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Sammanfattning 
Det här examensarbetet utfördes på uppdrag av det statligt ägda bolaget Akademiska Hus för 

att ge dem underlag till ett förhoppningsvis bättre och mer gemensamt arbetssätt för 

nybyggnader som har certifierats enligt Miljöbyggnad, vilket är ett svenskt 

miljöcertifieringssystem för byggnader. 

 

Studiens syfte var att lyfta fram god praxis samt att dra lärdomar från eventuella misstag på 

både indikatornivå och för certifieringsprocessen som helhet. Studien baserades på en 

kvalitativ, djupgående och semistrukturerad intervjustudie som innefattade intervjuer med 

fem projektledare, fyra miljöbyggsamordnare samt chefen för Miljöbyggnad på Sweden 

Green Building Council. Fyra nybyggnader som tillhör Akademiska Hus utvärderades i den 

här studien som byggnadscase. De intervjuade projektledarna och miljöbyggsamordnarna 

arbetade med någon utav dessa fyra nybyggnader som har certifierats med Miljöbyggnad och 

som finns i fyra olika tidigare regioner för företaget. 

 

Den här studien identifierade lärdomar, framgångsfaktorer och föreslagna åtgärder. 

Målsättningar bör vara tydliga och implementeras tidigt under byggprocessen. Rutiner bör 

vara tydliga vilket skulle kunna förbättras genom utvecklandet av en guide. Marginaler på 

indikatornivå bör även säkerställas och indikatorn Energianvändning bör prioriteras. 

Engagemanget hos aktörer som är viktiga för att målet med Miljöbyggnad ska uppfyllas 

skulle kunna ökas genom utbildning och information. En miljöbyggsamordnare bör närvara 

under en stor del av byggprocessen. Dessutom bör en regional miljösamordnare återföra 

kunskap om framgångsfaktorer och problem i varje projekt och genom miljösamordnare för 

olika regioner skulle regionsöverskridande kunskapsåterföring kunna ske. 
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Abstract 
This master thesis was carried out on behalf of the state-owned company Akademiska Hus in 

order to provide basis for a hopefully better and more common way of working with new 

buildings that have been certified according to “Miljöbyggnad”, which is a Swedish 

certification system for buildings. 

 

The purpose of this study was to highlight good practice as well as to learn from mistakes at 

both indicator level and for the overall certification process. The study was based on a 

qualitative, in-depth and semi-structured interview study including interviews with five 

project managers, four “miljöbyggsamordnare” (Environmental Building coordinators) and 

the director of “Miljöbyggnad” at SGBC (Sweden Green Building Council). The interviewed 

project managers and “miljöbyggssamordnarna” have each worked with one of four buildings 

which have been certified with “Miljöbyggnad”. The four buildings exist in four earlier 

regions for the company and were selected in this study as building cases.  

 

This study identified lessons that have been learned, success factors and suggested measures. 

Objectives should be clear and implemented early during the building process. Routines 

should be clear which could be improved through the development of a guide. Margins at 

indicator level should be ensured and the indicator “Energy use” should be prioritized. The 

involvement of actors, who are important for achieving the objectives of “Miljöbyggnad”, 

could be increased through education and information. A “miljöbyggsamordnare” could 

attend a large part of the building process. In addition, a regional “miljösamordnare” 

(Environmental coordinator) could return knowledge about success factors and problems in 

each project and “miljösamordnare” for different regions could return knowledge between 

regions. 
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1. Inledning 
I detta stycke ges en överblick över miljöproblematiken som berör byggsektorn, hur 

miljöcertifieringar av byggnader kan vara en del av lösningen, vad syftet med detta 

examensarbete var och hur det kan bidra till att fylla ett forskningsglapp inom området för 

Miljöbyggnads arbetsprocess. 

1.1 Byggsektorns miljöproblematik 

Byggnader och fastigheter står för en betydande del av växthusgasutsläppen varje år i 

Sverige. Det totala växthusgasutsläppet år 2014 var 54,4 miljoner ton koldioxidekvivalenter 

(Holmström, 2016) och av dessa kom 20,2 miljoner ton koldioxidekvivalenter från 

byggnadssektorn, inklusive importerade varor och uppvärmning av fastigheter (Boverket, 

2016). Bygg- och fastighetssektorn står alltså för mer än en tredjedel av Sveriges 

klimatpåverkan. Dessutom står sektorn för en stor del av samhällets materialanvändning och 

orsakar stora mängder avfall (Boverket, 2007).  Följande material inom byggsektorn klassas 

som farligt avfall: kvicksilver, asbest, kadmium, oljeavfall, CFC/HCFC (halogener), PBC, 

färgavfall, PEH, oljeavfall (inklusive oljekontaminerat byggavfall samt fyllnadsmassor och 

avfall från bitumen). Det finns dessutom stora mängder byggmaterial inom byggsektorn som 

inte klassas som farligt avfall men som istället är miljöstörande: impregnerat virke, mässing 

och koppar, epoxy i komponentprodukter, zink, bly, flamskyddsmedel, PVC inklusive ftalater 

och PUR (Hansson, et al., 2015a). 

 

Sverige har utvecklat ett antal miljömål i strävan efter en mer hållbar utveckling varav ett är 

”God bebyggd miljö”, som Boverket ansvarar för (Hansson, et al., 2015b). Miljömålet 

innefattar bland annat att byggnader ska vara hållbara ur ett långsiktigt perspektiv och lyder: 

“Städer, tätorter och annan bebyggd miljö ska utgöra en god och hälsosam livsmiljö samt 

medverka till en god regional och global miljö. Natur- och kulturvärden ska tas till vara och 

utvecklas. Byggnader och anläggningar ska lokaliseras och utformas på ett miljöanpassat sätt 

för att en långsiktigt god hushållning med mark, vatten och andra resurser främjas” (Ripa, 

2016). 

 

Enligt ISO 15392 är principerna för hållbart byggande: rättvisa; holistiskt tillvägagångssätt; 

långsiktighet; ansvarstagande; ständig förbättring; agera lokalt och tänka globalt; 

intressentmedverkan; riskhantering och försiktighet; transparens (Hansson, et al., 2015b). 

Skillnaden mellan en hållbar byggnad och ett hållbart byggande är att en hållbar byggnad 

endast inriktar sig på byggnaden medan ett hållbart byggande innefattar hela byggprocessen 

(Hansson, et al., 2015b). Utifrån de tre hörnstenarna för hållbarhet för byggnader är några 

exempel på indikatorer följande: 

● Ekologiska: byggnadens livslängd, byggnadens egen prestanda och geografiskt läge. 

● Ekonomiska: driftkostnad, investeringskostnad, användningskostnad samt 

underhållskostnad. 

● Sociala: hälsa, tillgänglighet, säkerhet och kvalitetsnivå för individen (Hansson, et al., 

2015b). 
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Miljöproblem som byggsektorn orsakar påverkar fastighetsägare eftersom de får krav på sig 

från bland annat Boverket och Miljöbalkens riktlinjer om hållbarhet att åtgärda problemen 

(Boverket, 2014). Frivilliga miljöcertifieringar är en form av styrmedel som har skapats inom 

byggbranschen och är ett sätt för fastighetsägare att svara på dessa krav. Detta underlättar 

också för Sverige att nå miljömålet “God bebyggd miljö”. I Sverige används LEED, Svanen, 

BREEAM, och Miljöbyggnad för miljöcertifiering av byggnader (Naturvårdsverket, 2015). 

Miljöbyggnad är ett svenskt miljöbedömningsverktyg som är i kommersiellt bruk (Hansson, 

et al., 2015b). 

 

Det finns belägg för att miljöcertifierade byggnader, som inte är bostadsbyggnader, skapar ett 

mervärde för fastighetsägare. Detta med avseende på bland annat minskade energikostnader, 

lägre driftskostnader efter renovering och ombyggnation samt ökade försäljningspriser och 

hyresintäkter (Brown, et al., 2015). 

 

1.2 Forskningsglappet 

Forskningsglappet som denna rapport kunde bidra till att fylla innefattar att det inte hade skett 

någon övergripande utvärdering av Miljöbyggnads arbetsprocess då det är ett relativt nytt 

verktyg. Den här studien genomfördes för att dra lärdomar av misstag och framgångar från 

genomförda projekt. Under hösten 2016 och våren 2017 genomgick Miljöbyggnad en 

uppdatering till Miljöbyggnad 3.0 och det är även av stor vikt att ett effektivare arbetssätt 

med tillhörande rutiner kan utvecklas och användas för den nya versionen. Denna studie 

täcker hela certifieringsprocessen och ger ett brett perspektiv till skillnad från andra 

examensarbeten som ger en inblick i delar av processen eller specifika indikatorer och då 

med ett annat syfte än vad denna studie har. Det finns en begränsad mängd vetenskaplig 

forskning inom detta område, vilket innebar att det fanns ett behov av att genomföra denna 

studie. 

 

1.3 Studiens övergripande syfte, mål och forskningsfrågor 

Syftet med studien var att lyfta fram god praxis för både miljöcertifieringsprocessen som 

helhet och på indikatornivå och att lära av eventuella misstag. Detta uppnåddes genom att 

följa upp, utvärdera och analysera ett urval av certifieringar som Akademiska Hus har 

genomfört.  

 

Studiens forskningsfrågor var: 

● Vilka är nycklarna till en framgångsrik certifieringsprocess med Miljöbyggnad för 

Akademiska Hus?  

● Vilka nycklar finns för en framgångsrik certifieringsprocess på indikatornivå med 

Miljöbyggnad för Akademiska Hus? 

● Vilka lärdomar kan dras från eventuella misstag med avseende på 

certifieringsprocessen? 

● Vilka lärdomar kan dras från eventuella misstag med avseende på de enskilda 

indikatorerna? 
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Samtliga forskningsfrågor är kopplade till certifieringssystemet Miljöbyggnad. Den här 

studien lade även stort fokus på rutiner och arbetssätt. Vidare var studien avgränsad till att 

endast utvärdera nybyggnader som tillhör Akademiska Hus. 

 

I enlighet med studiens specifika syfte var ett övergripande mål att ge det statligt ägda 

bolaget Akademiska Hus underlag, utifrån miljösynpunkt, för framtida arbete med 

certifieringar av byggnader med Miljöbyggnad. Detta eftersom de vill bli ännu bättre på att 

certifiera sina byggnader med smidigare processer och då Akademiska Hus har som mål att få 

bättre miljöprestanda på byggnaderna (Akademiska Hus, 2016a). 

 

1.4 Studiens potentiella bidrag 

Det är av stor vikt att rutiner och arbetssätt för Miljöbyggnad utvärderas kontinuerligt och 

förbättras för att certifieringsprocessen ska kunna effektiviseras och göra skillnad. En 

förbättrad och smidigare certifieringsprocess underlättar för projekt att både kunna nå högre 

byggnadsbetyg och eventuellt minska sin miljöpåverkan. Dessutom blir Miljöbyggnad mer 

attraktivt som verktyg när det uppfattas som lättare att använda, vilket i sin tur bidrar till att 

fler projekt använder det. 

 

Förhoppningsvis skulle den här studien kunna leda till att Akademiska Hus och eventuellt 

liknande fastighetsbolag kan utveckla effektivare rutiner och bättre arbetssätt avseende 

certifieringsprocessen för Miljöbyggnad. 

 

Det här examensarbetet kommer att finnas tillgängligt för allmänheten eftersom rapporten 

kommer att publiceras genom universitetet Kungliga Tekniska Högskolan. 

 

 

2. Metod 

Metoden som har använts vid genomförande av den här studien är dels en litteraturstudie och 

dels en kvalitativ, djupgående och semistrukturerad intervjustudie. 

2.1 Litteraturstudie 

Litteraturstudien introducerar läsaren till tidigare litteratur kopplat till forskningsfrågorna för 

att skapa en förståelse kring möjliga framgångsfaktorer och hinder i byggprocessen och 

Miljöbyggnads certifieringsprocess. Detta då processerna kan ha liknande framgångsfaktorer, 

hinder och lösningar eftersom Miljöbyggnad kan vara en del av byggprocessen. I 

litteraturstudien inkluderades också litteratur som i diskussion jämfördes med den här 

studiens resultat. Tidigare litteratur användes inte i skapandet av forskningsfrågor eller 

intervjufrågor för att inte styra in respondenten på specifika framgångsfaktorer och misstag. 

 

Litteraturstudien utgjordes till största delen av material från böcker, vetenskapliga artiklar 

och rapporter. Scopus, Google Scholar och Primo som finns tillgängliga via KTH Bibliotek 

valdes för att få en bredd i sökningarna för vetenskapliga artiklar. Till att börja med 
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eftersöktes litteratur som var kopplat till studiens syfte som till exempel framgångsfaktorer, 

problem och möjliga lösningar för Miljöbyggnadsprocessen och för byggprocessen generellt. 

Fokus har dock lagts på att finna litteratur gällande framgångsfaktorer då de kan anses vara 

kopplade till lärdomar från misstag. När intervjuerna var genomförda gjordes kompletterande 

litteratursökning i jämförande syfte med studiens resultat. 

 

I Google Scholar användes bland annat sökorden ”Miljöbyggnad”, ”Miljöbyggnad 

utvärdering”, ”framgångsrik byggprocess” och ”effektiv byggprocess”. Detta resulterade 

bland annat i rapporten av Josephson, et al. (2003). Många av träffarna var examensarbeten 

och några av de som ansågs vara kopplade till studiens syfte användes. Iterativ sökning 

genomfördes genom att tidigare examensarbetens referenser genomsöktes och nya artiklar 

identifierades som relevanta. I Scopus och Primo användes sökordet Miljöbyggnad. Inga utav 

träffarna ansågs vara relevanta eftersom de inte var kopplade till studiens syfte. 

 

Böcker från kurser, som tillhör civilingenjörsutbildningen Energi och Miljö, användes i 

jämförande syfte med denna studies resultat. Även en bok om byggprocessen valdes ut för att 

identifiera framgångsfaktorer, problem och möjliga lösningar för byggprocessen. Denna bok 

valdes ut av alla de artiklar och material som finns om byggprocessen för att författarna av 

denna rapport ansåg att den kunde ge en kompakt och bred överblick över byggprocessen. Då 

författarna av rapporten inte hade tidigare erfarenhet om byggprocessen, 

Miljöbyggnadsprocessen eller intervjumetodiken var det tidskrävande att skapa en bra 

förståelse kring dessa områden vilket medförde att litteraturstudien om byggprocessen blev 

begränsad. Enligt detta resonemang inkluderades inte heller litteratur om andra 

certifieringssystem. Det finns även tillgängliga examensarbeten som har exkluderats från 

litteraturstudien enligt ovanstående resonemang. 

 

Kategorierna i litteraturstudien har inte varit förutbestämda utan växte fram delvis från de 

möjliga framgångsfaktorer och problem som identifierades innan någon intervju genomfördes 

men även från den kompletterande litteraturen som lades till, efter att intervjuerna hade 

genomförts, i jämförande syfte med studiens resultat. 

 

2.2 Intervjuer 

Enligt Höst, et al. (2006) är syftet med en fallstudie att djupgående beskriva ett fenomen. Den 

här studien utgjordes av en fallstudie som syftade till att djupgående beskriva fenomenen 

framgångsfaktorer och lärdomar för certifieringsprocessen som helhet och på indikatornivå, 

genom att använda tekniken intervjuer. Den huvudsakliga anledningen till att intervjuer 

valdes som metod i den här studien är att relevant information inom området kopplat till 

studiens forskningsfrågor finns hos personer på Akademiska Hus och andra personer som har 

arbetet med certifieringsprocessen för Akademiska Hus byggnader samt andra inblandade 

aktörer. Det fanns dessutom en brist på tidigare insamlad data för detta område. Intervjuer är 

ett effektivt sätt att upptäcka avvikelser mellan formella regler om hur processen ska gå till 

teoretiskt och interna regler eller processer som har följts, särskilt om allt detta inte finns 

nedskrivet. En annan fördel med intervjuer är att det är ett lätt och snabbt sätt att samla in 
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mycket data (Marshall & Rossman, 1999). 

 

Intervjuer är en utav de vanligaste metoderna i kvalitativ forskning (Flick, 2007). En 

forskningsintervju är en intervju i vilken kunskap skapas genom interaktion mellan 

intervjuaren och den intervjuade personen (Kvale, 2007). Kvalitativ kunskap, som är uttryckt 

med vanligt språk, söktes i en den här studiens kvalitativa forskningsintervju. Målet med den 

kvalitativa forskningsintervjun är inte kvantifiering utan snarare att få nyanserade 

beskrivningar om olika kvalitativa aspekter om den intervjuade personens livsvärld (Kvale & 

Brinkmann, 2009). Den halvstrukturerade livsvärldsintervjun är delvis inspirerad av 

fenomenologin. Fenomenologin handlar om en kartläggning av hur människor upplever 

livsvärldsfenomen (Kvale & Brinkmann, 2009). I det här fallet var det hur intervjupersonerna 

upplevt certifieringsprocessen med avseende på framgångsfaktorer och lärdomar från misstag 

vilket var en orsak till att en kvalitativ metod valdes. 

 

Intervjuer som fokuserar på ett specifikt område kan vara strukturerade, halvstrukturerade 

eller öppet riktade. Strukturerade intervjuer bygger på en frågelista som har definierats innan 

intervjun och som följs under själva intervjun. För halvstrukturerade intervjuer används 

frågor som intervjustöd. För denna intervjuform kan formuleringar och ordningen på frågorna 

ändras beroende på vad situationen tillåter. Under öppet riktade intervjuer tillåts 

intervjupersonen i stor utsträckning bestämma vad intervjun ska ta upp. För öppet riktade 

intervjuer ska intervjuaren dock genom respons och frågor säkerställa att intervjun håller sig 

till undersökningens ämnesområde (Höst, et al., 2006). 

 

En kvalitativ intervju är ofta semistrukturerad, eller halvstrukturerad som det också kan kallas 

(Kvale, 2007). I den här studien var intervjuformen semistrukturerad. I semistrukturerade 

intervjuer blandas frågor som är öppet riktade med frågor som har fasta svarsalternativ. 

Frågorna med fasta svarsalternativ ställdes i samma ordning i samtliga intervjuer (Höst, et al., 

2006). Nackdelarna med semistrukturerade intervjuer är att de tar mycket tid och att färdighet 

krävs för att erhålla adekvat prestanda. Fördelarna med semistrukturerade intervjuer är att de 

tillhandahåller en balans mellan struktur och öppenhet och att analys underlättas av 

semistrukturerade intervjuers nivå på struktur (Gillham, 2005). 

 

Anledningen till att halvstrukturerade intervjuer användes var för att det genom dessa typer 

av intervjuer går att snabbt komma in på vad intervjuobjektet tycker är viktigt för processen. 

Om strukturerade intervjuer hade använts skulle frågorna vara för direkta och raka, vilket 

snarare skulle spegla vad intervjupersonen tycker är viktigt att ta upp istället för att låta 

intervjuobjektet bestämma. Då skulle intervjuerna riskera att tappa relevant grund att göra 

analyser utifrån. Om däremot alltför öppet riktade intervjuer hade använts i denna studie, 

hade det funnits en risk för att intervjuaren inte skulle få svar på tillräckligt många frågor om 

arbetssätt och rutiner och skulle få ett för otillräckligt underlag för att kunna göra analyser. 

 

Gillham (2005) beskriver fem faser för genomförandet av en intervju som till stor del följdes 

innan, under och efter själva intervjuerna. I en semistrukturerad intervju styrdes 

intervjupersonen genom ämnen av intresse för intervjuaren. Det kan därför finnas olika 
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sorters gap, det vill säga element som på grund av graden av struktur har exkluderats. Som en 

del av uppskattningen av vad intervjuobjektet har bidragit till kan ytterligare en kontroll göras 

för att säkerställa att relevant information har tagits upp som är av intresse (Gillham, 2005). I 

den här studien ställdes frågorna: 

● Finns det något som saknas? 

● Har du några andra kommentarer gällande det vi har diskuterat eller gällande 

forskningen som helhet? 

 

Djupa intervjuer, som detta examensarbete använde, är mer som konversationer än formella 

samtal med förutbestämda svarskategorier. Det är viktigt att den intervjuade personens sätt att 

se på det aktuella fenomenet lyfts fram under intervjun och att inte intervjuaren speglar av sitt 

perspektiv på intervjupersonen (Marshall & Rossman, 1999). 

  

I den här studien genomfördes intervjuer med fyra miljöbyggsamordnare, fem projektledare 

samt chefen för Miljöbyggnad på SGBC (Sweden Green Building Council). Samtliga 

personer som intervjuades i den här studien, förutom chefen för Miljöbyggnad, hålls 

anonyma. I tabell 3 beskrivs samtliga intervjupersoners yrke, region de arbetade i och om de 

arbetade internt på Akademiska Hus eller externt. Fyra byggnadscase valdes ut från fyra olika 

tidigare regioner inom Akademiska Hus och de intervjuade miljöbyggsamordnarna och 

projektledarna har arbetat med någon utav dessa byggnader. Totalt genomfördes nio 

intervjuer med tio respondenter under våren 2017. Antalet intervjuer är generellt mellan 5 och 

25 i vanliga intervjustudier enligt Kvale och Brinkmann (2009). Intervjuerna genomfördes för 

att uppfylla syftet och därmed kunna besvara studiens forskningsfrågor. 

 

Varje enskild intervju varade mellan 90 och 160 minuter. Enligt Gillham (2005) kan en mer 

omfattande intervju vara en och en halv timme medan en mer fokuserad intervju är hälften så 

lång. Att cirkulera kring ett enda ämne främjar en ökad reflektion för respondenten (Gillham, 

2005). 

 

Projektledaren ansågs vara viktig att intervjua eftersom denne har övergripande ansvar 

genom hela projektets genomförande och därmed kan denne förmodas representera även 

erfarenheter från övriga projektledningsgruppdeltagare. Därav valdes övriga projektdeltagare 

i projektledningsgruppen bort som intervjupersoner. Alla inblandade entreprenörer och 

underentreprenörer valdes också bort av denna anledning. Certifierade miljöbyggsamordare 

valdes för att de har ett stort ansvar för att leda och genomföra arbetet med certifiering och 

verifiering. Deras erfarenheter som är mer specifikt inriktade på miljöcertifieringsprocessen 

kan komplettera projektledarens mer övergripande erfarenheter från processen. Handläggaren 

på SGBC valdes inte ut som intervjuperson då mer ingående information om processens 

genomförande kan erhållas från miljöbyggsamordnare och projektledare. 

Fastighetsförvaltare och driftpersonal valdes inte heller eftersom deras yrkesroller endast är 

involverade under en begränsad tid av certifieringsprocessen. De involveras mestadels när 

byggnaden har tagits i drift, mellan certifiering och verifiering. 

 

Intervjumallar skapades och användes och finns presenterade i Bilaga 1 och 2. Beroende på 
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intervjupersonernas yrke skiljde sig vissa frågor som ställdes. Under intervjun med chefen för 

Miljöbyggnad på SGBC ställdes inte frågor om de fyra utvalda byggnadscasen eftersom 

intervjupersonen inte hade varit involverad i någon utav dessa. Frågorna som ställdes till 

respondenten var på grund av detta generella. 

 

Intervjufrågorna skiljde sig också mellan projektledare och miljöbyggsamordnare. De 

huvudsakliga skillnaderna i frågorna var att fler frågor ställdes till miljöbyggsamordnare än 

till projektledare. Utöver frågorna som ställdes till projektledare ställdes ytterligare frågor till 

miljöbyggsamordnare som var kopplade till hur miljöbyggsamordnare uppfattade tydligheten 

gällande deras arbetsuppgifter samt tydligheten gällande rollfördelningen om även en 

miljösamordnare hade varit involverad i projektet. 

 

Intervjufrågorna skiljde sig dessutom mellan intervjupersoner som arbetade internt på 

Akademiska Hus och intervjupersoner som var externa. Förutom de frågor som ställdes till 

intervjupersoner som arbetar internt på Akademiska Hus ställdes också en fråga till externa 

intervjupersoner om hur de har upplevt tydligheten av rutiner och riktlinjer gällande arbetssätt 

från Akademiska Hus sida. 

 

Utöver de frågor som ställdes under intervjuer för byggnader som endast har 

preliminärcertifierats ställdes specifika frågor om framgångsfaktorer och lösningar på 

problem i certifieringsprocessen för byggnaden som hade verifierats och som finns i 

Akademiska Hus tidigare region Mitt. Verifiering sker innan en byggnad har varit i bruk i två 

år och under verifieringen bestäms om betyget som uppnåddes för certifiering fortfarande 

gäller (SGBC, 2016a). 

 

Innan någon intervju genomfördes kontaktades respektive respondent via mejl och tre 

respondenter kontaktades även via telefon. Respondenterna erhöll information om studiens 

och intervjuns syfte. Innan intervjuerna skickades intervjufrågor till samtliga intervjupersoner 

via mejl för att respondenterna skulle kunna förbereda sig. Samtliga intervjuer, förutom 

intervjun med en respondent (som identifieras som respondent (H) i den här studien) som var 

en telefonintervju, utfördes genom att intervjuarna i den mån det var möjligt besökte 

respondenternas arbetsplatser och genomförde intervjuerna i deras mötesrum direkt med dem. 

Samtliga intervjuer spelades in efter att respondenterna hade godkänt det. Efter varje intervju 

genomfördes återkoppling för att säkerställa att resultaten stämde. 

 

2.3 Dataanalys 

När intervjuerna var genomförda transkriberades hela intervjuerna genom att använda 

ljudinspelningarna. Sedan kodades, grupperades och analyserades intervjusvaren. 

 

När en undersökare transkriberar sin insamlade information, till exempel från inspelningar, 

görs alltid val av vad som är viktigt att få med, då det är omöjligt och oftast irrelevant att få 

med allt (Miles & Huberman, 1994). Vad som förloras vid transkribering är bland annat 

betoning, takt samt ton vilket radikalt kan ändra betydelsen av ord. Det finns andra särdrag 
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som har mer specialiserad signifikans som exempelvis tvekan (Gillham, 2005). Även 

kroppsspråk och andra sociala interaktioner mellan personerna förloras i transkriberingen 

(Kvale, 2007). Så länge intervjuaren har dessa saker i åtanke kan dock effektiva 

transkriberingar göras som fångar upp det som är viktigt från intervjun för att kunna besvara 

frågeställningarna. Baserat på Gillham (2005) utelämnade den här studien följande vid 

transkribering: 

● De flesta paralingvistiska särdragen av tal om de inte har en tydlig mening - i vilket 

ett ord infogas inom parentes som förklarar humör eller känsla (motvilligt, argt). 

● Tvekan (um), pauser eller repetitiva inlägg som inte bidrar till förståelse. 

 

För att kunna analysera data på ett effektivt sätt används oftast koder. Koder är etiketter eller 

bokstavskombinationer som kopplas till meningar, ord eller stycken från transkript eller 

intervjuanteckningar (Miles & Huberman, 1994). För denna organisering behöver styckena 

kategoriseras och kategorierna ska vara kopplade till de olika forskningsfrågorna. Denna 

organiserade uppdelning underlättar steget då slutsatser ska dras (Miles & Huberman, 1994). 

 

I denna studie klassificerades transkripten genom beskrivande koder. Beskrivande koder 

kopplas till stycken som rakt av beskriver ett fenomen, till exempel vad någon har sagt (Miles 

& Huberman, 1994). Med inspiration från (Miles & Huberman, 1994) var koderna till stor del 

induktiva då de framförallt skapades utifrån den här studiens empiri. Grupperna 

”Certifieringsprocessen” och ”Indikatornivå” skapades för att gruppera koderna enligt 

forskningsfrågorna. Grupperna och koderna som användes finns presenterade i tabell 2. 

 

För att transkriberingarna ska ha en reliabilitet spolades ljuduppspelningarna flera gånger 

tillbaka för att fånga upp det som sagts under intervjuerna och för att reda ut eventuella 

oklarheter som berodde på missuppfattning, vilket rekommenderas enligt Kvale (2007). 

 

2.4 Omfattning och avgränsningar 

Denna studie fokuserade på utvärdering av miljöcertifieringar med miljöcertifieringssystemet 

Miljöbyggnad som fastighetsbolaget Akademiska Hus har genomfört. Framförallt är det 

miljöaspekter men även ekonomiska aspekter som har tagits i hänsyn. Till viss del förekom 

även etiska och sociala aspekter. Det är endast nybyggnationer som tillhör Akademiska Hus 

som har utvärderats och det är endast miljöcertifieringssystemet Miljöbyggnad som har 

studerats. Studien lade även stort fokus på certifieringsprocessen och på de enskilda 

indikatorerna. Vidare har också rutiner och arbetssätt haft ett stort fokus i den här studien. 

 

2.4.1 Urval av byggnadscase 

Akademiska Hus specifikation av examensarbetet gällande utvärdering av deras nybyggnader 

och ombyggnader som har certifierats med Miljöbyggnad användes för att välja ut 

byggnadscase. Utav de byggnader som tillhör Akademiska Hus uteslöts till att börja med 

byggnader som inte har eller ska certifierats med Miljöbyggnad. 

 

En del byggnader valdes också bort av sekretesskäl. Dessutom valdes endast byggnader med 
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samma typ av användningsområde som är kontor- och utbildningsbyggnader som saknar lab. 

Dessa kallas torra lokaler och anledningen till att endast dessa studerades är för att byggnader 

med samma användningsområde är mer jämförbara. 

 

Som en följd av examensarbetets begränsade tid valdes endast fyra nybyggnader att 

utvärderas och dessa byggnaders egenskaper beskrivs i tabell 4 i Bilaga 3. Anledningen till 

att endast nybyggnader valdes att utvärderas var för att få mer jämförbara resultat. Detta hör 

ihop med att ombyggnader och nybyggnader inte har samma förutsättningar och därmed inte 

exakt samma rutiner och arbetssätt. Ombyggnationer har inte samma möjligheter som 

nybyggnationer eftersom de inte kan planeras från grunden. Dessutom har ombyggnader 

ytterligare en indikator, indikator 16, Sanering av farliga ämnen, för bedömning av 

byggnadens prestanda. 

 

De fyra nybyggnaderna finns i Akademiska Hus tidigare fyra regioner: Stockholm, Uppsala, 

Syd och Mitt. Byggnaden som finns i region Mitt hade verifierats medan övriga tre 

byggnader endast hade preliminärcertifierats. I Akademiska Hus tidigare tre regioner 

Uppsala, Syd och Mitt fanns endast nybyggnader med erhållet byggnadsbetyg Silver vilket 

innebar att de tre byggnaderna som valdes ut från de regionerna för denna studie hade 

byggnadsbetyget Silver. I Akademiska Hus region Stockholm valdes en byggnad som har 

preliminärcertifierats med byggnadsbetyget Guld. Anledningen till det var att det troligtvis 

kan finnas mycket att lära från en byggnad som har preliminärcertifierats med betyget Guld. 

 

 

3. Bakgrund 

I detta kapitel beskrivs byggprocessen, bakgrund om certifieringssystemet Miljöbyggnad 

samt Akademiska Hus miljöarbete och rutiner. 

3.1 Byggprocessen 

I denna studie har beskrivningen av byggprocessen utgått från Akademiska Hus interna 

byggprocess-scheman och riktlinjer. För beskrivning av ansvarsområden användes boken 

”Byggledning - projektering” av Hansson, et al. (2015a). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1: Figuren beskriver byggprocessens sex olika skeden och till viss del hur Miljöbyggnad integreras. De 

grönmarkerade boxarna utgör projekteringsprocessen, de blåa utgör övriga delar av byggprocessen och de 

orangea utgör integreringen av Miljöbyggnad  (Akademiska Hus, 2017a). 

 

Ett byggprojekt kan delas in i följande sex skeden: tidigt skede; programskede; systemskede; 

Tidigt 

skede 
Programskede Systemskede 

Bygghandlings

skede 

Byggproduktions

skede 

Överlämnande

skede 

Upprätta 

miljöprogram 

Ansökan för 

Miljöbyggnad 



16 

 

bygghandlingsskede; byggproduktionsskede; och överlämningsskede, vilket beskrivs i 

Figur 1. I det tidiga skedet gör förvaltningsorganisationen en beställning och därefter ska 

projektet definieras tillsammans mellan beställare och kund (Akademiska Hus, 2017a). 

Beställaren är den som är uppdragsgivare i beställning, förfrågningsunderlag eller kontrakt. 

Förfrågningsunderlaget är underlaget för anbudsgivning med alla tillhörande dokument 

(Hansson, et al., 2015a). Enligt Akademiska Hus riktlinjer är det främst hyresgästens 

önskemål om utformning av byggnad och teknisk utrustning som ska sätta specifika krav för 

byggnaden (Hallén, 2012). Vidare ska finansiella möjligheter och risker också förstås. 

Dessutom ska även en grund för kommande projektering läggas i det tidiga skedet. Under 

programskedet ska krav på projektet fastställas och dokumenteras i en programhandling. Här 

ska även Akademiska Hus miljöprogram som bland annat innehåller krav om Miljöbyggnad 

upprättas. Projekteringsprocessen utgörs av systemskedet och bygghandlingsskedet. För 

systemskedet ska begränsningar, möjligheter, motiveringar, tekniska system, samt 

planlösningar dokumenteras och fastställas. För bygghandlingsskedet ska bygghandling som 

utgör grunden för avtal med entreprenör och förproduktionens utförande fastställas. Här 

brukar även ansökan om certifiering för Miljöbyggnad ske. Under skedet för byggproduktion 

ska projektet byggas och färdigställas för senare överlämning till beställare och kund. För 

överlämnandeskedet övergår produkten till förvaltning och projektet avslutas både 

administrativt och ekonomiskt (Akademiska Hus, 2017a). 

 

I varje skede av byggprocessen ökar preciseringen av byggnadens utformning. Därmed blir 

det svårt och kostsamt att göra ändringar i utformningsplanen i ett senare skede i 

byggprocessen jämfört med ett tidigt skede (Hallén, 2012). Under fliken “Riktlinjer för 

byggprocessen” finns en utförlig beskrivning av krav. För de olika skedena för 

byggprocessen finns aktiviteter som innehåller grindar, rådstexter, kravtexter samt dokument 

som både är stödjande och styrande. (Akademiska Hus, 2017a). 

 

3.1.1 Ansvarsområden 

Beställaren av ett projekt, i denna studie Akademiska Hus, äger projektet och utser ofta en 

styrelse för projektet för att underlätta att genomtänkta beslut fattas. Det är beställarens 

ansvar att se till att projektledaren och projektgruppen får information om projektets 

effektmål, det vill säga den förväntade effekten av projektet, samt att nödvändiga resurser 

finns för att kunna genomföra projektet. Det är både beställarens och projektledarens ansvar 

att hantera eventuella intressent- och intressekonflikter som uppstår. Beställaren bestämmer 

över beslutspunkterna, vilka beslutspunkter som ska finnas och vilka som ska fatta beslut. 

Det är beställaren som avgör när projektet är avslutat och beställaren har också skyldighet att 

se till att dokumentation av erfarenheter från projektet sker (Hansson, et al., 2015a). 

 

Beroende på vilka mål som beställare respektive hyresgäst har tar de tillsammans beslut om 

en byggnad ska certifieras med Miljöbyggnad eller inte samt vilket byggnadsbetyg som ska 

uppnås (Hansson, et al., 2015a).  

 

Generellt för byggprojekt leds projektledningsgruppen av en projektledare och den första 

uppgiften för gruppen är att tydliggöra projektets mål med alla inblandade intressenter. På det 
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viset blir alla inblandade medvetna om vilka krav som ställs och vilka mål som alla ska sträva 

efter. Projektledaren ska styra projektet, delegera uppgifter, göra projektmodeller, anpassa 

planer och metoder till de inblandade intressenternas krav och rapportera utfall till aktörer 

som fattar beslut kring projektet. Projektledaren är ansvarig för genomförandet av hela 

projektet inför beställaren. I vissa fall finns det en byggprojektledare som har ansvaret under 

projekteringsskedet och en byggledare som har ansvar under produktionen. Byggledaren ska 

bland annat handlägga projektet efter att en entreprenad är upphandlad. Övriga 

projektdeltagare har också ansvar för att arbetsuppgifter utförs enligt avtal, att 

organisationens kvalitetssystem, metoder, rutiner och miljöledning följs och att rapportera om 

avvikelser från projektplanen (Hansson, et al., 2015a). 

 

3.2 Miljöbyggnad 

I detta kapitel beskrivs certifieringsverktyget Miljöbyggnad, certifieringsprocessen samt 

SGBCs allmänna regler som finns för Miljöbyggnad. Miljöbyggnad är det vanligaste 

miljöcertifieringssystemet som används för byggnader i Sverige och det används som ett 

verktyg för att uppnå kriterier för områdena energi, material och inomhusmiljö (SGBC, 

2016a). Miljöbyggnad syftar därmed till att belöna byggnader som uppnår en låg 

energiförbrukning, en god innemiljö med hänsyn till luftkvalitet, termiskt klimat, dagsljus 

och ljud och där de inblandade har bra kunskap om vilka byggvaror som används. 

Belöningen sker i form av ett certifikat och betygen som kan fås är Klassad, Brons, Silver och 

Guld. Betyget Klassad är icke godkänt betyg, vilket innebär att ett certifikat inte delas ut 

(SGBC, 2014). Först sker en preliminär certifiering för nybyggnationer och därefter en 

verifiering efter ett par års drift (SGBC, 2016c). 

 

Miljöbyggnad kommer ursprungligen från det tidigare systemet Miljöklassad Byggnad. 

Miljöklassad Byggnad utvecklades inom Bygga Bo-dialogen där fastighets- och 

byggbranschen och högskolor samverkade. Det driftsattes år 2009, men togs över av Sweden 

Green Building Council i januari 2011, då med manual 2.0 för Miljöklassad Byggnad. 

Samtidigt byttes också namnet till Miljöbyggnad (SGBC, 2014). 

 

Det som utmärker Miljöbyggnad som certifieringssystem enligt SGBC är att det är 

kostnadseffektivt, verkningsfullt, lätt att kommunicera och implementera och att de dokument 

och utredningar som görs även i vanliga fall krävs av byggprojekt genom myndighetskrav. 

Dessutom begärs en uppföljning av systemet efter 2 års drift om det handlar om nybyggnader 

eller ombyggnader, vilket är utmärkande för just Miljöbyggnad (SGBC, 2014). Miljöbyggnad 

har endast fokus på kvalitet inom byggnaden, utan att ta hänsyn till närområdet. Dessutom är 

det ett förhållandevis nytt verktyg och därmed finns det en del kunskapsluckor angående 

effektiviseringsåtgärder för detta verktyg. 

 

Under hösten 2016 och våren 2017 pågick en uppdatering av Miljöbyggnad till version 3.0, 

som arbetats fram av bygg- och fastighetsbranschen tillsammans med akademi och 

myndigheter. Detta på grund av att ny miljöteknik ständigt utvecklas och nya politiska beslut 

har fattats under åren som Miljöbyggnad har funnits. Den bästa miljötekniken för några år 
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sedan är idag standard. Därmed vill bygg- och fastighetsbranschen, med Miljöbyggnad 3.0, 

anta högre utmaningar för att klara Sveriges miljömål (SGBC, 2017a). 

 

3.2.1 Miljöbyggnads indikatorer 

Miljöbyggnad använder sig av totalt 16 indikatorer för att kvantifiera byggnadens 

miljöprestanda.  Nybyggnader tar hänsyn till de första 15 indikatorerna (SGBC, 2014). Dessa 

15 första indikatorer redovisas i tabell 5 i Bilaga 4. De 16 indikatorerna för Miljöbyggnad och 

vad som krävs för att uppnå de olika betygen Brons, Silver och Guld finns beskrivna på 

SGBCs hemsida via deras manualer. En byggnad kan inte erhålla Guld i byggnadsbetyg om 

betyget för en indikator är lägre än Silver (SGBC, 2014). Även inblandade aktörers 

ansvarsområden finns beskrivna i dessa manualer.  

 

3.2.2 Avgifter i Miljöbyggnad 

Det kostar att miljöcertifiera en byggnad. På SGBCs hemsida beskrivs vilka avgifter som 

erläggs för en nybyggnad för de olika faserna: registrering, granskning, preliminär 

certifiering, verifieringsgranskning och verifiering. Det kan även tillkomma avgifter om 

någon fas blir försenad, vilket också beskrivs på SGBCs hemsida (SGBC, 2017b). 

 

3.2.3 Miljöbyggnads certifieringsprocess 

I det här kapitlet beskrivs Miljöbyggnads certifieringsprocess som även illustreras i Figur 2. 

 

 

 

 

Figur 2: Figuren beskriver certifieringsprocessen för Miljöbyggnad (SGBC, 2016a). 

Registrering av byggnaden 

Det första steget i certifieringsprocessen för Miljöbyggnad är att byggnaden behöver 

registreras. Då beslutas vilka kriterier som kommer att användas för byggnaden senare i 

processen, vid granskning. En registrering gäller för endast en byggnad men byggnader kan 

vara sammanhängande och registreras i en ansökan samt bedömas som en enskild byggnad. 

Byggnader kan vara sammanhängande via delad energideklaration, invändig kommunikation 

och gemensam ägare. För byggnader som har blivit registrerade har den sökande rätten att 

erhålla tre kostnadsfria svar på projektfrågor. En avgift tillkommer för fler projektfrågor 

(SGBC, 2016a). 

Granskningsrabatt för likadana byggnader 

Granskningsrabatt kan erhållas för byggnader som är likadana. För dessa byggnader sker 

registrering för respektive likadan byggnad. Samtliga ansökningar behöver inte granskas för 

indikatorer med likadana förutsättningar. Ofta har byggnader som anses lika samma 

planlösning, material, VVS-system (värme, vatten och sanitetssystem), Atemp och 

vädersträcksorientering. Det är vanligt att granskningsrabatten tillämpas för flerbostadshus 

och småhusområden. Sweden Green Building Council (SGBC) kopierar redovisning och ger 

ansökningar som inte har blivit granskade kommentarer när certifieringen har blivit godkänd. 

Däremot sker verifiering separat för respektive byggnad som erhåller en plakett. För att den 

Registrering Ansökan 
Granskning 

& korrigering 

Preliminär 

certifiering 

Verifiering 

inom 2 år 
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sökande ska kunna få granskningsrabatt behöver sökanden sända in ett förhandsbesked för att 

säkerställa att SGBC godtar att byggnaderna är likadana (SGBC, 2016c). 

Förhandsbesked 

Det finns möjlighet att erhålla förhandsbesked om en del eller allt av samma indikator är 

godkänd, under arbetet med ansökan. En ansökan om förhandsbesked kan genomföras både 

utan eller med möjlighet till revidering.  Om förutsättningarna för förhandsbeskedet inte 

ändras kommer det att fortsätta gälla (SGBC, 2016c). 

Insändning av ansökan 

Upp till tre år efter registrering kan ansökan om certifiering sändas in till SGBC. En 

certifieringsansökan fylls i online och ett antal dokument laddas upp. Dokumenten beskriver 

hur byggnaden uppfyller betygskriterier för Miljöbyggnad. Även byggnaden beskrivs i 

dokumenten (SGBC, 2016c). 

 

En ansökan för en nybyggnad kan göras redan i projekteringsskedet och därmed bedömas 

utifrån projekteringshandlingar. Det är dock endast en preliminär certifiering innan en 

verifiering av byggnaden har gjorts (SGBC, 2014). 

 

Enligt SGBCs regler ska ansökan innehålla administrativa uppgifter om fastighet och 

projektägare, beskrivning av byggnadens utformning, beskrivning av verksamheter i 

byggnaden, kortfattad bygg- och installationsteknisk beskrivning och betyg för varje 

indikator med tillhörande underlag som styrker detta. Dessutom ska obligatoriska dokument 

som undertecknat avtal och genomförd egenkontroll bifogas. Utformningen av dessa 

dokument kan ändras under ansökanperioden och det är därför viktigt att vara uppmärksam 

på uppdateringar på SGBCs hemsida (SGBC, 2014). 

Granskning och revidering av ansökan 

En granskare som är oberoende i förhållande till de som ska certifiera sina byggnader avgör 

om betygskriterierna har blivit uppfyllda genom genomgång av eventuella ritningar, resultat, 

beräkningar, inventeringsrapporter, följesedlar med mera. Ansökan återsänds till den sökande 

för revidering om ansökan behöver korrigeras, förtydligas eller kompletteras. Det här är 

tidsbegränsat men efter en första genomförd granskning är det möjligt att erhålla extra tid för 

kontroll och revidering av ansökan för en tämligen liten ytterligare kostnad. Det är enbart i 

detta skede som extra tid kan köpas men om inget aktivt val görs följs standardprocessen. 

Beroende på om extra tid har köpts och beroende på när revidering och granskning sker 

varierar tiderna. Det är av stor vikt att samtliga tider hålls för att certifieringsprocessen ska bli 

effektiv och för att den inte ska behöva avbrytas. För en kontroll ingår två revideringar i 

avgiften och om det behövs en tredje revidering debiteras den enligt aktuell prislista. 

En revidering kan lämnas in som längst en arbetsvecka senare än den ordinarie 

revideringstiden och då tillkommer en förseningsavgift. Granskningen avbryts om detta inte 

uppfylls och granskningsprocessen startas då om från början för att kunna fortsätta med 

certifieringsprocessen (SGBC, 2016c). 

 

Från 2016 ska nyproducerade byggnader som ska verifieras granskas närmare genom en så 
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kallad utökad granskning. En utökad granskning kan exempelvis innebära ett platsbesök då 

en jämförelse görs mellan byggnaden och uppgifter i ansökan. En utökad granskning innebär 

inga övriga avgifter och äger rum samtidigt som ordinarie granskning (SGBC, 2016c). 

Ansökan granskas med hjälp av de bedömningskriterier som gällde när byggnaden 

registrerades för Miljöbyggnad, även om manualerna skulle ha uppdaterats mellan 

registrering och granskning (SGBC, 2014). 

Certifiering av byggnaden 

För nya byggnader och ombyggnader utfärdas ett preliminärt certifikat när ansökan är 

godkänd (SGBC, 2016a). I vardagligt språk brukar denna preliminära certifiering ofta enbart 

kallas för en certifiering. 

Verifiering av byggnaden 

Verifiering ska ske för ombyggnader och nyproduktion innan byggnaden har varit i bruk i två 

år. Under verifieringen bestäms om det betyg som uppnåddes för certifieringen fortfarande 

gäller eller om det ska revideras (SGBC, 2016c). Det blir tydligt under verifieringen om 

byggnadens funktioner uppfyller de ursprungliga kraven som finns i beskrivningar eller på 

ritningar (SGBC, 2014). 

 

3.2.4 Miljöbyggnads regler 

Miljöbyggnad är en tredjepartscertifiering vilket innebär att kontrollen av ansökan sker av en 

granskare av Miljöbyggnad som är en oberoende specialist (SGBC, 2016b). 

Granskarna tittar på beskrivningar, beräkningar och mätningar som har skickats med ansökan 

och kontrollerar dessutom att kritiska miljöuppgifter är tydligt redogjorda så att de inte 

undgås att nå entreprenören (SGBC, 2016b). 

 

När verifieringen sedan görs på nybyggnationer och ombyggnationer efter max två års drift 

kontrolleras igen att uppgifterna i ansökan stämmer. Till exempel kontrolleras U-värden 

(värmegenomgångskoefficient (Hansson, et al., 2015a)) på fönster, ventilationssystem, fukt- 

och vattensäkerhet samt loggbok för byggvaror (SGBC, 2016b). 

 

Det kan tyckas överflödigt med en noggrann kontroll under projekteringsfasen när ett 

slutbetyg ändå inte kan sättas innan en verifiering, men för fastighetsägaren är en tydlig 

preliminär certifiering för varje indikator ett viktigt verktyg för att sätta upp mål för 

byggnadens miljöprestanda och för att minimera risken för att byggnadens betyg sänks vid 

verifieringen (SGBC, 2016b). 

 

För att få så hög kvalitet som möjligt är det viktigt att granskarna är noggranna med att få se 

uppgifterna på papper och både vid försäljning och uthyrning ska den godkända ansökan 

kunna visas upp. En projektör får inte visa upp en godkänd ansökan med endast ett skriftligt 

intyg, utan granskarna måste se att uppgifterna är förankrade i projekteringshandlingarna. 

Dessutom används ansökan som underlag vid verifieringen. Ansökan kan inte heller 

godkännas om uppgifter gällande en och samma indikator skiljer sig mellan olika bilagor 

(SGBC, 2016b). 
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Reglerna är övergripande men kan inte täcka alla byggnader. Där det finns oklarheter 

kommer Tekniska rådet för Miljöbyggnad in och beslutar om redovisningsnivåer och 

regeltolkningar. När Tekniska rådet hjälper till med tolkningssvårigheter väger de bevarandet 

av Miljöbyggnads värde mot Miljöbyggnads huvudprinciper som är enkelhet, 

kostnadseffektivitet och relevant miljövärdering. I vissa fall kan Tekniska rådet dra slutsatsen 

att det saknas regler för den aktuella byggnadstypen vilket innebär att byggnaden inte kan 

certifieras (SGBC, 2016b). 

 

Organisationen kring Miljöbyggnad är uppbyggd kring bland annat Miljöbyggnadskommitén, 

oberoende granskare och Tekniska rådet. Miljöbyggnadskommitén har ansvar för strategier 

gällande bland annat Miljöbyggnads förvaltning, utvärdering och utveckling. Ledamöterna i 

Miljöbyggnadskommitén utgörs av representanter för fastighetsägare, entreprenörer, forskare 

och konsulter. Granskarna bedömer ansökningar med ett objektivt synsätt (SGBC, 2014). 

Granskarnas uppgift är väldigt viktig för processens pålitlighet och därmed ställs också höga 

krav på granskarna och de som granskar nyproduktion är också specialiserade inom detta 

område. De ansvarar för kvalitetssäkringen av ansökningar (SGBC, 2017c). Tekniska rådet 

har ansvar för att regler tolkas efter Miljöbyggnads ändamål. Det svarar också på frågor kring 

metod för utförande och tolkningar av manualer och publicerar allt på SGBCs hemsida 

(SGBC, 2014). 

 

3.3 Akademiska Hus miljöarbete 

Akademiska Hus är ett av de största fastighetsbolagen i Sverige och äger 60 % av det totala 

antalet lärosätesbyggnader på marknaden (Akademiska Hus, 2017b). 

 

Akademiska Hus har fyra hållbarhetsmål varav Mål 1 innefattar att Akademiska Hus 

tillsammans med sina kunder ska komma överens om gemensamma hållbarhetsinitiativ som 

medför att båda parter engageras. Detta för att koppla samman Akademiska Hus ambition om 

att ligga i framkant med lärosätenas kunskaper och för att skapa synlighet och engagemang 

kring hållbarhetsfrågor. Mål 2 är att minska mängden levererad energi till byggnaderna med 

50 % från år 2000 till år 2025. I detta mål ingår komponenterna värme, kyla och el. Mål 3 

handlar om att eliminera koldioxidavtrycket från energianvändning vid driften, vilket kräver 

energieffektiviseringar och eliminering av fossilt bränsle. Mål 4 handlar om att uppnå en helt 

olycksfri arbetsplats, vilket kräver gemensamma överenskommelser och samarbete mellan 

Akademiska Hus och branschens samtliga aktörer (Akademiska Hus, 2017c). 

 

Miljöbyggnad har använts av Akademiska Hus på ett femtiotal projekt (Akademiska Hus, 

2017b). Företagsledningen för Akademiska Hus beslöt 2012 att alla kommande 

nybyggnationer och större ombyggnationer ska certifieras med Miljöbyggnad och uppnå 

minst Silver som slutbetyg för certifiering. Vidare vill företagsledningen ha en högre 

ambition om att uppnå kriterier för specifika indikatorer, som till exempel energi och ljud, 

vilket bör utvärderas och anpassas för olika projekts behov. Certifieringsprocessen har skiljt 

sig mycket mellan olika regioner i landet (Akademiska Hus har länge varit uppdelat i sex 

regioner i landet) men under hösten 2016 och våren 2017 har det skett en omorganisation. 
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Det är bara två huvudprocesser numera; Förvaltning respektive Bygg och Projekt, och 

därmed önskas också ett mer likartat arbetssätt och rutiner för hela Akademiska Hus gällande 

Miljöbyggnad (Akademiska Hus, 2017b). 

 

Genom att Akademiska Hus miljöcertifierar sina byggnader säkerställer de att deras höga 

krav premieras samt att deras hållbarhetspolicy uppfylls. Detta bidrar i längden till en 

minskning av energikostnader samt minskad miljöpåverkan och en förbättrad innemiljö för 

Akademiska Hus fastigheter. Att Akademiska Hus implementerar Miljöbyggnad bidrar också 

till att de ligger i framkant samt stärker deras konkurrenskraft (Akademiska Hus, 2016c). 

Andra orsaker till att Akademiska Hus certifierar sina byggnader med Miljöbyggnad är att det 

finns en efterfrågan hos Akademiska Hus hyresgäster och på grund av att miljöcertifierade 

byggnader ger mer uppenbara mervärden som riskminimering, kvalitetssäkring samt 

driftsekonomiska och fastighetsekonomiska mervärden (Akademiska Hus, 2016d). 

 

3.4 Rutiner hos Akademiska Hus 

Akademiska Hus har interna riktlinjer för byggprocessen och byggprojekt varav en av dem är 

dokumentet ”Projekthandledning för hyresgäster” där Akademiska Hus ger råd om att aktörer 

som lämnar över ett projekt till aktörerna i nästa skede, eventuellt bör stanna kvar ett tag i det 

nya skedet för att se till att så mycket information som möjligt från det tidigare skedet fångas 

upp. Detta för att inte nödvändig information ska förloras i överföringen mellan olika skeden, 

som oftast är mellan initial utredning, programhandling och projektering (Hallén, 2012). I 

Akademiska Hus interna riktlinje ”Riktlinjer för projektering” ges exempel på 

framgångsfaktorer i projekt som exempelvis att projektet förutsätter tydliga och gemensamma 

mål mellan hyresgäst och Akademiska Hus (Walmerud, 2015). 

 

Akademiska Hus har tagit fram ett Miljöprogram med ett antal tillhörande bilagor att använda 

som riktlinjer för Miljöbyggnadsprocessen. Utöver det finns kortfattade riktlinjer kring när 

Miljöbyggnad ska implementeras och när ansökan bör ske i interna byggprocess-scheman. 

Akademiska Hus hänvisar också till SGBCs manualer och riktlinjer. Miljöprogrammet är en 

dokumentmall och ett underlag för upphandling. Det brukar upprättas under programskedet 

till en programhandling mellan hyresgästen och Akademiska Hus och formuleras och 

anpassas efter varje specifikt projekt. Utifrån det överenskomna Miljöprogrammet görs en 

miljöplan av konsulter och entreprenörer som ska innehålla vad, när och hur miljöarbetet ska 

implementeras. Detta ska redovisas internt för Akademiska Hus kontinuerligt under 

projektets gång. 

 

Akademiska Hus ställer egna krav genom riktlinjen Teknikplattformen, som är en bilaga till 

Miljöprogrammet. Syftet med Teknikplattformen är att vara ett hjälpmedel för alla 

inblandade i projektprocessen, för att bra tekniska lösningar ska användas i byggnaderna. 

Dessa lösningar ska uppfylla både Akademiska Hus krav och hyresgästens specifika krav på 

till exempel miljöprestanda och låga livstidskostnader. Det är dock viktigt att plattformen inte 

ses som en statisk plattform. Lösningarna som redovisas i den bör kontinuerligt prövas och 

kunna anpassas efter olika förutsättningar. Dock ska avvikelser från Teknikplattformens krav 
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alltid redovisas och skriftligt godkännas av Akademiska Hus. 

 

Akademiska Hus Miljönätverk har tagit fram en checklista som ingår som en bilaga till 

Miljöprogrammet för att underlätta för både förvaltningen och byggprojektledningen i 

certifiering och verifiering av Miljöbyggnad. Checklistan innehåller bland annat en 

beskrivning av uppdelningen mellan projektledningens och förvaltningens ansvar gällande 

allmän redovisning och redovisning på indikatornivå. Checklistan har tre tillhörande bilagor 

för radonmätning, kvävedioxidmätning och värmeförlusttalsberäkning. Checklistan minskar 

konsulttimmar och underlättar insamling av information som är nödvändig. Ytterligare en 

styrka med checklistan är att den även fungerar som en systematisk dokumentation. 

Dessutom är checklistan ett verktyg för projektets miljöbyggsamordnare och ett hjälpmedel 

vid överlämnande från projekt till förvaltning (Akademiska Hus, 2016d). Fördelningen av 

ansvar mellan förvaltningen och projektledningen illustreras i tabellen nedan. 

 

Projektledningens ansvar Förvaltningens ansvar 

● Enligt checklistan ta fram 

verifieringsunderlag till en viss del 

● Enligt checklistan ta fram 

verifieringsunderlag till en viss del 

● Utföra ansökan 

● Utföra verifiering 

● Fram till preliminärt 

certifieringsintyg erhålls 

administrera SGBCs 

certifieringsverktyg BGO 

● Från ansökan av verifiering fram till 

att slutligt certifieringsbetyg erhålls 

administrera SGBCs 

certifieringsverktyg BGO 

● Fram till att projektet lämnas över 

till förvaltningen administrera 

projektplats för 

Byggvarubedömningen 

● Från att projektet lämnas över från 

projektledningen administrera 

projektplats för 

Byggvarubedömningen 

 

Tabell 1: Tabellen illustrerar fördelningen av ansvar mellan förvaltningen och projektledningen (Akademiska 

Hus, 2016d). 

 

 

4. Litteraturstudie 
I litteraturstudien karakteriseras framgångsfaktorer och systemfel samt problem för 

byggprojekt och Miljöbyggnad. 

4.1 Karakterisering av framgångsfaktorer 

Ett projekt som är framgångsrikt brukar karakteriseras av att både uppdragsgivare och 

intressenter är nöjda efter genomförd leverans, förankringen av projektet är god och att 

processen har varit bra utan att problem har upplevts (Hansson, et al., 2015b). Enligt 

Näringsdepartementet (2002) kan fel i byggprocessen undvikas genom en noggrann 
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projektering, en ordentlig tidsplanering, tydliga beställningar och en omsorgsfull 

kvalitetssäkring. Ett framgångsrikt byggprojekt förutsätter dessutom tydliga mål 

(ekonomiska, tidsmässiga och tekniska) och tillgängliga, nödvändiga resurser. Dessutom 

behöver uppkomna avvikelser och konflikter ha hanterats under genomförandet av tjänsten på 

ett bra sätt, projektmedlemmar och aktörer bör ha kompetensutvecklats kontinuerligt vilket 

bidrar till att kunskap hos organisationen som gjort upphandlingen byggs upp, startskedet bör 

ha varit bra och projektet bör ha resulterat i en bra effekt, vilket kan innebära att projektmål 

under projektets gång har reviderats för att kunna uppnå effektmålen (Hansson, et al., 2015a). 

Effektmålet innefattar den önskade effekten som beställaren vill ha av projektet, vilket ofta är 

mer långsiktigt och övergripande än projektmålet, som i sin tur är det mål som 

projektledningsgruppen kontinuerligt jobbar mot (Hansson, et al., 2015a). 

 

4.2 Engagemang 

Ledarskap i form av engagemang från toppen är något som leder till finansiell och hållbar 

framgång (Epstein & Buhovac 2014). Karaktäristiskt för ett bra utgångsläge för arbete med 

miljöledningssystem är en engagerad ledning som tydligt visar att miljöledningssystem är 

viktiga för företaget samt de affärer som görs och visar att de arbetar aktivt med dem 

(Ammenberg, 2012). Organisationers främsta tillgång är medarbetare på alla nivåer och 

medarbetarnas fulla engagemang leder till att deras förmågor kan användas till 

organisationens bästa (Hansson, et al., 2015a). 

 

4.3 Agil projektledning 

Ett sätt att lyckas med en effektiv projektprocess kan vara att tillämpa inslag av agil 

projektledning. Det innebär att projektet är uppdelat i ett antal mindre leveranser och att 

entreprenörer och beställare har regelbunden verbal kommunikation för att stämma av att 

krav och önskemål från beställaren hela tiden följs (Hansson, et al., 2015a). 

 

4.4 Intressentanalys 

Ett perspektiv på ett lyckat projekt kan vara att så många intressenter som möjligt blir nöjda 

med projektets effekt. Därav är det viktigt att projektledningen under projektets gång 

regelbundet genomför intressentanalyser som innefattar intressenternas olika behov och 

önskemål. En huvudintressent är projektägaren, men andra intressenter är till exempel 

kunden, entreprenörer, leverantörer, projektledningsgruppen och myndigheter (Hansson, et 

al., 2015a). 

 

4.5 Organisatoriskt lärande 

Josephson, et al. (2003) betonar hur viktigt lärande är för en framgångsrik byggprocess. Med 

lärande menar de hur bra projektorganisationen är på att generera nya idéer och generalisera 

idéer genom spridning till andra personer. Genereringen och generaliseringen bör ske över 

organisatoriska och geografiska gränser. Lärandet påverkas bland annat av kompetens bland 

aktörerna, typ av organisation för projektet och arbetssätt. 
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Typen av organisation beror på vilken kontraktform som har skrivits mellan beställare och 

entreprenör. Josephson, et al. (2003) beskriver hur totalentreprenader ofta uppfattas som mer 

effektiva för lärandeprocessen än generalentreprenader. Detta på grund av att samverkan 

mellan entreprenörer och projektörer generellt är högre för totalentreprenader, vilket har 

påvisats i kartläggningar av hur kommunikationen har fungerat i projekt. En nackdel med 

totalentreprenad skulle dock kunna vara att det inte satsas på uppföljningsmöten efter 

projektet för slutgiltig erfarenhetsåterföring. 

 

4.6 Erfarenhetsåterföring 

Persson och Sköld (2006) undersöker i sitt examensarbete hur byggprocessen kan 

effektiviseras genom standardisering och typlösningar, som är en form av standardisering. 

Standardisering kan leda till en bättre integrering av erfarenhetsåterföring inom och mellan 

yrkesgrupper. Kommunikationen påstås kunna förbättras genom dessa effektiviseringar och 

bättre kommunikation leder till en effektivare process med mindre tidskrävande konflikter. 

Enligt Emmit, et al. (2004) skapas de flesta problemen under konstruktionsfasen och om inte 

möten sker kommer många problem följa med in i produktionsfasen och bidra till ökade 

kostnader, då det är mer komplicerat och dyrt ju senare problemen tas i hänsyn. Persson och 

Sköld (2006) kommer fram till att det är av största vikt för en effektiv erfarenhetsåterföring 

och minimering av kostnader, att ha möten innan, under och efter ett projekt och genomföra 

en tydlig uppföljning. Dessa inkluderar utförliga uppstartsmöten och introduktion till alla 

underentreprenörer som tillkommer under projektets gång. 

 

Även Josephson, et al. (2003) framhäver vikten av möten för kunskapsåterföring vid 

skedesväxlingar. Till exempel skulle beställaren och arkitekten kunna vara med på 

uppstartsmötet för produktionsfasen och berätta för produktionspersonalen om anledningen 

till byggnadens konstruktion och de material som valts. Problemet är dock att många 

underentreprenörer, särskilt montörer verkar komma till projektet mycket senare, vilket bidrar 

till bristfällig introduktion för dem. 

 

Syftet med typlösningar är enligt Persson och Sköld (2006) att övergången mellan 

konstruktion, det vill säga den första fasen när byggnaden utformas, och produktion ska gå så 

smidigt som möjligt. Angående typlösningar rekommenderar studenterna en form av styrande 

projekteringskrav. Det innebär att fokus i utformning av lösningar läggs på de detaljer som är 

unika för det specifika projektet och att fokus tas bort från diskussioner om lösningar som för 

kunden genererar samma resultat. Därmed ska det finnas allmänna detaljlösningar för till 

exempel ritningar, där endast dimensionerna ändras för att anpassas till det specifika 

projektet. Denna typ av lösning kan enligt dem eventuellt minska behovet av lärande. 

 

4.7 Kvalitetssäkringsarbete 

Under projekteringsprocessen är kvalitetssäkringsarbete extra viktigt och då speciellt under 

tidiga skeden. Detta eftersom kostnaderna för att rätta till fel är betydligt högre under 

förvaltning och produktion jämfört med kostnaderna för att korrigera fel under 
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projekteringen. Dessutom är möjligheterna att påverka stor under projekteringsprocessens 

tidiga skeden (Hansson, et al., 2015b). 

 

Sörqvist (2009) beskriver i sitt examensarbete att kvalitetssäkring av projekteringsprocessen 

kan ske med stöd av byggnadsinformationsmodellering (BIM). Enligt Hansson, et al. (2015b) 

medför BIM: bättre möjlighet till att söka information; förbättrad förståelse för olika koncept 

och för den färdiga byggnaden, att tidsåtgången minskar i byggskedet; förbättrade 

förutsättningar för samordning samt färre fel i både byggskedet och projekteringsskedet 

genom mer effektiva projekteringsverktyg som exempelvis kontroll av kollisioner; 

effektivare produktionsstyrning genom förbättrat underlag för beräkning av tid; kostnad och 

material; högre kvalitet och produktivitet; effektivare projektering för samtliga parter 

eftersom revideringar kan utföras snabbare i och med att ändringar som utförs uppdaterar 

samtlig dokumentation som är kopplad till modellerna; olika slags kvalitetskontroller under 

fasen för projektering, underlättad informationsöverföring mellan olika system; underlättad 

planering av byggandet för att produktionen kan ske så säkert och effektivt som möjligt 

(Hansson, et al., 2015b). 

 

Virtuell projektering och byggande (VDC) är ett koncept som används för att effektivisera 

byggprocessen vilket görs genom bättre planering, ökad förståelse, ökad tydlighet och färre 

fel. Avsikten med VDC är att göra arbetet lättare för alla aktörer under hela byggprocessen 

från idé till förvaltning (Hansson, et al., 2015a). VDC anses medföra: ökad samverkan i 

processen, ökat engagemang hos aktörer, ökade möjligheter att testa olika alternativ, tydligare 

kommunikation i gruppen som är mer begriplig och mer tillförlitliga handlingar, en 

minskning av utskrivna papper och ritningar (Hansson, et al., 2015b). 

 

4.8 Arbetsmiljö 

Ett annat perspektiv på en framgångsrik byggprocess är genom satsningar som görs för att 

erhålla en bättre arbetsmiljö. Det lönar sig att satsa på att förbättra arbetsmiljön. Detta på 

grund av att en dålig arbetsmiljö leder till sjukfrånvaro, olyckor på arbetsplatserna och 

förtidspensioner som kostar miljarder för samhället (Hansson, et al., 2015b). 

Under byggprocessen är möjligheten att påverka säkerheten som störst under projekteringen. 

Över tid minskar möjligheten att påverka säkerheten på en byggarbetsplats dramatiskt och i 

produktionsfasen är möjligheten att påverka säkerheten liten (Hansson, et al., 2015b). 

För att ta hänsyn till aspekter för arbetsmiljö under olika skeden av processen för projektering 

kan alternativt några rutiner tillämpas. Under förslagsskedet genomförs en rutin genom 

konsekvensbedömningar utifrån ett arbetsmiljöperspektiv av utformningar och planlösningar. 

Under huvudhandlingsskedet genomförs en rutin genom beaktning av arbetsmiljöperspektivet 

i bygglovshandlingarna. För tekniskt samråd gällande personalrum, arbetsrum och 

personalbostäder för minst tio boende ska byggnadsnämnden kalla representant för 

arbetstagarna och Arbetsmiljöverket. Under bygghandlingsskedet utförs en rutin genom att 

hänsyn tas till arbetsmiljön vid fastställande av krav på utförande samt vid val av material. 

Detta både för den som ska använda det och för de som uppför objektet. Detta ska gälla 

oberoende av skede under projektering som val av material och konstruktion sker (Hansson, 
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et al., 2015b). 

 

Under projektering är det största hindret för hanteringen av arbetsmiljön att de flesta 

projektörer inte har tillräcklig kunskap om hur risker redan under projekteringsfasen kan 

minimeras samt hur risker uppstår i processen för produktion. För att eliminera den här 

bristen på kunskap bör projektören endera få möjlighet att erhålla den här sortens 

vidareutbildning via arbetsgivaren eller som en del av sin utbildning (Hansson, et al., 2015b). 

En arbetsmiljöplan ska upprättas om: antalet personer överskrider 500, något arbete på 

arbetsplatsen definieras som “arbete med särskild risk”, arbetet kommer pågå i mer än 30 

arbetsdagar och att det någon gång kommer vara mer än 20 % sysselsatta. Det finns alltså 

krav på att en arbetsmiljöplan ska upprättas om det finns arbetsmoment som innebär en 

arbetsmiljörisk. Några exempel på sådana arbetsmoment är: ras, strålning; drunkning; 

sprängämnen; fordonstrafik; fall; kemiska eller biologiska ämnen; högspänning; brunnar och 

tunnlar; lufttryck; tunga byggelement; rivning (Hansson, et al., 2015b). 

 

Vid upphandling kan arbetsmiljön förbättras genom att valet av entreprenör vid upphandling 

bestäms genom entreprenörens sätt att driva arbetet med arbetsmiljö. Dokumentation som 

förstärker arbetet med arbetsmiljö begärs därför in vid upphandling. Det kan exempelvis vara 

dokument som bevisar ledningssystem som är tredjepartscertifierat som omfattar arbetsmiljö 

(Hansson, et al., 2015b). 

 

4.9 Entreprenadbesiktning 

Vid en entreprenadbesiktning kontrolleras att en byggentreprenad utförs enligt ritningar och 

föreskrivna normer (Hansson, et al., 2015a). Pavlovic och Xia (2016) föreslår i sitt 

examensarbete hur certifieringsprocessen för Miljöbyggnad kan effektiviseras genom att 

redan vid slutbesiktning av byggnaden, utnyttja delar av en checklista från SGBC som 

används vid verifiering. Detta är möjligt för att mycket av det som granskas i verifieringen 

går att kontrollera redan vid certifieringen. Effektiviseringen innebär mindre arbete vid själva 

verifieringen.  

 

4.10 Karakterisering av systemfel och problem 

Det kan uppstå konflikter mellan beställarens och den enskilde fastighetsägarens mål och 

övergripande mål om att byggande ska ske hållbart. Ett exempel på detta är att de 

övergripande målen om hållbart byggande ställer krav på att material med hög hållbarhet ska 

användas men investerare behöver välja material med lägre kostnad (Hansson, et al., 2015b). 

För byggande som sker för en verksamhet påverkas verksamheten mer eller mindre av alla 

avvikelser som leder till bristande funktion, förseningar eller kostnadsöverskridanden 

(Hansson, et al., 2015b). 

 

För byggsektorn kan beställaren uppleva problem som exempelvis otrygg 

anskaffningsprocess, problem med intressenter, kostnadsöverskridanden, överskattning av 

projektets effekt eller att funktionsmål inte uppnås (Hansson, et al., 2015b). 
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I projekteringsprocessen kan ett flertal systemfel uppstå. Exempel på sådana systemfel är om: 

det för beställaren saknas tydliga incitament för att resultatet ska maximeras; incitament för 

den enskilde aktören saknas vilket kan medföra brister i samordning; tydliga incitament för 

erfarenhetsåterföring och kunskapsåterbyggnad saknas; tydliga incitament saknas för 

befintliga ansvarsformer och ersättningsformer för innovativa processer; tydliga incitament 

för en kontakt som är stark med blivande brukare saknas (Hansson, et al., 2015b). 

 

Fel som kan förekomma i projekteringsprocessen är exempelvis om: ventilationsritningar och 

arkitektritningar inte är samordnade och det exempelvis inte går att byta filter i 

ventilationstrumman; ansvarig person har glömt bort glas som föreskriver krav på 

barnsäkerhet; underlaget för projektering var felaktigt vilket medför fel i fortsatt projektering; 

en produkt som har föreskrivits i handlingarna inte längre tillverkas och en annan produkt på 

grund av detta måste väljas under produktionen; ett golv föreskrivs för ett rum i 

rumsbeskrivningen men att det i en teknisk beskrivning anges att ett annat golv ska läggas 

(Hansson, et al., 2015b). 
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5. Resultat 
I detta stycke redogörs resultatet som har erhållits genom intervjuer. 

 

 

Tabell 2: Tabellen redogör för de områden som intervjupersonerna i störst utsträckning tagit upp under intervjuerna, som berör framgångsfaktorer och lösningar för 

certifieringsprocessen som helhet och på indikatornivå. När någon intervjuperson har uttalat sig om någon kod har detta fyllts i med ”X” för respektive kolumn och rad. För 

förklaring av förkortningarna för intervjuidentitetet, yrke, region, intern/extern hänvisas läsaren till tabell 3. 

 

 

 

 

Sammanfattande tabell av kodade intervjuresultat 

                                                                                                                                                                                 Intervjuidentitet, yrke, region; intern/extern (se förklarande tabell 3) 

Grupptillhörighet Kod Kodnomenklatur A1, P, St; E A2, P, St; E B, M, U; E C, P, U; I D, M, Sy; E E, M, St; E F, P, M; I G, M, M; E H, P, Sy; I I, C; E 

Certifieringsprocessen Rutiner CeRut X X X X X X X X X X 

Certifieringsprocessen Målsättningar CeMål X X X X X X X X X X 

Certifieringsprocessen Implementering av 

Miljöbyggnad 

CeImp X X X X X X X X X X 

Certifieringsprocessen Miljöbyggsamordnaren CeMil    X X X X X  X 

Certifieringsprocessen SGBC CeSgb   X X X X X X  X 

Certifieringsprocessen Engagemang CeEng X X X X X X X X X X 

Certifieringsprocessen Förutsättningar CeFör   X X       

Certifieringsprocessen Hinder till Guld i 

byggnadsbetyg 

CeHin X   X X X X X X X 

Indikatornivå Målsättningar InMå   X  X      

Indikatornivå SGBC InSg     X   X   

Indikatornivå Prioriteringar och 
marginaler 

InPr X X X X X X X X X X 

Indikatornivå Rutiner InRu   X   X  X   
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Innebörd Förkortning för intervjuidentitet, yrke, region, 

internt/externt 
Intervju 

Intervjuperson: A1 A1 1 

Intervjuperson: A2 A2 1 

Intervjuperson: B B 2 

Intervjuperson: C C 3 

Intervjuperson: D D 4 

Intervjuperson: E E 5 

Intervjuperson: F F 6 

Intervjuperson: G G 7 

Intervjuperson: H H 8 

Intervjuperson: I I 9 

Yrke: Projektledare P   

Yrke: Miljöbyggsamordnare M   

Yrke: Chef för Miljöbyggnad på 

SGBC 
C   

Region: Stockholm St   

Region: Uppsala U   

Region: Syd Sy   

Region: Mitt M   

Person som arbetar internt I   

Person som arbetar externt E   

 

Tabell 3: Tabellen förklarar förkortningarna för respektive intervjupersons yrke, region, om de är interna eller 

externa och vilken intervju de har deltagit i. 

 

5.1 Certifieringsprocessen som helhet 

I detta stycke presenteras framgångsfaktorer, hinder samt lösningar till dessa som har erhållits 

från intervjuerna för certifieringsprocessen utifrån ett helhetsperspektiv. Vissa 

framgångsfaktorer anses vara kopplade till lärdomar från misstag. 

 

5.1.1 Rutiner 

Alla intervjupersoner har pratat om rutiner, då intervjuarna frågade specifikt om hur rutiner 

hade upplevts. De flesta ansåg att flera framgångsfaktorer och systemfel var kopplade till 

rutiner och arbetssätt och att det fanns en del förbättringspotential kring dessa. 

Systemfel och problem gällande rutiner och arbetssätt 

De externa projektledarna (A1, A2) nämnde att de i sitt projekt upplevde det som att kraven 

internt på Akademiska Hus inte gick ut till projektgruppen. Projektgruppen hade blivit 

hänvisade till Akademiska Hus interna hemsida för att följa alla gällande riktlinjer, vilket de 

upplevde som ett problem på grund av otydligheter i vilka riktlinjer som fortfarande var 

aktuella. Enligt (A1, A2) kunde detta ses som ett systemfel från Akademiska Hus sida, att det 

ställdes krav på projektledningen att de skulle uppnå vissa mål, utan att de fick alla verktyg 

för att klara det. Till exempel verkade inte projektledare (A1) veta att vissa av Akademiska 

Hus krav är högre än SGBCs, när det påpekades av en intervjuare. Dock pågick det specifika 
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projektet för flera år sedan och Akademiska Hus har under de åren utvecklat högre krav, men 

denna projektledare är fortfarande involverad i projekt för Akademiska Hus vilket indikerar 

att problemet med otydlighet delvis kvarstår. 

 

Miljöbyggsamordnaren för samma projekt, intervjuperson (E), nämnde svårigheten med att 

föra över krav från Miljöbyggnads manualer till Akademiska Hus interna styrande dokument 

för projekt. (E) påstod att detta till viss del hade gjorts till Teknikplattformen till exempel, 

men att det skulle vara bättre att alltid hänvisa direkt till SGBCs manualer istället. Detta för 

att slippa onödiga missförstånd som kan uppstå vid överföring av krav, till exempel att 

kraven internt hos Akademiska Hus inte lyckas uppdateras i samma tempo som SGBCs 

manualer. Denna miljöbyggsamordnare gav ett exempel, även om det var oklart om det hade 

med projektet i region Stockholm att göra, men det var att ett energikrav hade lyfts ut till 

Akademiska Hus dokument från SGBC, ett energikrav på 75 % av BBR (Boverkets 

byggregler), men sedan uppdaterades SGBCs manualer med ett nytt krav, vilket innebar att 

kravet som lyfts ut var 75 % av en gammal kravställning. Om kravet står kvar i Akademiska 

Hus riktlinjer när ett nytt projekt startar kan det bli missförstånd och upplevas som otydligt, 

menade (E). 

 

Det finns också otydligheter mellan aktörer ute i projekten som kan försvåra processen. 

Enligt intervjuperson (B) lades det upp en del information i underlag, som till exempel Atemp, 

som inte alltid stämde med varandra, på grund av att olika projektörer använt olika areor för 

denna. Detta trots att de tittade på det under varje möte. Underlag som inte stämmer helt med 

varandra kan sedan inte godkännas vid granskningen. En annan brist ute i projekten kunde 

enligt (B) vara att projektörerna lämnar in samma typ av underlag som de gjort tidigare. Detta 

kan bli ett problem i och med att Miljöbyggnad hela tiden utvecklas mellan olika projekt och 

nya underlag kan behövas. 

 

Det finns också problem i informationsöverlämning mellan projektering och produktion, 

påstod bland annat (B). Dokumentation för Miljöbyggnad är då inskickat och exempelvis 

fuktchecklistan ska ha förts vidare till produktion. Dock finns det där risk för otillräckliga 

avslutningar. (A1) och (A2) påpekade också en svårighet i dokumentationsöverlämning, men 

till förvaltning, särskilt om det har varit byte av personal under projektering eller produktion. 

Även miljöbyggsamordnaren för region Syd påpekade detta problem med överlämning av 

dokument. Miljöbyggsamordnaren nämnde att i överlämnandet mellan produktion och drift 

finns det inte någon separat handling som ska vara till Miljöbyggnad. Dokumentation som 

Miljöbyggnad kräver kan hamna i någon pärm någonstans i en källare som senare är svår att 

få tag på. 

Framgångsfaktorer och förbättringsförslag i rutiner och arbetssätt 

Intervjuperson (A2) och (C) tyckte att en lösning på otydlighet angående riktlinjer från 

Akademiska Hus skulle kunna vara att projekten vid projektstart får med sig ett paket med 

dagens gällande regler och riktlinjer från Akademiska Hus. Detta skulle sedan ges till alla 

projektörer. (C) nämnde att den borde innehålla en tolkning av de krav som ställs och hur de 

kan nås, men att den inte får bli för styrande och hämma folks innovativa förmåga. 
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Intervjuperson (E) tyckte dock inte att det är bra att föra över krav från SGBC till 

Akademiska Hus interna riktlinjer som Miljöprogrammet med tillhörande bilagor, som till 

exempel Teknikplattformen, utan (E) tyckte att det är bättre att istället ha en guide för i vilka 

skeden som det till exempel ska hämtas in olika typer av information. 

 

Intervjuperson (G) tyckte att det borde finnas tydligare rutiner för hur arbetet med 

Miljöbyggnad ska genomföras. Till exempel vad som ska göras i de olika skedena och vad 

som är viktigt att meddela projektören om i ett visst skede. (G) tyckte att det kanske till och 

med kan finnas färdiga texter som kan användas i bygghandlingarna som redovisning mot 

Miljöbyggnad, där det står hur kraven har tagits i hänsyn och uppfyllts. Till exempel ha en 

rubrik i bygghandlingarna som heter Miljöbyggnad där det står vad som ska projekteras och 

hur. 

 

Ytterligare tydlighet och struktur kan lösa problemet med felaktigt underlag och 

informationsöverlämningsproblem mellan olika skeden, som mellan projektering och 

produktion eller mellan produktion och drift, enligt flera intervjupersoner. Intervjuperson (G) 

påpekade att en viktig framgångsfaktor är att följa upp hela byggprocessen genom 

avstämningar efteråt. Även om det är viktigt med krav i förfrågningsunderlag till 

entreprenörerna så är det nästan viktigare att kontrollera att kraven faktiskt följs, för att se till 

att det inte missas något i överlämningen. 

 

Intervjupersonerna är eniga om att möten, att följa checklistor och att göra granskningar är 

vad som krävs för att upprätthålla en tydlig struktur och lyckas med en smidig 

erfarenhetsåterföring. Till exempel pratade intervjuperson (B) om att granskningen är viktig 

för att säkerställa att ändringarna som kan komma från kunden under projekteringsfasen, är 

uppdaterade så att underlaget kontinuerligt stämmer. Även (I) pratade om vikten av 

granskning innan förfrågningsunderlag skickas ut till entreprenören. Miljöbyggnads krav kan 

finnas i många handlingar och därmed behövs en extra kontroll av att dessa inte innehåller 

motsägelsefulla krav. Handlingar som innehåller motsägelsefulla krav ger extra kostnader 

under byggskedet, enligt (I). 

 

(A1) och (A2) berättade att de hade haft mycket möten för att underlätta 

informationsöverföring om processen vid till exempel byte av personal. Först möten med 

konsulterna, sedan med entreprenörerna och därefter miljömöten med förvaltningen som ska 

ta över. 

 

Checklistor ansåg intervjupersonerna (D, E, G) var väldigt viktiga för att arbetet med 

certifieringen, uppföljningen och verifieringen skulle gå bra och för att alla dokument inför 

verifieringen skulle lyckas samlas in i tid. Det handlar om att ha med sig “verifieringstänket” 

från början, påpekade även projektledare (A1). (D, E, G) hade inte använt sig av någon 

checklista från Akademiska Hus då det inte hade funnits någon vid den tidpunkt som de 

arbetade med dessa projekt medan (B), som var involverad i ett senare projekt, nämnde att 

Akademiska Hus checklistor och de månadsvisa mötena där det hela tiden mäts vilka 

framsteg som gjorts mot målet var viktiga. 
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Intervjuperson (D) tyckte att det skulle vara bra att lägga in som krav i Teknikplattformen att 

det ska vara krav i upphandlingen av konsulter att projektet ska miljöcertifieras. Detta för att 

öka tydligheten. Intervjuperson (D) tyckte också att det bör finnas Miljöbyggnadsdokument 

redovisat separat vid överlämningen till drift och att det borde finnas som krav i 

kravspecifikationerna för varje region, för att minska risken att nödvändiga dokument 

försvinner i någon källare. 

 

Innan produktion och projekteringsgrupperna upplöses är det viktigt att fånga upp om det 

finns saker som inte har tagits hänsyn till i projekteringen, om projektgruppen till exempel 

misstänker att SGBC kommer att efterfråga något bevis för en indikatorsberäkning, enligt 

intervjuperson (B). (B) nämnde också att det är viktigt att hantera otydligheter i processen 

och problem vid överlämning med gränsdragning och uppdelning av ansvarsområden mellan 

olika roller. 

 

Det är också viktigt med tydliga rutiner för att inte tappa information i skedesväxlingar, enligt 

(I). (I) nämnde även att det är viktigt med en miljöansvarig som äger frågan om rutiner vid 

överlämnandet från projektering till förvaltning. (I) föreslog också att om målet är Guld i 

byggnadsbetyg bör det delges redan på första projekteringsmötet för att sedan följas upp som 

en punkt som heter just Miljöbyggnad Guld till exempel, på varje projekteringsmöte därefter. 

Under den punkten redovisas resultat och samordnas eventuella problem med Miljöbyggnad. 

 

Lösningen på problemet att det lämnas in samma nivå av underlag som gjorts tidigare är att 

miljösamordnaren är drivande och informerar om vilka nya saker SGBC vill ha som 

exempelvis behöver tas fram i det nyare projektets bygghandling, enligt (B). 

 

Intervjuperson (I) föreslog ett förbättringsförslag för erfarenhetsåterföringen, att det kan vara 

bra att ha en ”vitbok” eller dokument för erfarenhetsåterföring för bra och dåliga erfarenheter 

inom projekt för till exempel projektörer. Det kan komma till nytta för kommande projekt 

och för andra projektledare. (I). 

 

Byggherren kan redan i förfrågningsunderlaget till entreprenören och senare i avtalet ställa 

tydliga krav på redovisning i form av bruksanvisningar, instruktioner och relationshandlingar, 

föreslog (I). (I) påpekade att byggherrar vanligtvis inte ställer tillräckliga krav på redovisning 

från entreprenörerna. (I) pratade också om att det vore bra att utnyttja 

entreprenadbesiktningen med Miljöbyggnads teknikkrav för att underlätta verifieringen. Det 

är en del som kontrolleras där men vanligtvis inte allt menade (I). 

 

Både (A1) och (B) tyckte att det skulle vara bra om det fanns en miljöansvarig på varje 

specifik region på Akademiska Hus, för att underlätta kontakten mellan projektgruppen och 

Akademiska Hus. (A1) tyckte att det behövs någon som kan pusha mot och uppmuntra om 

Guld. Även (B) tyckte att det skulle förbättra certifieringens smidighet och 

kunskapsöverföring. Om det bara finns miljöbyggsamordnare eller miljösamordnare ute i 

projekten så finns inte samma kunskapsbas, menade (B). I Uppsala tyckte (B) att det 

fungerade väldigt bra mycket tack vare att de hade en miljösamordnare i regionen. För allt 
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som sker inom Akademiska Hus projekt i Uppsala sprids information väldigt bra genom 

miljösamordnaren på Akademiska Hus för denna region enligt (B). Denna har överblick över 

alla projekt i regionen utifrån miljöperspektivet och om det inte finns någon motsvarande roll 

i andra regioner blir det lätt att saker stannar i projekt, menade (B). 

 

En framgångsfaktor för en smidig Miljöbyggnadsprocess var enligt intervjuperson (F) att 

certifieringen smidigt flyter med som en del i byggprocessen, vilket inte fungerade bra i (F)s 

projekt då kravet kom in för sent. Intervjuperson (C) nämnde att det är viktigt med en ordnad 

och rätt organiserad byggprocess, snarare än rutiner som följs till punkt och pricka. 

 

Intervjuperson (B) tyckte att det är viktigt att vid projektstart förklara certifieringsprocessen 

för de som inte kan den. Även intervjuperson (F) tyckte att utbildning och genomgång av 

Miljöbyggnad borde ges till de som behöver det innan projektet startar och intervjuperson (E) 

nämnde också att det var viktigt men att det dock var viktigare för ett par år sedan innan folk 

hade skaffat sig mer erfarenhet om Miljöbyggnad. Nu tyckte (E) att det mer handlar om en 

kontinuerlig utbildning från miljöbyggsamordnarens sida. 

 

Intervjuperson (D) föreslog att någon från SGBC skulle kunna hyras in för genomgång med 

projektledaren och förvaltningen, och då förklara hur till exempel indikatorerna hänger ihop 

och varför Miljöbyggnad är ett bra verktyg för att till exempel nå energimålen och andra 

miljömål som Akademiska Hus ställer och som de har ställt redan innan de använde sig av 

Miljöbyggnad. 

 

(I) nämnde att ett viktigt steg i satsningen på Guld borde vara att projekteringsgruppen först 

undersöker förutsättningarna för Guld med en förstudie kring om det är möjligt att uppnå. Till 

exempel att miljöbyggsamordnaren eller projektledaren tar reda på vilken fjärrvärme som 

finns tillgänglig. 

 

5.1.2 Målsättningar 

De fyra projekten som har studerats i detta examensarbete har alla satsat på Silver från 

början, då det främst har varit Akademiska Hus ambition om Silver för nybyggnationer som 

har varit drivande. Hyresgästerna har varit med på målen även om vissa har visat mer 

engagemang och ställt mer krav än andra. Till exempel var hyresgästen i region Syd mycket 

drivande i målet om Silver, enligt projektledare (H), medan projektledare (F) berättade att 

hyresgästen i region Mitt knappt var medveten om att certifieringen skedde. Hyresgästen i 

Stockholm var med på målen när det kom förslag på Guld från projektledningen, enligt (A1, 

A2, E), medan hyresgästen i Uppsala uppfattades som ointresserad av certifieringen enligt 

projektledare (C). 

 

De flesta intervjupersonerna nämnde att för att få Guld så är den viktigaste framgångsfaktorn 

den gemensamma initiala kravställningen från hyresgäst och Akademiska Hus och att det från 

början är tydligt vad som kommer att krävas i form av merarbete jämfört med Silver från alla 

inblandade, till exempel enligt (H, I, C, F, D). De menade att om Guld sätts som mål tidigt så 

går det oftast att lösa. För att få ett bättre betyg på byggnaden enligt intervjuperson (C) bör 
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det finnas en högre ambitionsnivå på projektmålen som utvecklas mellan Akademiska Hus 

och hyresgästen. 

 

Enligt miljöbyggsamordnaren för region Mitt, intervjuperson (G), var det en annan byggnad 

än den som studeras i denna region för den här studien, som är ett praktexempel på hur ett 

projekt bör gå till. Detta för att de redan i programskedet tittade på målsättningar och vilka 

krav som ska finnas och hur det ska arbetas med alla handlingarna och vad till exempel VVS-

projektören behöver ta hänsyn till. Engagemanget från projektledningen var väldigt stort där. 

Dock beror det också mycket på att denna region har tydliga hållbarhetsmål om sitt campus 

som ligger högt upp på världsrankningen. Att de ville ha Guld var en viktig drivkraft. 

Hyresgästen var medveten om att det eventuellt skulle bli en högre hyra men var villig att 

betala det för att få stämpeln och nå sina hållbarhetsvisioner. 

 

De flesta intervjupersoner verkade uppleva arbetet med målsättningen för certifieringen som 

generellt bra, även om de tyckte lite olika om hur den bör utformas. Intervjuperson (H) tyckte 

att en målsättning som är övergripande för bolaget, alltså inte projektspecifik, alltid bör 

eftersträvas då det annars blir svårt att i projektet styra åt gemensamma mål. (H) tyckte även 

att det är tillräckligt bra med betyg Silver många gånger, att Guld inte alltid måste 

eftersträvas. 

 

Intervjuperson (B) pratade om att Akademiska Hus skulle förlora en del flexibilitet om de 

centralt skulle bestämma att alla byggnader ska satsa på Guld. I Uppsala skulle de vara 

tvungna att ha ett eget energiavtal än det som finns centralt, för att de annars inte skulle 

kunna klara målet Silver för indikatorn Energislag. Dock tyckte (B) att specifika projekt, där 

förutsättningarna är bra, skulle kunna satsa på Guld. (B) påpekade också att åtgärder för en 

bättre byggnad med avseende på miljö och hållbarhet kan göras, utöver de krav som ingår i 

Miljöbyggnad. Till exempel åtgärder kopplade till platsen bygganden finns på som kan bidra 

till en bättre byggnad men som inte syns i betyget som bygganden uppnår för systemet 

Miljöbyggnad. (B) nämnde att Miljöbyggnad inte behöver ses som själva målet för 

byggnaden utan snarare som ett verktyg för att styra hållbarhet.  Intervjuperson (A1) som var 

projektledare för byggnaden i Stockholm som fick Guld sa att det oftast är ute i projekten 

som förutsättningar upptäcks i mer detalj och att det därmed är lättast att beslutet om Silver 

eller Guld ligger på projektledningen. 

 

5.1.3 Implementering av Miljöbyggnad 

Implementeringen av Miljöbyggnadskravet skedde relativt tidigt i alla fyra projekten; i 

Uppsala redan i programskedet och i de andra regionerna i alla fall i början på 

projekteringsskedet. Projektledaren (F) för region Mitt tyckte dock att kravet kom som en 

överraskning och att det kom för sent, vid andra eller tredje projekteringsmötet. Det 

försvårade möjligheten att ha med miljöcertifieringen som en integrerad del av 

byggprocessen. Projektledaren (F) tyckte att ansökan egentligen borde göras när ca 70 % av 

projekteringen är klar. 

 

Chefen för Miljöbyggnad (I) påpekade att det är önskvärt att få in kravet redan i 
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programskedet, vilket också är en rekommendation i Akademiska Hus riktlinjer för 

byggprocessen. Annars fungerar det ofta bra att formulera dem tidigt i projekteringen menade 

chefen för Miljöbyggnad. (I) nämnde att det är mer viktigt för de internationella 

miljöcertifieringssystemen LEED och BREEAM att implementera kravet i det tidigaste 

skedet eftersom dessa system kräver mer undersökningar av marken innan projektstart. 

 

För flera byggnader projekterades det och byggdes delvis samtidigt, vilket var anledningen 

till att ansökan skedde i slutfasen av projektering eller början av byggproduktionsskedet för 

två av fyra projekt. För projektet i Stockholm skedde ansökan under byggproduktionsskedet 

och för projektet i region Mitt gjordes ansökan när huset var byggt och driftsatt. Flera påstod 

dock att det optimala är att göra ansökan baserat på bygghandlingarna precis efter 

projektering. Projektledaren (C) för Uppsala sade att det är viktigt att inte ansöka om 

certifieringen för tidigt, eftersom det kan komma in ändringar från hyresgästen under 

projekteringen som orsakar omarbete med ritningar. Det hände i deras fall och om 

certifieringen hade gjorts innan det hade det blivit kostsamt och svårt att bli godkänd. (B) och 

(C) pratade båda om förändringar som utmaningar. Hyresgästen kan ändra sig under 

projekteringen och det kan innebära merarbete. Detta är dock opåverkbart och viktigt att bara 

att vara medveten om. 

 

Miljöbyggsamordnare (G) för region Mitt argumenterade att det också kan vara en fördel att 

göra en sen ansökan som är baserad mycket på relationshandlingar, som i deras fall. I alla fall 

om det är enklare byggnader där det är lättare att förutse framtida värden för indikatorerna. 

Detta för att de flesta av dessa handlingar då kan kopieras till verifieringen, vilket är en 

kostnadsfördel för verifieringsfasen. 

 

5.1.4 Miljöbyggsamordnaren 

De flesta intervjupersonerna, särskilt två miljöbyggsamordnare, (G) och (D), nämnde att en 

av de starkaste framgångsfaktorerna för en lyckad certifiering är närvaron av en kunnig 

miljöbyggsamordnare med teknisk kompetens och kunskap om byggprocessen. Denna person 

bör ha gått C-kursen inom Miljöbyggnad nämnde (I). (F) nämnde vikten av de personer som i 

detta projekt varit miljösamordnare och miljöbyggsamordnare, även om (F) också påpekade 

att projektledaren borde kunna genomföra certifieringen utan hjälp från en sådan. Enligt (F) 

var anledningen till att det behövdes i detta projekt, att ingen i projektledningen hade 

genomfört en certifiering tidigare. Dock var (F)s projekt utan en miljöbyggsamordnare under 

en stor del av certifieringen. Två miljösamordnare var involverade i början och en 

miljöbyggsamordnare i slutet av projekteringen. Miljöbyggsamordnare (G) för region Mitt 

och chefen för Miljöbyggnad (I) beskrev dock att de tyckte att miljöbyggsamordnaren har en 

mycket viktig roll. (I) nämnde att miljöbyggsamordnaren bör betraktas som specialist inom 

byggprojekt och (G) förklarade att det är viktigt att involvera en miljöbyggsamordnare för att 

miljöfrågor som går in i flera områden annars lätt hamnar mellan stolarna. (D) nämnde vikten 

av miljöbyggsamordnaren på projekteringsmöten så att denna kan gå igenom viktiga delar, 

utbilda och trycka på kraven så att de följs av konsult- och projekteringsgruppen. 

Projektledare (C) nämnde hur viktig roll miljöbyggsamordnaren och miljösamordnaren på 

Akademiska Hus på dennes region hade spelat. (A1) nämnde också att de hade en bra 
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miljöbyggsamordnare så att det inte fanns några direkta problem i certifieringsprocessen. 

 

Intervjuperson (E) föreslog att Akademiska Hus skulle kunna ha någon form av forum för 

alla samordnare som jobbar i deras projekt, där de kan planera in fysiska träffar och reda ut 

frågetecken. 

 

Miljöbyggsamordnare för region Syd (D) föreslog att det skulle kunna läggas in fler krav i 

Teknikplattformen, krav om miljöbyggsamordnare. 

 

Intervjuperson (E) tyckte att det finns en otydlighet kring vad som är miljösamordnarens roll 

och vad som är miljöbyggsamordnarens roll för branschen, även om det för denna person 

hade växt fram en tydligare bild, så finns fortfarande en oklarhet kvar enligt (E). 

 

5.1.5 SGBC 

Många intervjupersoner (B, C, D, E, F, G, I) nämnde SGBC under intervjuer gällande endera 

otydliga regler, kontakten med SGBC eller åtgärder till hinder kopplade till SGBC. 

Otydliga regler 

Otydliga regler kopplat till SGBC, gällande certifieringssystemet Miljöbyggnad, nämndes av 

flera intervjupersoner (B, F, E, G, C, D) som ett hinder. 

 

Enligt intervjuperson (B) var SGBC det största hindret för arbetet med Miljöbyggnad under 

certifieringsprocessen. Intervjupersonen menade att granskare inte håller tidsplanen och att 

olika granskare säger olika saker. Det var enligt intervjupersonen även otydligt vad granskare 

vill och det kunde enligt intervjupersonen exempelvis handla om otydliga 

granskningskommentarer. I det fallet menade intervjupersonen att det gick att vända sig till 

SGBC och fråga vad de efterfrågade och varför de efterfrågade det. Intervjuperson (F) 

menade att det var otydligt vad som skulle göras och att det var krångligt hur saker skulle 

skrivas för att det skulle bli godkänt av SGBC. 

 

Intervjuperson (E) som sitter med i granskningsgruppen för nya manualer nämnde att 

granskare, speciellt i granskningsprocessen, lyfter frågetecken kring hur något ska tolkas om 

något är otydligt. Enligt intervjupersonen kan Tekniska rådet behöva göra ett förtydligande 

om granskarna inte är överens om hur något ska tolkas. Intervjuperson (E) förklarade att 

SGBCs regler tidigare har varit otydliga vilket leder till feltolkningar av reglerna och att det 

är en stor anledningen till att byggnader inte får Guld i byggnadsbetyg (förklaras mer utförligt 

genom (CeHin)). 

 

Intervjuperson (D) nämnde att de har haft funderingar på vad SGBC har menat ibland och 

berättade även att SGBC har förbättrat sina dokument samt sitt sätt att hantera otydligheter. 

Även intervjuperson (G) menade att manualerna är otydliga och berättade att den som ska 

certifiera behöver ha kunskap för att kunna certifiera. Intervjupersonen ansåg att det är fel att 

det inte räcker med att följa manualen till punkt och pricka. Intervjupersonen förklarade att 

den som certifierar inte ska behöva veta vilka fallgropar som finns och hamna i fallgroparna 
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för att kunna certifiera. Intervjuperson (G) gav två exempel på fallgropar på indikatornivå 

(förklaras mer utförligt genom (InSg)). Intervjuperson (G) menade att en fallgrop är att 

granskare bedömer saker olika och att de följer och tolkar manualen på lite olika sätt. Enligt 

intervjupersonen hade vissa granskare efterfrågat redovisning av något som aldrig har 

behövts redovisats tidigare. Intervjuperson (C) menade att granskare bedömer saker olika och 

att vissa granskare inte riktigt vet vad de håller på med. 

 

Kontakten med SGBC 

Kontakten med SGBC togs framförallt upp som ett problem av intervjuperson (F) och (G). 

Intervjuperson (I), som är chef för Miljöbyggnad på SGBC, förklarade varför det kan dröja 

att få svar från SGBC. Två intervjupersoner (G, I) nämnde dessutom vikten av att granskarna 

är oberoende. 

 

Intervjuperson (F) menade att varken Akademiska Hus eller SGBC kunde svara på frågor 

som kom upp gällande certifieringen. Enligt intervjupersonen verkade det nästan som att det 

var första gången som certifiering med Miljöbyggnad skedde och nämnde att hanteringen 

troligtvis bör vara mycket bättre idag än vad den var då.  

 

Intervjuperson (G) menade att feedback är svår att få från SGBC och förklarade att de varken 

får reda på vem granskaren är som utför granskningen eller får komma i kontakt med 

granskaren. Intervjupersonen förklarade att det exempelvis kan dyka upp funderingar kring 

vad granskaren menar när en granskning blivit gjord. Å andra sidan nämnde intervjuperson 

(G) att det är bra med tredjepartsgranskning av en objektiv granskare och att de i projekten 

inte vet vem granskaren är. Intervjupersonen förklarade att det är viktigt ur kvalitetssynpunkt 

att granskaren är opartisk och att det inte framgår vem det är då det annars enligt 

intervjupersonen skulle vara ganska lätt att påverka. Intervjuperson (I) nämnde också att en 

granskare måste vara en oberoende person. 

 

Intervjuperson (G) förklarade att det är svårt att få svar från SGBC om det finns funderingar 

gällande något. Intervjupersonen förklarade att ett visst antal gratis projektfrågor får ställas 

till SGBC och om det går att svara direkt ja eller nej på frågan erhålls det svaret men om 

SGBC behöver utreda svaret närmre måste ett förhandsbesked köpas som enligt 

intervjupersonen kan kosta en hel del. 

 

Intervjuperson (I) som är chef för Miljöbyggnad på SGBC nämnde att frågor gällande 

tolkningar av manualen skickas till SGBC och att vissa frågor kan besvaras direkt medan 

andra måste tas upp i Tekniska rådet samt att svaret då alltid dröjer en månad eftersom 

Tekniska rådet endast träffas en gång i månaden. 

 

Åtgärder till hinder kopplade till SGBC 

Åtgärder till hinder kopplade till SGBC nämndes framförallt av fyra intervjupersoner (I, E, G, 

B). 
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Intervjuperson (I) som är chef för Miljöbyggnad på SGBC nämnde att den nya manualen är 

en revidering av Miljöbyggnad och med mycket tydligare manualer. Intervjupersonen 

förklarade att det har blivit tydligare för de som jobbar i projekt då SGBC har försökt täcka in 

fler gråzoner, det vill säga hus som inte reglerna stämmer direkt för. Enligt intervjupersonen 

är det en utmaning att försöka skriva regler som fungerar för alla hus. 

 

Intervjuperson (I) nämnde att de på SGBC har funderat på att ge ut någon vägledning om hur 

arbete i Miljöbyggnadsprojekt ska utföras. Enligt intervjupersonen är risken dock stor att den 

skulle förväxlas med Miljöbyggnads regler och att användarna inte förstår att vägledningen 

bara skulle vara erfarenhetstips. Intervjupersonen menade att en oberoende organisation 

skulle kunna ge ut en vägledningsbok och även skriva den tillsammans med SGBC men 

enligt intervjupersonen var det viktigt att SGBC inte står som avsändare. Intervjupersonen 

nämnde att en den egentligen skulle kunna tas fram av vilken organisation som helst. 

 

Intervjuperson (I) nämnde vidare att det finns planer på att ha instruktionsfilmer på sin 

hemsida för de som arbetar i projekten. Intervjupersonen beskrev att introduktionsfilmen 

skulle kunna vara cirka 30 minuter lång och handla om vad inblandade i projektet behöver 

tänka på gällande hur betygsverktyget ser ut, vad arkitekten behöver ha koll på, vad som är 

viktigt att lämna in till SGBC samt vad miljöbyggsamordnaren ska göra. (I) berättade att 

instruktionsfilmerna skulle kunna användas som introduktion till projekt så att SGBC vet att 

alla får samma information. 

 

Intervjuperson (B) nämnde erfarenhetsspridning gällande vad SGBC efterfrågar som viktigt, 

för hantering av hinder kopplade till SGBC och förklarade att miljösamordnaren i Uppsala 

sprider information om allt som sker inom Akademiska Hus projekt inom Uppsala väldigt 

bra. Enligt intervjupersonen kan det exempelvis handla om att SGBC frågade efter något i ett 

projekt i Uppsala och att miljösamordnaren informerar om frågan i andra projekt i Uppsala. 

Intervjupersonen nämnde att miljösamordnaren även kan informera om underlag behöver 

uppdateras. Intervjupersonen förklarade att miljösamordnaren i Uppsala har överblick över 

alla projekt i regionen utifrån miljösynpunkt och menade att erfarenhet stannar i projekt för 

regioner som inte har en miljösamordnare. 

 

Intervjuperson (E) nämnde att det är svårt att driva saker mot Miljöbyggnad för att det är ett 

stort system. Intervjupersonen har försökt driva saker själv mot Miljöbyggnad till den nya 

versionen 3.0 och har inte ens fått igenom frågan i arbetsgruppen för Miljöbyggnad 3.0. 

Intervjupersonen förklarade att Akademiska Hus å andra sidan har mer tyngd än vad 

intervjupersonen har om Akademiska Hus skulle driva sådana frågor som en organisation. 

 

Intervjuperson (G) nämnde att Akademiska Hus nog kan påverka hinder kopplade till SGBC 

eftersom Akademiska Hus är en stor användare av systemet och att gruppchefen för Energi- 

och teknik på Akademiska Hus sitter med i Tekniska rådet. Intervjupersonen förklarade att 

någon i projekten behöver kommunicera problem som har uppkommit till gruppchefen för att 

denna ska kunna lyfta problemen i Tekniska rådet. 
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5.1.6 Engagemang 

Samtliga intervjupersoner nämnde engagemang under intervjuer kopplat till olika aktörers 

engagemang och då framförallt Akademiska Hus engagemang, hyresgästens engagemang, 

brukarnas engagemang eller projektledningens engagemang och attityd. 

Projektledningens engagemang och attityd 

Projektledningens engagemang nämndes som viktig av många intervjupersoner (G, A1, B, D, 

I, C) och togs av tre intervjupersoner (G, B, D) upp i samband med projektledningens attityd 

till miljöcertifiering med Miljöbyggnad. Tre projektledares (F, A1, H) attityd presenteras 

nedan. En projektledares (C) attityd till Miljöbyggnad framgick i samband med att 

intervjupersonen diskuterade hyresgästens engagemang (se texten under rubriken 

hyresgästens engagemang). Dessutom presenterade intervjuperson (D) hur attitydförändring 

kan ske hos projektledare. 

 

Några intervjupersoner nämnde projektledaren som en viktig aktör. Enligt den externa 

miljöbyggsamordnaren (B) drev projektledaren (C) ”teambuilding” vilket ökade 

engagemanget samt känslan av att projektet kommer att bli väldigt bra bland de deltagande i 

projektet. Intervjuperson (B) nämnde att engagemanget från alla var väldigt viktigt och gav 

exempel på att alla var inblandade och deltog på möten samt att alla kändes mycket delaktiga 

i processen under både projektering och produktion. 

 

Intervjuperson (G) nämnde att projektledare (F) var engagerad. Den externa 

miljöbyggsamordnaren (E) nämnde att projektledarna (A1) och (A2) var engagerade. 

Intervjuperson (E) nämnde att hyresgästen var engagerad, både miljöansvariga centralt och de 

som sitter i byggnaden. Enligt (E) var Akademiska Hus miljösamordnare engagerad och även 

ytterligare en miljöansvarig var engagerad från Akademiska Hus samt deras förvaltning. 

Intervjuperson (I) nämnde att det är viktigt att förvaltningen är engagerade, lyssnar på 

klagomål samt gör injusteringar. 

 

Enligt (A1) var en bra projektledning en framgångsfaktor i certifieringsprocessen. 

Intervjupersonen nämnde att det från början fanns en ambition från miljösidan om 

Miljöbyggnad Silver i byggnadsbetyg. Enligt intervjupersonen tyckte de externa 

projektledarna (A1, A2) att det var intressant med Miljöbyggnad och bestämde sig för att 

satsa på Miljöbyggnad Silver som byggnadsbetyg. Intervjuperson (A1) nämnde att de hade 

börjat jobba enligt Miljöbyggnad redan innan det var bestämt i den högsta ledningen att det 

var Miljöbyggnad Silver som gällde vilket uppskattades från miljösidan på Akademiska Hus. 

Ambitionen från Akademiska Hus ledning om Miljöbyggnad Silver som byggnadsbetyg kom 

i efterhand enligt intervjupersonen. Även intervjuperson (A2) nämnde att ambitionen från 

ledningen kom i efterhand. Intervjuperson (A1) nämnde att det under projektets gång visade 

sig kräva få ändringar för att klara byggnadsbetyget Guld och nämnde att de externa 

projektledarna lyfte frågan till Akademiska Hus. Intervjuperson (E) nämnde att det var de 

externa projektledarna som var drivande i att ha som mål att få byggnadsbetyget Guld samt 

att det var projektledningen som lyfte frågan till Akademiska Hus. Enligt intervjuperson (A2) 

är det oftast i projekten saker kan ses mer i detalj. Intervjuperson (A2) nämnde också att det 
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inte skiljde speciellt mycket mellan Silver och Guld i byggnadsbetyg för den versionen av 

Miljöbyggnad som gällde då och förklarade att det var några små förrändringar som krävdes 

för exempelvis Dagsljus och Radon. Enligt intervjuperson (A2) var också enkäten enklare då 

än vad den är i Miljöbyggnad 3.0 där det är reglerat hur enkäten ska se ut och vilka frågor 

som ska ställas. 

 

Intervjuperson (A1) nämnde att den viktigaste framgångsfaktorn är att konsulter, 

entreprenörer och de aktörer som verifierar i slutet har ett intresse för Miljöbyggnad och 

känner att det är någon mening med det. Enligt (A1) ansåg projektledarna (A1, A2) att det var 

roligt att bygga med Miljöbyggnad för att det visar att byggnaden har bra kvalitet. 

Intervjupersonen nämnde att det är viktigt att motivera och hjälpa samtliga inblandade parter 

i arbetet med Miljöbyggnad. Enligt (A1) fanns det vissa konsulter som inte vill arbeta med 

exempelvis byggvarubedömningen, nya datasystem eller databaser. Intervjupersonen nämnde 

att det kan vara svårt att lära sig något nytt samt att det ifrågasätts varför Miljöbyggnad 

används och att byggnaden till och med kan bli bättre trots att huset inte certifieras med 

Miljöbyggnad. 

 

Miljöbyggsamordnare (D) deltog i konsultmöten och berättade att de deltagande i projektet 

var tvungna att bli engagerade genom att intervjupersonen under konsultmötena förklarade 

om samt hur projektet drevs åt motsatt håll mot Miljöbyggnad. Enligt intervjupersonen blev 

det på så sätt ett bra engagemang. 

 

Enligt intervjuperson (G) är projektledaren den absolut viktigaste aktören. Intervjupersonen 

nämnde att projektledaren inte behöver ha väldigt mycket kunskap om Miljöbyggnad men 

behöver ha ett engagemang och en tydlig vilja att projektet ska bli lyckat. Den externa 

certifierade miljöbyggsamordnaren (G) nämnde att miljöbyggsamordnare inte kan göra ett 

tillräckligt bra jobb om projektledningen inte vet vad de vill, inte kan nå ut med rätt 

budskapet eller saknar engagemang för miljöcertifieringen. Intervjupersonen förklarade att 

detta inte var fallet för det utvalda studerade projektet men att projektledaren för ett annat 

projekt har tyckt att miljöcertifiering inte är viktigt utan att det bara ska igenom. Enligt 

intervjupersonen återspeglades projektledarens brist på engagemang i projektgruppen som i 

det fallet upplevde att miljöcertifiering inte var viktigt. Intervjupersonen berättade att en 

miljöbyggsamordnare i det fallet inte blir tagen på allvar vid exempelvis framtagning av 

redovisningar, handlingar eller moment som behöver göras kopplat till certifieringen. 

Intervjupersonen nämnde att projektledare som är oengagerade tar lätt på frågan och kan säga 

att de har koll men att de inte har haft det när det väl kommer till kritan trots att 

miljöbyggsamordnaren har tagit upp frågan med projektledaren flera gånger. 

 

Projektledare (F) för en utav de utvalda undersökta projekten nämnde att det var viktigt att 

huset producerades till rätt kostnad, tid, kvalitet och miljö. Klassificeringen i Miljöbyggnad 

Silver verkade vara mindre viktigt enligt intervjupersonen. 

 

Intervjuperson (F) nämnde att det kostar mindre att få Silver i byggnadsbetyg istället för Guld 

och frågade vilken nytta som kan erhållas av att byggnadsbetyget är Guld istället för Silver. 
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Intervjupersonen nämnde att det inte är troligt att hyrorna kan höjas för att betyget istället är 

Guld i byggnadsbetyg samt frågade hur betydelsefullt det är för hyresgästen att ha Guld i 

byggnadsbetyg i förhållande till Silver. Enligt intervjupersonen är hyresgästen allmänt inte 

insatt i processen och förklarade att hyresgästen vill ha bra kontor och bra standard. 

Intervjupersonen nämnde också att hyresgästen aldrig ställt frågor angående 

byggnadsbetyget. Akademiska Hus får kanske ta på sig skulden för att hyresgästen inte har 

varit informerad. Någon form av enkät tillsammans med hyresgästen borde kanske göras för 

att utröna hur viktigt hyresgästen tycker att klassificeringen är. Intervjupersonen anser att det 

har ett stort värde med en klassificering eftersom det innebär en viss standard för branschen. 

Det finns dock många modeller när det gäller klassificeringen som används i branschen enligt 

(F). 

 

Generellt har Akademiska Hus Öst enligt (F) haft en mycket hög nivå på miljöarbetet i sina 

byggnader och valt byggmetoder och material med omsorg för att förhindra problem 

avseende hälsa och byggnadens livslängd. Intervjupersonen nämnde att stor hänsyn har tagits 

till att inte lämna farligt material kvar i byggnader för framtida generationer samt återvinning 

när byggnaden skall rivas. Intervjupersonen anser att miljöarbetet är mycket viktigt i 

byggnadsprocessen. 

 

I samband med att syftet för den här studien förklarades nämnde den externa projektledaren 

(A1) att den här studien kanske var ett led för Akademiska Hus att bedöma om 

Miljöbyggnadsprocessen är värd att ha, om det är värt besväret och pengarna samt vad som 

fås tillbaka i slutet. 

 

Projektledare (H) nämnde att byggnadsbetyget Guld i många fall inte sätts som mål för att 

Silver bedömts som tillräckligt och förklarade att hyresgäst och fastighetsägare behöver räkna 

på det om Guld ska sättas som mål eftersom det kostar mer. Intervjupersonen nämnde att det i 

vissa fall kan vara motiverat att välja Guld i byggnadsbetyg men om Guld ofta väljs förlorar 

det enligt intervjupersonen i värde. Enligt intervjupersonen kan Silver eller till och med 

Brons vara okej. 

 

Intervjuperson (D) är miljöbyggsamordnare och nämnde att det har funnits större motstånd 

mot Miljöbyggnad i andra projekt men förklarade att det inte har funnits motstånd mot 

Miljöbyggnad i det utvalda studerade projektet. Enligt intervjupersonen hade projektledare i 

andra projekt inte tillräckligt mycket kunskap om Miljöbyggnad gällande vad det innebar 

utan såg Miljöbyggnad som en kostnad. Intervjupersonen nämnde att det för projektledare är 

väldigt viktigt att bygga bra byggnader men att det inte får kosta för mycket och att 

Miljöbyggnad ska hållas inom vissa ramar. 

 

Intervjuperson (D) nämnde att det kostar mer att projektera och bygga certifierade byggnader 

då det tillkommer kostnader i form av exempelvis konsulttid kopplat till utförandet och att 

fönstren behöver ha bättre kvalitet. Enligt intervjupersonen ser projektledaren dock inte 

vinsterna som erhålls genom miljöcertifiering. 
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För en byggnad som preliminärcertifierades Silver och sedan erhöll Guld i byggnadsbetyg 

satte sig intervjuperson (D) in i ekonomichefens kalkyler för hyresavtalet. Intervjupersonen 

rättade till kalkylen genom att bland annat minska energianvändningen och öka 

personaldriftskostnader. Intervjupersonen nämnde att kapitalkostnaden blir högre men att 

driftkostnaden blir lägre och nämnde även att hyran blir samma för hyresgästen vilket enligt 

intervjupersonen är det som är viktigt för hyresgästen. Intervjupersonen förklarade att det 

sällan är med i projekten eftersom projektledaren inte ser vinsterna med en lägre 

energiförbrukning eller ett bättre klimat eller icke mätbara faktorer. 

 

Intervjuperson (D) nämnde att det först och främst är energikostnaden som kopplat till 

Miljöbyggnad medför lägre driftskostnad och förklarade att trots att energieffektivisering 

alltid är med vid projektering, innebär Miljöbyggnad att det blir ett extra fokus på energi. 

Enligt intervjupersonen medför hård kontroll på fuktsäkert byggande minskad risk för 

framtida fuktskador och kostnader. Intervjupersonen förklarade att Akademiska Hus även här 

haft det länge i sitt arbete men att Miljöbyggnad gör att det blir ökat fokus på fukt och att 

resultatet därför oftast blir bättre. Enligt intervjupersonen medför Miljöbyggnad bättre 

material på sikt och kan ge en längre livslängd. 

 

Intervjuperson (D) nämnde vad som kopplat till Miljöbyggnad medför högre kapitalkostnad. 

Intervjupersonen förklarade att projekteringskostnaden blir högre och att dessa merkostnader 

dels är kopplade miljöbyggsamordnaren samt till certifieringsavgifter. Enligt 

intervjupersonen är projekteringskostnaden även högre för andra konsulter och då främst för 

VVS, arkitekt och konstruktör. Intervjupersonen nämnde att kostnaden är beroende av om det 

är tydligt att byggnaden ska certifieras med Miljöbyggnad från början, helst vid upphandling 

av konsulter. Enligt intervjupersonen är merkostnader vid bygget kopplat till att andra 

material väljs och förklarade att ett mer effektivt fönster väljs som samtidigt släpper in 

mycket ljus. Kravet på solavskärmning brukar enligt intervjupersonen bli tydligt med 

Miljöbyggnad men det är inte alltid projektering av solavskärmning sker. Intervjupersonen 

nämnde att om exempelvis invändig persienn används får hyresgästen stå för den kostnaden. 

Enligt intervjupersonen är andra merkostnader vid bygget kopplade till att mer isolering och 

lite fler energimätare används. 

 

Intervjuperson (D) nämnde även att vinsterna måste presenteras för projektledare och 

förklarade att det troligtvis mycket är en attitydsfråga och utbildningsfråga. Enligt 

intervjupersonen blir projektledare allt bättre på att lära sig systemet men att de är ganska 

motsträviga till systemet och ser endast kostnaden. Intervjupersonen nämnde det även är 

fallet för förvaltningen och att de får ta hand om någonting som ska verifieras som de inte 

riktigt förstår poängen med. Enligt intervjupersonen kostar det en del att verifiera och 

förvaltningen får stå för den kostnaden. 

 

Intervjuperson (D) nämnde också att attitydförändring kan fås genom intern utbildning och 

förklarade att någon från SGBC skulle kunna hålla en utbildning internt. Enligt 

intervjupersonen är det viktigt att informera om hur exempelvis indikatorerna hänger ihop 

samt att Miljöbyggnad är ett bra verktyg för att nå Akademiska Hus energimål samt övriga 
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miljömål. Intervjupersonen nämnde att Miljöbyggnad är ett verktyg då det visar att målen 

uppfylls och förklarade att det genom Miljöbyggnad visas att exempelvis målet med en bra 

inomhusmiljö mäts med avseende på till exempel indikatorerna Dagsljus och Termiskt klimat 

sommar och vinter. 

Brukarnas engagemang 

Två intervjupersoner (A1, A2) nämnde att det är viktigt att de som sitter i byggnaden förstår 

syftet med Miljöbyggnad samt orsaken till att vissa åtgärder är viktiga. Intervjuperson (D) 

nämnde också hur hyresgästen kan engageras. Intervjuperson (A1) nämnde också att det är 

lätt att implementera Miljöbyggnad om personerna som sitter i byggnaden arbetar med miljö. 

 

Intervjuperson (D) nämnde att det är viktigt att få med sig hyresgästen på enkäten genom att 

få dem engagerade och genom att få dem att känna stolthet över att de sitter i en 

Guldcertifierad byggnad. Intervjupersonen nämnde vidare att det handlar om att involvera 

hyresgästen under hela processen och nämnde att det i det här fallet skulle vara Malmö 

högskolas ledning eller deras handläggare. Enligt intervjupersonen är det viktigt att dessa 

tycker att det är roligt, intressant och känner stolthet och har inställningen att de vill ha en 

Guldbyggnad och förklarade att det då skulle spridas till kontaktpersonerna som brukar 

byggnaden. Intervjupersonen nämnde att de var ganska engagerade i processen. Enligt 

intervjupersonen skulle engagemanget spridas i samband med inflyttning, invigning och 

liknande. Intervjupersonen nämnde också att visning av bygget, för de som ska sitta i 

byggnaden, ibland hålls under byggskedet och nämnde att något arrangemang skulle kunna 

ordnas för samtliga personer som ska sitta i byggnaden. 

 

Intervjuperson (A2) nämnde att en framgångsfaktor är att få med sig hyresgästen och 

förklarade att hyresgästen för byggnaden var väldigt intresserade då de är insatta i vad det 

handlar om. Intervjupersonen gav ett exempel på hur de hade fått med sig hyresgästerna på 

solskyddet. Hyresgästen upplevde det enligt intervjupersonen som tråkigt att solskyddsduken 

åkte ned och gav en springa på endast 30 centimeter att titta ut genom. Enligt 

intervjupersonen informerades hyresgästen om att solskyddsduken går ned och lämnar en 

liten springa att titta ut genom för att inte behöva kyla fastigheten då det drar energi. 

Intervjupersonen nämnde att de fick med sig hyresgästen genom informationsmöten med 

verksamheten genom att berätta vad det är som sker och hur viktigt det är. Intervjupersonen 

nämnde att uppvärmning är ytterligare ett exempel och förklarade att en stillasittandes person 

genererar värme. Intervjupersonen berättade att det tas fram olika scenarion för vilken 

energianvändning som byggnaden kommer att dra beroende på hur många procent av sin 

arbetstid som de som arbetar i byggnaden kommer att vara i byggnaden. Intervjupersonen 

förklarade att om personerna inte är i byggnaden en viss procent av sin arbetstid kommer 

huset behöva värmas mer och alltså inte kunna få Guld i byggnadsbetyg. Enligt 

intervjupersonen är det viktigt att tala om för verksamheten att de måste gå till jobbet och 

vara där en viss tid för att klara Miljöbyggnad Guld. Intervjupersonen nämnde att den 

informationen har stor påverkan på de som använder byggnaden. 

 

Intervjuperson (A1) nämnde också att det är viktigt att få med sig alla gällande syftet med 
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Miljöbyggnad. Enligt intervjupersonen är det viktigt att hyresgästen förstår varför vissa 

åtgärder är viktiga och varför arbete med Miljöbyggnad sker. Intervjuperson (A1) nämnde att 

det inte är svårt att implementera Miljöbyggnad i en byggnad som personer sitter i om 

personerna jobbar med miljö. Intervjupersonen gav exemplet att de i en nybyggnad för en 

verksamhet som heter SEED får med sig brukarna på banan till 150 procent. 

Akademiska Hus engagemang 

Intervjupersonerna (A1, A2, F) nämnde brister i Akademiska Hus stöd till projektledarna 

samt hur stödet kan förbättras. Intervjupersonerna (A1) och (A2) är externa projektledare. 

Samtliga intervjupersoner arbetar i regioner i vilka miljösamordnare på Akademiska Hus inte 

finns. 

 

Intervjuperson (F) nämnde att det är väldigt viktigt att Miljöbyggnad introduceras på rätt sätt 

och förklarade att det inte fungerade bra utan att det var påtryckt och intvingat. 

Intervjupersonen berättade att de inom Akademiska Hus inte fick någon utbildning eller hjälp 

och förklarade att intervjupersonen upplevde det som att det inte fanns någon som kunde 

svara på frågor som kom upp under arbetet vare sig från Akademiska Hus eller SGBC. Enligt 

intervjupersonen var det nästan som att det var första gången en byggnad certifierades med 

Miljöbyggnad. 

 

Intervjuperson (F) nämnde att Akademiska Hus borde stötta projekten och inte bara lägga på 

projektorganisationen arbetsuppgifter och förklarade att det bör bedrivas utbildning innan ett 

projekt startar. Intervjupersonen nämnde att det inte hade skadat i och med att de aldrig hade 

jobbat med Miljöbyggnad tidigare. 

 

Intervjuperson (A1) nämnde att stödet uppifrån har varit lite dåligt och att det snarare har 

varit så att de externa projektledarna har haft svårt att nå kontaktpersoner på Akademiska 

Hus. Projektledarna som arbetar med ytterligare en nybyggnad åt Akademiska Hus för 

tillfället förklarade att det kändes likadant nu som det gjorde då och frågade vem som är deras 

bollplank när det gäller Miljöbyggnad på Akademiska Hus. Intervjuperson (A1) skulle gärna 

se ett större engagemang från Akademiska Hus sida och nämnde att det nu inte finns någon 

miljöansvarig men att det finns någon som jobbar med miljö i Uppsala och Malmö. Enligt 

intervjupersonen fanns det tidigare en miljösamordnare som ringde och frågade vad som 

gjordes, hur det gick och om den miljöansvariga fick komma ut och kolla. Intervjupersonen 

förklarade att det då fanns ett engagemang och nämnde att ytterligare en miljöansvarig var 

engagerad och berömde projektledarna för att de satsade på Guld i byggnadsbetyg samt 

pushade på att bli bättre. Enligt intervjupersonen erhålls dock ingen feedback eller hjälp för 

att göra rätt och de i projekten får klagomål om något fel görs. Intervjupersonen förklarade att 

det är klart att det finns en vilja att få uppmuntran på vägen. Intervjupersonen nämnde att 

andra ska veta att en Guldbyggnad har byggts för att skapa viljan att bygga ytterligare ett till 

Guldhus. Intervjupersonen nämnde att det inte finns någon anledning att ha en lägre 

ambition. 

 

Intervjuperson (A2) nämnde att ett systemfel är att Akademiska Hus ställer krav på 
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projektledningen att uppnå någonting men att Akademiska Hus inte ger projektledningen 

verktygen att klara det. Intervjupersonen förklarade att Akademiska Hus berättat att de ska 

följa vissa riktlinjer men att det är svårt att hitta i Akademiska Hus interna nätverk. 

Engagemanget sett utifrån chefen för Miljöbyggnad på SGBC 

Intervjuperson (I) är chef för Miljöbyggnad på SGBC och nämnde bland annat att intresset 

har ökat hos olika aktörer under de senaste åren. 

 

Intervjuperson (I) nämnde att intresset är stort hos fastighetsägarna. Enligt intervjupersonen 

förklarades att om exempelvis ett kontor idag ska byggas vet fastighetsägaren att hyresgästen 

kommer att fråga vilken miljöcertifiering som används. Intervjupersonen nämnde att vissa 

hyresgäster har specifika krav på att det exempelvis ska vara BREEAM eller Miljöbyggnad 

medan andra hyresgäster uttrycker sig mer allmänt att det ska vara miljöcertifierat.  Enligt 

intervjupersonen är det troligtvis miljöchefen på fastighetsföretaget som väcker frågan och 

som har en viktigare roll jämfört med för några år sedan. Intervjupersonen berättade att detta 

beror på att det finns ett stort värde i att kunna deklarera miljövärdet på byggnaden både om 

byggnaden ska säljas eller om lokalerna ska hyras ut. 

 

Intervjupersonen (I) nämnde att det säkert finns fastighetsägare som inte är intresserade av 

miljöcertifiering och förklarade att de på SGBC endast träffar fastighetsägare som har 

bestämt sig för att de ska certifiera och då är fastighetsägarna väldigt intresserade. 

Intervjupersonen nämnde att det finns många fastighetsägare som inte har börjat certifiera 

sina byggnader. 

 

Intervjuperson (I) nämnde att intresset hos olika aktörer numera är stort och förklarade att 

miljöfrågan för tio år sedan stod långt ned på agendan medan den idag ligger högt på 

agendan. Intervjuersonen nämnde att det har skett en förändring de senaste fem åren. När ett 

nytt projekt ska dras igång kan den första frågan som ställs enligt intervjupersonen vara 

vilken certifiering som ska användas samt vilka kriterier som ska uppnås. 

 

Enligt intervjuperson (I) finns det ett stort engagemang hos projektörer (ofta som konsulter) 

som driver frågan. 

 

Intervjupersonen (I) nämnde att entreprenörer också ser en marknadsfördel med att vara 

pålästa och intresserade. 

 

Intervjuperson (I) nämnde att initiativet till certifiering kommer från fastighetsägaren och att 

råd om förbättringar kommer från projekteringsgruppen. 

Hyresgästens engagemang 

Två intervjupersoner (C, F) nämnde att hyresgästen inte har varit engagerad i Miljöbyggnad 

och intervjuperson (C) gav även exempel på hur hyresgästens engagemang kan ökas. 

 

Intervjuperson (F) nämnde att hyresgästen inte var engagerade i miljöcertifieringen och 

förklarade att de knappt har varit medvetna om certifieringen. Intervjupersonen nämnde att 
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kunden vill ha en byggnad med vissa ytor och visst klimat och att det många gånger är 

problematiskt att få hyresgästen att engagera sig i frågor som inte direkt har att göra med 

deras verksamhet. 

 

Intervjuperson (C) nämnde att byggnadsbetyget Guld inte sattes för att Akademiska Hus hade 

målet Silver i byggnadsbetyg och för att universitetet inte har efterfrågat Guld i 

byggnadsbetyg. Enligt intervjupersonen var hyresgästen snarare ganska ointresserade och (C) 

förklarade att intervjupersonens kontaktyta är universitetets byggavdelning. Intervjupersonen 

nämnde att hyresgästen inte har bjudits in till miljömöten, i vilka den interna 

miljösamordnaren samt den externa miljöbyggsamordnaren deltar, för att hyresgästen inte 

visar något intresse för Miljöbyggnad. Enligt intervjupersonen finns det andra personer på 

universitetet som arbetar med miljöfrågor som nog snarare är mer intresserade än de som 

jobbar på byggnadsavdelningen. Intervjupersonen nämnde att de som arbetar med miljöfrågor 

på universitetet har ett intresse för solcellsanläggning och laddning av elbilar och cyklar. 

Enligt intervjupersonen är det personerna som arbetar med miljöfrågor de som har efterfrågat 

detta genom att påverka byggavdelningen på universitetet. Intervjupersonen nämnde att 

byggavdelningen är lite statisk och att de kanske inte är det rätta bollplanket gällande 

Miljöbyggnad. Enligt (C) skulle de som arbetar med miljöfrågor på universitetet kunna delta i 

miljömöten med miljösamordnaren och miljöbyggsamordnaren för att lära sig mer om 

Miljöbyggnad och (C) förklarade att de troligtvis inte har koll på Miljöbyggnad. 

Intervjupersonen nämnde att universitetets byggavdelning har väldigt dålig koll på 

Miljöbyggnad. Intervjupersonen nämnde också att om universitetet skulle vilja ha 

Miljöbyggnad Guld skulle det bli vad som gäller och förklarade att det skulle kräva att de 

agerar, bestämmer sig och är intresserade av det. 

 

Enligt intervjuperson (C) visade universitetet inte någon riktig entusiasm för vissa saker och 

förklarade att de enligt intervjupersonen inte matchar Akademiska Hus. Intervjupersonen 

berättade att de som jobbar på universitetets byggnadsavdelning inte har ett lätt jobb eftersom 

de ska försöka ta hänsyn till vad de som ska sitta i byggnaden efterfrågar. Intervjupersonen 

förklarade att de som jobbar på universitetets byggnadsavdelning sedan ska informera 

Akademiska Hus vad som efterfrågas. 

 

Intervjuperson (C) nämnde att förbättringar med arbetet skulle kunna göras genom att prata 

mer om frågorna om Miljöbyggnad. I de gemensamma projektmålen mellan universitetet och 

Akademiska Hus är gemensamma projektmål nedtecknade och där står det ingenting om 

miljö eller hållbarhet. Enligt intervjupersonen skulle det kunna förbättras för att komma 

längre och nämnde att det till stor del är kunden som bestämmer vad som görs. 

 

Den interna projektledaren (C) nämnde att Guld i byggnadsbetyg aldrig har kommit upp på 

agendan vid A-möten. Intervjupersonen nämnde att A-möten är möten som hålls under hela 

projektets gång och förklarade att Akademiska Hus fastighetschef, byggnadschef och 

projektledare har möte med universitetets byggnadschef och projektledare. Enligt 

intervjupersonen är A-möten ganska övergripande möten som hålls ungefär varannan månad 

under vilka exempelvis hyresnivåer diskuteras. Intervjupersonen nämnde att Miljöbyggnad 
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skulle kunna tas upp under A-möten och förklarade att universitetet skulle kunna engageras 

av de från Akademiska Hus att ta ett större ansvar för miljöfrågor kontra kostnaderna för det. 

 

Intervjuperson (C) nämnde att det är Akademiska Hus och hyresgästens tankar kring mål 

samt hur dessa sammanstrålar som är viktigt för vad målet blir och intervjupersonen nämnde 

att det är målen som driver utvecklingen samt att saker görs bättre. 

 

Intervjuperson (C) nämnde också att det är ekonomi som styr i slutänden men att tanken är att 

personer ska bli medvetna och nämnde att det tillslut kanske inte är någon som vill bo i ett 

hus som inte är bra och förklarade att personer och företag då är beredda att betala för att bo i 

ett hus certifierat med Miljöbyggnad Silver. 

 

5.1.7 Förutsättningar 

Intervjuperson (B) och (C) nämnde att certifieringsprocessen påverkas av egenskaper och 

förutsättningar som är kopplade till projektets budget och byggnadens placering i en känslig 

historisk miljö. 

Projektets budget 

Intervjuperson (B) menade att mindre projekt kan vara jobbiga för att budgeten är mycket 

mer begränsad. Enligt intervjuperson (B) var projektet väldigt stort och intervjupersonen 

förklarade att det också finns resurser för att utföra det vilket enligt intervjupersonen var en 

viktig framgångsfaktor för certifieringsprocessen. Stora aktörer var enligt intervjuperson (B) 

involverade med en stor budget för byggnaden och det var den bästa personalen som kunde 

fås tag på med erfarenhet om Miljöbyggnad. 

Byggnadens placering i en känslig historisk miljö 

Enligt intervjuperson (C) var en förutsättning för byggnaden att den skulle bli en väldigt 

vacker byggnad i en ytterst känslig historisk miljö i närheten av ett slott och en botanisk 

trädgård. Enligt intervjupersonen underlättade detta inte certifieringen av byggnaden på 

grund av att detaljplanden är mycket hårt reglerad eftersom det finns motsättningar mot att en 

byggnad ska byggas så nära slottet. Intervjuperson (C) menade att det inte är läge för att gå in 

och göra någon förändring och exempelvis ta bort lite fönster. Enligt intervjuperson (C) är det 

viktigt att byggnaden är väldigt bra arkitektoniskt gestaltad. 

 

5.1.8 Hinder till Guld i byggnadsbetyg 

Flera intervjupersoner (D, C, A1, E, G, H, F, I) nämnde hinder till Guld i byggnadsbetyg som 

är kopplade endera till enkäträdsla, merkostnader eller till otydliga regler. 

Enkäträdsla 

Fyra intervjupersoner (E, C, D, I) nämnde enkäten under intervjuerna. 

 

Intervjuperson (E) menade att det är osäkert hur det kommer att gå i enkäterna och att det 

därför behövs marginaler på indikatornivå för att Guld ska kunna erhållas i byggnadsbetyg. 

 

Intervjuperson (C) nämnde att en utav faktorerna till att Akademiska Hus bestämde sig för 
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Silver istället för Guld i byggnadsbetyg som mål var på grund av enkäterna. Intervjupersonen 

förklarade att den som svarar på enkäten kanske svarar på något annat. Intervjupersonen ger 

exemplen att enkätbesvararen kan ha en dålig dag eller misstrivs på jobbet. Intervjuperson 

(D) menade också att Akademiska Hus satte målet silver som byggnadsbetyg på grund av 

osäkerheter kopplade till att om tillräckligt många kommer svara positivt i enkäten. 

Intervjupersonen förklarade att hyresgäster i universitetslokaler generellt är väldigt kreativa 

och krävande som har synpunkter på allt. Enligt intervjuperson (D) är dessutom 

arbetsplatserna på universitet rörliga och de anställda kan ha undervisning eller befinna sig 

någon annanstans i världen. Intervjupersonen nämnde även att det största problemet med 

enkäter är enkättröttheten. 

 

Intervjuperson (I) nämnde att enkäten i många fall är avgörande för att Guld som 

byggnadsbetyg väljs bort. Intervjupersonen förklarade att det finns en oro för enkätsvaren och 

att negativa svar kan bero på missnöje med något annat. Intervjuperson (I) nämnde också att 

en stor förändring i Miljöbyggnad 3.0 är att kravet på enkäter för Guld kan ersättas med 

mätning av till exempel temperatur istället för att brukarna även ska tillfrågas om det är för 

varmt eller för kallt. 

Merkostnader för att få Guld i byggnadsbetyg 

Ett flertal intervjupersoner (C, A1, E, G, H, F, I) nämnde merkostnader för Guld istället för 

Silver i byggnadsbetyg under intervjuerna. 

 

Intervjuperson (C) förklarade att det är mycket svårt att bedöma hur mycket merkostnaderna 

blir för Guld som byggnadsbetyg. Intervjupersonen nämnde att merkostnaderna är invävda i 

det alla gör. Om hyresgästen skulle vilja ha Guld i byggnadsbetyg skulle de enligt 

intervjuperson (C) fråga vad det kostar med Guld och då skulle försök till 

merkostnadsbedömning behöva göras. Intervjuperson (C) nämnde att det skulle vara någon 

schablonbedömning och upprepade att det var svårt. Intervjuperson (A1) menade också att 

det är svårt. Enligt intervjuperson (A1) krävdes några få ändringar för att Guld i 

byggnadsbetyg skulle kunna erhållas. Projektledningen lyfte frågan om att det skulle gå att 

ändra målet till Guld i byggnadsbetyg och varken Akademiska Hus eller hyresgästen hade 

något emot det. Viktiga frågor för dessa aktörer var vad det skulle kosta och om budgeten 

kunde hållas. Enligt (A1) kunde inte merkostnader bedömas och det är enligt 

intervjupersonen det som är det svåra. Däremot menade intervjuperson (E), som arbetade 

med samma byggnad som intervjuperson (A1), att (A1) och (A2) ville utreda merkostnaderna 

för Guld istället för Silver samt att dessa sedan lyfte det vidare mot Akademiska Hus. 

Intervjuperson (E) trodde att en lista fanns kopplad till merkostnader som bland annat 

inkluderade kostnader för att göra enkäter, driva det mot Guld och följa upp det. 

Intervjuperson (H) förklarade att det är omöjligt att räkna fram merkostnaderna för Guld i 

byggnadsbetyg men gjorde bedömningen att det skulle motsvara någon procent av 

projektkostnaderna. 

 

Intervjuperson (H) menade att de huvudsakliga kostnaderna är kopplade till material, 

projektering och byggnadens utformning. Det sistnämnda då lösningar måste användas som 
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gör att ytan i huset blir mindre effektiv. Intervjupersonen poängterade att installationer och 

material blir dyrare för Guldbyggnader. Intervjuperson (G) förklarade att merkostnader för att 

erhålla certifieringsbetyget Guld istället för Silver framförallt är kopplade till minskning av 

energianvändning genom klimatsmart skal och kostnader för projektering av ljud. 

Intervjupersonen menade att det inte blir väldigt dyrt. 

 

Intervjuperson (H) nämnde även att fastighetsägarna eller hyresgästerna måste vara medvetna 

om att det kostar mer med Guld istället för Silver i byggnadsbetyg. 

 

Intervjuperson (F) trodde att det kostar mer med Guld än Silver i byggnadsbetyg och att det 

inte är troligt att hyran kan höjas för att byggnaden har betyget Guld. Akademiska Hus kan 

mycket väl ha en policy att ha Guld i byggnadsbetyg på grund av egen övertygelse för att 

höja statusen på sina byggnader enligt (F). 

 

Intervjuperson (I) visste inte vad merkostnaderna är för byggnadsbetyget Guld men nämnde 

att det inte borde vara så svårt att beräkna. 

Otydliga regler 

Intervjuperson (E) menade att en orsak till att vissa byggnader inte får Guld i byggnadsbetyg 

kan vara feltolkning av något krav vilket medför att satsningar på Guld i byggnadsbetyg läggs 

ned för att det finns en tro om att det inte går att klara av. Intervjuperson (E) menade att 

reglerna tidigare har varit otydliga och att det förmodligen är en stor anledning till att 

byggnader inte får Guld i byggnadsbetyg. 

 

5.2 Indikatornivå 

Här presenteras framgångsfaktorer, problem och lösningar till dessa problem på 

indikatornivå. En del framgångsfaktorer anses vara kopplade till lärdomar från misstag. 

 

5.2.1 Rutiner och målsättningar 

Flera intervjupersoner förklarade att de inte prioriterade indikatorer utan snarare undersökte 

var det fanns svårigheter med att uppnå kravet Silver respektive Guld på specifika 

indikatorer. Därefter om det fanns möjlighet att endast satsa på Brons respektive Silver på 

dem för att ändå lyckas få ett snäpp högre i byggnadsbetyg. 

 

Dock är det vissa indikatorer som hyresgästen har egna krav på. Indikatorn Ljudmiljö, är ett 

exempel. I region Syd ville inte hyresgästen ha mer än Brons på denna grund av de stora 

merkostnaderna som detta skulle innebära, enligt intervjuperson (D). Det kan också ses som 

problematiskt i verksamheten om det satsas på en hög nivå på Ljudmiljö då detta till exempel 

innebär att dörrar blir tunga och svåra att stänga. Intervjuperson (B) nämnde att Ljudmiljö är 

den dyraste indikatorn att gå från Brons till Silver eller från Silver till Guld och att detta 

endast görs om det behövs för att klara byggnadsbetyget eller om det finns specifika krav för 

det projektet. 
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Flera intervjupersoner nämnde Energislag som problematiskt i den mening att det är svårt för 

det specifika projektet att påverka betyget för denna indikator. Det betyg som fås är väldigt 

platsberoende på grund av att det ofta är fjärrvärme som uppvärmningskälla och denna är 

olika miljövänlig på olika platser i Sverige. Intervjuperson (B) nämnde att det enda som kan 

göras är att besluta om att köpa koldioxidkompenserad fjärrvärme. Dock sitter inte 

projektgruppen på denna behörighet att besluta om det utan energiavtal sitter centralt på 

Akademiska Hus. Därmed satsas det inte alltid så högt på denna indikator. I Stockholm och i 

region Syd löste projektledningen problemet genom att köpa in en större andel miljövänlig el, 

som kompenserade för den andel energi som kom från sämre miljöklassad fjärrvärme. 

 

Intervjuperson (E) tyckte att det är viktigt att fokusera på nyckelindikatorer tidigt i arbetet 

med certifieringen. Det är särskilt de första fyra indikatorerna, som är ganska mycket 

viktigare än de andra, med undantag för Dagsljus, för att de har större inflytande för 

slutbetyget än vad resterande har på samma sätt, då tre av fyra måste vara Guld om Guld ska 

uppnås för det området. 

 

(G) betonade vikten av att i projektet ha rätt styrning från början och nämnde specifikt att det 

är väldigt viktigt för fuktsäkerhetsarbetet då det är mycket jobb med den indikatorn genom 

hela projekteringen och produktionen. 

 

Intervjuperson (B) nämnde att det är en fördel att ha samma fuktsakkunnig genom hela 

processen, projektering och produktion för att överlämningen mellan projektering och 

produktion ska gå smidigt.  
 

5.2.2 SGBC 

Generella hinder och deras lösningar kopplade till SGBC framkommer genom (CeSgb) för 

certifieringsprocessen som helhet. De hinder som är specifikt kopplade till indikatornivå 

gäller indikatorerna Fuktsäkerhet (G), Kvävedioxid (G) och Dagsljus (D). Två 

intervjupersoner (D, G) nämnde SGBC under intervjuer gällande endera kontakten med 

SGBC eller fallgropar. 

Kontakten med SGBC 

Intervjuperson (D) nämnde att det största hindret i projektet var att det var svårt för de som 

granskade på SGBC att förstå att dagsljusberäkningar inte stämde med planlösning på grund 

av rummens flexibilitet. Enligt intervjupersonen var det viktigt för hyresgästen att det skulle 

vara flexibelt och kunna gå att flytta en fast vägg lite då och då. 

Fallgropar 

Två fallgropar som intervjuperson (G) beskrev är kopplade till att det inte har framgått hur 

viktigt det är att ha med sig verifieringstänket redan från början och förklarade också att det i 

vissa fall är omöjligt att efterkonstruera saker. Intervjupersonen förklarade att byggnaden 

redan var byggd vid ansökan vilket möjliggjorde att det för flera indikatorer gick att skicka in 

i stort sett samma dokumentation till SGBC vid verifiering. Enligt intervjupersonen godkände 

granskarna redan i den preliminära certifieringen saker kopplade till indikatorerna 

Kvävedioxid och Fuktsäkerhet vars dokumentation väldigt uppenbart var från byggskedet. 
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Intervjupersonen förklarade att när dokumentationen, som hade godkänts i den preliminära 

certifieringen, återigen skickades in till SGBC var detta inte tillräckligt för verifieringen 

enligt SGBC. Intervjupersonen nämnde att det skulle kunna vara olika personer som 

godkänner den preliminära certifieringen och verifieringen. Enligt intervjupersonen är det 

vidare möjligt att granskaren endast utgår från verifieringskraven och bortser från vad som 

har redovisats sedan tidigare oavsett om det har släppts igenom eller inte. Otydlighet och brist 

på information i Miljöbyggnadsmanualen lämnar i vissa fall fritt utrymme för egen tolkning, 

vilket riskerar att försvåra eller till och med äventyra verifieringsprocessen, enligt (G). 

Intervjupersonen nämnde också att det i aktuellt fall krävdes åtgärder som var svåra att 

förutse och det hade varit bra om granskaren i samband med beslut om preliminär certifiering 

hade flaggat för att efterkommande verifiering skulle komma att kräva dessa avgörande 

åtgärder. 

 

5.2.3 Prioriteringar och marginaler 

Prioritering av indikatorer och marginaler nämndes av intervjupersonerna (A1, A2, B, C, D, 

E, G, H, I). Några intervjupersoner nämnde att vissa indikatorer har prioriterats och andra 

intervjupersoner nämnde att indikatorer inte har prioriterats. De som nämnde att indikatorer 

har prioriterats har kopplat prioriteringar till svåra indikatorer, ekonomiska anledningar, 

Akademiska Hus kärnfrågor och till hälsoaspekter. Marginaler på indikatornivå nämndes av 

intervjupersoner kopplat till prioriteringar av indikatorer och även mer generellt. 

 

Tre projektledare (A1, C, H) nämnde att indikatorer inte prioriterats. Samtliga 

miljöbyggsamordnare (B, D, E, G) samt chefen för Miljöbyggnad (I) ansåg att indikatorn 

Energianvändning bör prioriteras. Två miljöbyggsamordnare (D, E) ansåg även att indikatorn 

Solvärmelast bör prioriteras. Miljöbyggssamordnarna (E, G) tyckte även att indikatorn 

Värmeeffektbehov ska prioriteras. Miljöbyggssamordnarna (B, E) tyckte också att de två 

indikatorerna Dokumentation av byggvaror och Utfasning av farliga ämnen ska prioriteras. 

 

Intervjuperson (H) nämnde att några specifika indikatorer inte har prioriterats utan att kravet 

var att erhålla Silver i byggnadsbetyg. Enligt intervjupersonen tilläts vissa indikatorer få 

Brons i byggnadsbetyg. 

 

Intervjuperson (C) nämnde att de gör det bästa på varje indikator. 

 

Intervjuperson (D) nämnde att mycket fokus lades på indikatorn Energianvändning för att det 

principiellt är viktigt för Akademiska Hus. Intervjupersonen berättade att Energianvändning 

troligtvis var ett större krav än Miljöbyggnad. Enligt intervjupersonen var dåvarande 

Tekniska direktör på Akademiska Hus väldigt engagerad i energifrågor och dessutom var 

nollenergibyggnader något som diskuterades inom EU. Intervjupersonen förklarade att 

Akademiska Hus alltid vill ligga i framkant gällande sådant och att den specifika byggnaden 

var en byggnad där viljan fanns till att ligga i framkant. 

 

Intervjuperson (D) nämnde att indikatorerna som var svårast prioriterades och att mest krut 

lades på de indikatorerna. Intervjupersonen förklarade att indikatorn Solvärmelast gav 
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mycket arbete och även prioriterades i arbetet. 

 

Intervjuperson (D) nämnde att indikatorn Ljudmiljö tilläts få Brons enligt överenskommelse 

med hyresgästen. 

 

Intervjuperson (E) nämnde att när målet är Guld i byggnadsbetyg siktas det på att erhållas så 

många indikatorer med betyget Guld som möjligt på grund av osäkerheter kopplade till 

enkätundersökningar. Intervjupersonen förklarade att det dessutom kan uppstå saker som 

exempelvis gör att det blir för dyrt och att vissa indikatorer därför inte uppfyller ett visst 

betyg. Intervjupersonen gav ett exempel på varför marginaler är viktiga och nämnde att hela 

situationen skulle bli annorlunda om exempelvis en ny genomfartsled skulle byggas och 

därmed påverka indikatorn Kvävedioxid. 

 

Intervjuperson (E) nämnde att en framgångsfaktor är att fokusera på vissa nyckelindikatorer 

tidigt och förklarade att det gäller de indikatorer som är väldigt avgörande för betyget som 

eftersökts i ett projekt. Intervjupersonen förklarade att de fyra indikatorerna 

Energianvändning, Värmeeffektbehov, Solvärmelast och Energislag har större inflytande för 

byggnadsbetyget än vad resterande indikatorer har. Mer marginal krävs på de fyra 

indikatorerna enligt (E). Intervjuperson (E) nämnde att de fyra indikatorerna 

Energianvändning, Värmeeffektbehov, Solvärmelast och Energislag ska prioriteras för att 

Guld i byggnadsbetyg ska kunna erhållas. Intervjupersonen förklarade att det har att göra med 

hur indikatorerna är grupperade i områden och att det inte med säkerhet går att säga att Guld 

på indikatornivå kommer att erhållas för de fyra indikatorerna. Enligt intervjuperson (E) 

skulle exempelvis hyresgästen vilja ändra planlösning vilket skulle påverka indikatorn 

Solvärmelast. 

 

Intervjuperson (E) nämnde att indikatorn Energianvändning är svår för att den ska mätas upp 

och att det till stor del beror på hur den används i slutändan. Intervjupersonen nämnde att 

marginal ska försökas ha för indikatorn Energianvändning. 

 

Intervjuperson (E) nämnde att mycket marginal i något tidigt skede behövs och mot slutet 

behövs inte lika mycket marginal överallt och förklarade att frågan då ändå har drivits och 

kännedom också finns om att något oförutsett kan hända under projektets gång. 

Intervjupersonen nämnde att detta är viktigt för att få Guld i byggnadsbetyg. 

 

Intervjuperson (I) nämnde att en betygshöjning för indikatorn Energianvändning är dyrast 

och mest komplicerad. Sedan menar intervjupersonen att betyget på resterande indikatorer 

ska pusslas ihop och nämnde också att säkerhetsmarginaler ska läggas till för att inte få sämre 

byggnadsbetyg vid verifieringen. Enligt intervjupersonen beror marginalen på hur huset ser ut 

och hur långt ifrån nästa betyg indikatorerna är. 

 

Intervjuperson (I) nämnde att indikatorn Energianvändning ofta får sämre betyg vid 

verifiering än i preliminär certifieringen och förklarade att det är svårt att få ned 

energianvändningen till den nivån som har beräknats. Enligt intervjupersonen kan det bero på 
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att till exempel fel fönster har levererats, sämre fläkt satts in än vad men räknat med eller att 

huset inte är så lufttätt som tänkt. Intervjupersonen nämnde att det är mycket som kan gå fel 

under både projektering och byggande och förklarade att byggnaden sedan ska förvaltas rätt 

under två år vilket är krävande. 

 

Intervjuperson (A1) nämnde att indikatorerna inte är prioriterade på något sätt utan att de 

indikatorer som upplevdes som svåra kunde få betyget Silver för att byggnadsbetyget ändå 

var Guld. Intervjuperson (A2) förklarade att det är ett val som görs och beskrev att de inte 

sätter in ett specialfilter om byggnadsbetyget ändå kan uppnås och berättade att om de har 

möjlighet att sätta Silver på några indikatorer finns det ingen anledning att lyfta de 

indikatorerna också. Enligt intervjupersonen har de inte någon anledning till att leverera Guld 

på alla indikatorer och menar att allt grundar sig i ekonomi. Intervjuperson (A2) förklarade 

att prioriteringen över vilka indikatorer som inte behövdes lyftas bedömdes genom att SGBCs 

Excelfil användes i vilken indikatorbetyg skrivs in och slutbetyg erhålls. Intervjuperson (A1) 

nämnde att de inte lägger ned extra tid om de inte behöver göra det och berättade också att 

det i en nybyggnad är relativt enkelt att erhålla Guld på de flesta indikatorerna. 

 

Intervjuperson (B) nämnde att vid prioritering av indikatorer utgås det från vad syftet är och 

nämnde att det kan finnas fördelar för Akademiska Hus. Enligt intervjupersonen är 

energianvändningen och materialdelen fördelar för Akademiska Hus. Intervjupersonen 

berättade att energianvändningen är kopplat till pengar och indikatorerna Dokumentation av 

byggvaror samt Utfasning av farliga ämnen innebär att risken för att kostnader i framtiden 

minskar om problem uppstår och huset måste saneras. Intervjupersonen förklarade att detta är 

anledningen till att viljan att indikatorerna ska få högre betyg än Brons. Intervjupersonen 

nämnde att Energianvändning är sammankopplat med flera andra indikatorer och att det 

därför kan vara bra att hålla koll på den indikatorn. 

 

Intervjuperson (B) nämnde att indikatorn Fuktsäkerhet minskar framtida problem med 

byggnaden och att det därför är bra att erhålla Silver på den indikatorn. 

 

Enligt intervjuperson (B) är indikatorn Radon viktig att få Silver på då det är kopplat till folks 

hälsa och förklarade att de i Uppsala är måna om hur saker byggs då marken innehåller 

mycket radon i Uppsala. 

 

Intervjuperson (B) nämnde att Kvävedioxid sällan får Guld på grund av att det är dyrt att 

mäta och då indikatorn inte äventyrar hela byggnadens betyg. 

 

Enligt intervjuperson (G) var det troligt att indikatorerna Energianvändning, 

Värmeeffektbehov, Dokumentation av byggvaror och Utfasning av farliga ämnen har 

prioriterats högst. Intervjupersonen förklarade att prioriteringen av indikatorn 

Energianvändning har ett ekonomiskt syfte och att indikatorn också är ett av Akademiska 

Hus mål, utöver Miljöbyggnad, att använda mindre energi. Enligt intervjupersonen gäller 

samma sak även för material och intervjupersonen förklarade att det tillsammans med energi 

är två utav Akademiska Hus huvudsakliga kärnfrågor. Intervjupersonen berättade att 



55 

 

byggvarubedömningen finns med oavsett om Miljöbyggnad används eller inte. 

 

Intervjuperson (H) förklarade att projekteringsarbete bedrivs för att stor säkerhet ska finnas 

för att en kravställning för ett visst byggnadsbetyg ska klaras och nämnde att det därför finns 

en viss marginal gentemot kravställningen. 

 

Intervjuperson (G) nämnde att de mest kostnadseffektiva åtgärderna ska genomföras om Guld 

ska erhållas i byggnadsbetyg. 

 

 

6. Diskussion 
I detta stycke diskuteras de resultat som fåtts från intervjuerna med fokus på målsättningar, 

rutiner, implementering av Miljöbyggnad, SGBC och engagemang hos aktörer och hur dessa 

aspekter spelar roll för en lyckad certifiering. Slutligen presenteras vilka framgångsfaktorer 

som verkar spela störst roll för att uppnå Guld i byggnadsbetyg. Dessa aspekter analyseras 

både utifrån hur de påverkar certifieringsprocessen som helhet men också hur de påverkar på 

indikatornivå. Dessutom jämförs den här studiens resultat med det som överensstämmer med 

litteraturstudiens resultat. Vidare diskuteras huruvida den funna teorin från litteraturstudien 

och empirin från denna studies resultat överensstämmer och skiljer sig åt. 

6.1 Certifieringsprocessen som helhet 

I det här stycket diskuteras det övergripande om certifieringsprocessen. 

 

6.1.1 Rutiner 

Utifrån intervjupersonerna kan det tolkas som att det finns en upplevelse att det inte har 

funnits direkta rutiner kring Miljöbyggnad från Akademiska Hus. Dock har 

miljöbyggsamordnarna (D, E, G) använt sig av externa checklistor och i Uppsala finns en 

miljösamordnare på Akademiska Hus som kunde bistå med till exempel checklistor. 

Miljöbyggsamordnarna var eniga om att checklistorna var en viktig framgångsfaktor för att 

kunna ha med sig tankar om verifieringen från början och lättare kunna följa upp processen. 

Dock är alla dessa fyra projekt ett par år gamla ur certifieringssynpunkt och nu har det på 

Akademiska Hus utvecklats en checklista att använda för certifiering och verifiering, se 

litteraturstudien. Intervjuperson (I) föreslog att entreprenadbesiktningen även skulle kunna 

utnyttja Miljöbyggnads teknikkrav och förslagsvis skulle denna checklista kunna vara till 

hjälp vid en sådan entreprenadbesiktning. Pavlovic och Xia (2016) har ett liknande förslag. 

De föreslår en effektivisering av certifieringsprocessen bestående av att utnyttja delar av en 

checklista, egenkontrollen från SGBC, vid besiktningen men som i nuläget mestadels endast 

används vid verifieringen. Detta indikerar att dessa effektiviseringstankar redan har fått en 

viss spridning och skulle kunna inspirera Akademiska Hus att göra på liknande sätt för att 

effektivisera processen. Checklistan som nu finns internt på Akademiska Hus skulle kunna 

kompletteras med förbättringsförslag som intervjupersoner lade fram angående tydlighet och 

beskrivningar som tas upp mer nedan. 
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Särskilt de externa projektledarna för projektet i Stockholm (A1, A2) påpekade rakt ut att de 

upplevde en del otydligheter och bristande riktlinjer om Miljöbyggnad och kopplade det till 

att Akademiska Hus gärna skulle ha fått leverera ett “paket” med riktlinjer vid 

projekteringsstart. Att det var just de två enda externa projektledarna som framförallt 

påpekade detta skulle kunna innebära att det är viktigare att vara tydlig med hur bolaget bäst 

når ut med information till de externa som inte känner till Akademiska Hus organisation, 

hemsida och riktlinjer. Dock behövs fler studier kring detta för att kunna dra slutsatser om 

skillnader mellan externa och interna projektledares upplevelser. 

 

Att det kunde ha funnits mer och bättre riktlinjer och rutiner för att undvika så många hinder 

som möjligt är dock en övergripande åsikt som har genomsyrat intervjuerna. Två 

projektledare (C, F) påpekade vikten av en tydlig byggprocess och därmed skulle förslagsvis 

Akademiska Hus eventuellt kunna utveckla guiden de har för byggprocessen, alternativt den 

checklista som redan finns, med tydligare beskrivningar av vad som ska beslutas om eller tas 

fram för Miljöbyggnad i de olika skedena, som (E, G) föreslog. Dock behövs fler studier 

kring vad som är viktigt att ta upp i guiden. 

 

Akademiska Hus har flera ganska detaljerat scheman över byggprocessen där de ger förslag 

på att ansökan om certifiering bör ske i bygghandlingsskedet. Till exempel skulle det som 

intervjuperson (G) föreslog, angående att det skulle kunna finnas färdiga texter som kan 

användas i bygghandlingarna som redovisning mot Miljöbyggnad, där det står hur kraven har 

tagits i hänsyn och uppfyllts, kunna jämföras med det förslag på typlösningar, eller 

standardisering, som Persson och Sköld (2006) nämnde är bra att ha i övergången mellan 

konstruktion och produktion för att processen ska gå så smidigt som möjligt. Sedan 

argumenterade dessa studenter att denna typ av lösning eventuellt kan minska behovet av 

lärande eller erfarenhetsåterföring. Dock bör inte tydligare och effektiva rutiner ses som en 

lösning på problemet med bristande erfarenhetsåterföring, utan endast som en åtgärd för 

snabbare hantering av processen. Erfarenhetsåterföring kommer alltid behövas kring 

projektets alla delar då det i varje specifikt projekt kommer uppstå nya erfarenheter. 

 

Om liknande lösningar implementeras är det viktigt att inte låta projekten förlora 

initiativförmåga och flexibilitet att själva fatta beslut som känns mest lämpliga för de 

specifika projektförutsättningarna, som till (I, C) nämnde. Det är det en hårfin gräns mellan 

vad som blir för styrande och hämmar projektledningens egen problemlösningsförmåga och 

vad som upplevs som för få riktlinjer. Intervjuperson (G) tyckte att det kunde vara en 

kostnadsfördel för Akademiska Hus att vänta med att skicka in ansökan tills 

relationshandlingarna var färdiga för att kunna kopiera samma underlag till verifieringen. Om 

det i riktlinjerna från Akademiska Hus är krav på att ansökan ska skickas in i 

bygghandlingsskedet så minskar det i ett sådant fall miljöbyggsamordnarens egen 

initiativförmåga i projektet som skulle kunna vara fördelaktig. Därmed är det viktigt att 

riktlinjerna kan ses som förslag men att de inte blir alltför styrande och att de lämnar rum för 

en viss flexibilitet och valbarhet inom projektet. 

 

Även om fler intervjupersoner (A1, A2, E) har upplevt att Akademiska Hus riktlinjer inte 
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alltid var uppdaterade, betyder inte det att det per automatik stämmer. Känslan av otydlighet 

kan ha med förutsättningar ute i det specifika projektet att göra också som bidragit till att de 

inte har lyckats skaffa sig rätt material även om det finns. Ibland överensstämmer inte heller 

Akademiska Hus egna satta krav med SGBC vilket i vissa fall skulle kunna upplevas som 

problematiskt och skulle eventuellt kunna misstolkas som inaktuella dokument från 

Akademiska Hus. Dock fanns det en känsla av otydlighet gällande rutiner som kan vara bra 

att lyssna på och ta till sig för att överväga alternativ för hur de kan bli tydligare. Om en 

tydligare guide görs skulle det troligtvis dock underlätta den uppfattade tydligheten ute i 

projekten såvida krav inte fördes över direkt utan istället hänvisades, enligt (E)s förslag. 

 

Generellt hade flera intervjupersoner svårt att prata om misstag som begåtts under 

certifieringsprocessen, vilket kanske inte är så konstigt eftersom det kan vara en känslig fråga 

och dessutom var det oftast flera år sedan intervjupersonerna hade arbetat med projekten. Att 

intervjuarna också mestadels ställde öppna frågor kan bidra till att någon information missas 

om inte intervjupersonen på något sätt blir påmind om en specifik händelse. 

 

Dock påpekade flera intervjupersoner att det fanns otydligheter och förbättringspotential 

mellan aktörer ute i projekten också. Flera nämnde möten som en framgångsfaktor för 

certifieringsprocessen och för att öka tydligheten och erfarenhetsåterföringen mellan aktörer 

ute i projekten. Detta kommer även Persson och Sköld (2006) fram till då de beskriver att det 

är av största vikt för en effektiv erfarenhetsåterföring och minimering av kostnader, att ha 

möten innan, under och efter ett projekt och genomföra en tydlig uppföljning. Emmit, et al. 

(2004), nämner också vikten av möten och erfarenhetsåterföring för att de flesta problemen 

skapas under konstruktionsfasen, och kan bidra till ökade kostnader i produktionsfasen om de 

inte följs upp med regelbundna möten. Även Josephson, et al. (2003) framhäver vikten av 

möten för kunskapsåterföring vid överlämningsskeden och de nämner att fler aktörer, som 

beställaren och arkitekten, skulle kunna vara med på uppstartsmötet för produktionsfasen och 

berätta för produktionspersonalen om de material som valts. De poängterar samtidigt att det 

är viktigt här att också få med sig underentreprenörer som ibland kommer in senare i projekt. 

För att underlätta dokumentationsöverlämning mellan skeden kanske det skulle vara 

intressant om Akademiska Hus i sina senare eventuella uppdaterade riktlinjer kan ge förslag 

på punkter som bör tas upp gällande Miljöbyggnad vid olika typer av möten under 

projekteringen och produktion och eventuellt vilka som bör närvara på dessa. I denna riktlinje 

skulle det eventuellt också kunna finnas förslag på att miljöbyggsamordnaren bör genomföra 

en extra kontroll av förfrågningsunderlaget, som intervjuperson (I) gav förslag på, innan 

projekteringsgruppen skickar ut det till entreprenören. Detta för att det inte ska innehålla 

motsägelsefulla krav, som entreprenören annars kan utnyttja till sin fördel och Akademiska 

Hus nackdel. För att öka tydligheten kring dokumentationsöverföring skulle det dessutom 

förslagsvis vara ett alternativ att det fanns ett krav i Teknikplattformen eller i 

kravspecifikationerna för de specifika regionerna, om att Miljöbyggnadsdokument ska 

redovisas separat vid överlämningen till drift, som intervjuperson (D) pratade om. 

 

6.1.2 Målsättningar 

De flesta intervjupersonerna nämnde att den gemensamma initiala kravställningen mellan 
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hyresgäst och Akademiska Hus är den viktigaste framgångsfaktorn i satsningen mot Guld. 

Tydliga mål underlättar också arbetet med certifieringen under hela processen. Resonemanget 

att detta skulle vara en av de främsta framgångsfaktorerna kan stärkas ytterligare av att 

Hansson, et al. (2015a) beskriver hur ett framgångsrikt byggprojekt förutsätter tydliga mål 

och tillgängliga, nödvändiga resurser. Även i Akademiska Hus interna dokument beskriver 

Walmerud (2015) vikten av tydliga och gemensamma mål. 

 

Flera intervjupersoner tyckte inte att arbetet med målsättningen behöver förbättras, men 

intervjuperson (B) påpekade att om det ska ske en satsning på högre betyg än Silver så kan 

det vara bra med mer projektspecifika mål som är anpassade efter förutsättningar ute i 

projekten och att det därmed inte bör vara ett styrande beslut från Akademiska Hus ledning 

att alla projekt ska satsa på Guld. Om Akademiska Hus centralt skulle ta ett beslut att alla 

projekt skulle satsa på Guld finns det troligtvis en risk för att konflikter skulle uppstå då olika 

regioner inte har samma möjligheter till det. Om inte Akademiska Hus på något sätt 

underlättar förutsättningarna gällande till exempel Energislag så att det upplevs som mer 

rättvist mellan regionerna så ligger det en svårighet i att centralt ta ett sådant beslut. 

 

6.1.3 Implementering av Miljöbyggnad 

Tidpunkten för implementering av Miljöbyggnad har varit relativt tidig i de fyra projekten, 

men i det projekt där implementeringen av Miljöbyggnadskravet kom lite senare, i början av 

projekteringsskedet, upplevdes också störst svårigheter med att integrera miljöcertifieringen 

som en del av byggprocessen för projektledningen. Med lärdom av att de aningen olika 

tidpunkterna för implementering av Miljöbyggnad påverkade processen på olika sätt och 

även med hänsyn till förslaget som intervjuperson (E, G) gav att det kanske skulle kunna 

finnas tydligare beskrivningar av i vilket skede av byggprocessen som vad ska göras gällande 

Miljöbyggnad, så kanske det vore bra om Akademiska Hus tydliggjorde detta. 

 

6.1.4 Miljöbyggsamordnaren 

I alla dessa fyra projekt fanns det en miljöbyggsamordnare och det verkar ha gått bra överlag 

i dessa fyra projekt, då certifieringarna tillslut har lyckats. Dock har det varit lite olika skeden 

som dessa miljöbyggsamordnare har kommit in i, alla har inte varit med från början. 

Dessutom var projektet i region Mitt utan miljöbyggsamordnare under en stor del av 

certifieringsprocessen, vilket kan ha bidragit till att det var vissa saker, som exempelvis 

fuktsäkerhetsarbetet, missades att göras korrekt enligt Miljöbyggnad. 

 

Eftersom miljöbyggsamordnaren ses som en av de främsta framgångsfaktorerna och 

Akademiska Hus verkar fortfarande inte ha krav i Teknikplattformen eller Miljöprogrammet 

om att en Miljöbyggsamordnare ska vara med och när den ska in. Eftersom det verkar vara 

väldigt viktigt med en miljöbyggsamordnare som dessutom har kompetens om 

byggprocessen, bör det kanske förtydligas, vara ett krav på en certifierad 

miljöbyggsamordnare och inte endast en samordnare, i till exempel Teknikplattformen. 

Gällande otydligheten kring samordning och miljöbyggsamordning vore det kanske bra med 

detta forum för miljöbyggsamordnare där de kunde diskutera oklarheter, men också att 

Akademiska Hus eventuellt uppdaterar eller hänvisar rollens ansvarsområden till lämpliga 
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manualer. Nu finns endast riktlinjer kring miljösamordarens roll. Det hade kanske även varit 

att föredra att ha fler personer inom Akademiska Hus på de olika regionerna som ansvarar för 

miljösamordningsfrågan och kan samverka i projekt tillsammans med en 

miljöbyggsamordnare och projektledningen eftersom det i flera fall funnits oklarheter och en 

känsla hos projektledningen av otillräckligt engagemang från Akademiska Hus sida. I alla fall 

kanske det hade varit bra med tydligare hänvisningar till ansvariga personer för rutiner inom 

Miljöbyggnad på Akademiska Hus, så att projektledningen, särskilt externa projektledare, vet 

vilka de ska vända sig till. 

 

Hansson, et al. (2015a) beskriver att ett framgångsrikt byggprojekt förutsätter att nödvändiga 

resurser finns tillgängliga. Dels kan miljöbyggsamordnaren ses som en sådan resurs.  En 

miljösamordnare på regionsidan skulle också kunna ses som en nödvändig resurs ur den 

synvinkel att den skulle kunna ansvara för rutiner i övergångsskeden, mellan till exempel 

byggproduktionsavdelningen och förvaltningsavdelningen, där det lätt tappas information, 

som (I) föreslog. Till exempel skulle denna miljösamordnare kunna ansvara för att projekten 

förses med ett erfarenhetsåterföringsdokument där aktörerna involverade i projektet, till 

exempel projektörerna, får nämna bra och dåliga erfarenheter inom projektet, i likhet med 

förslaget som (I) gav på “vitbok” inom projektet. Dock är det viktigt att denna “vitbok” inte 

blir ohanterlig för miljösamordnaren. Enligt Josephson, et al. (2003) är lärande genom att 

exempelvis generalisera idéer över organisatoriska och geografiska gränser viktigt för ett 

framgångsrikt byggprojekt. I denna studie kan den föreslagna miljösamordnaren bidra till 

lärande genom att sprida rutiner och erfarenheter inom och mellan regioner. 

 

6.1.5 SGBC 

Flera intervjupersoner nämnde problem kopplade till SGBC. Flest intervjupersoner (B, F, E, 

G, C, D) tog upp otydliga regler som problem kopplat till SGBC. Utav de som tog upp 

problemet är två projektledare (F, C) medan övriga intervjupersoner (B, E, G, D) är 

miljöbyggsamordnare. En möjlig orsak till att miljöbyggsamordnare i större utsträckning 

upplever otydliga regler som ett problem skulle kunna vara för att miljöbyggsamordnarna 

arbetar mer med reglerna då det är en del av deras arbetsuppgift medan det kanske inte i lika 

stor utsträckning är det för projektledare. 

 

De tre intervjupersonerna (B, G, C) nämnde dessutom att granskare bedömer saker olika. 

Även intervjuperson (E) som också är granskare på SGBC och som sitter med i 

granskningsgruppen för nya manualer nämnde att granskare är oense om hur vissa saker ska 

tolkas. I framtida studier kan det undersökas vad fler granskare anser om tydligheten gällande 

hur manualerna ska tolkas samt hur ett mer gemensamt sätt för granskare att tolka 

manualerna skulle kunna erhållas. 

 

En intern miljöbyggsamordnare (D) och intervjuperson (I) som arbetar som chef för 

Miljöbyggnad på SGBC nämnde att manualerna blir allt tydligare. 

 

Åtgärder till hinder kopplade till SGBC nämns i resultatet av fyra intervjupersoner (I, E, G, 

B). Både åtgärder som SGBC ska vidta samt åtgärder som Akademiska Hus ska vidta nämns. 
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Intervjuperson (I) som arbetar som chef för Miljöbyggnad på SGBC nämnde att SGBC dels 

skulle kunna ha instruktionsfilmer på sin hemsida för de som arbetar i projekten och att 

SGBC tillsammans med någon organisation skulle kunna skriva en vägledningsbok. Förutom 

dessa åtgärder skulle SGBC även kunna utreda den ovannämnda framtida studien som är 

kopplad till granskare och ett gemensamt arbetssätt för tolkning av SGBCs manualer. 

 

Övriga åtgärder nämns av tre miljöbyggsamordnare (E, G, B) medan åtgärder kopplat till 

SGBC inte nämns av projektledare och en potentiell orsak till detta skulle kunna vara att 

miljöbyggsamordnare arbetar mer med Miljöbyggnad och därför är mer insatta i hur 

problemen kopplade till Miljöbyggnad kan åtgärdas. 

 

Intervjuperson (B) nämnde kunskapsåterföring mellan projekt genom en miljösamordnare 

som en åtgärd och en potentiell orsak till att just detta nämndes som åtgärd skulle kunna vara 

att kunskapsåterföring mellan projekt i Uppsala fungerar bra tack vare miljösamordnaren i 

regionen. I regioner som för tillfället inte har någon miljösamordnare skulle det kunna vara 

fördelaktigt för Akademiska Hus att anställa miljösamordnare. 

 

Enligt Hansson, et al. (2015a) bör avvikelser för ett framgångsrikt byggprojekt hanteras på ett 

bra sätt och det förutsätter tillgängliga och nödvändiga resurser och detta kan anses stödja den 

här studiens resultat om vikten av kunskapsåterföring för avvikelser kopplat till att granskare 

bedömer samma sak olika samt vikten av att kunskap är viktigt och bör finnas tillgänglig 

genom miljösamordnare. 

 

Intervjupersonerna (G och E) nämnde att Akademiska Hus skulle kunna driva saker mot 

Miljöbyggnad som en åtgärd. Dessa två miljöbyggsamordnare är båda externa och 

intervjuperson (E) nämnde att intervjupersonen har försökt driva saker mot SGBC utan 

framsteg. En möjlig orsak till att inte interna intervjupersoner nämnde åtgärden skulle kunna 

vara om miljöbyggsamordnare internt på Akademiska Hus redan har ett system för hantering 

av problem med SGBC. 

 

Intervjuperson (G) nämnde som en åtgärd att Akademiska Hus skulle kunna driva saker mot 

Miljöbyggnad genom gruppchefen för Energi- och Teknik på Akademiska Hus som sitter 

med i Tekniska rådet. Enligt (G) skulle det kräva att någon i projekten kommunicerar 

problem som har uppkommit till gruppchefen, som sedan skulle kunna lyfta problemen i 

Tekniska rådet. Om Akademiska Hus skulle anställa en miljösamordnare för varje region 

skulle miljösamordnaren kunna kommunicera problem som uppkommer i projekten till 

gruppchefen. 

 

Genom att Akademiska Hus skulle ha en miljösamordnare i respektive region skulle 

kunskapsåterföring kunna ske mellan projekt samt problem inom projekten kunna framföras 

till gruppchefen för att personen sedan ska kunna lyfta problemen i Tekniska rådet. 

 

6.1.6 Engagemang 

Samtliga intervjupersoner nämnde engagemang under intervju. Flest intervjupersoner (G, A1, 
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B, D, C) nämnde projektledarens engagemang som viktig och utav dessa är det två 

projektledare (A1, C) som har tagit upp detta medan det är tre miljöbyggsamordnare samt en 

chef för Miljöbyggnad som har tagit upp projektledaren som viktig. Det är möjligt att fler 

projektledare ansåg sig som en viktig framgångsfaktor för certifieringsprocessen men att de 

eventuellt inte sa det. En potentiell orsak skulle kunna vara att personer inte vill uppge sig 

själva då det skulle kunna uppfattas som att de skryter. 

 

En miljöbyggsamordnare (E) nämnde att projektledaren (C) drev ”teambuilding” vilket enligt 

intervjupersonen (E) ökade engagemanget bland de deltagande i projektet. Projektledarna 

(A1, A2, C, F) nämns som engagerade av respektive miljöbyggsamordnare. Enligt 

projektledare (A1) motiverar och hjälper projektledare (A1) och (A2) samtliga inblandade 

parter i arbetet med Miljöbyggnad. Det är oklart om projektledarna (A1, A2, F, H) drev 

teambuilding men det skulle kunna vara en fördel om projektledare på Akademiska Hus 

skulle driva teambuilding. Hur ett effektivt teamwork ska bedrivas beskrivs exempelvis av 

Maylor (2010) och skulle med fördel kunna användas av samtliga projektledare på 

Akademiska Hus. 

 

En miljöbyggsamordnare (D) nämnde att de deltagande i projektet var tvungna att bli 

engagerade då miljöbyggsamordnaren deltog i konsultmöten och förklarade om samt hur 

projektet drevs åt motsatt håll mot Miljöbyggnad. Det skulle troligtvis vara fördelaktigt om 

alla miljöbyggsamordnare på Akademiska Hus deltar i konsultmöten. 

 

Flera projektledare nämnde kostnader i samband med nyttan med Miljöbyggnad (F, A1, H). 

Miljöbyggsamordnare (D) nämnde att projektledare och förvaltningen inte ser vinsterna som 

erhålls genom miljöcertifiering utan endast kostnader. För en byggnad som 

preliminärcertifierades Silver och sedan erhöll byggnadsbetyg Guld satte intervjupersonen 

(D) sig in i ekonomichefens kalkyler för hyresavtalet. Enligt intervjupersonen blir 

kapitalkostnaden högre men driftkostnaden blir lägre och hyran blir samma för hyresgästen 

vilket är det som är viktigt för hyresgästen. 

 

Enligt den här studiens resultat bidrar användandet av certifieringssystemet Miljöbyggnad till 

minskad energianvändning vilket styrks av att Brown, et al. (2016) beskriver att användandet 

av certifieringssystem medför minskade energikostnader under driften. 

 

I framtida studier kan det undersökas vad förvaltningen anser om nyttan med Miljöbyggnad i 

samband med kostnader. I framtida studier kan det också undersökas om ett verktyg eller en 

metod kan tas fram för beräkning av eventuella merkostnader för Guld i byggnadsbetyg. 

Detta för att det anses vara svårt av intervjupersonerna (C, A1) att genomföra beräkningen 

samt att ett sådant verktyg eller metod som är vetenskapligt erkänd troligtvis inte finns 

tillgänglig för tillfället. 

 

Intervjuperson (D) nämnde att en attitydförändring kan erhållas genom intern utbildning och 

berättade att någon från SGBC skulle kunna hålla en utbildning internt. Intervjupersonen 

förklarade att det är viktigt att informera om hur allt hänger ihop samt hur indikatorerna 
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hänger ihop och att Miljöbyggnad är ett bra verktyg för att nå Akademiska Hus energimål 

samt övriga miljömål. För att satsning på högre betyg ska ske är det troligtvis viktigt att 

projektledare har ett intresse för Miljöbyggnad och känner att det är någon mening med det. 

Intervjuperson (A1) nämnde att den viktigaste framgångsfaktorn är att konsulter, 

entreprenörer och även de som verifierar i slutet har ett intresse för Miljöbyggnad och känner 

att det är någon mening med det. Det är troligt att även detta gäller för andra aktörer som 

exempelvis projektledare som arbetar med Miljöbyggnadsprojekt. Det skulle kunna vara 

viktigt att identifiera det som kan tänkas driva respektive aktör. I framtida studier kan det 

undersökas vad som gör att projektledare har ett intresse för Miljöbyggnad och känner att det 

är mening med det. Utifrån den här studien har exempelvis kostnader tagits upp som ett 

hinder till satsningar på högre byggnadsbetyg. Enligt intervjuperson (D) blev dock hyran 

samma i slutändan vilket skulle kunna vara en drivande faktor till att Akademiska Hus för 

fler byggnader skulle kunna satsa på Guld i byggnadsbetyg. Det skulle kunna anses vara 

fördelaktigt att samtliga inblandade aktörer genom förslagsvis någon form av kortare intern 

utbildning skulle informeras om fördelar med att Miljöbyggnad används samt hur 

kapitalkostnader, driftkostnader samt eventuellt även hyror kan påverkas för de olika 

byggnadsbetygen jämfört med om Miljöbyggnad inte används. Om det går att påvisa att den 

totala kostnaden och därmed också hyran blir samma men att kvalitén blir bättre skulle det 

troligtvis vara en mycket betydelsefull faktor för att satsa mer på Miljöbyggnad. För 

involverade projektledare, Akademiska Hus ledning, hyresgästens brukare samt de som kan 

fatta beslut om byggnadsbetyg hos hyresgästen skulle en utbildning om Miljöbyggnads 

fördelar samt och kostnader kopplat till olika byggnadsbetyg kunna vara mycket viktig. För 

de tre aktörerna Akademiska Hus ledning, hyresgästens brukare samt de som kan fatta beslut 

om byggnadsbetyg hos hyresgästen skulle utbildningen kunna ha påverkan på vilket mål som 

sätts samt även öka dessa tre aktörers engagemang. För att satsning på högre betyg ska kunna 

ske är det även av stor vikt att projektledare har kunskap om fördelarna med Miljöbyggnad 

samt hur den totala kostnaden och därmed också hyran eventuellt påverkas för olika nivåer 

för Miljöbyggnad. Detta skulle troligtvis påverka projektledares engagemang för 

Miljöbyggnad och även vara viktigt i projektledares arbete med att motivera personer som 

arbetar i projektet. 

 

Hansson, et al. (2015a) vikten av kontinuerlig kompetensutveckling vilket stödjer resultatet 

som denna studie har kommit fram till om att utbildning är viktigt för en framgångsrik 

process. Enligt Epstein och Buhovac (2014) är ledarskap i form av engagemang från toppen 

något som leder till finansiell och hållbar framgång. Detta skulle kunna anses stödja 

resultaten som den här studien har kommit fram till om att det är viktigt med ökat 

engagemang från toppen. Ammenberg (2012) beskriver att karaktäristiskt för ett bra 

utgångsläge för arbete med miljöledningssystem är en engagerad ledning som tydligt visar att 

miljöledningssystem är viktiga för företaget och de affärer som görs samt visar att de arbetar 

aktivt med dem. Detta skulle kunna anses stödja resultat från denna studie gällande vikten av 

ökat engagemang från ledning. 

 

Hansson, et al. (2015a) beskriver att princip 2 för kvalitetsledning är medarbetares 

engagemang och förklarar att organisationers främsta tillgång är medarbetare på alla nivåer. 
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Vidare förklarar Hansson, et al. (2015a) att medarbetarnas fulla engagemang bidrar till att 

deras förmågor kan användas till organisationens bästa. Detta kan potentiellt anses stödja den 

här studiens resultat om att det är viktigt att öka engagemanget hos organisationens 

medarbetare. 

 

Tre intervjupersoner (A1, A2, D) nämnde hur brukarna av byggnaderna kan engageras och 

två utav intervjupersonerna (A1, A2) förklarade att det är viktigt att de som sitter i 

byggnadens förstår varför vissa åtgärder är viktiga och varför arbete med Miljöbyggnad sker. 

Intervjuperson (D) nämnde att det är viktigt att involvera hyresgästen under hela processen 

och förklarade att det är viktigt att universitetets ledning eller handläggare är engagerade 

samt att engagemanget då sprids till personerna som brukar byggnaden. Brown, et al. (2016) 

beskriver värdeskapandet med användandet av certifieringsverktyg för hyresgästen och om 

denna information skulle presenteras för hyresgästens ledning, handläggare samt brukare 

skulle det potentiellt kunna bidra till ökat engagemang hos dessa. Det är viktigt att hålla 

engagemanget vid liv eftersom byggnaden senare ska kunna verifieras samt eventuellt också 

omverifieras. 

 

Tre projektledare (A1, A2, F) nämnde att det finns brister i det stöd som dessa har fått från 

Akademiska Hus samt hur stödet kan förbättras. Samtliga intervjupersoner arbetar i regioner 

som inte har miljösamordnare. Intervjuperson (F) nämnde att Akademiska Hus borde ge 

projekten stöd och att utbildning bör bedrivas innan ett projekt startar. Den externa 

projektledaren (A1) nämnde att de skulle vilja se ett större engagemang från Akademiska Hus 

sida och berättade att det inte längre finns någon miljöansvarig i regionen. Behovet av 

utbildning och att Akademiska Hus borde anställa en miljösamordnare i respektive region har 

även efterfrågats tidigare, då av miljösamordnare. 

 

Brown, et al (2015) förklarar värdeskapandet med användandet av certifieringsverktyg för 

fastighetsägare och om denna information skulle presenteras för Akademiska Hus skulle det 

potentiellt kunna bidra till ökat engagemang hos dessa. 

 

Hansson, et al. (2015b) beskriver att beställaren kan uppleva problem med intressenter vilket 

kan anses stödja denna studies resultat om att vissa utav Akademiska Hus hyresgäster inte har 

varit engagerade i Miljöbyggnad. 

 

Projektledarna (C, F) förklarade att hyresgästen inte har varit engagerad i Miljöbyggnad. 

Förbättring som intervjupersonen (C) nämnde är att prata mer om frågor gällande 

Miljöbyggnad och nämnde att för att komma längre skulle det finnas nedtecknat om miljö 

och hållbarhet i de gemensamma projektmålen mellan Akademiska Hus och hyresgästen. 

Intervjuperson (C) nämnde också att Miljöbyggnad skulle kunna tas upp under A-möten och 

berättade att de från Akademiska Hus under dessa möten skulle kunna engagera hyresgästen 

och då kunna diskutera kostnader kopplat till ett större miljöansvar. De tre åtgärderna som 

intervjuperson (C) nämnde skulle troligtvis öka hyresgästens engagemang samtidigt som 

åtgärderna är tämligen enkla att genomföra. Det är troligt att en byggnad med högt 

byggnadsbetyg dessutom skulle kunna locka studenter till hyresgästen universitetet vilket 
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även detta skulle kunna vara ett incitament för hyresgästen att satsa på högre byggnadsbetyg. 

 

6.2 Indikatornivå 
Här diskuteras resultatet på indikatornivå. 

 

6.2.1 Prioriteringar och marginaler 

Nio intervjupersoner (A1, A2, B, C, D, E, G, H, I) nämnde endera prioritering av indikatorer 

eller marginaler på indikatornivå. Dessa två åtgärder är troligtvis viktiga att göra för att kunna 

erhålla höga byggnadsbetyg. 

 

Tre projektledare (A1, C, H) uppgav att indikatorer inte prioriteras medan samtliga 

Miljöbyggsamordnare (B, D, E, G) samt chefen för Miljöbyggnad (I) nämnde att indikatorn 

Energianvändning prioriteras. Det är oklart vad orsaken är till att projektledarna inte anser att 

indikatorer prioriteras. Det är dock troligtvis viktigt att det i utbildningen, som nämndes av 

intervjuperson (D), för projektledare framgår hur indikatorer prioriteras. Genom utbildningen 

av projektledare skulle det potentiellt också kunna vara viktigt att det informeras om vikten 

av att börja tidigt med Energianvändning samt att den indikatorn prioriteras. Eftersom 

Energianvändning har ansetts som viktig utifrån flera olika aspekter är det av stor vikt att 

hyresgästen enligt tidigare resonemang informeras och motiveras till att energianvändningen 

ska vara låg samt att de förstår att byggnaden eventuellt inte uppnår önskvärt byggnadsbetyg 

om hyresgästen inte förstår varför det är viktigt. Samtliga fördelar som nämns i resultatet 

kopplat till prioritering av indikatorer på indikatornivå gällande ekonomiska aspekter och 

hälsoaspekter skulle vara fördelaktigt om det ingick i den tidigare nämnda interna utbildning 

för driftpersonal, projektledare samt hyresgästen. 

 

Intervjuperson (E) tog upp prioritering av nyckelindikatorer och enligt intervjupersonen är 

indikatorerna Energianvändning, Värmeeffektbehov, Solvärmelast och Energislag väldigt 

avgörande för byggnadsbetyget som eftersökes i ett projekt. I framtida studier kan det 

undersökas om prioriteringen av de fyra indikatorerna stämmer. Det kan dessutom i framtida 

studier undersökas om fler nyckelindikatorer kan identifieras. 

 

Prioriteringar på indikatornivå kan kopplas till ekonomiska orsaker, svåra indikatorer, 

Akademiska Hus kärnfrågor samt hälsoaspekter. I framtida studier kan det undersökas vilka 

prioriteringar på indikatornivå som är speciellt viktiga för att kunna erhålla de högre 

byggnadsbetygen enligt granskare på SGBC och miljösamordnare. Detta för att undersöka 

om dessa intervjupersoners svar stämmer överens med den här studiens resultat. 

 

6.2.2 Målsättningar och rutiner 

I vissa fall har hyresgästen lägre satta krav på gränsvärden för indikatorer än vad som skulle 

krävas för att uppnå Guld för byggnaden. Även om hyresgästerna i dessa fyra projekt överlag 

inte verkar ha haft många specifika krav på indikatornivå, är Ljudmiljö ett av undantagen, 

som har påpekats att den är dyr, bland annat av intervjuperson (D) och därmed ville 

hyresgästen endast uppnå Brons på denna. För att kunna få Guld i slutändan krävs då att de 
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motiveringar om byggnadsbetyg Guld som är diskuterade ovan väger tyngre än det egna satta 

kravet på Brons-nivå på Ljudmiljö. 

  

En annan indikator som har utmärkt sig för att kunna sabotera en eventuell satsning mot Guld 

är Energislag. Om fjärrvärmen är dåligt miljöklassad i den specifika regionen, finns det dock 

andra möjliga alternativ, som att inte använda fjärrvärme utan istället värmepump, att köpa 

koldioxidkompenserad fjärrvärme eller använda en annan energikälla. Men det innebär 

troligtvis ökade kostnader till en början, då Akademiska Hus får rabatt på energiavtal när de 

har så många fastigheter i varje region som försörjs med samma fjärrvärme. Men det skulle 

kanske vara intressant att titta på möjliga alternativ, vilket troligtvis delvis redan görs. 

 

6.3 Framgångsfaktorer för Guld i byggnadsbetyg 

Flera faktorer kan ha påverkan på om Guld i byggnadsbetyg kan uppnås och i olika 

sammanhang kan faktorerna ha större eller mindre betydelse. 

 

De initiala målsättningarna och kravställningarna i respektive projekt tyckte de flesta 

intervjupersonerna är den mest drivande framgångsfaktorn för att få Guld. Även om 

byggnadsspecifika förutsättningar som till exempel vilken typ av fjärrvärme som finns 

tillhands i regionen till viss del också kan avgöra hur lätt det är att uppnå Guld, skulle det 

enligt intervjuperson (I) inte hindra ett projekt med tydliga och välformulerade mål mot Guld 

att lyckas uppnå det. Målet om Guld är mest avgörande, men en förutsättning för att detta mål 

ska sättas är att både hyresgästen och Akademiska Hus har tydliga föreställningar om vad det 

skulle kräva i form av merarbete, kostnader och vinster. 

 

Att engagemanget hos aktörer kan vara högt innebär inte per automatik att ett högre betyg 

uppnås men det kan kopplas till vilka mål som involverade aktörer väljer att ha. Hur 

betydelsefullt högt engagemang hos olika aktörer är för att erhålla Guld i byggnadsbetyg 

skulle dels kunna bero på vilka aktörer som är engagerade, hur dessa är engagerade samt på 

vilket sätt detta påverkar hur höga krav som ställs. Högt engagemang hos en aktör som har 

större befogenhet att påverka målsättningar skulle potentiellt kunna vara av stor betydelse för 

att höga mål ska sättas. 

 

Enligt den här studiens resultat verkar det vara fördelaktigt att öka olika aktörers 

engagemang, för att Guld i byggnadsbetyg ska kunna uppnås. En del åtgärder är troligtvis 

viktiga för att öka aktörers engagemang samt bidra till att en målsättning Guld ställs i 

byggnadsbetyg. En sådan åtgärd skulle exempelvis kunna vara en utbildning av aktörer om 

fördelarna med Miljöbyggnad för respektive aktör samt hur den totala kostnaden och därmed 

också hyran eventuellt påverkas för olika nivåer för Miljöbyggnad. 

 

Ofta kan Guld uppfattas som något väldigt kostsamt av aktörer, vilket delvis kan bero på att 

det är svårt att redan i projekteringsstarten jämföra kostnad för Silver och kostnad för Guld. Å 

andra sidan finns det incitament för att Guld inte behöver vara dyrare. Om det skulle finnas 

tydligare incitament för vilka mervärden Guld innebär för hyresgästen och för Akademiska 
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Hus skulle det troligtvis i större utsträckning satsas på Guld. Om Akademiska Hus dock 

skulle ha ett övergripande mål för bolaget att alla nybyggnationer alltid skulle satsa på Guld 

förloras en viss flexibilitet. Det skulle kanske vara svårare för Akademiska Hus att alltid hitta 

hyresgäster villiga att satsa och eventuellt betala mer för Guld, åtminstone om det inte finns 

tydliga motiveringar och argument för varför Guld är värt att satsa på. 

 

De aktörer vars engagemang möjligtvis skulle vara av störst betydelse skulle kunna vara 

involverade projektledare, Akademiska Hus ledning, hyresgästens brukare samt de som kan 

fatta beslut om byggnadsbetyg hos hyresgästen. Akademiska Hus ledning och de som kan 

fatta beslut om byggnadsbetyg hos hyresgästen är viktiga aktörer då de kan påverka om Guld 

som mål i byggnadsbetyg ställs. Involverade projektledare och hyresgästens brukare är 

viktiga då dessa aktörers agerande har betydelse för det slutliga betyget. 

 

Åtgärder för att engagera hyresgästen som skulle kunna vara att informera mer om 

Miljöbyggnadsfrågor, inkludera miljö och hållbarhet i gemensamma projektmål mellan 

Akademiska Hus och hyresgästen samt att diskutera Miljöbyggnad under A-möten. Att 

hyresgästen, universitetets ledning är engagerade är viktigt för att engagemanget ska spridas 

till personer som brukar byggnaden. 

 

För att kunna erhålla Guld i byggnadsbetyg är projektedaren troligtvis viktig då de potentiellt 

har stor betydelse för att engagera de som är involverade i projektet. Effektiv teambuilding 

skulle kunna bedrivas av samtliga involverade projektledare. 

 

Projektledares engagemang skulle troligtvis öka om en miljösamordnare anställdes i varje 

region på Akademiska Hus. 

 

Det är troligtvis viktigt att brukarna av byggnaden genom exempelvis informationsmöten 

förstår orsaken till att vissa åtgärder vidtas samt kopplingen till syftet med Miljöbyggnad för 

att Guld i byggnadsbetyg ska kunna erhållas. 

 

En så tidig implementering som möjligt av Miljöbyggnadskravet och vilken målsättning som 

eftersträvas är också en förutsättning för att få Guld. Detta för att inte riskera att projektera så 

att någon indikator får Brons vilket skulle sabotera möjligheten för Guld. Därmed skulle det, 

som intervjuperson I föreslog, i det tidiga skedet vara bra att göra någon form av förstudie 

kring hur förutsättningarna ser ut för att kunna uppnå Guld på byggnaden. När 

förutsättningarna är kartlagda blir det enklare för projekteringsgruppen att veta var fokus ska 

ligga för att kunna uppnå Guld. 

 

På indikatornivå förefaller det viktigt att ha marginaler samt att nyckelindikatorer prioriteras 

för höga byggnadsbetyg ska kunna erhålla. Speciellt bör indikatorn Energianvändning 

prioriteras då en stor majoritet av intervjupersonerna anser att den indikatorn är viktigast att 

prioritera. 

 

Det skulle troligtvis vara fördelaktigt om den föreslagna regionala miljösamordnaren skulle 
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återföra kunskap mellan projekt gällande framgångsfaktorer och problem på indikatornivå 

och för certifieringsprocessen som helhet, som har uppstått i respektive projekt. Det vore 

troligtvis också viktigt att miljösamordnaren förmedlar problem kopplade till SGBC till 

gruppchefen för Energi- och Teknik på Akademiska Hus för att gruppchefen ska kunna lyfta 

problemen i Tekniska rådet. 

 

6.4 Jämförelse mellan teori och empiri 

En del framgångsfaktorer som har identifierats genom litteraturstudien stödjer denna studies 

empiri. Dessa framgångsfaktorer är vikten av ledningens och medarbetares engagemang och 

att ett framgångsrikt byggprojekt underlättas av: tydliga mål; kontinuerlig 

kompetensutveckling; att avvikelser bör hanteras på ett bra sätt; generalisering av idéer över 

organisatoriska och geografiska gränser genom lärande; kunskapsåterföring genom möten; 

typlösningar eller standardisering att ha i övergången mellan konstruktion och produktion; 

nödvändiga och tillgängliga resurser; en granskning av Miljöbyggnads krav vid 

entreprenadbesiktning. 

 

Ett problem som genom litteraturstudien har identifierats och som stödjer den här studiens 

empiri är att beställaren kan uppleva problem med intressenter. 

 

I den här studien har ingen litteratur som motsäger den här studiens resultat identifierats. 

Dock har litteraturstudien identifierat andra framgångsfaktorer, problem och systemfel som 

inte direkt kopplas till empirin. Detta kan delvis bero på att det finns en stor mängd 

framgångsfaktorer och problem som kan identifieras genom litteraturstudier. Detta kan även 

bero på att de framgångsfaktorer, problem och systemfel som identifierades i den här studiens 

litteraturstudie utöver de som förekom i empirin inte har använts för att skapa intervjufrågor i 

intervjumallarna. På samma sätt har den här studien identifierat framgångsfaktorer, misstag 

och lärdomar som inte finns i det här examensarbetets litteraturstudie, men som eventuellt 

kan finnas i annan litteratur.  

 

6.5 Metoddiskussion 

Enligt Kvale och Brinkmann (2009) är det vanligaste antalet intervjupersoner i en 

intervjustudie generellt mellan 5 och 25 i vanliga intervjustudier och i denna studie valdes 

därför 9 intervjupersoner ut från fyra olika regioner. 

 

I detta examensarbete valdes fyra projekt ut och ansågs vara tillräckligt för att under den 

utsatta tiden lyckas genomföra och analysera 9 kvalitativa, djupgående och semistrukturerade 

intervjuer. Det empiriska resultatet som fåtts i denna studie från intervjuerna kring dessa fyra 

projekt inklusive perspektivet från chefen för Miljöbyggnad, har inte haft som mål att bevisa 

eller motbevisa en hypotes. Syftet med studien har istället varit att undersöka ett fenomen, i 

det här fallet möjliga framgångsfaktorer och hinder i miljöcertifieringsprocessen, och försöka 

finna möjliga lösningar på hindren. De resultat som denna studie ger utesluter inte 

möjligheten till andra resultat om andra studenter till exempel hade utfört denna studie eller 
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om fler projekt hade analyserats. Visserligen hade det underlättat att se större samband 

mellan framgångsfaktorer och hinder i processer om fler byggnader hade valts, men denna 

studie är inte en statistisk studie och det hade då också varit svårt att genomföra lika långa 

och djupgående intervjuer. Denna studie gör en mer specifik fallstudie med störst fokus på 

vad som skett i dessa projekt, även om det kan dras paralleller till vad som verkar vara 

generella framgångsfaktorer och hinder med miljöcertifieringen. Dessa paralleller går att dra 

eftersom litteraturstudien som gjorts till viss del kan stödja resultatet men också för att 

projektledarna och miljöbyggsamordnarna som intervjuats i de flesta fall har erfarenhet av 

andra miljöcertifierade projekt och ibland pratade de om generella erfarenheter kring 

framgångar och motgångar i dessa projekt. Det är dock många faktorer som spelar roll för 

vilket resultat som fåtts utöver hur många projekt som analyserats och det är bland annat 

intervjumallen som följdes, byggnadens egenskaper och vilka personer som medverkat i 

certifieringen. Om alla byggnader hade haft samma förutsättningar, egenskaper och samma 

typ av inblandade personer, som till exempel en miljösamordnare på varje region, så är det 

möjligt att resultatet hade blivit starkare i den mening att det hade varit lättare att jämföra 

projekten och dess framgångsfaktorer eller hinder med varandra. Men genom att få denna 

utbreddhet i olika regioner och lite olika förutsättningar för byggnaderna har det tydligt 

framgått att detta i sig kan upplevas som framgångsfaktorer eller hinder, vilket kanske hade 

varit svårt att på samma sätt se om alla förutsättningar var desamma. Om exempelvis endast 

intervjuer hade skett i Akademiska Hus regioner som inte har någon miljösamordnare skulle 

det finnas en risk att denna framgångsfaktor inte hade identifierats. Sedan är alla 

intervjupersoner mänskliga, vilket innebär att de kan uppleva processen på olika sätt delvist 

oberoende av vad byggnaden har för förutsättningar. För att få ett starkare resultat för denna 

studie med större generaliserbarhet vore det dock bra med fler intervjuer och fler inblandade 

projekt. 

 

En begränsning med den här studien är att det har varit svårt att finna tillförlitlig litteratur om 

framgångsfaktorer och lärdomar från problem för Miljöbyggnads certifieringsprocess och på 

indikatornivå i syfte att jämföra litteraturen med de resultat som den här studien har kommit 

fram till. En potentiell orsak till detta skulle kunna vara att det inte har genomförts liknande 

studier tidigare på det specifika området Miljöbyggnad som motsäger eller stödjer de resultat 

som den här studien visar på. Om fler sökord på svenska och sökord på engelska hade 

använts och om andra certifieringssystem än Miljöbyggnad hade sökts efter skulle det 

troligtvis hittas mer relevant litteratur som skulle kunna jämföras med den här studiens 

resultat samt för att skapa en bättre förståelse för framgångsfaktorer och lärdomar för 

Miljöbyggnads certifieringsprocess. 

 

En avgränsning med examensarbetet gäller val av metod, vilket får beaktas vid tolkning av 

studiens resultat. Från början av studien hade författarna av denna studie planerat att 

genomföra studien med semistrukturerade intervjuer samt en studie av Akademiska Hus 

dokumentationsuppföljning av samtliga certifierade projekt, från registrering till erhållet 

preliminärt certifikat. Under arbetets gång upptäckte författarna av denna studie att 

dokumentuppföljningen inte skulle ge svar på forskningsfrågorna. Författarna av denna studie 

valde därför att koncentrera studien till de semistrukturerade intervjuerna. För att få variation 
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i studien intervjuades personer med olika befattning. Validiteten i studien hade eventuellt 

kunnat öka om fler metoder hade använts. 

 

Kvalitativa metoder är subjektiva vilket kan påverka validiteten i studiens resultat. Denna 

studies intervjuundersökning efterfrågar dock intervjupersonernas upplevda 

livsvärldsfenomen. 

 

För att få en god reliabilitet på examensarbetet har datainsamling skett noggrant och 

tillvägagångssättet av arbetet har beskrivits med hög transparens i metodbeskrivningen. Vid 

transkriberingarna har ljudinspelningar lyssnats igenom flera gånger för att det inte ska finnas 

oklarheter och för att transkriberingarna ska ha reliabilitet. 

 

Återkoppling till de som intervjuats har påverkat studiens reliabilitet eftersom det på så vis 

säkerställs att det intervjupersonen har sagt uppfattas rätt. 

 

Tredje-parts-granskning med hjälp av handledaren har också skett frekvent under 

examensarbetet vilket ökar studiens reliabilitet. 

 

Enligt Höst, et al. (2006) är resultatet i en fallstudie i princip inte generaliserbart men om 

sammanhanget som det önskas att generalisera till liknar studiens sammanhang ökar 

sannolikheten att för att det studerade objektet beter sig på likartat sätt i det nya 

sammanhanget. 

 

Beträffande validiteten finns det inte några regler för hur transkriberingen ska ske. Under 

transkriberingen har författarna av denna studie dock varit noggranna med att ta med det som 

är användbart för studien. 

 

6.6 Framtida studier 

Utöver de förslag om framtida studier som redan diskuterats kommer fler förslag till framtida 

studier diskuteras här. De redan nämnda förslagen omfattar studier gällande granskares 

uppfattningar om manualerna, förvaltningens uppfattning om nyttan med Miljöbyggnad i 

förhållande till kostnader, mer undersökning kring om ett verktyg eller en metod för 

beräkning av eventuella merkostnader för byggnadsbetyget Guld, studier gällande 

projektledares intresse för Miljöbyggnad, undersökningar av vilka prioriteringar på 

indikatornivå som anses vara speciellt viktiga för de högre byggnadsbetygen och studier för 

att undersöka om det stämmer att de fyra första indikatorerna ska prioriteras. 

 

Ett område för fortsatta studier skulle kunna vara att även intervjua andra aktörer som 

exempelvis brukarna av byggnaden, de som fattar beslut om byggnadsbetyg hos hyresgästen, 

hyresgästens ledning, hyresgästens byggchef, hyresgästens projektledare, personer som 

arbetar med hållbarhet hos hyresgästen, Akademiska Hus ledning, Akademiska Hus 

fastighetschef, Akademiska Hus byggnadschef, miljösamordnare på Akademiska Hus, 

Akademiska Hus hållbarhetschef, driftpersonal på Akademiska Hus, granskare på SGBC, 
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personer som sitter i Tekniska rådet gällande framgångsfaktorer och lärdomar från misstag 

för både certifieringsprocessen som helhet samt på indikatornivå. För Akademiska Hus del 

vore ovanstående intressant men ur ett bredare forskningsperspektiv vore det intressant att 

studierna är mer allmänna för fastighetsägare generellt istället för att vara specifika för 

Akademiska Hus. 

 

I den här studien har endast ett fåtal nybyggnader utvärderats och för fortsatta studier vore det 

därför intressant att fler nybyggnader utvärderas. Det vore även intressant att utvärdera 

befintliga byggnader och ombyggnationer av befintliga byggnader som är certifierade enligt 

Miljöbyggnad vid Akademiska Hus. Det skulle också kunna vara av intresse att utvärdering 

sker för samtliga byggnader, vid Akademiska Hus, som har certifierats med Miljöbyggnad. 

Eventuellt skulle även en jämförelse mellan Akademiska Hus arbete med Miljöbyggnad och 

övriga svenska fastighetsbolags arbete med Miljöbyggnad kunna göras, för att få en så bred 

kunskapsbas som möjligt i identifieringen av framgångsfaktorer samt lärdomar från misstag i 

certifieringsprocessen som helhet och på indikatornivå. För att identifiera framgångsfaktorer 

för att få Guld på indikatornivå och i byggnadsbetyg skulle framtida studier kunna studera 

fler utav Akademiska Hus byggnader med Guld i betyg samt Guldbyggnader från andra 

fastighetsbolag. Detta på grund av att det endast är ett fåtal byggnader som har eller ska 

verifieras för byggnadsbetyget Guld. 

 

Ett annat område för fortsatta studier som vore intressant att utvärdera är eventuella vinster 

och förluster med avseende på miljö, sociala samt ekonomiska aspekter av att uppnå bra 

betyg i Miljöbyggnad för Akademiska Hus. Detta skulle förslagsvis kunna ske genom 

livscykelanalys, social livscykelanalys samt genom livscykelanalys med avseende på 

miljöaspekter. 

 

Ett område för fortsatta studier skulle kunna vara att utveckla ett system för 

kunskapsåterföring i projekten. Det har i den här studien diskuterats att miljösamordnaren för 

respektive region skulle kunna utgöra spindeln i nätet för kunskapsåterföring inom regionen 

samt mellan regioner.  Efter respektive genomfört projekt skulle förslagsvis möten kunna 

hållas med samtliga involverade personer för att utvärdera framgångsfaktorer och lärdomar 

på indikatornivå och för certifieringsprocessen som helhet. Som stöd till möten skulle 

dessutom ett enkätformulär kunna utformas för utvärdering av det som också tas upp under 

möten. Det är dock viktigt miljösamordnaren inte får in alldeles för stora mängder 

information som är svåra att hantera. Förslagsvis skulle det kunna vara ett digitalt 

enkätformulär som är lätt att sammanställa. Formuläret skulle kunna innehålla frågor kring 

vad som har upplevts som framgångsfaktorer samt lärdomar från projektet på både 

indikatornivå och för certifieringsprocessen som helhet. Miljösamordnaren skulle kunna 

använda böcker, exempelvis Ejlertsson (1996), som är avsedd att fungera som handbok i hur 

en enkätundersökning ska genomföras. Regionalöverskridande kunskapsåterföring skulle 

kunna erhållas genom att Miljösamordnarna har möten eller genom att de skapar ett nytt 

forum för kunskapsåterföring som föreslagits ovan och delger varandra av relevant 

information. 
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7. Slutsatser 

Nycklarna till en framgångsrik certifieringsprocess med Miljöbyggnad, som har identifierats i 

den här studien, är engagemang hos betydelsefulla aktörer, tydliga och initiala mål som är 

gemensamma för hyresgäst och Akademiska Hus, kontinuerlig erfarenhetsåterföring, 

prioriteringar av indikatorer och då framförallt indikatorn Energianvändning, säkerställning 

av marginaler på indikatornivå, närvaro av en miljöbyggsamordnare under en stor del av 

byggprocessen och tydliga men inte för styrande rutiner. 

 

Nycklarna som har identifierats på indikatornivå för en framgångsrik certifieringsprocess 

med Miljöbyggnad är erfarenhetsåterföring mellan projekt gällande problem kopplat till 

SGBC för specifika indikatorer, att säkerställa marginaler på indikatornivå, att prioritera 

nyckelindikatorer och då framförallt indikatorn Energianvändning, närvaro av en 

miljöbyggsamordnare för förbättrat arbete med indikatorer och rutiner i form av en förstudie 

som bör ske tidigt under byggprojekt om möjligheten för att kunna erhålla Guld i 

byggnadsbetyg. 

 

De aktörer som generellt har identifierats som mest betydelsefulla är dels de som kan fatta 

beslut om vilket byggnadsbetyg som ska sättas och de aktörer som är viktiga för att målet ska 

kunna uppfyllas. Akademiska Hus ledning och hyresgästens ledning är ansvariga för vilket 

byggnadsbetyg som ska sättas. Projektledare kan också till viss del påverka målsättning för 

byggnadsbetyget. Aktörer som är viktiga för att målet ska kunna uppfyllas är projektledare, 

driftpersonal, brukare av byggnader, hyresgästens byggnadschef och projektledare samt 

övriga involverade i projekt. Dessa aktörers engagemang skulle kunna ökas genom utbildning 

som förslagsvis kan hållas av SGBC. Aktörers engagemang kan också ökas genom 

teambuilding och genom att inkludera Miljöbyggnad i gemensamma mål och under möten 

informera om samt diskutera Miljöbyggnad. 

 

Generellt hade flera intervjupersoner svårt att prata om misstag som begåtts under 

certifieringsprocessen, vilket kan bero på att det kan vara en känslig fråga eller att 

intervjupersoner har haft svårt att minnas eventuella misstag för certifieringsprocessen och 

för enskilda indikatorer då det kan ha varit flera år sedan som intervjupersonen arbetade med 

projektet. Dock kan de misstag som ändå har identifierats karaktäriseras av bristande rutiner, 

erfarenhetsåterföring och kompetens. 

 

Gällande rutiner har det framkommit att det finns en del problem när information om 

Miljöbyggnad ska lämnas över mellan olika skeden och en otydlighet kring vad som bör 

göras under olika faser av certifieringsprocessen. En lärdom från detta kan vara att 

arbetssättet för Miljöbyggnad kan förbättras genom att utveckla en tydligare guide som 

komplettering till den checklista och de byggprocess-scheman som redan finns.  Guiden kan 

ge förslag på: tydligare riktlinjer för när under byggskedet som olika saker inom 

Miljöbyggnad bör genomföras, mallar i form av färdiga texter till bygghandlingarna som 

underlättar redovisningen av Miljöbyggnadskrav i ansökan, en punktlista för vad som ska tas 

upp gällande Miljöbyggnad under möten i olika skeden och vilka som ska närvara, en 



72 

 

riktlinje om att miljöbyggsamordnaren kan genomföra en extra kontroll innan 

förfrågningsunderlaget skickas till entreprenören, en riktlinje om att ta hänsyn till 

Miljöbyggnads krav vid entreprenadbesiktningen och en riktlinje om att ha en ”vitbok” i 

projektet för bra och dåliga erfarenheter. Arbetssättet skulle möjligtvis också kunna förbättras 

om fler krav ställdes i Teknikplattformen, krav om att Miljöbyggnadsdokument ska redovisas 

separat vid överlämning till drift och att en miljöbyggsamordnare ska vara involverad i 

projektet. 

 

Ett misstag gällande otydlighet och brist på information i Miljöbyggnadsmanualer har 

identifierats, vilket i vissa fall lämnar fritt utrymme för egen tolkning, som riskerar att 

försvåra eller till och med äventyra verifieringsprocessen. I den här studien har detta problem 

identifierats för indikatorerna Fuktsäkerhet och Kvävedioxid. En lärdom från misstaget är att 

hantera det på ett bättre sätt vilket kan underlättas genom förbättrad kunskapsåterföring 

mellan projekt och utbildning av projektaktörer. Gällande problem kopplade till SGBC skulle 

det huvudsakliga ansvaret kunna ligga på SGBC även om Akademiska Hus i viss mån skulle 

kunna påverka SGBC genom Tekniska rådet. 

 

Flera misstag kan begås under både projektering och byggande, som exempelvis att fel 

fönster levereras, vilket ofta medför att indikatorn Energianvändning erhåller ett sämre betyg 

vid verifiering än vid preliminär certifiering. Därför bör indikatorn prioriteras och marginaler 

alltid säkerställas vilket kan underlättas genom utbildning för aktörer som är involverade i 

projekt. 

 

Det finns god förbättringspotential genom fortlöpande kunskapsåterföring vilket underlättar 

en framgångsrik certifieringsprocess. En miljösamordnare i varje region skulle kunna 

medföra förbättrade rutiner, optimala prioriteringar och säkerställning av marginaler på 

indikatornivå. Även engagemanget hos aktörer skulle kunna ökas genom information som 

kan erhållas genom kunskapsåterföring. Kunskapsåterföring är också av stor betydelse för att 

undvika misstag som är kopplade till prioritering av indikatorn Energianvändning, bristande 

kompetens, att verifieringstänket inte finns med under certifieringsprocessen och att 

granskare bedömer samma sak på olika sätt. 

 

Ett system för kunskapsåterföring inom och mellan regioner skulle kunna inrättas för att 

användas under och vid avslutat projekt. Kunskap som är relevant att återföra kan exempelvis 

handla om framgångsfaktorer, problem och lärdomar från problem som har uppstått i 

respektive projekt inom regionen. En föreslagen miljösamordnare i respektive region inom 

Akademiska Hus skulle kunna återföra denna kunskap mellan projekt genom möten och ett 

digitalt enkätformulär för samtliga involverade aktörer. Regionalöverskridande 

kunskapsåterföring skulle kunna erhållas genom att miljösamordnarna har möten och delger 

varandra relevant information. Miljösamordnaren kan dessutom förmedla problem gällande 

SGBC till gruppchefen för Energi- och Teknik på Akademiska Hus för att gruppchefen ska 

kunna lyfta problemen i Tekniska rådet. 
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Bilagor 
Nedan presenteras två bilagor som innehåller intervjumallar som användes för intervjuerna. 

Bilaga 1 

Bilaga 1 innehåller intervjumallen som användes för projektledare och miljöbyggsamordnare. 

 

Frågan som är riktad till externa intervjupersoner har rödmarkerats. 

Frågor till intervjupersoner som har arbetat med byggnaden som har verifierats har 

grönmarkerats. 

Frågor riktade till enbart miljöbyggsamordnare har blåmarketars. 

 

 

Roller och ansvarsområden 

● Har det varit tydligt exakt vad din roll har varit?  

○ På vilket sätt, kan du beskriva din roll? 

○ Hur utvecklades din roll under tiden? 

○ Har både en miljösamordnare och en certifierad miljöbyggsamordnare varit 

involverad i det här projektet? 

○ Hur har det påverkat din upplevelse av tydligheten av rollfördelningen? 

● Hur kan informationen om din roll och dina ansvarsområden förbättras? 

● Var du även engagerad i verifieringen av projektet?  

● Vilken roll hade du under verifieringen? 

● Vilka olika aktörer har spelat stor roll för miljöcertifiering i projektet? 

● Hur var engagemanget för miljöfrågor bland de olika aktörerna? 

● Kan du ge exempel på högt engagemang jämfört lågt engagemang för 

miljöcertifiering? 

● Vad har olika aktörer för kunskap och kompetens om miljöfrågor? 

● Kan du ge exempel på kunskap och kompetens om miljöfrågor och miljöcertifiering 

hos olika aktörer 

○ Aktörer med hög kompetens 

○ Aktörer med lägre kompetens 

● Hur har kompetensen utvecklats under åren? 

● För verifieringen kopplat till certifieringsprocessen vilken information är av stor vikt 

att de olika personerna som arbetar med förvaltning samt drift erhåller vid 

överlämnandet för att kunna erhålla önskade betyg på indikatornivå? 

● Vem och hur ska detta tillhandahållas till förvaltare och driftpersonal? Vad utav detta 

bör erhållas genom skriftlig dokumentation? 

 

Rutiner och arbetssätt 

● När och hur implementerade ni Miljöbyggnadskravet i projektorganisationen? 

○ Kan du ge exempel på en bra tid? 

○ Kan du ge exempel på en dålig tid? 

● I vilket skede i byggprocessen erhöll byggnaden preliminärt certifikat? 
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○ Kan du ge exempel på en bra tid? 

○ Kan du ge exempel på en dålig tid? 

● Vilka rutiner och riktlinjer gällande arbetssätt har varit viktiga för tillämpning av 

Miljöbyggnad i projektet? 

○ Har de följts? 

○ Är det något som har gjort att de inte har kunnat följas i detta fall? 

○ Hur har ni upplevt tydligheten av rutiner och riktlinjer gällande arbetssätt från 

Akademiska Hus sida? 

● Passar Akademiska Hus rutiner och riktlinjer gällande arbetssätt bra ihop med det som 

krävs för certifiering med Miljöbyggnad? 

● Användes skriftliga eller muntliga rutiner för certifieringsprocessen? 

○ Kan vi få tillgång till eventuella skriftliga instruktioner? 

● Hur kan rutiner och arbetssätt förbättras för certifieringsprocessen? 

○ Vilka rutiner och vilka riktlinjer gällande arbetssätt bör vara skriftliga? 

● Har ni skapat egna rutiner för arbetet med certifieringsprocessen? 

● Hur gick arbetet med verifieringen och när påbörjades den? 

● För verifieringen kopplat till certifieringsprocessen vilken information är det av stor 

vikt att de olika personerna som arbetar med förvaltning samt drift erhåller vid 

överlämnandet för att kunna erhålla önskade betyg på indikatornivå och därmed även 

på byggnadsnivå? 

● Av vem och hur ska detta tillhandahållas till förvaltare och driftpersonal? 

● Vad utav detta bör erhållas genom skriftlig dokumentation? 

 

 

Framgångsfaktorer för certifieringsprocessen som helhet 

● Vilka var de tre viktigaste faktorerna i projektet för att uppnå certifieringskraven? Kan 

du beskriva på vilket sätt? 

● Upplever du att inlärning eller kompetensutveckling är framgångsfaktorer? Hur 

skedde detta innan eller under projektets gång? 

● Är det viktigt att involverade personer har deltagit i tidigare byggnader som har 

certifierats för att det ska gå bra? 

● Hur kan man bäst utnyttja uppbyggda erfarenheter från tidigare projekt?  

● Vad tycker du är framgångsfaktorerna för att i verifieringen kunna behålla betyget 

som sattes under den preliminära certifieringen? 

● Hur kan framgångsfaktorer fångas upp och implementeras som standard i processen? 

 

Problem, misstag och systemfel för certifieringsprocessen som helhet 

● Kan du beskriva de hinder som ni stött på vid tillämpning av Miljöbyggnad? 

● Vilka var de tre mest påfrestande hindren eller systemfelen under 

certifieringsprocessen? 

○ Kan du beskriva på vilket sätt? 

○ Vad tror du är orsaken till att det har skett? 

● Hur har systemfel hanterats? 
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● Vilka åtgärder skulle kunna vidtas för att åtgärda samt minimera problem, misstag 

och systemfel? 

○ Vem ska vidta dessa åtgärder? 

● Finns det något mer i arbetet med certifiering som du tycker kan förbättras? 

○ Hur då? 

● Har något varit otydligt i certifieringsprocessen? 

● Vad kan vara de största hindrena för att i verifieringen lyckas behålla betyget som 

sattes under certifieringen? 

 

Lätta indikatorer 

● Vilka var de tre lättaste indikatorerna, enligt din erfarenhet med byggnaden, att uppnå 

betygen Silver och Guld på? 

○ Kan du beskriva på vilket sätt? 

○ Hur är kravställningen för dessa tre indikatorerna internt för Akademiska Hus? 

● Vad är anledningen till att vissa indikatorer fick Guld? 

● För verifieringen vilka indikatorer upplevs som lättare att uppnå betygen Silver och 

Guld på? 

 

Svåra indikatorer 

● Vilka var de tre svåraste indikatorerna, enligt din erfarenhet med byggnaden, att 

uppnå betygen Silver och Guld på indikatornivå? 

○ Kan du beskriva på vilket sätt? 

○ Vad är anledningen till att vissa indikatorer endast fick Brons i betyg? 

○ Hur är kravställningen för dessa tre indikatorer internt för Akademiska Hus? 

○ Vilka åtgärder skulle kunna göra det enklare att uppnå betygen Silver och 

Guld på indikatornivå för de tre svåraste indikatorerna? 

● Hur upplevde du arbetet med indikatorn Dagsljus? 

● För verifieringen vilka indikatorer upplevs som svårare att uppnå ett visst betyg på? 

 

Distans till Guld på indikatornivå 

● Hur har indikatorerna prioriterats? 

○ På vilket sätt? 

○ Borde indikatorerna ha prioriterats på något annat sätt? 

● Vilka indikatorer kommer troligtvis erhålla ett annat verifieringsbetyg än det betyg 

som indikatorerna fick under certifiering? 

● Vilka indikatorer är av högst prioritet för att höja slutbetyget från Silver till Guld?   

● Kopplat till höjning av betyg till Guld i byggnadsbetyg motstrider viktiga indikatorer 

varandra? 

● Hur hanterade ni indikatorer som motstrider varandra? 

● Vad har du för uppfattning om merkostnaderna för att uppnå Guld på byggnadsnivå 

jämfört med Silver? 
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Egenskaper och andra förutsättningar som underlättar eller försvårar 

certifieringsprocessen 

● Tycker du att byggnaden har några lägesspecifika eller andra specifika förutsättningar 

eller egenskaper som har underlättat certifieringsprocessen? 

○ Kan du i så fall nämna de tre viktigaste egenskaperna och/eller 

förutsättningarna för byggnaden som underlättar certifieringsprocessen? 

○ Hur? 

○ För verifiering är det några egenskaper och andra förutsättningar som 

underlättar certifieringsprocessen? 

● Tycker du att byggnaden har några specifika förutsättningar eller egenskaper som har 

försvårat certifieringsprocessen? 

○ Kan du i så fall nämna de tre viktigaste egenskaperna och/eller 

förutsättningarna för byggnaden som försvårar certifieringsprocessen? 

○ Hur? 

○ För verifiering är det några egenskaper och andra förutsättningar som 

försvårar certifieringsprocessen? 

 

Målsättningar 

● Vad är anledningen till att inte målet Guld sattes för byggnaden? 

● Vilka drev satsning på Silver/ Guld i byggnadsbetyg? 

● Har projektledare/miljöbyggsamordnare samt hyresgästen haft samma mål som 

Akademiska Hus gällande betyg för byggnaden och för enskilda indikatorer? 

● Skulle arbetet med målsättningen kunna förbättras? Hur? 
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Bilaga 2 

Bilaga 2 innehåller intervjumallen som användes för chefen för Miljöbyggnad på SGBC. 

 

Roller och ansvarsområden 

● Vad innebär din roll som teknisk chef på SGBC? 

● Vad är din roll i certifieringsprocessen? 

● Vilken roll har handläggare på SGBC i miljöcertifieringen?  

● Hur kan handläggare påverka certifieringsprocessen? 

● Vilken roll har granskare från SGBC i miljöcertifieringen? 

● Hur kan granskare påverka certifieringsprocessen? 

● Vilka aktörer har enligt din erfarenhet stor påverkan för en lyckad miljöcertifiering? 

● Hur brukar engagemanget vara för miljöfrågor bland de olika aktörerna? 

● Kan du ge exempel på högt engagemang jämfört lågt engagemang för 

miljöcertifiering bland dessa aktörer? 

● Kan du ge exempel på kunskap och kompetens om miljöfrågor och miljöcertifiering 

hos olika aktörer  

○ Aktörer med hög kompetens 

○ Aktörer med lägre kompetens 

● Hur har kompetensen utvecklats under åren? 

 

Rutiner och arbetssätt 

● När är det som mest lämpligt att implementera Miljöbyggnadskravet i 

projektorganisationen?  

○ Kan du ge exempel på en bra tid? 

○ Kan du ge exempel på en dålig tid? 

● När är det som mest lämpligt att skicka in ansökan?  

○ Kan du ge exempel på en bra tid? 

○ Kan du ge exempel på en dålig tid? 

● Vilka rutiner och riktlinjer gällande arbetssätt är viktiga för tillämpning av 

Miljöbyggnad i projekten? 

● Hur arbetar SGBC med att förbättra tydligheten i manualer som finns tillgängliga via 

er hemsida? 

● För verifieringen kopplat till certifieringsprocessen vilken information är det av stor 

vikt att de olika personerna som arbetar med förvaltning samt drift erhåller vid 

överlämnandet för att kunna erhålla önskade betyg på indikatornivå och därmed även 

på byggnadsnivå? 

● Av vem och hur ska detta tillhandahållas till förvaltare och driftpersonal? 

● Kan du berätta lite om de viktigaste ändringar som gjorts till Miljöbyggnad 3.0? 

 

Framgångsfaktorer för certifieringsprocessen som helhet 

● Vilka är de tre viktigaste faktorerna i projekten för att uppnå certifieringskraven? 

● Upplever du att inlärning eller kompetensutveckling är framgångsfaktorer?  

○ Hur sker detta innan eller under projektens gång? 
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● Är det viktigt att involverade personer har deltagit i tidigare byggnader som har 

certifierats för att det ska gå bra? 

● Hur kan man bäst utnyttja uppbyggda erfarenheter från tidigare projekt? 

● Vad tycker du är framgångsfaktorerna för att i verifieringen kunna behålla betyget 

som sattes under den preliminära certifieringen? 

● Hur kan framgångsfaktorer fångas upp och implementeras som standard i processen? 

 

Problem, misstag och systemfel för certifieringsprocessen som helhet 

● Vilka tre hinder eller systemfel under certifieringsprocessen upplevs som mest 

påfrestande? 

○ För vilka är det ett hinder? 

○ Kan du beskriva på vilket sätt? 

○ Vad tror du är orsaken till att det har skett? 

● Hur hanteras systemfel på bästa sätt? 

● Vilka åtgärder skulle kunna vidtas för att åtgärda samt minimera problem, misstag 

och systemfel? 

○ Vem ska vidta dessa åtgärder? 

● Finns det något mer i arbetet med certifiering som du tycker kan förbättras? 

○ Hur då? 

● Vilka otydligheter under certifieringsprocessen upplevs ofta som problematiska? 

○ Hur kan man åtgärda det? 

● Vad kan vara de största hindrena för att lyckas behålla betyget som sattes under 

certifieringen? 

 

Lätta indikatorer 

● Vilka är de tre lättaste indikatorerna att uppnå betygen Silver och Guld på? 

○ Kan du beskriva på vilket sätt? 

 

Svåra indikatorer 

● Vilka är de tre svåraste indikatorerna att uppnå betygen Silver och Guld på 

indikatornivå? 

○ Kan du beskriva på vilket sätt? 

 

Distans till Guld på indikatornivå  

● Hur bör indikatorer prioriteras? 

● Vilka indikatorer kommer troligtvis erhålla ett annat verifieringsbetyg än det betyg 

som indikatorerna fick under certifiering? 

● Vad beror det på? 

● Hur hanteras indikatorer som motstrider varandra? 

● Vad har du för uppfattning om merkostnaderna för att uppnå Guld på byggnadsnivå 

jämfört med Silver? 
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Egenskaper och andra förutsättningar som underlättar eller försvårar 

certifieringsprocessen 

● Finns det några lägesspecifika eller andra specifika förutsättningar eller egenskaper 

som underlättar certifieringsprocessen för byggnaderna?  

○ Kan du i så fall nämna de tre viktigaste egenskaperna och/eller 

förutsättningarna som underlättar certifieringsprocessen? 

○ Hur? 

● Finns det några lägesspecifika eller andra specifika förutsättningar eller egenskaper 

som försvårar certifieringsprocessen för byggnaderna? 

○ Kan du i så fall nämna de tre viktigaste egenskaperna och/eller 

förutsättningarna som försvårar certifieringsprocessen? 

○ Hur? 

 

Målsättningar 

● Vad är anledningen till att inte målet Guld sätts? 

● Skulle arbetet med målsättningen kunna förbättras? Hur? 
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Bilaga 3 

Bilaga 3 innehåller en tabell över de fyra utvalda nybyggnadernas egenskaper. 

 

Tidigare 

region inom 

Akademiska 

Hus 

Byggnadstyp Manualversion Certifieringsnivå Prel. 

cert./verifierad 

Utfärdat 

preliminärt 

certifikat 

(resp. 

verifiering) 

Stockholm Lokalbyggnad 2.1 Guld Prel. cert 2014 

Uppsala Lokalbyggnad 2.1 Silver Prel. cert 2016 

Syd Lokalbyggnad 2.0 Silver Prel. cert 2014 

Mitt Lokalbyggnad 2.1 Silver Verifierad 2014 (2016) 

 

Tabell 4: Tabellen illustrerar byggnadernas regiontillhörighet, byggnadstyp, manualversion, certifieringsnivå, 

om de har preliminärcertifierats eller verifierats och vilket år de fick preliminärt certifikat respektive verifikat ( 

(Akademiska Hus, 2014a); (Akademiska Hus, 2016b); (Akademiska Hus, 2014b); (Akademiska Hus, 2014c); 

(SGBC, 2017d). 
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Bilaga 4 

I Bilaga 4 redovisas de 15 första indikatorerna som gäller för nybyggnationer som certifieras 

med Miljöbyggnad. 

 

Indikatornummer Indikator Aspekt Område 

1 Energianvändning Energianvändning  

Energi 2 Värmeeffektbehov Effektbehov 

3 Solvärmelast 

4 Energislag Energislag 

5 Ljudmiljö   

 

 

 

 

Innemiljö 

6 Radon  

Luftkvalitet 7 Ventilationsstandard 

8 Kvävedioxid 

9 Fuktsäkerhet Fukt 

10 Termiskt klimat 

vinter 

 

Termiskt klimat 

11 Termiskt klimat 

sommar 

12 Dagsljus Dagsljus 

13 Legionella Legionella 

14 Dokumentation av 

byggvaror 

Dokumentation  

Material 

15 Utfasning av farliga 

ämnen 

Utfasning 

 

Tabell 5: Tabellen beskriver de 15 indikatorer som ingår för bedömningen av nybyggnader och hur 

indikatorerna delas in i olika aspekter och områden (SGBC, 2014). 

 


