräva att de är 
miljöcertifierade, är den prestanda som möter flest respondenters önskemål (se 
diagram 1). Att byggföretagen ska vara certifierade enligt ett miljösystem är därmed 
inte nödvändigt. Vissa kommuner har fortfarande önskemål om ett certifierat 
miljösystem men majoriteten ”nöjer” sig med att byggföretagen arbetar med 
hållbarhetsfrågor på andra sätt.  

 

Målet är att hitta en miljöprestanda som kan användas på konceptuell nivå för 
byggföretagen för att de inte ska behöva anpassa prestandan på projektbasis. Oavsett 
vilken miljöprestanda som väljs kommer denna inte leva upp till alla kommuners 
önskemål då önskemålen inte är samordnade. Min bedömning är därmed att arbeta 
med hållbarhetsfrågor på ett transparent och tydligt sett är byggföretagens enda 
alternativ för en miljöprestanda på konceptuellnivå som möter flest kunders 
önskemål. Detta alternativ skulle enligt enkätundersökningen (se bilaga 2) 
tillfredsställa ungefär hälften av kommunerna, plus de kommuner som inte har några 
önskemål alls på hållbarhetsarbete. Anpassas miljöprestandan istället på projektbasis 
kan såklart en högre andel nöjda kunder nås, men det kostar. Forskning visar att 
förutom minskat avfall minskas produktionstiden med 31 % vid effektiv produktion, 
vilket minskar den ekonomiska belastningen från produktionen. Att uppnå en effektiv 
produktion när den måste anpassas för varje projekt är näst intill omöjligt. Att 
industrialisera produktionen handlar om att producera stora mängder av samma sak 
till samma standard. För att förbättra processen och kunna eliminera onödiga moment 
krävs det mycket anpassning och effektiviseringar som inte är möjliga om 
produktionen ska ändras vid olika projekt.  
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5. Diskussion 

Fördelarna med att kommunicera sin miljöprestanda med hjälp av en certifiering är att 
ditt företag kopplas samman till ett annat varumärke med hög trovärdighet. Svanen 
till exempel har högt förtroende och en förankring med dem ökar förtroende för 
byggföretaget (Svanen, 2012). Varumärkesförtroende kompletteras ofta med 
transparent information om miljöarbetet. Om miljökommunikationen ska ske utan 
förtroende från en miljöcertifiering måste byggföretaget arbeta för att höja sitt eget 
varumärkesförtroende utan tryggheten från ett annat etablerat varumärke, som till 
exempel svanen. Förutom förankringen till ett varumärke med högt förtroende har 
kommunikation med miljöcertifiering också fördelen att den går att mäta. För att få 
sitt byggföretag miljöcertifierat måste de leva upp till uppsatta mätbara krav. 
Miljökommunikation utan certifiering har oftast inte mätbara värden. Istället måste 
företaget kommunicera miljöprestandan tydligt, transparent och med enkla 
förklaringar för att lyckas. Att vara transparent i sin miljökommunikation och 
redovisa vad som har gjorts och vad som ska göras är enligt mig ett måste för att 
kunna nå upp till samma förtroende som en miljöcertifiering leder till. Hur denna 
information sedan kommuniceras är självklart en viktig fråga som påverkar till vilken 
grad förtroendet höjs för byggföretaget och att de når målen med 
miljökommunikationen. Skanskas gröna karta (se avsnitt 2.4, Skanska, 2016) är ett 
sätt att kommunicera utan miljöcertifiering. Den visar tydligt vilken nivå på 
miljöprestanda en byggnation lever upp till och lyckas kommunicera budskapet på ett 
sätt som alla kan förstå.  

 

I slutändan har kommunerna med sina särkrav och byggföretag exempelvis Boklok 
med sina önskemål om en högre miljöprestanda på konceptuell nivå samma mål - en 
högre miljöprestanda för byggbranschen. Trots att de olika aktörerna strävar mot 
samma mål motarbetar de varandra och har olika angreppssätt för att åstadkomma 
målet. Fröding et al. (2013) menade att samarbeten mellan bostadsföretag och 
kommuner är en förutsättning för hållbarare struktur. Då båda aktörerna är en del av 
samma process måste de vara överens om tillvägagångsättet för att kunna nå målet. 
Att Boklok har som mål att ha en miljöprestanda som överstiger lagkraven är något 
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som inte är en självklarhet inom alla byggföretag. De kommunala särkraven hämmar 
en högre miljöprestanda för ambitiösa företag som Boklok och blir kontraproduktiva. 
På samma gång höjer de också miljöprestandan hos företag som i sina egna mål inte 
vill prestera högre än vad som krävs enligt BBR. De kommunala särkraven tvingar då 
byggföretaget till en högre miljöprestanda för att de ska få marktilldelningen. Hur stor 
andel av företagen på marknaden som ser ut som Boklok och hur stor andel det är 
som endast presterar det som krävs enligt lag har denna studie inte svaret på. 
Kommunala särkrav är kanske inte rätt väg att gå för att höja miljöprestandan inom 
byggbranschen. Som det ser ut idag leder de inte till en högra samordnad 
miljöprestanda för branschen. Ett alternativ till kravställande på företag från 
kommunernas sida skulle kunna vara att stärka BBR och ställa högre krav på 
byggföretagen på en central nivå. Ytterligare skulle ett mer aktivt arbete med 
miljöcertifieringar också kunna höja nivån på miljöarbetet hos företagen.  

 

Om en fortsatt utveckling mot högre miljöprestanda i byggbranschen är målet måste 
företagen hitta sätt att lära sina kunder att förstå vikten av en högre miljöprestanda. 
De måste lära kunderna att uppskatta den högre prestandan och värdesätta den. Om 
detta uppnås och byggföretag lyckas med att öka insikten hos sina kunder för 
miljöfrågan får miljökommunikationen en större betydelse. Med det sagt är det 
därmed inte likställt att en högre miljöprestanda ska ges upp bara för att det nu råder 
ett ganska lågt intresse för frågan enligt resultaten. Genom att arbeta för att öka 
insikten för miljöfrågan och ämnesrelevansen kan byggföretagen till slut inte bara 
lyckats med att ökat insikten hos kunderna, utan då också gett sig själva ett extra 
värde sett ur kundens ögon och därmed ett försprång gentemot sina konkurrenter.  

 

Då kommunala särkrav bryter mot svensk lagstiftning bör de tillslut försvinna. Även 
om så sker vill byggföretag som till exempel Boklok fortfarande vara en attraktiv 
kund ur kommunernas ögon. Att då välja den miljöprestanda som lever upp till flest 
kommuners önskemål och som är mest vida känt är av största intresse för dem. 
Önskemålen från kommunernas sida kommer kvarstå även om de får ett officiellt 
försvinnande. Likaså kommer byggföretagen vid en sådan framtid fortfarande 
kommer vara attraktivare som kund med en högre miljöprestanda trots att kunderna 
längre inte öppet uttrycker att de har önskemål om det. 
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5.1 Metodreflektion 

För att kunna fatta ett beslut rörande miljöprestandan hade mer information behövts 
om slutkunden. Med den vetskapen borde analysen av svenska kommuner 
kompletterats av en undersökning av slutkunden. Avgränsningen till att enbart 
undersöka kommunerna gjordes dock i ett tidigt skede av studien för att möjliggöra en 
djupare analys av den kundgruppen. Inom de givna ramarna hade det blivit svårt att 
genomföra en analys av båda kundgrupperna.  

 

En del kommuner ansåg att det var svårt att svara på enkäten i de fall de inte ställde 
några krav på hållbarhetsarbete vid marktilldelning. Genom att inledningsvis 
testskicka enkäten till en eller flera kommuner för feedback hade denna kritik kunnat 
åtgärdas, men det gjordes inte. En del av bortfallet står för dem som inte ställde några 
krav vid marktilldelning, en annan för de som inte ansåg sig ha tid att svara på 
enkäten. I enkäten fick respondenterna svara på vilken befattning de har på 
kommunen. Reslutatde visade att samtliga respondenter har befattningar inom 
samhälls- och exploateringsfrågor och bör därmed ha god kunskap om begreppet 
marktilldelning. Därav anser jag att det är väldigt intressant att en del av bortfallet är 
de som sa sig sakna kunskap för att kunna besvara på enkäten. Att kommunerna 
generellt sett skulle besitta låg expertis i frågan anser jag inte vara troligt. Något som 
däremot anses vara troligare är att de mindre kommunerna där resurserna inte ser ut 
som i de större kommunerna skulle ha problem med bristande expertis. Då 
respondenterna lovats anonymitet i sina svar har inga fortsatta undersökningar gjorts 
för att ta reda på om de mindre kommunerna står för den delen av respondenterna 
med lägre kompetens. Detta för att undvika spekulationer om vilka kommuner som 
svarat vad.   

 

Varför kommunala särkrav förekommer identifierades det svar på i 
dokumentanalysen. Detta resultat kunde ha stärkts med metodtriangulering, genom att 
undersöka denna fråga på andra sätt. Metodtrianguleringen kunde till exempel gjorts 
med kompletterande intervjuer med ett urval av kommunerna där följdfrågor och 
djupare förståelse orsaken till särkraven kunde ha undersökts.  

 

I alla enkätundersökningar finns det en risk för bias. Biasen beror på att de som har en 
åsikt i frågan i verkligheten i högre grad svara på enkäten. Vilka som väljer att svara 
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på enkäten har jag som forskare svårt att påverka. För att uppmuntra även de som är 
neutralt och mer negativt inställda till ämnet förde jag en konversation med dem som 
avböjde att svara på enkäten. De fick en ytterligare förklaring om att enkäten endast 
skulle ta några minuter av deras tid och att enkäten var lätt att besvara. 
Uppskattningsvis ökade denna insats svaren med ungefär 10 %. För att minska 
påverkan på svaren ställdes öppna neutrala frågor med flera svarsalternativ. Att 
respondenterna lovades full anonymitet var också en metod för att förbättra chanserna 
för ärliga svar (Gittelman et al., 2015).  

5.3 Slutsatser 

För att med säkerhet kunna svara på studiens frågeställningar hade ett större underlag 
behövts. 73 respondenter av 290 möjliga svarade på enkäten, enligt mig är det ett för 
litet underlag för att kunna dra några generella slutsatser om kommuners önskemål 
vid marktilldelning. Tillsammans med resultatet från dokumentanalysen kan resultatet 
däremot ge indikationer på svaren på frågeställningarna. Nedan redovisas de 
indikationer som studien resultaterat i. 
 
Vilka är de bakomliggande orsakerna till att kommunala särkrav förekommer? 

Som tidigare nämnts fick kommunerna i byggkravsutredningen ange orksakerna till 
att de ställer krav på miljöprestanda. Det visade sig att kommunerna som svarade är 
väl medvetna om vad de gör och har tydliga mål med önskemålen och kraven. De 
flesta kommunerna angav att de vill främja en högra miljöprestanda vid 
bostadsbyggande och att de vill profilera sig i klimatrankingarna (SOU 2012:86). En 
del av arbetet mot att bli en attraktiv kommun ligger i att höja kommunens 
miljöarbete och visa att de är framstående i miljöfrågorna. Genom att ställa krav på 
till exempel byggföretag och andra aktörer vill kommunerna visa att de inte 
accepterar en låg miljöprestanda.  

 

Svag samordning av de statliga myndigheterna är den främsta orsaken till kommunala 
särkrav enligt mig. Ytterligare behöver ansvaret för samhällsfrågor förtydligas likaså 
riktlinjerna för dessa frågor för att samordningen för miljökrav ska fungera bättre och 
därmed få bort de kommunala särkraven.  
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Låg kunskap i kommunerna har identifierats som en möjlig orsak till särkraven. För 
att vara säker hade dock denna fråga behövt undersökas ytterligare för att få en 
fördjupad förståelse för kunskapsnivån i kommunerna. 

 

I vilken utsträckning ställer kommunerna särkrav vid marktilldelning idag? 
I enkätundersökningen fick respondenterna svara på om de ställer krav på 
hållbarhetsarbete vid marktilldelning. 26 % svarade varierar från fall till fall och 21,9 
% svarade ja (se diagram 6). Båda dessa alternativ motsvarar kravställande även om 
det andra alternativet innebär att de inte gör det på regelbunden basis. Enligt resultatet 
av enkätundersökningen kan det därför sägas att 47,9 % av kommunerna idag ställer 
krav på byggnaders tekniska egenskaper. Då endast 25 % av Sveriges kommuner 
svarade på enkäten kan resultatet inte anses representera kommunernas önskemål och 
generella slutsatser i frågan bör därför undvikas.  

 

 

Vilken miljöprestanda bör byggföretag välja för att bäst möta önskemålen hos 
svenska kommuner? 

För att bäst möta önskemålen bör de anpassa miljöprestandan på projektbasis då 
respondenterna inte var överens. Ett byggföretag som arbetar med hållbarhetsfrågor 
men kommunicerar miljöprestandan på annat sätt än genom en miljöcertifiering lever 
upp till 54,8 % av kommunernas önskemål. Därmed är detta det bästa alternativet för 
en miljöprestanda på konceptuell nivå (se diagram 1).  
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6. Framtida forskning 

I denna studie har miljöprestanda vid industriell produktion av bostäder hos svenska 

byggföretag undersökts på ett teoretiskt plan. Vidare hade det varit intressant att 

undersöka samma fråga i ett större perspektiv, finns det några goda exempel från 

andra delar av världen? Kopplat till resultatet av denna studie hade det varit intressant 

att i större utsträckning undersöka om det råder en kunskapsbrist hos tjänstemännen i 

svenska kommuner.   
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7. Tack 

Jag vill rikta ett stort tack till Marja Åkerström för handledningen. Jag vill också 
tacka Miljöbron och Charlott Malmborg på Boklok för förtroendet.  
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Bilaga 1 

Hej! 
Mitt namn är Cecilia Östlund och jag läser en master i strategiskt miljöarbete på 
Lunds universitet. Just nu utför jag en studie om marktilldelning i svenska 
kommuner.  

Nedan har ni en länk till en enkätundersökning som tar max 4 minuter att svara på. I 
enkäten efterfrågar jag vilken kommuntillhörighet ni har och vilken befattning 
personen har som svarar på enkäten. Dessa uppgifter är endast till för att underlätta 
mitt arbete med bearbetningen av datamaterialet. Ni är alltså helt anonyma när ni 
svarar. 

Jag skulle uppskatta om ni kan skicka vidare detta mail till en person som kan svara 
på enkäten. Ni har till och med tisdagen den 26 april på er att svara på enkäten. 

Hör gärna av er om ni har några frågor. Stort tack på förhand! 

  

http://goo.gl/forms/GQlHRQn73g 

Hälsningar, 
Cecilia Östlund 
gek10cos@student.lu.se 
0733663242 
Centrum för miljö- och klimatforskning 
Lunds universitet 
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Bilaga 2 

Önskemål vid marktilldelning 

Denna enkät skickas ut till er på kommunen för att ta reda på vad som gör ett företag 
till en attraktiv markköpare ur kommunens ögon vid marktilldelning. Ni är anonyma! 
Vilken kommun ni tillhör och vilken befattning ni har kommer inte att delges i 
studien utan efterfrågas för att underlätta bearbetningen av datamaterialet. 

 

Vilken befattning på kommunen har du som svarar? 

 

Fråga 1 - Vilken eller vilka av dessa alternativ anser ni lever upp till era önskemål i 
kommunen vid marktilldelning? 

Ett byggföretag med ett certifierat miljösystem 

Ett byggföretag som arbetar med hållbarhet 

Vi har inga önskemål vad gäller hållbarhetsarbetet hos byggföretagen 

 

Fråga 2 - Anser ni att en certifiering med Svanen lever upp till era önskemål vid 
marktilldelning? 

(Inte alls) 

(lite grann) 

(varierar från fall till fall) 

(ganska bra) 

(helt & hållet) 
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Fråga 3 - Anser ni att en certifiering med Miljöbyggnad silver lever upp till era 
önskemål vid marktilldelning? 

(Inte alls) 

(lite grann) 

(varierar från fall till fall) 

(ganska bra) 

(helt & hållet) 

 

Fråga 4 - Anser ni att en certifiering med GreenBuilding lever upp till era önskemål 
vid marktilldelning? 

(Inte alls) 

(lite grann) 

(varierar från fall till fall) 

(ganska bra) 

(helt & hållet) 

 

Fråga 5 - Vilken eller vilka av nedanstående alternativ uppfyller er kommuns 
önskemål vid marktilldelning? 

Ett byggföretag certifierat med Svanen 

Ett byggföretag certifierat med Miljöbyggnad Silver 

Ett byggföretag certifierat med GreenBuilding 

Ett byggföretag som arbetar med hållbarhet 

Vi har inga önskemål vad gäller hållbarhetsarbetet hos företagen 

 

Fråga 6 - Finns det omständigheter där ni ställer krav på ett byggföretags 
hållbarhetsarbete vid marktilldelning? 

Nej 

Varierar från fall till fall 
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Ja 
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