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Sammanfattning  

Hållbar utveckling har haft en växande inverkan på bygg- och fastighetsbranschen under de 

två senaste decennierna och en rad frivilliga miljöcertifieringssystem för byggnader har vuxit 

fram, däribland BREEAM och LEED, som idag är de två mest igenkända och internationella 

certifieringssystemen, samtidigt som allt fler länder bestämmer sig för att ansluta sig till 

denna gröna rörelse och utvecklar egna, nationella miljöcertifieringssystem för byggnader. Att 

bygga grönt och kunna verifiera detta med en certifieringsstämpel är idag en betydande och 

synlig aspekt, men fortfarande är det bara en sida av en mycket bredare strategi för hållbara 

affärer som sträcker sig in i företagets strategi och ledarskap, integrerad förvaltning och 

rapportering samt företagens miljöanpassning. 

Många nyckelaktörer i dessa branscher söker alltmer erkännande för sina hållbarhetsmeriter 

och har börjat utforska kopplingarna mellan hållbarhet och värde. I detta syfte använder allt 

fler bygg- och fastighetsbolag, investerare och företag så kallade gröna byggnader eller 

miljöcertifieringssystem för att placera sina byggnader isär från resten. Ett företag som idag 

väljer att utveckla, äga eller hyra en miljöcertifierad byggnad kommer att behöva fatta beslut 

om vilket system är att föredra – ett lokalt certifieringssystem, som är mer anpassat till de 

nationella förhållandena, eller ett internationellt. 

Aktörerna på den svenska bygg- och fastighetsmarknaden har agerat försiktigt, trots sitt 

utvecklade miljöarbete, när det gäller tillämpningen av miljöcertifieringssystemen, vilket gör 

att Sverige just nu ligger efter i antalet certifierade byggnader, och därmed tillgången till den 

kvantitativa databasen över dessa som skulle kunna bidra till en närmare undersökning av 

värdekopplingarna. 

Vi kan inte påstå att de barriärer, som anses hålla tillbaka spridningen av 

miljöcertifieringssystemen i Sverige, i form av bland annat ovilja att betala högre 

produktionskostnader vid tillämpningen av dessa, är borta idag, men vi kan notera att alltfler 

företag börjar känna av dynamiken i utvecklingen runt omkring sig och väljer att ansluta sig 

till den gröna rörelsen. De största fördelar med miljöcertifieringssystemen på den 

kommersiella marknaden i Sverige idag verkar vara: 

 Konkurrensfördelar, som även stärker varumärket och visar att företaget tar sitt 

miljöansvar. 

 Framtida hygienfaktor, som gör att företagen väljer att satsa på det redan idag. 

 Ett lättbegripligt kommunikationsmedel från tredje part. 

 

På bostadsmarknaden kan det idag inte observeras någon efterfrågan alls efter 

miljöcertifierade byggnader enligt de intervjuade. Detta kan till största del förklaras med att 

de privata konsumenterna än så länge fortfarande efterfrågar andra, mer traditionella faktorer 

vid val av sin bostad, såsom läge, pris och funktion. Med det underlag vi har samlat in under 

arbetets gång kan vi inte dra några generella slutsatser, men en trolig utveckling på 

bostadsmarknaden kan vara att efterfrågan kan komma efter att antalet certifierade byggnader 

ökar. Över tiden, när det finns tillräckligt många miljöcertifierade byggnader, kan det komma 

att leda till att det, likt den troliga utvecklingen på den kommersiella marknaden, blir en viktig 
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faktor som kommer att övervägas tillsammans med de traditionella faktorerna vid valet av 

bostad. 

Utvecklingen av klimatarbetet har hittills huvudsakligen kretsat kring 

energieffektiviseringsfrågor. Miljöcertifierade byggnader kan i framtiden komma att innebära 

kvalitetsbyggnader. Det är även troligt att fokus kommer så småningom att flytta från 

energifrågan till byggnadsmaterial- samt inomhusmiljö aspekter. Medan utvecklingen av 

miljöcertifieringssystemen sannolikt kommer leda till att även innefatta de ekonomiska och 

sociala hållbarhetsfaktorerna, vilket innebär en mycket större samverkan mellan allt som finns 

och händer runt omkring en byggnad och gör den till en spindel i nätet. 
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Abstract 

Sustainable development has had a growing impact on building and real estate industry during 

the past two decades and a number of voluntary environmental rating systems for buildings 

have emerged, including BREEAM and LEED, which today are the two most recognized and 

international rating systems, whilst the increasing number of countries decide to join the green 

movement and develop own national environmental rating systems for buildings. To build 

green and to be able to verify that with a certification stamp is today a significant and visible 

aspect, but still it is only one side of a much broader approach for sustainable businesses that 

extends into corporate strategy and leadership, integrated management and reporting and 

corporate environmental adjustment. 

Many key stakeholders in these industries are increasingly looking for recognition of their 

sustainability credentials and started to explore the linkages between sustainability and value. 

For this purpose the increasing number of construction and real estate companies, investors 

and corporates are using so-called green buildings or environmental rating systems to set their 

buildings apart from the rest. A company that today chooses to develop, own or occupy an 

environmentally rated building will need to decide which system is preferable – a local rating 

system, which is better suited to the national context, or an international one. 

The stakeholders of the Swedish building and real estate industry have acted cautiously, 

despite its advanced environmental work, as regards the application of environmental rating 

systems, which means that Sweden is currently lagging behind in the number of rated 

buildings and thus the access to the quantitative database of these which could contribute to a 

closer examination of the value linkages.  

We cannot say that the barriers which are considered to hold back the spread of environmental 

rating systems in Sweden, in the shape of, among others, unwillingness to pay higher 

production costs when applying these systems, are gone today, but we can note that the 

increasing number of companies are beginning to feel the dynamics of the development 

around them and choose to join the green movement. The main benefits of certification 

systems in the commercial market in Sweden today seem to be: 

 Competitive benefits that also strengthens the brand and demonstrate that the company 

takes its environmental responsibility. 

 Future hygiene factor that makes companies choose to go for it already today. 

 An easily understandable communication means from a third-party. 

In the today’s residential market it cannot be observed any demand at all for environmentally 

rated buildings, according to the interviewees. This can be explained by that the private 

consumers up to now still are seeking for other, more traditional factors when choosing their 

accommodation, such as location, price and function. With the information that we have 

gathered during our work we cannot draw any general conclusions, but a likely development 

in the residential market can be that demand can come after the number of rated buildings 

increases. Over time, when there are a sufficient amount of rated buildings, it can lead to that, 
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like the possible development in the commercial market, it will be an important factor that 

will be considered along with the traditional factors in the choice of accommodation. 

Environmentally rated buildings may in the future come to mean quality buildings. It is also 

probable that the focus will eventually move from energy issue to the building materials and 

indoor environment aspects. While the development of rating systems probably will expand to 

also include the economic and social sustainability factors, which means a much greater 

collaboration between all that exists and going on around a building and makes it into a spider 

in the web.  
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Förord 

Detta examensarbete är avslutningen på vår treåriga utbildning, 180 högskolepoäng, till 

byggingenjörer på Kungliga Tekniska Högskolan. 

Arbetet är på 15 högskolepoäng och fortskred under 2012 från januari till och med april. 

Vi vill tacka Ulf Jonsson på Zengun AB som tack vare samma intresse och nyfikenhet som 

oss på miljöcertifiering gav oss chansen att forska i området. 

Vidare vill vi tacka våra båda handledare. Urban Olsson på Zengun AB för alla råd, 

vägledning och kunskaper som delats med till oss. Sten Hebert på KTH för råd om innehåll, 

presentation av fakta, vägledning och rapportutformning. 

Ett stort tack till alla de personer som ställt upp på att bli intervjuade och svarat på våra frågor 

och delat med sig av sina erfarenheter. Information därifrån har gjort detta arbete möjligt. 

Sist men inte mins vill vi tacka alla de studiekamrater och lärare vi lärt känna och fått jobba 

tillsammans med under denna KTH-period av våra liv. 
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1. Inledning 

Hållbar utveckling är ett begrepp som har definierats på olika sätt, men den oftast citerade 

definitionen av begreppet är från Our Common Future, även känd som Brundtland Report[1]: 

”Hållbar utveckling är en utveckling som tillgodoser dagens behov utan att äventyra 

kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov.”  

Alla definitioner av hållbar utveckling kräver att vi ser världen som ett system – ett system 

som förbinder rummet och ett system som kopplar samman tiden. [2] 

På grund av en förändring i allmänhetens uppfattning om klimatförändringar och 

miljöförstöring som fenomen har intresset för hållbarhet ökat avsevärt, både utanför och inom 

bygg- och fastighetssektorn. Att bygga grönt och kunna verifiera detta med en 

certifieringsstämpel är idag en betydande och synlig aspekt, men fortfarande är det bara en 

sida av en mycket bredare strategi för hållbara affärer som sträcker sig in i företagets strategi 

och ledarskap, integrerad förvaltning och rapportering samt företagens miljöanpassning. 

 

1.1 Bakgrund 

Klimatförändringarna anses vara en av vår tids största utmaningar som kräver globala insatser 

och åtgärder dels genom internationellt samarbete med starka åtaganden för att minska 

utsläpp av växthusgaser, och dels genom nationella insatser för att anpassa samhället till ett 

förändrat klimat.  

Förenta Nationernas ramkonvention om klimatförändringar (United Nations Framework 

Convention on Climate Change, UNFCCC), som antogs i samband med FN:s konferens om 

miljö och utveckling i Rio de Janeiro 1992, är en global konvention med åtgärder för att 

förhindra klimatförändringen. Detta regelverk som trädde i kraft i september 1994 blev ett 

första steg i riktningen mot ett internationellt samarbete och kom att ligga till grund för 

Kyotoprotokollet. Till skillnad från Klimatkonventionen är protokollet en bindande 

överenskommelse som slöts i Kyoto i december 1997 samt trädde i kraft i februari 2005 och 

som bland annat innehåller åtaganden för industriländerna om att minska utsläppen av 

växthusgaser med sammanlagt minst 5,2 procent. 

Samtidigt har det riktats allvarlig kritik mot protokollet från många håll. Kyotoprotokollets 

största svaghet anses vara att dess bindande åtaganden om utsläppsminskningar bara omfattar 

cirka 30 procent av de globala utsläppen [3], då de länder som släpper ut störst mängder 

växthusgaser, USA, Kina och Indien står utanför avtalet. USA drog sig ur Kyotoavtalet 2001 

med motiveringen ”att 80 procent av världen, inklusive stora befolkningscentra såsom Kina 

och Indien, undantas från att delta  och för att det skulle vålla stora skador på den 

amerikanska ekonomin”
1
, medan Kina och Indien har hittills räknats in i 

utvecklingslandsgruppen som inte behöver göra några utsläppsminskningar. Kanada, Japan 

och Ryssland valde att liksom USA stå utanför vilket troligen resulterar i att Kyotoprotokollet 

                                                 
1
 Uttalande från den dåvarande USA-presidenten George W. Bush, den 13 mars 2001. 
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nu bara kommer att omfatta cirka 15 procent av de globala utsläppen [4]. 

Rättviseförhållandena mellan de olika länders åtaganden är en central fråga vid 

förhandlingarna [5] och innehar nog även en central roll i varför Kyotoavtalet inte har haft 

den effekt som avsetts från början.  

Vid de senaste förhandlingarna i december 2011 i Durban enades dock parterna om att 

Kyotoprotokollet kommer att förlängas med en andra åtagandeperiod som en överbryggning 

till ett nytt klimatavtal som skall träda i kraft senast 2020. 

På den europeiska fronten pågår det emellertid ett ambitiöst klimatarbete. Europeiska 

kommissionen utarbetade år 2011 en färdplan för EU som beskriver banan till unionens 

utsläppsminskningar med 80 till 95 procent till år 2050 jämfört med 1990 års nivå. [6] Ett 

viktigt delmål som måste uppnås i detta klimatarbete är införandet av så kallade nära noll-

energibyggnader. Av Europaparlamentets och rådets direktiv om byggnaders energiprestanda 

framgår det att från den 31 december 2020 ska alla nya byggnader vara nära noll-

energibyggnader samt att efter den 31 december 2018 ska de nya byggnader som används och 

ägs av offentliga myndigheter uppfylla samma kriterier. [7]
 
I Sverige är det 

Energimyndigheten som, i samråd med Boverket och andra berörda aktörer inom bygg- och 

fastighetssektorn, ska ta fram en definition av nära noll-energibyggnader samt en strategi för 

att främja ett ökat byggande av dessa. [8] 

Utvecklingen av klimatarbetet har hittills huvudsakligen kretsat kring 

energieffektiviseringsfrågor. Enligt rapporten ”Bygg- och fastighetssektorns miljöpåverkan” 

från Boverket som gavs ut i juni 2009 bekräftas det att bygg- och fastighetssektorn står för en 

betydande del av Sveriges totala miljöpåverkan. Det man kom fram till är bland annat att när 

det gäller användning av energi står bygg- och fastighetssektorn för 10 eller 28 procent av 

Sveriges totala energianvändning, beroende på om uppvärmning inkluderas eller inte. Medan 

sektorns bidrag till växthuseffekten genom utsläppen av kväveoxider, partiklar och 

växthusgaser är mellan 10 och 20 procent av samhällets totala emissioner av dessa ämnen. 

Avfallsgenereringen är relativt stor från sektorn jämfört med samhället i övrigt och utgör 27 

procent av den totala mängden genererat avfall. För farligt avfall är andelen ännu större, 40 

procent. Vad gäller användningen av farliga kemiska produkter står sektorn (exklusive 

förvaltning) för 16 procent av Sveriges användning. 

Energianvändningen i denna studie är något lägre jämfört med tidigare studier [9] [10] och 

annan statistik [11]. Detta bland annat beror på att denna studie har ett livscykelperspektiv 

vilket exempelvis innebär att energi som används för produktion och transport av 

byggnadsmaterial ingår här, men inte i Energimyndighetens rapport ”Bostäder och service”. 

Vidare täcker ”Bostäder och service” även andra sektorer än bara bostäder, exempelvis 

service.  

Det är intressant att notera att energianvändningen för sektorn inklusive uppvärmning är 28 

procent av Sveriges energianvändning enligt ovan, men andelen av växthusgaser är lägre, 

cirka 20 procent. Resultatet speglar att uppvärmningen idag sker med många källor med låga 

koldioxidutsläpp. Om man tittar på sektorn exklusive uppvärmning är förhållandet det 

omvända. Då är sektorns energianvändning cirka 10 procent medan bidraget till 

växthuseffekten är cirka 16 procent. Dessa resultat indikerar att för energianvändningen är 
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uppvärmning dominerande, men för växthuseffekten är det andra faktorer som spelar stor roll. 

Materialproduktionen står för en stor del. Intressant att notera är mobila källor, dvs. i 

huvudsak transportrelaterade utsläpp, står för en signifikant del av utsläppen. [12] Det innebär 

att om man vill fortsätta att minska utsläppen från sektorn är det viktigt att de minskar från 

exempelvis produktion av byggnadsmaterial och från transporter. [13] 

Hållbar utveckling har haft en växande inverkan på bygg- och fastighetsbranschen under det 

senaste decenniet. Många nyckelaktörer i dessa branscher söker alltmer erkännande för sina 

hållbarhetsmeriter och har börjat utforska kopplingarna mellan hållbarhet och värde. I detta 

syfte använder allt fler bygg- och fastighetsbolag, investerare och företag så kallade gröna 

byggnader eller miljöcertifieringssystem för att placera sina byggnader isär från resten. 

Samtidigt kan man observera att de två mest igenkända och internationella 

certifieringssystemen, BREEAM och LEED, expanderar sina räckvidder, bortom gränserna 

för sina ursprungsländer, till att inta ett mer globalt grepp, samtidigt som allt fler länder 

bestämmer sig för att ansluta sig till denna gröna rörelse och utvecklar egna, nationella 

miljöcertifieringssystem för byggnader. Ett företag som idag väljer att utveckla, äga eller hyra 

en miljöcertifierad byggnad kommer att behöva fatta beslut om vilket system är att föredra – 

ett lokalt certifieringssystem, som är mer anpassat till de nationella förhållandena, eller ett 

internationellt. 

 

1.2 Zengun 

Zengun AB är ett entreprenadföretag som startade våren 2009 och har nu ca 40 anställda. [14] 

”Vår övertygelse är att inom kort är ett hållbart byggande en förutsättning för att kunna vara 

kvar på marknaden. Vi har varit mycket engagerade i utvecklingen inom detta område och tar 

med oss engagemanget in i vår nya verksamhet”. Står det på Zenguns hemsida. 

Företaget är medlem i Sweden Green Building Council. 

 

Zenguns vision är att växa och utvecklas till en betydande och respekterad aktör på 

Stockholmsmarknaden, att bli företaget som alla vill verka och vara i, att bli en drivande kraft 

inom utvecklingen av branschen och bli ansett som ett företag som tar kloka, väl övervägda 

beslut både för bolaget och kunder. [15] 

”Då vi ser miljöfrågan som central för hela byggbranschen så har vi inom Zengun AB tydligt 

uttalat att vi måste utvecklas inom området.  Som ett led i detta så har vi valt att beställa ett 

examensarbete inom området Miljöcertifiering av byggnader” – säger Ulf Jonsson, VD på 

Zengun AB, om varför man vill ha detta arbete utfört. 

 

1.3 Syfte 

Syftet med detta examensarbete är att undersöka drivkrafterna vid användningen av de fyra 

miljöcertifieringssystemen, BREEAM, LEED, Miljöbyggnad och GreenBuilding.  
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Det innebär att svara på varför ett företag väljer att miljöcertifiera sin byggnad, vilka är 

incitamenten. Undersöka hur företag ser på valet av system, vilka faktorer spelar in, ser det 

olika ut beroende på vilken marknad man agerar på. 

Vidare har vi försökt undersöka hur stor värdeökningen blir på en byggnad för att den är 

miljöcertifierad och vilket system är bäst ur det perspektivet. Är det ekonomiskt lönsamt att 

satsa mer pengar för att bli certifierad? Hur stor är skillnaden på att få toppbetyg och ett inte 

lika bra betyg? 

Rapporten berättar även lite hur det kommit sig att marknaden för miljöcertifiering av 

byggnader finns och hur den fortsatta utvecklingen möjligen kan komma att se ut i Sverige. 

 

1.4 Frågeställningar 

I rapporten är det några huvudfrågor som besvaras: 

 

 Vilket miljöcertifieringssystem lämpar sig för olika projekt? 

 Vilka är incitamenten för certifiering? 

 Visa samband mellan värde och hållbarhet för att öka de finansiella incitamenten? 

 Hur ser en trolig utveckling ut för marknaden för miljöcertifieringssystem i Sverige? 

 Skillnader på kommersiella och privata kunder? 

 

 

1.5 Avgränsningar 

Intervjuerna är gjorda med företag baserade i Stockholm. Detta är gjort med anledning till att 

vi bedrivit vårt arbete i Stockholm. Alla företagen är medlemmar i Sweden Green Building 

Council, vi har inte gjort intervjuer med företag som ställt sig utanför det samarbetet. 

Vi har begränsat oss till att skriva om de fyra systemen BREEAM, LEED, Miljöbyggnad och 

GreenBuilding.  

Rapporten innehåller inte mycket teknisk data utan handlar om marknaden och utvecklingen 

av miljöcertifieringssystemen på olika marknader. Vi kommer att presentera en övergripande 

information om de olika miljöcertifieringssystemen, men även de särskiljande dragen för 

dessa. Även fast mycket internationella studier refereras till i rapporten så är det utvecklingen 

på den svenska marknaden som har varit det primära syftet att beskriva och analysera.   

 

1.6 Metoder 

 

1.6.1 Utbildning 

För att få grundläggande kunskaper om certifieringssystemen så gick vi en endagskurs 2011-

11-30, Miljöcertifiering av byggnader. Kursen arrangerades av Swedish Green Building 
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Council och handlade om de fyra miljöcertifieringssystemen som behandlas i den här 

rapporten. 

Kursen gav oss en inblick hur system fungerar och hjälpte oss att bestämma vad som var 

viktigt att beskriva i kapitlet Nulägesrapport där bland annat de fyra systemen beskrivs. 

   

1.6.2 Intervjuer 

För att kunna beskriva och analysera hur svenska företag ser på miljöcertifiering har elva 

stycken kvalitativa intervjuer genomförts med företag eller organisationer som arbetar inom 

området på olika fronter, marknader och personer med olika roller inom sin organisation. 

Anledningen till att vi valt att intervjua personer i företag som jobbar med miljöcertifiering 

och inte företag som inte gör det är för att vi tror dessa personer är mer kunniga om området 

och att det är de som kan svara på anledningarna till varför och hur man jobbar med 

miljöcertifiering av byggnader. 

Intervjuerna har analyserats vilket har lett, tillsammans med andra metoder, till att vi kunnat 

göra analyser och dra slutsatser om hur den svenska marknaden ser ut. 

I kapitel 4 Genomförande beskrivs närmare hur intervjuerna har varit uppbyggda. 

 

1.6.3 Litteratur 

En grundlig litteraturstudie är gjord. Tidigare examensarbeten och andra rapporter i huvudsak. 

Många av rapporterna är internationella och i vissa fall väldigt svåra att avgöra hur 

användbara de är för att se på den svenska marknaden. 

Anledningen till att många internationella rapporter är studerade är att 

miljöcertifieringsarbetet har kommit längre i många andra länder. Det är från dessa länder de 

studerade rapporterna kommer, mestadels Storbritannien och USA. Rapporterna har bidragit 

till att förstå hur det möjligen kan utvecklas i Sverige framöver. Som mycket annat ökar 

globaliseringen inom fastighetssektorn vilket leder till att mer utlandsbaserade företag hyr och 

äger byggnader i Sverige. Det i sin tur kan göra att de nationella marknaderna blir mer lika 

varandra och på så sätt är internationella studier relevanta för den svenska utvecklingen.  

Men vi har hela tiden tagit hänsyn till att Sverige har andra regler och förhållanden än andra 

länder. Detta har lett till att rapporterna som studerats granskats kritiskt och vi försökt leta 

argument till varför rapportens slutsatser och annan presenterad fakta behöver eller inte 

behöver stämma i Sverige.    

Sweden Green Building Councils hemsida har tillsammans med kursmaterial från kursen vi 

gått varit viktigt i beskrivandet av de fyra systemen. 

I kapitel 3 Faktainsamling/referenser och kapitel 4 Genomförande och beskrivs närmare hur 

och vilka rapporter som bidragit med vad under arbetets gång. 
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2. Nulägesbeskrivning 

 

2.1 Uppkomst av miljöcertifieringssystem 

I ekonomin i allmänhet har marknader för miljövänliga produkter expanderat till följd av 

konsumenters vilja att betala mer för varor och tjänster som anses ha mindre miljöpåverkan. 

Denna globala tillväxt på marknader för miljövänligare produkter har stimulerat en rad 

certifierings- och märkningskoder inom många olika sektorer. Att dessa certifierings- och 

märkningskoder vidare betraktas bidra till en prisbaserad lösning, för att främja det som i 

grund och botten är ett privat tillhandahållande av kollektiva, miljömässiga nyttigheter, är ett 

faktum som förstärker denna trend. [16] I likhet med andra produktmarknader har en rad 

frivilliga miljöcertifieringssystem för byggnader vuxit fram, däribland BREEAM som 

lanserades 1990 och är det första och mest använda certifieringssystemet idag.  

Parallellt med detta har man kunnat observera en ökande trend bland företagen att engagera 

sig i CSR-arbete, Corporate Social Responsibility, och inom den senaste tioårsperioden har 

publiceringen av miljömässiga och sociala rapporter blivit en alltmer vardaglig företeelse för 

företag som vill positionera sig som ansvarstagande och lyhörda för miljömässiga och sociala 

frågor. [17] Miljöcertifieringssystemen kan idag anses samverka med företagens CSR-policys 

genom att låta de demonstrera framsteg i sitt arbete att uppnå CSR-målen.  

 

2.2 Utveckling av miljöcertifieringssystem 

Sedan BREEAM startades i Storbritannien har ett antal andra länder utvecklat egna 

miljöcertifieringssystem, däribland LEED i USA, för att säkerställa att varje certifiering är 

relevant och anpassad till landets regelverk, klimat och leverantörskedja. Att tillämpa 

BREEAM i Storbritannien är det lämpligaste och enklaste sättet, eftersom systemet är 

beprövat och mest anpassat till de lokala frågorna. Byggnader utanför Storbritannien kan 

bedömas med hjälp av BREEAM International, en skräddarsydd BREEAM version, som 

utformas för varje land och påstås kunna appliceras överallt i världen, dock finns det 

begränsningar med varje sådan version [18].  

 

2.3 Sweden Green Building Council 

”Sweden Green Building Council är en ideell förening som ägs av medlemmarna, öppen för 

alla företag och organisationer inom den svenska bygg- och fastighetssektorn. Föreningen 

verkar för grönt byggande samt för att utveckla och påverka miljö- och hållbarhetsarbetet i 

branschen.” [19] 

Sweden Green Building Council bildades juni 2009 av 13 företag. Idag, mars 2012, är 160 

företag, myndigheter eller andra organisationer medlemmar. Sedan oktober 2011 är man 

fullvärdig medlem av World Green Building Council. 

Sweden Green Building Councils uppgift är bland annat: 
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 Tillhandahålla, utveckla och marknadsföra certifieringssystem som möjliggör 

benchmarking ur nationellt såväl som internationellt perspektiv. 

 Tillhandahålla certifieringar, kurser och seminarier/kongresser för att sprida, 

implementera och utveckla kunskap för ett hållbart byggande. 

 Vara en tung opinionsbildare och som sådan bidra till att lagstiftningen främjar grönt 

byggande. 

 Nå ett tillstånd där samtliga berörda parter premierar hållbara byggnader.  

”World Green Building Council representerar hela den globala byggsektorn. Tillsammans 

utgör dess medlemsländer 50 procent av den totala byggverksamheten i världen, och de 

nationella råden berör mer än tio tusen företag och branschorganisationer.” [20] 

 

2.4 BREEAM   

BREEAM, Building Research Establishment Environmental Assessment Method, är ett 

miljöcertifieringssystem från Storbritannien som utvecklats av BRE, Building Research 

Establishment, och användes för första gången 1990. Det är det mest använda 

miljöcertifieringssystemet i världen och hittills har cirka 200 000 byggnader certifierats enligt 

BREEAM samt en miljon registrerats för certifiering. 

BREEAM använder erkända mått på prestanda som ställs mot fastställda riktvärden, för att 

utvärdera en byggnads specifikation, design, konstruktion och användning. De använda 

måtten representerar ett brett spektrum av kategorier och kriterier från energi till ekologi som 

i sin tur omfattar aspekter som rör energi- och vattenanvändning, den inre miljön (hälsa och 

välbefinnande), föroreningar, transporter, material, avfall, ekologi och förvaltningsprocesser. 

BREEAM är således ett poängbaserat verktyg som används idag för att mäta och beskriva 

byggnaders miljöpåverkan. De övergripande syftena med BREEAM är att förse kunder, 

utvecklare, konstruktörer och andra verksamma inom branschen med följande: 

 Marknadserkännande för tillhandahållande av byggnader med låg inverkan på miljön 

 Försäkran om att de bästa miljölösningarna införlivas i en byggnad 

 Inspiration att hitta innovativa lösningar som minimerar miljöpåverkan 

 Ett riktmärke som är högre än gällande lagkrav 

 Ett verktyg som hjälper att minska driftkostnaderna samt förbättra arbets- och 

livsmiljön 

 En standard som demonstrerar utvecklingen mot företags- och organisations miljömål.  

Hittills har BREEAM utvecklats till att omfatta och kunna appliceras på de flesta olika typer 

av byggnader vid nybyggnationer och större renoveringar, såsom kontor (BREEAM Offices), 

industribyggnader (BREEAM Industry), livsmedelsaffärer (BREEAM Retail), skolor 

(BREEAM Education), flerbostadshus (BREEAM Multi-Residential), domstolar (BREEAM 

Court), fängelser (BREEAM Prison), vårdlokaler (BREEAM Helthcare), bostäder (Code for 

Sustainable Homes), övriga byggnader (BREEAM Other Buildings) och hela stadsdelar 

(BREEAM Communities). Även befintliga fastigheter i Storbritannien har idag särskilda 
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system anpassade för såväl kommersiella (BREEAM In-Use) som bostäder (BREEAM 

Ecohomes XB). Dessutom har BREEAM Gulf tagits fram för olika typer av byggnader, 

lokaliserade i Gulf-regionen, vilket omfattar Förenade Arabemiraten, Qatar, Oman, Bahrain, 

Kuwait och Saudiarabien, men gäller endast nybyggnationer. [21] 

För byggnader i Sverige används för närvarande BREEAM Europe Commercial eller 

BREEAM International Bespoke (för icke bestämd typ av byggnad).  

Sweden Green Building Council arbetar idag för att ta fram en nationell BREEAM version, 

som ska anpassas till de svenska förhållandena och beräknas bli klar under 2012. [22]
 
Avgift 

för certifiering enligt BREEAM bestäms av byggnadens storlek, med en inledande 

utvärderingsavgift och en certifieringsavgift som erläggs efter genomförd certifiering. [23] 

 

2.4.1 BREEAM Europe Commercial 

BREEAM Europe Commercial kan användas till att certifiera kontors-, handels- och 

industribyggnader i Europa och de europeiska medlemsländerna och omfattar bland annat: 

 Nybyggnationer 

 Större renoveringar av befintliga byggnader 

 Tillbyggnader i anknytning till befintliga byggnader 

 Utrustning av befintliga byggnader [24] 

Nedan följer en tabell som överskådligt sammanfattar de olika bedömningsområdena i 

BREEAM Europe Commercial, förkortningskoderna samt viktningsandel för varje kriterium. 

Många av dessa kriterier utgår efter respektive lands nationella regelverk och bestämmelser, 

vilket gör att nivåer mellan olika länder varierar. 

 

Tabell 1. Sammanställning av områden i BREEAM Europe Commercial, viktningsandel för 

respektive område samt bedömningskriterier (A-kurs hos SGBC). 

MANAGEMENT/FÖRVALTNING   12% 

Energi & installationssamordning, överlämning Man 1   

Entreprenörens engagemang i miljö och sociala frågor Man 2   

Miljöpåverkan från byggarbetsplatsen Man 3   

Guide för brukare Man 4   

Livscykelkostnadsanalyser Man 12   

HÄLSA & VÄLMÅENDE   15% 

Dagsljus   Hea 1   

Utsikt Hea 2   

Bländningsskydd Hea 3   

HF-don Hea 4   

Intern och extern belysning  Hea 5   

Individuell styrning av belysning Hea 6   

Möjlighet till naturlig ventilation Hea 7   

Luftkvalitet  Hea 8   
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VOC-emissioner från inredning, färger mm. Hea 9   

Termisk komfort Hea 10   

Termisk zonindelning Hea 11   

Mikrobiell kontamination/Legionella Hea 12   

Akustik Hea 13   

Kontorsutrymme (inte med för kontor) Hea 14   

ENERGI   19% 

Reducering av koldioxid/Energieffektivisering Ene 1   

Del-mätning av betydande energianvändning Ene 2   

Del-mätning av hög energibelastning och hyresgästutrymmen Ene 3   

Extern belysning Ene 4   

Låga eller noll koldioxidutsläpp Ene 5   

Byggnadens prestanda och minimering av luftläkage Ene 6   

Kylrum Ene 7   

Hissar Ene 8   

Rulltrappor & transportband Ene 9   

TRANSPORT   8% 

Kollektivtrafik Tra 1   

Närhet till bekvämligheter Tra 2   

Möjlighet till alternativa transportmedel Tra 3   

Säkerhet för fotgängare och cyklister Tra 4   

Resplan Tra 5   

Maximal kapacitet för P-platser Tra 6   

Realtidsinfo kollektivtrafik Tra 7   

Leveranser & manövrering Tra 8   

VATTEN   6% 

Vattenanvändning Wat 1   

Vattenmätning Wat 2   

Spårning av vattenläckor Wat 3   

Avstängning toaletter Wat 4   

Vattenåteranvändning Wat 5   

Bevattningssystem Wat 6   

Biltvätt Wat 7   

Lokal rening av avloppsvatten Wat 8   

MATERIAL   12,5% 

Materialval LCA Mat 1   

Landskap, material som används som gränsskydd Mat 2   

Spara fasad Mat 3   

Spara stomme Mat 4   

Ansvarsfullt framtagande av material Mat 5   

Isolering Mat 6   

Robust utformning Mat 7   

AVFALL   7,5% 
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Avfallshantering på byggarbetsplatsen Wst 1   

Återvunna massor/ballast Wst 2   

Källsortering i färdig byggnad Wst 3   

Komprimator/Balpress Wst 4   

Kompostering Wst 5   

Ytskikt golv Wst 6   

LANDANVÄNDNING & EKOLOGI   10% 

Återanvändning av mark Lue 1   

Förorenad mark Lue 2   

Ekologiskt värde och skydd av biotoper Lue 3   

Förmildra den ekologiska påverkan Lue 4   

Långsiktig påverkan på biodiversitet Lue 6   

FÖRORENINGAR   10% 

Kylmedel - Installationer Pol 1   

Förebygga läckor i kylmedel Pol 2   

Kylmedel - Kylrum Pol 3   

NOx-emissioner från värmekälla Pol 4   

Översvämningsrisk Pol 5   

Minimera föroreningsrisk på grundvattnet Pol 6   

Begränsa nattbelysning Pol 7   

Ljuddämpning Pol 8   

TOTALT   100% 

 

Utöver dessa kan bonuspoäng erhållas genom att innovationskriterier uppnås som läggs direkt 

på den slutliga summan av poängen efter viktningen.  

 

2.4.2 Betygsystem och betygsättning 

 

Tabell 2. Gränser vid bestämning av betygsnivåer i BREEAM Europe Commercial (BRE 

Global). 

 

Betyg % av Poäng

Unclassified < 30

Pass 

Good 

Very Good 

Excellent 

Outstanding* 

*Förutom poängen måste även en fallstudie göras över det 

certifierade projektet för publicering för att erhålla betyget 

Outstanding
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Fastighetsägare kan själva välja vilka kriterier de vill satsa på och uppnå, dock finns det 

minimikrav som sätts för alla betyg och finns för vissa kriterier samt måste uppfyllas. Antalet 

sådana kriterier ökar ju högre betygsnivå man väljer att uppnå. Exempel på detta syns tydligt i 

tabellen nedan: 

 

Tabell 3. Minimikraven för de olika betygsnivåerna i BREEAM Europe Commercial (BRE 

Global). 
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Man 1 - Energi & installationssamordning, överlämning - - - 1 2

Man 3 - Miljöpåverkan från byggarbetsplatsen - - - 1 2

Man 4 - Guide för brukare - 1 1 1 1

Hea 4 - HF-don 1 1 1 1 1

Ene 1 - Reducering av koldioxid/Energieffektivisering - - - 6 10

Ene 2 - Del-mätning av betydande energianvändning - - 1 1 1

Ene 5 - Låga eller noll koldioxidutsläpp - - - 1 1

Wat 1 - Vattenanvändning - - 1 1 2

Wat 2 - Vattenmätning - - - 1 1

Wst 3 - Källsortering i färdig byggnad - - - 1 1

Lue 4 - Förmildra den ekologiska påverkan - - - 2 2

Minimikrav för 

de olika betygen

BREEAM kriterier
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Tabell 4. Hur bestämning av betygsnivån går till i BREEAM Europe Commercial (BRE Global). 

 
 

2.4.3 Certifieringsprocess och kostnad 

För att miljöcertifiera en byggnad enligt BREEAM krävs det att en licensierad assessor 

involveras i projektet. Det finns olika typer av assessorer beroende på vilket BREEAM 

system som används, där BREEAM International Assessor är kvalificerad att certifiera enligt 

BREEAM Europe Commercial, BREEAM International Bespoke samt BREEAM Gulf. För 

att kunna certifiera en byggnad i Sverige måste man således gå en tredagars ”BREEAM 

International Assessor” utbildning som BRE Global erbjuder. Denna utbildning kostar £ 1 475 

och är öppen för alla, men det är en fördel om man har någon teknisk- och/eller 

miljöbakgrund. [25] 

Certifiering enligt BREEAM kan göras under olika skeden av byggprocessen. För att uppnå 

en så miljöriktig byggnad som möjligt rekommenderas det att man integrerar systemet redan 

vid projekteringsstadiet, vilket leder till en pre-certifiering, som är ett sorts förhandsbesked. 

Efter projektets färdigställande krävs det att ytterligare en bedömning görs för att visa att den 

färdiga byggnaden håller den nivå som projekteringen utlovade. Vid denna bedömning utgår 
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Management/Förvaltning 7 10 70% 0,12 8,40%

Hälsa & Välmående 11 14 79% 0,15 11,79%

Energi 10 21 48% 0,19 9,05%

Transport 5 10 50% 0,08 4,00%

Vatten 4 6 67% 0,06 4,00%

Material 6 12 50% 0,125 6,25%

Avfall 3 7 43% 0,075 3,21%

Landanvändning & Ekologi 4 10 40% 0,10 4,00%

Föroreningar 5 12 42% 0,10 4,17%

Innovation 1 10 10% 0,10 1%

55,86%

Very Good

Uppfyllt?

Yes

Yes

Yes

Yes

Man 4 - Guide för brukare

Hea 4 - HF-don

Ene 2 - Del-mätning av betydande energianvändning

Wat 1 - Vattenanvändning

Slutlig poäng

Betyg

Minimikrav för betyget "Very Good"
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man från den nivå man uppnått vid pre-certifieringen, och en jämförelse görs mellan denna 

och byggnadens verkliga prestanda, som resulterar i ett slutligt certifieringsbetyg. [26] 

 

Tabell 5. Avgifter vid certifiering enligt BREEAM Europe Commercial (A-kurs hos SGBC). 

 

 

Bedömningen av en byggnads miljöprestanda görs, i Sverige, av en opartisk BREEAM 

International Assessor som skickar denna till BRE Global för kontroll och utfärdande av 

certifikatet. I fall att kraven inte anses vara uppfyllda av BRE Global får den sökande ta fram 

nya bevis och upprepa bedömningsprocessen. [27] 

 

 

 

 

2.5  LEED                                       

LEED, Leadership in Energy and Environmental Design, har utvecklats av USGBC, US 

Green Building Council, 1998 och är 

ett amerikanskt 

miljöcertifieringssystem som idag 

anses vara det mest spridda och även 

mest kända miljöbedömningssystemet. 

Registrerade LEED-projekt finns i 120 olika länder och mot slutet av 2009 hade 4327 

kommersiella byggnadsprojekt certifierats och ytterligare drygt 25 000 projekt var 

registrerade för certifiering enligt LEED. [28] Just nu pågår utveckling av LEED 2012 och 

som namnet antyder planeras den nya versionen att börja användas under det pågående året 

och kommer därmed ersätta LEED 2009 som används på marknaden idag.  

 

 

 

AVGIFTER* BREEAM Europe 

Commercial

    Byggnader 

< 5.000 kvm

Byggnader 

<50.000 kvm

Byggnader 

>50.000 kvm

Registrering £ 700 £ 900 £ 1.350

Design Stage Review - Pre-certifiering £ 1.500 £ 1.800 £ 2.300

Post Construction Review - Certifiering 

efter färdigställande
£ 700 £ 900 £ 2.300

Combined Review - Kombinerad 

Certifiering
£ 2.200 £ 2.700 £ 3.650

Totalt £ 2.900 £ 3.600 £ 5.000

*Exklusive kostnad för Assesor och kostnad i projektet (gröna åtgärder & administration)
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Följande bild visar vilka system som idag finns inom LEED: 

 

Dessa är LEED New Construction, LEED Core & Shell, LEED Commercial Interiors, LEED 

Existing Buildings: Operations and Maintenance, LEED Schools, Retail och Healthcare, 

LEED Homes samt LEED Neighborhood Development.  

Hittills har Kanada, Indien och Kuba gjort nationella anpassningar av systemet, så kallade 

ACPs, Alternative Compliance Paths. Även Sweden Green Building Council kommer att göra 

anpassningar till de svenska förhållandena. [29] I Sverige har nio projekt certifierats hittills 

enligt LEED Core & Shell, LEED New Construction och LEED EBOM (Existing Buildings: 

Operations and Maintenance). [30] 

 

2.5.1 Betygsystem och betygsättning 

LEED är, liksom BREEAM, ett poängbaserat system, där poängen delas ut enligt en 100-

gradig skala och krediter
2
, under vilka poängen fördelas, viktas sedan för att återspegla deras 

potentiella miljöpåverkan. Dessa 100 poäng fördelas på fem olika områden som är väldigt lika 

de som finns i BREEAM. Dock varierar poängtilldelningen mellan de olika LEED systemen, 

till exempel kan området Hållbar Platsval (Sustainable Sites) få maximalt 26 poäng i LEED 

New Construction medan i LEED Core & Shell motsvarar samma område 28 poäng istället. 

                                                 
2
 Med ordet “krediter”, ”credits” på engelska, avses här underkategorierna till huvudkapitlen i LEED Reference 

guide. Dessa krediter är värda ett visst antal poäng och vid formuleringar av vilken kredit som avses brukar 

förkortningar användas, till exempel EAc1 som står för Energy and Atmosphere Credit nummer 1. På samma 

sätt kan p1 användas och då syftas det till ”prerequisite” 1 som, till skillnad från en kredit, är ett obligatoriskt 

skallkrav. 
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Dessutom finns det tio bonuspoäng tillgängliga, varav fyra behandlar regionalt specifika 

miljöfrågor, medan de resterande sex poängen kan fås genom implementeringen av innovativa 

systemlösningar. Även här, liksom i BREEAM, finns det minimikrav, så kallade skallkrav, för 

de olika betygen. Projektets totala poäng avgör den slutliga betygsnivån, där gränsen för att 

bli certifierad med lägsta betyget Pass ligger på 40 poäng. 

 

Tabell 6. Gränser vid bestämning av betygsnivåer i LEED New Construction (A-kurs hos 

SGBC). 

Betyg Poäng 

Certified 40-49 

Silver 50-59 

Gold 60-79 

Platinum 

 

Tabell 7. Sammanställning av områden i LEED New Construction samt tillgängliga poäng för 

bedömningskriterier inom dessa (A-kurs hos SGBC). 

HÅLLBART PLATSVAL SS 26 

Minska förorening under byggskede SSp1   

Platsval SSc1   

Exploateringstäthet & närhet till service SSc2   

Förorenad mark SSc3   

Alternative transport SSc4   

Gröna & öppna ytor SSc5   

Dagvatten SSc6   

Heat Island effekt SSc7   

Ljusförorening SSc8   

HUSHÅLLNING MED VATTEN WE 10 

Vattenanvändning 20% under referensbyggnad WEp1   

Vatteneffektiv landskapsplanering WEc1   

Innovativa avloppslösningar WEc2   

Reducerad vattenanvändning WEc3   

ENERGI OCH ATMOSFÄR EA 35 

Grundläggande driftsättning och injustering av byggnadens 

installationssystem 
EAp1   

Minimerad energianvändning EAp2   

Grundläggande hantering av köldmedier EAp3   

Optimering av energianvändningen EAc1   

Tillverkning av förnyelsebar energi på plats EAc2   

Förbättrad driftsättning och injustering EAc3   

Förbättrad köldmedieanvändning EAc4   

Mätning och verifiering EAc5   

Grön elektricitet EAc6   
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MATERIAL OCH NATURRESURSER MR 14 

Källsortering i byggnaden MRp1   

Spara Fasad, stomme & tak MRc1   

Spara icke bärande MRc2   

Avfallshantering på byggplatsen MRc3   

Återbruk av material MRc4   

Återvunnet material MRc5   

Regionalt material MRc6   

Snabbt förnyelsebart material MRc7   

FSC-trä MRc8   

INOMHUSMILJÖ IEQ 15 

Miniminivå luftkvalitet IEQp1   

Rökförbud IEQp2   

Styrning av uteluftsflöde IEQc1   

Ökad ventilation IEQc2   

Plan för inomhusmiljö under byggskedet IEQc3   

Lågemitterande material IEQc4   

Kontroll av föroreningar inomhus IEQc5   

Individuell styrning belysning IEQc6   

Individuell styrning termisk komfort IEQc7   

Termisk komfort, design & uppföljning IEQc8   

Dagsljus & Utblick IEQc9   

INNOVATIVA LÖSNINGAR ID 6 

REGIONALA PRIORITERINGAR RP 4 

TOTALT   110 

 

2.5.2 Certifieringsprocess och kostnad 

Idag finns det inget krav på att den som deltar i certifieringsprocessen enligt LEED skall vara 

utbildad eller licensierad för detta ändamål. Dock kan en poäng erhållas inom kategorin 

Innovativa Lösningar om en LEED AP, Accredited Professional, är involverad i projektet. 

Den som ska jobba som LEED AP ska ha genomgått en utbildning, jobbat i ett LEED-projekt 

samt ha djupare förståelse för poängsystemet och kunna handskas med certifieringsprocessen. 

Det finns olika varianter av utbildningar, dels är det LEED Green Associate som visar att man 

har baskompetensen inom miljövänligt byggande samt viss erfarenhet från LEED, och dels en 

LEED AP utbildning som är uppdelad efter olika ämnesområden. [31] 

Man inleder certifieringsprocessen enligt LEED med att registrera projektet hos GBCI, Green 

Building Certification Institute, vilket gör att projektet blir tillgängligt på LEED Online samt 

att dokumentationen kan börja samlas och uppdateras. En granskning kan göras i 

projekteringsskedet och en i projektets slutskede (Split Review), eller så görs granskningen 

samtidigt för både system- och byggskede vid projektets slut (Combined Review). Efter att en 

slutgranskning gjorts fastställer man hur många poäng projektet uppnått och vilken 
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certifieringsnivå projektet hamnar på. Vidare kan man välja att godta det slutliga beskedet och 

erhålla ett certifikat samt en plakett, eller överklaga. [32] 

 

Tabell 8. Avgifter vid certifiering enligt LEED New Construction, Core & Shell, Commercial 

Interiors, Schools (A-kurs hos SGBC). 

AVGIFTER* LEED New 

Construction, Core & Shell, 

Commercial Interiors, Schools 

    Byggnader < 

4.645 kvm 
Byggnader 4.645 - 

46.450 kvm 
Byggnader > 

46.450 kvm 

Registrering $ 1.200 

Pre-certifiering – enbart 
LEED Core & Shell 

$ 9.250 

Split Review - delad granskning av 

projekterings- och byggskede-

ansökan 
$ 13.000 $5.000 + 0,65/kvm $ 40.000 

Combined Review – kombinerad 

granskning av projekterings- och 

byggskede-ansökan 
$ 12.750 $ 5.000 + 0,59/kvm $ 37.500 

*Exklusive kostnad i projektet (gröna åtgärder & administration) 

 

2.6  BREEAM versus LEED 

Den tidiga utvecklingen av LEED var i viss grad påverkad av BREEAM, och som sådana har 

de en gemensam strategi, i den mån de utvärderar en byggnad mot flertalet frågor eller 

kategorier och tilldelar poäng som sedan viktas, baserat på deras miljöpåverkan för att 

slutligen fastställa betygsklassificeringen. [33] 

BREEAM och LEED är idag de två mest välkända miljöbedömningssystemen som används 

globalt i byggbranschen, och trots att de båda har liknande struktur och uppbyggnad har de 

även olika styrkor och svagheter, olika filosofier och affärsmodeller. Generellt är det inte 

enkelt att jämföra de två systemen, då det som kan vara tillämpligt i ett system kanske inte är 

relevant i ett annat. Historiskt sett har BREEAM varit det ledande certifieringssystemet, men 

allt fler kunder ställer frågan – är BREEAM bäst eller är LEED bättre? 

Vill man ändå försöka jämföra de två systemen kan det vara bra att börja med att se på 

egenskaperna hos både USGBC och BRE. Medan BRE var en statligt finansierad 

forskningsenhet när BREEAM bildades, är USGBC en nationell och ideell, medlemsägd 

förening, med runt 20 000 medlemsorganisationer, inklusive företag, statliga myndigheter, 

ideella organisationer och andra från hela branschen. LEED är en produkt av en 

konsensusdriven och kommitté-baserad utveckling samt ett marknadsorienterat varumärke. 
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Det är en del av ett angeläget kommersiellt tänkande vid USGBC som attraherat över 6 500 

betalande medlemmar att föra in över 24 miljoner dollar per år.  

Det kännetecknande för LEED är att det är en öppen och transparent process, där de tekniska 

kriterier som föreslagits av LEED kommittéerna offentligt granskats för godkännande av de 

mer än 10 000 medlemsorganisationer som för närvarande utgör USGBC. Transparensen 

omfattar även publicering av sammanställd data om vilka poäng uppnåtts, vilket resulterar i 

ett slags serietabell över mer vanliga och sällsynta poäng. Till exempel ID2 poängen, dvs. att 

ha en LEED-AP i projektet, uppnås alltid, medan MR1.3 poängen, återanvändning av skalet 

och 50 procent av inredning, har aldrig uppnåtts.  

Det finns också skillnader i hur LEED beräknar poäng, då de generellt är kopplade till den 

amerikanska dollarn, speciellt på energiområdet, vilket innebär att om växelkursen är 

ofördelaktig kan projektets slutliga betygsnivå falla ner. [34]
 
 

Är den dynamiska spänningen som man kan observera idag mellan dessa två tävlande system 

någonting önskvärt? Man kan konstatera att konkurrensen mellan de två systemen, och även 

mellan andra länders motsvarigheter, har visat sig gynna den globala industrin samt främjat 

innovation, både inom systemen och i de byggnader som de levererat. Efterfrågan på både 

BREEAM och LEED har utan tvekan stimulerat och riktat in byggnadsforskningen mot 

byggnadsvetenskap, vilket kanske inte skulle ha hänt annars.  

Öppenhet kan också uppmuntra till innovation och detta är ett område där LEED har haft en 

klar fördel över BREEAM, bland annat tack vare IES mjukvaran [35] för ett framtagande av 

verktyg som integrerar utformningsprocessen med LEED ackreditering.  

Den insyn man får i LEED är utan tvekan tilltalande, men det finns några aspekter som kan 

vara svåra att smälta. Vissa har anklagat Building Councils konsensusbaserad strategi för 

”servering” till tillverkarna istället för basering av poängen på vetenskaplig forskning, 

faktorsuppdelning av byggnadsmaterialen i livscyklar och klimatvariationer. Det verkar, med 

andra ord, finnas ett inslag av oberoendet som saknas.  

Till BREEAM:s fördel talar dels dess mer vetenskapliga grund för den forskning som även 

ligger bakom några av poängen i systemet, och dels dess bredare bedömningsfält som täcker 

flera av de sociala aspekterna av hållbarhet. Emellertid anser många att BREEAM lider av 

brist på transparens. Till exempel, uppgifter om antalet certifierade byggnader i varje kategori 

och vilka betyg de hade uppnått är svårt att få tag på, främst på grund av att det historiskt sett 

ansågs vara ett hinder för antagandet om denna information offentliggjordes.  

Den största skillnaden mellan dessa två system är dock processen för certifiering. BREEAM 

har auktoriserade bedömare, assessors, som utvärderar bevisen gentemot poängkriterierna och 

rapporterar det till BRE som kontrollerar bedömningen och slutligen utfärdar certifikat. För 

LEED sammanställs bevisen av projektgruppen, som ibland samordnas av en LEED-AP, för 

att därefter överlämnas till USGBC som gör bedömningen och utfärdar certifikat. Ett resultat 

av detta blir att affärsmodellen för varje system är väldigt olika. BREEAM finansieras av 

licensavgifterna för auktorisering av bedömarna och även av licensavgifter för projekt.  

Medan LEED delvis finansieras av licensavgifter för projekt som tenderar att vara högre än 

BREEAM:s, men också genom USGBC:s medlemskap. [36] 
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Figur 1. De tillgängliga poängen samt viktningsandel för de olika aspekterna i BREEAM Europe 

Commercial (A-kurs hos SGBC). 

 

Figur 2. De tillgängliga poängen samt procentandelen av dessa i LEED New Construction (A-

kurs hos SGBC). 

 

 

BREEAM:s relativa styrkor 

 Minimikrav  

BREEAM:s minimikrav som hör till specifika kriterier är stegvis baserade på målbetyget, 

som har en räckvidd från fyra till 26 poäng eller kriterier, dvs. ju högre betyg man vill 

uppnå desto fler kriterier skall uppfyllas (se tabell.3). Detta gör att systemet successivt 

uppnår de viktigaste prioriteringarna och en större inverkan på en byggnads hållbarhet 

vid de högsta betygen, medan LEED har ett fast antal, på åtta, grundförutsättningar, 

skallkrav, som gäller för alla betygen. 
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 Energieffektivisering/Minskning av koldioxid 

BREEAM uppmuntrar reduktion av koldioxid till nollnettoutsläpp för att uppnå maximalt 

antal poäng, som är värda 10,56 procent av den totala poängsumman. LEED i sin tur 

mäter energieffektivitet i form av en minskning av energikostnad istället, och det 

maximala antalet poäng här är värda 17 procent av den totala poängsumman, vid 

energikostnadsminskningar på bara 48 procent.  

Dessutom bedömer LEED energikostnadsbesparingarna i dollar som sedan jämförs mot 

en amerikansk referensbyggnad. En jämförelse utifrån hur många dollar som sparas kan 

ge en felaktig bild över den verkliga reduceringen genom exempelvis fördelaktiga avtal 

med energileverantörer eller gynnsamma växelkurser från kronor till dollar [37].  

Svensk fjärrvärme godkänns inte av LEED på grund av olika anledningar, bland annat för 

att den inte anses komma från enbart förnyelsebara källor. LEED vill att energikällans 

ursprung och kostnad redovisas. I Sverige är det inte möjligt då företagen inte går ut med 

kostnaden och för till exempel hushållsavfall får fjärrvärmeföretagen betalt för att ta emot 

vilket gör att detta inte fungerar i LEED [38].  

 

 Energy Sub-Metering – Delmätning av betydande energianvändning 

BREEAM har en obligatorisk minimistandard för delmätning av betydande 

energianvändning för betygen Very Good, Excellent och Outstanding, i syfte att 

uppmuntra installationer av delmätningssystem som underlättar övervakningen av den 

energi som används. LEED har inget skallkrav på delmätning av energianvändning. 

 

 Livscykel- och kostnadsanalyser   

Det finns för närvarande inga poäng att få för livscykel- och kostnadsanalyser inom 

LEED, vilket kanske inte främjar den miljömässigt effektivaste fördelningen av kapital. 

 

 Material  

BRE har utarbetat Green Book Live och Green Guide to Specification som ger användbar 

information till konstruktörer om hållbara material och livscykeleffekter, vilket gör det 

mer sannolikt att man uppnår dessa poäng och därmed miljönytta. Konstruktörer som vill 

uppnå motsvarande poäng enligt LEED måste däremot förlita sig på mångfalden av 

tillverkarnas och/eller tredje parternas produkt utvärderingar/certifieringar. 

 

 Transport 

BREEAM:s poäng för en Resplan är mer noggrann i förhållande till faktisk tillgänglighet 

på kollektivtrafiken jämfört med LEED som inte tar hänsyn till rutter, tidslängder och 

frekvenser av alternativa kollektivfärdmedel. Vidare omfattar denna BREEAM poäng 

även ett krav på att aktivt uppmuntra alternativa valmöjligheter till bil eller andra höga, 

miljöpåverkande former av transporter.  
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LEED:s Relativa Styrkor 

 Transparens 

LEED:s tillvägagångssätt är mer samförståndsbaserat och öppet jämfört med 

BREEAM:s. Exempelvis har de tekniska kriterier, som föreslagits av de olika LEED 

kommittéerna, offentligt granskats för godkännande av USGBC:s cirka 15 000 

medlemsföretag och organisationer. Dock har USGBC tidigare kritiserats för att vara mer 

påverkad av tillverkare, entreprenörer och utvecklare inom dess medlemskap snarare än 

av vetenskaplig forskning [39]. 

 

 Resurser  

LEED tillhandahåller mer omfattande och tillgängliga för allmänheten resurser, forskning 

och fallstudier än BREEAM. Dessa inkluderar LEED-certifiering data och analyser på 

nationell, statlig, stads- och projektnivå. BREEAM publicerar inte uppgifter om varken 

antalet byggnader som certifierats, certifieringstyper eller uppnådda poäng. 

 

 Post-Occupancy Evaluation – Post-Inflyttnings Utvärdering 

Post-Inflyttnings Utvärdering ger systemets operatörer en värdefull återkoppling om 

effektiviteten av särskilda poäng, med avseende på deras utnyttjande och faktisk 

miljöpåverkan, som kan användas för att sprida bästa praxis samt upplysa om framtida 

utveckling av bedömningsmetoden. LEED är mer noggrann i detta avseende, då alla 

certifierade projekt måste förbinda sig att dela med sig till USGBC/GBCI av all 

tillgänglig och faktisk energi- samt vattenanvändningsdata för hela projektet och för en 

period av minst fem år efter inflyttningen. Detta åtagande fortsätter även om det 

föreligger ett ägar- eller hyresgästbyte. Dessutom erbjuder LEED poäng för utveckling 

och implementering av energiförbrukningsmätning och verifieringsplan, såväl som en 

korrigerande åtgärdsprocess under minst ett år efter inflyttningen.  

 

Enligt BREEAM är valfria poäng tillgängliga vid ett frivilligt åtagande till följande:  

• Insamling av uppgifter om hyresgästernas nöjdhet samt energi- och 

vattenförbrukning 

• Utnyttjande av dessa uppgifter för upprätthållande av förväntad prestanda 

• Att sätta reduceringsmål samt övervaka vatten- och energiförbrukning 

• Att tillhandahålla uppgifter om årsförbrukning samt hyresgästernas nöjdhet till 

projektgruppen/utvecklaren och BRE. 

 

 Heat Island Effect – VärmeÖ-Effekten 

LEED ger poäng för minskning av värmeö-effekten, till exempel genom skuggning med 

träd och användning av material med hög solreflektans. BREEAM behandlar inte detta, 

och även om BREEAM ger poäng för gröna tak, är det i syftet att mildra ekologiska 

effekter och minska vattenavrinningsytan.  
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 Termisk komfort 

Även om båda systemen behandlar termisk komfort genom byggnaders utformning är det 

bara LEED som erbjuder ytterligare poäng för verifiering – i form av en undersökning av 

hyresgäster som brukat byggnaden under en period av sex till 18 månader samt en plan 

för korrigerande åtgärder, i det fall att mer än 20 procent av hyresgästerna är missnöjda 

med den termiska komforten.  

 

 Inomhusmiljö  

LEED:s inomhusmiljö kraven är mer sofistikerade än BREEAM:s, vilket drivs av USA:s 

klimat samt ett större beroende av mekaniskt ventilerade och luftkonditionerade 

byggnader. Dessutom behandlar LEED mögelförebyggande aspekter. 

 

2.7 Miljöbyggnad 

Under rubriken Miljöbyggnad är informationen hämtad från Sweden Green Building Councils hemsida och deras 

broschyrer. Det som står i punktform samt tabeller är kopierade. 

Tidigare var namnet på Miljöbyggnad Miljöklassad byggnad. 

Det är Sweden Green Building Council, SGBC, som hanterar Miljöbyggnad 

Miljöbyggnad är ett svenskt certifieringssystem som har utvecklats av forskare i samarbete 

med bygg- och fastighetsföretag och utgår från svenska byggnormer, regler och lagar. 

Systemet är till för både bostäder och lokaler, stora som små, nyproducerade och befintliga.  

 

Miljöbyggnad har tre områden som bedöms:  

 Innemiljö 

 Energi 

 Byggnadsmateriel 

Det man bedömer innemiljön på är: 

o Ljudmiljö 

o Radonhalt 

o Ventilationsstandard 

o Kvävedioxid i inneluften 

o Termiskt klimat vinter 

o Termiskt klimat sommar 

o Dagsljus 

o Fuktsäkerhet 

o Legionella 

Det man bedömer energin på är: 

o Energianvändningen baserad på köpt energi 

o Värmeeffektbehov – utformningen av klimatskal och val av värmeåtervinning 

o Solvärmelast - utformningen för att minska behov av komfortkyla eller övertemperatur 
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o Energislag baserat på andelar av använda energislag 

Det man bedömer byggnadsmaterial på är: 

o Särskilt miljöfarliga ämnen i befintliga byggnader 

o Dokumentation av byggvaror och kemiska ämnen vid nyproduktion 

o Utfasning av särskilt farliga ämnen vid nyproduktion 

Sen finns det också särskilda miljökrav om man har: 

o Små avloppsanläggningar 

o Dricksvattenkvalitet från egen brunn 

 

2.7.1 Betygsystem 

Betygen som ges till en byggnad är Guld, Silver, Brons eller Klassad. Alla 

bedömningspunkter, 15 för nyproduktion och 16 för befintliga byggnader och ombyggnad, 

bedöms och ges ett individuellt betyg i samma skala. Bedömningspunkterna vägs ihop och ger 

byggnaden ett slutligt betyg. Får någon av punkterna Brons kan slutbetyget högst bli Silver. 

Får någon av punkterna Klassad kan betyget högst bli Brons. 

Nedan följer en tabell på hur en byggnad kan ha bli bedömd. Hur först varje indikator får ett 

betyg som tillsammans med en annan indikator eller ensam ger en aspekt ett betyg som 

tillsammans med andra aspekter ger ett område ett betyg som tillsammans med de andra 

områdena ger byggnaden ett betyg. Just denna tabell gäller ombyggnad. På Sweden Green 

Building Councils hemsida finns Excel filer för nerladdning så ett företag eller organisation 

själv kan fylla i en tabell, likt den nedan, och på så sätt se vilket betyg ens byggnad kan 

uppnå. 

  

Tabell 9.  Exempel på hur bedömning av olika indikatorer leder fram till ett betyg på 

byggnaden. 

Indikator  Aspekt Område Byggnad 

1 Energianvändning SILVER Energianvändning SILVER 

Energi SILVER 

SILVER 

2 Värmeeffektbehov GULD 
Effektbehov SILVER 

3 Solvärmelasttal SILVER 

4 Energislag BRONS Energislag BRONS 

5 Ljudmiljö SILVER Ljudmiljö SILVER 

Innemiljö GULD 

6 Radonhalt GULD 

Luftkvalitet GULD 7 Ventilation GULD 

8 Kvävedioxid GULD 

9 Fuktsäkerhet SILVER Fukt SILVER 

10Termiskt klimat vinter GULD 
Termiskt klimat GULD 

11 Termiskt klimat sommar GULD 
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12 Dagsljus GULD Dagsljus GULD 

13 Legionella SILVER Vatten SILVER 

14 Dokumentation av byggvaror SILVER Dokumentation SILVER 

Material  GULD 15 Utfasning av farliga ämnen GULD Förekomst GULD 

16 Sanering av farliga ämnen GULD Utfasning  GULD 

 

För att uppnå betyget Guld krävs det förutom att de olika indikatorerna ger ett sammanlagt 

Guld att en enkätundersökning görs på brukarna av byggnaden där minst 80 procent svara att 

de är nöjda med byggnaden. 

  

2.7.2 Tillvägagångssätt för certifiering 

SGBC rekommenderar de fastighetsägare som har avsikten att certifiera en byggnad att anlita 

en person som är certifierad, personcertifierad, i systemet, en person som fördjupat utbildning 

och vet hur indikationer hanteras och bedöms. Den 2011-12-15 fanns det totalt 122 stycken 

personcertifierade personer. 

 

Figur 3. Miljöbyggnads certifieringsprocess 

En fastighetsägare som har för avsikt att certifiera sin byggnad ska man skicka in en 

föranmälan och betala en avgift för den. Därmed har man rätt att fortsätta 

certifieringsprocessen med den manualen som gäller för tillfället. Så trots förändringar på 

kraven i manualen under processtiden gäller de kraven som fanns vid föranmälans tidpunkt. 

För att certifiera en byggnad så fyller man i en ansökningsmall med uppgifter om byggnaden, 

byggnadens verksamhet samt resultat från beräkningar och mätningar. Vissa uppgifter kan 

fastighetsägaren själv ta fram, exempelvis ta fram underlag i form av ritningar, energifakturor, 

OVK-protokoll och radonmätningar. Indikationerna bedöms var och en och tillsammans ger 

de ett betyg till hela byggnaden. För att få Guld krävs nöjda brukare, det ska vissas genom en 

enkätundersökning. Ansökan sänds till SGBC där specialister granskar den och ger en slutlig 

bedömning och ett slutligt betyg. Fastighetsägaren får ett certifieringsbevis och en plakett, för 

trappuppgången eller annan lämplig plats där fastighetsägaren vill göra den synlig. 

Certifieringen är giltig i tio år eller tills byggnaden förändras så att certifieringsresultaten 

försämras. 

Nya byggnader kan certifieras utifrån projekteringshandlingar. Certifieringsbeviset är 

preliminärt tills verifiering är genomförd vilket ska ske inom två år efter utfärdandet. 

Följande deltar på något sätt i certifieringsprocessen: 

 Fastighetsägaren med ombud 

 Miljöbyggnads handledare 

 Oberoende granskare 

FÖRANMÄLAN ANSÖKAN GRANSKNING BESLUT 
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 Miljöbyggnads tekniska råd 

 Miljöbyggnadskommittén vid eventuell överklagan 

 

2.7.3 Avgifter 

Miljöbyggnad är ett relativ billigt certifieringssystem. Nedan följer tabeller över de avgifter 

som finns i och med en certifiering. 

 

Tabell 10. Avgifter för att certifiera en byggnad med Miljöbyggnad 

 Småhus Övriga byggnader 

Storlek, Atemp, 
m2  

alla  <1500  1500-10000  10000-
20000  

20000-
40000  

>40000  

Registrering, kr  2 860  2 860  2 860  2 860  2 860  2 860  

Granskning, kr  7 865  14 300  20 020  22 880  25 740  31 460  

Komplettering  Beror på omfattning 

Certifiering, kr  2 860  5 720  5 720  5 720  5 720  5 720  

Verifiering, kr  5 720  10 010  12 870  14 300  15 730  18 590  

 

Överlåtelse av certifierad byggnad, kr  6 720  
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2.8 Green Building 

Under rubriken Green Building är informationen hämtad från Sweden Green Building Councils hemsida och deras 

broschyrer. Det som står i punktform är kopierade. 

Green Building är ett certifieringssystem för lokalbyggnader som enbart tar hänsyn till 

energianvändningen. Kravet för att certifieras är att en befintlig byggnad sänker sin 

energiförbrukning med 25 procent och för en nyproducerad byggnad gäller det att 

förbrukningen av energi är 25 procent mindre än nybyggnadskraven i BBR. 

2004 lanserades Green Building efter ett EU-initiativ. Namnet Green Building kommer inte 

från Sweden Green Building Council eller vise varse.  2010 tog SGBC över administrationen 

för Green Building. 

Vid slutet av 2011 fans 208 Green Building certifierade byggnader i Sverige. 

 

Anledning till att Green Building är populärt enligt Sweden Green Building Council är: 

 Visar att man arbetar med energifrågor och på samma sätt minskar miljöbelastningen. 

 Enkelt att förstå och kommunicera inom företaget och till hyresgäster och köpare. 

 Kvalitetssäkring av utlovad energibesparing – Green Buildings certifieringsråd 

granskar och beslutar. 

 Allt fler hyresgäster och köpare efterfrågar Green Building certifiering. 

 Lägre driftkostnader. 

 Det stöd och råd man kan få under ansökningsprocessen från SGBC. 

 

2.8.1 Krav för att certifieras 

Nyproducerad byggnad: 

 Det är en lokalbyggnad. 

 Energianvändningen kan minskas med 25 procent jämfört med energikraven i BBR. 

 Beskrivning och redovisning av energiberäkningar som visar att energikraven 

uppfylls. 

 Företagsledningen har ett energiledningssystem knutet till den aktuella byggnaden. 

 Det finns en plan för årlig återrapportering av energianvändning. 

 Skriftligt åtagande från sökande företags ledning. 

 Att det finns en kontaktperson för Green Building hos sökande företag. 

 

Befintliga byggnader: 

 Det är en lokalbyggnad. 

 Att energianvändningen enligt energideklarationens definition sänks med 25 procent 

baserat på uppmätta eller beräknade värden. 
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 Alternativt reduceras energianvändningen med 25 procent jämfört med energikravet i 

BBR. 

 Referensåret får vara högst fem år gammalt jämfört med det år ansökan inkommer. 

 De planerade energiåtgärder ska vara genomförda inom ett år från ansökningsdag. 

 Företagsledningen har ett energiledningssystem knutet till aktuell byggnad. 

 En plan för årlig återrapportering av uppmätt energianvändning. 

 Skriftligt åtagande från sökande företags ledning. 

 Att det finns en kontaktperson för Green Building hos sökande företag. 

 

2.8.2 Ett företags Green Building-omfattning 

Ett företag kan själv välja i vilken omfattning man vill ansluta sig till programmet Green 

Building. Det finns tre olika sätt/omfattningar: 

 Green Building Partner 

 Green Building Corporate Partner 

 Green Building Stödjande företag 

Green Building Partner 

För att bli Green Building Partner väljer ett företag en eller flera byggnader som förväntas 

klara kraven för Green Building. Byggnaden inventeras och ska ingå i en återgärdsplan för att 

minska energianvändningen. Nya byggnader energiberäkningar ska redovisas utförligt och 

byggnaden ska beskrivas i detalj. 

Green Building Corporate Partner 

För att bli Green Building Corporate Partner krävs det att man äger minst tio byggnader och 

minst 30 procent av dem måste vara Green Building certifierade. Av de nyproducerade 

byggnaderna måste minst 75 procent certifieras. 

Green Building Stödjande företag 

För att bli ett Green Building Stödjande företag så ska man ha hjälpt en fastighetsägare till 

certifiering, beskriva hur och på vilket sätt man gjort det. Inom tre år efter att man fått Green 

Building Stödjande företag-utmärkelsen ska man hjälpt ännu en fastighetsägare till 

certifiering. Man ska sprida, och beskriva hur, information om Green Building programmet. 

Man ska ha en plan för årligen rapportering om sitt stöd till Sweden Green Building Council 

och EU-kommissionen. 
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2.8.3 Certifieringsprocessen 

 

Figur 4. Green Buildings certifieringsprocess steg för steg. 

 

2.8.4 Avgifter 

 

Tabell 11. Avgifter för att certifiera med Green Building. 

Registreringsavgift 

Alla typer av byggnader   4 000 kr 

Granskningsavgift 

Befintlig byggnad   5 000 kr 

Ny byggnad   8 000 kr 

Ny komplex byggnad 12 000 kr 

Överlåtelseavgift 

Överlåtelse av certifierad byggnad   4 700 kr 

Kompletterande avgifter 

Sen komplettering   5 000 kr 

Omfattade kompletteringar   3 000 kr 

 

Ansökan som lämnas in av personer som gått SGBC Green Building-
kurs och godkänns vid första granskningen 

Granskningsavgift -30 % 

Ansökan av icke Green Building-medlem 

Alla avgifter +43 % 
 

  

Registering till SGBC 
Registreringen 

bekräftas 
Ansökan till 

SGBC 
Handläggare på 

SGBC kontrollerar 

Ansökan behandlas av 
GreenBuildings av 
certifieringsrådet 

Besked ifall 
förtydligande eller 

komplettering krävs 

Ansökan skickas till 
EU öfr slutlig 

kontroll 

SGBC 
registrerar 

certifieringen 

Intyg och logotyp skickas 
ut 

Publicering på www.sgbc.se 
Energibesparingar, årligen 
återrapporteras till SGBC 
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2.9 Översiktstabell över vad systemen kollar på 

 

Figur 5. Från www.sgbc.se 

 

2.10 Systemen utbredning i Sverige  

 

Figur 6. Från www.sgbc.se 
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3. Faktainsamling/referensram 

I de studier som är genomförda i USA brukar det användas sådana uttryck som ”gröna” eller 

”certifierade byggnader”. Medan det i Storbritannien är vanligare med uttryck som ”hållbara 

byggnader”. Dock är det viktigt att komma ihåg att en miljöcertifierad byggnad inte 

nödvändigtvis är hållbar, då de miljöcertifieringssystem som är bedömda i denna rapport inte 

täcker de bredare sociala och ekonomiska konsekvenserna av en byggnad. Därför väljer vi att 

i denna rapport hålla oss till uttrycken ”certifierade” eller ”miljöcertifierade byggnader” när 

vi framför våra egna tankar. 

 

3.1 Internationell forskning 

RICS, The Royal Institution of Chartered Surveyors, genomförde en studie, ”Is sustainability 

reflected in commercial property prices: An analysis of the evidence base” [40] som blev 

publicerat i januari 2010, och vars övergripande syfte var att undersöka i vilken utsträckning, 

om alls, litteraturen stödjer påståendet att det finns en observerbar koppling mellan uppnådda 

priser på marknaden för hållbara kommersiella fastigheter och hållbarhetskriterierna för dessa 

fastigheter. Studien är baserad på resultaten av en omfattande sökning efter, och granskning 

av de publikationer som huvudsakligen relateras till eller avser förhållandet mellan hållbarhet 

och fastighetsvärde. Ett brett utbud av litteratur har beaktats inklusive resultaten av, på 

uppdrag utförda, akademiska artiklar, forskningsrapporter av konsulter inom 

fastighetsbranschen, facktidskrifter och konferenshandlingar. Det primära syftet med 

granskningen var således att utvärdera i vilken utsträckning litteraturen hade undersökt 

kopplingar mellan observerbara marknadspriser och hållbarhetsegenskaper. Emellertid var det 

endast omkring en tredjedel - 32 procent - av de granskade artiklarna som hade värdet som en 

nyckelfråga inom publikationen, och även färre var uteslutande relaterade till denna fråga.  

Författarna understryker även det fundamentala behovet av att förstå vad som menas med 

begreppet ”hållbar fastighet” för att kunna börja etablera ovannämnda kopplingar. Bland den 

litteratur som ingick i studien är det bland annat ett tema som behandlas – förståelsen för 

hållbara fastigheter samt samspelet mellan detta begrepp med lagstiftningar och ramar för 

regelverk som över tiden ställer strängare krav på de som bygger, äger och hyr fastigheter.  

Ett grundläggande antagande som återfinns i denna litteratur är förväntningen att hållbara 

fastigheter kommer att prestera utöver de minimikrav som ställs samt erbjuda betydande 

fördelar över konventionella eller enbart kompatibla fastigheter, och även att de har potential 

att förbättra både affärers och investeringars prestation. Medan behovet att behandla 

hållbarhetsfrågor på fastighetsnivån är främst grundat på sambanden mellan byggnaders 

prestanda med avseende på energieffektivitet och koldioxid utsläpp, har andra faktorer, såsom 

sociala konsekvenser samt brukarnas välbefinnande, börjat bli bättre förstådda och refereras 

numera också till i dessa sammanhang. Granskningen i RICS studien avser dock främst 

upprättandet av ett slags länksystem till vilket en koppling, oavsett hur bra den är 

argumenterad i teoretiska termer, har börjat kunna bevisas genom de uppnådda 
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marknadspriserna. Studien letar med andra ord inte efter ytterligare tecken på att marknaden 

”borde” bete sig på ett sådant sätt, men efter bevis att den faktiskt ”gör” det.  

Det mest direkta beviset på kopplingen mellan hållbarhet och värde skulle vara en observerad 

förändring i endera eller både hyror och avkastning. Den litteratur, inom ramen för studien, 

som behandlar detta kan delas in i tre kategorier: 

 Bevis från transaktioner 

 Uppfattnings- och opinion studier 

 Teoretiska fall för värdeförändring 

 

Alla tre kategorier kan hävdas ge en viss nivå av bevis, men det är förstås endast den första 

kategorin som ger konkreta bevis, medan de återstående två kategorierna styrker en sannolik 

färdriktning för marknaden.  

 

3.1.1 Bevis från transaktioner 

Studien tog upp endast tre större studier av den anledningen att det helt enkelt inte hade 

genomförts några fler större undersökningar inom transaktionsmarknaden för hållbara 

byggnader vid den tidpunkten. Alla dessa tre storskaliga studier genomfördes i USA, 

omfattade enbart kontorsbyggnader, och hävdade att det fanns vissa skillnader i hyrespremier 

i fråga om certifierade och icke certifierade byggnader. 

 Miller et al (2007) baserade sin studie på Energy Star och LEED certifierade fastigheter 

och drog slutsatsen att certifierade byggnader presterade bättre i termer av 

uthyrningsgrad, hyresnivå och försäljningspris (per kvadrat meter) jämfört med icke 

certifierade motsvarande byggnader under perioden 2005-2007.  

 

 Fuerst & McAllister (2008) analyserade ett urval av 3 600 fastigheter genom att använda 

en hedonisk prismetod. De fann att även vid kontroll för viktiga och hyresavgörande 

faktorer som läge, förekom det hyrespremier om 11,8 procent för certifierade byggnader. 

Dessutom kunde de observera försäljningsprispremier på 31 procent för LEED och 11 

procent för Energy Star certifierade fastigheter. Författarna drog dock slutsatsen att även 

om resultaten var viktiga och försvarbara skulle de även kunna förklaras av den ”heta 

marknaden” som var uppenbar vid den tidpunkten.  

 

 Eichholtz et al (2009) använde ett urval av närmare 10 000 byggnader, varav vissa var 

certifierade. Denna studie fann en sammanlagd hyrespremie i storleksordningen av 3 

procent samt en effektiv hyrespremie (dvs. hyran justerad mot vakansgraden för 

lokalerna) på över 6 procent för det certifierade beståndet. Dessa mervärden gällde dock 

endast byggnader certifierade enligt Energy Star, medan för LEED certifierade byggnader 

kunde de inte finna några mervärden alls. Detta kan tyda på att det faktiskt är energi 

snarare än hållbarhet, i dess bredare mening, som var avgörande för hyresgästernas 

efterfrågan.  
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Även trots att mervärden hade observerats i de ovanbeskrivna studierna, övervägde författarna 

fortfarande möjligheten till att det var mindre en fråga om hyresgäster som betalar mer för 

certifierade byggnader, men snarare om att hyresgäster betalar mindre för de byggnader som 

inte är certifierade. Vidare poängterar studien bland annat följande: 

 

• Alla dessa undersökningar utfördes i USA och det starkaste beviset har framkommit i 

samband med Kalifornien. 

 

• Faktabasen för dessa undersökningar skiljer inte mellan de olika betygsnivåerna, utan 

endast mellan certifierade och icke-certifierade byggnader. Att en byggnad är 

certifierad behöver inte nödvändigtvis innebära att den är bättre, ur energi- eller 

miljösynpunkt, än en motsvarande icke-certifierad byggnad. Således även om 

författarna har alla försökt att göra justeringar på olika sätt för att säkerställa 

riktigheten och tillförlitligheten i deras analys, de underliggande data är fortfarande 

icke jämförbara vilket är kanske oundvikligt med tanke på fastighetens heterogenitet.  

 

• Analysen var endast möjlig där det fanns tillräckligt många certifierade byggnader för 

att ge en realistisk urvalsstorlek.  

 

• Den bevisning som lagts fram avser hyresvärdet. Alla författare erkände att antalet 

transaktioner var alltför begränsad för att möjliggöra meningsfulla slutsatser.  

Den slutsats som kan dras av bevis från ovanstående undersökningar är att inom några 

områden i USA för kontor börjar det växa fram försvarbara och stabila bevis på att 

hyresskillnader kan observeras när LEED och Energy Star tas som surrogat för hållbara 

byggnader.  

 

3.1.2 Uppfattnings- och opinion studier  

Dessa kan delas in i två kategorier: dels är det författarnas åsikter baserade på litteratur eller 

marknadens erfarenheter, och dels rapporter baserade på enkätundersökningar. Den första 

kategorin av studier bör dock inte underskattas, då även om dessa inte ger försvarbara bevis 

spelar de en viktig roll i ökandet av sektorns medvetenhet. Rapporter baserade på 

enkätundersökningar har främst utförts av konsultföretag inom fastighetssektorn, bland dessa 

kan nämnas Jones Lang LaSalle, som regelbundet genomför undersökningar för att mäta 

stämningen på marknaden och har global räckvidd.  

Jones Lang LaSalle:s undersökning från 2008 av cirka 400 VD:ar pekade på en uttryckt 

uppfattning att över 60 procent av dem skulle vara beredda att betala en hyrespremie på upp 

till 10 procent för byggnader som är certifierade enligt LEED, BREEAM eller motsvarande. 

Det fanns dock ingen uppgift om varken vilket betyg det skulle vara nödvändigt att uppnå, i 

syfte att frambringa en hyrespremie, eller några som helst bevis på att hyrespremier faktiskt 

hade uppnåtts. Denna undersökning visade också att bristen på utbudet av hållbara byggnader 

uppfattades som ett stort problem, vilket aktualiserar möjligheten att yttrandena kan ha 

grundat sig på en uppfattning om obalans i utbud och efterfrågan av certifierat 
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byggnadsbestånd. Om så är fallet, då ju mer certifierat byggnadsbestånd träder in på 

marknaden över tiden, kommer detta inte nödvändigtvis medföra en premie, om denna premie 

är ett resultat av bristen på utbudet istället för att känneteckna det egentliga, högre värdet.  

En annan undersökning som ger stöd för uppfattningen att hållbarhet är viktigt för affärer är 

Cushman and Wakefield:s undersökning från 2009 av europeiska hyresvärdar och hyresgäster 

[41]. I denna undersökning uppgav 40 procent av de svarande att de fokuserar mer på 

hållbarhet nu än för ett år sedan. Dessutom uppgav 39 procent av hyresgäster och 44 procent 

av hyresvärdar att de skulle betala en premie för att hyra eller köpa en miljövänlig byggnad. 

Majoriteten av de svarande uttryckte en vilja att betala en premie på mellan 1 till 5 procent.  

Sammantaget pekar alla de enkätundersökningar som ingick i RICS studie på att hållbarhet är 

en önskvärd egenskap som en del säger att de kommer att betala extra för. Dock i termer av 

faktiska beteenden blev dessa avsikter inte direkt satta i praktiken, vilket sammanfattningsvis 

visar att tillståndet på marknaden alltid bör beaktas. Slutsatsen från dessa 

enkätundersökningar blev att om det råder brist på fastigheter inom några särskilda 

delmarknader kommer hyresgäster att hålla sig till de vanliga kriterierna vid sitt val, men där 

det finns valmöjligheter kan hyresgäster lika väl börja träna på att inkludera 

hållbarhetskriterium i sin urvalsprocess eller, om resultaten av AtisReal (2008) [42] håller, 

kommer differentieringen att uppstå mellan de fastigheter som är ”äkta” hållbara ur alla tre 

hållbarhetsperspektiv – miljömässig, ekonomisk och social hållbarhet – och de som enbart 

uppvisar ”gröna” meriter.  

 

3.1.3 Teoretiska fall för värdeförändring 

Det finns en uppsjö av teoretiskt stöd som visar på kopplingar mellan hållbarhet och värde. 

Några av dessa är Boyd (2005), Ellison et al (2007), Lorenz & Lutzkendorf (2008) och 

McNamara (2008). Denna typ av bevis kan inte tolkas på samma sätt som transaktionsdata, 

utan värdet av dessa studier ligger främst i deras bidrag till att debatten, som hjälper att 

informera marknadsaktörer samt främja en djupare förståelse av hållbarhetsfrågor och om de 

sannolika effekterna över tid, fortskrider. Ett återkommande tema i dessa rapporter är den 

differentierande verkan som förändringar på marknaden kommer att få på icke hållbara och 

hållbara byggnader. Den ståndpunkt författarna huvudsakligen utgår ifrån är att 

hyresgästernas efterfrågan kommer att förändras över tiden vilket i sin tur kommer att ge 

direkt verkan på hyresvärdet, men även mindre direkt kommer ”värde” begreppet utvecklas i 

fråga om risk och avskrivningar. McNamara (2008) [43] till exempel utforskar särskild denna 

vinkel och menar att när hyresgäster har tränat på att framföra sina hållbarhetspreferenser 

kommer tillväxttakten att skilja sig åt och medföra ökande riskpremier för ohållbara 

byggnadsbestånd.  

Ett påtagligt problem som många av dessa rapporter identifierar är bristen på kunskap om 

hållbarhetsfrågor bland värderarna. Dessutom hävdar de flesta att värderare har en avgörande 

roll att spela för att påverka marknaden och i detta syfte krävs det även en högre grad av 

kunskap om hållbarhetsfrågor.  
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Den allmänna uppfattningen av dessa teoretiska studier är sammanfattningsvis att hållbara 

byggnader kommer att behålla attraktionskraften över tiden. Längre fram kommer hållbara 

byggnader förknippas med lägre risk investeringar samtidigt som byggnader som saknar 

hållbarhetsfunktioner kommer att börja släpa efter i fråga om hyrestillväxt, vilket kommer i 

slutändan att leda till ogynnsamma avkastningsutvecklingar.  

Dessa argument bringar tillbaka problemet med definieringen av begreppet ”hållbara” 

byggnader, och i synnerhet förmågan att förutse med säkerhet vilka ”gröna” eller hållbara 

funktioner kommer att vara viktiga på vägen framåt.  

 

3.2 Trender  

Jones Lang LaSalle har tillsammans med Actium tagit fram den senaste The Total Office Cost 

undersökningen som identifierar att energi endast utgör 3 procent av den totala årliga 

kostnaden för användning av ett kontor (hyreskostnader är runt 35 procent). Med dessa 

argument framför Jones Lang LaSalle i sin sjunde årliga rapport European Property 

Sustainability Matters [44] från 2011 att det finns en ökande medvetenhet om att energin som 

används i en byggnad bidrar till en relativt liten andel av det koldioxid utsläpp som samma 

byggnad kan generera under hela sin livslängd, och att minskad energianvändning är därmed 

bara en del av lösningen. Vidare kommer de fram till att det behövs en ny vision och ett nytt 

ramverk som omfattar ”hela livslängd”-filosofin vid mätning av koldioxid utsläppen samt att 

man mäter dessa utsläpp i relation till den ekonomiska produktionen. Som exempel jämför de 

vissa industribyggnader som bestraffas mycket mer än stora kontorsbyggnader i 

stadskärnorna. 

Fastighetsmarknaden för kontor har under det senaste decenniet bevittnat vissa stora 

förändringar och under de närmaste tio åren kommer vågen av framtida förändringar bli ännu 

mer kraftfull. Med detta i åtanke har Jones Lang LaSalle lanserat sin kampanj Offices 2020. 

Denna kampanj behandlar branschens viktigaste frågor vilket möjliggör att investerare, 

utvecklare och hyresgäster kan bättre förstå framtiden av kontorssektorn och därmed 

identifiera de affärsmöjligheter som ligger framför dem. Vidare medger nio av tio 

fastighetsspecialister att de kommande tio åren kommer att medföra både större och snabbare 

förändringar inom branschen än det föregående decenniet gjorde. Effekterna av 

globaliseringen, tekniken och hållbarhetsfrågorna kommer bara att bli djupare och bredare. 

[45] 

Fastigheter alltmer blir en del av företagens strategiska tillgångar och enligt Offices 2020 tror 

80 procent av ledare för fastighetsbolag att hyresgäster kommer att ha mer kraft under nästa 

decennium i och med att de blir bättre informerade och mer strategiska. Dystra ekonomiska 

förhållanden kommer att bestå men bakom detta kommer olika strukturella förändringar att 

ske. En ökad efterfrågan kommer att observeras från näringslivet för att använda fastigheter 

som ett medel för verksamhetstrasformation. Allteftersom ”behoven” i hållbarhet och 

tidsenlig teknik påskyndar inkurans och förkortar byggnaders livscykel blir kontor allt 

snabbare utsatta för hyres- och kapitaldevalveringar. Att bygga nytt och ”grönt” kan då ses 

som det enda alternativet, men där det existerande värdet, läget eller speciella egenskaper hos 
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en byggnad är starka kan en ombyggnad, särskild av de som agerar snabbast, komma att ge 

konkurrensfördelar och förbättrad avkastning för mindre slöseri med resurser, menar den 

framåtblickande studien. [46] 

  



36 

4. Genomförande 

4.1 Litteraturstudie 

Området ”miljöcertifiering av byggnader” är nytt och ett väldigt aktuellt område. Under tiden 

som arbetet med denna rapport har pågått har det kommit en handfull artiklar och rapporter 

inom området. Detta har, för att inte kopiera och hålla sig så uppdaterade som möjligt, 

medfört att litteraturstudien har pågått under hela projektets gång. 

Litteraturen är huvudsakligen framletad på internet. 

Att avgränsa har varit svårt. Vi har läst och tagit del av många rapporter, främst 

internationella men även svenska. Mycket av den studerade litteraturen är inte aktuella i 

denna rapports utformning och syfte men har hjälpt oss att förstå området bättre. 

 

4.2 Kurs 

För att få en grundläggande kunskap om miljöcertifiering gick vi en endagarskurs, A-kurs, 

allmänt om de fyra systemen, arrangerad av Sweden Green Building Council. Syftet med 

kursen var att deltagarna skulle få lära sig lite om BREEAM, LEED, Miljöbyggnad och Green 

Building. Kursen innehöll föredrag om systemen samt att representanter från några företag 

som jobbat med systemen gav sin synpunkt rent generellt och mer specifikt om vissa projekt. 

 

4.3 Intervjuer 

För att få insikt i hur organisationer och företag ser på miljöcertifiering av byggnader har tio 

kvalitativa intervjuer gjorts. Nio av intervjuerna är gjorde med fastighetsbolag, entreprenörer 

och konsulter, samtliga nio är medlemmar i Sweden Green Building Council och har jobbat 

med en eller flera miljöcertifieringar. 

Intervjuer som gjorts med fastighetsbolag och entreprenörer har gjorts med VD:n, miljöchefen 

eller liknande för att säkerställa att personen varit insatt i arbetet med att besluta om 

miljöcertifiering. På konsultintervju har frågor ställts till konsulter som är personcertifierade i 

Miljöbyggnad av Sweden Green Building Council.  

En intervju har gjorts med Sweden Green Building Councils VD Bengt Wånggren för att få 

deras/hans syn på hur de varit, hur de är och hur framtiden kan komma att se ut för 

miljöcertifiering av byggnader. 

En intervju har gjorts med Fastighetsägarna Sveriges miljöchef Yogesh Kumar för att få hans 

syn på hur han uppfattar miljömedvetenheten och viljan att certifiera bland mindre 

fastighetsägare. Intervjun med Kumar gjordes i slutet av arbetet för att få hans kommentar 

angående våra slutsatser. 

Innan intervjuerna har gjorts har vi läst på om det berörda företaget, främst på deras hemsida, 

för att kunna ställa i vårt tycke det bästa möjliga frågorna. Vissa av de personer vi intervjuat 
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är också delaktiga i debatten om miljövänligt och hållbart byggande. Då har vi även innan om 

möjligt studerat tidigare uttal, artiklar o.s.v. om eller av dessa personer.  

Frågorna har i förväg skickas till den intervjuade, förutom till Yogesh Kumar på 

Fastighetsägarna för att den intervjun gjordes med kort varsel . Frågorna har i grunden varit 

desamma till alla men har anpassats till det företag som frågorna gäller och till personens 

arbetsuppgift. Under intervjuerna har personerna blivit tillsagda att de gärna får ”sväva fritt” 

när de pratar både generellt om miljöcertifiering och specifikt om sitt företags verksamhet. 

Intervjuerna har spelats in för att sen ha skrivits ner, bearbetats och analyserats. Tiden på 

intervjuerna varierar på cirka 30 till 75 minuter. 

Inför intervjuerna har det funnits några grundfrågor som vi velat ha besvarade. Runt frågorna 

har följdfrågor ställts och även i vissa fall medfört en kortare diskussion.  

Grundfrågorna som ställts till den intervjuade är: 

 

De två första frågorna är till för att säkerställa att personen är insatt i frågorna och kan ge 

tillförlitliga svar. 

 Vad är din roll på företaget? 

 Vad är din tidigare erfarenhet av miljöarbete inom bygg- och fastighetsbranschen? 

 

Frågor som ställts till de företag som certifierat egna fastigheter. 

 Varför miljöcertifierar ni era byggnader? 

 Vilka var incitamenten? 

 Hur såg processen ut fram till att ni tog detta beslut att miljöcertifiera? 

 Vilka/vilket system jobbar ni med? 

 Varför har ni valt det systemet? 

 Betyget: Vad siktar ni på? Är det viktigt? 

 Är olika system bättre för vissa marknader eller kunder? 

 Hur ser det fortsatta arbetet med certifiering ut på ert företag? 

 Hur ser de ekonomiska förutsättningarna ut med miljöcertifiering? 

 

Frågor som ställts till alla, och handlar mer generellt om hur utvecklingen och efterfrågan 

har uppstått för miljöcertifierade byggnader 

 Märker du/ni av trycket efter miljöcertifierade byggnader? 

 Hur ser efterfrågan ut? 

 Hur kommer det sig? 

 Behövs det någon form av ”morot” för att förenkla/få det billigare att bygga 

miljöcertifierat? 

Intervjuerna har bedrivits i en samtalsform där vissa frågor besvarats i samtalet utan att frågan 

ställts rakt av.  



38 

Sen har samtalen gått in mycket på det företag och personers syn på miljövänliga produkter 

och mer specifikt på miljövänliga byggnader och än mer specifikt på miljöcertifierade 

byggnader. 

Intervjuade personer 

De personer vi intervjuat är: 

 Olof Sjöberg, Miljöchef på Stockholmshem 

 Emilie Tibbelin, Projektering, RIBA  

 Helena Lundborg, Chef miljösamordning och verksamhetsutveckling på Diligentia  

 Bengt Wånggren, VD på Sweden Green Building Council 

 Tommy Nordström, Senior Projekt Manager på Nordea 

 Claes Rising, Regionchef på PEAB, region Stockholm 

 Tomas Hermansson, VD på Bonnier fastigheter 

 Leif Johansson, Miljöchef på Bonnier fastigheter 

 Håkan Nilsson, Avdelningschef för byggnadsfysik på WSP i Stockholm 

 Maria Koskull, Miljöspecialist på Statens fastighetsverk 

 Anna Denell, Miljöchef på Vasakronan 

 Torbjörn Zettergren, Projektledare på Vasakronan 

 Yogesh Kumar, Miljöchef på Fastighetsägarna Sverige 

Namnen är skriva i kronologisk ordning efter tidpunkten för intervjuerna. 

Källkritik 

Alla de intervjuade företagen är medlemmar i Sweden Green Building Council. Inga 

intervjuer har gjorts med företag som inte är medlemmar. Det är möjligt att dessa företag har 

en annan åsikt i frågorna. 

Intervjuerna har gjorts med olika aktörer i bygg- och fastighetsbranschen men vi kan med 

säkerhet inte säga att dessa företag och deras åsikter motsvarar hela branschens syn på 

miljöcertifiering. 

Sammanställning 

I sammanställning av intervjuerna kapitlet ”Resultat” så har vi inte gett några statistiska 

sammanställningar då vi anser att frågorna har ställts till för få företag för att göra det. 

Resultatet av intervjuerna har sammanställts i beskrivande form och i många fall har vi 

försökt styrka åsikterna genom att citera en person antingen med en vanlig uppfattning eller 

att åsikterna är olika i ett specifikt sammanhang. 

En tabell finns i ovannämnda kapitlet. Tabellen innehåller svar på några viktiga frågor med de 

företag som bygger och/eller äger fastigheter.  
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5. Resultat 

I detta kapitel framkommer resultatet av de tio gjorda intervjuerna. 

5.1 Tabell med viktiga frågor och svar. 

 
1. Har ni tagit 

beslut att 

certifiera i stor 

skala? 

2. Om Ja på 

fråga 1. Varför? 

3. Om Nej på 

fråga 1. Varför 

har ni påbörjat 

att certifiera? 

4. Vilka system 

jobbar ni i 

huvudsak med? 

5. Varför? 

Bonnier Nej, men 

troligen snart 

 Framtida 

hygienfaktor 

LEED (På 

Bonnierhuset) 

Har en stor 

amerikansk 

kund 

Diligentia Ja Finns en 

affärsnytta i det 

 BREEAM på 

nyproduktion, 

Miljöbyggnad 

på befintliga 

BREEAM ska 

komma med en 

svensk version 

och är redan 

bättre anpassat 

till svenska 

förhållanden. 

BREEAM 

funkar inte på 

befintliga, 

därför 

Miljöbyggnad. 

Vasakronan Ja Många hyres-

gäster kommer 

efterfråga det 

 LEED Ett stor 

internationellt 

system som går 

att använda på 

befintliga 

byggnader.  

Statens 

fastighetsverk 

Nej  Beslut taget på 

lägre nivå i 

företaget. 

Engagerade 

människor. 

Miljöbyggnad 

på kvarteret 

Loen 

Är regerings-

kansliet. Ett 

svenskt system 

där regeringen 

sitter kändes 

rätt  

Stockholmshem Nej  Staden har höga 

miljömål. Står i 

stadens miljö-

mål att man ska 

titta på 

certifiering. 

Engagerade 

människor i 

ledningen. 

Miljöbyggnad Bygger för att 

förvalta. 

Behövs inget 

dyrt 

internationellt 

system.  

PEAB Ja En hygienfaktor  BREEAM och 

Miljöbyggnad 

på bostadssidan 

Miljöbyggnad 

är bäst anpassat 

till svenska 

förhållanden, 

räcker gått och 

väl 

Nordea Ja Varumärket, 

sänkta drift-

kostnader, höga 

mål med CSR-

arbetet  

 LEED Är ett komplett 

system som kan 

användas både 

på nyproduktion 

och befintliga 

byggnader 

Tabell 12 Några frågor med svar från de företagen som tar egna beslut i att certifiera och förvaltar byggnader. 
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5.2 Varför väljer företag att miljöcertifiera sina byggnader? 

Anledningen till att företag har beslutet att certifiera sina byggnader varierar viss mån, det är 

ofta samma incitament som spelat roll men haft olika stor roll i beslutet. Nedan kommer olika 

incitament gås igenom och förklaras för varför ett företag sett just detta som en mer eller 

mindre viktig punkt i beslutet att certifiera. 

Det finns två huvudincitament för certifiering. 

 Kundkravet - populariteten för certifierade byggnader ökar, vill man ”hänga med” 

marknaden gäller det att ”kliva på” 

 

 En miljövänlig byggnad - i en certifierad byggnad tillsynliggörs byggnadens värden 

och prestanda, vilket leder till att de blir lättare att ta beslut i ett förbättringsarbete. 

 

5.2.1 Kundkrav 

Kundkrav till fastighetsägare med kommersiella kunder 

I stort sätt all affärsverksamhet går det ut på att göra sina kunder nöjda, dels för att behålla 

dem, dels för att locka nya. Detta ska då generera i en ekonomisk vinst för verksamheten. 

För ett fastighetsbolag är det A och O att hyra ut lokaler och byggnader. Vi har intervjuat tre 

stora kommersiella fastighetsbolag och det är alla överens om åsikten, att om man i framtiden 

ska kunna hyra ut sina lokaler till stora internationella bolag så kommer det krävas en 

miljöcertifiering av byggnaden. Det kommer vara en hygienfaktor. Kraven finns redan och 

har ställts vid förhandlingar.  

Det kommer inte bara vara stora internationella företag som kommer ställa miljöcertifiering 

som ett krav. Det kommer gå neråt i leden bland företag och organisationer och efterfrågan att 

hyra eller köpa en certifierad byggnad ökar snabbt och kommer att fortsätta öka i snabb takt. 

Helena Lundborg, chef för miljö- och verksamhetsutveckling på Dilligentia, säger ”Om våra 

kunder vill sitta i en miljöcertifierad byggnad och vi inte har det, då får inte vi hyresgäster. 

Bara sista året har det blivit oerhört mycket mer miljöfokus”  

Leif Johansson, miljöchef på Bonnier fastigheter, gör en jämförelse med hur asbesten 

behandlades, när den upptäcktes vara giftig och saneringsarbetet höll på, när en byggnad 

skulle säljas eller hyras ut. ”För tiotal år sen. Det här med asbest, det gick ju knappt sälja en 

kåk som hade asbest i källaren, det hade ju alla kåkar förut. Men sen har man ju sanerat bort 

det här, så nu förutsätter man att det inte finns. Det blir väl samma med miljöcertifieringar 

nån gång i framtiden.” Säger han. 

Även om man som företag gör ett bra miljöarbete och inte ur ett miljöbehov behöver jobba 

med något certifieringssystem är det svårt att bevisa det för sin kund. Då blir certifieringen ett 

bra konversationsmedel. Anna Denell, miljöchef på Vasakronan, uttrycker det genom att säga. 

”Att certifiera handlar om att få det här kvittot från tredje part som underlättar för 

potentiella och våra befintliga kunder att förstå att det här huset som Vasakronan äger är lika 

bra som det där nybyggda där borta i ett miljöperspektiv.”  
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Andrahandsmarknaden  

Vill man sälja sin byggnad vill man få ett så högt pris som möjligt. Att certifiera sin byggnad 

gör den mer attraktiv för fler kunder som även är beredda att betala mer är man överens om i 

branschen. Men inga av de intervjuade företagen kan svara på hur stor värdeökningen av blir 

av att certifiera, Anna Denell säger. ”Vi tror att certifierade byggnader kommer betinga ett 

högre värde både när man ska värdera byggnaden eller fastigheten och ur ett kundperspektiv, 

att kunderna kommer stanna längre, vara beredda att betala lite mer i hyra”. I Sverige finns 

det än så länge för få certifierade byggnader för att kunna göra en tillförlitlig undersökning på 

hur värdet förändras beroende på om byggnad är certifierad eller inte. 

Men att certifiering leder eller åtminstone kommer leda till ökat värde på byggnaden är de 

intervjuade överens om. 

 

Kundkrav till fastighetsägare med icke kommersiella kunder 

De kommunala och statliga företag som vi intervjuat är i processen att miljöcertifiera 

byggnader. I deras beslut har det inte funnits några kundkrav eller tankar på framtida 

kundkrav i valet att certifiera. Även fast man från Statens fastighetsverk tagit en viss hänsyn 

till det när de valt att kvarteret Leon ska certifieras med Miljöbyggnad, hyresgästen är 

Regeringskansliet. Där tyckte man att en miljöcertifiering skulle vara lämplig. Valet av 

Miljöbyggnad kändes självklart eftersom systemet kommer från Bygga-bo-dialogen som var 

ett regeringsinitiativ. 

Kundkravet från privatpersoner att bo i en miljöcertifierad byggnad bedöms idag som 

obefintligt. Men samtliga tre företag som intervjuats och jobbar med privatperson i någon 

form är tämligen övertygade om att bilden kommer att förändras. Även de företag som inte 

jobbar med privatpersoner men ändå kommenterat frågan tror att intresset från privatpersoner 

kommer att ”dyka upp”. Bengt Wånggren, VD på Sweden Green Building Council, tror att 

efterfrågan kommer öka när tillgängligheten blir större och människor lär sig att de här 

systemen finns. Vilket till sist leder till att det blir standard att miljöcertifiera bostäder. 

 

Figur 7. Bengt Wånggrens teori om hur utvecklingen av miljöcertifiering på bostäder kan komma att se ut. 

 

Ca 60 procent av landets fastigheter är i form av sin ägare anknutna till Fastighetsägarna. Ca 

90 procent av Fastighetsägarnas medlemmar är små fastighetsägare som äger 1-2 fastigheter, 

ofta hyresrätter eller bostadsföreningar.  Även där ökar miljötänket enligt Yogesh Kumar, 

Miljöchef på Fastighetsägarna Sverige, men han tror att för många av dessa ägare kan det än 
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så länge vara för dyrt att certifiera. Det är inte bara certifieringskostnaden utan också många 

engångsavgifter för att ta fram underlag för att kunna certifiera en byggnad.  

Ett alternativ som Kumar ser för att öka viljan för mindre fastighetsägare att certifiera är att 

staten ska kliva in med nått slaggs incitament som gör certifieringen mindre kostsam. 

Miljöbyggnad som kommer från Bygga-bo-dialogen, som bl.a. Kumar och Olof Sjöberg 

jobbade med att ta fram, hade avsikten att det skulle vara vissa lättnader att certifiera. Både 

banker och försäkringsbolag var inblandade och sa sig vara intresserade men har än så länge 

inte visat nått intresse för några lättnader, som exempelvis mindre ränta eller lägre 

försäkringspremie. 

 

5.2.2 Miljöarbetet/miljöstyrning 

Kvaliteten på företags miljöarbete varierar. Det mesta bygg- och fastighetsföretagen har 

jobbat med miljöfrågor under en längre tid. Det finns oftast en miljöpolicy och en miljöplan. 

Störst kraft har länge lagts på energifrågor, där man direkt kan se effekten i form av sänkta 

kostnader när man gjort ett förbättringsarbete. Men svenska företag har insett att man måste 

jobba med hela hållbarheten på en byggnad för att få till en större förändring. En vanlig 

uppfattning bland de intervjuade är att GreenBuilding är ett bra miljöcertifieringssystem men 

”lite för lätt” och ”vi kan bättre”, vilket bevisar att viljan att jobba med helheten finns. 

I en rapport från RICS undersöktes viljan från företag i USA att betala mer för certifierade 

byggnader. Slutsatsen var att företagen var beredd att betala mer för märkningen ”Energi 

Star”, ett amerikanskt system som bara koncentrerar sig på energi, än LEED, som ser mer till 

helheten i miljö och hållbarhet. [47] I Sverige ser det annorlunda ut enligt Anna Denell som 

säger ”Min uppfattning är att på den svenska marknaden efterfrågar man mer hållbara 

byggnader och inte bara energieffektiva” och Håkan Nilsson, avdelningschef för 

byggnadsfysik på WSP avdelning Stockholm, som säger ”I Sverige möter vi ofta kunder idag 

som har ett mer moget miljömedvetande än bara minskad energianvändning.” Teorin styrks 

även av Emelie Tibbelin, som jobbar med miljöcertifiering på RIBA, som märkt att intresset 

för Miljöbyggnad har ökat senaste tiden och GreenBuilding stannat av lite. 

Att certifiera en befintlig byggnad ger insyn hur det funkar. Man åskådliggör förbrukningen 

av bl.a. el och vatten beroende på vilket system man jobbar med. Som Tomas Hermansson, 

VD på Bonnier fastigheter, säger. ”Det är ju som alla såna här certifieringar, så skapar det 

en systematisering, ordning och reda och förutsättningar för att kunna bedriva ett effektivt 

förbättringsarbete.” 

En del företag anser sig redan ha ett så pass bra miljöarbete att själva systemen inte märkbart 

förändrar deras miljöarbete. 

 

5.2.3 Andra incitament 

Under intervjuerna är det många andra incitament som beskriv. De kan ofta ingå i de två 

huvudincitamenten som nämnts ovan, kundkrav och miljöstyrning. Vi anser ändå att de är värt 

att nämna dessa incitament och varför de har använts som en anledning till miljöcertifiering. 
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Framtidssäkra byggnaden 

Vad kommer krävas av en byggnad i framtiden? En fråga som vi inte har svaret på. Bengt 

Wånggren tror att många företag inser att de redan nu måste höja nivån på byggnaden och 

ligga steget för lagen. Och på så sätt klarar de framtida kraven. Han menar att miljöcertifiera 

sin byggnad är ett bra sätt att göra det på.  

Riskminimering 

Området riskminimering hör mycket ihop med området miljöstyrning. Finns ett bra 

miljöstyrningsarbete, vilket det gör när man jobbar med certifieringarna, så minimerar man 

risken att byggnaden ska tappa i standard. 

Varumärket 

Att anses som ett företag som ”tänker grönt” och jobbar miljömedvetet är viktigt för att kunna 

sälja sin produkt, hyra ut sin lokal eller vad nu affärsverksamheten går ut på. Det blir också 

allt viktigare för att kunna rekrytera personal. 

Att miljöcertifiera sin byggnad är ett sett att visa att man tar ansvar. 

En utbredd uppfattning är att i framtiden kommer det inte anses som att varumärket stärks för 

att man sitter i ett certifierat hus, de kommer vara ett måste för att bibehålla varumärkets 

värde. 

Sänkta energiförbrukningen 

Av de intervjuade företagen är det sex stycken som i sin affärsidé äger byggnader. Alla de har 

krav och målsättningar att sänka sin energiförbrukning. Och har jobbat på den punkten före 

valet att certifiera har tagits. För inget av företagen har att sänka energiförbrukningen varit ett 

incitament för att certifiera. 

Andra länder 

I Sverige är miljöcertifiering av byggnader relativt nytt. Andra länder som Storbritannien, 

USA, Kanada och Australien ligger före och det i sin tur gjort att efterfrågan för 

miljöcertifierade byggnader kommit till Sverige.  

 

5.3 Vilket system? 

Vilket miljöcertifieringssystem väljer ett företag och varför väljer företaget det systemet?  

En avgörande faktorn till valet av system är vilka kunder man har. De intervjuade delar 

uppfattningen av att de är det internationella systemen som efterfrågas och därför använts på 

den kommersiella marknaden. Medans när kunderna inte är kommersiella så ”räcker det” med 

ett svenskt system. 
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Figur 8. Visar vilket/vilka system som kunder efterfrågar. 

 

5.3.1 Internationella kunder 

Företagen har märkt att efterfrågan från internationella kunder att sitta i en miljöcertifierad 

byggnad har ökat. Dessa företag efterfrågar ett internationellt system. Det är en stor anledning 

till att de stora fastighetsbolagen med internationella företag valt att jobba med BREEAM 

eller LEED. 

 

5.3.2 Svenska kommersiella kunder 

Vad företag i Sverige som enbart jobbar på den nationella marknaden efterfrågar är lite 

oklarare. Dessa företag kanske mer nöjer sig med att byggnaden är certifierad, sen vilket 

system det är spelar mindre roll, när de ställer de kravet. Som tidigare nämnts är svenska 

företag relativt miljömogna och ser helheten och inte bara energifrågan, vilket i viss mån 

skulle utesluta GreenBuilding. 

 

5.3.3 Icke kommersiella kunder 

De två företag vi intervjuat som jobbar enbart på denna marknad håller på att certifiera sin 

första Miljöbyggnad nu. Ytterligare två av de intervjuade företagen har privatpersoner som 

kunder, ett byggföretag och ett fastighetsbolag. Byggföretaget har beslutat att alla 

nyproducerade bostäder ska certifieras med Miljöbyggnad och fastighetsbolaget säger att 

troligen kommer nyproducerade bostäder att certifieras med Miljöbyggnad.  

Än så länge finns det ingen efterfrågan alls på denna marknad enligt de tillfrågade. Men en 

vanlig uppfattning är att den kommer att komma likt Bengt Wånggrens teori, se figur 5. 

 

5.3.4 Befintlig eller nyproducerad byggnad 

En faktor som är avgörande är också om certifieringen ska ske på en befintlig byggnad eller 

på en nyproducerad byggnad. Figuren nedan visar hur för de tre stora kommersiella 

fastighetsbolagen vi intervjuat i huvudsak certifierar sina byggnader. 

• Internationella system 

•BREEAM/LEED 
Internationella kunder 

• ? Svenska kommersiella 
kunder 

• Miljöbyggnad Icke kommersiella 
kunder 
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Figur 9. Visar vilket system tre fastighetsbolag valt på nyproduktion och befintlig byggnad. 

 

Att statistisk säkerställa nått utav att fråga tre företag går inte. Men av att sätta ihop resultaten 

av de två figurerna visar att de är ett internationellt system man jobbar med om man vill locka 

attraktiva kunder. 

Anledningen till att de företag som jobbar med BREEAM på nyproduktion valt att ha 

Miljöbyggnad på befintliga byggnader är att BREEAM inte har ett bra system för det 

ändamålet. De är mer troligt att företaget går över till att jobba bara med BREEAM, om det 

går, än att företag börjar jobba enbart med Miljöbyggnad som läget ser ut nu.  

 

5.3.5 BREEAM versus LEED 

Som tidigare nämnt är valet att jobba med BREEAM eller LEED huvudsakligen taget 

beroende av dessa två internationella system är de som efterfrågas av internationella företag. 

Men vad gör att vissa företag väljer att jobba med BREEAM och andra med LEED?  

Varför väljer ett företag att jobba med BREEAM? Frågan är ställd till och besvarade av de två 

företagen som intervjuats och valt att ”satsa på” BREEAM, ett fastighetsbolag och ett 

byggföretag. 

De avgörande punkterna är: 

 Ett europeiskt system 

 Är bättre anpassat till svenska byggnormer än LEED 

 Ska komma en svensk version 

 

Varför väljer ett företag att jobba med LEED? Frågan är ställd till och besvarad av de tre 

företagen som intervjuats och valt att ”satsa på” LEED, tre fastighetsbolag. 

De avgörande punkterna är: 

 Går att använda på befintliga byggnader 

 Företaget har amerikanska kunder 

Alla företagen har gjort mer eller mindre stora undersökningar i sitt val att certifiera. Ingen 

kan direkt säga att ett system är bättre än ett annat utan att de mer gjorde bedömningen ”det 

• Befintliga, LEED Nyproduktion, LEED 

• Befintliga, LEED Nyproduktion, LEED 

• Befintliga, Miljöbyggnad Nyproduktion, BREEAM 
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här passar oss bäst”. Företagen är även bereda att jobba med det andra systemet om det är ett 

krav från kunden. 

Två stora nackdelar nämns ofta när man pratar om LEED. Dessa nackdelar beror på de olika 

förhållandena som USA och Sverige har. Vattenfrågan är ett sådant, i USA är det i många 

stater vattenbrist, i Sverige tvärtom. Detta gör att man i Sverige kan se det som ett problem att 

man ska uppfylla de kraven på vatten som finns i USA. I USA finns inte fjärrvärme, så det i 

Sverige som anses som ett bra värmesystem får man inte tillgodose några poäng för. 

 

5.3.6 Miljöbyggnad 

Finns än så länge ingen efterfrågan efter specifikt Miljöbyggnad säger de intervjuade. Men 

systemet är bäst anpassat till de svenska förhållandena och uppfattningen är att på en svensk 

marknad räcker det gått och väl. Att de i framtiden kommer utvecklats så att Miljöbyggnad 

blir en större aktör och även kommer efterfrågas bland kommersiella kunder är en möjlig 

utveckling är en åsikt som finns bland de intervjuade. 

 

5.3.7 GreenBuilding 

Många av de intervjuade anser att GreenBuilding var en bra början med miljöcertifiering av 

byggnader. Men eftersom GreenBuilding enbart tittar på energi så är åsikten av många företag 

att de är lite för lite för dem. 

 

5.4 Vilket betyg? 

Bland de tillfrågade varierar det på hur de ser på vilket betyg man ska sträva efter. De olika 

uppfattningarna kan beskrivas: 

 

 Man ska försöka få bästa möjliga betyg! 

 

 Det räcker att bara certifiera byggnaden! 

 

 

Betygskravet kan också variera beroende på om det är nyproduktion eller om det är en 

befintlig byggnad som ska certifieras. I en befintlig byggnad kan det vara svårt att veta vilket 

betyg man kommer hamna på innan man gjort inventering av hur byggnaden ser ut och 

funkar. I nyproduktion är det lättare att sätta upp målet för vilket betyg byggnaden ska få och 

därefter projektera och producera därefter. 

Hur långt man kommit i processen att jobba med certifiering kan också vara en bidragande 

orsak till vilket betyg man vill uppnå. Ens tidiga projekt kan vara ett slags ”lärningsprojekt” 

där de inblandade vill lära sig hur systemet funkar och därav nöjt sig med ett lägre betyg, för 

att därefter i nästkommande projekt satsa på ett högt betyg. 
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Ett exempel som innehåller delar från både de två stycken ovanför är hur Nordeas arbete med 

certifiering har och ser ut. 2009 gjorde Nordea en LEED Existing buildings gruppcertifiering 

av 14 huvudkontor i Norden. Betyget blev Certifierad, vilket också var målet för att man 

ansåg att man tyckte att man ville lära sig först, enligt Tommy Nordström, projektutvecklare 

på Nordea. Nu bygger/planerar man huvudkontor i Danmark, Norge och Stockholm där 

målsättningen är Platina. All Nordeas nyproduktion ska bli Platina eller Guld. 

Åsikten på vikten av betyget kan också variera beroende på vilket incitament för certifiering 

som man lägger störst vikt på. På Vasakronan har man från ledningsgruppen bestämt att 

betyget ska vara på den högsta eller näst högsta nivån. På frågan om betyget är viktigt svarar 

Anna Denell ”Om syftet är att i första hand använda miljöcertifiering för att inte riskera att 

tappa kunder eller kunna attrahera de här kunderna som frågar efter miljöcertifierade 

byggnader, så måste man vara lite smart också och välja ett system som man både ser att man 

har chanser att kunna få höga betyg med det arbetet som man gör, men också ett välja nått 

som kunderna faktiskt frågar efter.”  Håkan Nilsson som ser mer på miljöstyrningen som en 

viktig del i certifieringen säger på samma fråga. ”Folk fokuserar på att det måste vara högsta 

certifieringsnivån, de behöver det inte alls vara. För i och med att man certifierar, då har 

man miljöstyrning och då titta på energianvändning, man tittar på energislag, man tittar på 

innemiljön, man får liksom en helt annan driftning av byggnaden.” 

Kraven på en byggnad för att certifieras förändras och blir hårdare när en ny version av 

systemet kommer. Bengt Wånggren spår att man i framtiden inte bara kommer kolla på 

betyget utan också se i vilken version byggnaden är bedömd. Exempelvis en byggnad som fått 

Platina i LEED 2009 behöver inte nödvändigtvis klara av kraven för Platina i LEED 2012. 

Wånggren är övertygad om att folk i framtiden kommer känna till det. ”Ett lågt värde som är 

några år bakåt kommer bli mindre och mindre intressant, för då har vi sprungit ifrån den 

kravnivån som gällde då.” Säger han om betygsvärdet. 

 

5.5 Processen till att miljöcertifiera 

Bland de kommersiella bolagen var det insikten av de olika incitamenten den avgörande 

faktorn för att påbörja arbetet med miljöcertifiering. När de företag som varit relativt tidiga i 

Sverige att certifiera sina byggnader har de intervjuade talat om att det funnits en vilja och en 

kunskap högt upp i ledningen på företagen. Vilket har lett till att miljö certifieringsarbetet 

kom igång i ett tidigt skede ur ett svenskt perspektiv. 

Generellt redan utan certifiering av byggnaden har miljö och hållbarhet blivit en viktigare 

punkt i hela byggprocessen. Av de tillfrågade är det många som säger att miljö- och 

hållbarhetsarbetet tidigare varit lite vid ”sidan om” och fått komma in när problemet har 

uppstått men nu har blivit en viktigare del och är med i arbetsgången redan från start.  
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6. Analyser 

6.1 Miljöcertifieringen utveckling i Sverige 

6.1.1 Kommersiella kunder 

Än så länge är det allt för få byggnader i Sverige som blivit miljöcertifierade vilket medför att 

sia om hur det i framtiden kommer se ut är väldigt svårt. Men att det kommer bli populärare 

att byggnader certifieras är högst troligt, den utvecklingen sker nu. När tar det stopp, är det 

när 100 procent av fastighetsbeståndet är certifierat, nej det är inte troligt. Inom vissa 

marknader kommer det finnas viktigare aspekter än byggnadens miljöprestanda. 

Den marknad som är där frågan efter miljöcertifierat är störst och kommer nog vara så är 

kontorslokaler till internationella företag. Där finns redan en efterfrågan hos 

fastighetsbolagen.  

 

Figur 10. Möjlig utveckling av marknaden att miljöcertifiera byggnader. 

Att beskriva verkligheten med bara denna figur känns lite för enkelt. Men processen till att 

byggnader, med kommersiella kunder, till sist blir miljöcertifierad som standard kommer se 

nått liknande ut. Exakt när man klivet från ett steg till ett annat kommer vara svårt eller 

omöjligt att avgöra. Stegen kommer även sjunka in i varandra. Under hur lång tid processen 

kommer vara är väldigt svårt att avgöra och frågan låter vi vara obesvarad. Just nu befinner 

sig vi i steg 2, efterfrågan har kommit till Sverige och många av fastighetsbolagen har insett 

nyttan i att certifiera ur ett kundperspektiv. 

Vilket system? 

Det svenska systemet Miljöbyggnad är för tillfället inte efterfrågat av de internationella 

kunderna och på så sätt inte tillräckligt konkurrensmässigt med LEED och BREEAM på den 

marknaden. Även fast Miljöbyggnad anses som de bäst anpassade systemet till svenska 

1 
•Tillgänglighet andra länder 

Miljöcertifieringsystem har utvecklats i andra länder. Företag där efterfrågar det. 

2 

•Efterfrågan kommer till Sverige 
De internationella företagen börjar efterfråga miljöcertifierade byggnader på den svenska 
marknaden. 

3 

•Tillgänglighet i Sverige 
De svenska fastighetsbolagen miljöcertifier sina byggnad i större skala. I nyproduktion blir 
det nästan en självklarhet. 

4 

•Stor efterfrågan i Sverige 
Mer och mer byggnader kommer vara miljöcertifierade, vilket kommer leda till att företag 
börjar kräva certifierade byggnader. 

5 
•Standard 

Att en byggnad är miljöcertifierad kommer vara en självklarhet, en hygienfaktor. 
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normer så väger inte det tillräckligt tungt för att ”ta över marknaden”. BREEAM kommer 

under året (2012) komma ut med en svensk version och LEED jobbar med ett internationellt 

system där bl.a. svenska representanter deltar. Att dessa två internationella system blir mer 

anpassade till den svenska marknaden kommer med sannolikhet att göra att de även i 

fortsättningen kommer vara de bäst användbar om man väger in både miljönytta och 

kundkrav. 

Förutom fördelen med att Miljöbyggnad är ett svenskt system är att den billigare än LEED 

och BREEEAM. Så Miljöbyggnad kommer att finnas på marknaden, men troligen inte främst 

i ett syfte att locka internationella kunder till sin fastighet. 

     

6.1.2 Privatpersoner som kunder 

Även fast efterfrågan inte finns bland privatpersoner så har vissa företag tagit beslut att 

certifiera bostäder. I dessa fall rör sig det främst om Miljöbyggnad. En trolig utveckling är att 

de blir Miljöbyggnad som kommer vara det ledande certifieringssystemet på 

bostadsmarknaden. Den är bäst anpassad, har ett namn som lockar och är relativt billigt.  

När kommer privatpersoner börja kräva certifierade bostäder? Det kommer dröja, det kommer 

finnas de som gör det tidigare, de som redan nu är väldigt hängivna ett miljövänligt samhälle. 

Men innan den stora massan gör det kommer det vara ett måste att tillgängligheten först finns. 

Även ett större utbud av certifierade byggnader på den kommersiella marknaden kommer öka 

kunskapen hos gemene man. Och kunna vara en bidragande faktor till att efterfrågan för 

certifierade bostäder kommer öka. 

Ett stort hinder för att detta ska bli vanligt på bostadsmarknaden är kostnaderna för att 

certifiera. Och då i huvudsak för de befintliga byggnader, där det inte bara är kostnad för 

själva certifieringen utan också en kostnad att ta fram underlag om hur byggnaden är och 

funkar. 

 

6.2 Ekonomiska värdet av att miljöcertifiera 

Att en certifierad byggnad kommer vara mer värd än en icke certifierad byggnad är en trolig 

utveckling. Än så länge går det inte i Sverige att bevisa det p.g.a. det låga antalet certifierade 

byggnader. Än mindre för att de ofta är svårjämförda med andra byggnader för att de 

byggnader som hittills har certifierats ofta ligger på attraktiva lägen och ofta i viss mån är 

speciell i en någon annan bemärkelse. Men tre punkter som gör det troligt att en certifierad 

byggnad kommer vara mer värd än en icke certifierad är: 

 Något högre hyror. 

 Mindre vakanser. 

 En garanti på att byggnaden är miljövänlig. 

Men i vilka summor värdeökningarna rör sig om är en fråga verkan vi eller de företagen vi 

intervjuat kan besvara. 
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En trolig värdeförändring är att i det vi Figur 8 kallar steg 3, när certifierade byggnader blir 

alltmer tillgängliga i Sverige men ändå inte standard, är att då kommer man se en certifierad 

byggnad som mer värd. Och när vi kommer till det vi i Figur 8 kallar steg 5, när det blivit en 

standard att certifiera byggnader, kommer inte en certifierad byggnad som mer värd utan 

istället kommer en icke certifierad byggnad vara mindre värd. 

Hur mycket värdet kommer spela in är också baserat på vilken rörelse som är i byggnaden. 

Inom handel är och kommer ”läget” vara det absolut viktigaste och miljöcertifieringen 

kommer inte procentuellt påverka lika mycket som i en kontorslokal, där även läget kommer 

vara viktigt men inte fullt lika mycket som i handel. 

 

6.3 Varför miljöcertifiera? 

6.3.1 Till kommersiella kunder 

Anledning till att miljöcertifiera sin byggnad är att det är en ekonomisk fördel. Hade det inte 

varit ekonomiskt försvarbart hade det inte skett. I kapitel 5.1 Varför väljer ett företag att 

miljöcertifiera? beskrivs de incitamenten företag haft för att välja att miljöcertifiera, 

huvudincitamenten som tas upp är kundkrav och miljöstyrning. Tittar man steget längre så är 

det för att det beräknas ge en ekonomisk vinst. 

 

Figur 11. Kundkrav och miljöarbete leder till ekonomisk lönsamhet. 

  

Kunder 

Kunderna kommer vara bereda att betala lite mer i hyra, vakanserna kommer vara lägre och 

andrahandsvärdet kommer gå upp. 

Miljö 

En bättre inblick hur byggnaden fungerar sänker bl.a. drift-, energi-, och 

underhållskostnaderna. 

  

Ekonomiskt 
lönsamt 

Kunder 

Miljö 
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7. Slutsatser 

Kunder ställer allt fler krav på företag idag, inte minst på öppenhet kring företagens 

verksamhet samt de produkter och tjänster som dessa företag tillhandahåller. Företagen 

förväntas ta sitt samhällsansvar och bidra till den hållbara utvecklingen. Investerare i hela 

världen alltmer erkänner vikten av en synliggjord miljöprestanda hos sina byggnader både 

avseende en långsiktig prestationsförmåga hos dessa och sitt anseende. Antalet och 

spridningen av byggnader och projekt som övervägs att miljöcertifieras, och faktiskt går 

igenom hela proceduren och får certifikatet, har ökat explosionsartat under de senaste åren. 

Den gamla uppfattningen av miljövänliga strategier, som oftast innebar lägre vinster för 

företagen och högre kostnader för konsumenter, håller på att bytas ut mot en 

framtidsorienterad tankesätt, där hållbart beteende och ansvarsfullt företagande alltmer ses 

som en förutsättning för att uppnå en bättre avkastning.  

Detta beteende hos både företag och kunder kan observeras även i Sverige och i våra försök 

att analysera den svenska marknaden har vi kommit fram till att skillnaderna inte kan vara så 

påtagligt stora för att stå i vägen för tillämpningen av samma utveckling som pågår 

internationellt. Detta antagande styrks även av argumenten för den globala 

marknadsutvecklingen som alltmer suddar bort gränserna mellan länderna. Aktörerna på den 

svenska bygg- och fastighetsmarknaden har agerat försiktigt, trots sitt utvecklade miljöarbete, 

när det gäller tillämpningen av miljöcertifieringssystemen, vilket gör att Sverige just nu ligger 

efter i antalet certifierade byggnader och därmed tillgången till den kvantitativa databasen 

över dessa som skulle kunna bidra till en närmare undersökning av värdekopplingarna.  

Vi kan inte påstå att de barriärer som anses hålla tillbaka spridningen av 

miljöcertifieringssystemen i Sverige, i form av bland annat ovilja att betala högre 

produktionskostnader vid tillämpningen av dessa, är borta idag, men vi kan notera att alltfler 

företag börjar känna av dynamiken i utvecklingen runt omkring sig och väljer att ansluta sig 

till den gröna rörelsen. De största fördelar med miljöcertifieringssystemen på den 

kommersiella marknaden i Sverige idag verkar vara: 

 Konkurrensfördelar som även stärker varumärket och visar att företaget tar sitt 

miljöansvar. 

 Framtida hygienfaktor som gör att företagen väljer att satsa på det redan idag. 

 Ett lättbegripligt kommunikationsmedel från tredje part. 

För yrkesverksamma inom bygg- och fastighetssektorn som inte hanterar miljömässiga 

faktorer inom sin verksamhet på ett ansvarsfullt sätt kan risken för att inte ansluta till den 

gröna rörelsen idag leda till en reducering av den långsiktiga värdetillväxten. Detta är ett 

relativt nytt område för många företag, inte minst inom bygg- och fastighetssektorn, och 

efterfrågan på miljöcertifierade byggnader är idag störst från de stora företagen som sannolikt 

gör det i strävan att offentliggöra sina gröna meriter. Längre fram, i och med att antalet 

miljöcertifierade byggnader ökar, kan dock konkurrensfördelen komma att försvinna helt 

vilket även leder till att mervärdet i ett förstärkt varumärke minskar, förutsatt att 

miljöcertifierade byggnader blir mer av en standard.  



52 

På bostadsmarknaden kan det idag inte observeras någon efterfrågan alls efter 

miljöcertifierade byggnader enligt de intervjuade. Detta kan till största del förklaras med att 

de privata konsumenterna än så länge fortfarande efterfrågar andra, mer traditionella faktorer 

vid val av sin bostad, såsom läge, pris och funktion. Med det underlag vi har samlat in under 

arbetets gång kan vi inte dra några generella slutsatser, men en trolig utveckling på 

bostadsmarknaden kan vara att efterfrågan kan komma efter att antalet certifierade byggnader 

ökar. Över tiden, när det finns tillräckligt många miljöcertifierade byggnader, kan det komma 

att leda till att det, likt den troliga utvecklingen på den kommersiella marknaden, blir en viktig 

faktor som kommer att övervägas tillsammans med de traditionella faktorerna vid valet av 

bostad. Detta antagande stärks av att vissa bygg- och fastighetsföretag har tagit beslutet att 

miljöcertifiera sina nyproducerade bostäder samt att en snabb utveckling på den kommersiella 

marknaden kan bidra till informationsspridning om miljöcertifiering. 

Miljöcertifierade byggnader kan i framtiden komma att innebära kvalitetsbyggnader. Det är 

även troligt att fokus kommer så småningom att flytta från energifrågan till byggnadsmaterial- 

samt inomhusmiljö aspekter. Medan utvecklingen av miljöcertifieringssystemen sannolikt 

kommer leda till att även innefatta de ekonomiska och sociala hållbarhetsfaktorerna vilket 

innebär en mycket större samverkan mellan allt som finns och händer runt omkring en 

byggnad och gör den till en spindel i nätet.  
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