
  

  

	  
	  
	  
	  
Miljöcertifiering  av  
anläggningsprojekt  
	  
-  En  studie  om  eventuella  problem  och  vad  man  bör  
tänka  på  vid  certifiering  med  CEEQUAL  
	  
	  
	  
	  

	  
LTH  Ingenjörshögskolan  vid  Campus  Helsingborg  
Institutionen  för  teknik  och  samhälle/Trafik  och  väg  

	  
	  
	  
Examensarbete:  
Martin  Bernebring  
	  



  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
©  Copyright  Martin  Bernebring  
  
LTH  Ingenjörshögskolan  vid  Campus  Helsingborg  
Lunds  universitet  
Box  882  
251  08  Helsingborg  
  
LTH  School  of  Engineering  
Lund  University  
Box  882  
SE-251  08  Helsingborg  
Sweden  
  
Tryckt  i  Sverige  
Media-Tryck    
Biblioteksdirektionen  
Lunds  universitet  
Lund  2018  



  

Sammanfattning  
 
Syftet med examensarbetet är att utreda hur entreprenörer kan få in 
miljöcertifiering redan i anbudsskedet av ett projekt och ta fram ett underlag 
med förslag till lösningar på problem som kan uppkomma vid miljöcertifiering 
med CEEQUAL. 
 
CEEQUAL (The Civil Engineering Environmental Quality Assessment 
&Awards Scheme) är ett certifieringssystem med syfte att bedöma och 
betygsätta miljöfrågor och sociala aspekter i anläggningsprojekt. 
Certifieringssystemet uppmanar beställare, projektörer och utförare att göra 
mer än de lagkrav som finns inom hållbarhetsområdet för att uppnå 
ekonomiska, sociala och miljömässiga resultat. 
 
I denna uppsats användes metoderna litteratur- och intervjustudie vid 
insamling av empirin. Från intervjustudien fås det fram att respondenterna har 
upplevt problem vid certifieringen. De har bl.a. upplyst följande problem: 
 

1.   Mycket jobb i slutet av certifieringen när alla bevis ska sammanställas. 
2.   Svårt att få alla i projekten delaktiga vid certifieringen.  
3.   Det kan skapa frustration om projektet är tidspressat. Produktionen går 

alltid först och då kan det hända att miljöarbetet blir åsidosatt. 
 
Resultatet visar även att vid anbudsskedet bör man tänka på att det ligger en 
kostnad för att certifiera som beror på projektets storlek. Man bör också tänka 
på att det är väldigt bra att ha en extra resurs som kan jobbar heltid med 
CEEQUALarbetet och diverse miljöarbete. Detta är viktigt då det kan ta 
mycket tid att certifiera ett projekt. Om en person jobbar med att sammanställa 
alla bevis och utbilda folk i projektet blir alla mer medvetna och delaktiga i 
certifieringen och då blir certifieringen mycket lättare. 
 
I uppsatsens slutsats tas det upp att CEEQUAL kan vara ett bra verktyg för att 
lyfta fram miljöarbetet i produktionen och göra folk mer medvetna om att vi 
måste tänka om och börja jobba mer hållbart. Det tas även upp att alla 
respondenter tyckte att det var svårt och tog mycket tid att strukturera upp alla 
bevis. Hade man tagit fram något standarddokument för det hade man kunnat 
spara mycket tid och därav pengar. 
 
Nyckelord: CEEQUAL, Miljö, Miljöcertifiering, Klimatneutralitet, Skanska, 
Lunds Tekniska Högskola 



  

Abstract  
 
The purpose of the thesis work is to investigate how contractors can involve 
environmental certification in the tender phase of a project and provide a basis 
for solutions to problems that may arise in environmental certification with 
CEEQUAL. 
 
CEEQUAL (The Civil Engineering Environmental Quality Assessment & 
Awards Scheme) is a certification system for assessing environmental issues 
and social aspects of infrastructure projects. The certification system 
encourages clients, designers and contractors to do more than the legal 
requirements in the sustainability area to achieve economic, social and 
environmental results. 
 
In this essay literature study and interview study methods were used when 
collecting the data. From the interview study it is stated that the respondents 
have experienced problems during the certification. They have for instance 
illuminated the following issues: 
 
- There’s a lot of work at the end of the certification when all the evidence is 
compiled. 
- It is difficult to get all people from the project involved in the certification. 
- It can create frustration if the project is time-consuming. Production always 
goes first and then the environmental work can be overridden. 
 
The result also shows that at the tender stage one should bear in mind that 
there is a cost to certify that depends on the size of the project. It should also 
be borne in mind that it is very good to have an extra resource that can work 
full time with CEEQUAL work and various environmental work. This is 
important as it can take a lot of time to certify a project. If a person works to 
compile all the evidence and educate people in the project, everyone becomes 
more aware and involved in the certification and the certification becomes 
much easier. 
 
At the conclusion of this essay it is stated that CEEQUAL can be a good tool 
for highlighting environmental work in production and making people more 
aware that we need to work more sustainably. It is also noted that all 
respondents thought it was difficult and took a lot of time to structure all 
evidence. If a standard document were developed, the contractors would save 
a lot of time and money. 
 
Keywords: CEEQUAL, Environment, Environmental certification, Climate 
neutrality, Skanska, Lund University of Technology 
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1  Inledning  

1.1  Bakgrund  
Jordens klimat blir allt varmare. FN:s klimatpanel IPCC har fastställt att 
temperaturökningen som skett sedan 1900-talets mitt till största del beror på 
människans ökning av utsläpp. Det är förbränning av fossila bränslen som till 
största del står för klimatförändringen i både Sverige och världen i stort. 
Denna förbränning kommer mestadels från industrier och transporter i form av 
till exempel olja, kol och naturgas. Fortsatta utsläpp innebär fortsatt stigande 
temperatur. Klimatet har ändrats naturligt i alla tider men den snabba 
förändring som nu sker är på grund av människans aktivitet(Naturvårdsverket, 
2013).  
 
Inom byggbranschen utförs många projekt som har stor klimatpåverkan. Stora 
mängder material används som vid tillverkning genererat mycket växthusgaser 
och samtidigt måste materialen i många fall transporteras vilket också leder till 
koldioxidutsläpp. Beräkningar av den totala klimatpåverkan från 
byggprocesser i Sverige visar att det släpps ut cirka 10 miljoner ton 
koldioxidekvivalenter per år, fördelat på cirka 4 miljoner ton på husprojekt 
och cirka 6 miljoner ton på anläggningsprojekt. Det är samma omfattning 
koldioxidekvivalenter som personbilar i Sverige släpper ut och mer än vad alla 
lastbilar och bussar släpper ut tillsammans(Brogren m.fl., 2014). 
 
För att uppnå ett samhälle som värnar om miljön och klara av att bromsa 
klimatförändringen måste det bli ett mer livcykeltänkande och även mer 
erfarenhet av miljöarbete i byggbranschen(El Masry & Ngoc Hoang, 2014). 
Därför studeras i denna rapport eventuella problem som kan uppkomma vid 
certifiering med CEEQUAL. 

1.2  Syfte/mål  
Skanska har ett mål att vara 100% klimatneutrala till år 2050 och detta året 
(2018) har Skanska väg och anläggning i Helsingborg ett mål att de ska 
utbilda ledningsgrupper i regionen och distriktet inom klimatneutralitet. Efter 
en diskussion med min handledare från Skanska fick jag reda på att de anser 
att det finns en del svårigheter vid anbud av projekt som ska miljöcertifieras. 
Detta på grund av att det inte finns tillräckligt med kunskap om problem som 
kan uppstå vilket i sin tur kan leda till eventuella extra kostnader. De vill ha 
hjälp med att identifiera och ge förslag till lösningar på problem som kan 
uppkomma vid miljöcertifiering av anläggningsprojekt. Därför ska jag utreda 
hur entreprenörer kan få in miljöcertifiering redan i anbudsskedet av ett 
projekt och ta fram ett underlag med förslag till lösningar på problem som kan 
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uppkomma vid miljöcertifiering av anläggningsprojekt. Och på så sätt 
underlätta vid anbud av projekt som ska miljöcertifieras. 

1.3  Frågeställning  
De frågeställningar som behandlas i denna rapport är: 
-Vilka problem kan entreprenörer ställas inför vid miljöcertifiering av 
anläggningsprojekt? 
-Vad kan det finnas för lösningar till dessa problem? 
-Vad bör man tänka på i anbudsskedet av ett projekt som ska miljöcertifieras? 
-Vad bör man tänka på vid certifiering med CEEQUAL? 

1.4  Metod  
I denna uppsats används metoderna litteratur- och intervjustudie vid insamling 
av empirin. Detta kapitel beskriver de metoder mer utförligt. 
1.4.1  Litteraturstudie  
En litteraturstudie går ut på att systematiskt söka, kritiskt granska och 
sammanställa litteratur inom ett problemområde eller ämne. Litteraturstudier 
kan göras i olika skeden med olika syften. Ett exempel är allmän 
litteraturstudie som genomförs i början av ett forskningsarbete för att ta reda 
på empirins bakgrund inom problemområdet eller ämnet. Systematisk 
litteraturstudie är en annan metod som används för att besvara frågeställningar 
då syftet är att testa en enskild hypotes. Det görs genom att hitta så mycket 
fakta och bevis som möjligt från så många artiklar som möjligt(Eriksson m.fl., 
2013). 
 
För att få en inblick av miljöarbete i byggbranschen gjordes en litteraturstudie. 
Det har utförts genom att använda databaserna Google scholar, LUBsearch, 
Libris och Google. De sökord som har används är ”Miljöproblem”, ”Hållbar 
utveckling”, ”Klimatneutralitet”, ”Miljöcertifiering” och ”CEEQUAL”.  
 
1.4.2  Intervjustudie  
Intervju är en undersökningsmetod för att samla in data baserad på 
frågor(Patel & Davidsson, 2011). Det går att genomföra intervjuer på olika 
sätt, exempel på metoder är ostrukturerad-, halvstrukturerad- och strukturerad 
intervju. Halvstrukturerade intervjuer användes i denna undersökning. Det 
innebär att samma frågor ställs till alla intervjuade och där följdfrågor ställs 
för att besvara aktuella punkter som inte huvudfrågan besvarat. Frågorna är 
öppna vilket ger den intervjuade utrymme till personliga reflektioner(Gillham, 
2008).  
 
En kvalitativ intervjustudie valdes för att få reda på personers egna erfarenhet 
av problem som kan uppkomma med miljöcertifiering. Fem personer 



 
 

3 

intervjuades där en intervju tog cirka 1 timme. Intervjuerna spelades in och 
transkriberades. Därefter redovisades resultatet från intervjuerna i 5 olika 
teman som ansågs passande utifrån vad de intervjuade svarade på intervjuerna. 

1.5  Avgränsning  
I denna studie har enbart miljöcertifiering med hjälp av certifieringssystemet 
CEEQUAL undersökts. Alla de intervjuade personer har jobbat för Skanska 
och därför tas det endast upp åsikter från entreprenörer som jobbar inom 
Skanska.  
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2  Teori  

2.1  Klimatproblem  
Medeltemperaturen har ökat med cirka en grad från 1850 till 2012(Se figur 1) 
och de senaste tio åren har varit de varmaste enligt mätningar som gjorts sedan 
mitten av 1800-talet. Uppvärmningen av klimatsystemet är uppenbart och det 
syns en förändring som inte har förekommit under de senaste tiotals till 
tusentals åren. Det är inte bara luften som värms upp, även världshaven blir 
varmare, världens isar smälter, havsnivån har stigit och halten av växthusgaser 
har ökat. För att minska riskerna för farlig påverkan på klimatsystemet anses 
det vara nödvändigt att begränsa ökningen av den globala medeltemperaturen 
till max två grader fram till år 2100. Annars bedöms det vara svårt att 
förhindra en temperaturökning på 3-4 grader vilket skulle få enorma 
konsekvenser(Naturvårdsverket, 2013). 
 
Med klimat menas de genomsnittliga väderförhållandena under en längre tid. 
Det innebär att det inte räcker att följa temperaturen under enstaka år utan att 
temperaturens variationer måste följas under årtionden för att kunna avgöra 
hur klimatet förändras(Naturvårdsverket, 2017). 
 

 
Figur 1. Observerade avvikelser av global genomsnittlig yttemperatur för land och hav 1850-2012(Naturvårdsverket, 

2013). 
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2.2  Hållbar  utveckling  
Hållbar utveckling (eng. sustainable development) är ett begrepp som 
publicerades år 1987 i rapporten ”Vår gemensamma framtid” av FN tillsatta 
Bruntlandkommisionen. I rapporten som även kallas Bruntlandsrapporten 
beskrev de hållbar utveckling på följande sätt: ”Utveckling som möter 
nutidens behov utan att riskera möjligheten för kommande generationer att 
möta sina behov”(Gröndahl & Svanström, 2010). 
 
Men begreppet hade redan börjat diskuterats i Stockholm år 1972 under FN:s 
första globala möte om miljö och utveckling vilket var den första 
internationella miljökonferensen. Bruntlandsrapportens syfte var att förbereda 
inför FN:s andra världskonferens om miljö och utveckling i Rio de Janeiro 
1992 där ”hållbar utveckling antogs som ett gemensamt mål för alla länder att 
sträva mot(Gröndahl & Svanström, 2010). 
 
Att åstadkomma en hållbar utveckling är en gemensam utmaning som 
världens befolkning står inför. Idag är bruntlandrapportens definition av 
hållbar utveckling ett generellt övergripande mål för utveckling i världen och 
det är ett politiskt ställningstagande som många länder i världen använder sig 
av(Gröndahl & Svanström, 2010). 
 
Hållbar utveckling kan betraktas med hjälp av tre dimensioner vilka är miljö, 
samhälle och ekonomi som samspelar. Miljö kan syfta på biologisk mångfald 
och naturresurser. Begreppet samhälle kan syfta på sociala förväntningar och 
mänskligt kapital. Den ekonomiska dimensionen kan syfta på det byggda 
samhället och värden som finns i det ekonomiska systemet(Bark & Lundblad, 
2015). 
 
Det används ofta tre cirklar som överlappar varandra för att beskriva 
kopplingen mellan de tre dimensionerna(Se figur 2). Den hållbara 
utvecklingen är en utveckling som ligger i det området som överlappar mellan 
de tre cirklarna och på så sätt tar hänsyn till alla tre dimensionerna. I 
verkligheten är det ofta svårt att hitta en direkt lösningar som hamnar inom 
alla tre dimensioner utan i praktiken måste istället bästa kompromisslösning 
hittas(Gröndahl & Svanström, 2010). 
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Figur 2 Exempel på samspel av de tre dimensionerna. 

 
Hållbar utveckling kan sägas innebära en förändring eller utveckling som 
betyder att människor är tvungna att anpassa sig efter tillståndet de befinner 
sig i och acceptera att den konstanta utvecklingen måste vara hållbar(Masry & 
Hoang, 2014). 

2.3  Klimatneutralitet  
Klimatneutralitet behöver uppnås i varje del av projektens livscykel(Se figur 
3). Ända från leverantörers materialtillverkning, transporter och produktionen 
till att ge kunden möjligheten att ha en klimatneutral drift. Det innebär att 
byggbranschen behöver gå från linjära till cirkulära materialflöden(Skanska, 
2018b).  
 

Hållbar 
 utveckling 

Samhälle Ekonomi 

Miljö 
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Figur 3. Klimatneutralitet i värdekedjan(Skanska, 2018a). 

År 2003 började uttrycket klimatneutral användas utomlands men det var inte 
förrän några år efter som uttrycket blev stort och även kom till 
Sverige(Henryson m.fl., 2006). 
 
Uttrycket klimatneutralitet betyder att en verksamhets eller produkts totala 
klimatpåverkan ska ha nettosumman noll(Tricorona, 2016a). 
 
Idag går det inte att bygga klimatneutralt utan att använda sig av 
klimatkompensation. Klimatkompensation innebär att de utsläpp 
verksamheten eller produkten har behöver kompenseras med samma 
mängd(Gustafsson & Theorin, 2017). 
 
De flesta verksamheter släpper ut växthusgaser och då klimatkompenserar 
många företag för att kunna bli klimatneutrala(Henryson m.fl., 2006). 
 
Begreppet klimatkompensation betyder att företaget gör en åtgärd utanför sin 
egna organisationen. Åtgärden ska medföra lika stor utsläppsreduktion som  
de utsläpp som ska kompenseras(Tricorona, 2016b). 
 
Praktiskt sätt innebär det att företaget som vill bli klimatneutralt köper 
utsläppskrediter som är jämförbart med den mängden växthusgaser som ska 
kompenseras. Utsläppskrediter är ett bevis på att det har utförts ett projekt som 
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minskar utsläpp av växthusgaser, ofta i utvecklingsländer. Projekten kan t.ex. 
hjälpa till att energieffektivisera en verksamhet, göra en övergång från fossila 
till förnybara bränslen eller ett projekt som ökar upptaget av koldioxid som 
t.ex. trädplanteringar(Henryson m.fl., 2006). 
 
En risk som finns är att företag inte lägger lika mycket fokus på sin egna 
hållbara utveckling utan istället bara köper sig fri från sina utsläpp. Därför 
påpekar många företag som idag strävar efter att bli klimatneutrala att 
klimatkompensation är det sista steget i arbetet att minska sin klimatpåverkan. 
Övergripande ska arbetet med att nå en klimatneutral organisation börja med 
att inventera verksamhetens utsläpp av växthusgaser. Därefter utföra åtgärder 
för att minska de egna utsläppen. Och till sist kompensera för de utsläpp som 
inte kan tas bort genom köp av utsläppskrediter(Henryson m.fl., 2006). 
 
2.3.1  Inventering  av  växthusgaser  
Inventeringen av växthusgaser utgör grunden för att kunna minimera de egna 
utsläppen och för att kompensera för rätt mängd utsläpp. Oftast kan man göra 
en begränsning till endast koldioxid och på så sätt få med den övervägande 
delen av utsläppen. Men i vissa verksamheter där andra växthusgaser som t.ex. 
metan och lustgas står för en större andel går det inte att begränsa till endast 
koldioxid. Direkta utsläpp är oftast lätta och uppenbara att ta med i 
inventeringar av verksamhetens utsläpp, det kan vara t.ex. el och värme samt 
egna transporter. Men det finns också indirekta utsläpp, vilka kan vara t.ex. 
utsläpp från underleverantörer, utsläpp från tillverkning av material och 
personalens resor till och från arbetet. För att inventeringen ska bli så 
sanningsenlig som möjligt måste allt utsläpp som företagen ska kompensera 
för registreras. Därför spelar omfattningen och kvaliteten på de beräkningar 
som används vid inventeringen stor roll. Det är mycket viktigt att ha en 
systematisk överblick och ta hänsyn till både den indirekta och direkta 
utsläppskällan(Henryson m.fl., 2006). 
 
2.3.2  Minska  de  egna  utsläppen  
Utsläppen i Sverige måste minska och därför behöver verksamheter först 
minska sina egna utsläpp innan de vidtar olika åtgärder för att kompenserar för 
sina utsläpp. Om Svenska företag bevisar att det går att minska sina utsläpp 
kommer det att påverka andra företag inom EU och då blir chansen större att 
fler företag globalt gör detsamma(Henryson m.fl., 2006). 
 
2.3.3  Kompensation  för  resterande  utsläpp  
För att de utsläppskrediter eller motsvarande som köpts ska räknas som 
kompenserande måste den faktiska utsläppsreduktionen som de motsvarar ha 
uppnåtts i praktiken. Ofta används olika system för att beräkna företagens 
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utsläpp och kompensationsåtgärderna för utsläppskrediterna. Därför är det 
svårt att få en överblick över den faktiska utsläppsreduceringen. Det finns 
även många olika typer av utsläppskrediter vilket också gör det svårt att veta 
den faktiska utsläppsreduceringen(Henryson m.fl., 2006). 
 
För att garantera klimatneutralitet hos ett projekt eller en produkt måste hela 
livscykeln ses över. Först bör verksamheten reducera sina egna utsläpp till 
minsta möjliga. Därefter kan verksamheten köpa klimatkompensation för 
resterande utsläpp så att nettosumman blir noll. Klimatkompensation ska inte 
ersätta verksamhetens arbete mot hållbar utveckling utan bör ses som en del i 
verksamhetens klimatstrategi(Tricorona, 2016a). 
 
I många projekt används klimatkalkyler. En klimatkalkyl visar utsläpp av 
koldioxid och andra växthusgaser och på så sätt ger det en översiktlig bild 
över hela projektets klimatpåverkan. En klimatkalkyl ger också en bra bild på 
hur olika material och olika arbetsformer påverkar utsläppen av växthusgaser. 
Med hjälp av en klimatkalkyl gemensamt med en ekonomisk kalkyl kan 
värdefulla beslut tas med tanke på både miljön och ekonomin(Skanska, 
2018b). 
 
Nu jobbas det för fullt med att minska klimatutsläppen i byggprojekt. Men i 
och med att de största klimatutsläppen sker vid tillverkning av allt 
byggmaterial måste även beställare ställa högre miljökrav, leverantörer måste 
effektivisera sin tillverkning, entreprenörer måste lyfta miljöarbetet, 
teknikutveckling måste ske och de politiska besluten måste bli 
hårdare(Skanska, 2018b). 
 

2.4  CEEQUAL  
CEEQUAL (The Civil Engineering Environmental Quality Assessment 
&Awards Scheme) är ett certifieringssystem med syfte att bedöma och 
betygsätta miljöfrågor och sociala aspekter i anläggningsprojekt (El Masry & 
Ngoc Hoang, 2014).  
 
Certifieringssystemet uppmanar beställare, projektörer och utförare att göra 
mer än de lagkrav som finns inom hållbarhetsområdet för att uppnå 
ekonomiska, sociala och miljömässiga resultat(Brinkhoff & Ek, 2013). 
 
CEEQUAL lanserades i England och Irland 2003 men då var det endast 
anpassat för brittiska företag i och med att det inte hade utvecklats något 
system för internationella företag. Då det märktes att det fanns ett stort intresse 
för certifieringen utvecklades även ett internationellt alternativ som 
introducerades 2011(Brinkhoff & Ek, 2013). 
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I augusti 2012 publicerades version 5 som finns tillgänglig för projekt och 
bedömning av drift- och underhåll. Kort därefter i maj 2013 publiceras en 
version 5.1 som innehåller några viktiga uppdateringar och rättningar men 
som annars fungerar på samma sätt som version 5(CEEQUAL & Sweden 
green building council, 2014). 
 
2014 översattes även version 5.1 till svenska för att underlätta användandet av 
manualen i Sverige. Översättningen innebar endast en direkt översättning till 
svenska. Det blev ingen anpassning till svenska lagkrav eller förhållanden utan 
certifieringen sköts fortfarande av CEEQUAL i Storbritannien(Sweden green 
building council, 2018a). 
 
En certifiering genomförs med en egenbedömning av en utbildad assessor som 
arbetar utifrån CEEQUAL:s manual genom att samla ihop bevis till de olika 
frågorna som finns i manualen. Därefter granskas assessorns egenbedömning 
av en oberoende verifierare och till sist godkänns bedömningen av CEEQUAL 
som ger ett slutbetyg(Se figur 4)(Brinkhoff & Ek, 2013). 

 
Figur 4. Schematisk bild över hur processen ser ut(El Masry & Ngoc Hoang, 2014). 

2.4.1  Assessor  
Det är en så kallad assessor som utför bedömningen och bevisinsamlingen till 
ett projekt som ska certifieras. Assessorn ska ha blivit utsedd av 
organisationen som ansöker om certifieringen och kan antingen arbeta i 
projektet eller så går det att hyra in tjänsten(El Masry & Ngoc Hoang, 2014). 
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När företaget har utsett en assessor skickas en ansökan in till CEEQUAL. Det 
är ett krav att den person som ska vara assessor måste ha genomgått 
CEEQUAL:s utbildningsprogram(El Masry & Ngoc Hoang, 2014). 
 
När ansökan blivit godkänd får assessorn en handbok, en manual och tillgång 
till ett program på internet där assessorn ska registrera alla bevis och andra 
eventuella dokument som rör bedömningsprocessen(El Masry & Ngoc Hoang, 
2014). 
 
2.4.2  Granskare  
Nästa steg är att CEEQUAL utser en oberoende granskare, också kallad 
verifier. Granskaren ska hjälpa assessorn genom att svara på frågor under 
processen och även kontrollera assessorns bedömning(El Masry & Ngoc 
Hoang, 2014). 
 
När assessorn är klar med bedömningen och bevisinsamlingen för ett projekt 
sammanställs materialet och granskaren börjar kontrollera informationen. 
Granskaren kontrollerar det sammanställda materialet i enlighet med 
CEEQUAL:s tillvägagångssätt och utför sedan ett platsbesök. Under 
platsbesöket diskuteras eventuella oklarheter och därefter får eventuella 
saknande bevis samlas in(El Masry & Ngoc Hoang, 2014). 
 
2.4.3  Ratificering  
Sista steget i certifieringen är att granskaren lämnar sina synpunkter och utför 
sin poängsättning på projektet. Detta skickas in till CEEQUAL så att projektet 
kan ratificeras, vilket betyder att CEEQUAL kan bedöma det slutgiltiga 
betyget på projektet. Det kan hända att granskaren inte ger samma 
poängsättning som assessorn på grund av bristande bevismaterial. Det kan då 
påverka CEEQUAL:s slutgiltiga bedömning(El Masry & Ngoc Hoang, 2014). 
 
2.4.4  Bedömningen  
Bedömningen sker utifrån frågor från olika ämnesområden som sedan 
sammanställs. CEEQUAL systemet har funnits i flera olika versioner men det 
är endast version 4 och 5 som har används i Sverige. I den senaste 
versionen(version 5) har ämnesområdena minskat från tolv till nio(El Masry & 
Ngoc Hoang, 2014). 
 
De 9 ämnesområdena som finns inom version 5 är: 

•   Projektstrategi (valfri) 
•   Projektledning 
•   Människor och samhälle 
•   Markanvändning och landskap 
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•   Den historiska miljön 
•   Ekologi & biologisk mångfald 
•   Vattenmiljön 
•   Fysiska resurser 
•   Transporter 

(Brinkhoff & Ek, 2013). 
 
Poängen från varje ämneskategori har fördelats med tanke på relevans i ett 
projekts helhet(Se figur 5)(Bark & Lundblad, 2015). 
 

 

Figur 5. Fördelning av poäng i respektive ämneskategori i CEEQUAL Manual version 5.1(Bark & Lundblad, 2015). 

 
Projektstrategi är en av de nya ämnesområdena i CEEQUAL version 5. Detta 
ämnesområde är till för att bedöma om projektteamet tänker på mer än endast 
det enskilda projektet. Det vill säga att målet är att uppmuntra till hållbar 
utveckling och sträva efter ett samhälle som är mer hållbart. Detta 
ämnesområde är valfritt och därför påverkar det vilken typ av bedömning 
projektet blir tilldelat. Om projektstrategi tas in i bedömningen får projektet en 
”Sustainability Strategy & Preformance Assessment” och om projektstrategi 
inte tas med i bedömningen får projektet en ”Sustainability Preformance 
Assessment” i bedömning(Brinkhoff & Ek, 2013). 
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Ett projekt kan även få olika utmärkelser beroende på vilka av projektets olika 
skeden som bedöms vid certifieringen. Det finns sex olika typer av 
utmärkelser i version 5, vilka är: 

•   Whole Team Award - då planering, utformning och utförande bedömts. 
•   Interim Client & Design Award - då planering och utformning bedömts 

(är en tillfällig utmärkelse tills en Whole Team Award är färdig) 
•   Client & Design Award - då planering och utformning bedömts. 
•   Design Award - då endast utformning bedömts. 
•   Design & Construction Award - då utformning och utförande bedömts. 
•   Construction Award - Då endast utförande bedömts 

(Brinkhoff & Ek, 2013). 
 
Betygsättningen för ett projekt sker efter en betygsskala med fyra steg där 
betyget beror på hur väl projektet har uppnått hållbarhetsresultat inom 
ekonomiska, sociala och miljömässiga aspekter. Resultatet visar hur mycket 
över de lagstadgade minimikraven från Storbritannien som projektet har nått. 
De fyra betygen som finns är: 

•   Pass, om projektet får mer än 25% av den totala poängsumman. 
•   Good, om projektet får mer än 40% av den totala poängsumman. 
•   Very Good, om projektet får mer än 60% av den totala poängsumman. 
•   Excellent, om projektet får mer än 75% av den totala poängsumman 

(CEEQUAL & Sweden green building council, 2014). 
 
2.4.5  CEEQUAL  (2018)  version  5.2  
Under 2018 kommer CEEQUAL med en ny version av sin manual. Det 
kommer vara ett samarbete mellan CEEQUAL och BREEM i form av en 
uppföljare till CEEQUAL Version 5.1 och BREEM Infastructure (pilot) 
(CEEQUAL, 2018). 
 
BREEAM (BRE Environmental Assessment Method) är ett 
miljöcertifieringssystem från Storbritanien som är utvecklat av the Building 
Research Establishment (BRE). BREEAM har funnits i olika versioner sedan 
1990 och riktar sig mestadels på att certifiera nyproducerade byggnader. 
BREEAM har använts för att certifiera över 500 000 byggnader och är ett av 
de äldsta miljöcertifieringssystemen(Sweden green building council, 2018b) 
 
BREEAM Infrastructure är en ny manual som lanserades 2015 och riktar sig 
på anläggningsprojekt(Sweden green building council, 2018c). 
 
BREEM Infrastructure (pilot) och CEEQUAL har varit väldigt drivande och 
utvecklat branschen framåt när det gäller hållbarhet och resultaten inom 
många anläggningsprojekt(CEEQUAL, 2018). 
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Tanken med samarbetet är att ta det bästa av de båda systemen och slå ihop 
dem till ett som ska utmana anläggningsprojekt att bli bättre för en hållbarare 
miljö. Det nya certifieringssystemet ska kombinera CEEQUALS etablerade 
namn och meriter med det nya tänket från BREEM(CEEQUAL, 2018).  
 
Tanken är att CEEQUAL ska lanseras i november 2018. Men de jobbar 
fortfarande med en del i systemet som kan göra att tidplanen kan komma att 
ändras under året(CEEQUAL, 2018).  
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3  Intervjustudie  

I detta kapitel redovisas resultatet från intervjuerna. Resultatet delas upp efter 
fem olika tema som ansågs passande efter vad respondenterna svarade på 
intervjuerna. De tema som tagits med är: arbetssättet, svårigheter, bevis, 
kostnad och kunskapsöverföring. 
 
De 5 respondenternas svar presenteras anonymt med en siffra från 1 till 5. Alla 
respondenter har jobbat som assessor i minst ett anläggningsprojekt. 
Intervjufrågorna finns i bilaga 1. 

3.1  Arbetssättet  
Alla respondenter anser att det är väldigt viktigt att börja med att samla in 
bevis tidigt i projektet. Respondent 1 och 3 tycker att man lätt skjuter på 
arbetet på grund av att annat kommer i vägen, börjar man med det tidigare 
finns även möjligheten till att lättare komma upp till ett högre betyg. 
 
Citat respondent 3 
”Börja starkt och jobba med det hela tiden och slappna inte av någon gång 
utan jobba med det kontinuerligt då blir det en mycket behagligare resa.” 
 
Respondent 2 och 3 tycker att utmaningen är att klara av det tunga jobbet som 
kommer i slutet speciellt när man ska sammanställa massa andra dokument till 
kunden. Men det går att underlätta det svåra jobbet i slutet om man 
strukturerar upp arbetet bra under projektets gång. 
  
Citat respondent 2 
”Det är svårt att undvika att det blir mycket jobb i slutet men du kan kapa den 
toppen brukar jag säga.” 
  
Alla respondenter tycker att det är viktigt att få alla i projektet delaktiga i 
certifieringen, det ska inte bara vara assessorn som samlar in bevis. Alla 
respondenter anser också att det kan vara svårt i början men om man lyckas få 
alla delaktiga så går arbetet mycket lättare.  
 
Citat respondent 1 
”När jag var på assessorutbildning så tryckte dem väldigt mycket på att det är 
viktigt att alla i projektet vet sin roll när man certifierar med CEEQUAL, man 
ska ha en som samordnar men det är inte meningen att samordnaren ska fixa 
alla bevis”. 
 
Respondent 4 berättar att i början av ett projekt som respondenten var 
involverad i hade alla inställningen att bevisen får du fixa som jobbar med 
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certifieringen så gör vi vårt. Men när respondenten lyckades vända den 
inställningen gick det mycket lättare, då kom personer i projektet själva och 
med bevis de hade fixat. 
 
Citat respondent 3 
”Produktionsfolk och folk ute står inte alltid med öppna armar och välkomnar 
miljöarbetet utan det krävs ju lite arbete och engagemang”. 
 
Alla respondenter anser att det är viktigt att få in certifieringsarbetet i det 
dagliga arbetet och på så sätt behöver det inte ta mycket mer tid att certifiera. 
Respondent 2 och 5 tycker det är bra att väva in CEEQUALarbetet i tidplanen, 
då blir det tydligt och man trycker på att samla in bevis kontinuerligt under 
projektets gång. Respondent 5 säger att vissa bevis kan du få av de rutiner som 
ändå ska göras t.ex. skyddsronder och miljöronder. 
 
Citat respondent 5 
”De bästa exempel på projekt är de där man har integrerat det i folks och i 
många yrkeskategoriers dagliga arbete alla förstår och är med på tänket och 
kommer med idéer och lösningar”. 
 
Alla respondenter tycker att det krävs en person som jobbar heltid med 
CEEQUALarbetet, både för att samla bevis men även att utbilda alla i 
projektet så att de blir medvetna och involverade i arbetet. Alla respondenter 
tycker att när alla i projektet blir mer involverade så får alla större förståelse 
och fler hjälper till att hitta bevis. Det lyfter nivån i projektet ett steg. 
 
Respondent 1 säger att alla måste förstå vad som kan räknas som bevis och på 
så sätt kan alla vara delaktiga att samla in material. Då måste man vara tydlig 
och berätta för alla i projektet vad som görs. Det kan vara svårt för alla att ha 
koll på alla frågor men det kan vara bra att alla har en översiktlig förståelse.  
 
Respondent 2 säger att det är bra att ha med information om 
CEEQUALarbetet i en introduktion för alla som kommer till projektet. 
Respondent 2 tycker även att ett bra komplement till att stå och föreläsa om 
hållbarhet skulle kunna vara att alla får göra en miljöprofil på sig själv och på 
så sätt öka medvetenheten hos varje person. 
 
Citat respondent 2 
”Det blir inte såhär malande framför en PowerPoint presentation utan man 
reflekterar lite kring sig själv hur jag lever och vad är det jag kan göra”. 
 
Respondent 4 säger att man måste uppmärksamma folks initiativ, på så sätt 
blir alla mer benägna att hitta bevis. Därför är det väldigt viktigt att betinga 
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om miljöarbetet till något positivt. Respondent 4 säger att tidigare på 
miljöronderna kunde man bara fylla i anmärkningar på saker men nu kan man 
även fylla i positiv observation. Tidigare var det bara negativt betingat då 
fylldes det bara i negativa saker och negativa foton. 
  
Respondent 1,2 och 5 säger att produktionen alltid går först och då kan det 
hända att miljöarbetet hamnar sidan om. Respondent 2 och 5 säger att 
certifieringen kan skapa frustration i projektet om det är pressat och därför inte 
kommer i första hand. 
 
Citat respondent 2 
”Du måste ju släcka dem bränder som är och då kan det bli ganska pressat”. 
 
Respondent 3, 4 och 5 tycker att det blir lättare att ha beställaren med sig och 
få in CEEQUALarbetet tidigt i processen. 
 
Citat respondent 3 
”Har man inte det kan det vara en jäkla uppförsbacke, det blir ju ändå att de 
som ska betala för det”. 
 
Respondent 3 säger att det lättaste är att ha ett whole team samarbete då har 
redan beställare och projektörer tänkt på CEEQUALarbetet innan 
produktionen tar vid. Om enbart produktionen är en del av certifieringen kan 
det vara svårt att påverka hur projektörer har tänkt och ritat med t.ex. olika 
materialval m.m. Respondent 5 säger att om man har beställaren med sig kan 
man mötas vid frågor och komma fram till klokare lösningar. 
 
Citat respondent 3 
”Det är ju liksom svårt för oss när det står föreskrivet en sak att ändra till 
något annat vi kan ge förslag men då krävs det att projektören och beställaren 
är med på det”. 
 
Alla respondenter tror att arbeta med CEEQUAL kan delvis vara ett medel i 
att nå klimatneutralitet år 2050. Respondent 4 och 5 säger också att det inte 
nödvändigtvis behöver vara certifieringssystemet CEEQUAL men då det är i 
stort sätt det ända certifieringssystemet för anläggningsbranschen så anses det 
passande. 
 
Respondent 1, 4 och 5 säger också att något vi är dåliga på i byggbranchen i 
Sverige är Livscykelanalys (LCA), vilket de trycker mycket på i CEEQUAL. 
Respondent 1 säger att det görs mycket klimatkalkyler men då kollar man bara 
på växthusutsläpp medans i en LCA tar man steget längre. Respondent 5 säger 
att största delen i att nå klimatneutralitet är att minska CO2 utsläppen. 
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Respondent 5 säger också att Skanska har gjort konsekvensanalyser för att se 
var i produktionen det genererar mest CO2 utsläpp och på så sätt var det är 
effektivast att minska CO2 utsläppen.  
 
Citat respondent 5 
”Det är i stort sätt bara det vi jobbar med vi har dels gjort 
konsekvensanalyser och arbetat för att se om och hur man kan minska våra 
utsläpp, vad som krävs liksom”. 
 

3.2  Svårigheter  
Respondent 1 och 2 tycker inte att det är optimalt att ha en nyexaminerad som 
assessor på grund av att den personen ofta inte har så stor erfarenhet av 
byggprocessen men att personen absolut kan ha en biroll med att hjälpa till att 
samla in poäng. Däremot tycker respondent 4 och 5 att så länge man har rätt 
stöd från projektchefen så går det bra att ha en nyexaminerad som assessor. 
Respondent 3 tycker att det kan vara på gott och ont med en nyexaminerad 
som assessor. Det kan fungera om den personen får rätt stöd, gärna i form av 
att någon som har mer erfarenhet kommer ut till arbetsplatsen regelbundet för 
att stämma av så att arbetet går bra. Det kan ofta vara så att som ny kanske 
man inte riktigt vågar eller har ett för litet kontaktnät för att helt enkelt be om 
hjälp.  
 
Citat respondent 3 
” Jag var ju ny och jag visste inte riktigt vad jag skulle ta tag i så jag kände 
att mentorn skulle gärna varit närmre och kanske inte suttit på projektet men 
kanske kommit dit och besökt emellanåt utan att jag bjudit in dem som då 
hade kunnat väglett en mer i arbetet”. 
  
Respondent 4 och 5 tycker att det kan vara ett problem att verifieraren 
kommer från England. Respondent 4 säger att det går bra att redovisa tydliga 
bevis men det kan vara svårt att bevisa engagemanget i projektet när 
verifieraren endast kommer på platsbesök ett par timmar och försöker sätta sig 
in i projektet. Verifieraren kommer dessutom när projektet är klart, då kan det 
även vara svårt för den personen att få klarhet i olika moment i 
byggprocessen. Respondent 5 säger att det även kan vara ett problem att alla 
bevis måste vara på engelska. Alla våra dokument är på Svenska vilket gör att 
man måste lyfta ut bitar och översätta för att sedan förklara att det är integrerat 
i dokumenten. 
  
Alla respondenter tycker att det kan vara svårt och tar mycket tid att 
strukturera upp bevisen de säger att det inte finns någon tydlig mall utan att 
det är något man måste ta fram själv.  
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Citat respondent 4 
”Det var svårt att hitta ett system som funkade bra för att samla alla bevisen 
under tiden”. 
 
Respondent 5 tycker även att det är viktigt att skriva ner tydlig förklaring, 
motivering och argument för bevisen när de samlas in. På så sätt underlättas 
slutsammanställningen av certifieringen då det ofta är som mest att göra. 
 
Citat respondent 5 
”Det blir svårt om man bara har hänvisat till ett dokument där man egentligen 
inte vet vad som är gjort, jag försöker vara ganska noga med att jag vill ha 
beskrivning av vad man har gjort för själva frågan och det kan man ju jobba 
lite mer med under tiden snarare än på slutet”. 
  
Respondent 1, 2, 4 och 5 säger att manualen är svår att förstå. Men respondent 
2 säger att vet man var man ska lägga fokus så blir det lättare. Däremot så 
säger respondent 3 att manualen inte behöver vara svår om man vet hur man 
ska använda den, det gäller att kunna hitta bevis och argumentera varför något 
ska vara bevis. 
 
Citat respondent 2  
”Om man ger den till vem som helst så vill de inte ha med den att göra, det 
väcker ju liksom en slags bakut”. 
 
Alla respondenter är dock eniga om att det kan vara ett problem att förstå den 
engelska manualen då man inte alltid är van vid alla facktermer på engelska. 
Alla respondenter är också eniga om att när den svenska versionen kom blev 
det lättare. Det blev lättare att tolka många frågor på svenska då man är mer 
bekant med de svenska byggtermerna. Däremot måste man använda den 
engelska vid certifieringen för att verifieraren kommer från England och 
därför måste hela bevissamlingen ske på engelska. Respondent 1, 2 och 4 
säger att även den svenska manualen kan vara svårförståelig. Respondent 1 
och 2 säger att man hade kunnat jobba en del med ordförbättringar även i den 
svenska manualen. Respondent 4 och 5 säger att ibland får man tänka till vad 
de menar, man ska inte behöva vända och vrida på varje fråga för att förstå 
vad de menar. 
 
Citat respondent 2 
”Självklart förstår man den men man ska inte behöva läsa en fråga 5 gånger 
för att klargöra vad den verkligen säger”. 
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Respondent 2 och 5 säger att manualen ibland kan vara mer anpassad efter 
Englands byggbransch, ibland hänvisar de till arbetssätt i England som vi inte 
gör på samma sätt här. Respondent 2 säger att de har till exempel hårdare 
regler kring vattenhantering men tror att det även kommer bli så i Sverige i 
framtiden.  
 
Citat respondent 2 
”Vi är ju enormt bortskämda när det gäller vatten och vi kommer hamna där 
också snart för att vi får strängare regler där tror jag”. 

3.3  Bevis  
Respondent 1, 2, och 3 säger att det är väldigt viktigt att jobba med att 
informera och undvika att störa tredje man. Respondent 1 och 2 säger att de 
jobbade mycket med en hemsida där de kunde informerade närboende om vad 
som hände i projektet. På så sätt blev alla informerade om viktiga händelser 
och då blev alla mer förstående. Respondent 1 och 2 säger även att de kunde 
hänvisa mycket till hemsidan vid många CEEQUAL punkter. Respondent 3 
säger att certifiera med CEEQUAL innebär inte bara de klassiska 
miljöfrågorna. Det handlar också mycket om hur man påverkar/respekterar 
tredje man medan man bygger vilket de fick ut mycket av. 
 
Citat respondent 3 
”Vi försöker göra så minimal påverkan som möjligt för dem runtomkring”. 
 
Respondent 1, 2, och 5 säger att projektplanen är ett väldigt bra bevis, de 
berättar att den kan man hänvisa mycket till. Respondent 2 säger att det 
underlättar om man gör en utförlig projektplan tidigt, då har man med sig 
mycket material att använda som bevis. Respondent 5 säger även att man kan 
ta mycket bevis från miljöplan, miljö- och skyddsronder, riskhantering och 
även från eventuell miljökonsekvensbeskrivning. Respondent 1 säger också att 
i ett projekt så gjorde de en hållbarhetsplan som de kunde hänvisa mycket till. 
Respondent 5 säger att bakomliggande rapporter är väldigt bra att använda 
som bevis. Det kan vara till exempel förundersökningar eller utredningar 
under projektets gång.  
 
Citat respondent 5 
”Vi gjorde tidiga vattenutredningar där vi hade bevis på hur vi skulle göra för 
att inte skada vattendraget. Vi gjorde även efterkontroller med experter för att 
se så det inte blivit några förändringar efter”. 
 
Respondent 4 och 5 säger att foton och filmer är väldigt bra bevis. Respondent 
4 säger att istället för att bara skriva i ett mötesprotokoll att till exempel såhär 
har vi tagit hand om vattnet så är det mycket bättre att ha med en bild på en 
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vattenuppsamling som vi har för att fylla på våra motorkapar m.m. 
Respondent 5 säger att bilder och filmer kan vara väldigt bra att visa för 
verifieraren då verifieraren endast kommer och besöker projektet när det är 
klart och då inte kan se väsentliga moment i byggprocessen. 
 
Alla respondent tycker att materialval, återvinning och återanvändning av 
material är mycket bra bevis. Respondent 3 säger att man kan tjäna på att välja 
material som har mindre klimatpåverkan i framtagningsprocessen. Men det 
kan vara svårt för det står ofta föreskrivit vilket material som ska användas, 
det går att ge förslag men då måste projektören och beställaren vara med på 
ändringen. Respondent 1 säger genom att återvinna eller återanvända mycket 
material på plats kan man vinna mycket poäng i certifieringen. Då slipper man 
köpa in material och på så sätt minskas transporter och även klimatutsläppen. 
Återanvändning är också förenat med ekonomin, man sparar mycket pengar på 
att slippa köpa in nytt material. 
 
Citat respondent 1 
”Vi sprängde jätte mycket berg och det här berget kunde vi återanvända sen 
för att bygga upp vägen igen”. 
 
Respondent 1, 4 och 5 anser att Livscykelanalys (LCA) är något som de 
trycker mycket på i CEEQUAL vilken man kan få mycket poäng från. De 
säger att LCA tyvärr inte används i lika stor utsträckning i Sverige som i 
England men att de anser att det kommer bli en ökad användning av LCA 
även i Sverige. 
 
Alla respondenter säger att mycket saker gör vi redan inom Skanska som går 
att ta bevis från. Ett bra exempel är grön arbetsplats där det redan finns mycket 
dokument som kan användas till CEEQUAL certifiering. Exempel kan vara 
statistik över el och vattenförbrukning, krav på kemiska produkter och 
miljömärkta bränslen till maskiner. 
 
Citat respondent 2 
”Mycket är faktiskt gratis poäng skulle jag säga när vi jobbar i Skanska, för vi 
gör väldigt mycket fina saker redan så det handlar egentligen om att bevisa 
det”. 
  
Respondent 4 och 5 säger att i en bra organisation och ett bra projekt så görs 
mycket bra ändå men om man arbetar med CEEQUAL går man det steget 
extra, man lägger mer fokus på att komma på smarta och innovativa lösningar 
för miljön. 
 
Citat respondent 4 
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” Det var väldigt kul att vi fick testa alla våra alternativ och att vi hade chefer 
som trodde på oss”. 
 
Respondent 3 säger att flera bevis kunde användas på flera frågor det gäller 
bara att ha bra argument för det. 

3.4  Kostnad  
Alla respondenter säger att kortsiktigt så kostar det att certifiera men 
långsiktigt kan man tjäna på det. CEEQUAL tar ut en avgift för att certifiera 
ett projekt som beror på projektets storlek ekonomiskt. Alla respondenter 
tycker också att man ska ha en extra resurs som jobbar enbart med CEEQUAL 
och miljöarbete i ett projekt som ska certifieras då det tar mycket tid att få en 
överblick över allt. Respondent 2 säger att det tar mycket tid att göra egna 
sammanställningar över bevisen så om man hade skapat något standard 
dokument för bevisinsamlingen hade man kunnat spara väldigt mycket pengar. 
Respondent 3 och 4 tycker att det är mer lönsamt att certifiera större projekt då 
det är lättare att ha råd med en extra resurs som jobbar heltid med 
certifieringen. De säger även att det underlättar mycket om man har 
kunden/beställaren med sig.  
 
Alla respondenter säger att det går att hitta ekonomisk vinning i miljöarbete 
om man hittar smarta lösningar där man kan återanvända material och på så 
sätt slipper frakta bort och köpa nytt material. Respondent 5 säger att i ett 
trafikplats projekt som respondenten jobbade där lyckades de skära ner på 
antalet KC pelare och det var bra både för miljön och ekonomin. Där kunde de 
även öppna vägen 10 månader tidigare vilket ger en stor samhällsekonomisk 
vinst. 
 
Citat respondent 1 
”Miljö och ekonomi går hand i hand om man kan återanvända mycket saker i 
projektet eller om man tänker i dem banorna så finns det pengar att tjäna och 
det är ju därför vi jobbar”. 
 
Respondent 1, 2, 4 och 5 säger att det ofta vägs in mjuka parametrar i anbud så 
som organisation, arbetsmiljö och hållbarhet och därför finns även 
möjligheten att vinna anbud i framtida projekt på grund av att man jobbar med 
miljöarbete. Respondent 4 och 5 säger även att en certifiering av ett projekt 
kan ge väldigt bra PR för kunden/beställaren och även alla inblandade. 

3.5  Kunskapsöverföring  
Respondent 1, 2, 3, och 4 tycker att det är för dålig kunskapsöverföring inom 
Skanska. Respondent 1 och 2 säger att efter vissa projekt så har de haft 
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erfarenhetsmöten där de diskuterar hur det gått och vad man kan ta med sig till 
nästkommande projekt.  
 
Citat respondent 1  
”Jag ska faktiskt gå på ett erfarenhetsåterföringsmöte om några veckor och 
då kommer vi ta det här; vad kan man ta med sig för lärdomar och hur ska 
man kunna göra framöver om man ska CEEQUAL certifiera och vad behöver 
man tänka på”. 
 
Respondent 2 var på ett erfarenhetsmöte 2012 efter ett projekt men tycker inte 
att den informationen spreds vidare till framtida projekt. Respondent 2 säger 
att vi kan verkligen bli bättre på att hjälpas mer internt. Assessorerna borde ha 
mer erfarenhetsmöten med någon typ av kunskapsöverföring till exempel dela 
med sig av vilka verktyg alla har för att certifiera och hur allas 
sammanställningar ser ut. 
 
Citat respondent 2 
”Det är bra att vi har de här erfarenhetsmötena men vad gör vi med den 
informationen och hur jobbar vi med den sen, den behöver ju också 
omhändertas”. 
 
Respondent 2, 3, 4, och 5 säger att det hålls uppstarsmöte vid CEEQUAL 
projekt om vad certifiering med CEEQUAL innebär i stora drag. Respondent 
5 säger att vi försöker ordna träffar för dem som har gjort CEEQUAL projekt 
tidigare så att dem kan lära av varandra. Respondent 3 och 4 säger att i region 
Stockholm träffas vi som varit involverade i CEEQUAL projekt och 
diskuterar och byter lite tips. Vi träffats innan ett nytt CEEQUAL projekt drar 
igång och instruerat varandra och delar information men vi har inget 
standardsystem för det. 
 
Respondent 2, 3, 4 och 5 tror att alla som varit involverad i ett CEEQUAL 
projekt blir mer medvetna om miljön som de sedan tar med sig till nästa 
projekt även om det inte ska certifieras.  
 
Citat respondent 4 
”Man lyfter hela projektet inom hållbarhet vilket sen folk behåller till nästa 
projekt för dem tar ju med sig det in i nästa projekt det blir som en utbildning 
av projektet”. 
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4  Slutsats/diskussion  

I detta kapitel diskuteras metoden och svar på varje frågeställning redovisas. 
Sedan anges slutsatser och rekommendationer samt förslag till vidare 
forskning. 

4.1  Metoddiskussion  
Användning av intervjuer lämpade sig bra som val av metod för att svara på 
undersökningen. Respondenterna gav utförliga svar på frågorna och det 
lämnades utrymme för de intervjuade att ge fria reflektioner tack vare den 
halvstrukturerade intervjuformen. Intervjuerna gjordes enbart med personer 
från företaget Skanska på grund av att undersökningen görs för att hjälpa dem. 
För att få en mer omfattande bild av hur entreprenörer går till väga vid 
certifiering med CEEQUAL hade personer från fler företag kunnat medverka i 
undersökningen. På så sätt hade det gett ett bredare tankesätt om att jobba med 
certifieringssystemet CEEQUAL. 
 
För att få en djupare förståelse om CEEQUAL och hur byggbranschen jobbar 
med hållbar utveckling gjordes en litteraturstudie. Litteraturstudien anses ge 
tillräcklig bakomliggande kunskap för att förstå och sätta sig in hur 
CEEQUAL fungerar för att sedan kunna förstå de problem och tankar som 
respondenterna har. 
  
För att ge en hög trovärdighet gjordes först en litteraturstudie för att ge 
tillräcklig kunskap om ämnet innan intervjufrågorna sammansattes och 
intervjuerna genomförde. Intervjuerna transkriberades för att få med allt som 
sagts och sedan lästes de igenom flera gånger för att verkligen förstå 
respondenternas tankar. Stycken plockades ut från alla intervjuer som var 
intressanta och delades upp efter teman som ansågs passande. Till sist 
sammanfattades alla teman med invävda citat från de olika respondenterna och 
skickades till respektive respondent. Trovärdigheten kan sänkas en aning på 
grund av sammanfattningen men i och med att respondenterna fick 
möjligheten att läsa igenom materialet behölls trovärdigheten. 
 
Respondenterna fick intervjufrågorna i förväg för att få möjligheten att 
förbereda sig. Detta gav respondenterna möjlighet att kunna fundera på 
frågorna och på så sätt ge bra svar vilket ger bättre pålitlighet i svaren. 
 
Vissa tankar pointerades bara av en del av respondenterna då det kom in i 
samtalet på grund av deras fria reflektioner i och med att en halvstrukturerad 
intervju genomfördes. Detta kan medföra att de respondenter som inte nämnts 
vid vissa påståenden kanske även hade samtyckt om samtalet hade lett in på 
samma spår. 
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4.2  Frågeställning  1  
Frågeställning 1 lyder: Vilka problem kan entreprenörer ställas inför vid 
miljöcertifiering av anläggningsprojekt? Syftet med frågeställningen var att 
ringa in faktorerna som kan bidra till problem vid miljöcertifiering. 
 
De problem som de intervjuade respondenterna har framhävt sammanställs 
nedan. 
 

1.   Mycket jobb i slutet av certifieringen när alla bevis ska sammanställas. 
 

2.   Svårt att få alla i projekten delaktiga vid certifieringen.  
 

3.   Det kan skapa frustration om projektet är tidspressat. Produktionen går 
alltid först och då kan det hända att miljöarbetet hamnar sidan om. 
 

4.   Svårare om inte beställaren/kunden är med på certifieringen. Om man 
inte har beställaren med sig kan det vara svårt att mötas vid frågor och 
komma fram till kloka lösningar. 
 

5.   Kan vara ett problem att verifieraren är från England. Dokumenten som 
görs i samband med ett projekt är oftast på Svenska. Det gör att man 
måste lyfta ut bitar och översätta för att sedan förklara att det är 
integrerat i dokumenten. Även att verifieraren endast kommer för att 
besöka projektet när det är klart. Då kan det vara svårt för verifieraren 
att få klarhet vad som har gjorts under projektets gång. 
 

6.   Kan vara svårt att strukturera upp bevisen. Det finns ingen tydlig mall 
utan det måste tas fram själv. 
 

7.   Manualen kan vara svår att förstå. Speciellt den engelska manualen då 
den innehåller många engelska facktermer. 
 

8.   Kan vara ett problem att manualen delvis är mer anpassad efter 
Englands byggbransch. Ibland hänvisar de till arbetssätt i England som 
vi inte jobbar efter här i Sverige. 

4.3  Frågeställning  2  
Frågeställning 2 lyder: Vad kan det finnas för lösningar till dessa problem? 
Syftet med frågeställningen var att utreda hur entreprenörer som stött på 
eventuella problem löst dem och på så sätt kunna undvika samma problem i 
framtiden. 
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Eventuella lösningar på de problem som de intervjuade respondenterna har 
framhävt sammanställs nedan. 
 

1.   Det är svårt att undvika att det blir mycket jobb i slutet men det går att 
kapa den toppen. Det kan man göra genom att börja med 
bevissamlingen tidigt och strukturera upp arbetet under projektets gång. 
Det är även viktigt att få in CEEQUALarbetet i det dagliga arbetet. Det 
kan göras genom att till exempel väva in CEEQUALarbetet i 
tidsplanen. Då blir det tydligt och man trycker på bevissamlingen 
kontinuerligt under projektets gång. 
 

2.   För att få alla i projektet delaktiga vid certifieringen måste man få alla 
medvetna om vad det innebär att certifiera med CEEQUAL. Man måste 
vara tydlig och berätta för alla i projektet vad som görs. Det kan vara 
svårt för alla att ha koll på alla frågor men det är bra att alla har en 
översiktlig förståelse. Ett sätt att utbilda är att ha med information om 
CEEQUAL i en introduktion för alla som kommer till projektet. Det kan 
även vara bra att göra andra innovativa saker för att göra folk medvetna. 
Ett exempel kan vara att alla får göra en miljöprofil på sig själv och på 
så sätt ökar medvetenheten hos varje person. Man måste också 
uppmärksamma folks initiativ och på så sätt blir alla mer benägna att 
hitta bevis. 
 

3.   Det man kan göra för att motverka att frustration uppstår kring 
CEEQUALarbetet om projektet blir tidspressat är att ha en extra resurs 
som enbart jobbar med CEEQUAL och miljöarbete. På så sätt finns den 
resursen även om projektet blir tidspressat. Är det inte möjligt att ha en 
extra resurs så är det extra viktigt att börja med bevisinsamlingen i tid 
och se till att ha det bra strukturerat. På så sätt är man redan en god bit 
på vägen och det blir lättare att fortsätta bevisinsamlingen även om 
projektet blir tidspressat. 
 

4.   Det är lättast att ha ett whole team samarbete då har redan beställare och 
projektörer tänkt på CEEQUALarbetet innan produktionen tar vid. Men 
om projektet är en certifiering construction kan det vara bra att få 
beställaren medveten om att projektet certifieras och få beställaren att 
ha en positiv inställning till det. Då kan det bli lättare att få med sig 
beställaren på eventuella ändringar eller miljösatsningar och 
tillsammans komma fram till kloka lösningar. 
 

5.   Det går ej att komma undan att behöva sammanställa alla bevis på 
engelska i och med att verifieraren kommer från England. Men man kan 
underlätta genom att översätta bevisen kontinuerligt under projektets 
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gång så man inte behöver sitta i slutet och översätta alla bevis när det 
ofta är som mest att göra. Genom att ha mycket bilder och filmer med i 
bevisen kan man underlätta för verifieraren att få klarhet över vad som 
gjorts under projektets gång. 
 

6.   Det kan underlätta att strukturera upp bevisen genom att ta kontakt med 
andra som har certifierat med CEEQUAL och diskutera och dela med 
sig av sina erfarenheter till andra. Det underlättar också att skriva ner 
tydlig förklaring, motivering och argument för bevisen när de samlas in. 
På så sätt blir det lättare att förstå och komma ihåg vid verifieringen i 
projektets slut.  
 

7.   Man kan inte undkomma att manualen kan vara svårförståelig. Det man 
kan göra är att diskutera med andra för att få en bättre klarhet i de 
eventuella oklarheterna. Ett bra hjälpmedel är att använda den svenska 
manualen för de flesta inom byggbranschen är mer vana vid svenska 
byggtermer. Dock måste man certifiera på den engelska manualen då 
verifieraren kommer från England. Men desto mer man använder 
manualen och lär sig hur den fungerar blir man mer bekväm med att 
använda den. 
 

8.   Man kan inte undkomma att manualen delvis är mer anpassad efter 
Englands byggbransch. I början av certifieringen hålls ett möte om 
eventuella frågor som ska uteslutas på grund av att de inte är relevanta i 
projektet. Då kan det finnas en möjlighet att utesluta frågor som inte 
anses anpassade till den svenska byggbranschen.  

4.4  Frågeställning  3  
Frågeställning 3 lyder: Vad bör man tänka på i anbudsskedet av ett projekt 
som ska miljöcertifieras? Syftet med frågeställningen var att lära sig genom 
erfarenheter från entreprenörer som varit med i projekt som miljöcertifierats 
och på så sätt ta fram ett hjälpmedel för att underlätta vid certifiering av 
anläggningsprojekt. 
 
Man bör tänka på att det ligger en kostnad för att certifiera som beror på 
projektets storlek. Man bör också tänka på att det är väldigt bra att ha en extra 
resurs som kan jobbar heltid med CEEQUALarbetet och diverse miljöarbete. 
Detta är viktigt då det kan ta mycket tid att certifiera ett projekt. Om en person 
jobbar med att sammanställa alla bevis och utbilda folk i projektet blir alla mer 
medvetna och delaktiga i certifieringen och då blir det mycket lättare. Det är 
även viktigt att försöka få beställaren medveten eller ännu bättre att få 
beställaren delaktig i certifieringen. Då blir resan mycket behagligare och 
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möjligheten finns att få med sig beställaren på eventuella ändringar eller 
miljösatsningar och på så sätt komma fram till kloka lösningar tillsammans. 

4.5  Frågeställning  4  
Frågeställning 4 lyder: Vad ska man tänka på vid certifiering med 
CEEQUAL? Syftet med frågeställningen var att lära sig genom erfarenheter 
från entreprenörer som varit med i projekt som miljöcertifierats och på så sätt 
ta fram ett hjälpmedel för att underlätta vid certifiering av anläggningsprojekt. 
 

-‐   Det är väldigt viktigt att börja samla in bevis tidigt och strukturera upp 
bevissamlingen under projektets gång för att inte behöva stressa ihop 
allt i slutet. 
 

-‐   Verifieraren är från England, det innebär att alla bevis måste vara på 
engelska. Det är bra att sammanställa bevisen på engelska och skriva 
tydlig förklaring, motivering och argumentera för bevisen direkt när de 
samlas in. På så sätt blir det inte lika mycket i slutet av 
sammanställningen. 

 
-‐   Tar mycket tid att strukturera upp bevisen då det inte finns någon tydlig 

mall för detta. 
 

-‐   Försök få in CEEQUALarbetet i det dagliga arbetet. Till exempel om 
man tar med det i tidplanen blir det tydligt och man trycker på att samla 
in bevis kontinuerligt under projektets gång. 
 

-‐   Få alla delaktiga i certifieringen, det ska inte bara vara assessorn som 
samlar in bevis. 
 

-‐   Vissa bevis går att få från arbeten som ändå görs. Till exempel grön 
arbetsplats, skyddsronder och miljöronder. 

 
-‐   Det är bra att ha en extra resurs som jobbar med CEEQUAL som 

huvudsyssla. Både för att sammanställa bevis men även att utbilda alla i 
projektet inom hållbarhet. 

 
-‐   Certifieringen blir lättare om beställaren är involverad. Då kan man 

mötas vid frågor och komma fram till klokare lösningar. 
 

-‐   Det är viktigt att ha rätt stöd för assessorn om personen inte är erfaren. 
Gärna i form av att någon som har mer erfarenhet kommer ut till 
arbetsplatsen regelbundet för att stämma av att arbetet går bra.  
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-‐   Manualen kan vara svårförståelig då den innehåller många svåra 
facktermer på engelska. 

4.6  Slutsats  och  rekomendationer  
Det har varit väldigt intressant att skriva om certifiering med CEEQUAL. Dels 
för att jag insätt att det måste ske en stor förändring i byggbranschen för att 
Skanska ska kunna nå sitt mål att bli klimatneutrala till år 2050, men också för 
att jag har lärt mig mycket om miljöarbete i produktionen. Jag anser att 
CEEQUAL kan vara ett hjälpmedel på vägen att bli klimatneutrala. Jag tror 
dock inte det är det ända man behöver göra för att nå dit. Jag har insätt att 
klimatneutralitet till största del innebär att få en netto noll tillskott av 
klimatutsläpp ur ett livscykelperspektiv. Då CEEQUAL delvis kollar på hur 
mycket utsläpp verksamheten genererar kan det vara ett hjälpmedel på vägen. 
Men CEEQUAL tar upp så mycket mer än det. Jag tror att CEEQUAL kan 
vara ett verktyg att trycka på miljöarbetet i produktionen och göra folk mer 
medvetna om att vi måste tänka om och börja jobba mer hållbart. 
 
Det finns många svårigheter som entreprenören kan ställas inför vid 
certifiering med CEEQUAL. Jag har framhävt de svårigheter som 
respondenterna från intervjuerna har upplyst från de projektet dem har varit 
involverade i. Det jag blev mest förvånad över var att alla respondenter tycker 
att det var svårt och tar mycket tid att strukturera upp alla bevis. De säger att 
det inte finns någon tydlig mall utan det måste man ta fram själv. Detta är 
något som jag verkligen tycker att man borde jobba fram internt för att spara 
mycket tid och därav pengar.  

4.7  Förslag  till  vidare  arbete  
Som jag tagit upp i slutsatsen så tycker alla respondenter att det var svårt och 
tar mycket tid att strukturera upp alla bevis. De säger att det inte finns någon 
tydlig mall utan det måste man ta fram själv. Därför hade det varit bra att ta 
fram ett dokument eller mall för hur man kan strukturera upp bevisen på ett 
bra sätt och därigenom kan entreprenören spara mycket tid. 
 
CEEQUAL släpper en ny manual under 2018 som kommer vara ett samarbete 
mellan CEEQUAL och BREEM. Det hade varit väldigt intressant att följa upp 
det arbetet och bland annat se vilka förbättringar som gjorts. 
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6  Bilagor  

Intervjufrågor  CEEQUAL  
 

1.   Vad har du för arbetsuppgifter på Skanska? 
2.   Vad har du för bakgrund? 
3.   Hur länge har du jobbat på Skanska? 
4.   Vilken avdelning och region jobbar du i? 
5.   Vad gjorde du innan du jobbade på Skanska? 
6.   Vilka erfarenheter av CEEQUAL har du? 
7.   Kan du berätta om det senaste projektet du certifierade med 

CEEQUAL? 
8.   Hur var du involverad i projektet? 
9.   Vem var assessor i projektet från Skanskas sida? 
10.  Var du inblandad i hela processen? 
11.  Vilken samarbetsform i CEEQUAL blev projektet certifierat som? 
12.  Vilken certifieringsnivå (betyg) fick projektet? 
13.  Uppstod det några problem vid certifieringen? 
14.  Hur tror du att dessa kan undvikas? 
15.  Vilka bevis ansåg du var de effektivaste/bästa? 
16.  Upplevde du något som man kan dra nytta av i andra projekt? 
17.  Var det någon del i projektet som utmärkte sig och blev extra bra? 
18.  I efterhand finns det något som du skulle gjort annorlunda? 
19.  Har du varit inblandad i andra projekt som har miljöcertifierats? 
20.  Såg du några likheter och olikheter i de olika projekten? 
21.  Om du har arbetat med eller har erfarenheter om CEEQUAL, hur 

upplever du… 
a.   Manualen? 
b.   Arbetssättet? 
c.   Skillnaden från att inte certifiera ett projekt? 
d.   Ekonomin, tjänar ni på att göra ett certifierat projekt? 
e.   Resultatet? 

22.  Hur jobbar ni med kunskapsöverföring till ett nytt projekt som ska 
certifieras med CEEQUAL? 

23.  Ser du att några rutiner kan ändras för att få en förbättrad rutin till att 
certifiera projekt? 

24.  Ser du några nackdelar att jobba med certifiering? 
25.  Ser du några fördelar att jobba med certifiering? 
26.  Vad behöver man tänka på speciellt med miljöcertifieringen då vi är i 

Sverige istället för Storbritannien? 
27.  Finns det något som skulle kunna förbättras ytterligare med 

CEEQUAL? 
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28.  Tror du att arbetet med CEEQUAL-certifierade projekt kan vara ett 
arbete i att nå klimatneutralitet till år 2050? Hur? 

29.  Övriga synpunkter/kommentarer. 
 
 
 
 


