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Abstract 

This bachelor’s thesis has its main focus on green buildings on the market for housing [in 

Sweden] and what is involved in the area of environmental certifications and ecolabelling of 

these buildings. How vast is one consumer’s knowledge about environmental certifications and 

markings on the housing market? This is an interesting question that is discussed continuously 

throughout this essay. The fact that consumers get more and more sustainable and aim towards 

making more sustainable choices for themselves when it comes to travel and consuming 

different goods, is not unfamiliar to anyone. But what does it look like when it comes to the 

housing market and when a consumer is presented with the choice of choosing a home which 

is in an apartment that is covered by environmental certifications? This bachelor’s thesis 

contains three main questions that revolve around how big the demand for apartments in an 

environmentally certified house is, what connection this has to the profitability of building 

actors and last but not least, which certification or ecolabel is the most preferable on the market 

for housing. 

A total of six people have been interviewed for this bachelor’s thesis, during the spring of 2019. 

The participants are all working for different building companies, either as contractors or on 

the market for commercial buildings or the market for housing. These people are either 

sustainability managers, CEOs or responsible for the sustainability of the company. Apart from 

these interviews a survey was filled by numerous people where the main question was to 

examine which three preferences were most popular when it comes selecting a new apartment. 

The result, from the six interviews and the survey, was entwined with the screening of the 

different environmental certifications and ecolabels in an analysis. The analysis argued that the 

demand for environmentally certified buildings on the commercial market is a lot higher than 

the demand for these on the market for housing. The customer is not briefed enough, and the 

companies need to step up their marketing and make environmentally certified buildings more 

attractive for the customer. Buildings that are environmentally certified generates a higher 
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operations net since lower operations and maintenance costs tend to get lower if the building is 

certified, in comparison to a non-certified building. This, despite the low demand on 

environmental certifications, is an attractive aspect for building actors that use these 

certifications. When a building has an ecolabelling, it is effective in different aspects, such as 

when it comes to the appropriate selection of sustainable materials. A building that is equipped 

with an ecolabel only affects the production of the building. However, a building that is 

environmentally certified looks to the continued management of the facility. Most participants 

in the interviews suggest that the ecolabel Svanen is the best one for the housing market since 

it is most recognizable by customers. However, they point out that the certification 

Miljöbyggnad is a better choice if they are interested in, not only the production phase of the 

building but also the continued facility management.   
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Sammanfattning 
 

Detta examensarbete fokuserar på gröna byggnader på bostadsmarknaden, samt vad 

miljöcertifiering och miljömärkning av byggnader innebär. Hur stor är egentligen vetskapen 

om miljöcertifieringar och miljömärkningar hos kunder på marknaden för bostäder? Det är en 

intressant fråga som är återkommande i denna uppsats. Att konsumenter blir mer och mer 

miljömedvetna och strävar efter att göra mer hållbara val och välja rätt alternativ när det 

kommer till livsmedel och resor är inget som är främmande för någon. Men hur ser det ut när 

det kommer till bostadsmarknaden och när en konsument ställer sig inför att välja en bostad 

som finns i ett hus som omfattas av miljöcertifieringar? Examensarbetet behandlar tre 

huvudfrågor som berör efterfrågan på miljöcertifieringar på bostäder, vad detta har för koppling 

till byggaktörer lönsamhet samt vilken eller vilka miljöcertifieringar eller miljömärkningar som 

är att föredra på bostadsmarknaden. 

I examensarbetet har totalt sex intervjuer utförts under hösten 2019 där de deltagande 

representerar olika byggföretag i Sverige från antigen den kommersiella marknaden, 

bostadsmarknaden eller entreprenadföretag från byggskedet. De intervjuade är antingen 

hållbarhetschefer, VD eller på något sätt ansvariga för hållbarheten på företaget. Utöver dessa 

intervjuer skapades även en enkät som undersökte vilka tre variabler som hamnade högst när 

det kommer till att välja en ny bostad. Resultatet från empirin, i form av intervju och enkät, 

knöts samman med redogörelsen om miljöcertifieringar och miljömärkningar är i en avslutande 

analys. Examensarbetet mynnade ut i att efterfrågan på miljöcertifieringar och miljömärkningar 

på bostadsmarknaden inte är i paritet med efterfrågan på dessa på den kommersiella marknaden. 

Kunden har inte tillräckligt med information om vad dessa innebär och företagen behöver bli 

bättre på att nå ut till kunderna för att göra miljöcertifierade och miljömärkta bostäder mer 

attraktiva i kundens ögon. Miljöcertifierade byggnader genererar ett högre driftnetto då drift- 

och underhållskostnader för en miljöcertifierad byggnad blir lägre då den har högre krav på 

energianvändning och prestanda, i jämförelse med ett brunt hus. Detta, trots en låg efterfrågan 
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hos kunderna, är en attraktiv aspekt för de byggaktörer som använder sig av 

miljöcertifieringarna. En miljömärkt byggnad är bra utifrån olika aspekter, liksom att den 

producerats av noga utvalda material. Däremot berör en inte miljömärkt byggnad den fortsatta 

förvaltningen, vilket en miljöcertifierad byggnad istället gör. Flertalet av de som intervjuats till 

detta examensarbete påpekar att Svanenmärkta hus kan vara ett bättre alternativ om företaget 

vill marknadsföra deras byggnader med ett mer igenkänt varumärke som Svanen. Däremot 

anser de att Miljöbyggnad är ett bättre alternativ då denna miljöcertifiering inte bara behandlar 

produktionsskedet utan även förvaltningen av byggnaden. 
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Förord 

 

Detta examensarbete har genomförts under våren 2019 på Kungliga Tekniska Högskolans 

kandidatprogram Fastighetsutveckling med fastighetsförmedling. Examensarbetet utgör det 

slutliga momentet för erhållande av examen Teknologie Kandidat. 

Vi vill först och främst tacka våra handledare, Eidar Lindgren på KTH och Ebbe Tjäder på 

Stena Fastigheter som har guidat oss igenom detta examensarbete. Speciellt tack till Ebbe som 

hjälpte oss att ta fram ett intressant och aktuellt ämne. Era goda tankar och råd har varit mycket 

värdefulla för oss.  

Vidare vill vi även tacka Anna Denell, Filip Elland, Anna Freiholtz, Niclas Melander, Caroline 

Sundqvist och Anna Uhrus för deras deltagande på våra intervjuer under våren 2019. Deras 

svar har väglett oss genom arbetets gång och gett goda synpunkter och vinklar för ämnet 

miljöcertifieringar. 

Stort tack till alla deltagande för er medverkan i detta examensarbete. 

 

Stockholm, maj 2019 

Jesper Lindstrand och Astrid Ålander 
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund till val av ämne 

Miljöcertifiering och miljömärkning av byggnader är två begrepp som i folkmun kan låta en 

aning diffusa och det kan vara svårt att klargöra vad de faktiskt innebär genom att endast lyssna 

till orden. I byggvärlden talas det mycket och ofta om att det skall byggas hållbart med hållbara 

material, men vad innebär det egentligen att en byggnad har blivit miljöcertifierad eller 

miljömärkt? Är hållbart och miljöanpassat byggande endast en fasad eller en typ av 

marknadsföringsmetod eller finns det något mer som ligger till grund för denna indelning av 

byggnader? I detta arbete skall en kartläggning göras över de olika miljöcertifieringarna och 

miljömärkningarna som används på den svenska byggmarknaden. Idag är konsumenter mer 

miljömedvetna och efterfrågar mer klimatsmarta alternativ när det kommer till produkter i 

mataffären likväl som för resor och dylikt. Men finns det någon efterfrågan på 

bostadsmarknaden när det kommer till miljöcertifieringar eller miljömärkning av bostäder när 

en konsument står inför ett framtida bostadsköp?  

Något som behandlas i uppsatsen är huruvida konsumenterna är tillräckligt informerade om de 

miljöcertifieringar eller miljömärkningar som finns att tillhandahålla på marknaden för 

bostäder. Finns det en efterfrågan hos konsumenterna eller är detta endast något som 

byggbolagen intalar sig? För att ge både läsarna till examensarbetet, men även författarna till 

detta, en djupare inblick i situationen kring vetskapen om miljöcertifiering och miljömärkning 

har en enkätundersökning genomförts. Denna enkät bjuder in till förståelsen för hur personer 

resonerar kring införskaffandet av en ny lägenhet och hur de prioriterar olika variabler vid val 

av bostad. Vilka incitament finns det som gör att byggföretagen anser att det är lönsamt att 

utföra denna typ av process när det kommer till att miljöcertifiera delar av sitt bestånd? Finns 

det belägg för att kunden efterfrågar att det finns ett utbud av miljöcertifierade bostäder eller är 

det endast ett kostsamt knep för företagen att differentiera sig på marknaden? Är det möjligt att 

miljöcertifieringar kan leda till sänkta driftkostnader för fastighetsägaren? Kan det möjligtvis 

vara så att byggföretag främst väljer att använda olika typer av miljöcertifieringar eller 

miljömärkningar för att stärka sin CSR och att öka sin goodwill? 

Författarna har valt detta ämne då det är mycket relevant och aktuellt samt då de anser att 

konsumenter behöver informeras mer om vilka miljöcertifieringar som finns, vad de behandlar 
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och vad de står för. Ämnet hållbarhet har inte haft så stor slagkraft i kursinnehållet på det 

program som författarna studerar. Författarna vill därför, med hjälp av denna uppsats, 

introducera läsaren likväl sig själva till detta ämne då det är viktigt att se till de hållbara 

aspekterna när det kommer till byggande. I en djungel av miljöcertifieringar och 

miljömärkningar, där utbudet av informationen kring dessa är något begränsad, är det intressant 

att dyka in i detta ämne och förklara begreppen djupare för att få en förståelse för hur marknaden 

ser ut. 

1.2 Syfte 

Syftet med detta examensarbete är att redogöra för begreppet miljöcertifiering och 

miljömärkning samt koppla dessa till den svenska bostadsmarknaden med avseende på 

byggherrars lönsamhet och konsumenters val av bostad.  

1.3 Avgränsning 

I tidigare studier har ämnet för miljöcertifieringar behandlats för den kommersiella marknaden. 

Författarna har i detta examensarbete valt att avgränsa innehållet till bostadsmarknaden av 

miljöcertifierade hyreshus i Sverige med hjälp av fyra olika miljöcertifieringar; Miljöbyggnad, 

BREEAM-SE, LEED och GreenBuilding samt miljömärkningen Svanen. Denna avgränsning 

görs då dessa miljöcertifieringar och miljömärkningar är de som är mest förekommande på den 

svenska marknaden och som har störst betydelse vid en mer informativ redogörelse av de olika 

alternativen som byggföretag har för vana att använda sig av. 

1.4 Frågeställning 

I detta examensarbete har författarna valt att diskutera problematiken kring miljöcertifiering 

och miljömärkning av byggnader i den mån det finns en efterfrågan av dessa eller ej hos 

konsumenter på bostadsmarknaden. Denna problematik har formulerats då författarna är 

intresserade av att veta vilka belägg som ligger till grund för att byggaktörer väljer att använda 

sig av miljöcertifieringar och/eller miljömärkningar. Finns det någon korrelation mellan 

konsumenters efterfrågan på miljöcertifieringar och miljömärkningar och företagens lönsamhet 

som motiverar företagen att miljöcertifiera sitt bestånd? Författarna har, utifrån denna 

problematik, valt att ta fram tre frågeställningar, presenterade nedan, för att stödja 

undersökningen av uppsatsens syfte och konkretisera examensarbetets innehåll. 
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Frågeställningen lyder; 

1. Är efterfrågan på miljöcertifiering av byggnader på bostadsmarknaden i paritet med 

efterfrågan på miljöcertifierade byggnader på den kommersiella marknaden? 

2. Är det lönsamt att miljöcertifiera en byggnad? 

3. Vilken miljöcertifiering är att föredra sett till den svenska bostadsmarknaden? 

1.5 Hypotes 

Detta examensarbete har delvis skapats då författarna har en hypotes som de gärna undersöker 

under uppsatsens gång. Denna hypotes behandlar till stor del resultatet av enkätundersökningen 

som presenteras i avsnitt fem. Hypotesen kring utfallet av denna enkät är att kunder på 

marknaden förmodligen värdesätter variabeln miljöcertifiering lägre än andra mer 

fundamentala variabler, liksom läge och planlösning, vid val av bostad. Emellertid misstänker 

författarna att byggföretagen främst använder sig av miljöcertifieringar för att associera 

företagsnamnet med en typ av goodwill, samt för att låta mer attraktiva för kunderna. 

1.6 Disposition 

Författarna har delat in examensarbetet i olika avsnitt som ingår i totalt sju kapitel. Det aktuella 

kapitlet, kapitel ett, tar upp bakgrund till val av ämne följt av syftet med tillhörande avgränsning 

och frågeställning. Som en avslutande del av kapitel ett presenteras även en hypotes som 

författarna har komponerat följt av denna disposition. 

I kapitel två presenteras den valda metoden och tillvägagångssättet för insamlandet av det 

empiriska materialet med tillhörande kvalitativa eller kvantitativa insamlingsmetoder av data. 

I kapitel tre behandlas lämpliga teorier för att ge stöd och underlag för innehållet i 

examensarbetet. I kapitel fyra görs en redogörelse av de olika miljöcertifieringar och 

miljömärkningar som används på den svenska marknaden i dagsläget. Vidare i kapitel fem 

presenteras empirin och det faktiska resultatet som erhållits med hjälp av sex intervjuer och 

datainsamling genom en enkätundersökning. I kapitel sex ges en analys och en diskussion av 

empirin med stöd av de teorier som behandlats tillsammans med relevant bakgrundsinformation 

till ämnet. Analysen och diskussionen mynnar till sist ut i ett avslutande kapitel sju där en 

konkret slutsats presenteras för att knyta ihop innehållet.  
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2. Metod 

Till detta examensarbete har ett flertal metoder använts för att samla empiriskt material. Nedan 

presenteras de olika metoderna, motivering till valet av dessa följt av en transparent källkritik 

till de valda metoderna.  

2.1 Datainsamling 

En stor del av denna uppsats handlar om att redogöra för de olika miljöcertifieringar som finns 

att tillhandahålla på̊ den svenska marknaden för kommersiella byggnader liksom för 

bostadshus. Under arbetets gång granskades fakta från myndigheter och organisationer för att 

få fram relevant information och stöd för denna information som presenteras i avsnitt fyra. 

2.2 Intervjuer med byggföretag 

Som en del av insamlingen av information till detta kandidatexamensarbetet har en del gjorts 

baserade på intervjuer med olika personer med stor kunskap inom området för hållbarhet och 

gröna byggnader. Detta tillsammans med relevanta och kompletterande källor, från databaser 

och myndigheter, används för att få en djupare och mer neutral inblick i de olika typerna av 

miljöcertifiering för fastigheter som används i Sverige. Intervjuer i forskningssammanhang kan 

innebära både kvalitativa och kvantitativa intervjuförfaranden, där det kvalitativa 

tillvägagångssättet präglas av semi- eller ostrukturerade intervjuer. För att intervjua 

byggföretagen användes en semistrukturerad intervjumall med övergripande frågor kring den 

interna verksamheten, finansiella aspekter samt framtida aspekter (se bilaga 1). Eftersom att 

studien använt sig av semistrukturerade intervjuer framgår inte alla frågor som ställts till 

respondenterna av intervjumallen, då de flesta frågor som ställs vid ett sådant förfarande skapas 

under intervjuernas gång (Blomkvist & Hallin, 2015). Varför denna metodik valts är för att den 

anses vara den vanligaste vid insamling av empiriskt material genom intervjuer (Blomkvist & 

Hallin, 2015). 

2.2.1 Urval av respondenter 

Vid urvalet av respondenter till intervjuerna har särskild vikt lagts på deras kunskaper inom 

ämnet för gröna byggnader och miljöcertifieringar, varför intervjuer genomförts med 

hållbarhetsansvariga på sex olika byggföretag som ansetts vara relevanta för uppsatsen. Ett 
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urval av företag har gjorts bland stora aktörer på marknaden, oberoende av deras användning 

av miljöcertifiering i sitt respektive bestånd av fastigheter. Denna metod vid urvalsprocessen 

används för att minska risken av att, från början, ge examensarbetet en åsiktsstark och färgad 

bild av marknaden för miljöcertifieringar, utan en som är mer öppen och transparent. Urvalet 

av respondenter har även gjorts från olika delar av fastighetsmarknaden, både på den 

kommersiella sidan men även på bostadssidan. Detta urval bjuder in till en förståelse för vilka 

skillnader det finns på de olika blocken och hur kunskapen om miljöcertifieringar kan variera.  

2.2.2 Anonymitet av respondenter 

Författarna har vid sammanställandet av det empiriska materialet, från de utförda intervjuerna, 

valt att anonymisera respondenterna. Att presentera materialet genom anonymitet tillåter 

respondenten att uttrycka sina åsikter fritt och utan press att åsikterna kan användas mot 

respondenten. Detta är även en metod för att minska möjligheten för respondenten att indirekt 

marknadsföra sig genom sina svar i intervjun. Huvudsaken med intervjuerna är att läsaren skall 

få en bättre förståelse för hur världen för gröna byggnader och tillhörande miljöcertifieringar 

och miljömärkningar ser ut, med transparens och opartiskhet. 

2.3 Enkätundersökning 

En enkät med tre kortfattade frågor har genomförts, med frågorna; vilka tre variabler som spelar 

störst roll vid valet av lägenhet, ålder på den svarande samt om denna sedan känner till vad en 

miljöcertifiering och miljömärkning innebär. Detta görs för att studera vad konsumenter på 

bostadsmarknaden värdesätter när de står inför valet att välja bland ett urval av lägenheter 

oavsett om det gäller hyresrätt eller bostadsrätt. Valet av variabler överensstämmer med flertalet 

av de som går att välja på sökmotorer för lägenheter och hus. Därefter har ett flertal andra 

variabler lagts till för att få en bredare korrespondens från respondenterna där de verkligen får 

tänka till om vad de värdesätter högst. Indelningen av ålder har utförts utifrån den ålder då 

personen i fråga är myndig och vidare upp mot +65 år. 

Enkäten har skapats av författarna till följd av saknad information gällande konsumenters 

preferenser vid val av lägenhet, i tidigare studier. Den genomsnittliga åldern på enkätdeltagarna 

anses även vara mycket representativ för de konsumenter som inom en snar framtid står inför 

att införskaffa sig en ny bostad. 
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2.4 Valet och kritik av metoder 

Författarna och skaparna av enkäten har gott förtroende för de intervjuade personerna till detta 

examensarbete. Samtidigt som de intervjuade har en bred och hög kompetens inom området för 

miljöcertifiering inom byggbranschen har en transparent förhållning till dessa svar hållits för 

att skilja ren fakta från åsikter. En vidare diskussion av respondenternas åsikter som ges vid 

alla intervjutillfällen kommer att diskuteras vidare i analysen då det totala resultatet av empirin 

skall analyseras och bearbetas med objektiva ögon. 

Enkäten har en begränsad räckvidd då den i första hand distribuerats till författarnas nätverk 

(vilket senare framgår tydligare i resultatet av åldersfördelningen). Enkäten ger däremot en 

inblick i hur många resonerar vid införskaffning av en framtida lägenhet vilket författarna ändå 

ser som betydelsefull och relevant information som kan komma att ha stor vikt vid vidare analys 

av resultatet. Enkäten är vidare ett exempel på en kvantitativ intervju, även kallad strukturerad 

intervju, i den mening att respondenterna ombetts ge kortfattiga svar på ett färdigt formulär. 

Syftet bakom denna typ av intervjumetodik är att samla in kvantifierbara svar i form av siffror 

istället för ord, till skillnad från den kvalitativa metodiken (Blomkvist & Hallin, 2015). I denna 

studie har författarna valt att genomföra både kvalitativa och kvantitativa intervjuer för att få 

både en samling av empiriskt material till ämnet, samt kvantifierbara svar som kan användas 

för vidare diskussioner och slutsatser i denna rapport. 
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3. Teori 

I denna del tas relevanta teorier upp som har stor betydelse för hur marknaden ser ut, där företag 

på fastighetsmarknaden är verksamma. De valda teorierna är CSR, Equal Information, 

Asymmetrisk information och SWM, dessa stämmer väl överens med valet av ämne och kommer 

ligga till grund för resonemanget i analysen.  

3.1 Corporate Social Responsibility 

Corporate Social Responsibility, i kortfattad form CSR, sammanfattar det sociala 

företagsansvar som finns inom verksamheten. CSR tar upp de [sociala] frågor som behandlar 

miljömässiga, ekonomiska och sociala delar av företagets verksamhet som i det stora hela 

handlar om att gynnar andra mer än vad de bidrar till själva företagsverksamhetens 

egenintressen. CSR används ofta inom verksamheter för att ge en värdehöjande bild av 

företaget (McWilliams & Siegel, 2001). Ett exempel på vad ett företags CSR i verksamheten 

kan vara återvinning eller användning av mer miljövänliga och hållbara produkter och material, 

undvika föroreningar i olika mån etc. 

3.2 Equal information  

Teorin Equal Information innebär att parter som är verksamma på en och samma marknad skall 

tillhandahålla exakt lika information i alla avseenden. Information på flera olika typer av 

marknader är att anse som mycket värdefull då denna kan ge konkreta och avgörande fördelar. 

De olika parterna på en marknad kan alltså inneha både olika mängd men även olika typer av 

information, detta syftar till informationsasymmetri. Equal Information skulle alltså innebära 

att ingen av parterna på marknaden innehar någon typ av fördel över en annan part, när det 

kommer till känd information (Boatright, 2014). 

3.3 Asymmetrisk information 

Om parterna på marknaden inte innehar samma information i en situation så uppstår begreppet 

informationsasymmetri som baseras på innehållet i teorin Asymmetrisk Information. Detta kan 

i sig bidra till att en av parterna får en mer fördelaktig position på marknaden då de är betydligt 

mer informerade när informationen är ojämnt fördelad mellan parterna. Informationsasymmetri 

är mycket oundvikligt i verkliga sammanhang, till skillnad från teorin om Equal Information, 
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då det är svårt att förmedla identisk information mellan parter oavsett marknad de är verksamma 

inom (Boatright, 2014). 

3.4 Shareholder Wealth Maximization 

Shareholder wealth maximization, i kortfattad form SWM, är en teori som menar på att varje 

publikt aktiebolag har som mål att maximera avkastning på eget kapital. Teorin har med åren 

diskuterats och mynnat ut i två alternativa sätt att se på SWM. Det första alternativet, den starka 

SWM, har med åren blivit synonym med corporate objective och teorin menar att både styrelse- 

och aktieägares främsta fokus skall ligga på att maximera avkastningen. Enligt detta alternativ 

ses CSR som en vinstminimerande faktor, förutsatt att det inte inbringar större vinster i 

framtiden. Detta alternativ associeras med en tro på minimalt inflytande från etiska och rättsliga 

aspekter på verksamheten. Det andra alternativet, den svagare SWM, har en mer nyanserad syn 

på teorin. Det främsta målet är fortfarande att maximera avkastningen på eget kapital, men 

synen på detta är inte lika strikt. Här tas det hänsyn till CSR och intresset hos kunder, 

leverantörer och anställda. I detta alternativ välkomnas rättsligt och etiskt inflytande från 

omvärlden på verksamheten. Det är upp till företaget att välja vilket sorts fokus de använder sig 

av på SWM, eller om de vill använda sig av en kombination av alternativen (Boatright, 2010).  
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4. Redogörelse för miljöcertifiering och miljömärkning 

Innan det insamlade empiriska materialet presenteras i avsnitt fem i detta examensarbete är det 

viktigt att läsarna till arbetet får en introduktion till olika områden som kommer att spela en stor 

roll för vad respondenterna i intervjuerna har att säga. Författarna har därför i denna del valt att 

introducera läsaren till begreppen gröna byggnader och vad innebörden av miljöcertifiering 

och miljömärkning är samt vad de olika miljöcertifieringarna och miljömärkningarna som 

presenterats i avgränsningen innebär och hur de är strukturerade. I detta kapitel presenteras den 

redogörelse som är ett av delmomenten i detta examensarbete. 

4.1 Gröna Byggnader 

Något som kommer att tas upp senare i examensarbetet är det faktum att gröna byggnader, 

oavsett om de genomgått processen av miljöcertifiering eller miljömärkning, så omfattas dessa 

av alla typer av hus för alla typer av ändamål. Gröna byggnader kan alltså vara bland annat 

hotell, gallerior och andra kommersiella byggnader men även småhus, flerfamiljshus, förskolor, 

skolor etc. Som tidigare nämnt är en stor byggsten i detta examensarbete att ge en djupare 

inblick i havet av miljöcertifieringar och miljömärkningar samt att ge en djupare förklaring och 

redogörelse över hur alla de olika kan skiljas åt. Att de har olika kvalifikationer och gränser för 

vad som skall omfattas av en byggnads standard utifrån de olika metoderna kan skapa förvirring 

då begreppet gröna byggnader låter positivt i flera bemärkelser. Utöver termen gröna 

byggnader så kan det vara viktigt att känna till termen brunt hus eller dylikt som ofta används 

för att beskriva kontrasten till vad ett grönt hus innebär. Ett brunt hus är alltså ett hus som inte 

genomgått någon typ av process för miljöcertifiering och som alltså inte omfattas av några 

hållbarhetskrav.  

Utöver gröna byggnader är det viktigt att läsaren till detta examensarbete känner till passivhus, 

noll-energihus och plus-energihus (plushus). Ett passivhus är ett så kallat smart och effektivt 

hus som lagrar energi och återanvänder denna istället för att göra sig av med allt överflöd. Huset 

har välisolerade väggar som håller värme inne och ett välfungerande ventilationssystem. När 

det kommer till uppvärmning av dessa hus sker detta främst från kroppsvärme när personer rör 

sig inne i passivhuset. Nästa steg i hierarkin för smarta hus är noll-energihus eller plus-

energihus som inte bara lagrar energi utan även genererar energi, detta i form av solceller 
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och/eller vindgeneratorer. Dessa hus genererar mer energi än vad de förbrukar vilket väl 

förklarar namnen noll-energi eller plushus (Johansson & Sköld, 2014).  

För att ge en introduktion till de två begreppen miljöcertifiering och miljömärkning ges nedan 

en djupare förklaring till dessa, vad de behandlar och hur de används. Det som sammanför de 

två begreppen är att de är två olika benämningar som används för att beskriva genom vilken 

struktur en byggnad har certifierats eller godkänts utifrån olika kvalifikationskrav. 

4.2 Miljöcertifiering 

Miljöcertifieringar används för att bekräfta att en byggnad har uppnått en specifik 

kvalifikationsnivå för prestanda, energiförbrukning och produktionsmaterial samt att denna är 

hållbar utifrån ett ekonomiskt och miljömässigt perspektiv. Certifieringar måste upprätthållas 

och fortsätter inte byggnadens standard att följa kraven för miljöcertifieringar kommer 

miljöcertifieringen att tas bort (SGBC, 2019). 

Miljöcertifieringar har tagits fram för exempelvis stadsdelar och byggnader, på både 

bostadsmarknaden och på den kommersiella marknaden. Tillsammans bidrar dessa till att 

upprätthålla ett aktivt arbete mot ett mer hållbart byggande. Miljöcertifieringar som BREEAM, 

LEED, GreenBuilding och Miljöbyggnad (samt CityLab vid miljöcertifiering av stadsdelar) ges 

ut av Sweden Green Building Council (SGBC). Efter certifieringen granskas byggnaden av en 

oberoende tredje part som kontrollerar att byggnaden fortsätter att hålla samma höga nivå. 

Beroende av vilken marknad som byggnaden miljöcertifieras på i världen finns det olika 

utgivare av miljöcertifieringar. i USA är det US Green Building Council (USGBC) som 

granskar och är alltså den amerikanska motsvarigheten till SGBC (SGBC, 2019). Förutom i 

Sverige och i USA finns denna i andra länder med samma struktur när det kommer till namnet 

på organisationen. 

4.2.1 Miljöbyggnad 

Miljöbyggnad är en svensk miljöcertifiering av byggnader och denna ägs, utvecklas och 

genomförs av organisationen för hållbart samhällsbyggande vid namn Sweden Green Building 

Council (SGBC). Miljöbyggnad undersöker bland annat energiåtgången hos byggnader, ex. 

energianvändning, olika typer av värmeflöden och från vilka källor el och värme kommer från 

så att de härstammar från miljösäkra källor. Utöver energiåtgången för byggnader mäter 
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Miljöbyggnad innemiljön i byggnaderna. Vid analysering av innemiljön mäts luftkvaliteten 

t.ex. genom att granska och kontrollera ventilationssystemet samt att andelen farliga partiklar i 

luften håller sig under den tillåtna mängden. Även utformning av fönster och därmed isolering 

är viktigt att undersöka för att minska risken för att värme läcker ut på vintern eller att solen 

blir för påtaglig under sommaren. Likväl innemiljön är konstruktionen av byggnaderna viktig 

att ha i åtanke vid miljöcertifiering genom Miljöbyggnad. (SGBC, 2019). 

Det ges ständigt ut nya versioner av Miljöbyggnad då det förekommer lagändringar eller 

införandet av nya lagar som berör miljöcertifieringen. I dagsläget är det Miljöbyggnad 3.0 som 

används och som är den senaste versionen som används på marknaden (SGBC, 2019). Vid 

byggandet av byggnaden krävs det att materialen har godkänts och inte innehåller farliga 

kemikalier som kan vara skadliga. Detta är ett viktigt steg att granska oavsett om det gäller 

nyproduktion eller renovering av en byggnad. Miljöcertifieringen mäter och går igenom sexton 

olika värden som, innan certifieringen av byggnaden utgår, granskas och godkänns av en 

oberoende tredje part utöver de andra parter som är delaktiga i processen. Efter att certifieringen 

har godkänts sker en uppföljning efter två år för att kontrollera att allt stämmer och att 

miljöcertifieringen fortfarande är giltig. Det finns tre olika nivåer av Miljöbyggnad som 

miljöcertifiering, dessa är Brons, Silver och Guld där Brons är den första nivån av 

miljöcertifieringen (SGBC, 2019). Nedan följer en mer detaljerad beskrivning av de olika 

nivåerna för Miljöbyggnad enligt SGBC. I bilagan till detta examensarbete finns även en 

skärmbild från en Excel-fil där femton parametrar kan ges betyget brons, silver eller guld. 

Genom att studera denna Excel-fil går det att urskilja de olika kraven på betygen som gäller för 

den slutgiltiga nivån för brons, silver och tillslut guld (se bilagor 2–4). Förutom de olika interna 

nivåerna av Miljöbyggnad finns det även olika användningsområden för denna 

miljöcertifiering. Miljöbyggnad kan tillämpas på befintliga byggnader (SGBC, 2017) likväl på 

nyproduktion (SGBC, 2017) men omfattar då kriterier i olika omfattning. 

4.2.1.1 Nivå Brons 

Som tidigare nämnt är Brons den första nivån för miljöcertifiering genom Miljöbyggnad. För 

att komma upp i denna nivå är kravet att de lagkrav som gäller vid byggandet av nya byggnader 

följs eller att det går efter befintliga rekommendationer. Skall byggnaden omfattas av 

miljöcertifieringen Miljöbyggnad är en tillhörande granskning och uppföljning, av att de olika 

kraven har följts, aktuell. Miljöbyggnad Brons är, som tidigare nämnt, den nivån som utgår från 

att byggnadens hållbarhetsstandard är ekvivalent med de lagkrav som existerar. Denna nivå är 
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den första av tre men inte den vanligaste att använda sig av då den knappt utmärker sig från vad 

som anses är standard för byggnader idag. (SGBC, 2019). 

4.2.1.2 Nivå Silver 

Silver är den nivån som kommer efter Brons och innebär att byggnaden presterar utöver den 

nivå som gäller för de lagkrav som finns. Att ha en miljömärkning på Silvernivå är en av de 

vanligaste utgångspunkterna för fastighetsägare när de väljer att bygga en miljöcertifierad 

byggnad enligt Miljöbyggnad då detta omfattar högre krav för fastighetsägaren. Förutom de 

krav som nivån för Brons omfattar så skall på nivån för Silver andra krav följas utöver lagkrav 

och rekommendationer. Dessa krav är att byggnaden måste följa de regleringar kring solskydd 

som råder samt att ljudmiljön måste beaktas samt att ventilationssystemet skall vara betydligt 

mer omfattande och kvalitativt (SGBC, 2019). 

4.2.1.3 Nivå Guld 

Guld är den högsta nivån för miljöcertifiering, enligt kriterierna för Miljöbyggnad. Denna nivå 

berör de fastighetsägare som mer officiellt går ut med att deras byggnader har uppnått en hög 

nivå av miljöcertifiering och att byggnaden är ett så kallat ”Guldhus”. För att uppnå Guldnivå 

av Miljöbyggnad måste en del mycket höga krav på bland annat radonhalt och att de som bor 

eller arbetar i byggnaden även ser denna som att den har uppnått nivån för Guldnivå. Som 

tidigare nämnt skall en uppföljning av byggnaden och dess miljöcertifiering kontrolleras och 

granskas, i detta fall två år efter att certifieringen getts ut. Denna kontroll behandlar även 

granskandet av de som bor och jobbar i byggnaden och är ett krav för att byggnaden skall 

omfattas av Guldnivå (SGBC, 2019). 

4.2.2 GreenBuilding 

GreenBuilding skapades till följd av ett EU-initiativ vars mening var att minska 

energianvändningen inom fastighetsbranschen. Förslaget var att ett antal kommersiella 

fastigheter i 10 europeiska länder skulle ingå i ett nytt pilotprojekt som varade åren 2005–2006, 

där syftet var att minska energianvändningen i de deltagande byggnaderna med 25%. Om 

fastighetsägarna lyckades med målet, skulle de få statusen GreenBuilding Partner (European 

Commission, 2019).  Idag, ungefär 15 år senare, inriktar sig certifieringen på självaste 

förvaltningen eller användningen av både kommersiella byggnader samt bostadsbyggnader och 

tar därför ingen hänsyn till byggprocessen. Kravet för att en byggnad skall bli GreenBuilding-
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certifierad är att den skall använda 25% mindre energi än tidigare eller att användningen är 25% 

lägre än nybyggnadskraven i Boverkets byggregler (Svensk Byggtjänst, 2016). Själva 

certifieringen är giltig i ett år, sedan krävs återrapportering för att se om byggnaden fortfarande 

håller de krav som ställs för att få behålla certifieringen.  

4.2.3 BREEAM/BREEAM-SE 

Ett av de största internationella miljöcertifieringssystemen, BREEAM (BRE Environmental 

Assessment Method, där BRE står för Building Research Establishment group), utvecklades 

för första gången 1990 av det dåvarande statliga institutet BRE i Watford, England. BREEAM 

har, sedan det grundades använts för att certifiera mer än en halv miljon byggnader världen 

över och är bland de populäraste internationella system som används i Europa idag. För att 

anpassa BREEAM till den svenska marknaden utvecklades en svensk version kallad BREEAM-

SE av SGBC år 2013. Idag används en uppdaterad version kallad BREEAM-SE 2017. 

BREEAM-SE används främst för certifiering av nyproducerade kommersiella byggnader i 

Sverige genom att bedöma och poängsätta byggnaders miljöprestanda inom 10 olika områden. 

De områden som bedöms i BREEAM är inomhusklimat, energianvändning, vattenanvändning, 

avfallshantering, byggmaterial, föroreningar, projektledning, markanvändning, påverkan på 

närmiljö och närhet till kommunikationsmedel (SGBC, 2019).  

För att beräkna den slutgiltiga poängen för varje område ställs den poäng som byggnaden 

tilldelats för området mot den maximala poäng som går att uppnå för att få fram en procentsats. 

Genom de betygsnivåer som framtagits av BREEAM-SE kan man sedan jämföra prestandan 

mellan två byggnader av samma typ. Av de miljöcertifieringssystem som används på den 

svenska marknaden idag är BREEAM-SE det system som kräver mest för att en byggnad ska 

nå den högsta nivån. De betygsnivåer som finns för BREEAM-SE är följande (SGBC, 2019):  

Tabell 1 - Betygsnivåer för BREEAM-SE 

Nivå Outstanding Excellent Very Good Good Pass Unclassified 

Procent ≥ 85% ≥ 70% ≥ 55% ≥ 45% ≥ 30% < 30% 



Gröna Byggnader 

Examensarbete inom Fastighetsutveckling AI161X (2019) 21 

4.2.3.1 BREEAM In-Use & BREEAM för boende 

Då BREEAM till en början endast kunde tillämpas på nyproducerade kommersiella byggnader 

har det med åren utvecklats ett flertal kompletterande system, där ett av dessa är BREEAM In-

Use. Med denna metod för certifikation kan befintliga byggnader certifieras med hänsyn på 

byggnadens drift och underhåll. Bedömningen sker av en tredje, oberoende part och 

certifieringen kan tillämpas på en hel byggnad såväl som del av byggnad (BREEAM, 2019). 

Utöver möjligheten att certifiera befintliga byggnader har det tillkommit möjligheter för att 

certifiera bostadsbebyggelse. Nyproducerad bostadsbebyggelse i England, Wales och 

Nordirland kan certifieras genom the Code for Sustainable Homes (CSH), vilket är en 

certifiering som syftar till att betygsätta prestandan på nyproducerade bostäder. CSH 

utvecklades av BRE, men metoden ägs av den brittiska regeringen, varför den endast är 

applicerbar på ovanstående länder. För CSH betygssätts nio hållbarhetskriterier, där sex 

kriterier har obligatoriska minimivillkor. Dessa sex obligatoriska kriterier som bedöms är 

energi-och koldioxidemissioner, vattenanvändning, material, dagvattenavrinning, avfall samt 

hälsa och välmående. För att komplettera denna metod har BRE även utvecklat EcoHomes, 

vilket är en certifiering som är applicerbar på ombyggnader inom England, Wales och 

Nordirland, samt bedömningar för bostadsbebyggelse i Skottland. Det existerar även 

möjligheter att certifiera bostadsbebyggelse utanför de brittiska öarna, med 

certifieringsmetoden BREEAM Multi-residential (BMR). BMR är en fullbyggnadscertifiering 

som kan appliceras på flerbostadshus där minst 10% av den totala golvarean avser gemensam 

yta. Exempel på byggnader som kan certifieras enligt BMR är vårdboenden, studentboenden 

m.m. Nybyggda bostadshus med mindre än 10% gemensam yta kan även certifieras enligt 

BREEAM International New Construction (BREEAM, 2013). 

4.2.4 LEED 

Det mest kända bedömningssystemet ur internationell synpunkt är LEED (Leadership in Energy 

and Environmental Design), utvecklat av USGBC år 1998. Systemet bygger på amerikanska 

standarder, men vissa länder har valt att genomföra en nationell anpassning. Idag används 

version 4, som släpptes i slutet på 2013 men uppdaterades i januari 2019.  LEED kan tillämpas 

på både befintliga (LEED for Existing Buildings) samt nya byggnader, där olika system 

används för olika situationer. En LEED for Existing Buildings-certifiering på en befintlig 

byggnad måste avse hela byggnadens miljöpåverkan och energianvändning, till skillnad från 
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BREEAM In-Use som kan appliceras på del av byggnad. Processen för att certifiera ett projekt 

enligt LEED innefattar ofta fem grundläggande steg (CGBC, 2019): 

1) Välj betygssystem. På grund av att LEED kan appliceras på en mängd olika projekt har 

det framtagits olika betygsmatriser för att kunna anpassas efter situationen som råder. 

Betygssystemen är uppbyggda av två delar. Den första delen, kallad prerequisites eller 

förutsättningar, är de grundregler eller strategier som gäller för alla LEED-certifierade 

byggnader. Den andra delen, credits, syftar till de valfria strategier eller regler som de 

ansvariga för projektet kan välja för att samla så många poäng som möjligt för att uppnå 

en LEED-certifiering. Under detta steg måste även projektet klara de minimikrav som 

ställs på byggnader med LEED-certifiering.  

2) Registrering av projekt. Registreringen kan ses som en framtida avsikt att certifiera en 

byggnad eller projekt. Oftast medföljer här en registreringsavgift.  

3) Inlämning av ansökan om att få certifiera. Tillkommer en avgift för att få ansökan 

granskad av USGBC eller likgiltig organisation. Avgiften varierar beroende på 

storleken av projektet.  

4) Invänta svar från granskningen. Vanligtvis granskas projekten i två separata stadier.  

5) Motta besked. Ett positivt besked innebär att projektet numera är LEED-certifierat. 

Beskedet kan även överklagas om det resulterar i ett negativt beslut 

Olika miljöaspekter som bedöms enligt LEED är exempelvis vattenanvändning, 

energibesparingar, inomhusmiljö, material, innovativa lösningar, hållbar lokalisering, regionala 

prioriteringar m.m. Byggnader som tillhandahållit en LEED-certifiering är skyldiga att redovisa 

verkliga värden på energi-och vattenanvändning under fem års tid från det att certifieringen 

utgivits (Svensk Byggtjänst, 2016). Likt BREEAM använder sig LEED av ett poängsystem, där 

poäng delas ut för varje bedömningsområde, med den lägsta poängen på 40 poäng och den 

totala maxpoängen på 110 poäng. Dessa räknas slutligen ihop för att uppnå en av fyra 

certifikationsnivåer; Certified, Silver, Gold och högsta nivån Platinum enligt intervallen nedan 

(LEED, 2019):  

Tabell 2 - Betygsnivåer för LEED 

Nivå Certified Silver Gold Platinum 

Poäng 40 - 49 50 - 59 60 - 79 80 + 
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4.3 Miljömärkning 

Detta arbete fokuserar främst på miljöcertifiering av byggnader men för att detta skall kunna 

diskuteras närmare krävs det att begreppet miljömärkning definieras. Miljömärkning används 

för att kvalitetsmärkta produkter och tjänster med hänsyn till hållbarhet och miljö. Till skillnad 

från miljöcertifieringar är miljömärkningen inte beroende av den fortsatta förvaltningen av 

byggnaden. Detta är endast ett krav på att materialvalen håller en standard som krävs för 

miljömärkning. Miljömärkningar har en stor betydelse för märkning av bland annat livsmedel. 

Liksom miljöcertifieringar så finns det en hel del miljömärkningar och när det kommer till 

byggnader är det Nordisk Miljömärkning Svanen som är den mest förekommande märkningen 

då denna avser miljömärkning av en stor mängd olika produktgrupper, bland annat byggnader 

(Naturskyddsföreningen, 2019). 

4.3.1 Svanen 

Miljömärkningen Svanen är en vanlig miljömärkning som används inom många olika 

kategorier och varugrupper. I detta fall tas Svanen-märkta hus upp för att mer detaljerat 

presentera vad denna miljömärkning innebär för byggnader. För att uppnå certifieringen som 

en Svanen-märkt byggnad ställs krav från Nordisk Miljömärkning utifrån byggnadens 

energianvändning, vilka kemiska produkter som använts för produktion och att byggprocessen 

är kvalitetssäkrad och sedan innemiljön i byggnaderna om de är anpassade för människors hälsa 

och miljö. Nordisk Miljömärkning arbetar ständigt med marknadsföring och värnar starkt om 

varumärket Svanen (Nordisk Miljömärkning, 2018). 

Svanen-märkta hus omfattar småhus, flerbostadshus, byggnader för skola (förskola, skola och 

undervisningsbyggnader), tillbyggnad av existerande byggnader (med sådan omfattning som 

nämnts ovan), äldreboenden och serviceboenden, stugor eller fritids och sist temporära 

bostäder, förskolor och skolor dessa kan omfatta paviljonger eller moduler som kan vara 

lämpliga vid ombyggnad av andra byggnader och är en tillfällig lösning. Utöver dessa 

byggnader som kan märkas enligt Svanen-märkta hus finns det en lista på hus som inte har rätt 

att märkas enligt Svanen, dessa byggnader är uppförda och ej inrättade för permanent 

stadigvarande bruk. Utöver dessa icke permanenta byggnader finns det bestämmelser om att 

kommersiella byggnader liksom butikslokaler, kontor och liknande inte skall kunna omfattas 

av miljömärkning enligt Svanen. Finns det däremot i byggnader avsedda för boende, delar som 

är inrättade för verksamhet liksom gym och sällskapsytor kan dessa ingå i benämningen av en 
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miljömärkt byggnad. Enligt kraven för miljömärkning enligt Svanen är det själva byggnaden 

som omfattas av dessa inklusive de eventuella komplementbyggnader som finns som är 

inrättade för permanent bruk. (Nordisk Miljömärkning, 2018).  

För att ansöka om att få en byggnad miljömärkt enligt Svanen finns det en lista med olika 

punkter som behöver göras steg för steg för att processen för att få en Svanen-märkning 

uppfylld. Processen sker genom en ansökan som tillsammans med en dokumentation som 

innehåller specifikationer om att kraven för byggnaden är uppfyllda. För att en byggnad skall 

kunna märkas enligt Svanen krävs det att vissa kriterier och poängkrav är uppfyllda (Nordisk 

Miljömärkning, 2018). Dessa poängkrav kan beskrivas enligt tabellen nedan: 

Tabell 3 - Kriterier och krav för Svanen 

Kriterier och krav för miljöcertifiering enligt Svanen 

Omfattning Symbol Definition 

Obligatoriskt O + n Obligatoriska krav plus ett nummer (O1-41) 

Poäng P + n Poängkrav plus ett nummer (P1-14) 
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5. Empiri 

Nedan presenteras det empiriska materialet från de utförda intervjuerna och resultatet av 

enkätstudien. Detta innehåll presenteras helt objektivt utan inslag av författarnas egna åsikter 

eller analyser. Materialet är ett vägledande delmoment av examensarbetet som senare kommer 

att ligga till grund för den analys som kommer att föras i nästkommande avsnitt. 

5.1 Resultat av intervjuer 

Utifrån vad respondenterna hade att säga, i respektive intervju, presenteras här resultatet i form 

av en sammanställd och flytande text då författarna har valt att göra respondenternas svar 

anonyma. Fokus har lagts på en del hjärtefrågor som författarna av examensarbetet anser är av 

stor vikt för det empiriska material som erhållits och vad som i huvudsak skall utredas. För att 

underlätta för läsarna av examensarbetet har det empiriska materialet i form av intervjuerna 

sammanställts under tre olika delrubriker; den interna verksamheten, de finansiella aspekterna 

och sist de framtida aspekterna kring miljöcertifieringar och företagens fortsatta arbete med 

dessa. 

5.1.1 Interna Verksamheten 

“Berätta om er position och vad ert huvudsakliga arbete innebär” 

De utvalda respondenterna till intervjuerna arbetar antingen som hållbarhetschefer eller är 

huvudsakligen ansvariga för verksamhetens hållbarhetsarbete, antingen på byggföretag på den 

kommersiella marknaden eller på bostadsmarknaden. Det huvudsakliga arbetet som dessa 

individer riktar in sig på är allt kopplat till hållbarhet i form av ekologiska, sociala och 

miljömässiga frågor kopplade till antingen den interna verksamheten eller till 

byggverksamheten. Oftast arbetar de tillsammans med ett team och tar tillsammans fram viktiga 

frågor som är värdefulla för dem som företag men även för deras sociala ansvar utåt. När det 

kommer till byggverksamheten arbetar dessa personer med att göra väsentlighetsanalyser när 

det kommer till vilka materialval som skall användas och hur förvaltning skall utföras av deras 

byggnader. Utöver att behandla detta så ligger mycket fokus på att rapportera in 

hållbarhetsredovisningar och implementera hållbarhetskrav samt utvecklingen av dessa. 

Mycket fokus ligger på energieffektivisering och vad det aktuella kravet är på byggnader på 
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marknaden. En stor huvudsaklig uppgift är att helt enkelt att hänga med på det som är aktuellt 

och få in rätt krav på rätt ställe. 

“När gjordes den första miljöcertifieringen och vad var den huvudsakliga 

anledningen till varför ni valde att börja miljöcertifiera ert bestånd?” 

Flertalet av dessa företag som blivit intervjuade har antingen varit med i olika pilotprojekt där 

de varit det första företaget att miljöcertifiera enligt en specifik miljöcertifiering i Sverige, 

oavsett om det handlade om miljöcertifieringarna LEED eller Miljöbyggnad eller 

miljömärkningen Svanen. De första miljöcertifieringarna gjordes för omkring ett decennium 

sedan och det var då en relativt främmande process att använda sig av miljöcertifieringar på 

fastighetsmarknaden. En av respondenterna representerar ett företag som är ett 

entreprenadföretag och de använder sig av materialval som omfattas av respektive 

miljöcertifiering, som de företag som anlitat entreprenadfirman, kräver att bygget innehar. 

Detta företag började använda sig av material med miljöcertifierings-standard när deras kunder 

efterfrågade projekt med denna standard. Flera av respondenterna hävdar att de började 

miljöcertifiera, delar eller hela sitt bestånd, då de ansåg att byggnaderna som projekterades blev 

betydligt bättre i flera aspekter. De uppvisade bättre driftnetton, de blev otroligt attraktiva på 

den kommersiella marknaden och företagets goodwill ökade. När respondenterna som 

representerar bostadsmarknaden uttryckte sig i frågan lät svaren relativt lika, frånsett det att 

attraktiviteten ökar på ett miljöcertifierat bestånd. Detta är inget som de har kunnat påvisa men 

de har märkt att kunder på marknaden blir positivt överraskade när de använder sig av hållbara 

metoder för byggande som kunderna kan relatera till. Ett exempel på detta är att företaget väljer 

att miljömärka byggnaden enligt Svanen som är mycket välkänt på marknaden. 

En av respondenterna påpekar att det finns stora miljömål som behöver tas på allvar vid 

projektering av byggnader idag. Till följd av de nya klimatmål som ställts på 

Stockholmsregionen, vilka anger att all nyproduktion skall vara plushus år 2030, samt skall 

byggsektorn inte ha några utsläpp år 2040, kan det vara möjligt att byggföretagen insett 

byggsektorns påverkan på klimatet och rättar sig därefter genom att miljöcertifiera bebyggelsen 

i regionen. Respondenten hänvisar till en databas som samlar information om de olika målen 

(Stockholms Läns Landsting, 2017).  

Om de förvaltar sina egna fastigheter, och certifieringen medför lägre driftkostnader och en 

lägre klimatpåverkan, gynnar detta både företaget och miljön. Att det finns hårda 
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hållbarhetskrav på marknaden är en stor orsak till varför detta företag valt att certifiera sitt 

bestånd och att i framtiden certifiera all sin nyproduktion. En respondent informerar om de krav 

som ligger närmast i tiden. Detta krav innebär att all nyproduktion i Europa skall byggas som 

nära-nollenergihus från och med årsskiftet 2020/2021. Detta anser respondenten är ytterligare 

en bidragande faktor till varför det är viktigt att börja miljöcertifiera sig då det kommer komma 

fler och fler krav på att husen håller en god och hållbar standard. En annan respondent menar 

att det är viktigt att de förändrar sättet de bygger på då deras byggsektor bidrar till 99% av deras 

utsläpp. Byggandet har, enligt respondenten, en betydligt högre påverkan på klimatet än vad 

deras inrikesflyg har. Respondenterna är överens om att de måste göra vad de kan för att jobba 

mot ett mer hållbart arbete när det kommer till byggande oavsett om det endast kräver små 

rutinändringar eller om det handlar om att omstrukturera hela sättet de hanterar sin verksamhet. 

“Vilken miljöcertifiering anser ni är bäst med hänsyn till den marknad som ni är 

verksamma på?” 

Denna fråga får mycket olika svar beroende av vem frågan besvaras av. Mycket av detta beror 

på att de intervjuade befinner sig på olika marknader, både på den kommersiella marknaden 

och på bostadsmarknaden. Som tidigare nämnt i avsnitt tre är inte alla miljöcertifieringar 

tillämpliga på alla olika marknader utan kan avse olika delar. En av respondenterna till intervjun 

menade att den bästa miljöcertifieringen eller miljömärkningen, sett till kundens perspektiv, är 

Svanen då denna har en starkare slagkraft på marknaden för igenkänning än Miljöbyggnad trots 

att Miljöbyggnad kanske är att föredra för dem som företag, sett till kvalitet. En annan 

respondent svarade att LEED är den bästa miljöcertifieringen och att andra miljöcertifieringar 

inte alls når upp till tillräckligt höga mål som företaget avser att uppnå. Respondenterna menar 

att det alltså finns olika kvalitet på de olika miljöcertifieringarna. En respondent anser att 

strukturen för GreenBuilding är för smal utifrån vad som krävs och valde därför i ett tidigt 

skede att helt bortse från denna typ av miljöcertifiering. 

Andra aspekter som respondenterna tar upp är att olika certifieringar tar upp olika kvaliteter. 

En respondent säger bland annat att Svanen endast granskar byggskedet och fokuserar inte på 

den fortsatta förvaltningen av byggnaden vilket de anser är mycket problematiskt då de är 

intresserade av att byggnaden ska vara hållbar under hela sin livscykel. Det tas även upp att 

respondenterna har lägre förtroende för vissa certifieringar då de inte alls omfattar exempelvis 

vattenanvändning och vattenkvalitet eller lägger för stort fokus på t.ex. radonhalter. Det dyker 
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upp åsikter om att bara för att en byggnad omfattas av en miljöcertifiering innebär det inte att 

byggnaden nödvändigtvis är hållbar. 

5.1.2 Finansiella aspekter 

“Vad ser ni för nackdelar respektive fördelar med att miljöcertifiera ert 

bestånd? Vilka finansiella effekter uppstår?” 

En av respondenterna menar att det inte finns några brister eller ekonomiska konsekvenser när 

det kommer till att bygga enligt de olika kraven för miljöcertifieringarna. Det uppstår en hel del 

administrativa kostnader när man som företag väljer att miljöcertifiera sitt bestånd men detta är 

något som vägs in i kostnadskalkylen för finansieringen av byggnaden. De hävdar att varje 

projekt innebär en del felberäkningar och att det oftast ingår en buffert i budgeten för att täcka 

dessa. Respondenten tillägger att denna buffert även kan användas för att delvis finansiera 

kostnaderna för att miljöcertifiera vilket inte påverkar det finansiella resultatet. Respondenten 

menar att det alltså inte är negativt rent kostnadsmässigt samt att det även ger företaget en god 

status då de faktiskt väljer att använda sig av miljöcertifieringar.  

En respondent menar att “man får det man betalar för” när det handlar om att miljöcertifiera 

en byggnad. Ungefär 3–5% av finansieringskostnaderna till projektet går till att täcka 

kostnaderna för miljöcertifieringen vilket är en bråkdel och alltså kan liknas vid den felräkning 

som annars kan uppstå och som ofta räknas med i kostnadskalkylen. En positiv effekt av 

miljöcertifieringen kan vara att bra materialval kan bidra till en längre livslängd för byggnaden. 

Står byggnaden i 100 år istället för 70 eller 80 år genererar detta en högre avkastning vilket är 

en stor finansiell fördel jämfört med att investera i ett brunt hus. Är byggnaden sedan, som 

miljöcertifieringen kräver, mycket energieffektiv genererar detta lägre driftskostnader i form 

av uppvärmningskostnader och kostnader för nedkylning etc., vilket i sig gynnar företaget mer 

än om de inte hade lagt resurser på att se över energiförbrukningen på samma sätt. 

Respondenterna är i huvudsak enliga om att implementeringen av miljöcertifieringar är relativt 

kostsamt i sig men detta är något som vinns tillbaka i form av andra positiva finansiella effekter 

som miljöcertifieringen innebär för byggnadens prestanda och livslängd. 
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“Hur arbetar ni med marknadsföring av miljöcertifierade byggnader? Finns det 

några konkurrenskraftiga fördelar med att miljöcertifiera?” 

Vissa anser att det är en konkurrenskraftig fördel medan andra menar att det i nuläget anses 

som norm att miljöcertifiera sig. I det stora hela menar flera av respondenterna att det kan anses 

som ett “hygienkrav” att miljöcertifiera sitt bestånd av fastigheter. Det finns inte alltid ett val 

utan det är snarare ett måste att byggnader skall miljöcertifieras numera. Det bör tilläggas här 

att dessa åsikter uttrycks främst av de som är verksamma på den kommersiella marknaden. 

På lokalsidan är det ofta så att man som företag blir bortvalt om det inte finns något bestånd av 

gröna byggnader som omfattas av miljöcertifieringar. Många kunder som är i behov av lokaler 

letar endast efter att sitta i lokaler med högre miljöstandard. Något som alla respondenter håller 

med om är att när det väl kommer till bostadsmarknaden ser det mycket annorlunda ut. 

Beståndet av miljöcertifierade byggnader är betydligt lägre på bostadsmarknaden och det är 

färre som känner till vad miljöcertifiering eller miljömärkning innebär. Som en respondent 

tidigare nämnt är det därför lönsamt för ett företag att använda sig av mer “kommersiella” 

miljöcertifieringar, däribland Svanen. Miljömärkningen Svanen är, som en respondent 

uttrycker, en märkning som “säljer sig själv” då den är vanligt förekommande på andra 

marknader och därför för konsumenter lättare att känna igen. Detta menar vissa av 

respondenterna kan påverka valet av miljöcertifieringar då detta kanske motiverar vissa företag 

att välja den miljöcertifiering som utåt sett, till en grupp som inte har samma kunskap om dessa, 

låter bättre istället för en som skulle gynna företaget mer sett till de tekniska aspekterna av 

byggnaden.  

5.1.3 Framtida aspekter 

“Vad är ert slutliga mål med miljöcertifiering?” 

Ett flertal av de intervjuade uttrycker sina stora mål att försöka miljöcertifiera hela beståndet, 

inte bara det nyproducerade utan även det befintliga. En respondent menar att de tittar på att 

uppnå bästa effekt med det valda systemet, oberoende av miljöcertifieringssystem som de har 

valt att använda. De fokuserar på att ställa kraven där de får mest output och förhoppningsvis 

så låg kostnad som möjligt. Denna respondent medger att de endast, i nuläget, överväger att i 

framtiden miljöcertifiera hela sitt nyproducerade bestånd och inte det befintliga. En annan 

respondent trycker på att det är viktigt att fortsätta att höja målen när det kommer till hållbarhet 
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och att inte nöja sig med en viss nivå. Stora krav ställs på byggsektorn i form av krav på material 

och energieffektivitet och detta menar en respondent att det är viktigt att uppnå. Därför jobbar 

de aktivt med miljöcertifieringar och ser gärna att hela deras bestånd på nyproduktion samt 

delar av det befintliga beståndet inom en snar framtid kommer att omfattas av 

miljöcertifieringar. 

“Hur kan man uppmuntra konsumenter att välja en bostadslägenhet i en 

miljöcertifierad byggnad?” 

Flera av respondenterna berättar att det krävs att mer information om miljöcertifierade projekt 

och hållbara gröna byggnader når ut mer i deras sociala kanaler där det är enkelt att ta del av 

informationen. De flesta av respondenterna håller med varandra om att det är en betydligt större 

efterfrågan på hållbara lokaler som omfattas av miljöcertifieringar än vad det finns efterfrågan 

hos konsumenter som vill åt samma aspekter. En respondent trycker på att detta är ett problem 

då konsumenterna är de som styr marknaden och att de är viktiga för att nya krav ska kunna 

ställas på aktörerna. Kunskapsnivån hos konsumenterna, när det kommer till vetskapen om de 

olika certifieringarna, är relativt låg. Respondenten menar att det är viktigt att vara informativ 

på alla möjliga sätt för att öka förståelsen för hur det fungerar. 

En respondent uttrycker att de behöver nå ut till sina kunder på alla sina sociala kanaler för att 

informera kunden om hur viktigt det är att välja miljöcertifierade eller miljömärkta alternativ 

på bostadsmarknaden. De menar att de måste hänga med på den digitala resan där många 

konsumenter är aktiva och där de tar in mycket information. Att öka kundernas medvetenhet 

och kunskap kring området för miljöcertifieringar är något som de intervjuade håller med om 

är mycket viktigt. Blir fler och fler konsumenter medvetna om att det finns hållbara alternativ 

till att köpa en lägenhet i ett brunt hus så kan detta leda till att efterfrågan på bostäder i gröna 

byggnader, som omfattas av miljöcertifieringar eller miljömärkningar, ökar. En respondent 

menar att om konsumenterna är de som styr marknaden krävs det att de ökar sitt 

informationsflöde till dessa så att det företaget jobbar med, när det kommer till deras 

hållbarhetsarbete, faktiskt gör skillnad i konsumenternas val. 
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“Hur tror ni att framtiden för miljöcertifierade projekt kommer att se ut i 

Sverige?” 

Det råder olika tankar om hur miljöcertifieringar kommer att utvecklas i framtiden. Vissa av 

respondenterna menar att det kan bli svårt att införa regleringar om att all nyproduktion skall 

omfattas av miljöcertifieringar samtidigt som detta är ett viktigt mål för alla i branschen. Som 

byggaktör består majoriteten av företagets utsläpp av utsläpp från byggsektorn vilket på sikt 

regleras mer och mer tack vare krav från certifieringar. En av respondenterna säger att det är 

viktigt att det finns olika typer av certifieringar så att dessa kan konkurrera med varandra internt 

och utvecklas och bli mer och mer aktuella. En annan respondent påpekar att det hela tiden 

uppkommer nya miljöcertifieringar på marknaden för fastigheter som fokuserar på att husen 

skall vara så kallade Noll-hus och vara neutrala när det kommer till dess påverkan på klimatet. 

Respondenten menar att genom att ständigt utveckla miljöcertifieringar och uppdatera dessa till 

nya versioner kommer att leda till en helt ny marknad för dessa då de mynnar ut i nya tankesätt. 

Ju mer press som konsumenterna kommer att ställa på byggföretag i framtiden desto högre krav 

behöver företagen uppnå vilket innebär att det förmodligen kommer att ske en stor förändring 

vad det gäller marknaden för miljöcertifieringar, säger en annan respondent.  
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5.2 Resultat av enkät 

Att få direkta svar på vad en flera personer söker i en lägenhet (oavsett upplåtelseform) ger en 

relativt översiktlig bild av hur efterfrågan ser ut på olika variabler (se tabell nedan). Av de tre 

följande tabellerna nedan framgår de resultat som enkäten fick, i vilket åldersintervall de 

svarande personerna befinner sig i samt om de känner till och vet vad miljöcertifiering och 

miljömärkning är. 

Tabell 4 - Enkätfråga 1 (Antal röster för respektive variabel) 

 

Respondenten fick i uppgift att välja de tre variabler som denne ansåg var viktigast vid val av 

framtida lägenhet. Som diagrammet tydligt visar finns det ett antal variabler som sticker iväg i 

antal i jämförelse med vissa andra.  De tre variabler som, i förhållande till antal, fick flest träffar 

var; geografiskt läge (170), planlösning (132) och lägenhetens skick (100). De tre variablerna 

som fick minst träffar var; hiss (4), parkeringsplats (4), kakelugn eller eldstad (3) och sist kom 

variabeln miljöcertifiering (0). 
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Tabell 5 - Enkätfråga 2 (Åldersfördelning bland respondenterna) 

 

Då författarna till examensarbetet skapade enkäten och förmedlade denna bland sitt nätverk 

krävdes en kartläggning av respondenternas åldrar för att få relevant information om detta. Som 

resultatet presenterar ovan är majoriteten av respondenterna mellan åldrarna 18–25 år vilket 

rimligtvis stämmer överens med det intervall där författarna själva befinner sig samt majoriteten 

av deras närmaste vänner och nätverk. Däremot är inte resterande åldrar, som exempelvis 

spannet på 26–35 år respektive 56–64 och +65 år obefintligt vilket har en betydande roll i 

kvaliteten av svaren i enkäten.  
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Tabell 6 - Enkätfråga 3 (Vet respondenten vad miljöcertifiering eller miljömärkning är och vad det innebär?) 

 

Den sista frågan som respondenten fick svara på var om denne vet vad miljöcertifiering och 

miljömärkning är och vad dessa innebär. Som framgår av resultatet ovan var fördelningen 

mellan respondenterna som svarat nej (55%) och de som svarat ja (45%) relativt jämn.   
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6. Analys och diskussion 

I detta avsnitt analyseras resultatet som presenterats i föregående avsnitt. Tillsammans med 

lämpliga teorier från avsnitt tre knyts examensarbetet ihop och avslutas sedan med en 

diskussion. 

6.1 Analys 

Det råder inget tvivel om att miljöcertifieringar tillhör en marknad som präglas av 

informationsasymmetri då det finns en stor kunskapsbrist hos konsumenter på marknaden för 

dessa. Företag som använder sig av miljöcertifieringar eller miljömärkningar har ett övertag när 

det kommer till informationen som förmedlas mellan parterna. Genom att studera vad som sagts 

i intervjuerna så uttrycker de flesta respondenterna att informationen, som finns att 

tillhandahålla om miljöcertifieringar, endast existerar på en marknad som är bäst anpassad för 

B2B. Miljöcertifieringar bör, utöver att vända sig mot företag, vända sig mer mot konsumenten 

och intyga denna om att byggnaden är ett bra och hållbart alternativ till andra bruna byggnader. 

Detta är ett krav för att efterfrågan på miljöcertifieringar eller miljömärkningar ska öka. 

Konsumenten har en viktig roll på marknaden och för att denna ska få mer förståelse och inblick 

i världen av miljöcertifieringar för att sedan kunna styra sina val efter dessa krävs det att 

informationen vänder från endast B2B till en blandning av B2B och B2C. Självklart låter 

“miljöcertifierad byggnad” bra och indikerar att det är ett mer hållbart alternativ men den exakta 

innebörden har konsumenten kanske inte uppfattat. 

Det finns även flertalet som är verksamma inom området för hållbarhet, i detta fall även bland 

de som intervjuats, som uttrycker att det är svårt att hålla koll på vilka kriterier som tillhör 

respektive miljöcertifiering. I kontrast till detta fanns det dock, bland de intervjuade, flertalet 

respondenter som visade stort engagemang och mycket kunskap för de ledande 

miljöcertifieringarna, inte bara de som används i verksamheten. Det finns alltså ett glapp mellan 

vad de olika parterna på marknaden innehar för information om miljöcertifieringar, det finns 

alltså ett problem med Equal Information. Som presenterats i enkäten finns det en relativt stor 

del som svarat att de känner till vad miljöcertifieringar är eller åtminstone har hört talats om 

dessa. Däremot finns det, med hjälp av responsen från intervjuer, ett stort glapp hos kunden där 

det handlar om att känna till marknaden för miljöcertifieringar. Detta leder till olika konflikter 

vid valet av miljöcertifieringar som verksamheter står inför när de ska fatta beslut om deras 
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hållbarhetsarbete. Anses det mer attraktivt för kunden om verksamheten väljer en mer omtalad 

miljöcertifiering, som t.ex. Svanen, där kännedomen för detta märke är betydligt större än för 

andra? Detta kan leda till ett mer begränsat användningsområde för miljöcertifieringen där, som 

framgått i intervjun, den mer kommersiella miljöcertifieringen ur konsumentens synpunkt, inte 

fokuserar på den framtida förvaltningen av fastigheten. Företagen behöver alltså göra en 

avvägning för att använda sig av den miljöcertifieringen som passar deras verksamhet och 

hållbarhetsmål bäst. 

Som en av respondenterna nämner i intervjun finns det en hel del klimatmål som skall vara 

uppfyllda inom byggsektorn i inom endast ett par år. När författarna till examensarbetet ställde 

frågan om vad det slutliga målet med miljöcertifieringar är när det kommer till de olika 

företagens hållbarhetsarbete lät svaren lite olika. Vissa medger att de ska miljöcertifiera hela 

beståndet och andra säger att de endast ska miljöcertifiera delar eller endast den del som avser 

nyproduktion. Förutom den respondent som informerade om de olika målen för författarna finns 

det ingen direkt vetskap om dessa bland resterande respondenter. Trots att de inte väljer att 

miljöcertifiera hela sitt bestånd hade det varit intressant att veta hur de tänker kring målen med 

nära-nollenergihus som blir EU-direktiv 2021.  

När det kommer till frågan vad företag kan göra för att öppna upp kunskapen och attraktionen 

för bostäder som omfattas av byggnader som är miljöcertifierade finns det många frågetecken 

som behöver redas ut. Flertalet av respondenterna i intervjuerna medger att de tycker att det är 

svårt att öka intresset för att välja bostäder som är miljöcertifierade då de upplever att 

efterfrågan på dessa är mycket låg. Som enkäten visar finns det knappt någon efterfrågan på 

miljöcertifieringar alls. En del av respondenterna påpekar att detta kan bero på att, till skillnad 

från när företag väljer nya lokaler så gör kunden inte en lika långsiktig investering när det 

kommer till bostaden. Är det en hyresrätt är möjligheten till investering nästan lika med noll då 

det inte handlar om något direkt ägande. 

Enkätundersökningen som utförts i samband med examensarbetet gav ett intressant resultat. 

Trots att nästan hälften av alla deltagare svarade “ja” på frågan om de känner till och/eller vet 

vad miljöcertifieringar och/eller miljömärkning innebär och vad det är, fick variabeln 

miljöcertifiering inte en enda röst när det kom till frågan vad konsumenter värdesätter högst vid 

införskaffandet av lägenhet. Många av deltagarna som tog del av enkäten är studenter och tillhör 

samhällsbyggnadssektionen, liksom författarna till denna uppsats. Det kan därför tyckas vara 

olyckligt, trots det aktuella ämne som hållbarhet är inom samhällsbyggandet, att det inte är 
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någon bland deltagarna som värdesätter miljöcertifierade bostäder. De andra variablerna som 

gick att välja har helt enkelt en för stor påverkan på vilken bostad man väljer vilket gör att 

miljöcertifieringar hamnar i skuggan av dessa. 

När frågan om lönsamhet ställs under intervjuprocessen får författarna till arbetet mycket 

varierade svar. Först och främst är inte alla aktörer överens om att miljöcertifieringar innebär 

en kostnad för företagen, då det är en post som kan tillgodoräknas med grön belåning eller lägre 

framtida driftkostnader. Samtidigt menar vissa aktörer på att självaste certifieringen är en utgift 

som inte kan ignoreras och att denna i sin tur medför en högre produktionskostnad. Varför 

denna delade mening om kostnaden av certifieringar existerar kan troligen härledas till varje 

företags arbete med miljöcertifieringar och hur de finansierar sina projekt. Företag som är mer 

verksamma åt det kommersiella hållet verkar se en tydligare fördel på deras finansiella poster i 

balansräkningen av att miljöcertifiera sitt bestånd, medan de företag som inriktar sig mot 

bostadsmarknaden inte är lika snabba med att ge certifieringarna så höga lovord. De företag 

som jobbar med transaktioner eller försäljning av fastigheter kan även se att miljöcertifierade 

byggnader ofta utkonkurrerar byggnader som inte omfattas av någon miljöcertifiering, varför 

detta indirekt även påverkar lönsamheten. Trots att alla aktörer har olika syn eller fokus på 

miljöcertifieringar medger alla att de arbetar med hållbarhet och miljöcertifieringar i någon 

mån, vilket verkar styrka påståendet som många ger om att miljöcertifieringar idag är ett så 

kallat hygienkrav eller en norm. Det som kan öppnas upp för diskussion är kanske inte är 

huruvida miljöcertifieringar är lönsamma, utan hur skadligt det är att arbeta utan dem. 

En specifik fråga som ofta fick olika svar var frågan om vilken miljöcertifiering eller 

miljömärkning som respondenten ansåg var bäst avseende den marknaden de var verksamma 

på. Ett tydligt resultat som har framkommit genom intervjuerna var att respondenterna var 

mycket oeniga i frågan om vilken miljöcertifiering som är att föredra på just bostadsmarknaden.  

Respondenterna är i huvudsak oeniga om vilken miljöcertifiering som är bäst men även vad 

dessa egentligen innebär vilket i sig kan leda till att de som inte är tillräckligt informerade kan 

få en snedvriden bild av hur verkligheten ser ut för certifieringarna. Vissa respondenter, vars 

byggnader omfattas av miljöcertifieringen Miljöbyggnad, har uttryckt att de anser att detta är 

den bästa i den mån då den fokuserar mycket på produktionen av byggnaden men även den 

hållbarhet som existerar i den senare förvaltningen av denna. Andra respondenter har ställt sig 

mycket kritiskt till denna miljöcertifiering då de anser att denna inte alls väger upp till vad dess 

namn kan intyga. En av respondenterna uttrycker särskilt att de som företag tidigt i 
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urvalsprocessen valde bort GreenBuilding som alternativ då respondenten hävdar att 

certifieringen har flertaliga brister. Att respondenterna uttrycker att det kan finnas brister i olika 

alternativ av certifieringar är i sig problematiskt. Detta i sig leder till en hel del förvirring då de 

olika miljöcertifieringarna, som självklart innefattar olika kvalitativa aspekter på byggnaden, 

inte bara konkurrerar som olika alternativ utan även med det kvalitativa innehållet. 

6.2 Diskussion 

En intressant diskussionspunkt som uppkommit under skrivandet av detta arbete är varför 

byggherrar ens väljer att miljöcertifiera hyresrätter. Ett ämne som debatterats länge är bristen 

av bostäder, främst hyresrätter, på Stockholms bostadsmarknad. Till följd av detta har 

konsumenterna inte råd att välja och vraka mellan lägenheter som kan passa deras preferenser, 

utan tvingas välja de få lägenheter som finns uppe för uthyrning. Vi kan anta att en 

miljöcertifiering inte väcker intresse hos en potentiell hyresgäst med grund i den 

enkätundersökning som utförts. Att då välja att bygga grönare, som i slutändan ger en högre 

produktionskostnad, kan ifrågasättas. Det skulle kunna sägas att den enda gången en hyresgäst 

väljer en lägenhet i en miljöcertifierad byggnad över en byggnad som inte omfattas av någon 

miljöcertifiering, är då alla andra parametrar är lika eller näst intill lika. Detta scenario är inte 

vanligt förekommande i verkligheten, då en person som står i en bostadskö nästan aldrig ställs 

inför valet att välja bland två precis likadana lägenheter, där personen kan välja mellan antingen 

en lägenhet i ett grönt hus eller ett brunt hus. Detta gör det svårt att mäta den efterfrågan som 

hyresgäster har på miljöcertifieringar direkt på marknaden när hyresgäster inte alltid har 

möjligheten att välja exakt den hyresrätt som uppfyller alla deras krav och preferenser. 

Men varför bestämmer sig byggherrar för att certifiera hyresfastigheter? En möjlig orsak är den 

att om byggherrarna förvaltar hyresfastigheten själv, kan de till följd av miljöcertifieringen få 

lägre driftkostnader för underhållet av byggnaden. Eller kan en andra, och kanske en främsta 

orsak vara att bygga ett bra rykte kring varumärket, genom ett starkt företagsansvar eller så 

kallat CSR. Att bygga dyrare fastigheter kan dock diskuteras vara dåligt för företagens 

aktieägare, om ingen direkt vinst kan kopplas till detta byggande. Ett aktiebolag, som de flesta 

byggföretagen idag är, skall alltid syfta till att maximera vinsten för sina aktieägare enligt 

SWM-teorin. Samtidigt kan det dock sägas att hållbara investeringar som stärker företagets 

goodwill kan bidra till större vinster i framtiden, både för aktieägare och samhället. Kan det 
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vara så att byggföretagen ser ett värde i att bygga “grönare”, trots att ingen direkt vinst kan 

knytas till detta, med förhoppningar om större vinster i framtiden?  

Då en av frågeställningarna berör lönsamheten av att bygga miljöcertifierade byggnader bör det 

tydliggöras vad lönsamhet är och hur denna skall definieras. I vardaglig mun brukar lönsamhet 

starkt förknippas med ekonomisk avkastning eller med andra ord, vinst. Men likt SWM-

teorierna, är lönsamhet ett begrepp som kan användas olika av olika företag. Medan vissa 

företag kan finna lönsamhet i att spara in pengar på byggmaterial kan andra istället se lönsamhet 

i att bygga ett starkt varumärke som förknippas med hållbart byggande. Men varför 

lönsamheten i sin helhet verkar vara högre på den kommersiella marknaden i förhållande mot 

bostadsmarknaden kan säkerligen kopplas till Equal Infomation som råder mellan två aktörer 

med koll på vad en produkt som en miljöcertifierad byggnad tillför. En avsaknad av information 

eller informationsasymmetri mellan producent och konsument, B2C, leder till att konsumenten 

inte förstår det verkliga värdet av ett miljöcertifierat boende, både för hälsan och plånboken. 

Detta kan i sin tur leda till att bostadsföretagen inte ser “grönt” byggande som lönsamt, då 

konsumenterna inte uppskattar produkten.  

6.2.1 Förslag på vidare forskning 

Det finns mycket oklarheter på marknaden när det kommer till miljöcertifieringar av byggnader. 

Kunder känner oftast inte till de skillnader eller likheter som de olika miljöcertifieringarna har. 

Utöver miljöcertifieringar på bostadsmarknaden så existerar även dessa certifieringar på andra 

marknader, som tidigare nämnt, i bland annat livsmedelsindustrin och när det kommer till 

byggmaterial. Det hade därför varit intressant om vidare forskning gjordes på om det går att 

utföra en typ av omstrukturering av hela området för miljöcertifieringar eller miljömärkningar. 

Det krävs att systemet förenklas för att kunderna på marknaden ska kunna öka sin medvetenhet 

och på så sätt efterfråga detta med belägg. Detta skulle kunna öka transparensen mellan B2C 

och minska den rådande informationsasymmetri. 

Det kan även vara intressant att gå in djupare på frågeställningen om miljöcertifierade 

byggnader är hållbara byggnader. I intervjuerna tog en respondent upp att miljöcertifieringar 

inte alltid ser till de mest hållbara alternativen. Det är inte heller helt utforskat om 

miljöcertifieringar med specifika material som började användas för cirka tio år sedan har haft 

en positiv inverkan på miljön. Att studera detta och göra en utförligare analys i detta område 

hade varit intressant och en ögonöppnare i frågan om det är bra att fortsätta arbetet med 
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miljöcertifieringar eller övergå till ett helt annat system för att fortsätta bygga upp ett hållbart 

bestånd av fastigheter på marknaden. 

Ytterligare ett förslag på vidare forskning är att studera marknaden för passivhus, noll-

energihus och plus-hus och undersöka hur utvecklingen av dessa kommer att se ut i framtiden. 

Med de formulerade målen och de EU-direktiv som finns hade det varit intressant att följa hur 

pass väl dessa uppfylls då kraven är mycket höga.   
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7. Slutsats 

Genom att ställa frågan, om byggaktörer att efterfrågan på miljöcertifiering av byggnader på 

bostadsmarknaden är i paritet med efterfrågan på byggnader på den kommersiella marknaden, 

i intervjuerna till respektive företagsrepresentant har det framkommit ett tydligt svar; nej. Det 

råder stora skillnader på efterfrågan på respektive marknad för miljöcertifierade byggnader. 

Detta beror delvis på skillnaden i långsiktiga respektive kortsiktiga investeringar som utförs 

och vad kunden ser i värdet av detta. En konsument som skall bo i en lägenhet i ett grönt hus, 

kan eller kommer mer eller mindre ha möjligheten att ta ett grönt lån för att i gengäld få en mer 

förmånlig ränta. Däremot ses inte ett lägenhetsköp alla gånger som en långsiktig investering i 

relation till när ett företag lokaliserar sitt nya kontor där de har för avsikt att infinna sig under 

en längre tid.  

Angående frågan om byggaktörer anser att det är lönsamt att utveckla miljöcertifierade eller 

miljömärkta byggnader så har det här uppkommit lite olika svar. De som är aktiva på den 

kommersiella marknaden svarar på frågan med ett stort JA, då byggnaderna som omfattas av 

miljöcertifieringarna ofta medför lägre driftskostnader för bland annat uppvärmning, vilket gör 

byggnaden mer energieffektiv. Vidare är det tydligt att den kommersiella marknaden har en 

större efterfrågan på miljöcertifieringar, då investerare ofta filtrerar bort möjligheten att 

investera i ett icke miljöcertifierat projekt i ett tidigt stadie.  Men på bostadsmarknaden idag 

finns inte en lika stor lönsamhet vid miljöcertifierade byggnader som på den kommersiella 

marknaden. Lönsamhet från lägre driftskostnader är inte lika aktuell, då flertalet byggföretag 

inte förvaltar sina egna projekt utan säljer vidare dessa till diverse köpare, oftast egna 

bostadsrättsföreningar. Dessvärre innebär detta att om inte miljöcertifieringen tingar en högre 

prislapp från köparen, bör inte byggherren ha något finansiellt incitament att bygga ett 

“grönare” hus. Samtidigt börjar miljöcertifieringar bli en norm på bostadsmarknaden idag, 

varför någon typ av lönsamhet måste kunna kopplas till dessa. En slutsats som kan dras från 

våra studier är att företagen arbetar med miljöcertifieringar för att kunna stärka sitt varumärke. 

Detta arbete kan komma att omvandlas till ekonomisk lönsamhet om konsumenter som söker 

bostäder informeras om vad alla olika miljöcertifieringar innebär och hur dessa kan gynna 

konsumenterna vid ett potentiellt bostadsköp, varför fokus bör läggas på att informera dessa. 

Slutligen kan det sägas att, trots att det är bra med flertalet olika miljöcertifieringar som ständigt 

utvecklas och utmanar varandra, missgynnar det konsumenterna från den synpunkt att de blir 

allt svårare att följa eller förstå.  
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Med stöd av de studier och intervjuer som genomförts under examensarbetets gång har 

författarna av arbetet kommit fram till att den miljöcertifiering som föredras på den svenska 

bostadsmarknaden är miljöcertifieringen Miljöbyggnad. Denna certifiering tar upp relevanta 

aspekter som är viktiga för byggnadens hållbarhet och livslängd. Namnet Miljöbyggnad klingar 

även bra vilket gör att den blir mer mottaglig för konsumenter på marknaden. Flertalet aktörer 

som är verksamma på bostadsmarknaden hävdar att Svanen är bättre i rent 

marknadsföringssyfte men att Miljöbyggnad är bäst kvalitetsmässigt då denna behandlar både 

produktions- och förvaltningsskedet. Svanen är något smalare då den endast ser till 

produktionen och inte den senare förvaltningen vilket kan bli problematiskt på 

bostadsmarknaden för hyresrätter då förvaltningen är en stor del av verksamheten.   
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Bilagor 

Bilaga 1 - Intervjumall 

1. Vad är din position och vad är dina huvudsakliga arbetsuppgifter? 

2. När började ni miljöcertifiera ert bestånd och vad var anledningen till detta? 

3. Finns det någon speciell certifiering som ni har använt er av eller använder ni er av en 

kombination av flera olika? 

4. Hur såg processen ut för er när vi valde att miljöcertifiera er? Tyckte ni att processen var 

överflödig med tanke på utfallet av miljöcertifieringen? Fick ni ut det ni ville? 

5. Vad anser du är intressant med miljöcertifiering? 

6. Hur stort är ert bestånd av hyresfastigheter som omfattas av miljöcertifiering? Främst 

bostad men även kommersiellt? 

7. Hur ser målgruppen ut för de som kan förväntas vilja bo i en miljöcertifierad fastighet? 

8. Vilken miljöcertifiering anser ni är bäst med hänsyn till den marknad som ni är 

verksamma på? 

9. Hur väl anser ni att ert arbete med miljöcertifiering av era fastigheter har hållit en god 

nivå med tanke på de krav och kriterier som denna omfattar? 

10. Finns det några negativa aspekter med miljöcertifieringar? Ex. längre produktionstid, 

dyrare material, brist på kompetenta byggare/leverantörer etc.  

11. Vilka är de positiva effekterna av miljöcertifiering enligt er åsikt? 

12. Finns det någon ren finansiell positiv effekt av att använda sig av miljöcertifiering - isåfall 

vilka är dessa? Finns det någon ekonomisk lönsam aspekt med att miljöcertifiera dessa, 

liksom högre hyresintäkter etc? 

13. Anser ni att miljöcertifieringen ger er en konkurrenskraftig fördel eller hur motiverar ni 

valet att miljöcertifiera er? 

14. Lägger ni mycket vikt i marknadsföring av miljöcertifierade fastigheter? 
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15. Hur anpassar ni er marknadsföring av dessa miljöcertifierade fastigheter i jämförelse 

med de som inte räknas in i ert bestånd av miljöbyggnader? 

16. Hur tror ni att man kan få hyresgäster att vilja betala mer för att få bo i en 

miljöcertifierad fastighet? (Förutsatt att det är dyrare) 

17. Vad är ert slutgiltiga mål med miljöcertifiering? Vad strävar ni efter att uppnå med 

miljöcertifiering av byggnader? 

18. Hur stor är sannolikheten att ni kommer att fortsätta jobba mot att miljöcertifiera 

fastigheterna i ert bestånd? 

19. Hur tror ni att framtiden för miljöcertifierade byggnader kommer att se ut sett till det 

totala beståndet? Kommer kraven att bli hårdare på att fler måste anpassa sig eller ska 

det fortfarande vara en frivillig ansökan om att få bli certifierad? 
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Bilaga 2 - Brons samt högsta nivå av Brons innan Silver 

    
Indikatorer i 3.0 Indikator Aspekt Område Byggnad 

    

E
n

e
rg

i 

1 Värmeffektbehov BRONS 
BRONS 

BRONS 

BRONS 

2 Solvärmelast BRONS 

3 Energianvändning BRONS BRONS 

4 Andel förnybar energi BRONS BRONS 

In
n

e
m

il
jö

 

5 Ljud BRONS BRONS 

BRONS 

6 Radon BRONS 
BRONS 

7 Ventilation BRONS 

8 Fuktsäkerhet BRONS BRONS 

9 Termiskt klimat vinter BRONS 
BRONS 

10 Termiskt klimat sommar BRONS 

11 Dagsljus BRONS BRONS 

12 Legionella BRONS BRONS 

M
a

te
ri

a
l 13 Loggbok med byggvaror  BRONS BRONS 

BRONS 14 Utfasning av farliga ämnen BRONS BRONS 

15 Stommens klimatpåverkan  BRONS BRONS 

 

    
Indikatorer i 3.0 Indikator Aspekt Område Byggnad 

    

E
n

e
rg

i 

1 Värmeffektbehov GULD 
GULD 

GULD 

BRONS 

2 Solvärmelast GULD 

3 Energianvändning GULD GULD 

4 Andel förnybar energi GULD GULD 

In
n

e
m

il
jö

 

5 Ljud GULD GULD 

GULD 

6 Radon GULD 
GULD 

7 Ventilation GULD 

8 Fuktsäkerhet GULD GULD 

9 Termiskt klimat vinter GULD 
GULD 

10 Termiskt klimat sommar GULD 

11 Dagsljus GULD GULD 

12 Legionella GULD GULD 

M
a

te
ri

a
l 13 Loggbok med byggvaror  GULD GULD 

BRONS 14 Utfasning av farliga ämnen BRONS BRONS 

15 Stommens klimatpåverkan  BRONS BRONS 
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Bilaga 3 - Lägsta nivå för Silver samt högsta nivå av Silver innan Guld 

    
Indikatorer i 3.0 Indikator Aspekt Område Byggnad 

    

E
n

e
rg

i 

1 Värmeffektbehov SILVER 
SILVER 

SILVER 

BRONS 

2 Solvärmelast SILVER 

3 Energianvändning SILVER SILVER 

4 Andel förnybar energi SILVER SILVER 

In
n

e
m

il
jö

 

5 Ljud SILVER SILVER 

SILVER 

6 Radon SILVER 
SILVER 

7 Ventilation SILVER 

8 Fuktsäkerhet SILVER SILVER 

9 Termiskt klimat vinter SILVER 
SILVER 

10 Termiskt klimat sommar SILVER 

11 Dagsljus SILVER SILVER 

12 Legionella SILVER SILVER 

M
a

te
ri

a
l 13 Loggbok med byggvaror  SILVER SILVER 

BRONS 14 Utfasning av farliga ämnen BRONS BRONS 

15 Stommens klimatpåverkan  BRONS BRONS 

 

    
Indikatorer i 3.0 Indikator Aspekt Område Byggnad 

    

E
n

e
rg

i 

1 Värmeffektbehov GULD 
GULD 

GULD 

SILVER 

2 Solvärmelast GULD 

3 Energianvändning GULD GULD 

4 Andel förnybar energi GULD GULD 

In
n

e
m

il
jö

 

5 Ljud GULD GULD 

GULD 

6 Radon GULD 
GULD 

7 Ventilation GULD 

8 Fuktsäkerhet GULD GULD 

9 Termiskt klimat vinter GULD 
GULD 

10 Termiskt klimat sommar GULD 

11 Dagsljus GULD GULD 

12 Legionella GULD GULD 

M
a

te
ri

a
l 13 Loggbok med byggvaror  GULD GULD 

SILVER 14 Utfasning av farliga ämnen SILVER SILVER 

15 Stommens klimatpåverkan  SILVER SILVER 
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Bilaga 4 - Lägsta nivå för Guld samt vad som sker om en parameter är brons 

 

    Indikatorer i 3.0 Indikator Aspekt Område Byggnad 
    

E
n

e
rg

i 

1 Värmeffektbehov GULD 
GULD 

GULD 

GULD 

2 Solvärmelast GULD 

3 Energianvändning GULD GULD 

4 Andel förnybar energi GULD GULD 

In
n

e
m

il
jö

 

5 Ljud GULD GULD 

GULD 

6 Radon GULD 
GULD 

7 Ventilation GULD 

8 Fuktsäkerhet GULD GULD 

9 Termiskt klimat vinter GULD 
GULD 

10 Termiskt klimat sommar GULD 

11 Dagsljus GULD GULD 

12 Legionella GULD GULD 

M
a

te
ri

a
l 13 Loggbok med byggvaror  GULD GULD 

GULD 14 Utfasning av farliga ämnen GULD GULD 

15 Stommens klimatpåverkan  SILVER SILVER 

 

    
Indikatorer i 3.0 Indikator Aspekt Område Byggnad 

    

E
n

e
rg

i 

1 Värmeffektbehov GULD 
GULD 

GULD 

SILVER 

2 Solvärmelast GULD 

3 Energianvändning GULD GULD 

4 Andel förnybar energi GULD GULD 

In
n

e
m

il
jö

 

5 Ljud GULD GULD 

GULD 

6 Radon GULD 
GULD 

7 Ventilation GULD 

8 Fuktsäkerhet GULD GULD 

9 Termiskt klimat vinter GULD 
GULD 

10 Termiskt klimat sommar GULD 

11 Dagsljus GULD GULD 

12 Legionella GULD GULD 

M
a

te
ri

a
l 13 Loggbok med byggvaror  GULD GULD 

SILVER 14 Utfasning av farliga ämnen GULD GULD 

15 Stommens klimatpåverkan  BRONS BRONS 
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