
 

 
 
 

 
 
 

Främjandet av hållbara 

byggnader 
En studie om hållbara val och intentioner inom fastighetsutveckling 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Matilda Hinsegård 

Alice Lingegård



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © Matilda Hinsegård & Alice Lingegård, 2021 

Båda författarna har gemensamt bidragit till hela examensarbetet 
 
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  



 

Främjandet av hållbara byggnader 

En studie om hållbara val och intentioner inom fastighetsutveckling 

 
The Promotion of Sustainable Buildings 
A Study of Sustainable Choices and Intentions in Real Estate Development 
 

 
 
Examensarbete utfört av/Master of Science Thesis by:  

Matilda Hinsegård, högskoleingenjörsutbildning inom Byggteknik med arkitektur, LTH 

Alice Lingegård, högskoleingenjörsutbildning inom Byggteknik med arkitektur, LTH 

 

Handledare/Supervisor:  

Urban Persson, Doktor, avdelningen för Byggproduktion, Lunds Tekniska Högskola 

 

Torbjörn Nordgren, Sektionschef för avdelningen Miljö & Energi, PE Teknik & Arkitektur 

Catrin Heincke, Energi & Miljökonsult, PE Teknik & Arkitektur 

 

Examinator/Examiner: 

Radhlinah Aulin, Doktor, avdelning för Byggproduktion, Lunds Tekniska Högskola 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
Nyckelord: Hållbar utveckling, Hållbara byggnader, Fastighetsutveckling, 
Fastighetsutvecklare, Miljöcertifiering, Nyproduktion, Klimatneutralitet 

 
Keywords: Sustainable development, Sustainable buildings, Property development, Property 
developer, Environmental certification, New production, Climate neutrality 



 

Abstract 
The issue of sustainability is today highly topical in all sectors and not least in the construction 

and real estate sector. Sustainable construction is today something that is encouraged and a 

great tool for achieving that is through environmental certifications, which aim to help players, 

such as property developers, to construct sustainable buildings. This thesis aims to investigate 

how property developers view sustainable development, what their intentions are to work with 

environmental certifications and whether there are any potential key factors in the promotion 

of sustainable buildings. As the climate issue is also very topical, it has also been considered 

important to examine how property developers view climate neutrality in this thesis.   

 

To answer the questions that have been asked, data have been collected through a literature 

study, mapping, and a series of in-depth interviews. These have been in the relevant area for 

property development and sustainability work. The mapping was applied with a digital survey 

and the interviews were held via video link. For mapping and interview, property developers 

with expertise in their companies’ sustainability work were invited. The material collected from 

the questionnaire and interviews is reported in the report’s result, which together with the 

theory form the basis for analysis and discussion, leading to the study’s conclusion.  

 

The study has shown that the participating property developers are positive about issues 

concerning sustainability, as it can contribute to competitiveness and create profitability. The 

connection to economics has been clear and an intention that has been interpreted from analysis 

and discussion, is that the participating companies are happy to see that their finances are 

promoted through environmental certification work. The economy has also been highlighted 

as a potential key factor in the promotion of sustainable buildings. Another intention that has 

been interpreted is that the participating companies are happy to see that their climate footprint 

is reduced during environmental work. Furthermore, the study has shown that property 

developers are positive about the work against climate neutrality but are skeptical about how it 

should be achieved, as the concept today seems to be arbitrary. Potential key factors for the 

promotion of sustainable buildings have, in addition to the economy, proven to be knowledge 

and knowledge dissemination. Environmental certifications have also been highlighted as a 

potential key factor, if they can meet the requirements and needs that actors, industry, and 

society place on them.  

 



 

Sammanfattning 
Hållbarhetsfrågan är idag högaktuell inom samhällets alla sektorer och inte minst inom bygg- 

och fastighetssektorn. Hållbart byggande är idag något som uppmuntras och ett bra verktyg för 

att uppnå detta är miljöcertifieringar, som hjälper aktörer, såsom fastighetsutvecklare, att bygga 

hållbara byggnader. Detta examensarbete har för avsikt att undersöka hur fastighetsutvecklare 

ser på hållbar utveckling, vad de har för intentioner bakom att arbeta med miljöcertifieringar 

samt om det finns några potentiella nyckelfaktorer i främjandet av hållbara byggnader. Då 

klimatfrågan likaså är väldigt aktuell har det också ansetts av betydelse att undersöka hur 

fastighetsutvecklare ser på klimatneutralitet i detta examensarbete.  

 

För att kunna besvara de frågor som ställts har underlag samlats in genom en litteraturstudie, 

en kartläggning och en serie djupgående intervjuer. Dessa har varit inom det berörda området 

för fastighetsutveckling och hållbarhetsarbete. Kartläggningen tillämpades med en digital 

enkät och intervjuerna hölls via videolänk. Till kartläggning och intervju tillfrågades 

fastighetsutvecklare med kompetens inom sina företags hållbarhetsarbete. Det material som 

insamlats från enkäten och intervjuerna redovisas i rapportens resultat, som tillsammans med 

teorin ligger till grund för analys och diskussion som leder till studiens slutsats.  

 

Studien har visat att de medverkande fastighetsutvecklarna är positivt inställda till frågor 

rörande hållbarhet då det kan bidra med konkurrenskraft och skapa lönsamhet. Kopplingen till 

ekonomi har i studien varit tydlig och en intention som tolkats ur analys och diskussion, är att 

de medverkande företagen gärna ser att deras ekonomi främjas vid miljöcertifieringsarbete. 

Ekonomin har också lyfts som en potentiell nyckelfaktor vid främjandet av hållbara byggnader. 

En annan intention som tolkats är att de medverkande företagen gärna ser att deras 

klimatavtryck minskar vid miljöcertifieringsarbete. Vidare har studien visat att 

fastighetsutvecklare är positiva till arbetet mot klimatneutralitet men skeptiska till hur det ska 

nås, då begreppet tycks användas godtyckligt idag. Potentiella nyckelfaktorer för främjandet 

av hållbara byggnader har, utöver ekonomin, visat sig vara kunskap och kunskapsspridning. 

Miljöcertifieringar har också lyfts som en potentiell nyckelfaktor, förutsatt att de kan möta de 

krav och behov som aktörer, bransch och samhälle ställer på dem. 
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1. Inledning 
 

I följande kapitel presenteras studiens bakgrund, syfte och frågeställningar, avgränsningar 

och studiens disposition.  

 
 

1.1. Bakgrund 
Idag genomsyrar hållbarhetsfrågan alla delar av samhället och det är viktigt att såväl individ 

som samhällsaktör tar sitt ansvar att arbeta mot en hållbar utveckling. Det krävs också ett 

samspel mellan sektorsgränser såväl som organisationsgränser. Bygg- och fastighetssektorn 

står idag för ungefär en femtedel av Sveriges totala utsläpp av växthusgaser (Boverket 2021a) 

och ungefär en tredjedel av landets totala energianvändning (Boverket 2021b). 

Energianvändningen för byggnader är även hög sett ur ett globalt perspektiv, då byggnader står 

för 40 procent av världens totala energiavändningen (Di Foggia 2018). Sektorn möter därmed 

stora utmaningar för att kunna bygga mer hållbart. Vidare kan det konstateras att majoriteten 

av Sveriges kommuner befinner sig i en bostadsbrist, vilket Boverket (2019a) klargjorde i den 

regionala bostadsmarknadsanalysen för 2019. Bostadsbristen har resulterat i en ökad byggtakt 

och detta ställer ytterligare krav på de byggnader som byggs eller ska byggas. Ett ökat 

byggande leder även till att allt mer material och energi kommer åtgå.  

 

Det har under en längre tid tillbaka lagts ett stort fokus på att förändra energianvändningen i 

svenska byggnader. De senaste 30 åren har de svenska energisystemen utvecklats och andelen 

förnybar energi har ökat. Detta har resulterat i en kraftig minskning av de totala utsläppen av 

växthusgaser (Boverket, 2018a). De senaste åren har klimatutsläppen aktualiserats än mer och 

2018 instiftade regeringen Färdplan 2045 för att ställa om Sveriges byggbransch till 

nettonollutsläpp av växthusgaser år 2045 (Byggföretagen 2020). Begreppet nettonollutsläpp 

innebär att byggandet ska ske med så låga utsläpp som möjligt, där utsläpp som inte går att 

eliminera skall kompenseras (Klimatordlista 2020). Att bygga på detta sätt innebär en stor 

omställning och ställer nya krav på de som initierar till byggande, det vill säga 

fastighetsutvecklare.  

 

Fastighetsutvecklare har möjlighet att bestämma projektets kvalitet och hur mycket hänsyn 

som tas till miljön på och runt tomten. Dess intentioner och val påverkar både byggnadens 

utformning och energiprestanda, såväl som hur stort klimatavtryck byggnaden kommer att ha 

under byggprocess och drift. Med hjälp av miljöcertifieringar kan fastighetsutvecklare arbeta 

för mer hållbara byggnader, samtidigt som de arbetar mot lönsamhet i sina projekt. För 

fastighetsutvecklare är det viktigt att skapa en värdefull produkt som ger fördelar ekonomiskt 

och gentemot andra aktörer. Rollen som fastighetsutvecklare innebär i stort ett viktigt 
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inflytande på stadens utveckling och utformning men också mot möjligheten att främja mer 

hållbara byggnader. Detta efter de regler och styrmedel som politiker och stat instiftar.  

 

De miljöcertifieringssystem som kan tillämpas av fastighetsutvecklare kan fungera som ett  

intyg på att miljöhänsyn tagits vid projektering av byggnaden. Systemen kan säkerställa en god 

standard då de tar hänsyn och ställer krav på viktiga områden i en byggnad, såsom god 

inomhusmiljö, bra materialval och låg energianvändning. Att miljöcertifiera en byggnad kan 

både leda till bättre miljöprestanda och lönsamhet. I dagens samhälle har fokuset på miljö- och 

klimatfrågor expanderat och det finns en vilja att välja produkter med mindre miljöavtryck 

(Andersson & Elofsson 2016). Det finns idag en efterfrågan på att miljöcertifiera byggnader 

och detta ställer krav på fastighetsutvecklare och dess miljöarbete.  

 

1.2. Syfte och frågeställning 
Syftet med detta arbete är att undersöka hur fastighetsutvecklare främjar hållbart byggande och 

vilka intentioner de har att arbeta med detta. Studien kommer att undersöka vad 

fastighetsutvecklare har för syn på miljöcertifieringar och klimatneutralitet för att få en bild av 

huruvida branschen tycker att dessa verktyg och mål är tillräckliga för att uppföra hållbara 

byggnader.  

 

- Hur ser fastighetsutvecklare på hållbar utveckling? 

- Vilka intentioner har fastighetsutvecklare med att arbeta med miljöcertifieringar? 

- Hur ser fastighetsutvecklare på klimatneutralitet? 

- Vad för potentiella nyckelfaktorer finns det i främjandet av hållbara byggnader? 

 
1.3. Avgränsningar 
Denna studie fokuserar på hållbarhetsarbete inom Sveriges gränser och är begränsad till att 

undersöka fastighetsutvecklares roll inom hållbart byggande, där enbart nyproduktion beaktas. 

Avgränsning har gjorts till att enbart beakta privata fastighetsutvecklare och studien berör 

därmed inte offentliga upphandlingar.  

 

Tillsammans med handledare har BREEAM-SE, LEED, Miljöbyggnad, Svanen, WELL och 

NollCO2 inkluderats i studien då följande system har stor relevans i Sverige. Studien inkluderar 

inte miljöcertifieringen Green Building då den endast beaktar energiaspekter. 

 

Målgruppen för detta examensarbete är studenter med en byggnadsteknisk utbildning, såsom 

till exempel författarnas egen: Högskoleingenjörsprogrammet i Byggteknik med arkitektur. 

Även andra fastighetsrelaterade utbildningar kan ta del av arbetet. Examensarbetet kan också 

rikta sig till fastighetsutvecklare likt de som medverkat i studien.  
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1.4. Disposition 
Nedan följer en kort beskrivning av kapiteluppdelningen i studien.  

 

Kapitel 1 - Inledning 

Här presenteras vilken bakgrund som ligger till grund för studien, samt vilka syften och 

frågeställningar som studien bygger på. Avgränsningar redogörs även här.  

 

Kapitel 2 - Metod 

I detta kapitel behandlas de metodiska angreppssätt och den datainsamling som studien 

tillämpar. Vidare redogör författarna om studiens genomförande och giltighet.  

 

Kapitel 3 - Teori 

I detta kapitel redogörs teori som ligger till grund för denna studie samt analys och 

diskussion. Det första avsnittet behandlar hållbar utveckling. Det andra avsnittet behandlar 

Sveriges miljöarbete och Sveriges miljömål, aktuella färdplaner, lagar och regler presenteras. 

I det tredje avsnittet behandlas miljöarbete i form av miljöcertifieringar, livscykelanalys och 

klimatkompensation. I det sista och fjärde kapitlet behandlas begreppet fastighetsutveckling 

och dess koppling till hållbar utveckling samt hållbart byggande.   

 

Kapitel 4 - Resultat 

I detta kapitel redovisas det insamlade materialet från enkät- och intervjustudie med 

medverkande fastighetsutvecklare. Enkätstudien har utförts tillsammans med 12 personer som 

är ansvariga för hållbarhetsarbetet på respektive företag. Av dessa 12 personer har 6 av dem 

medverkat i en varsin djupare intervju som hölls via videolänk.  

 

Kapitel 5 - Analys och diskussion 

I detta kapitel analyseras och diskuteras det insamlade resultatet från enkät- och intervjustudier, 

detta med koppling till teori i kapitel 3.  

 

Kapitel 6 - Slutsats  

I detta kapitel besvaras studiens frågeställningar med hänseende till resultat och analys samt 

diskussion. Utöver det ges förslag på vidare studier inom det berörda ämnet.  
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2. Metod 

 
I följande kapitel presenteras metodiskt angreppssätt, datainsamlingsmetoder som använts i 

studien samt beskrivning av genomförande och giltighet.  

 

 

2.1. Metodiskt angreppssätt 
En studie kan genomföras med två olika typer av metodiska angreppssätt vilka benämns som 

kvalitativ och kvantitativ metod.  

 

Enligt Holme och Solvang (1996) präglas en kvalitativ metod av flexibilitet och ger data med 

primärt ett förstående syfte. Det centrala är att på olika sätt samla in information, dels för att få 

en djupare förståelse av det berörda problem som studeras och dels för att beskriva helheten av 

det sammanhang som problemet inrymmer. Med flexibilitet menas att det i metodens själva 

genomförande av undersökningen ska kunna göras ändringar på upplägg. Flexibiliteten gäller 

dels i förhållande till de erfarenheter som tillgodoses under undersöknings- och 

informationsinsamlingsfasen - om det upptäcks att frågeställningar glömts eller formulerat fel 

kan dessa rättas till -, dels det sätt som undersökningsenheterna närmas - valet av frågor och 

ordningsföljd kan ändras.  

 

En kvantitativ metod präglas snarare av strukturering och ger mätbar data - såsom frekvens, 

mängd, och samband - och dess främsta styrka är att de kan förklara olika företeelser. Med en 

kvantitativ metod präglas undersökningen av ett standardiserat upplägg. Vilket innebär dels att 

det skiljs mellan utveckling av problem och teorier jämfört med den konkreta 

informationsinsamlingen, dels att standardiseringen innebär att alla enheter som undersöks får 

samma frågor och svarsalternativ; ett exempel är enkätformulär. Detta upplägg innebär att 

forskaren i hög grad styr insamlingen av information, vilket kan ses som motsats i den 

kvalitativa metoden. Fördelen med detta tillvägagångssätt är att generalisering kan 

möjliggöras. Nackdelen är att det saknas garanti för att relevant information till frågeställning 

kommer samlas in, och om detta upptäcks under insamlingsfasen, är det inte möjligt att ändra 

(Holme & Solvang 1996).  

 

Det finns fördelar att kombinera kvalitativ och kvantitativ metod. Svaga och starka sidor hos 

metodiska redskap kan ömsesidigt stärka varandra och det finns därmed ofta en vinning att 

kombinera dessa två. Om man med två tillvägagångssätt studerar samma fenomen och får 

samma resultat, kan detta tyda på att den samlade informationen är giltig. Tillit kan också 

stärkas till analysresultatet på samma sätt, då olika metoder leder till likartade resultat. Om 

olika metoder ger olika resultat kan det finnas behov för nya tolkningar i studien. Detta behöver 
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inte innebära något negativt utan kan bidra till utveckling av nya tillvägagångssätt och en mer 

helhetsinriktad uppfattning om det fenomen som studeras, då fenomenet kan studeras och 

analyseras från olika synvinklar (Holme & Solvang 1996).  

 

2.2. Datainsamling 

2.2.1. Litteraturstudie 

Innan forskningsarbetet tar vid bör det skapas en vetenskaplig grund av befintlig 

dokumentation, det är en förutsättning för att undersökning och fördjupning inom det berörda 

området ska kunna göras. Syftet med en litteraturstudie är att sammanfatta den litteratur som 

finns inom det givna området, förstå forskningens utveckling inom området och minska risken 

att förbise redan gjorda kunskaper. Källor till den litteratur som insamlas ska redovisas öppet 

så oberoende granskare kan förstå författarnas utgångspunkter, men också för att andra inom 

området kan använda och bygga vidare på studiens resultat. Det är värdefullt att skapa sig en 

helhetsuppfattning om nuläget i kunskapsbildningen för att ha det som utgångspunkt i arbetet. 

Litteraturstudier är en upprepande process som varvas mellan nyckelordsbestämning, sökning 

till bedömning och sammanställning. Det är viktigt att arbeta med litteraturstudien i början av 

arbetet men också när avgränsade frågeställningar eller vidare resultat föreligger. Då kan 

författarna återvända till litteraturen och jämföra vad andra studier kommit fram till. En 

upprepande process av litteraturstudien kan därmed bli en integrerad del i arbetet (Höst m.fl. 

2006). 

 

2.2.2. Kartläggning 

En studie som har för syfte att beskriva en företeelse kan lämpligtvis göras med 

kartläggningsmetodiken. Metodiken är “stickprovsmässig frågeundersökning med i första hand 

beskrivande eller ofta förklarande syfte” (Rosengren och Arvidsson 2002). En kartläggning 

kan till exempel belysa vilka problem som anses vara av störst vikt i ett företag, men kan också 

röra sig om hur frekvent använt ett datorprogram är. En kartläggning kräver vanligtvis att ett 

urval görs, vilket innebär att om man har en stor population, bör några representanter väljas ut 

för metoden. Om man har en mindre population kan kartläggningen ofta tillämpas på hela 

urvalet. Det är med hjälp av urvalets svar som slutsatser kan dras om hela populationen (Höst 

m.fl. 2006).  En kartläggning kräver ofta ett effektivt sätt för att samla in och analysera data, 

då det ofta blir många personer som medverkar i studien. Ett vanligt sätt att tillämpa 

kartläggning är via enkäter, där en god struktur med listade frågor och svarsalternativ möjliggör 

att samla in svar i liknande form. En enkät kan både vara muntlig eller skriftlig, vilket innebär 

att den som utför kartläggningen antingen ställer frågorna till respondenten och antecknar i ett 

svarsformulär, eller att respondenterna svarar direkt i formuläret på papper eller i ett e-

formulär. En fördel med muntlig enkät är att den som ställer frågorna kan göra klargöranden 
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om frågor uppstår, men nackdel att det är mer tidskrävande för den som står bakom studien 

(ibid).  

 

En enkät som har ett fördefinierat svarsschema lämpar sig bra vid kvantitativ metod där frågor 

kan besvaras med siffror eller intervall. De frågor som inte går att ge entydiga svar på kan 

ställas i kvalitativ form. Detta kan antingen göras med ett fält för fritext eller frågor där 

respondenten får gradera hur väl påståendet stämmer överens med sin egna uppfattning. För att 

analysera den insamlade data som kartläggningen givit kan olika statistiska metoder användas. 

Medelvärde, varians och analys av spridning är olika metoder för att analysera data. För att 

underlätta analys och presentation av data kan olika grafiska metoder användas, såsom diagram 

(Höst m.fl. 2006).  

 

2.2.3. Intervju 

Till skillnad mot kartläggningsmetodiken kan intervjuer ge kunskaper på djupet och designen 

för metoden är flexibel, vilket betyder att frågor och inriktning kan förändras under studiens 

gång. Intervjuer kan vara strukturerade, halvstrukturerade och öppet riktade. En strukturerad 

intervju baseras på en förutbestämd frågelista som följs noggrant. Denna typ av intervju 

motsvarar i princip en muntlig enkät. Den halvstrukturerade intervjun har förutbestämda frågor 

som stöd, men ordning och utformning av frågorna kan komma att ändras beroende på 

intervjusituationen och intervjupersonens svar. Vid öppet riktade intervjuer styr 

intervjupersonen till stor del vad som tas upp i intervjun. Den som ansvarar för intervjun ser då 

till att intervjun håller sig inom ämnesområdet för undersökning genom inskränkning av frågor 

och respons. Det är fördelaktigt att intervjun spelas in som en ljudfil för senare transkribering 

av material (Höst m.fl. 2006).  

 

Analys av den data som samlats genom intervjustudie utförs med ungefär samma metoder som 

i en kartläggningsstudie. Däremot är generaliteten av svaren begränsade och kvalitativ data 

analyseras med andra typer av metoder, som datainsamling och analys. Kvalitativ analys 

handlar i grunden om att skapa struktur på det material som samlats in. Matriser, där 

observationer samlas under olika kategorier är ett sätt att gå tillväga. Det är i en kvalitativ 

analys ofta mindre relevant att söka efter slutsatser som till exempel “majoriteten av de 

underlydande är negativa till fenomenet” då sådana slutsatser beror på urvalet av 

intervjupersoner. Spårbarhet är centralt i den kvalitativa analysen och man kan istället söka 

efter slutsatser på ett djupare plan, för att nämna ett exempel hur man resonerar kring en 

särskild fråga (Höst m.fl. 2006).  
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2.3. Genomförande 

2.3.1. Arbetsprocess 

Med figur 1 nedan illustreras den arbetsprocess som studien förväntas följa under dess gång: 

 

 
Figur 1. Illustration av studiens arbetsgång (Skapad av författarna). 

 

Genomförande sker utifrån den problemformulering som gjorts för arbetets undersökning. 

Arbetet syftar till att undersöka fastighetsutvecklares syn på hållbar utveckling och dess val 

och prioriteringar inom miljöarbete och miljöcertifieringar. Det har ansetts lämpligt att använda 

en kombination av kvalitativt och kvantitativt angreppssätt då dessa kan stärka varandra och 

samtidigt ge studien en bred och djup förståelse på samma gång.  

 

Kartläggning tillämpas i denna studie med en enkätstudie, vars syfte är att undersöka 

fastighetsutvecklares miljöarbete och miljöcertifieringsarbete. Målet med den serie intervjuer 

som ska göras är att utforska hur fastighetsutvecklare ser på hållbar utveckling, 

miljöcertifieringar och klimatneutralitet och tillämpas med 6 digitala intervjuer. Då två typer 

av insamlingsmetoder använts, intervju och kartläggning, kan en mer komplett bild ges av det 

undersökta området. Detta kan likställas vid en triangulering. Vidare stärks studien av den 

litteraturstudie som gjorts för att ge en grundförståelse till det undersökta området.  

 

2.3.2. Litteraturstudie 

En litteraturstudie görs för att få en bättre helhetsbild av det område studien behandlar. Studien 

gjordes med syfte att få underlag för det kommande arbetet och undersöka vad som skulle 

komma att vara relevant inom det berörda området. För att läsaren ska få insikt i arbetets 

resultat och diskussion krävs en förståelse i litteraturen som presenteras i teoridelen. Det är 

därför viktigt att litteraturstudien görs nyanserat och grundligt. Litteraturstudien har i detta 

arbete grundats på både svenska och internationella litterära källor. Informationen har 

insamlats via böcker, manualer, föreskrifter, rapporter och pressmeddelanden. Primärkällor har 

prioriterats, då det ger förstahandsinformation om ämnet och därmed ökar textens trovärdighet.  
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Litteraturstudien har också agerat underlag till de frågor som enkät och intervju består av. 

Kompletterande datainsamling till litteraturstudie har krävts under studiens gång för att hålla 

arbetet uppdaterat till den utveckling bygg- och fastighetsbranschen genomgår. Branschen står 

inför stora utmaningar kopplat till hållbar utveckling och arbetet med miljöcertifieringar är 

högaktuellt, vilket kräver en uppdaterad teori. Initialt var tanken att litteraturstudien skulle vara 

komplett när enkät- och intervjustudien började genomföras, men en upprepande process av 

litteraturstudien har tillämpats och blivit en integrerad del i arbetet.  

 

2.3.3. Enkätstudie 

För att undersöka fastighetsutvecklares miljöarbete och miljöcertifieringsarbete ansågs en 

kartläggning i form av en enkät vara lämpligt, då det önskades att översiktligt belysa företagens 

arbete. Urvalet av respondenter till enkäten gjordes i samarbete med handledare på PE Teknik 

& Arkitektur i Malmö, som hjälpte till att välja företag inom rätt område och med rätt 

kompetens. Kontaktuppgifter till dessa kunde inhämtas från företagens egna hemsidor samt 

från handledarnas egna kontaktnät. De krav som ställdes på de företag som potentiellt skulle 

medverka i studien var att de hade ett pågående hållbarhetsarbete inom organisationen och att 

den respondent som valts ut skulle inneha en ledande position inom detta arbete, och därmed 

ha god kunskap inom det område som skulle studeras. Det ställdes också krav på att 

respondentens företag uppför miljöcertifierad nyproduktion, i vilken utsträckning 

specificerades dock inte. Syftet med enkätstudien var att kartlägga de intentioner och 

drivkrafter fastighetsutvecklare har vid och till miljöcertifieringsarbete och målbilden var att 

skapa en förståelse till varför val och prioriteringar av och inom miljöcertifieringar görs.  

 

Totalt tillfrågades 20 företag att medverka i enkätstudien, varav 12 svar från olika företag 

inkom. Förfrågning om medverkan skickades ut med mejl i ett tidigt stadie för att det skulle 

finnas utrymme att skicka ut fler förfrågningar vid bristande respons. Författarna spenderade 

mycket tid på att arbeta fram en enkät och ett mejl som skulle vara lättläst, koncis och tydlig. 

Detta för att författarna var medvetna om att de tillfrågade möjligen skulle finna det svårt att 

lägga tid på att fylla i enkäten. Mejlet komponerades och behandlades därför också med mål 

om att vara snabbläst. Av de 20 mejl som skickades ut till företagen uteblev åtta svar. Urvalet 

till studien kan därmed likställas som ett bekvämlighetsurval, där respondenterna väljs efter 

tillgänglighet och deras möjlighet att medverka (Ruane 2006). Respondenternas tillhörighet i 

urvalsgruppen har legitimerats av handledare, både på PE Teknik & Arkitektur och på 

institutionen. I avsnitt 2.3.5. presenteras de respondenter som medverkat i enkätstudien.  

 

Utöver information och beskrivning om studien innehöll det mejl, som skickades ut en länk till 

ett e-formulär, där enkäten skulle komma att besvaras. Enkäten konstruerades med hjälp av 
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Google Forms, vilket är ett verktyg från Google där webbenkäter kan skapas. Enkäten 

behandlade totalt sju frågor som strukturerades med både alternativfrågor och möjlighet till 

fritextsvar, se bilaga 1, där vissa delar är mätbara och vissa beskrivande. Enkäten är till största 

del kvantitativ, men med vissa kvalitativa frågor. Mejlet skickades ut i slutet av februari med 

en deadline på två veckor. Denna deadline förlängdes i brist på svar och totalt skickades det ut 

tre påminnelser under loppet av två månader. Sista svar på enkäten inkom i början på april. 

 

När alla svar från enkäten var inkomna sammanfattade författarna resultatet i ett dokument i 

syfte att enklare jämföra svaren. Diagram och figurer skapades för ett förtydligande av de 

siffror och svar som skulle komma att presenteras i bilaga 3. Författarna har valt att göra en 

sammanfattning i flytande text i resultatdelen för att underlätta förståelse. Efter färdigställande 

av sammanfattning och diverse diagram samt figurer påbörjade författarna arbetet med att få 

materialet från intervjustudie, som beskrivs nedan, klart. Därefter kunde själva analysen av det 

insamlade materialet påbörjas.  

 

2.3.4. Intervjustudie 

För att undersöka fastighetsutvecklares syn på hållbar utveckling, miljöcertifieringar och 

klimatneutralitet har en serie intervjuer gjorts med personer som besitter kompetens inom dess 

företags hållbarhetsarbete. Att tillämpa intervjuer har ansetts vara relevant då intervjuerna har 

haft för avsikt att undersöka de medverkande företagens miljöarbete djupgående och få fram 

både personliga såväl som organisatoriska åsikter.   

 

Urvalet till intervjuerna gjordes i samband med urvalet till enkätstudien och det är därmed 6 av 

företagen som svarat både på enkät och medverkat i intervju. Förfrågan till intervju skickades 

ut i samma mejl som beskrivits ovan, där företaget i slutet av mejlet ställdes frågan om de 

kunde tänka sig medverka i en kortare intervju för fördjupning i det ämne som enkäten 

behandlade. Om företaget var intresserade ombads de att besvara mejlet.  

 

Då förfrågan om intervju ställdes i samband med förfrågan om enkät, tillfrågades totalt 20 

respondenter på olika företag. Av de tillfrågade var det 6 företag som kunde tänka sig att 

medverka på intervjun. När respondenten accepterat medverkan skickades en kalenderinbjudan 

i mötesverktyget Google Meets enligt bokad tid. Intervjuerna hölls löpande under februari till 

april månad och varje intervju hade en varaktighet på ungefär 30 minuter. Det frågeformulär 

som författarna skulle använda för intervjun skickades ut en dag i förväg till den respondent 

som skulle intervjuas, i syfte att förbereda denne på de frågor som  intervjun skulle behandla.  

 

Intervjuerna strukturerades med ett frågeformulär som författarna utgick från. Formuläret 

strukturerades i tre områden: fastighetsutvecklares syn på hållbar utveckling, 

fastighetsutvecklares syn på miljöcertifieringar och fastighetsutvecklares syn på 
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klimatneutralitet, se bilaga 2. Varje område bestod av ett antal olika frågor som var riktade på 

det viset att respondenten hade möjlighet att utveckla sitt svar. Detta gav intervjun en halv 

strukturerad form, vilket beskrivs i avsnitt 2.2.3. Respondenterna hade möjlighet att påverka 

intervjuns innehåll och det fanns inte allt för stor styrning från författarens sida. 

 

Varje intervju började med att författarna gav en kort presentation av sig själva, studien och 

intervjuns struktur. Därefter gjordes det klart för den medverkande att dennes kommande svar 

skulle förbli anonyma i studiens resultat och analys. Respondenten tillfrågades om intervjun 

kunde spelas in, vilket den gjordes i samtliga intervjuer. En av författarna ställde därefter de 

tilltänkta frågorna enligt frågeformuläret medan den andre antecknade. När intervjun väl var 

hållen användes ljudfilen för att komplettera de anteckningar som gjorts. Det kan liknas vid en 

transkribering då allt från ljudfilen antecknades, även det som kunde ansetts vara irrelevant för 

studien. Detta då inget relevant skulle utelämnas i den kommande analysen. Ingen av de 6 

medverkande företagen önskade få tillgång till den transkription som dennes intervju gav.  

 

När alla intervjuer var hållna och transkriberade valdes den mest relevanta informationen ut. 

Det är bra att ha i åtanke att de svar som givits ofta är egna opinioner och inte fakta. Opinioner 

kan speglas av personen i fråga, dennes befattning, tidigare erfarenheter, men också av de 

företag respondenterna är anställda hos. Författarna har valt att presentera kvalitativ data i fyra 

olika kategorier för att underlätta för att kunna se samband inom varje område. I resultatet 

presenteras respondenternas åsikter under de rubriker som frågeformuläret strukturerades efter. 

 

2.3.5. Presentation av respondenter 

Respondenternas svar från enkät och intervju är konfidentiella, de har varit kända av 

författarna, men anonyma för läsaren. I tabell 1 visas en kortare presentation av de företag som 

medverkat.  
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Tabell 1. Lista över medverkande företag och dess verksamhetsområde (Samtliga beskrivelser 

har godkänts av respektive företag och sammanställts av författarna).  

 

Företag 
Medverkan i enkät- 
och intervjustudie  

Verksamhetsområde 

Atrium Ljungberg Äger, utvecklar och förvaltar fastigheter. Fokus på att utveckla attraktiva 
stadsmiljöer med blandat innehåll på starka delmarknader. 

Hufvudstaden Äger, förvaltar och utvecklar kommersiella fastigheter i city-belägna 
områden i Stockholm och Göteborg. Fokus ligger på långsiktighet och 
kvalitet.  

Kungsleden Äger, utvecklar och förvaltar kommersiella fastigheter. Företaget 
genomsyras av långsiktighet.  

Logicenters Äger, utvecklar och förvaltar moderna logistikfastigheter. Ledande i 
Norden inom området.  

Magnolia Bostad Utvecklar boenden, samhällsfastigheter och hotell i Sveriges tillväxtorter 
och storstäder. Verksamheten styrs av en helhetssyn som ska främjar 
hållbar utveckling. 

Vasakronan Äger, förvaltar och utvecklar centralt belägna kontors- och 
butiksfastigheter i Stockholm, Göteborg, Malmö och Uppsala. Merparten 
av beståndet ligger i Stockholm. 

Företag 
Medverkan i enbart 
enkätstudie  

 

Akademiska hus Äger, utvecklar och förvaltar miljöer för utbildning, forskning och 
innovation. Ett av landets största fastighetsbolag. 

Castellum Äger, utvecklar och förvaltar kommersiella fastigheter för kontor och 
logistikcenter. Företaget arbetar långsiktigt i sin strategi för tillväxt. 

Lidl Sverige AB Uppför och förvaltar lokaler med syfte för dagligvaruhandel. Företaget 
har ett stort fokus på hållbarhetsfrågor, däribland stort fokus på 
certifierade byggnader. 

Midroc Properties Hållbar samhällsutvecklare med stort fokus på samverkan. Utvecklar 
mark, detaljplaner och samarbetar i flera branschorganisationer samt 
utvecklingsprojekt som driver branschen framåt. Bygger kommersiella 
fastigheter, samhällsfastigheter, logistikcenter och bostäder.  

Wihlborgs Äger, utvecklar och förvaltar kommersiella fastigheter. Företaget agerar 
långsiktigt i både sin förvaltning och utveckling av fastigheter. 

Wästbygg Entreprenad- och projektutvecklingsbolag. Bygger och utvecklar 
bostäder, kommersiella byggnader, samhällsfastigheter, samt logistik- 
och industrianläggningar. 
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2.3.5.1. Intervjuperson 

Två olika befattningar har medverkat i intervjuerna och i tabell 2 presenteras en 

sammanställning av intervjupersonernas (IP) olika befattningar inom respektive företag.  

 

Tabell 2. Lista över vilka befattningar respektive intervjuperson innehar på dess företag. 
  

Intervjuperson (IP) Befattning 
IP1 Hållbarhetsansvarig 
IP2 Hållbarhetsansvarig 
IP3 Hållbarhetschef 
IP4 Hållbarhetschef 
IP5 Hållbarhetschef 
IP6 Hållbarhetschef 

 

2.4. Källkritik 

Källkritik innebär att kritiskt granska de källor och dokument som ska användas i studien. Ett 

urval bör göras baserat på trovärdighet och de källor som inte anses ha detta bör sorteras bort. 

Det är nödvändigt att ta reda på när och var dokumenten tillkommit. Frågor kan riktas direkt 

mot upphovsmannen: vem är denna och vad är dess relation till dokumentet? Har dokumentet 

framställts under någon form av påverkan? Är upphovsmannen en person med kompetens inom 

området? Vidare bör källkritik studera varför dokumentet tillkommit: “Vilket syfte hade 

upphovsmannen med dokumentet? Under vilka omständigheter tillkom dokumentet?” (Patel & 

Davidson 2019). 

 

2.5. Giltighet 

Giltighet i en studie kan bedömas i huvudsakligen tre olika avseenden; att resultaten är 

generella, att slutsatserna är välgrundade och att studien verkligen behandlar det fenomen man 

haft till avsikt att studera. De tre kategorierna brukar benämnas enligt följande:  

(Rosengren och Arvidsson 2002) 

 

➢ Reliabilitet beskriver hur pass tillförlitlig insamlad data och analys är, med hjälp av 

slumpmässiga variationer. 

➢ Validitet beskriver hur väl studien fokuserar på det den har för avsikt att mäta.  

➢ Representativitet beskriver hur pass generella slutsatserna är. 

 

För att uppnå god reliabilitet krävs noggrannhet i datainsamling och analys. För att stärka 

reliabiliteten kan man redovisa studiens genomförande så att läsaren kan göra en bedömning 

på tillvägagångssättet. Reliabilitet kan också stärkas genom att en utomstående person får ta 

del av materialet för att upptäcka eventuella svagheter. För att uppnå god validitet krävs det att 

det finns en koppling mellan det som ska undersökas och det som faktiskt mäts. För att öka 
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validiteten i ett arbete kan triangulering tillämpas, där flera olika metoder användas för att 

studera samma objekt. Representativiteten beror mycket på urvalet av det som undersöks och 

representativiteten kan stärkas med ett lågt bortfall av respondenter. Intervjuer är i stort sett 

inte generaliserbara (Höst m.fl 2006). 

 

2.5.1. Studiens giltighet 

Som nämnt ovan har data samlats in via litteraturstudie, enkät- och intervjustudie. Studien 

anses ha god validitet då flera datainsamlingsmetoder används, även kallat triangulering. 

Författarna har kontinuerligt kontrollerat att den data som insamlas från teori är uppdaterad och 

aktuell. Den litteratur och teori som studerats vid litteraturstudie har valts ut med tanke på 

tillförlitlighet och väsentlighet till det berörda området och den information som inte ansetts 

fylla kraven har sorterats bort. Studien kan därmed anses ha god reliabilitet. Vidare har källor 

från myndigheter, universitet och regering prioriterats i urvalen, då dessa anses ha hög 

trovärdighet.  

 

Datainsamling till litteraturstudien har kompletterats under studiens gång för att hålla arbetet 

aktuellt i en föränderlig bygg- och fastighetsbransch. Regelbundna samtal har hållits med både 

handledare på institution och PE Teknik & Arkitektur för att säkra studiens validitet samt för 

att verifiera att inhämtad information är uppdaterad.  

 

Studiens urval är baserat på företag vars arbete är snarlikt; det är företag som uppför 

kommersiella och icke-kommersiella byggnader, där företaget genomsyras av ett 

hållbarhetsarbete. De företag som tillfrågades är större fastighetsutvecklingsföretag på den 

svenska marknaden. Totalt tillfrågades 20 företag, varav 12 svarade på enkät och 6 personer 

medverkade i intervju; svarskvoten blev därmed 60%, respektive 30%. Då enkätstudien och 

intervjustudien kompletterar varandra med kvantitativt och kvalitativt innehåll rörande samma 

ämne, kan studien anses ha god representativitet. 
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3. Teori 
 

I följande kapitel presenteras fyra avsnitt, där det första behandlar hållbar utveckling. Det andra 

avsnittet behandlar Sveriges miljöarbete där mål, riktlinjer och lagar presenteras. Det tredje 

avsnittet behandlar olika typer av miljöarbete och det sista, och fjärde avsnittet behandlas 

begreppet fastighetsutveckling och dess koppling till hållbar utveckling och hållbart byggande.  

 
 

3.1. Hållbar utveckling 
Brundtlandkomissionen fastslog 1987 en definition för hållbar utveckling: “En hållbar 

utveckling är en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra förutsättningar 

för kommande generationers möjlighet att tillfredställa sina behov” (Persson & Persson 2020). 

Denna definitionen myntades enligt Ammenberg (2013) på uppdrag av Förenta Nationernas 

generalförsamling och gjorde att begreppet hållbar utveckling belystes i ett globalt perspektiv.   

 

Arbetet för hållbar utveckling kräver ett samspel mellan sektorsgränser såväl som 

organisationsgränser och det är en process utan färdig lösning. Arbetet omfattar sociala, 

ekonomiska och ekologiska dimensioner, där alla tre är viktiga och nödvändiga delar av 

utvecklingen. Dessa dimensioner kan prioriteras olika beroende på land och förutsättningar, 

men det är viktigt att alla tre beaktas för en hållbar utveckling (Ammenberg 2013). Vidare 

omfattar arbetet för hållbar utveckling en helhetssyn, dialog och kritisk tänkande; det utgör 

grunden för arbetet tillsammans med dimensionerna (Persson & Persson 2020).  

 

 
Figur 2. Venn-diagram om hållbar utveckling och dess dimensioner (Skapad av författarna) 

 

Som illustreras i figur 2 är de tre dimensionerna sammanflätade och de åtgärder som genomförs 

i någon dimension påverkar de andra. Den ekologiska dimensionen svarar för samspelet mellan 
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människor, djur, vatten, luft, växter och naturresurser. I syfte att uppnå hållbar utveckling måste 

naturen få den tid för återhämtning som krävs för att inte på lång sikt förstöras och därmed inte 

kunna brukas av framtida generationer. I syfte att uppnå den ekologiska dimensionen kan gröna 

investeringar göras. Det innebär också ofta en ekonomisk vinning att satsa på gröna 

innovationer. Den ekonomiska dimensionen är också viktigt för att ett samhälle på sikt ska 

utvecklas hållbart tillsammans med en stabil ekonomi. För att människor ska kunna utvecklas 

hållbart behöver de leva i ett samhälle där rättvisa och jämlikhet råder. Ett samhälle behöver 

därför utvecklas i trygghet, där människor har möjlighet att utöva kultur och få sina behov 

tillgodosedda (Ammenberg, 2013). Arbetet för en hållbar utveckling måste avhjälpa sociala 

ojämlikheter och miljöskador, samtidigt som en sund ekonomisk grund bibehålls (Bawa & 

Seidler 2009).  

 

3.2. Sveriges miljöarbete 

3.2.1. Sveriges miljömål 

För att visa vägen mot hållbar utveckling har Sveriges riksdag etablerat ett miljömålssystem 

för systematisk årsuppföljning av landets miljöarbete. Miljömålssystemet står i linje med 

Agenda 2030 och de globala målen som antogs av världens ledare 2015, vilka syftar till att 

främja en hållbar utveckling (FN 2019). Sveriges miljömålssystem består av ett 

generationsmål, 16 miljömål och ett antal etappmål (Sveriges miljömål 2021a). Jämfört med 

de globala målen i Agenda 2030 är följande mål mer preciserade gällande den miljökvalitet 

som krävs för en god miljö. För god uppföljning av miljöarbetets utveckling är detaljrikedom 

viktigt, likväl som att förstå vilka tänkbara åtgärder som kan behövas i arbetet. Ansvariga för 

den årliga uppföljningen av miljömålen är bland annat Naturvårdsverket, Boverket och 

Kemikalieinspektionen. Uppföljningen mynnar ut i en årlig rapport som visar Sveriges 

nationella genomförande av Agenda 2030 (Naturvårdsverket 2020a).  

 

Generationsmålet visar på den omställning som samhället behöver göra, för att kunna lämna 

över ett samhälle fritt från miljöproblem. För att nå dit behövs politiska riktlinjer, beslut och 

åtgärder både nationellt och internationellt. Generationsmålet kan först nås när de 16 nationella 

miljömålen i huvudsak är uppnådda samt när landets miljöpåverkan på andra länders miljö 

minskat avsevärt. Genom konsumtion av varor som orsakar miljö- och hälsoskador vid 

produktion och transport, påverkar Sverige andra länders miljö på flertal sätt (Sveriges 

miljömål 2021b). De 16 nationella miljömålen berör bland annat begränsad klimatpåverkan, 

renare luft och god bebyggd miljö, som alla har en koppling till bygg- och fastighetssektorn 

(Sveriges miljömål, 2021a). Många områden har koppling till varandra och uppfyllandet av ett 

miljömål kan leda till att andra uppfylls. Ett exempel på detta kan vara målet om ett 

klimatneutralt Sverige till 2045. Uppfyllandet av detta mål leder inte bara till nettonollutsläpp 
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av växthusgaser, utan leder även till renare luft och förbättrad god bebyggd miljö (Sveriges 

miljömål 2021c).  

 

För att göra det lättare att nå miljömålen och i sin tur generationsmålet, har riksdagen tagit fram 

etappmål som ska identifiera en önskad omställning i samhället. Sveriges etappmål berör 

avfall, begränsad klimatpåverkan, biologisk mångfald, cirkulär ekonomi, farliga ämnen, 

hållbar stadsutveckling, luftföroreningar och minskat matsvinn. För respektive etappmål 

konkretiseras mål och det tydliggörs var insatser bör sättas in. Inom etappmålet avfall, för att 

nämna ett exempel, är en punkt att mer bygg- och rivningsavfall materialåtervinns och 

förbereds för återvinning. Preciserat innebär detta citerat att “förberedande för återvinning, 

materialåtervinning och annan återvinning av icke-farligt bygg- och rivningsavfall, med 

undantag av jord och sten, ska årligen fram till 2025 uppgå till minst 70 viktprocent” 

(Naturvårdsverket 2021a).  

 

En stor omställning behöver ske för att nå de nationella och globala målen. Under det gångna 

året 2020 har regering och myndigheter gjort många insatser för att förbättra miljön i riktning 

mot miljömålen, men ändå har de flesta målen inte nåtts. En fördjupad utvärdering av 

miljömålen gjordes 2019 och visade att 15 av 16 miljömål inte nås, trots omfattande insatser 

och utveckling i rätt riktning (Naturvårdsverket 2021b). 

 

3.2.2. Färdplaner 

Färdplan 2045 

Färdplan 2045, benämnd Färdplan för en klimatneutral och konkurrenskraftig bygg- och 

anläggningssektor, är en plan i syfte att ställa om Sveriges bygg- och anläggningssektor till 

nettonollutsläpp av växthusgaser 2045 (Byggföretagen 2020). Färdplanen initierades av 

regeringsinitiativet Fossilfritt Sverige tillsammans med projektledning stödd av Skanska. 2017 

röstade riksdagen igenom ett klimatpolitiskt ramverk och en klimatlag stiftades 2018 

(Byggföretagen 2018). Färdplanen består av en beskrivning av nuläget, samt visioner om 

byggbranschens framtid och utvecklingen dit. För att nå de mål som satts upp måste ett 

livscykelperspektiv beaktas när det kommer till bland annat planering, projektering och 

byggande. Framstegen inom branschen ska kunna vara mätbara och planen innefattar inte bara 

ett slutmål, på nettonollutsläpp till 2045, utan även delmål under årens gång. Ett av delmålen 

förklarar att byggbranschen ska ha halverat sina utsläpp till 2030 (Byggföretagen 2020).  

 

Färdplanen erbjuder vägledning och kartläggning för att hjälpa företaget att beräkna sin klimat- 

och miljöpåverkan. Kartläggningsmetoden görs enligt fyra övergripande steg. Första steget är 

att identifiera källor, där företaget ska identifiera vilka utsläpp av växthusgaser som 

verksamheten ger upphov till inom energi, resor och transport samt material och avfall. Andra 

steget är att samla in data och underlag för att verifiera den mängd som används av energi, 
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transport samt material och avfall under året. Tredje steget är att kartlägga och beräkna, där 

företaget ska fylla i verksamhetens värden i ett beräkningsverktyg, kopplat till färdplanen, för 

att kartlägga och parallellt beräkna växthusgasutsläppen. Detta steget resulterar i ett nyckeltal. 

Fjärde steget är att dela in i scope enligt GHG-protokollet (Byggföretagen 2021). GHG-

protokollet är ett internationellt erkänt redovisningsverktyg och fungerar som en global 

standard för mätning, hantering och rapportering av verksamheters växthusgasutsläpp. 

Protokollet redovisar utsläppen i tre olika scope för att förenkla jämförelse mellan utsläppen; 

scope 1 innehåller direkta växthusgasutsläpp som verksamheten har direkt kontroll över, scope 

2 indirekta från elektricitet konsumerad av verksamheten och scope 3 indirekta 

växthusgasutsläpp som sker utanför verksamhetens gränser (The Greenhouse Gas Protocol 

2004). 

 

LFM30 

I syfte att skynda på utvecklingen mot ett klimatneutralt byggande har LFM30, Lokal färdplan 

Malmö 2030, tagits fram av Malmö Stad tillsammans med Fossilfritt Sverige, Sveriges 

byggindustri och ledande byggaktörer. Detta är den första lokala färdplan som gjorts i Sverige 

och togs i bruk redan 2019, ett år efter den nationella färdplanen initierades. Alla företag inom 

bygg- och anläggningsbranschen har möjlighet att ansluta sig till färdplanen men måste i 

gengäld kunna redovisa sina konkreta åtgärder för att minska sina utsläpp. Syftet med planen 

är att skynda på utvecklingen och det övergripande målet är att nå en klimatneutral bygg- och 

anläggningsbransch med nettonoll CO2-utsläpp redan 2030. Ett delmål är att alla anslutna ska 

halvera sin klimatpåverkan från nuläge till 2025 och att alla byggherrar ska ha startat minst ett 

klimatneutralt byggnadsprojekt (LFM30 2020).  

 

3.2.3. Befintlig lagstiftning 

Svensk bygg- och fastighetssektor styrs och regleras av särskilda regler och lagar. Detta för att 

säkerställa att byggnader och anläggningar håller god kvalité och säkerhet i nutid som framtid.  

 

Plan- och bygglagen, PBL 

Plan- och bygglagen är den lag i Sverige som reglerar planläggning av mark, vatten och 

byggande. Lagen syftar till att främja samhällets utveckling med jämlika och goda sociala 

förhållanden. Bestämmelser inom Plan- och bygglagen kan vara regleringar och krav på 

framtagning av översikts- och detaljplaner för kommuner, men också bestämmelser kring 

bygglov och många fler krav och bestämmelser kring byggande och anläggning (Sveriges 

Riksdag 2010).  

 

Boverkets byggregler, BBR 

Boverkets byggregler baseras på de tekniska egenskaperna i PBL (Plan- och bygglagen) och 

PBF (Plan- och byggförordningen) och behandlar bland annat regler om utformningskrav och 



18 
 

krav på tomt. Byggreglerna exkluderar konstruktionskrav såsom bärförmåga, stadga och 

beständighet som finnes i Boverkets konstruktionsregler Europeiska konstruktionsstandarder, 

EKS (Boverket 2018b).  

 

Alla byggåtgärder - såsom nybyggnation eller att befintlig byggnad ändras - ska uppfylla 

Boverkets bygg- och konstruktionsregler. Dessa regler utgör de minsta krav som samhället 

kräver att byggnad minst ska uppfylla. I BBR är några av de preciserade kraven buller, 

brandskydd, tillgänglighet, god inomhusmiljö, skydd för hälsa, miljö och hygien, barnsäkerhet 

samt energihushållning (ibid).  

 

Miljöbalken, MB 

Miljöbalken är en lagstiftning som utfärdades 1998 och trädde i kraft 1999. Balken ersatte då 

ett stort antal äldre lagar som fanns tillgängliga på miljöområdet. Miljöbalken upprättades med 

sju avdelningar med totalt 33 kapitel. Första avdelningen behandlar övergripande händelser där 

balkens mål och tillämpningsområde behandlas. Andra avdelningen innehåller bland annat 

allmänna hänsynsregler och innehåller även övergripande regler som ligger till grund för 

tillämpning av balkens bestämmelser; i sjätte kapitlet behandlas viktiga regler om 

miljökonsekvensbeskrivningar och annat beslutsunderlag. Tredje avdelningen består av 

särskilda bestämmelser för vissa verksamheter och innehåller kapitel där det bland annat 

beskrivs vad en miljöfarlig verksamhet menas med (Nationalencyklopedin). I denna avdelning 

behandlas även avfallsförordningen, som preciserar vad ett avfall är, samt hur det borde 

behandlas vid avfallshantering. Förordningen syftar till att verka avfallsförebyggande samt 

främja återbruk (Riksdagen 2020). Fjärde avdelningen behandlar prövningen om mål och 

ärenden, femte om tillsyn, sjätte om påföljder och slutligen sjunde avdelningen ersättning och 

skadestånd. Syftet med bestämmelserna i miljöbalken är att främja en hållbar utveckling som 

innebär att god och hälsosam miljö säkras för både nuvarande och kommande generationer. En 

utveckling som sådan bygger på förståelsen att naturen har ett skyddsvärde och att människan 

har ett ansvar att förvalta naturen väl (Nationalencyklopedin).  

 

Lagen om energideklaration av byggnader 

En energideklaration är ett dokument som beskriver en byggnads energianvändning. Boverket 

lagstadgade energideklaration 2006 med syftet att underlätta jämförelse av byggnaders 

energiprestanda. En energideklaration ska, enligt lag, uppföras när byggnader är nya, 

byggnadens golvarea överstiger 250 kvadratmter och nyttjas ofta av allmänheten, när byggnad 

upplåts med nyttjanderätt samt när byggnader säljs (Boverket 2020a). Energideklarationen 

innehåller bland annat byggnadens primärenergital (som är den totala energimängd som går åt 

för att producera byggnadens behövda energi), energiklass, energianvändning för 

uppvärmning, komfortkyla, tappvarmvatten, fastighetsel, samt åtgärdsförslag för att minska 

energianvändningen. Klassificering sker efter det primärenergital som beräknats, på en skala 
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från A-G, och redovisas på energideklarationen. Klass A har lägst primärenergital och G har 

högst (Boverket 2020b). 

 

Den första april 2021 reviderade Boverket den tidigare energideklarationen, då nya direktiv 

från EU kommit 2018, rörande värme- och luftkonditioneringssystem. I den nya 

energideklarationen måste en inspektion av värme- och luftkonditioneringssystemet göras i 

syfte att få koll på respektive systems prestanda och verkningsgrad (Boverket 2020c).   

 

Klimatdeklaration av byggnader 

Från och med 1 januari 2022 avser regeringen att införa en lag i PBL på att byggherren ska 

upprätta och lämna in en klimatdeklaration till Boverket, vid uppförande av en ny byggnad för 

att ha möjlighet att få ett slutbesked. Byggnader som avses är alla nyproducerade byggnader 

som kräver bygglov. Vissa av dessa undantas, vilka är bland andra byggnader som har en 

bruttoarea mindre än 100 kvadratmeter eller där byggherren är privatperson och uppför 

byggnaden privat (Boverket 2021c). Vid klimatdeklaration beaktas enbart byggskedet av en 

byggnad, det vill säga modul A1-A5 i livscykelanalys (livscykelanalys beskrivs i avsnitt 

3.3.2.). Klimatdeklarationen beaktar därmed råvaruutvinning, tillverkning av material, 

transporter vid byggskedet och bygg- och installationsprocessen. Standarden SS EN 15978 

beskriver riktlinjer och beräkningsmetoder för livscykelanalys av byggnader som kan användas 

vid klimatdeklaration (Boverket 2019a). 

 

Klimatdeklarationen är ett steg i statens styrning mot en minskad klimatpåverkan i byggskedet. 

Klimatdeklarationen innebär att byggherren är ansvarig att beräkna och synliggöra den 

klimatpåverkan som uppstår vid uppförandet av den nya byggnaden, men innehåller inga 

begränsningar på klimatpåverkans storlek (Boverket 2021c). Vidare kan den verka som ett stöd 

vid beslutsprocesserna för aktörerna; genom medvetna val kan nya byggnaders klimatavtryck 

minskas. Deklarationen kan på sikt leda till ökad transparens om byggbranschens 

klimatpåverkan vilket underlättar för intressenter - såsom konsumenter eller fastighetsägare - 

att göra bättre bedömningar vid investeringsbeslut (Regeringen 2020a).   

 

3.3. Miljöarbete 

3.3.1. Miljöcertifieringssystem 

En metod för att kunna minska en byggnads miljöpåverkan kan vara att använda sig av en 

miljöcertifiering. En miljöcertifierad byggnad ska uppfylla särskilda krav i uppfyllandet av de 

olika hållbarhetsdimensionerna och kan för att nämna några ämneskategorier, beröra energi, 

material, transport eller föroreningar (SGBC 2021a).  
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SGBC, Sweden Green Building Council, är en företagsanknuten vinstdrivande organisation för 

främjandet av ett hållbart byggande i Sverige och har idag över 400 medlemmar. 

Organisationen bildades 2009 av 13 svenska företag inom samhällsbyggnadsbranschen och 

blev 2011 medlemmar i den större paraplyorganisationen World Green Building Council, 

vilken är en av världens största organisationer när det gäller hållbarhet i den byggda miljön. 

Syftet med SGBC är att få företag och organisationer att nå sina hållbarhetsmål. Genom bland 

annat erbjudande av certifieringssystem och tillsammans med råd från sina experter arbetar de 

aktivt för att driva fram en god bebyggd miljö i ett hållbart samhälle (SGBC 2020a). 

 

De största miljöcertifieringssystemen som används i Sverige är BREEAM (Building Research 

Establishment Environmental Assessment Method) LEED (Leadership in Energy and 

Environmental Design), Miljöbyggnad och Svanen, vilka är bredare system som beaktar flera 

delar av en byggnad såsom energi, hälsa och inomhusmiljö, samt material. De tre förstnämnda 

behandlas i Sverige av Sweden Green Building Council som tillämpat såväl de internationella 

som nationella märkningarna enligt svensk lag. Det förekommer även mindre certifieringar 

med större fokus på enskilda områden; en av dessa är WELL, vilken fokuserar på 

inomhusmiljö. Tabell 3 listar det antal färdigställda byggnader som har certifierats med 

respektive miljöcertifieringssystem i Sverige till våren 2021.  

 

Tabell 3. Lista över antal certifierade byggnader i Sverige. 
Skapad av författarna med källor från BREEAM-SE (SGBC 2021b), LEED (SGBC 2021b) 
Miljöbyggnad (SGBC 2021b), Svanen (Lemperos 2021), WELL (Erdmann 2021) och NollCO2 
(Strömbrink, 2021) 
 

Miljöcertifieringssystem Antal färdigställda byggnader 
BREEAM-SE 100* 

LEED 115 
Miljöbyggnad 1578 

Svanen 1885 
WELL 4 

NollCO2 1 
 
*Antalet färdigställda byggnader avser endast de projekt certifierade med BREEAM-SE vilket 
infördes först 2017. Dessförinnan användes internationella manualer och dessa projekt visas 
inte i tabell. 
Gemensamt för nämnda miljöcertifieringssystem är att de är uppbyggda enligt särskilda 

ämnesområden och indikatorer, som de målsätter att en byggnad ska uppfylla eller skapa 

utrymme för. De ämnesområden som de beaktade miljöcertifieringssystemen berör redovisas i 

tabell 4. Observera att följande ämnesområden innehåller flertal olika indikatorer - som kan 

variera för varje enskilt system - som inte beaktas i tabellen eller denna studie. Varje system 

delar ut poäng för hur väl projektet uppfyller varje ämnesområde och tillhörande indikatorer 

och resulterar slutligen i ett betyg. 
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Tabell 4. Ämnesområden för de beaktade miljöcertifieringssystemen.  
Skapad av författare med källor från BREEAM-SE (SGBC 2017), LEED (LEED Manual 2020), 
SGBC (2020c), Svanen (Svanen 2021), WELL (WELL Certified 2021) och SGBC (2021). 
  

Miljöcertifieringssystem 

Ämneskategorier/ 
Indikatorer 

BREEAM-SE LEED Miljöbyggnad Svanen WELL NollCO2 

Energi X X X X 
  

Vatten X X 
    

Innemiljö och hälsa X X X X X 
 

Material X X X X X 
 

Innovation X X 
  

X 
 

Transport X X 
    

Geografisk hänsyn X X 
    

Avfallshantering X X 
  

X 
 

Mark och ekologi X 
     

Föroreningar X 
  

X 
  

Ledning och styrning X X 
 

X 
  

Beaktar livscykelanalys* X X X X 
 

X** 

Klimatkompensation*** 
     

X 

 
*Miljöcertifieringen beaktar livscykeln hos någon eller några delar i byggnaden. 
** NollCO2 är en påbyggnadscertifiering till BREEAM, LEED, Miljöbyggnad och Svanen och 
täcker därmed tillhörande kategorier beroende på vilken den certifieras med.  
*** Miljöcertifieringen tillåter klimatkompensation för att uppnå certifieringskraven.  
 

Att miljöcertifiera med flera system 

Det finns projekt där man arbetar efter två eller flera miljöcertifieringssystem. Ofta 

kompletteras en större miljöcertifiering med en mindre, där snarlika indikatorer kan räknas 

samman. En dubbelcertifiering kan också innebära att de två systemen kompletterar varandra 

med krav som kan saknas i respektive system. Det behöver dock inte innebära dubbelarbete att 

certifiera med två eller flera system. Det förekommer idag förenklade metoder för att till 

exempel certifiera med BREEAM och WELL, där en crosswalk mellan certifieringarna 

möjliggör att projektet kan använda godkända indikatorer från BREEAM för att tillgodoräkna 

sig motsvarande poäng i WELL; där viss komplettering av dokument kan tillkomma (SGBC 

2021c). De nämnda systemen kan likväl kompletteras, som de kan stå för sig själva. Ett system 

som däremot inte kan stå för sig själv är den nya certifieringen NollCO2, som lanserades 2020 

i syfte att agera påbyggnadscertifiering till de större systemen (SGBC 2021d). Mer information 

om denna certifiering finns under rubriken NollCO2 i detta avsnitt.  
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BREEAM-SE 

BREEAM är ett miljöcertifieringssystem från Storbritannien. Sedan lanseringen på 1990-talet 

har certifieringen tillämpats för att certifiera över 500 000 byggnader runt om i världen och 

tillämpas i över 70 olika länder. Den internationella spridningen gör det möjligt för aktörer, i 

olika länder med olika regler och bestämmelser, att enkelt jämföra byggnader oberoende vart 

byggnaden uppförts (SGBC 2017). Systemet finns i flera olika versioner och kan tillämpas för 

olika byggnadsstadium: nybyggnation, renovering och drift (ibid) och byggnadstypen som den 

appliceras på är ofta större kommersiella byggnader (SGBC 2021b). BREEAM:s syfte är att 

ge byggnader byggda med låg miljöpåverkan ett erkännande på marknaden, tillförsäkra att 

bästa miljöpraxis tillämpas i byggnader och att bistå med hjälp för organisationer som önskar 

visa framsteg utifrån miljömål. Systemet ska öka brukares, entreprenörers, ägares, projektörers 

och förvaltares medvetenhet om byggnader med låg klimatpåverkan och erhålla standarder och 

kriterier för att överträffa myndighetskrav. Certifieringen ska även uppmana till en utveckling 

av innovativa lösningar för att minska byggnaders miljöpåverkan (SGBC 2017).  

 

Bedömning genomförs av licensierade och oberoende bedömare på underlag från upphandling, 

utformning, genomförande och drift. Byggnadens prestanda kvantifieras genom ett antal 

områden som redovisas i tabell 4. För betygsättning, och märkning av certifieringen, uttrycks 

värden på prestanda i ett samlat betyg och byggnaden bedöms efter nivåerna Pass, Good, Very 

Good, Excellent och Outstanding (SGBC 2018).  

 

Den svenska versionen BREEAM-SE har tagits fram av SGBC för att underlätta arbetet enligt 

svenska lagar och bestämmelser. Det är därmed möjligt att certifiera enligt svenska 

förhållanden samtidigt som en internationellt erkänd certifiering erhålls (SGBC 2018). 

 

LEED 

LEED är ett internationellt erkänt miljöcertifieringssystem utvecklat och administrerat av 

USGBC, U.S Green Building Council. Den första versionen lanserades sent 1990-tal och sedan 

dess har det gjorts ett flertal olika anpassningar av systemet så det går att tillämpa på alla typer 

av projekt, från hyresgästanpassningar till kommersiella bostadsbyggande eller stadsområde 

(SGBC 2021e). Det är dock flest kontorsbyggnader som systemet tillämpas på (SGBC 2021b). 

Systemets syfte är främja en omvandling av byggindustrin genom strategier som utformats 

enligt sju prioriterade mål: minska globala klimatförändringar, förbättra individens hälsa och 

välbefinnande, skydda och återställa vattenresurser, skydda, förbättra och återställa biologisk 

mångfald och ekosystemtjänster, främja hållbara och regenerativa materialresurser, etablera en 

hållbar ekonomi, samt att öka en gemensam livskvalitet (SGBC 2021e).  
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Bedömning görs enligt ett antal olika ämnesområden och hela byggnadens livscykel beaktas. 

Betygsättning och miljöcertifieringens märkning sker enligt nivåerna Certifierad, Silver, Guld 

och Platinum (SGBC 2021e).  

 

SGBC är officiell samarbetspartner med USGBC sedan 2003 och anpassningar har gjorts till 

den svenska marknaden. Ansvarig för certifiering och lansering av LEED är GBCI, Green 

Business Certification Institute, som är ett oberoende certifieringsorgan som 

tredjepartsgranskar alla LEED-projekt globalt (SGBC 2021f). 

 

Miljöbyggnad  

Miljöbyggnad är ett svenskt miljöcertifieringssystem som ägs, utvecklas och genomförs av 

SGBC. Systemet utvärderar byggnader efter hur de presterar inom områdena energi, inneklimat 

och material och är utvecklat efter svenska bygg- och myndighetsregler och svensk byggpraxis. 

Miljöbyggnad kan tillämpas på flera olika typer av fastigheter, både nybyggda och befintliga, 

samt bostäder, handelslokaler och skolor (SGBC 2020c). Miljöbyggnad kan även appliceras på 

befintliga byggnader, där certifieringen går under namnet Miljöbyggnad iDrift (SGBC 2021g). 

Den första varianten av Miljöbyggnad gick under namnet Miljöklassad byggnad, men har under 

åren uppdaterats och idag är den aktuella versionen Miljöbyggnad 3.1 (SGBC 2020c). 

 

Efter genomförd utvärdering erhålls en bedömning efter tre olika betyg: Guld, Silver och 

Brons. Brons motsvarar vid nyproduktion Boverkets byggregler, byggpraxis eller tolkning av 

miljökvalitetsmål. Silver motsvarar högre prestanda och ambitionsnivå än Brons och Guld 

motsvarar bästa funktion med tillgänglig och kommersiell teknik och/eller målinriktat 

samarbete mellan projektets aktörer. Miljöbyggnad består av 16 indikatorer och för att 

certifieras och upprätthålla certifikatet ska samtliga indikatorer uppnå minst betyg Brons, 

oavsett verksamhet och typ av projekt (ibid). Uppfyllandet av indikatorer granskas av 

oberoende tredjepart innan certifiering ges ut. Inom 3 år garanterar SGBC en kontroll för 

uppföljning, så att byggnaden fortfarande är anpassad efter kraven (SGBC 2020b).  

 

Svanen 

Svanen är en nordisk certifiering som innehåller miljö- och kvalitetskrav för att skapa en 

miljöanpassad produktion eller produkt. En svanen-certifierad byggnad granskas i ett 

livscykelperspektiv och ger ett helhetsgrepp på byggprocess och byggnad och har för syfte att 

minska dess miljö- och klimatpåverkan. Certifieringen kan appliceras på småhus, 

flerbostadshus och byggnader för undervisning samt tillbyggnader till existerande byggnader, 

i tidigare nämnda kategorier. Även serviceboenden och ferie-/fritidshus kan Svanen-certifieras 

om de är klassade som boende i Sverige. Svanen-certifieringen hanteras av Nordisk 

Miljömärkning (Svanen 2021). 
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Certifieringen förekommer inte i några olika klasser utan enbart med obligatoriska krav. Så 

länge kriterierna uppfylls och tills dess att kriterierna slutar gälla är certifieringen giltig. 

Licensen förlängs automatiskt då kriterierna förlängs eller justeras (ibid).  

 

WELL 

WELL är ett certifieringssystem som har för syfte att förbättra byggnaders inomhusmiljö som 

människor lever och vistas i. Den första versionen av systemet (WELL v1) lanserades 2014 

och 2018 kom uppföljaren WELL v2 som är byggd på recensionerna från användare av v1 

(WELL Certified 2021). Byggnader som certifieras är vanligtvis större byggnader med stor 

omsättning av människor, såsom skolor, hotell och kontor. Systemet har sedan 2014 använts i 

upp emot 60 olika länder (WELL Certified 2020).  

 

Certifieringen är uppdelad i flera indikatorer, inom inomhusmiljö och hälsa, vilka finnes i tabell 

4. Dessa indikatorer har ingående krav, där poäng delas ut beroende på hur väl de uppfylls. 

Antalet poäng som en byggnad får svarar för vilket betyg objektet får. Betygsskalan sträcker 

sig från Bronze till Platinum, där Bronze är lägst och Platinum är högst (WELL Certified 2021).  

 

NollCO2 

NollCO2 lanserades hösten 2020 av SGBC som en påbyggnadscertifiering till Miljöbyggnad, 

BREEAM-SE, LEED och Svanen, med syfte att uppnå nettonollutsläpp växthusgaser av en 

nyproducerad byggnad. Byggnaden ska ha ett nettonollutsläpp genom hela byggnadens livsstil, 

från tillverkning av material till demontering av byggnaden (SGBC 2021d). SGBC har sen 

innan lansering samarbetat med fyra olika pilotprojekt för utveckling av NollCO2. En av 

pilotprojekten är Lidls Visby-butik som färdigställdes i juni 2020 (SGBC 2019).  

 

NollCO2 projekt ska dels reducera växthusgasutsläppen genom att pressas att nå en procentuell 

reduktion mot en byggnadstypisk baseline, dels balansera de återstående utsläppen genom 

klimatåtgärder. Investering i förnybar elproduktion, energieffektivisering eller 

klimatkompensation är några exempel på klimatåtgärder som kan investeras i (SGBC 2021d). 

Klimatkompensation beskrivs i avsnitt 3.3.3. Certifieringen inkluderar hela livscykeln, från 

förädling eller utvinning av råvara till sluthantering av byggnad med en beräkningsperiod på 

50 år (SGBC 2021d). Livscykelanalysen föregås av standarden dSS-EN 15978 som delar upp 

byggnadens liv i fyra olika skeenden; produktionsskedet, användningsskedet, 

sluthanteringsskedet, samt påverkan utanför systemgränsen. Dessa delas i sin tur in i moduler 

vilka beskrivs mer ingående under avsnitt 3.3.2. nedan (SGBC 2020d).  

 

NollCO2 kan användas till BREEAM med miniminivå Very Good, LEED med miniminivå 

Gold), Miljöbyggnad med miniminivå Silver eller Svanen (ibid).  
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3.3.2. Livscykelanalys 

LCA, livscykelanalys, är en metod för att förbättra en produkts miljöprestanda genom att hitta 

svaga punkter i tillverkning, användning eller återvinning. Alla bedömningar, beslut och 

prioriteringar som görs enligt en LCA har ett tydligt miljöfokus och allt grundar sig på hur 

miljön drabbas. Metoden kan speciellt vara lämplig när val ska göras mellan två eller flera 

produkter och processer och gör det enklare att jämföra miljöbelastningen beroende på val av 

produktionsmetod och teknik. Det är viktigt att arbetet med en livscykelanalys präglas av 

transparens och det bör tydligt framgå vilka förutsättningar som råder, vilka 

systemavgränsningar som gjorts, hur insamlad data tagits fram och hur man bedömt 

miljöpåverkan (Gulliksson & Holmgren 2018). 

 

Inom byggbranschen beräknas en LCA genom att ta hänsyn till olika skeden i livscykeln; 

råvaruutvinning, transporter, tillverkning, drift och slutligen rivning och sortering av avfall 

(Boverket 2019b). Ett byggnads livscykel kan delas in i tre skeden A-C; byggskedet (A), 

användningsskedet (B) och slutskedet (C) (ibid). Det finns även ett fjärde skede (D) som 

beaktar miljöpåverkan utanför livscykeln. Dessa fyra skeden delas sedermera in i 16 moduler, 

vilka presenteras i tabell 5 nedan.  
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Tabell 5. Tillhörande moduler till en livscykelanalys för en byggnad. Tabell inspirerad av 

illustration av Altefur, Boverket (Boverket 2019c).  

 

A1 Utvinning av råvara 

A2 Transport till tillverkning 

A3 Tillverkning 

A4 Transport till bygge 

A5 Bygg- och installationsprocess 

B1 Direkta utsläpp i byggnaden 

B2 Underhåll 

B3 Reparation 

B4 Ersättning 

B5 Renovering 

B6 Energianvändning 

B7 Vattenanvändning 

C1 Demontering och rivning 

C2 Transport till avfallshantering 

C3 Avfallshantering 

C4 Sluthantering 

D Påverkan utanför livscykeln 

 

Arbetet med en livscykelanalys delas upp i fyra faser där den första fasen definierar mål och 

omfattning. Det ska i denna fas framgå vad syftet är, vilka systemavgränsningar som görs, 

vilken den funktionella enheten är samt hur tolkning av data sker (Gulliksson & Holmgren 

2018). Den funktionella enheten motsvarar den funktionen som den utvärderade byggnaden 

levererar, som till exempel kan vara kvadratmeter boyta om syftet är att bygga bostäder 

(Boverket 2019b). Det bör också framgå vilken sorts miljöpåverkan man är intresserad av, 

såsom förbrukning av naturresurser eller klimateffekter. Den andra fasen består av inventering 

och datainsamling som senare ska användas för att bedöma miljöpåverkan. Insamlingen av data 

inleds med en översiktlig studie av vart data kan finnas och när detta gjorts och data insamlats 

ska data och siffror normeras till den funktionella enheten. Den tredje fasen behandlar 

miljöpåverkan och då ska man bestämma vilken eller vilka miljöpåverkanskategorier som är 

intressanta att undersöka. Under fjärde fasen, den slutgiltiga fasen, ska resultatet tolkas i en 

teknisk rapport där tydlighet och transparens står i centrum. Det resultat och de 

rekommendationer som redovisas ska grunda sig på den data som tidigare presenterats. En 
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bedömning av utredningens fullständighet och slutsatser formulerat efter syftet ska finnas med 

(Gulliksson & Holmgren 2018). 

 

Ifall en livscykelanalys används tidigt i en projekteringsfas finns det större möjligheter att 

kunna påverka ett projekts klimatpåverkan, på det sättet att andra process- och produktionsval 

kan ses över. Ifall analysen görs tidigt är det lättare att upptäcka vart klimatpåverkan finns.  

Detta kan då åtgärdas utan att det behöver bli en merkostnad (Boverket 2019c). 

 

3.3.3. Klimatkompensation 

Om en verksamhet har för avsikt att minska sina klimatutsläpp kan en möjlighet vara att 

klimatkompensera. Detta innebär att verksamheten som orsakar utsläpp kan betala för att 

motsvarande mängd minskar på en annan plats. Klimatkompensation kan innebära att 

verksamheten ger pengar till innovation av förnybar energi, trädplantering eller köper 

utsläppsrätter så de inte kan användas av en annan verksamhet. Klimatkompensation kan vara 

ett bra komplement för att ge stöd till en snabbare omställning mot ett samhälle med mindre 

klimatavtryck. Utöver de direkta effekterna som kan finnas i kompensation så kan det också 

finnas sidoeffekter, såsom att det bidrar till en vilja att minska verksamhetens egna utsläpp, då 

utsläppen synliggörs som en tydlig fråga om kostnad. Betalningen för kompensation fungerar 

i praktiken som en frivillig avgift på koldioxid, där utsläpparen får finansiera för den 

klimatskada som utsläppet orsakar. En risk med klimatkompensation är däremot att 

verksamheter ser det som ett sätt att köpa sig fri från nödvändiga förändringar rörande teknik 

och beteende. Då försvinner fokuset från det verkliga klimatarbetet, i att faktiskt minska 

utsläppen (Naturvårdsverket 2021c).  

 

3.4. Fastighetsutveckling 
Fastighetsutveckling är en komplex process och innefattar bland annat initiering till projekt, 

byggande och eventuellt förvaltning efter att byggnaden färdigställts. Ett projekt innebär stora 

investeringar och kan oftast inte räknas hem ekonomiskt förrän objektet, efter färdigställande, 

säljs eller går i vinst genom förvaltning. Detta förklaras som den viktigaste delen i 

utvecklingsfasen av fastigheten. Framgång i projekt kan mätas i flera termer såsom finansiellt 

eller estetiskt (Cadman & Topping 1995). I denna studie har de företag som arbetar med 

fastighetsutveckling definierats som fastighetsutvecklare.  

 

Fastighetsutvecklare står för flera viktiga uppgifter när det gäller utveckling av nya projekt. 

Verksamheten måste skapa olika typer av värden för de tilltänkta brukarna och det är när olika 

typer av behov kan tillfredsställas, som värde för kunden uppstår. Produkten måste vara 

tillräckligt attraktiv för att någon ska vilja hyra eller köpa den. Det finns både praktiska och 

mjuka behov som måste tillfredsställas, såsom komfort och trygghet samt prestige och 
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tillhörighet. Bebyggelse är en del av samhällets gemensamma miljö och det är därför viktigt 

att fastighetsutvecklare väger enskilda och allmänna intressen mot varandra för att främja en 

god livsmiljö för samhällets invånare (Larsson 2018). 

 

Social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet är också behov som fastighetsutveckling kan 

beakta. Detta innebär i grunden att det måste finnas ett samhälle och jordklot att bedriva 

verksamheten på, även i framtiden (ibid).  

 

3.4.1. Hjälpmedel för hållbar utveckling 

Fastighetsutvecklare har möjlighet att bestämma en byggnads kvalitet och miljöprestanda. I 

arbetet har de ett flertal hjälpmedel för att styra utvecklingen i en hållbar riktning.  

 

Fastighetsutvecklare kan använda sig av grön finansiering som ett hjälpmedel. Grön 

finansiering har i syfte att främja en hållbar utveckling med finansiella lättnader och innebär 

att bankerna ställer särskilda energikrav som byggnaden ska uppfylla. Om byggnaden uppfyller 

detta kan förmånligare ränta ges. Det är vanligtvis stat eller bank som upprättar medel för 

finansiell lättnad (HSB 2019). Ett exempel på grön finansiering är gröna bolån, där lånet 

finansieras av bank och ger bättre villkor för den som bygger en bostad som uppfyller särskilda 

miljö- och energikrav eller för den som köper en bostad som uppfyller detta. Miljö- och 

energikraven kan uppfyllas med hjälp av en miljöcertifiering (SEB 2021).  

 

Ett annat sätt att styra om till gröna investeringar, och på så sätt främja hållbar utveckling i 

ekonomiska termer, är gröna obligationer, som börjat användas för att styra investerare till att 

placera sitt kapital i investeringar som gynnar en hållbar utveckling (Ferlin & Sternbeck Fryxell 

2020). EU-kommissionen presenterade i mars 2018 en grön taxonomi som ett hjälpmedel för 

att identifiera och bedöma om en ekonomisk aktivitet är miljömässigt hållbar. Taxonomin har 

initierats då kommissionen har konstaterat att offentliga medel inte är tillräckliga för att nå 

EU:s hållbarhetsmål och att privata investeringar måste till för att få fart på omställningen. 

Kommissionen tror att den gröna taxonomin kommer att spela en central roll i denna 

omställning, då kunskapen kring hållbara val blir mer tillgänglig (Regeringen 2020b).  

 

Andra hjälpmedel som fastighetsutvecklare kan använda för att främja en hållbar utveckling är 

livscykelanalys och klimatkompensation (se avsnitt 3.3.2. och avsnitt 3.3.3.). 

 

3.4.2. Hållbart byggande 

Fastighetsutvecklare har enligt tidigare definition beskrivits som det företag som bygger och 

förvaltar. Boverket (2020d) har beskrivit vad dimensionerna för hållbarhet (se avsnitt 3.1.) kan 

innebära för hållbart byggande och förvaltning, vilket är relevant för fastighetsutvecklare.  
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Den ekologiska aspekten 

Den ekologiska aspekten innebär bland annat att klimatanpassa byggnader, ta hänsyn till 

ekosystemtjänster vid byggande och förvaltning samt tillämpa ett livscykelperspektiv där 

byggnadens energiprestanda bedöms (Boverket 2020e). Att göra en livscykelanalys på 

fastighetsprojekt blir allt viktigare, då det skapar en helhetsbild av hur stor total miljöpåverkan 

en byggnad har under ett projekt eller en fastighets livslängd (Larsson 2018). Vidare innebär 

aspekten att användningen av naturresurser såsom mark, energi och vatten ska ske på ett 

effektivt sätt, där resurssparande och miljöanpassning är centralt. Detta för att på så sätt minska 

och främja att förnybara källor används.  

 

En annan effektiv del av den ekologiska aspekten är god hantering av olika typer av avfall. 

Detta ses som en viktig del för att göra det lätt för konsumenter att hantera det avfall som 

uppstår. Om det är lätt för konsumenterna att hantera sitt avfall så kan minskade mängder 

förebyggas och de resurser som faktiskt uppstår tas om hand i så hög grad som möjligt. Med 

en god avfallshantering kan också risker och påverkan på miljö- och hälsa minimeras (Boverket 

2020e).  

 

Den ekonomiska aspekten 

Den ekologiska aspekten innebär bland annat att skapa goda villkor för att byggnation ska 

kunna bebyggas till rimliga priser parallellt med att resurser såsom mark, vatten, energi och 

råvaror hushålls med. En målbild är cirkulär ekonomi (Boverket 2020e), där de resurser som 

finns och förbrukas hålls i ett kretslopp istället för att bli avfall. Genom återanvändning och 

återvinning av de produkter, material och resurser som förbrukats kan deras ekonomiska värde 

bibehållas; uttaget av ny råvara minskas och även mängden avfall och restprodukter. Cirkulär 

ekonomi kan liknas vid att ändarna av en tidigare linjär ekonomi - där resurs produceras, 

konsumeras och blir till avfall - knyts ihop och där avfall blir till en resurs (Naturvårdsverket 

2020b). 

 

Den sociala aspekten 

Den sociala aspekten innebär att planera för och uppföra byggnader med god trevnad, hälsosam 

livsmiljö och ge skönhetsupplevelser. Bidragande faktorer till detta kan vara grönska och olika 

ekosystemtjänster. Den sociala aspekten innebär också att byggnader ska vara tillgängliga för 

alla individer, oavsett rörelse- och orienteringsförmåga. Den byggda miljön ska inte utsätta 

människor för hälso- och säkerhetsrisker, såsom skadliga luftföroreningar, ljudnivåer, 

radonhalter eller kemiska ämnen (Boverket 2020e). Den sociala aspekten kan också ta hänsyn 

till fysiska faktorer som urbanitet, grannskap, attraktiva publika platser, anständiga bostäder 

och promenadvänliga stadsdelar, dels icke-fysiska som social rättvisa, gemenskap, nätverk, 

anställning, inkludering, bostadsstabilitet och känsla av tillhörighet (Dempsey et al 2011). 
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4. Resultat 

 
I följande kapitel presenteras insamlat material från den kartläggning och serie intervjuer som 

gjorts. Kartläggning har gjorts i form av en enkätstudie och intervjuerna har gjorts via länk. 

Enkätstudien har utförts tillsammans med 12 personer ansvariga för hållbarhetsarbetet på 

dess företag, se bilaga 1. Totalt har 6 digitala intervjuer gjorts, där alla har haft utgångspunkt 

i förbestämda frågor, se bilaga 2. 

 
 

4.1. Underlag från enkätstudie 
Resultatet från enkäterna presenteras i kapitlet enligt samma kronologiska ordning som 

frågorna ställts i enkäten. För en sammanställning av enkätfrågor, se bilaga 1 och för ett mer 

detaljerat resultat, se bilaga 3. Medverkande företag benämns i avsnitt 2.3.5. Figurer i 

resultatdelen är skapade av författarna.  
 

Av de tillfrågade respondenterna var det 8 av 12 företag (66,7%) som svarade att de har för 

avsikt att förvalta de byggnader som de utvecklar. Vidare har 3 av 12 företag (25 %) svarat att 

de både säljer och förvaltar efter färdigställande av byggnad och 1 av företagen (8,3 %) säljer 

enbart de byggnader som de utvecklar. Hälften av företagen har miljöcertifierat 100% av sin 

nyproduktion de senaste fem åren och majoriteten har miljöcertifierat merparten av sin 

nyproduktion under samma tidsspann.  

 

Respondenterna har ombetts att svara på vad som driver dem att miljöcertifiera och resultatet 

visar att drivkraften Behålla konkurrenskraft prioriteras högst, där alla utom ett företag har 

angivit det som en drivkraft och där fyra av dem prioriterat det högst. Andra drivkrafter som 

också prioriterats högt är Minska klimatavtryck samt Öka värde på fastighet. Vidare har Möta 

efterfrågan hos hyresgäster och köpare, Grön finansiering och Förbättra goodwill angivits 

som prioriterade i fallande ordning. Respondenterna har även kunnat ange “annat”, där de 

preciserat Kvalitetssäkra hållbarhetsarbete, Ett verktyg för att kvalitetssäkra hållbarhetsmål i 

bygg- och förvaltningsprocessen och Att företaget är börsnoterat, sen bättre hus som 

drivkrafter till att miljöcertifiera.  

 

Respondenterna har ombetts att besvara hur de håller sig uppdaterade kring miljöcertifieringar 

och de tillfrågade angav främst Omvärldsbevakning, Utbildning, Nyhetsflöden som 

förekommande metoder att hålla sig uppdaterad. Även Föreningar/organisation, Nätverk, samt 

Nära kontakt med konkurrenter och hyresgäster har förekommit bland metoderna. Svaren 

illustreras i figur 3, där den anledning som har angivits flest gånger presenteras med störst text. 

Resterande presenteras i fallande ordning med minskad storlek på text. 
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Figur 3. Hur företagen håller sig uppdaterade kring miljöcertifieringar.  

 

Resultatet för de miljöcertifieringar som företagen har valt att använda visar att Miljöbyggnad 

är den främst förekommande där 10 av företagen använder sig av denna. Miljöbyggnad är tätt 

följt av BREEAM-SE som används av 8 företag. Resterande certifieringar - LEED, NollCO2, 

Svanen och WELL - har använts av 3 företag vardera. Respondenterna har även fått ange i hur 

stor utsträckning de använder sig av certifieringarna och vad som framgår är att de flesta av 

företagen använder sig av flera olika certifieringar, endast ett fåtal har fokuserat på enbart en 

certifiering. 

 

Frågan om varför företagen har valt de certifieringar de använder sig av ställdes och de främsta 

anledningarna presenteras i figur 4. Den anledning som har angivits flest gånger presenteras 

med störst text. Resterande presenteras i fallande ordning med minskad storlek på text. 

 

 
Figur 4. Anledningar varför ett särskilt miljöcertifieringssystem valts. 

 

Respondenterna har ombetts besvara vilka ämnesområden de prioriterar vid certifiering av en 

byggnad. Resultatet åskådliggörs i diagram 1 och visar att Energi prioriteras högst, tätt följt av 

Hälsa & Inomhusmiljö och Material. Resultatet visar även att respondenterna har svarat 

jämbördigt i och med den låga standardavvikelsen. Ämnesområdet Transport avviker och 

prioriteras olika hos företagen.  
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Diagram 1. Medelvärde, median och standardavvikelse för de poäng företagen valt på 

respektive ämnesområde.   

 

Respondenterna ombads slutligen att besvara om de använder sig av dubbel- eller 

trippelcertifiering när företaget miljöcertifierar. Resultatet visade att hälften av de tillfrågade 

företagen använder sig av dubbel- och trippelcertifieringar och hälften gör det inte.  

 

4.2. Underlag från intervjustudie 
Resultat från 6 stycken digitalt hållna intervjuer presenteras nedan. Resultatet presenteras i fyra 

delar, likt dem som frågeformuläret (se bilaga 2) är uppdelat enligt. Delarna presenteras i 

samma kronologiska följd. De respondenter som valt att medverka i intervju har även 

medverkat i enkätstudien presenterad ovan. I tabell 6 presenteras de olika respondenternas 

befattningar inom respektive företag.  

 

Tabell 6. Lista över vilka befattningar som respondentobjekten innehar på respektive företag 

(Samma tabell presenteras även i avsnitt 2.3.5.1.) 

 

Intervjuperson (IP) Befattning 
IP1 Hållbarhetsansvarig 
IP2 Hållbarhetsansvarig 
IP3 Hållbarhetschef 
IP4 Hållbarhetschef 
IP5 Hållbarhetschef 
IP6 Hållbarhetschef 
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4.2.1.  Fastighetsutvecklares syn på hållbar utveckling 

Hur viktig är hållbarhetsfrågan? 

Alla respondenter håller med om att hållbar utveckling är högt prioriterat inom deras respektive 

företag. Några respondenter menar att hållbar utveckling är avgörande för företagets 

affärsmodell och kan skapa lönsamhet långsiktigt. Majoriteten anser att det är viktigt att hänga 

med i frågan om hållbar utveckling för att hålla sig konkurrenskraftig gentemot andra aktörer. 

IP4 menar att hållbarhetsfrågan är existensberättigande och att genom att vara bättre på 

hållbarhet än sina konkurrenter har de möjlighet att vinna avtal. 

 

Det framgår tydligt från respondenterna att hållbarhetsfrågan genomsyrar deras företags arbete. 

IP1 förklarar att då investerare, hyresgäster och leverantörer värnar om hållbarhet, blir det ännu 

mer relevant för företaget. IP2 ser ett skifte från att det tidigare varit viktigt ur ett varumärkes 

synpunkt, men att det nu går mer in i företagets affärsmodell.  

 

“... jag tycker att det under de senaste åren blivit väldigt tydligt att det är väsentligt för vårt 

bolagsvärde och utveckling rent värdemässigt… vi ser det som en högst väsentlig del.” 

 - IP2 

 

Finns det en prioritering inom hållbar utveckling och dess tre dimensioner? 

Majoriteten av respondenter anser att dennes företag inte gör någon prioritering mellan de tre 

dimensionerna - ekologisk, ekonomisk och social - och många av dem hävdar att det inte går 

att prata om hållbarhet utan att tänka på alla tre. Det framkommer däremot från några av 

respondenterna att det kan framgå olika indirekta prioriteringar inom företaget, beroende på 

investerare, direktiv från högre nivå eller olika avdelningars intresse. 

 

“Det finns ingen uttalad prioritering, men om man gräver djupare och analyserar företag så 

kan man hitta indirekta prioriteringar mellan dimensionerna.” - IP1 

 

Flertalet respondenter lyfter fram att ekonomiaspekten är en drivande faktor i 

hållbarhetsarbetet. Det framkommer att det är viktigt att få hållbarhetsarbetet i ekonomiska 

termer, så att alla pratar samma språk och ser vinsten i arbetet. En av respondenterna menar att 

det inte kommer göras något hållbarhetsarbete om det inte finns en budget. För att få 

samarbetande aktörer att vilja satsa på hållbarhet har ett företag investerat i gröna obligationer, 

för möjlighet till bättre finansieringsvillkor.   

 

“Det är väldigt tydligt av våra ägare att de förväntar sig att få avkastning på sin investering, 

men inte på bekostnad av människor eller miljö.” - IP6 
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IP3 tycker att den sociala dimensionen är svår att greppa då företaget har kommersiella 

fastigheter i stadsbelägna områden. Respondenten förklarar dock att de arbetar med 

dimensionen på deras byggen för att motverka dåliga arbetsgivare och främja goda 

arbetsvillkor för de byggarbetare som arbetar där, vilket hen anser är en viktig fråga både för 

branschen och företaget i sig. IP5 tycker att den sociala dimensionen är viktig för att verka 

inkluderande i samhället och att företaget har börjat fokusera mer på att få in social hållbarhet 

i alla dess olika typer av fastigheter. Respondenten tror att detta i sin tur kan leda till ett mer 

attraktivt område och potentiellt högre hyror, vilket då kopplar på den ekonomiska aspekten.  

 

IP4 förklarar likt de andra företagen att alla tre dimensionerna är lika viktiga, men att den 

miljömässiga hållbarheten är fundamental i hållbarhet. Företaget värderar energi- och 

klimatfrågor högst och de har därför valt en bred certifiering som tar med alla delarna. 

 

Hur samarbetar företagen för en hållbar utveckling?  

Alla respondenter meddelar att dess företag är delaktiga i olika samarbeten för hållbar 

utveckling. Många uttrycker att det är viktigt med samarbete i branschen, både mellan aktörer 

och konkurrenter. IP3 anser att det är viktigt att vissa frågeställningar diskuteras och löses med 

andra på ett gemensamt sätt. IP4 brukar hålla i föreläsningar inom ämnet och har då märkt att 

det finns en ökning för intresset av samarbete.  

 

Majoriteten av företagen har meddelat att de är aktiva medlemmar i SGBC samt att de sitter i 

dess styrelse. Utöver detta är vissa av företagen delaktiga i initiativet LFM30 och samarbeten 

som CC-build, som respondenten beskriver är bygg- och fastighetssektorns gemensamma 

arena för cirkulärt byggande. Ett annat samarbete som tagits upp mer än en gång är 

Byggvarubedömningen, som är ett verktyg för aktörer att bedöma byggvarors miljöpåverkan. 

IP6 berättar att majoriteten av deras samarbeten har tonvikt på miljö, men att det också finns 

samarbeten som handlar om socialt ansvarstagande. Många av företagen poängterar att de har 

en väldigt blandad kompott av samarbeten och att alla inte går att räkna upp.  

 

4.2.2. Fastighetsutvecklares syn på miljöcertifieringar 

Är miljöcertifieringar tillräckliga för en hållbar utveckling? 

Svaren var blandade på denna fråga. Några respondenter svarade tydligt “nej, 

miljöcertifieringar är inte tillräckligt”, medan andra tyckte både ja- och nej eller att det är en 

svår fråga. Alla respondenter håller däremot med varandra om att de är, och har varit, ett 

verktyg för att driva på den hållbara utvecklingen. Miljöcertifieringar är ett bra hjälpmedel för 

att få branschen att tala samma språk och underlätta kommunikationen till konsulter och 

entreprenörer.  
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“Miljöcertifieringar var väldigt bra när de lanserades, för de har drivit på utvecklingen och 

gjort att vi har bra standarder på våra byggnader. Samtidigt som de kanske blivit standard att 

ha någon slags certifiering idag och vi skulle behöva ta det ett snäpp längre, titta på vad vi 

vill ha ut av en certifiering och vad vi vill säkerställa att vi får ut av den.” - IP2 

 

IP5 ställer sig mycket skeptisk till miljöcertifieringarnas tillräcklighet för en hållbar utveckling 

då respondenten tycker att miljöcertifieringar inte kan möta de krav som företaget anser behövs 

ställas på en hållbar byggnad. Konsekvensen blir att företaget behöver komplettera arbetet 

utöver certifieringen. Enligt respondenten är certifieringar basnivån.  

 

“.. certifieringar kan ses som en sorts hygienstandard, det är inget du sticker ut med. Det är 

ingen spjutspets och du flyttar dig egentligen inte särskilt mycket framåt, utan det är ungefär 

som en kvalitetsstämpel på en grundläggande nivå” - IP5 

 

Även IP6 är skeptisk och tycker att det är få av miljöcertifieringarna som faktiskt definierar 

vad som är hållbart. Det finns en rädsla i att miljöcertifieringar utvecklas i för långsam takt, 

trots att det kommer nya versioner. Vidare framför respondenten kritik mot hälsocertiferingar 

då de inte löser ett verkligt problem i det svenska samhället; väldigt lite ohälsa är kopplat till 

byggnaden, framförallt till kontor, som idag oftast certifieras menar respondenten. IP6 tycker 

att mer fokus bör läggas på de som arbetar på byggarbetsplatsen och menar att det är en, citerat:  

 

“... mycket mer angelägen fråga som tid och resurser borde läggas på istället för att 

sätta stämplar på hus som redan uppfyller svensk bygglagstiftning.” - IP6 

 

Utvecklingen av miljöcertifieringar 

Många av respondenterna anser att klimatutsläpp, cirkularitet och resursutnyttjande är tre 

områden som kommer väga tyngre i framtidens miljöcertifieringar. Flera av respondenterna 

vill se mer klimat i miljöcertifieringarna. IP5 tror att klimatutsläppsfrågan kommer att vara 

prioriterad och att ett skifte i omställningen till detta är på gång. Även IP1 tror att dessa 

perspektiv kommer ta mer plats - respondenten tror särskilt att de bredare 

miljöcertifieringssystemen kommer få in dessa perspektiv mer - och att det framtiden kommer 

vara fokus på människa, klimat och cirkularitet.  

 

IP2 tycker att miljöcertifieringarna borde anpassas till framtidens klimatförändringar så att 

byggnader byggs med tillräcklig beständighet för att klara av dessa. IP4 tycker 

miljöcertifieringar ska vara mer lösnings- och resultatinriktade. Det ska inte ges poäng för att 

enbart göra utredningar utan faktiskt åtgärd, menar respondenten.  
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Enligt IP3 borde återvinning bli allt viktigare i miljöcertifieringarna och respondenten uttrycker 

att det är problematiskt att det idag saknas vetskap om hur beständiga olika material är. 

Respondenten menar på att det i branschen ofta pratas om hur många dörrar som återvunnits, 

men inte hur länge hållbarheten kan gälla. IP3 tror dock mycket material även slängs på grund 

av att det anses omodernt och en lösning hade varit att välja mer gediget och tidlöst estetiskt 

material, citerat “.. allt som rivs eller slängs behöver inte vara utslitet”. Respondenten framför 

dock att det kan vara svårt för miljöcertifieringar att ställa krav på sådant, då det som uppfattas 

som estetiskt snyggt ofta är individuellt.  

 

IP2 och IP3 tror att ett större fokus kommer hamna på det material som byggs in i byggnaden. 

Vidare tycker IP3 att det borde ställas krav på gedigna material som håller länge, både material- 

och stilmässigt. Utöver att bygga in en byggnad med hållbara och beständiga material tror IP2 

att det kommer bli av större betydelse att möjliggöra en hållbar livsstil för de som bor där.  

 

“Vi bygger miljöcertifierat för att vi vill ha bostäder med låg klimatpåverkan men byggnaden 

ska ju också ha ett värde för de som bor där” - IP2 

 

Med hänsyn till de ämnesområden som miljöcertifieringar behandlar, och som tas upp i teori 

och enkät, lägger IP2 fokus på ämnesområdet Energi. Respondenten tror att denna fortsatt 

kommer att vara ett viktigt område vid miljöcertifiering och desto viktigare i framtiden. IP4 

tror däremot att ämnesområdet Energi kommer att behöva ändras om, i och med den nya 

energideklarationen. Respondenten menar på att svensk lagstiftning redan idag har höga 

energikrav och att miljöcertifieringar inom detta område kan ge gratispoäng. IP5 tycker att 

miljöcertifieringar generellt satsar för mycket på energi och att koldioxidutsläpp inte tas med 

tillräckligt mycket. Vidare framhåller respondenten problematiken att dagens 

miljöcertifieringar inte behandlar biologisk mångfald alls och att detta borde bli mer prioriterat 

då jordens artrikedom hotas.  

 

IP4 tror att området för biologisk mångfald kommer att öka i miljöcertifieringar. Sett till 

ämnesområdet Innovation tror respondenten att detta område kommer bli svårare att ta i, men 

desto viktigare för utveckling framåt. Innovation är viktigt för utveckling av bland annat 

microgrids och grön teknik. Microgrids beskriver respondenten som ett lokalt självförsörjande 

energinätverk där energi kan konsumeras och lagras. 

 

Andra områden som nämnts är utveckling av avfallshantering och vattenförsörjning.  
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Kommer alla byggnader miljöcertifieras i framtiden? 

Vad gäller företagens miljöcertifieringsarbete svarar majoriteten att de kommer att 

miljöcertifiera alla sina byggnader framöver. Vad gäller branschen som helhet, det vill säga om 

det är möjligt att allt som byggs miljöcertifieras, är flera respondenter skeptiska.  

 

Vad gäller hela branschen tror IP1 att små aktörer fortfarande kommer ha svårt att få ihop 

kalkylen med att miljöcertifiera sina byggnader. Respondenten hävdar att ett hinder kan vara 

finansiering, då en miljöcertifiering ger ökade projekteringskostnader och menar att det är 

viktigt att kunna motivera de extra kostnaderna samt ge de nya kunderna en förståelse för det 

värde en certifiering kan ge, citerat: “om man ser värdet är inte kostnaden problemet, men som 

ny aktör kan det vara svårt…är ofta en högre tröskel i början”. Även IP3 anser att finansiering 

kan vara ett hinder och det måste finnas ekonomi för att en miljöcertifiering ska användas. 

Respondenten menar att det är enklare för centrala fastigheter att få ekonomi genom att 

använda sig av miljöcertifieringar, men att det är svårare för exempelvis bostäder utanför 

stadskärnan. Det är högt tryck på dem ändå, även utan miljöcertifiering. Alla har inte samma 

möjligheter och drivkrafter att miljöcertifiera, menar respondenten.  

 

Likt ovanstående tycker IP6 att det idag är värt att lägga tid och pengar på miljöcertifieringar, 

även om företaget anser att det finns brister i dem. Företaget anser att det finns ekonomiska 

skäl att miljöcertifiera då de ser fördelar vid lån och när de ger ut obligationer. Vad gäller 

framtiden tror respondenten att miljöcertifieringar inte är något branschen som helhet kommer 

att arbeta med. Hen tror att det framförallt kommer byggas mindre nyproduktion och att det 

som byggs kommer omfattas av skärpta lagkrav. Respondenten tycker att miljöcertifieringar 

grönmålar nybyggnad mycket och hävdar att vi, citerat “... kanske redan försett oss med de 

kvadrat vi möjligen kan ta anspråk på.” 

 

Till skillnad mot de andra företagen förklarar IP5 att företag dragit tillbaka ett tidigare mål om 

att miljöcertifiera alla sina byggnader då företaget ansåg att företaget inte gynnades tillräckligt 

av det. Företaget har en stor fastighetsportfölj och har ansett det ofta ger en ekonomisk vinning 

att prioritera fastigheter med högre hyresintäkter. Respondenten påpekar att företaget kan göra 

mer nytta utan att använda sig av miljöcertifieringar, då ekonomi som annars hade lagts på 

certifieringskostnad kan användas för att förbättra byggnaden ytterligare.  

 

4.2.3. Fastighetsutvecklares syn på klimatneutralitet 

Pågående arbete för klimatneutralitet 

Samtliga företag har påbörjat arbetet mot klimatneutral verksamhet. Majoriteten av företagen 

är dessutom med i LFM30 eller har tagit initiativ i egna färdplaner, med mål om 

klimatneutralitet 2030. De flesta företagen är också positiva till att hela branschen kommer 

uppnå klimatneutralitet enligt Färdplan 2045, men med delade åsikter om hur det kommer att 
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ske. Flera av respondenterna uttrycker att klimatkompensation inte kommer vara ett tillåtet 

verktyg i framtiden och att nya lösningar behövs för att nå klimatneutralitet till 2045. Vad det 

gäller livscykelanalys har majoriteten av företagen börjat tillämpa detta på sina byggnader och 

vissa företag tar hjälp av miljöcertifieringar för att arbeta med detta.  

 

Vad det gäller klimatneutralitet för hela branschen, tror både IP1 och IP2 att klimatneutralitet 

kan uppnås om klimatkompensation får användas, annars kommer det att behövas ny teknik 

för att nå målet 2045. Att få fram denna nya teknik är en branschöverskridande fråga menar 

respondenten. Vidare är IP2 skeptisk till uppfyllandet av målet då begreppet klimatneutralitet 

är svårt att ta på och att det saknas information om hur man som gå tillväga för att nå dit. 

Respondenten tror att det är först när det utvecklas smarta lösningar och när befintliga lagar 

skärps, som utvecklingen kommer fortskrida.  

 

IP3 förklarar att företaget har valt att vänta med att utveckla arbetet med färdplanen, men att 

de ändå är positiva till att målet 2045 kommer att kunna uppnås. Respondenten tror arbetet 

kommer att gå lättare när mer fakta finns på plats, från leverantörer och dylikt. Idag är en vanlig 

metod att klimatkompensera för att nå miljömålen, vilket respondenten menar är en konsekvens 

på avsaknaden av information.  

 

Flera av företagen har arbetat fram egna färdplaner för klimatneutralitet. IP4 meddelar att 

företaget satt mål till 2030 och att de ska minska sin miljöpåverkan genom att tillämpa olika 

certifieringssystem samt göra livscykelanalyser på sina byggnader. Företaget håller på med 

flera projekt för att främja arbetet för klimatneutralitet, såsom att titta på återbruk, grön el och 

att få över hyresrätter på grön el. Om en hyresgäst inte vill använda grön el enligt hyreskontrakt 

så klimatkompenserar företaget för utsläppen. Vad gäller klimatneutralitet till 2045 tror 

respondenten att det är ett möjligt mål, om man talar om nettonollutsläpp. Det handlar då enbart 

om en kostnad som beror på hur mycket man kompenserar i slutändan. IP4 ser en problematik 

vid omställning till ett cirkulärt tänk och tror att tunga investeringar behövs för att få till denna 

omställning.  

 

IP5 meddelar att företaget tagit fram en färdplan mot klimatpositivitet 2035. Detta kommer för 

företaget innebära en kraftig minskning av växthusgasutsläpp tillsammans med 

klimatkompensation. Vad gäller klimatneutralitet för hela branschen anser respondenten att de 

mål som satts till 2045 är för svaga. Hen hävdar att mål som sätts för långt fram har en tendens 

att prioriteras bort och att branschen därför borde sätta mål med kortare tidsspann. IP5 menar 

att begreppet klimatneutral används ganska godtyckligt idag, då det kan räknas på olika sätt. 

Idag skulle egentligen alla kunna vara klimatneutrala om man bara var beredd att betala för 

klimatkompenseringen, menar respondenten.  
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Likt IP4 så meddelar IP6 att företaget har mål om klimatneutralitet till 2030 och lägger betoning 

på att hela värdekedjan beaktas. Företaget har redan uppnått klimatneutralitet enligt de två 

första scopen (se avsnitt 3.2.2.), kopplat till färdplan 2045, och förklarar vidare att företaget 

idag använder sig av klimatkompensation för de utsläpp som inte i dagsläget går att eliminera. 

Vad det gäller hela branschen tror IP6 att klimatneutralitet kommer att uppnås till 2045. 

Respondenten tror att företag i framtiden inte kommer kunna ägna sig åt klimatkompensation 

utan att det då är äkta klimatneutralitet som gäller.  

 

Kan miljöcertifieringar bidra till klimatneutralitet? 

Överlag tycker intervjupersonerna att miljöcertifieringar kan vara hjälpsamt när en byggnad 

ska byggas hållbart och vara ett bra ramverk för att styra projekt i rätt riktning. Om 

miljöcertifieringar däremot kan vara ett verktyg för att nå klimatneutralitet är de flesta företag 

skeptiska till. Vissa hävdar att det inte är där man når klimatmål. En certifiering som behandlar 

klimatneutralitet är NollCO2. Det är några av respondenterna som börjat titta på den men många 

väljer också att avvakta för att se att den testkörs ett litet tag först. Efter att den testats hoppas 

de att det kan bli tydligare vad man får ut av en sådan certifiering. Då NollCO2 är konstruerad 

som en påbyggnadscertifiering tycker IP1 att det är viktigt att kunna motivera vilken hjälp 

certifieringen kan ge, då ökade kostnader av en extra certifiering kan betyda att ambitionsnivån 

kanske måste sänkas på den befintliga certifieringen.  

 

“Det finns skäl att tro att NollCO2 kommer ta större plats utifrån att frågan är viktigare, men 

det finns också utmaningar att frågorna till viss del omhändertas inom systemen man redan 

jobbar med.” - IP1 

 

Ett av företagen som testkört ett projekt med NollCO2 är IP4s. Respondenten tycker att 

certifieringen har en bra struktur då den identifierar de största utsläppen och att detta på så sätt 

kan underlätta företagets arbete med kravspecifikationer och rutiner. Dock meddelar 

respondenten att företaget tyckt det varit ett ganska krångligt upplägg hittills, då information 

årligen ska uppdateras tillsammans med mycket administrativt arbete. Även IP5s företag har 

börjat utvärdera certifieringen för ett pågående projekt och tror den kommer ta större plats i 

branschen. Respondenten ställer sig dock mer skeptisk till namnet och anser att det finns en 

utmaning att benämna en certifiering NollCO2, när det inte är noll koldioxidutsläpp. Även IP3 

för liknande resonemang, citerat: “...det är ju inte noll.” 

 

IP5 hoppas att det ska komma en produkt där koldioxidutsläpp inte hämtas igen om 15 eller 25 

år, utan direkt vid kompensering. Respondenten lyfter fram lösningar där koldioxid kan 

avskiljas från atmosfären och lagras, vilket kan göras med CCS-teknik. En annan lösning som 

respondenten tycker borde bli vanligare, för att få NollCO2 på riktigt, är kolsänkor, vilket hen 

förklarar är naturreservoarer som binder koldioxid såsom skog och hav.  Även IP6 framför en 
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skepsis angående certifieringen och tycker det är bättre att ta den tid, de pengarna och den 

mödan som hade krävts för en sådan certifiering, till att istället utveckla ny teknik och utmana 

företagets arbete för minskad klimatpåverkan. Likt IP3 och IP5 är respondenten oerhört kritisk 

mot namnet NollCO2.  

 

IP6 är skeptisk angående det faktum att en byggnad kan kallas för miljöcertifierad, trots att 

företaget som uppfört denna inte gjort sitt yttersta för att minska sin miljöpåverkan. Rörande 

certifieringen NollCO2 tycker därför hen att ordinarie system, såsom Miljöbyggnad och 

BREEAM, borde utvecklas för att behandla klimatfrågan bättre och tydligare:  

 

“Svaret på alla våra stora utmaningar kan inte vara en certifiering till.” - IP6.  

 

IP5 tycker det finns en bristande kompetens hos certifieringarna rörande hållbarhet och anser 

inte att certifieringen NollCO2 är perfekt idag. Respondenten förklarar att det är lätt att vara 

kritisk mot miljöcertifieringar men att den nog ändå kan bidra med att bana rätt väg. Det är 

trots allt bra att certifieringar sätter grunden, menar respondenten, citerat: “det går inte att 

springa innan man kryper”. Även IP6 tycker miljöcertifieringar varit till stor hjälp och att det 

hjälpt företaget att nå dit de är idag. Respondenten understryker att det är många av  

miljöcertifieringssystemen som hjälper branschen att få bättre förståelse för hållbarhetsfrågor. 

 

IP3 tror inte att miljöcertifieringar hjälper att nå klimatneutralitet då det alltid kommer vara en 

belastning att bygga ett nytt hus. Respondenten menar att det alltid kommer gå åt material, 

oavsett om huset byggs klimatneutralt eller inte. Sen tycker respondenten att det kan vara 

positivt att kompensera för de utsläpp som görs men återkommer till att, citerat, “det alltid 

kommer vara en belastning”. IP3 tycker det är märkligt att detta inte diskuteras mer.  

 

Obligatorisk klimatdeklaration 

De flesta intervjupersonerna meddelar att deras företag har börjat klimatdeklarera, då det är en 

ingående del i den livscykelanalys som finns i flera av certifieringarna. Många av företagen 

tittar redan på de scope som ingår enligt färdplanen och kommer inte göra något annorlunda 

när kravet om obligatorisk klimatdeklaration kommer. Ingen av företagen anser att det kommer 

bli en utmaning.  

 

“Det är bara en till sak att bocka av för ansökan av slutbevis från kommunen.” - IP6 

 

Alla utom IP2s företag har börjat med klimatdeklaration. Respondenten förklarar att hens 

företaget har börjat prata om det, men då den klimatdatabas som kommer att användas för 

deklarationen ligger på remiss, tänker de först invänta den samtidigt som de följer utvecklingen. 
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4.2.4. Nyckel till främjandet av hållbara byggnader 

Samtliga respondenter menar att det finns flera nycklar till en hållbar utveckling. Vilka nycklar 

som tagits upp har varierat, men flera av företagens representanter framhäver framför allt ett 

flexibelt byggande samt länken till marknaden och hyresgästerna. Det har framgått av många 

av intervjupersonerna att det byggs alldeles för mycket nya byggnader idag och att man i 

framtiden måste kunna motivera varför ett nytt hus ska byggas.  

 

IP1 framhäver kunskap och kunskapsspridning som potentiella nycklar. Enligt respondenten är 

det ingen som aktivt vill bygga ett dåligt hus, utan det kan röra sig om en kunskapsbrist i hur 

man ska gå tillväga. En annan nyckel som hen framhåller är kopplingen till marknaden, där 

hen menar att, citerat “...där pengar finns händer det mer saker…” och “...ifall kapital flyttas 

till saker som främjar utveckling så kommer det accelerera…”. 

 

IP2 anser att en viktig nyckel är att de som arbetar med hållbarhet pratar samma språk som de 

högt upp i företagens ledning. Kommunikation kring den gemensamma vinningen kan främja 

hållarhetsfrågan. Respondenten anser även att en beteendeförändring måste ske hos 

hyresgäster. Företag måste bli bättre på kommunicera fördelar med olika hållbarhetslösningar 

i byggnaden och också förklara hur hyresgästerna kan använda dem. Respondenten menar att 

detta är viktigt då hållbara lösningar, såsom bilpool och speciella återvinningsrum, inte är 

hållbara om hyresgästerna inte vet hur de fungerar och därmed inte kan använda dem.  

 

IP3 är inne på ett annat spår och anser att en av de främsta nycklarna är att bygga flexibla hus, 

som går att förändra efter olika hyresgästers behov över tid. Respondenten lyfter även fram 

gedigna materialval och god arkitektur som nycklar till en hållbar utveckling. Hen menar att 

det är mycket som rivs enbart på grund av att det är fult, inte på grund av att det är odugligt 

eller har gått sönder. Ifall man då bygger ett snyggt kök av god kvalitet istället för ett av sämre 

och billigare, behålls det i större utsträckning.  

 

IP4 anser att cirkulära materialflöden och att inte bygga så mycket nytt är potentiella nycklar 

till främjandet av hållbara byggnader. Om nyproduktion uppförs anser respondenten att 

byggdelarna borde vara demonterbara, så att det går att montera ner huset utan att materialen 

förstörs. Respondenten anser att det kan vara fördelaktigt om användandet av microgrids ökas 

och utvecklas, så att energi inte behöver skickas ut till nät utan att man istället kan hålla 

energiflöden i små kluster. En förskoleverksamhet kan korrelera fint med bostäder då de har 

olika peak-hours i energianvändandet.  

 

IP5 hävdar att vi redan idag har alla de nycklar som behövs. Hen förklarar likt IP1 att 

finansmarknaden har en stor plats i detta avseende då bland annat förmånliga lån vid 

produktion av hållbara byggnader kan driva på utvecklingen. Respondenten trycker även på att 
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det måste komma krav från investerare för att utvecklingen av ännu mer hållbara byggnader 

ska fortsätta.  

 

“Nyckeln är väl att hyresgästerna behöver rycka upp sig och ställa lite krav.” - IP5 
 

IP5 är även inne på, citerat “att lagar och regler kan vara en möjliggörare, men kan även vara 

en bromskloss”. Respondenten förklarar att företaget i dagsläget ofta känner sig motarbetade 

av olika lagar och regler och nämner bland annat straffskatter på solanläggningar som ett 

exempel. Respondenten hoppas att en del av dess lagar kan lättas upp lite för att inte verka som 

en bromskloss på arbetet mot en hållbar utveckling.  

 

IP6 anser att det finns flera nycklar och att dessa verkar under olika tid. Hen förklarar att 

miljöcertifieringar har varit och är fortfarande en nyckel, men att dessa i framtiden kommer att 

spela ut sin roll när högre krav och kriterier kommer komma från taxonomin. IP6 anser även, 

likt IP4, att man måste börja nyttja de befintliga byggnaderna på ett mer effektivt sätt. Vidare 

anser respondenten att effektiviteten måste öka och att det inte kan byggas så mycket nytt som 

det görs idag. 

 

 “Tycker alla certifieringar som handlar om nyproduktion borde börja med frågan behövs 

verkligen det här huset? Kan man inte svara på den ska man inte ens få certifiera” - IP6 
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5. Analys och diskussion  
 

I följande kapitel presenteras studiens analys och diskussion, där material från enkät- och 

intervjuer samt teori behandlas. Kopplingar och samband som dras i det insamlade materialet 

sammanflätas med resonemang från författarnas sida och därav sammanvävs analys och 

diskussion i detta kapitel. 
 

 

5.1. Hur ser fastighetsutvecklare på en hållbar utveckling? 
Det framkommer både från enkät- och intervjustudie att hållbarhetsfrågan är viktig. 

Majoriteten av intervjupersonerna anser att det är viktigt att hänga med i frågan om hållbar 

utveckling för att hålla sig konkurrenskraftig gentemot andra aktörer och vissa hävdar till och 

med att det är så de ska vinna avtal. Hållbar utveckling anses därför högst väsentligt för 

företagen. En av respondenterna tydliggör att då hyresgäster, leverantörer och investerare 

värnar om hållbarhet blir det ännu mer relevant för företaget. Det finns därmed tendenser till 

att viljor från yttre intressenter är centrala i hållbarhetsarbetet.  

 

Enligt Ammenberg (2013) kan hållbar utveckling delas upp i tre dimensioner: ekonomisk, 

social och ekologisk. Då dessa dimensioner kan sammanvävas anses en relevant fråga i studien 

vara om fastighetsutvecklare gör någon prioritering i arbetet med dessa. Inledningsvis betonar 

majoriteten av intervjupersonerna att deras företag inte gör någon prioritering av 

dimensionerna. Däremot framkommer det från en del av respondenterna att indirekta 

prioritering kan finnas, beroende på investerare, direktiv från högre nivå eller olika 

avdelningarnas intresse. IP6 tydliggör ekonomins delaktighet i hållbarhetsfrågan och menar att 

företagets ägare förväntar sig att få avkastning på sin investering, men inte på bekostnad av 

människor eller miljö. Detta resonemang kan styrkas av att flera av intervjupersonerna, som 

anser att dimensionen för ekonomi är en drivande faktor i hållbarhetsarbetet. IP2 betonar att 

hållbarhetsarbetet kommer vara obefintligt om det inte finns en budget. Utöver dessa 

ståndpunkter är det några av intervjupersonerna som lyfter fram den ekologiska dimensionen 

som fundamental och den sociala dimensionen som viktig för att verka inkluderande i 

samhället. Däremot framkommer ingen entydighet kring att dessa två dimensioner är viktigare 

än den ekonomiska.  

 

Det har framkommit att den ekonomiska dimensionen är drivande men det går inte att 

konstatera att de andra två dimensionerna inte är det. Att flertalet av respondenter hävdar att 

prioritering mellan dimensionerna är en svår och komplex fråga styrker dimensionernas 

samhörighet. Däremot finns det flera tendenser som pekar mot att den ekonomiska delen är 

mer prioriterad och styr de andra dimensionerna i viss mån. Det framkommer från teoriavsnittet 
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det att den ekonomiska dimensionen kan bidra till en hållbar utveckling i stort genom grön 

finansiering (HSB 2019). Grön finansiering har i syfte att främja en hållbar utveckling med 

finansiella medel och kan tillämpas vid bland annat investering i gröna obligationer. Ett annat 

sätt att få bättre finansiering kan vara gröna bolån som kan ges ut till dem som äger 

miljöcertifierade bostäder. Grön finansiering har ansetts vara en drivkraft till 

miljöcertifieringsarbete. En miljöcertifiering är i sin tur ett sätt att främja den ekologiska 

aspekten i hållbar utveckling. Den sociala dimensionen kan likväl, som den ekologiska och 

ekonomiska dimensionen, främjas av en miljöcertifiering. Den sociala dimensionen innebär att 

den byggda miljön inte ska utsätta människor för onödiga hälsorisker, vilket en 

miljöcertifiering kan förhindra genom att bland annat ställa krav på hälso- och 

inomhusmiljöaspekter.  

 

5.2. Vilka intentioner har fastighetsutvecklare för att arbeta med 

miljöcertifieringar? 
Det har ur intervjustudien framkommit att miljöcertifieringar kan vara ett bra verktyg för att 

driva på hållbar utveckling och ett ramverk som säkerställer en byggnads kvalitet. 

Miljöcertifieringarna möjliggör att branschen kan kommunicera på samma språk och i samma 

termer. Det framgår från enkätunderlag att alla de tillfrågande företagen miljöcertifierar sina 

fastigheter i någon mån och att majoriteten har miljöcertifierat mer än hälften av sin 

nyproduktion de senaste fem åren. Det stärker att det finns en vilja att använda sig av 

miljöcertifieringar och att det förmodligen underlättar fastighetsutvecklarnas hållbarhetsarbete 

på något sätt.  

 

Det framkommer från enkät att den främst förekommande anledningen till varför ett företag 

vill miljöcertifiera är för att hålla sig konkurrenskraftig gentemot andra aktörer. Det stärks 

också av att det i intervjuerna framkommer att stärka konkurrenskraft är viktigt när det gäller 

att hänga med i frågan om hållbar utveckling. Det har också framkommit att många av 

respondenterna tycker det är viktigt att miljöcertifiera för att möta efterfrågan hos hyresgäster 

och köpare, vilket också stärks från intervjuerna. En av intervjupersonerna lyfter investerares, 

hyresgäster och leverantörers påverkan på verksamheten och förklarar att då dessa värnar om 

hållbarhet så blir det också ett mer relevant arbete för dem som företag. Detta handlar också 

om att hålla sig konkurrenskraftig, då om företaget inte svarar för den efterfrågan som 

intressenter ställer, så finns det en risk att de förlorar avtal. Vidare kan en miljöcertifiering 

medföra att en byggnads mervärde kan öka och ge möjlighet till grön finansiering. Detta är två 

drivkrafter, kopplat till viljan att miljöcertifiera, som har benämnts i enkätstudien och som flera 

av respondenterna prioriterat högt. Vidare kan detta ge intryck av att den ekonomiska biten, 

som nämnts tidigare, är central vid hållbarhetsarbete och certifieringsprocess.  
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I enkäten undersöktes varför företagen har valt de certifieringar de gjort. Det framkommer från 

teorin och tabell 3 att miljömärkningen Svanen är den främst förekommande i Sverige, därefter 

följt av Miljöbyggnad; dessa två miljöcertifieringar representerar en stor majoritet av det 

certifierade beståndet i Sverige. Ur tabellen framkommer det även att miljöcertifieringarna 

LEED och BREEAM-SE har ungefär lika antal certifierade byggnader vardera och att de något 

mindre miljöcertifieringarna WELL och NollCO2 står för en minoritet av beståndet. Detta 

korrelerar inte väl med resultatet från enkäten, där det framkommer att Miljöbyggnad var 

främst förekommande och att Svanen används mycket lite. Det visas dessutom att BREEAM-

SE var väldigt förekommande, vilket inte heller korrelerar med innehållet i tabell 3. Detta 

skulle kunna förklaras genom att de tillfrågade respondenterna till en majoritet uppför 

kommersiella byggnader. Svanen appliceras främst på byggnader för flerbostadshus, småhus, 

samt byggnader för utbildning och därav skulle det kunna anses vara rimligt att Svanen används 

i en lägre utsträckning av de medverkande företagen, och BREEAM-SE i en högre.   

 

Från enkäten framgår det att ett flertal av respondenternas företag tillämpar flera olika system 

på sitt fastighetsbestånd och att det nödvändigtvis inte enbart behöver vara ett system som 

används inom företaget. Från enkätstudien framgår det att tillämpbarheten på projektet är en 

viktig aspekt vid val av certifiering, vilket stärks av det faktum att respondenterna valt flera 

system för att eventuellt matcha deras fastighetsportfölj. Detta resonemang skulle också kunna 

stärkas av att majoriteten av medverkande företagen uppför just kommersiella byggnader och 

därmed, som nämnts innan, givit en stor svarskvot för BREEAM-SE som främst tillämpas på 

kommersiella byggnader. Det framkommer också att ett brett omfång av hållbarhetsfrågor är 

en viktig aspekt när en certifiering väljs av företaget, vilket kan styrkas av det större antalet 

svar på BREEAM-SE som är ett av de bredare systemen; detta redovisas i tabell 7. BREEAM-

SE har full täckning av de ämneskategorier som presenterats i tabell 4 i teoriavsnittet.  

 

Tabell 7. Total täckning av ämneskategorier (Baserat på underlag från tabell 4 i teoriavsnitt) 

 

Miljöcertifieringssystem  
BREEAM-SE LEED Miljöbyggnad Svanen WELL NollCO2 

Total täckning av 
ämneskategorier* 

100 % ~82 % ~27 % ~45 % ~36 % 0 % 

*Livscykelanalys och klimatkompensation ingår inte i den totala täckningen, då de inte anses 

vara ämneskategorier. 

 

Det som är gemensamt för alla miljöcertifieringssystem presterande i denna studie, är att de är 

strukturerade utefter ett antal ämnesområden som byggnaden ska uppfylla. Enkätstudien har 

undersökt vilka av dessa ämnesområden som fastighetsutvecklare prioriterar vid 

certifieringsarbete, oberoende system. Det framkommer ur enkätstudie och diagram 1 att 
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ämnesområdet Energi prioriteras högst av samtliga respondenter. Från tabell 4 i teoriavsnittet 

är det känt att Energi är ett ämnesområde som behandlas av både Miljöbyggnad, BREEAM-

SE, LEED och Svanen, vilket skulle kunna styrka varför ämnesområdet fått det höga svarstal 

den fått; det har tidigare nämnts att följande miljöcertifieringssystem används mest av 

respondenternas företag. Däremot framgår det också från tabell 4, att ämnesområdena för 

Inomhusmiljö & Hälsa samt Material täcks av fler certifieringssystem än vad Energi gör, då 

WELL också inkluderar dessa. Det kan därmed tyckas märkligt att Energi prioriteras högst. 

Det har framkommit från några intervjupersoner att området för energi är relativt enkelt att 

uppfylla på samtliga miljöcertifieringar, då svensk lagstiftning redan ställer höga energikrav 

och på så sätt kan certifieringen ge “gratispoäng”. En teori till varför energi prioriteras högst 

skulle därför kunna vara att det är ett enkelt ämnesområde att uppfylla. En annan teori skulle 

kunna baseras på det faktum att branschen under en lång tid tillbaka har fokuserat på att 

förändra energianvändningen genom skärpta krav och ändrad lagstiftning, vilket i sin tur kan 

ha inbringat fastighetsutvecklare en större kunskap och förståelse av ämnesområdet, och därav 

valt en högre prioritering efter denna princip. Utöver detta resonemang prioriteras 

ämnesområdena relativt lika och också relativt högt. Det förekommer dock en mindre variation, 

men den är tillräckligt låg för att hålla en låg standardavvikelse. Som tidigare nämnt har det 

framgått från enkät att respondenterna söker breda system som tar in många 

hållbarhetsaspekter, när de ska miljöcertifiera. Att ämnesområdena fått en jämn och relativt 

hög prioritering talar för att det finns en sanning i det resonemanget; att företagen både söker 

och väljer många hållbarhetsaspekter. En annan teori till varför respondenterna har valt så 

snarlika prioriteringar skulle också kunna vara att miljöcertifieringar är utformade på det sättet 

att de inte tillåter en ojämn prioritering av ämnesområdena. En jämn prioritering leder till att 

byggnader uppförs efter en viss standard och kvalitet, vilket många av intervjuobjekten har 

nämnt som positivt för en miljöcertifierad byggnad. Det verkar alltså finnas många positiva 

aspekter vid en jämn prioritering av ämnesområdena och det är kanske därför inte så konstigt 

att detta val görs.  

 

Miljöcertifieringar verkar kunna inbringa många fördelar på en byggnad men under 

intervjuerna framkom det en tvetydighet gällande miljöcertifieringars tillräcklighet för att nå 

en hållbar utveckling. Som tidigare nämnt kan miljöcertifieringen utge en viss standard vilket, 

i intervjun framkommer, inte nödvändigtvis behöver vara bra. Vissa av företagen har framhållit 

att miljöcertifieringarna är på en basnivå och inte är till för högpresterande företag. En av 

intervjupersonerna hävdar att miljöcertifieringar inte utgör någon “spjutspets” och en del av 

intervjupersonerna framför en vilja att göra mer än vad en miljöcertifiering ger möjlighet till. 

Flera av de miljöcertifieringssystem som används av respondenternas företag består av olika 

nivåer, vilket är en anpassning så att företag med högre krav kan välja en högre nivå att arbeta 

efter. Intervju och enkät har inte behandlat detta så det framgår inte vilken nivå respektive 

företag väljer inom respektive miljöcertifieringssystem. Om miljöcertifieringarna anses vara 
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basnivå skulle de medverkade, som svarat detta, kunna tillfrågats om ytterligare en högre nivå 

skulle behövts för att möta de högpresterande företagens krav. Detta förblir dock osagt och 

utanför studiens ramar. Då det framkommit en vilja att göra mer än vad en miljöcertifiering ger 

möjlighet till, tyder det på att det inte handlar om en fråga om nivåer inom 

miljöcertifieringssystemen utan övergripande om systemen i sig.  

 

Det har framkommit områden där intervjupersonerna tycker att miljöcertifieringarna brister 

och många av dem tycker det borde vara större fokus på klimatutsläpp, resursutnyttjande och 

cirkularitet. Detta går hand i hand med att majoriteten av företagen vid enkätstudien verkar se 

en stor drivkraft i att minska sina klimatavtryck vid miljöcertifiering. Ett par intervjupersoner 

har lyft fram material som ett område där större fokus kommer hamna framöver, där vikten av 

återbruk, återvinning och valet av gedigna material framhålls som viktiga delar. Detta 

återkopplar till den vilja som finns för att minska sitt klimatavtryck, då bland annat bra 

materialval kan leda till lägre klimatutsläpp. Det framgår även andra områden där 

respondenterna anser att miljöcertifieringarna brister, men det finns ingen större samtydighet 

kring dessa.  

 

Trots tvetydighet kring miljöcertifieringarnas tillräcklighet är det ändå tydligt att de tillfrågade 

intervjupersonernas företag kommer att fortsätta använda sig av miljöcertifieringar i framtiden. 

Det här skulle kunna tyda på att de drivkrafter till miljöcertifiering, som nämnts tidigare är 

tillräckligt starka för att fortsätta miljöcertifiera, trots de brister som framkommit. En annan 

teori skulle även kunna vara att intressenter sätter krav på att miljöcertifieringar ska användas 

och att fastighetsutvecklarna därför använder dem. Detta kan återkopplas till viljan att möta 

efterfrågan från hyresgäster och köpare.  

 

5.3. Hur ser fastighetsutvecklare på klimatneutralitet? 
Det har framgått att Sveriges miljömål bland annat ska leda landet mot klimatneutralitet 2045 

tillsammans med Färdplan 2045 (Sveriges miljömål 2021c). I intervjuerna tillfrågades 

intervjupersonerna att svara på om de tror att klimatneutralitet kommer kunna uppnås tills dess. 

Många av intervjupersonerna hävdar att det är möjligt men det finns delade åsikter om hur detta 

ska gå till. Flera av respondenterna uttrycker att de tror att klimatkompensation inte kommer 

att vara ett tillåtet verktyg vid klimatneutralitet i framtiden och att det då kommer att behövas 

ny innovation och teknik, samt skärpta lagkrav för att nå målet. En av intervjupersonerna påstår 

att om klimatkompensation är tillåtet så handlar det bara om en kostnad som beror på hur 

mycket man är villig att kompensera. Svaren ger ett intryck av att klimatneutralitet används 

ganska godtyckligt idag och att det inte finns några definierade vägar till hur Färdplan 2045 

ska uppnås. Det finns däremot ett hopp om att nya lösningar och teknik kommer ta branschen 

dit.  
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Ett steg, från statligt håll, för att minska klimatpåverkan från byggskede och för att arbeta mot 

klimatneutralitet är den nya klimatdeklarationen som kommer börja tillämpas i januari 2022 

(Boverket 2021c). Klimatdeklarationen skulle kunna representera en av de skärpta lagar som 

efterfrågas av flera respondenterna i intervjuerna. Det framkommer dock att många av 

intervjupersonerna redan arbetar med sådant som klimatdeklarationenen innehåller, då ett 

livscykelperspektiv redan beaktas i de certifieringar de använder. Därför påstår ingen av 

respondenterna att den nya lagen om klimatdeklaration kommer bli en utmaning när den ska 

börja tillämpas.  

 

Ett annat sätt för att gå mot klimatneutralitet kan vara genom att tillämpa den nya 

påbyggnadscertifieringen NollCO2. De flesta av de tillfrågade respondenterna har inte använt 

sig av miljöcertifieringen, men tror att den, i takt med att klimatfrågan prioriteras allt mer, 

kommer att ta större plats. Att få har börjat använda sig av NollCO2 ter sig inte så märkligt då 

pilotprojekt fortfarande testkörs. Under intervjun ställdes frågan ifall NollCO2 kan vara till 

hjälp att nå en klimatneutral bransch. Det framkommer att de flesta tycker den kan vara 

hjälpsam, men att det finns en problematik i att namnet är missvisande. En del uttrycker att 

certifieringen inte ger “nollutsläpp”, då den tillåter klimatkompensering och andra åtgärder 

som har positiv inverkan på miljön. Det beskrivs i teorin att NollCO2 har för avsikt att minska 

klimatutsläppen så mycket som möjligt, men att de utsläpp som verksamheten fortfarande 

släpper ut och inte kan minimera, kan klimatkompenseras (SGBC 2021d). Det framkommer 

från Naturvårdsverket (2021c) att det finns olika sätt att klimatkompensera, däribland 

investering i trädplantering. Tanken med detta är att koldioxidupptaget sker under lång tid och 

därav sker inte ett nettonollutsläpp direkt vid kompensering. Vissa respondenter hävdar att 

detta är problematiskt, då den byggnad som byggs klimatneutralt inte är det från första stund, 

då klimatkompensationen räknas igen först efter många år efter uppförandet. Det borde komma 

en teknik där klimatutsläpp inte hämtas igen om 15 till 25 år, menar en intervjuperson.  

 

5.4. Vilka potentiella nyckelfaktorer bidrar till av främjandet av hållbara 

byggnader?  
Kunskap och kunskapsspridning har lyfts fram som potentiella nyckelfaktorer i främjandet av 

hållbara byggnader. Det framkommer från flera håll i intervjun att det behövs kunskap dels för 

den som bygger och dels dem som ska bruka fastigheten. Det har framgått att 

kunskapsspridning om hur man bygger ett hållbart hus är viktigt, då det inte är någon som 

aktivt vill bygga ett dåligt hus. Det har i analysen flertal gånger nämnts att en miljöcertifiering 

kan fungera som ett ramverk för den som vill bygga hållbart. En miljöcertifiering kan baserat 

på detta bistå med hjälp och kunskap för den som vill börja bygga hållbart. Miljöcertifieringen 

skulle även möjligtvis kunna underlätta kommunikationen mellan aktör och kund, då det är 

enkelt för kunden att kunna ställa krav byggnaden utan att egentligen behöva vara så insatt i 
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vad en hållbar byggnad innebär. Det framgår från intervjuerna att företag måste bli bättre på 

att kommunicera hållbarhetslösningar till hyresgästerna, i syfte att de lösningar som faktiskt 

görs också ska kunna användas. En bättre kommunikation skulle kunna få hyresgästerna att 

förstå vinningen med hållbara lösningar och även ge dem ökad kunskap för vad en hållbar 

fastighet kan innebära. Det har ansetts vara viktigt att en gemensam kommunikation kan föras 

mellan olika parter för att främja både den ekologiska och finansiella utvecklingen. Det har 

framgått ur enkät att det finns en vilja att miljöcertifiera för att stärka företagets 

konkurrenskraft, minska klimatavtrycket av byggnaden, men också möta efterfrågan hos 

hyresgäst och köpare. En miljöcertifiering skulle således kunna agera som ett bra 

kommunikationsmedel mellan intressenter och aktörer som påverkar och formar projektet. 

Vidare kan en miljöcertifiering vara ett bra sätt för att till köpare och hyresgäster förmedla 

kunskap om den miljöprestanda som byggts in i byggnaden.  

 

En verksamhet måste skapa olika typer av värde för brukarna och det är när olika typer av 

värden uppfylls som ett värde skapas för kunden. Flexibla hus har lyfts fram som en 

nyckelfaktor, då hyresgästers behov kan förändras över tid. Att flexibla hus har lyfts fram kan 

bero på att dess utformning enkelt kan förändras till de behov som den behöver fylla. Många 

av respondenterna anser att det byggs för mycket nyproducerade byggnader idag och att det i 

framtiden kommer byggas mindre. IP6 hävdar att “Vi kanske redan har försett oss med de 

kvadrat vi möjligen kan ta anspråk på”. Flexibla hus skulle därför kunna vara en lösning för att 

fylla de behov vi har på färre byggnader. Det är dock inte känt för författarna om detta är 

möjligt med de lagar och regler som finns idag; det kräver vidare undersökning utanför studiens 

omfång. Om det finns möjlighet att skapa mer flexibla hus skulle detta även kunna minimera 

avfall vid skifte av verksamhet eller ägare. En annan intervjuperson hävdar att byggdelar i ett 

hus borde vara demonterbara och att det därmed går att plocka ner byggdelar utan att materialet 

förstörs. Detta är en annan typ av flexibilitet, men desto mer kopplat till cirkulära 

materialflöden.  

 

Cirkulära materialflöden har i intervjuerna framhävts som en potentiell nyckelfaktor. 

Cirkularitet och resursutnyttjande har tidigare lyfts fram i analysen som två områden av tyngre 

vikt i framtidens miljöcertifieringssystem. Att främja denna nyckelfaktor skulle även kunna 

påverka ekonomiska termer positivt, då det från teori är sagt att en målbild för den ekonomiska 

aspekten är att behålla de ekonomiska värdet av en produkt, resurs eller ett material genom 

återanvändning eller återvinning. På så sätt kan uttaget av ny råvara minskas och mängden 

avfall och restprodukter likaså (Naturvårdsverket 2020b). Arbetet med cirkularitet kan 

underlättas med hjälp av de olika samarbeten som finns idag. I teoriavsnittet beskrivs LFM30 

som en god samarbetsorganisation för att gemensamt i Malmö försöka nå klimatneutralitet 

redan 2030 (LFM30 2020). Detta leder till kunskapsspridning till flera organisationer om hur 

de ska arbeta för att nå klimatneutralitet, vilket stärker tidigare resonemang att 
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kunskapsspridning är en potentiell nyckelfaktor. Det har också framkommit från intervju att 

flera respondenter tycker att det saknas information och fakta för att målet till 2045 ska nås 

men att när nya smarta lösningar och fakta finns på plats så kommer utvecklingen fortskrida. 

Detta tyder också på att samarbete är viktigt för just hållbart främjande av fastigheter. 

Samarbete leder till att erfarenheter kan utbytas, information delas och kunskap spridas i hela 

byggbranschen för att gemensamt kunna utvecklas mot ett hållbart byggande. Vilket stärker att 

kommunikation och kunskapsspridning, även mellan samarbetande aktörer, är potentiella 

nyckelfaktorer.  

 

Miljöcertifieringar tycks kunna länkas till flera av de potentiella nyckelfaktorerna. Frågan kan 

därmed ställas om miljöcertifieringar är en potentiell nyckelfaktor i sig. Det är återkommande 

att miljöcertifieringar är ett bra ramverk och verktyg för hållbart byggande. Många har dock 

uttryckt skeptiska toner rörande miljöcertifieringarnas tillräcklighet för hållbar utveckling och 

hävdar att de idag har blivit en bra standard men inget man sticker ut med. Samtidigt 

framkommer det att miljöcertifieringar kan vara lämpligt för de företag som har lägre 

ambitionsnivå eller är i början av sin omställning mot att bygga mer hållbara byggnader, även 

om det kan vara en viss finansiell tröskel i början på miljöcertifieringsarbetet. Att påbörja ett 

hållbarhetsarbete kan ofta vara ett stort steg och många av de responderande hävdar att 

miljöcertifieringar kan vara ett bra första steg och hjälpmedel. I resultatet menar en av 

respondenterna att det inte, citerat “går att springa innan man kryper”, vilket tåls att upprepas. 

Miljöcertifieringar tycks kanske därför främst brista när det gäller företag som har en högre 

ambition och vilja att göra mer än vad systemen kräver. Som ett resultat på detta kompletterar 

flera av intervjupersonerna sitt hållbarhetsarbete utanför miljöcertifieringarnas gränser för att 

nå det mål de önskar. Trots denna kritik framgår det av majoriteten av intervjupersonerna att 

de kommer att fortsätta använda sig av miljöcertifieringar idag och på all nyproduktion framåt. 

Det lyfts dock fram risker med miljöcertifieringarna såsom att de grönmålar nyproduktion och 

det hävdas att en byggnation av ett hus alltid kommer vara en belastning på miljön, oavsett om 

det är certifierat eller inte. Vid nyproduktion borde kanske därav inte den första frågan vara om 

vilken miljöcertifiering som ska väljas, utan snarare om byggnaden ens behövs byggas från 

första början?  

 

Till denna studie har ansvarig hållbarhetschef, vars företag har ett gediget hållbarhetsarbete 

tillfrågats. Det vill säga personer på företag som anses ha stor kunskap i arbetet kring 

miljöcertifieringar. Är det denna kunskap som möjliggör att kritik kan framföras? I så fall 

stärker detta det faktum att en nyckelfaktor är kunskap, då det är med kunskap och erfarenhet 

utvecklingen kan främjas. Detta stärks också av att intervjuer visat att fastighetsutvecklarna 

vill ha mer krav från hyresgäster och att de “behöver rycka upp sig” för att främjandet ska 

fortskrida. Om kunskapen kan bli större hos hyresgästerna, och köpare, kan detta argumentera 

för att de kommer kunna ställa mer krav på fastighetsutvecklare. Fastighetsutvecklare kan i sin 
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tur ställa krav på branschen och aktörer, vilket kan ha en positiv inverkan på utvecklingen och 

främjandet av hållbara byggnader. 

 

Ifall miljöcertifieringar har möjlighet att utvecklas i takt med de krav som kommer behöva 

ställas på framtidens fastigheter, kan miljöcertifieringar fortsätta ha en viktig del i främjandet. 

Miljöcertifieringar kan bidra till en kunskapsspridning vid hållbart byggande och möjliggöra 

god kommunikation mellan intressenter och aktörer. Kanske är det inte bara en, utan flera 

nycklar som är bidrar till främjandet av hållbara byggnader.  

 

Slutligen tycks det kunna utläsas från analysen att ekonomin har en central del i främjandet 

mot hållbara byggnader. Den ekonomiska aspekten kan länkas till samtliga delar i arbetet, 

såsom att en miljöcertifiering kan möjliggöra grön finansiering och att konkurrenskraft är den 

största viljan när ett företag ska miljöcertifiera. Den kan också länkas till den tidigare nämnda 

kommunikationen av kunskap, då samtliga parter måste kunna tala samma språk för att förstå 

de ekonomiska fördelarna med ett hållbarhetsarbete. Dessutom är kommunikationen gentemot 

köpare och hyresgäster också viktig, då det ofta är deras behov som avgör vad och hur något 

byggs. Det är många delar som påverkar och grundar sig i ekonomiska fördelar och 

möjligheter. Vidare styrks ekonomins centralitet i begreppet hållbarhet av detta och ekonomin 

kan potentiellt ses som en nyckelfaktor i främjandet av hållbara byggnader. Som det nämnts 

tidigare i analysen, kommer det förmodligen inte göras något hållbarhetsarbete om det inte 

finns en budget.  
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6. Slutsats 

 
I följande kapitel besvaras studiens frågeställningar med hänseende till resultat samt analys 

och diskussion. Det ges även förslag på vidare studier inom det berörda ämnet.  

 
 

Hur ser fastighetsutvecklare på hållbar utveckling? 

Det framkommer tydligt från studien att hållbar utveckling är högst väsentligt för 

fastighetsutvecklarna. Detta för att bibehålla konkurrenskraft och vinna avtal. Det tycks finnas 

en tendens till en finansiell fördel i att satsa på hållbarhet, då många av företagens intressenter 

efterfrågar detta. Vad gäller en eventuell prioritering mellan hållbarhetsdimensionerna finns 

det tendenser till att den ekonomiska dimensionen är central och påverkar de andra i någon 

eller stor mån.  

 

Vilka intentioner har fastighetsutvecklare med att arbeta med miljöcertifieringar? 

Från de drivkrafter som analyserats i studien går det att se tendenser på ett antal olika 

intentioner vid fastighetsutvecklares miljöcertifieringsarbete. Framträdande har drivkrafterna 

konkurrenskraft och grön finansiering varit, vilket skulle kunna tyda på att de medverkande 

företagen har intentionen att främja företagets ekonomi. Att öka värdet på fastigheten och möta 

efterfrågan hos hyresgäster eller köpare har också framkommit som två viktiga drivkrafter att 

miljöcertifiera, vilket handlar om att vinna avtal. För att underlätta dessa aspekter kan en 

miljöcertifiering vara behjälplig för att dels hjälpa företaget att profilera sig som hållbara, men 

också för att få bättre finansieringsmöjligheter vid låntagande.  

 

En annan framträdande intention är att minska företagets klimatavtryck. Detta har uttalats som 

en högt prioriterad drivkraft. Klimatfrågan har även nämnts som viktigt i utvecklandet av 

miljöcertifieringar, då flera av intervjupersonerna har efterfrågat större fokus på klimat, men 

också cirkularitet och återbruk av material. Respondenterna har också meddelat att de söker ett 

brett omfång av hållbarhetsaspekter när de väljer miljöcertifiering, vilket tyder på en vilja att 

minska sitt klimatavtryck. 

 

Hur ser fastighetsutvecklare på klimatneutralitet? 

Fastighetsutvecklarna är överlag positivt inställda till klimatneutralitet. Det kommer däremot 

fram att begreppet klimatneutralitet idag är godtyckligt och att det går att definiera på olika 

sätt. Ett exempel är Färdplan 2045 och hur den ska komma att nås. Många respondenter är 

osäkra på om det kommer att vara tillåtet att klimatkompensera på det sättet vi gör idag. Det 

framkommer att ny teknik måste till för att målet till 2045 ska nås. Vad gäller hjälpmedel för 

klimatneutralitet, såsom miljöcertifieringen NollCO2, är många positiva till dess innehåll och 
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möjlighet till utveckling framåt. Det framkommer dock ett missnöje kring namnet, då 

certifieringen inte ger nollutsläpp och att namnet därav är missvisande.   

 

Vilka för potentiella nyckelfaktorer finns det i främjandet av hållbara byggnader? 

Det har ur analysen lyfts flera potentiella nyckelfaktorer som möjligen kan bidra till främjandet 

av hållbara byggnader. Kunskap, kunskapsspridning och ekonomi tycks vara de nyckelfaktorer 

som utmärkt sig starkast. 

 

För att en byggnad ska kunna byggas hållbart krävs det kunskap om hur det kan göras. Det har 

framkommit från intervjuerna att man inte kan springa innan man kryper och att det är en högre 

tröskel i början, när det kommer till förmågan att kunna miljöcertifiera sitt fastighetsbestånd. 

Miljöcertifieringar har av intervjupersonerna benämnts som ett sätt att ge kunskap till dem som 

vill bygga mer hållbart, samt att det är ett bra ramverk som säkerställer en god standard på 

byggnader. Sett till branschen i stort kan kunskap tyckas vara viktigt för att alla led ska ha 

möjlighet att göra rätt. Det går inte att bygga ett hus hållbart om de som utvecklar och uppför 

inte har rätt kompetens. Vidare blir det svårt för köpare och hyresgäster att ställa krav på dem 

som bygger, om de saknar kunskap. Kunskap tycks vara en central roll i främjandet av hållbara 

byggnader.  

 

Kunskapsspridning kan ses som en potentiell nyckelfaktor. Det har framgått att majoriteten av 

respondenterna deltar i flera olika samarbeten och att de tycker att detta är viktigt för 

utvecklingen framåt. Samarbete är ett sätt att sprida kunskap, då erfarenhet och kunskap kan 

delas mellan aktörer. Kunskapsspridning kan också ske med miljöcertifieringar, som är ett 

verktyg för att sprida kunskap om hur byggnader byggs mer hållbart. Vidare har det även 

framkommit att man i branschen borde ifrågasätta nyproduktion mer, då det i framtiden inte är 

hållbart att bygga så mycket som det görs idag. En lösning på det här skulle kunna vara flexibla 

byggnader - som lyfts i studien - där byggnaderna endast med mindre renoveringar kan ändra 

verksamhet. Det har framgått från analysdelen att det saknas information om material från 

leverantörer och att det kan vara svårt för aktörer att arbeta med till exempel klimatneutralitet, 

då begreppet är godtyckligt. Om det är lättare att sprida kunskap i branschen och delge 

information, finns det goda möjligheter att detta skulle kunna främja hållbara byggnader. En 

flexibel byggnad gör inte mycket nytta om den inte nyttjas som ett, utan istället rivs. Det är 

viktigt att kunskap sprids i alla led, så att alla kan se nyttan och möjligheterna med att bygga 

hållbart.  

 

Under studiens tid har det framkommit att ekonomin är en central del och en potentiell 

nyckelfaktor i främjandet av hållbara byggnader. Respondenterna har framhållit att det är 

viktigt för dem att arbeta med hållbarhet och hållbara byggnader då de kan bibehålla 

konkurrenskraft och möta kundernas intressen. Det har även framkommit att grön finansiering 
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ligger till grund för användandet av miljöcertifieringar, vilket kan ge finansiella lättnader.  

Kopplat till den tidigare nämnda potentiella nyckelfaktorn kunskapsspridning, är det viktigt att 

alla parter inom ett företag förstår sig på de ekonomiska fördelarna med miljöarbete. Det har 

tidigare framkommit att miljöarbete är svårt att motivera utan en budget. Hållbarhet är idag en 

högaktuell fråga och det kan därmed anses vara lukrativt att satsa på hållbarhet för 

fastighetsutvecklare. Med den utveckling som pågår finns det goda förutsättningar för att det 

ska vara lukrativt även i framtiden och att ekonomin kommer vara en potentiell nyckelfaktor i 

det fortsatta främjandet av hållbara byggnader.  

 

Vidare skulle dessa tre nyckelfaktorer delvis kunna lösas med miljöcertifieringar, då de både 

kan verka kunskapsgivande och kunskapsspridande, men också ge ekonomiska fördelar. De 

miljöcertifieringar som finns idag har, under intervjuernas gång, hävdats vara på för låg nivå 

för företag med hög ambitionsnivå på dess miljöarbete. Ifall dagens miljöcertifieringar kan 

utvecklas för att möta de krav som ställs från aktörer, bransch och samhälle så finns det goda 

förutsättningar för att miljöcertifieringar även i sig skulle kunna vara en potentiell nyckelfaktor 

för främjandet av hållbara byggnader.  

 

6.5. Vidare studier 
För en större förståelse om hur en miljöcertifiering faktiskt arbetar mot mer hållbara byggnader 

och bransch, hade det varit intressant att titta djupare på byggprocessen och vart den stora 

miljö- och klimatpåverkan finns, för att jämföra detta mot befintliga system. Då skulle frågan 

kunna ställas om det är tillräcklig tyngd på de ämnesområden i miljöcertifieringarna där 

klimatpåverkan är som störst. Detta hade i sin tur bidragit till frågan om miljöcertifieringar är 

tillräckliga för att nå en hållbar utveckling.  

 

Det har denna studie framkommit att företag med höga miljömål kan tycka att 

miljöcertifieringar inte motsvarar de krav de ställer på en byggnad och det har också i initialt 

skede främst tillfrågats denna typ av företag till studien. En vidare studie hade kunnat jämföra 

olika intentioner mellan företag som är i början respektive långt fram i sitt hållbarhetsarbete. 

Det hade varit intressant att se vad ett bredare omfång av företag skulle ge för resultat. En sådan 

studie hade också kunnat beakta nivåerna som finns i respektive miljöcertifieringssystem och 

undersöka om nivåerna kan möta de olika krav som ställs från fastighetsutvecklare, med högre 

såväl som lägre krav på sitt hållbarhetsarbete.  
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Bilaga 1 
Enkätformulär 

 
 

1. Vilka av tre nedanstående påståenden stämmer bäst överens med ditt företag vid 

färdigställanden av nyproduktion? 

a. Vi uppför och säljer 

b. Vi uppför och förvaltar 

c. Vi gör både och 

 

2. Hur stor andel av ditt företags nyproducerade byggnader har blivit miljöcertifierade under 

de senaste 5 åren? 

 

Svar:…………………………………………………………………………………...………... 

 

3a. Vilka frågor driver ditt företag att miljöcertifiera?  

a. Möta efterfrågan hos hyresgäster 

b. Möta efterfrågan hos eventuella köpare 

c. Hålla oss konkurrenskraftiga i branschen 

d. Förbättra företagets goodwill 

e. Fördelaktig ränta med grön finansiering 

f. Öka värdet på fastigheter 

g. Minska företagets klimatavtryck 

h. Annat 

 

3b. Rangordna 3 av dina svar från föregående fråga, där 1 har störst drivkraft. Om du valt 

annat precisera gärna. 

 

Svar: ………………………………………………………………………………………......... 

 

4. Hur håller ditt företag sig uppdaterade kring miljöcertifieringar och utvecklingen av 

hållbara byggnader?  

 

 

 

 

 

 



 

ii 
 

 

5a.  I hur stor procentuell utsträckning använder ditt företag sig av följande 

certifieringssystem? 

 
 

0 % 1-20 % 20-40 % 40-60 % 60-80 % 80-100 % 

BREEAM-SE 
      

LEED 
      

Miljöbyggnad 
      

NollCO2 
      

Svanen 
      

Well 
      

Fitwel 
      

 

5b. Vad avgör ditt företags val av miljöcertifieringssystem? 

 

Svar: ……………………………………………………………………………………………. 

 

6a. Vilka övergripande ämnesområden prioriterar ditt företag vid miljöcertifiering? 

 
 

Inte alls Ibland Alltid Högst 

Energi 
    

Vatten 
    

Hälsa & Inomhusmiljö 
    

Innovation 
    

Transport 
    

Geografisk hänsyn 
    

Material 
    

Avfall 
    

Mark & Ekologi 
    

Föroreningar 
    

Ledning & Styrning 
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7. Använder ditt företag dubbel- eller trippel certifieringar? 

 

a. Ja 

b. Nej 

c. Vet ej 
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Bilaga 2 
Intervjuformulär 

 
 

Fastighetsutvecklares syn på hållbar utveckling 

a. Hur viktigt skulle ni anse att hållbar utveckling är för ert företag? 

b. Hur ser ni på de tre dimensionerna - ekologisk, ekonomisk, social - och hur skulle ni 

säga att ni prioriterar inom dessa?  

c. Har ni delaktighet i något samarbete för hållbar utveckling och en klimatneutral 

byggbransch? 

 

Fastighetsutvecklares syn på miljöcertifieringar 

a. Tycker ni att dagens miljöcertifieringar är tillräckliga för att nå en hållbar utveckling? 

i. Om ja, vad är det som är så bra med dagens miljöcertifieringar? 

ii. Om nej, vad är det som saknas?  

b. Eftersom ni har gjort vår enkät så känner du till de ämnesområdesgrupper gällande 

miljöcertifieringarna vi presenterat där. Tror ni det är några av dessa områden som 

kommer väga tyngre eller mindre i framtiden? Något som kommer läggas till? 

c. Har ni en ambition att miljöcertifiera alla era byggnader i framtiden? 

d. Tror ni det är möjligt att all nyproduktion miljöcertifieras i framtiden?  

i. Vad finns det för hinder? 

 

Fastighetsutvecklares syn på klimatneutralitet 

a. Hur arbetar ni med detta inom ert företag?  

b. Tror ni att det är ett möjligt mål, att branschen ska vara klimatneutral till 2045? 

c. På vilket sätt kommer ni ställa om till det här? 

i. Är miljöcertifieringar till hjälp? 

ii. Tror ni att NollCO2 kommer ta större plats bland certifieringssystemen? 

d. Hur ser ni på nästkommande år då byggbranschen kommer behöva klimatdeklarera? 

Hur kommer ni ställa om till det här? 

 

Vad tror du är nyckel är till främjandet av hållbara byggnader? 
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Bilaga 3 
Redovisning av enkätresultat 

 
 

Företagen ombads även att besvara vad de avser göra med färdigställd nyproduktion; sälja, 

förvalta eller båda. Diagram a visar att majoriteten av företagen har för avsikt att förvalta 

byggnader de uppför.  

 

 
Diagram a. Procentuell fördelning mellan företag. 

 
Företagen ombads att besvara hur stor andel av deras nyproduktion som blivit miljöcertifierad 

de senaste fem åren. Diagram b visar att mer än hälften av företagen certifierar 100 % av sin 

nyproduktion.  
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Diagram b. Andel certifierade byggnader hos företagen de senaste fem åren. 

 

Företagen ombads att besvara vilka områden som driver företaget att vilja miljöcertifiera. De 

områden som fanns att välja mellan var: 

 

- Mäta efterfrågan hos hyresgäster 

- Mäta efterfrågan hos köpare 

- Hålla sig konkurrenskraftiga 

- Förbättra företagets goodwill 

- Fördelaktig ränta vid grön finansiering 

- Öka värdet på fastigheter 

- Minska företagets klimatavtryck 

- Annat 

 

Tre företag valde att besvara frågan genom att nämna ett eget område enligt: 

“Kvalitetssäkra hållbarhetsarbetet” 

“Ett verktyg för att kvalitetssäkra hållbarhetsmål i bygg- och förvaltningsprocessen.” 

“Att företaget är börsnoterat, sen bättre hus” 

 

För att åskådliggöra hur fördelningen mellan olika områden ser ut, har författarna i 

resultatredovisningen valt att dela ut poäng beroende av hur företaget har svarat. Den drivkraft 

som företaget ansågs vara viktigast har fått 4 poäng, följt av den av den på andra plats som fick 

3 poäng och så vidare. De svar som företaget inte valde att rangordna får 1 poäng och de 
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alternativ som de lämnades blankt får 0 poäng. Resultatet presenteras i Diagram c, där antalet 

företag som valt respektive område samt vilken prioritering redovisas. 

 

 
Diagram c. Områden som driver företag att vilja miljöcertifiera.  

 

Företag ombads att besvara hur de håller sig uppdaterade om miljöcertifieringar och 

utvecklingen av hållbara byggnader Svaren har sammanfattats och presenteras i Figur d nedan. 

Det vanligast angivna svaret har illustrerats med störst text och är understruket; denna är 

omvärldsbevakning. Resterande presenteras i fallande ordning med minskad storlek på text.  

 

 
Figur d. Hur företag håller sig uppdaterade kring miljöcertifieringar och utvecklingen av 

hållbara byggnader. 

 

Företagen ombads att fylla i vilka certifieringssystem de använder sig av och i vilken 

utsträckning dessa används. Diagram e redovisas sambandet mellan deras procentuella 

användning av respektive system.  
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Diagram e. Sambandet mellan procentuell användning av respektive certifieringssystem. 

 

Företagen ombads att besvara vad som avgör valet av miljöcertifieringssystem, hänvisat till 

föregående fråga. Nedan har företagens olika svar sammanfattats för att ge en övergripande bild 

av vad företaget söker i en miljöcertifiering. Den anledning som har angivits flest gånger 

presenteras med störst text, se figur f. Resterande presenteras i fallande ordning med minskad 

storlek på text. 

 

 
Figur f. Anledningar varför ett särskilt miljöcertifieringssystem valts. 

 

Företag ombads att rangordna angivna ämnesområde efter prioritering: inte alls, ibland, alltid 

och högst. Prioriteringar har omvärderats till poäng, där inte alls ger 1 poäng, ibland 2 poäng, 

alltid 3 poäng och högst 4 poäng.  
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Diagram g redovisar vad varje företag valt för klass på respektive ämnesområde. Högst poäng 

har ämnesområde energi fått. Därefter kommer hälsa & inomhusmiljö, material och avfall och 

material. Lägre prioriteringar har ämnesområde vatten, transport och geografisk hänsyn fått. 

Standardavvikelsen visar att de tillfrågade har svarat jämbördigt på de flesta kategorierna, med 

undantag för transport där det finns en del variation i och med en högre standardavvikelse.  

 

 
Diagram g. Medelvärde, median och standardavvikelse för de poäng företagen valt på 

respektive ämnesområde.  

 
Företagen ombads slutligen att besvara om de använder sig av dubbel- eller trippelcertifiering 

när företaget miljöcertifierar. Resultatet visade att hälften av de tillfrågade företagen använder 

sig av dubbel- och trippelcertifieringar och hälften gör det inte.  

 

 
 


