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schema. 
 
Till sist vill jag också tacka Jannike Sondal för tålamod och ifrågasättande som hela tiden 
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Sammanfattning 
För att främja hållbar byggande har det nu i drygt 20 år funnits olika certifieringssystem där 
byggnaders funktion och utforming betygssatts enligt olika hållbarhetsaspekter. På senare år 
har detta utvecklats till nya certifieringssystem som tar ett mer övergripande perspektiv och 
tittar på hur planeringen av hela stadsdelar är gjord. Ett av dessa certifingssystem för 
stadsdelar är BREEAM Communities som har utvecklats i England men som håller på att 
anpassas för svenska förhållanden. Som ett steg i processen för att genomföra 
svenskanpassning har Sweden Green Building Council (SGBC) genomfört ett tjugotal 
workshopar där olika svenska stadsutveckingsprojekt har testats mot den brittiska versionen 
för att se vilka problem och skiljelinjer som uppstår när ett brittiskt certyfieringssystem 
appliceras på svenska sammanhang. Med syfte att öka kunskapen om varför kommuner ska 
intressera sig för att certifiera planeringen av en stadsdel enligt BREEAM Communities 
presenterar denna uppsats resultatet av samtal med personer som medverkat vid, och 
analys av dokumentationen från dessa workshopar.  
 
Utifrån detta har tre stora kategorier av mervärden kunnat identifieras, vila ställer väl 
överens med de som tidigare liknande forskning hittat. För det första ger en certifiering en 
möjlighet att markandsföra både själva området som planeras men också kommunen i stort 
för att kunna konkurera med andra kommuner om att locka till sig företag och innvånare. 
För det andra utgör certifieringssystemet en slags checklista för vad som ska behandlas när i 
planprocessen vilket ger stöd till den enskilda planeraren som känner att man gör rätt sak 
vid rätt tidpunkt. Checklistan ger dessutom stöd i argumentationen om att 
hållbarhetsaspekter som tidigare inte beaktats borde göra det. Detta leder sedan till det 
tredje mervärdet då fler aspekter blir beaktade gör att stadsdelen blir mer hållbar enligt den 
definition av hållbarhet som BREEAM Communities ställer upp. Hur stora merkostnader som 
detta innebär är oklart men de flesta som samtal förts med och också workshoparna pekade 
på att de flesta utredningar som krävs görs ändå och storleken på merkostnaderna därför 
handlar mycket om hur svenskanpassningen genomförs. En annan oro kring merkostnaderna 
var också hur mycket extra arbete som dokumentationen av processen skulle kräva. 
 
För att främja hållbar stadsplanering gäller det att BREEAM Communities i framtiden hamnar 
på en bra balans mellan dessa mervärden och merkostnader. Som diskusteras i slutet på 
denna uppsats behöver processen i sig alltså checklistan bli det intressanta mervärdet. Detta 
då det ger en situation där certifieringsysstemets innehåll kan ifrågasättas på ett annat sätt 
än om marknadsföringsvärdet med certifieringsystemet anses vara det stora mervärdet. 
Samtidigt måste också certifieringsystemet innebära lite merkostnader för att driva 
utvecklingen så att det krävs något mer än det som redan görs idag för att följa systemets 
krav. 
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Summary 
In over 20 years there have existed assessment methods promote sustainable buildings. In 
recent years this has developed into several assessment methods of communities, which 
leads to bigger and more holistic perspectives on urban planning. One of these assessment 
methods is BREEAM Communities which is developed by English researchers for an English 
context. Now however, Sweden Green Buidling Council, is adapting BREEAM Communities to 
the Swedish context. As a part of the adapting process, just over 20 workshops have been 
held where the differences between Swedish planning practice and the English assessment 
method were discussed. With the purpose of understanding why municipalities should use 
BREEAM Communities when planning urban communities this thesis presents the results of 
interviews with participants and also analyses of the documentation from these workshops. 
 
In this thesis, three different types of potential added value are identified for municipalities 
when using BREEAM Communities. Firstly, certifying the planning of an area gives 
opportunities for the marketing of the area as well as the municipality as a whole. Secondly, 
the assessment method is also a checklist stating what should be done when in the planning 
process. This gives the planers confident in what they are doing and helps them arguing for 
important sustainability aspects which had not been considered otherwhise. This leads to 
the third added value which is that the community which the planning considers will be a 
more sustainable one, using the definition of sustainability which BREEAM Communities 
implies. However, there are also added costs connected to using BREEAM Communities. 
These costs are related to the investigations, documentation of the process and so on which 
the assessment method demands. How big these costs are have been difficult to quantify 
and is quite dependent on the result of the ongoing adaptaion. 
 
The important point which is discussed in the end of this thesis is what these added values 
and cost means potential of BREEAM Communities to drive the change of sustainable urban 
planning in Sweden. In this discussion it is clear that the added values for the process and 
the checklist have to become more interesting than the opportunities for marketing since 
such situation makes a discussion possible about what should be considered and not in 
Swedish urban planning. At the same time the BREEAM Communities also has to demand 
more from the planning process than what is usually done in order to drive the development 
of more sutainable urban planning. 
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1. Bakgrund 
Bygg och fastighetsbranschen leder till många olika typer av påverkan på både miljön och 
människors hälsa. Det är därför, enligt Toller et al. (2009), en av de viktigaste branscherna 
att arbeta med för att göra samhället mer hållbart. För att hållbart byggande ska främjas 
mer, har det de senaste 24 åren tagits fram olika certifieringssystem för att betygsätta 
byggnader utefter hur hållbara de är. Det första och idag ett av de största 
certifieringssystemen för byggnader heter BREEAM. Denna certifiering fokuserar på enskilda 
byggnaders energianvändning, materialinnehåll och avfallshantering vid såväl byggandet 
som vid själva användandet (SGBC, 2013). På senare år har samma organisation som står 
bakom BREEAM även skapat ett certifieringssystem för stadsdelar. Denna certifiering kallas 
BREEAM Communities och innehåller kriterier för hur planeringen av ett område ska 
genomföras för att leda till ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet. Det som certifieras 
är här själva planeringsprocessen där utredningar i ett tidigt skede ska påverka de tidiga och 
ofta avgörande besluten rörande hur ett område ska se ut. Genom att detta nya 
certifieringssystem fokuserar på planeringen av ett helt område där flera byggnader ingår, 
uppstår också möjligheten att komma åt andra typer av hållbarhetsaspekter än vid 
certifiering av enskilda byggnader (BRE Global Limited, 2012). Den organisation som i Sverige 
arbetar med certifiering av byggnader, och då bland annat genom BREEAM, arbetar nu med 
att ta fram en svensk version av BREEAM Communities. Certifieringssystemet ska anpassas 
till svenska lagar, byggnormer och praxis samt bli mer relevant för de specifika miljöproblem 
som finns i Sverige (Nilsson A. , 2013).  
 
Samtidigt som arbetet med en svensk version pågår har en del frågor väckts kring varför en 
kommun ska använda sig av certifieringssystemet samt vilka merkostnader en certifiering 
innebär. Erfarenheter från anpassningsarbetet av certifieringssystemet är här viktigt att 
fånga upp för att öka förståelsen för dessa mervärden och merkostnader. 
Anpassningsarbetet av BREEAM Communities har inneburit att heldagsworkshopar hållits 
där dagens stadsplanering i ett tjugotal olika projekt satts i relation till kriterierna i BREEAM 
Communities. Detta har gjort att förståelsen för konsekvenserna av en certifiering, såväl 
positiva som negativa, har kunnat diskuteras. Vilka mervärden och merkostnader som 
identifieras i och med en certifiering blir sedan avgörande för den framtida användningen av 
certifieringssystemet och genom det också viktigt för utvecklingen av den svenska versionen. 
Det kan också avgöra om certifiering av stadsdelar är intressant för kommuner 
överhuvudtaget. 
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2. Syfte 
Syftet med uppsatsen är att öka kunskapen om varför kommuner ska intressera sig för att 
certifiera planeringen av en stadsdel enligt BREEAM Communities. 

2.1.  Frågeställningar: 

– Vilka potentiella mervärden ser kommunala tjänstemän med att certifiera en stadsdel 
enligt BREEAM Communities? 
– Vilka potentiella merkostnader ser kommunala tjänstemän att en certifiering kan 
innebära? 
– Vem får stå för kostnaderna vid en eventuell fördyrning av stadsbyggandet? 
– Utifrån identifierade mervärden och merkostnader, vilken funktion kan BREEAM 
Communities få i den svenska stadsplaneringen? 

3. Metod och avgränsning 
Uppsatsens syfte, avgränsningar och metod har tagits fram i samarbete med olika 
organisationer som har intresse i uppsatsens resultat. Den ena samarbetspartnern är 
Sweden Green Building Council (SGBC) som är den organisation som arrangerat 
workshoparna samt arbetar med svenskanpassningen av BREEAM Communities. Det har 
även varit en viktig samarbetspartner för att få tid för samtal med kommunala tjänstemän. 
Uppsatsen utgör på detta sätt en del av utvärderingen av workshoparna och på så sätt också 
en del i svenskanpassningen av BREEAM Communities. Den andra samarbetspartnern är 
Skolan för Arkitektur och Samhällsbyggnad vid Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) som driver 
forskningsprojektet ”Gröna fastigheter och potentiella mervärden för fastighetsägare och 
lokalhyresgäster”. Detta samarbete har byggt på att både SGBC och forskningsprojektet haft 
liknande frågeställningar angående BREEAM Communities, varför samarbetet med 
forskningsprojektet främst handlar om genomförandet av de samtal som förts med 
kommunala tjänstemän. 
3.1.  Avgränsning 

Valet av att fokusera på kommuner grundar sig i att kommunen som aktör har en stor del av 
makten vid planeringen av stadsdelar genom det så kallade planmonopolet. Det är också 
främst kommuner som har varit drivande i de workshopar som uppsatsen utgår ifrån i den 
empiriska datainsamlingen. Byggherrar, fastighetsägare och konsultföretag är också viktiga 
aktörer i en certifieringsprocess men är på grund av sagda skäl alltså inte av större intresse 
för denna uppsats. För att skapa viss förståelse för hela kontexten och kommunens roll i 
samarbetet med andra aktörer har dock vissa samtal även förts med byggherrar och 
fastighetsägare som varit involverade i workshoparna.  
 
Att lägga fokus på mervärden och merkostnader kommer ur det SGBC identifierat att 
kommuner frågar om. Det bör dock observeras att andra nackdelar med BREEAM 
Communities inte ingår i syftet för uppsatsen. Eftersom svenskanpassningen kommer att 
hantera en rad nackdelar som certifieringssystemet har idag har det inte ansetts intressant 
för uppsatsen att fördjupas i detta. 
 
Eftersom inget färdigbyggt område i Sverige är certifierat med BREEAM Communities, blir en 
diskussion om mervärden och merkostnader spekulativt inriktad. Därför är det viktigt att 
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poängtera att det som diskuteras i denna uppsats är vilka potentiella mervärden och 
merkostnader som kommunala tjänstemän ser idag.  

3.2.  Metod 

För att samla in data för den här uppsatsen har fler olika metoder används. I grunden finns 
en litteraturstudie som dels behandlar tidigare forskning om hållbar stadsplanering i stort i 
Sverige och dels behandlar forskning om certifieringssystem av byggnader och stadsdelar 
som verktyg i stadsplaneringen. Till detta har två olika metoder legat till grund för empirin. 
Den första har utgjorts av inläsning av dokumentation från 22 stycken och medverkan i ett 
par av de workshopar som arrangerats av SGBC i samarbete med olika 
stadsutvecklingsprojekt. Dokumentationen från dessa workshopar har sedan legat till grund 
för samtal med projektledarna för workshoparna. För att fördjupa beskrivningarna av dessa 
tre delar av datainsamlingen följer här tre separata avsnitt. 

3.2.1. Litteraturstudier 

För att få djupare kunskap och en bakgrund till ämnet, bestod uppstarten av denna uppsats 
till stor del av litteraturstudier. Litteraturstudierna genomfördes med två syften, ett första 
syfte var att hitta vad tidigare forskning kommit fram till gällande mervärden och 
merkostnader för att certifiera stadsbyggand, ett andra syfte var att se i vilken kontext som 
hållbar stadsplanering sker i dag i Sverige.  
 
Utgångspunkten för litteraturstudien togs i vad som skrivits i vetenskapliga artiklar där 
främst sökmotorn Scopus har används. De vetenskapliga artiklarnas resultat i ämnet har 
sedan kompletterats med information från såväl masteruppsatser, doktorsavhandlingar och 
statliga utredningar. Masteruppsatser har varit värdefulla på så sätt att de varit riktade på 
just BREEAM Communities i Sverige, ett perspektiv som inte hittats i andra källor. Inga 
slutsatser har används från dessa masteruppsatser, istället har resultat från intervjuer med 
personer som varit inblandade i tidigare BREEAM Communities projekt i Sverige använts. 
Genom att sedan verifiera masteruppsatserna mot de vetenskapliga artiklarna har även den 
vetenskapliga nivån hållits uppe. För att fördjupa förståelsen för svensk stadsplanering har 
även doktorsavhandlingarna använts. Detta då dessa haft ytterligare ett perspektiv på ämnet 
om hållbar stadsplanering mer generellt i Sverige. Doktorsavhandlingar har sedan kunnat 
ställas i relation till statliga utredningar vilka studerats eftersom de inneburit intressanta 
studier av svensk stadsplanering idag. Genom att på detta sätt använda olika typer av källor 
med olika perspektiv har litteraturstudierna för denna uppsats kunnat innebära verifiering av 
olika källors slutsatser. Något som får ses styrka generaliserbarheten i det som presenteras. 

3.2.2. Betatestdokumentation 

Ena delen av empirin i denna uppsats bygger som sagt på dokumentationen från workshopar 
som har arrangerat om 22 olika stadsutvecklingsprojekt. Oftast har den aktuella kommunen 
varit den som initierat och drivit workshopen men i vissa fall har det istället varit aktuella 
fastighetsförvaltare som arrangerat workshopen. I några av workshoparna har även aktuella 
byggherrar medverkat. Dessa workshopar har gått till så att i förberedelserna innan 
workshopen har olika personer, med relevant kompetens, fått ansvar för olika aspekter i 
BREEAM Communities. En aspekt är i sammahanget en uppsättning kriterier som anger vad 
en viss del av planeringen ska behandla. Personen har då gått igenom aspektens kriterier och 
utvärderat hur väl ett förutbestämt stadsplaneringsområde följer de kriterier som ställs upp i 
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certifieringssystemet. Vid själva workshopen presenterar personen sina resultat varpå andra 
närvarande vid workshopen ställer frågor och diskuterar aspektens innehåll och koppling till 
de aktuella planerna. Varje workshop innehöll också en så kallad SWOT-analys där 
workshopdeltagarna gav sin syn på certifieringssystemets styrkor och svagheter samt vilka 
möjligheter och hinder som deltagarna såg med att det aktuella området skulle kunna 
certifieras. 
 
Dokumentationen från dessa workshopar har främst använts för att utvärdera hur långtifrån 
certifieringens krav som dagens stadsplanering ligger. Detta för att få information om vilka 
typer av merkostnader som en certifiering kan tänkas innebära. SWOT-analyserna har även 
varit intressanta för att identifiera mervärden som deltagarna i workshoparna tagit upp. 
Detta har varit information som sedan kunnat användas som utgångspunkt i den fördjupning 
av mervärden och merkostnader som samtalen med tjänstemännen sedan inneburit. 
 
Risken för felkällor i detta material har dock varit tydlig. Detta genom att tolkningen av 
certifieringssystemets krav verkar ha kunnat skilja sig mellan olika workshopar samt att 
feltolkningar av dokumentationens slutsatser gällande hur mycket merkostnader en 
efterlevand av kraven skulle innebära känts möjlig. Därför har inga detaljerade slutsatser 
gjorts för enskilda aspekter även om vissa större mönster kunnat utläsas. Se vidare i 
resultatdelen av uppsatsen om detta. 

3.2.3. Samtal 

Den andra delen av empirin har varit att föra samtal med personer som haft en samordande 
roll vid workshoparna. Detta har främst varit projektledare för workshoparna vilka annars 
arbetar med planfrågor på respektive kommun eller arbetar med miljöfrågor på 
fastighetsföretag. Urvalet har gjorts i samarbete med SGBC för att samtala med dem som har 
störst överblick över hela arbetet med workshopen. På det sätt har personer som har insikt 
om hur BREEAM Communities skulle påverka kommunens arbete i ett större perspektiv än 
de egna personliga arbetsuppgifter, kunnat identifieras. Termen ”samtal” används i linje 
med det som Gustavsson (2004) beskriver. Enligt denna definition är samtal till för att hitta 
subjektiva data då verkligheten som undersöks ser olika ut från olika personers perspektiv. I 
samtalet är idén att få respondenten att öppna sig och dela med sig av sina personliga 
känslor och åsikter. Gustavsson (2004) gör här en skillnad på intervjuer och samtal där 
intervjuer ska samla objektiva data. Intervjuer används alltså för att ta reda på sådan 
information som inte ”är utsatta för individuell och subjektiv påverkan” (Gustavsson, 2004, s. 
238). Exempel som Gustavsson (2004) ger på vad en intervju kan fråga efter är antalet 
anställda och ett företagets formella struktur. I denna uppsats handlar det dock om hur varje 
person upplever situationen och det är inte säkert om alla har samma bild av hur BREEAM 
Communities skulle fungerar som verktyg i stadsplaneringen. Detta betyder inte att samtal 
inte får fram ”faktiska” data, respondenternas subjektiva upplevelse är för denna uppsats 
viktiga eftersom dessa upplevelser, tankar och idéer om BREEAM Communities, styr 
huruvida certifieringssystemet blir intressant för en kommun att använda. Genom att 
samtala med flera personer på olika kommuner om detta kan en bild skapas av om dessa 
subjektiva data verkar allmängiltiga eller inte. 
  
Gustavsson (2004) beskriver även vad han karaktäriserar som ett bra samtal. Här handlar det 
om att inte styra respondenten särskilt mycket utan låta personen själv styra vilka ämnen 
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som tas upp. Sedan gäller det för kunskaparen, alltså den som är där för att lära sig av 
respondentens svar på frågor, att vaska ut den information som visar sig intressant för det 
ämne kunskaparen är intresserad av. Gustavsson (2004) menar vidare att kunskaparen 
därför inte bör ha någon bunden frågeordning som antas passa för alla respondenter, att 
respondenten kan få prata om ämnen som inte planerats av kunskaparen och på detta sätt 
tillåts beskriva just den personens verklighet. Detta har också inspirerat samtalen gjorda för 
denna uppsats där det informella anslaget och öppna samtalet där vissa övergripande 
ämnen ska behandlas ändå tillåter respondenten att beskriva sin egen verklighet. Detta har 
möjliggjorts genom att få öppna frågor använts tillsammans med underrubriker för varje 
fråga vilka har angett vad frågan är tänkt att täcka in. På detta sätt har både oväntade 
spontana ämnen kunnat tas upp samtidigt som vissa detaljer av vikt för uppsatsens syfte inte 
har missats.   
 
Frågorna har tagits fram i samarbete med både SGBC vilka har erfarenhet av BREEAM 
Communities specifikt och KTH där erfarenheter från forskningsprojektet ”Gröna fastigheter 
och potentiella mervärden för fastighetsägare och lokalhyresgäster”, som haft liknande 
frågeställningar som denna uppsats fast på byggnadsnivå, har tagits tillvara. Dessutom har 
undersökningskonsulter på företaget WSP Sverige AB kommit med kommentarer på upplägg 
och frågeformuleringar. Själva genomförandet av samtalen har sedan skett i samarbete med 
Helene Wintzell från KTHs forskningsprojekt. Wintzell har haft samtal med fyra stycken 
kommunala tjänstemän och två stycken fastighetsägare som medverkat vid workshopar. Jag 
har genomfört 13 stycken samtal med kommunala tjänstemän och två stycken med 
tjänstemän på byggföretag. Dessutom har två samtal gjorts tillsammans för att kunna 
diskutera frågeformuleringar, samtalets upplägg och hur sammanställningen skulle ske på 
ett bra sätt. Sammanställningen och slutsatserna från samtalen har sedan diskuterats med 
alla parter iblandade i processen där olika perspektiv på arbetet kunnat fördjupa analysen. 
Hela denna process har gjort att en kvalitetsgranskning gjorts genom hela 
förberedelsearbetet, genomförandet och analysen av intervjuerna.     

3.2.4. Alternativa metoder 

Valet av metod har bringat flera fördelar, bland annat genom att workshoparna och 
samtalen har kunnat komplettera varandra på ett bra sätt. Där samtalen har kunnat gå på 
djupet i tankar och idéer hos respondenterna kring hur BREEAM Communities skulle påverka 
stadsplaneringen i stort, medan workshoparna har gått på djupet i hur varje aspekt förhåller 
sig till dagens planering och bara ytligt berört hur det påverkar stadsplaneringen i stort.  
 
Självklart finns det dock alternativa metoder och upplägg som skulle kunna ha använts. Vissa 
alternativ skulle dock innebära en för djup studie än vad som är lämpligt för en 
masteruppsats. Till exempel att intervjua alla som varit med på workshoparna. Ett annat 
alternativ hade varit att fördjupa sig i en eller två kommuner för att intervjua fler, och på det 
sättet gå djupare i färre case. Eftersom det väntas en lång rad anpassningar av 
certifieringssystemet till svenska förhållanden är en sådan fördjupning inte lika intressant 
som om ett par år när en svensk version kanske är på plats och har börjat användas. Det har 
således ansetts vara fel läge att gå på djupet på det sättet. Att istället använda sig av 
enkätundersökningar för att nå fler vore också ett alternativ men inte ett intressant sådant. 
Detta då frågorna som behöver svar är av en sådan öppen och reflekterande karaktär att det 
inte passar för enkäter. Ytterligare ett alternativ vore att fokusera på att dyka djupare i de 
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BREEAM Communities projekt som redan finns i Sverige. Det finns dock inget projekt i 
Sverige som vid skrivandet av denna uppsats är helt klart med certifieringen enligt BREEAM 
Communities. Dessutom har de som redan påbörjats blivit studerade i andra sammanhang. 
Det har således ansetts mer intressant att fånga upp detta tillfälle med workshopar för att se 
vilka tankar de medverkande där har. 

4. Hållbar stadsplanering i Sverige 
När hållbar samhällsplanering i Sverige presenteras finns flera goda exempel att ta upp. 
Hammarby sjöstad i Stockholm och Bo01-området i Malmö är två sådana exempel på 
områden som idag står klara. Här sattes mål upp tidigt i planeringsprocessen för hur olika 
aspekter på den fysiska planeringen skulle hanteras. Dessa mål gick till stor del i linje med 
det som BREEAM Communities idag definierar som hållbar stadsutveckling. Vi återfinner till 
exempel dialog med medborgare, avfallshantering, energieffektivitet, dagvattenhantering, 
grönstruktur med mera (Iverot & Brandt, 2011; Austin, 2013). Även om detta varit enskilda 
projekt som utgör små delar av de städer de byggs i menar Iverot och Brandt (2011) i sin 
analys av Hammarby sjöstad att pilotprojektet gjort att miljöfrågors koppling till 
stadsplaneringen förbättrats i Stockholm. Samtidigt finns det saker som kan bli bättre, där 
Iverot och Brandt (2011) framförallt lyfter fram att miljöfrågorna måste in ännu tidigare i 
planeringsprocessen. För Bo01 lyfter Austin (2013) särskilt fram de höga lägenhetspriserna 
som problematiskt ur hållbarhetssynpunkt.  
 
Planerna och byggandet för nästa stora hållbara stadsdelar börjar nu ta form där Stockholm 
har Norra Djurgårdsstaden och Malmö forsätter med grannområden till Bo01 i Västra 
Hamnen. I Malmö kommer BREEAM Communities till viss del att användas medan Norra 
Djurgårdsstaden har sitt egna miljöprogram (Granath, 2013; Stockholm Stad, 2010).   
 
Förutom dessa pilotprojekt, som ska ligga i framkant och driva på utvecklingen av hållbar 
stadsplanering, finns även mindre exempel. Bland annat Botkyrkas ”Botkyrkamodellen”, där 
lokala miljömål satts upp i likhet med miljöledningssystem. I Göteborg använder sig 
kommunen av indikatorer för sociala, ekologiska och ekonomiska aspekter vilka utvärderar 
stadens utveckling ur ett hållbarhetsperspektiv. I Umeåområdet har flera kommuner 
tillsammans satt upp prioriteringar för sin hållbara utveckling även om vissa kommuner 
satsar på att bli certifierade enligt flera ISO-standarder medan andra har relativt generella 
mål utan avsatta medel för måluppfyllelse (Keskitalo & Liljenfeldt, 2012). Som Håkansson 
(2005) påpekar i sin studie av kommunala tjänstemäns och planerares arbete är det svårt att 
implementera hållbarhet i det dagliga arbetet. I översiktsplaner och liknande övergripande 
dokument går det bra men i detaljplaner är det ofta ekonomiska överväganden som styr. 
Miljötjänstemännen i Håkanssons (2005) studie menar även att de ibland känt sig ignorerade 
i sin professionella roll och beskriver sitt arbeta i termer som strid och kamp där man jobbar 
med strategier och tjatande för att få sina perspektiv hörda. Därför måste också planerarna 
prioritera de viktigaste frågorna att argumentera om för att se till att åtminstone de 
aspekterna beaktas i planeringen.  
 
För vidare analys av hur hållbarhetsaspekter tas med i stadsplaneringen i Sverige generellt, 
tar vi avstamp i den statliga utredning som gjorts av ”Delegationen för hållbara städer” i 
syfte att ”förbättra förutsättningarna för utveckling av hållbara städer” (SOU, 2012, s. 2). 
Denna utredning menar att städerna är nyckeln för hållbar utveckling i stort eftersom staden 
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inrymmer både många utmaningar med många människor på liten yta och många 
möjligheter genom att kollektiva lösningar för till exempel transporter är möjligt. 
Delegationen för hållbara städer pekar i sin utredning, SOU (2012), på 15 hinder för 
utvecklingen av mer hållbar stadsplanering i Sverige. Hinder som vi ibland även kan finna 
stöd för i annan litteratur.  
 
Ett första hinder som identifieras i SOU (2012) är att visionen om hållbarhet inte integreras 
på ett bra sätt i planeringen. SOU (2012) hänvisar här till Brundtland Kommissionens 
definition av hållbarhet med en ekonomisk, en social och en miljömässig dimension, se (UN, 
1987). Den ekonomiska politiken blir här inte en del av de övriga hållbarhetsdelarna och 
målkonflikter varken hanteras eller belyses. Detta är något som Nilsson (2007) också är inne 
på i sin analys där hon menar att hållbar utveckling verkar användas som ett mantra men 
sällan implementerats i planeringsprocessen så att konceptets innebörd realiseras. Nilsson 
(2007) menar vidare att det verkar svårt för kommunerna att driva hållbarhetsbegreppets 
alla dimensioner med de inbyggda målkonflikterna och begreppets spretiga innehåll. De 
olika aspekterna och perspektiven på stadsplaneringen integreras därför inte med varandra 
utan hanteras separat (Nilsson K. , 2007). Även Keskitalo och Liljenfeldt (2012) lyfter liknande 
hinder när de diskuterar hur kommuner tycker att det är komplext att arbeta med 
hållbarhet. Deras informanter lyfter fram begränsningar de känner i både tid och resurser, 
framförallt i små kommuner, men även avsaknad av struktur i arbetet med kommunens 
hållbarhet. Dessa slutsatser håller Hansen och Cars (2011) med om som generellt hinder som 
ofta finns. I deras utvärdering av projektet ”Den Goda Staden – ett stadsutvecklingsprojekt” 
som fokuserar på att utveckla kunskap om bland annat integrerad planering, fann de dock 
att deras medverkande kommuner Jönköping, Norrköping och Uppsala hade integrerat 
hållbarhet på ett bra sätt i sin planeringsprocess.    
 
Ett andra hinder som förs fram av Delegationen för hållbara städer i SOU (2012) är att 
värden som inte har direkta ekonomiska värden i staden inte värdesätts och prioriteras i 
stadsplaneringen. Detta gäller till exempel satsningar på barn och unga, miljöeffekter, 
livskvalitéfrågor och så vidare. Det tredje hindret handlar om ohållbara livsstilar där 
importerade konsumtionssvanor inte räknas med när hållbarheten av ett område ska 
beräknas. Detta ses som ett hinder även om planeringen är beroende av vilka val människor 
gör, och ska få låtas göra, kring till exempel bilanvändande (SOU, 2012). 
 
Den ökande segregationen framförs sedan som ett fjärde hinder eftersom intolerans och 
motsättningar ökar genom en rumslig uppdelning. Detta handlar ofta om uppdelning efter 
inkomstskillnader där segregationen även underblåser skillnader i psykisk ohälsa, stress och 
livslängd. Delegationen för hållbara städer menar här att segregationen ofta bemöts med 
enskilda insatser där det strukturella sättet att planera också måste ändras (SOU, 2012). För 
att öka nöjdheten av stadsplaneringen hos medborgarna är dialog viktigt och avsaknad av 
sådan utgör således det femte hindret för hållbarstadsplanering (SOU, 2012). Hur detta ska 
ske på bästa sätt genom så kallad ”communicative planning” finns mycket vetenskaplig 
litteratur skrivet men för denna uppsats räcker det med att konstatera att trots goda försök 
är de få, om ens någon, som lever upp till idealen om hur dialogen ska gå till. Det blir snarare 
en presentation av vad kommunen redan har planerat och i stort sett redan bestämt sig för 
att genomföra (Nilsson K. , 2007).  
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Som sjätte hinder lyfter Delegationen för hållbara städer ett så kallat stuprörstänkande. 
Alltså att de involverade i planeringsprocesser endast ser till sitt expertområde samtidigt 
som det sker lite utbyte mellan olika expertområden. Något som gör att det är svårt att 
skapa helhetslösningar med synergieffekter (SOU, 2012). Dessa stuprör känns också igen hos 
både Nilsson (2007) och Keskitalo och Liljenfeldt (2012) som också lyfter samma 
problematik. En av Keskitalo och Liljenfeldt (2012) respondenter menar att man måste se 
processen kring hållbar utveckling som en inlärningsprocess där man lär sig av andra 
experter. Som en del av detta stuprörstänk finns också ett hinder i dålig samverkan på ett 
mer vertikalt led (SOU, 2012). Detta sjunde hinder som SOU (2012) identifierat understryks 
också av Hansen och Cars (2011) då den lokala kommunen, nationella myndigheter och 
privata investerare, vilka blir allt viktigare i dagens stadsplanering, har olika perspektiv på det 
som ska planeras. Detta kan också kopplas till hindret med dålig dialog i 
planeringsprocessen. Det handlar således inte bara om dialog med medborgare utan också 
andra intressenter. Ett annat problem i sammanhanget som Nilsson (2007) lyfter är att det 
inte finns något som formellt knyter ihop nationella och lokala myndigheter varför de 
övergripande hållbarhetstankarna ofta inte når ner till de lokala besluten. Samtidigt menar 
SOU (2012) att det kan vara precis tvärtom där nationella krav hindrar bättre lokala 
lösningar.    
 
Att privata investerare blivit viktigare för stadsplaneringen är också ett hinder som 
Delegationen för hållbara städer ser. Genom att kommunerna inte äger marken det byggs på 
i samma utstäckning som förr och heller inte har lika mycket resurser som förr kan de inte 
styra stadsplaneringen på samma sätt och ställa krav över miniminivåer. Planeringen styrs 
istället av marknadskrafter som då kommunen måste lära sig att hantera för att styra 
utvecklingen i rätt riktning. Detta ger ett större projektfokus som hindrar långsiktighet, vilket 
ger det åttonde hindret som identifierats av SOU (2012). I detta behövs också ett politiskt 
ledarskap som skapar visioner samtidigt som dialoger. Genom ett bra ledarskap där dialog är 
centralt skapas också en samsyn som möjliggör gemensamma visioner och strategier. 
Avsaknad av sådant ledarskap är därför det som SOU (2012) menar är det nionde hindret. 
Något som Nilsson (2007) också menar kan saknas i svenska kommuner. Ledarskapet 
behöver dock också incitament eftersom ekonomiska aspekter väger tyngre än andra 
hållbarhetsaspekter vid många beslut idag. I det tionde hinder lyfter Delegationen för 
hållbara städer därför fram staten som en nyckelaktör i sin möjlighet att skapa dessa 
incitament för hållbart byggande (SOU, 2012). 
 
Ett elfte hinder är den byggnadsstruktur och infrastruktur som redan finns i dagens städer. 
Tidigare ideal med funktionsindelad stadsplanering är en sådan utmaning. Det är därför 
viktigt att den befintliga strukturen kompletteras på ett smart sätt (SOU, 2012). Samtidigt 
utgör det tolfte hindret investeringar som inte gjorts i infrastruktur. Hit räknar Delegationen 
för hållbara städer järnvägsstråk, smarta elnät och andra stora åtgärder (SOU, 2012). 
 
Som trettonde hinder lyfts sedan brister på kunskapssatsningar fram. Här syftas både till 
tvärvetenskaplig och praktiknära forskning inom stadsplanering samt pilotprojekt att lära av. 
Dessutom krävs större kunskapsöverföring från det som redan sker. Detta är sedan nära 
kopplat till det fjortonde hindret där kunskapsöverföringens affärsnytta lyfts som något som 
inte utnyttjas tillräckligt. Detta då kommunal kompetens från hållbarhetsprojekt är en stor 
exportpotential (SOU, 2012). Kopplat till detta lyfter Keskitalo och Liljenfeldt (2012) att den 



14 
 

nationella vägledningen för vad hållbarhet innebär för kommuner samt statliga styrningen av 
det nationella hållbarhetsarbetet varit begränsad i Sverige. 
 
I det femtonde och sista hindret belyser Delegationen för hållbara städer regler för den 
offentliga upphandlingen. Reglerna anses vara satta på ett sådant sätt att hållbarhetskrav 
inte ställs och lägsta pris är det som vinner. Detta då risken för merarbete och 
överklagningar är för stor (SOU, 2012). 

4.1.  Den nya verkligheten 

För att sätta dessa tankar om hinder för hållbar stadsplanering i Sverige i ett sammanhang 
kan Fredrikssons (2011) diskussion om diskursen ”den nya verkligheten” användas som 
utgångspunkt. I Fredrikssons (2011) analys synliggörs de nya strukturer och förutsättningar 
som finns för dagens stadsplanering. Denna nya verklighet påverkar hur kommunerna utför 
sin planering och vad de eftersträvar att planeringen ska leda till. En av de viktigaste 
aspekterna av den nya verkligheten som Fredriksson (2011) identifierar är ekonomisk 
tillväxt, som det övergripande målet för dagens stadsplanering. Kommunerna ser också sin 
ekonomiska tillväxt vara i konkurrens med andra städer, varför städerna förväntas stärka 
lokala komparativa fördelar för att stärka sig ekonomiskt i såväl regionala och nationella som 
i globala jämförelser med andra städer. Kopplat till detta menar Fredriksson (2011) att 
dagens planering också syftar till att attrahera den ”kreativa klassen”. Alltså den grupp av 
människor som har universitetsexamen, är bohemer och konstnärer för att just dessa 
personer menas vara nyckelpersoner för att tillväxt ska genereras. I detta ingår 
marknadsföring av boendeområden som pendlingsvänliga, vattennära eller andra 
egenskaper som kommunerna tänker sig attraherar denna typ av framtida boende. 
 
Ytterligare en central del av diskursen är att den täta funktionsblandade stadsmiljön anses 
vara idealet för stadsplaneringen. Detta då en sådan stadsmiljö anses attrahera den kreativa 
klassen och samtidigt vara en förutsättning för en hållbar stad. Den täta funktionsblandade 
staden måste dock också ha stor mobilitet eftersom det ytterligare kan skapa ekonomsikt 
tillväxt. Bra mobilitet anses nämligen ge rätt förutsättningar för en större arbetsmarknad då 
fler arbetsplatser hamnar inom pendlingsavstånd. Vilket, som sagt, kommunerna anser är 
viktigt i marknadsföringen. Samtidigt har dock kommunernas makt över stadsplaneringen 
blivit försvagad i en historisk jämförelse. Genom mindre resurser hos kommunerna än 
tidigare menar Fredriksson (2011) att planmonopolet i praktiken inte lika starkt längre. För 
att kunna skapa tillväxt krävs därför ofta samarbete med andra aktörer, både privata och 
offentliga.  
 
I slutändan menar Fredriksson (2011) att diskursen också innebär att dessa tillväxt- och 
attraktionsbringande aspekter på stadsplaneringen också innefattar att ge medborgare en 
säker, trygg och bra stadsmiljö. I detta ingår inte bara att kunna attrahera fler att bosätta sig 
och betala skatt i kommunen men också kunna hantera till exempel servicen och 
kostnaderna av en allt äldre befolkning. Att hantera globala miljöfrågor är också en del i 
detta där vi kommer tillbaka till argumentationen kring den täta staden som mer 
koldioxideffektiv.   
 
I ett senare arbete, kopplat till Delegationen för hållbara städer, lyfter samma författare upp 
ett problem som denna diskurs skapar. Den innefattar nämligen en samstämmighet kring 
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vad som är hållbar stadsplanering och hur hindren för en sådan planering kan överbryggas. 
Fredrikssons (2012) lyfter således tanken om:  
 
”… ett hinder mot hållbar utveckling skulle kunna vara att det finns en retorisk 
samstämmighet i fråga om hållbar utveckling som inte ifrågasätts, och som inte leder vare 
sig till agerande eller till motbilder som skulle kunna driva på omställningen mot hållbar 
utveckling." (Fredriksson, 2012, s. 19). 
 
I diskussionsavsnittet i denna uppsats kommer vi komma tillbaka till hur de presenterade 
hindren, diskursen om den nya verkligheten och certifiering av stadsdelar hänger ihop. Innan 
en sådan diskussion är möjlig behöver vi dock gå igenom utvecklingen av dessa 
certifieringssystem och vad som kommit fram i empirin för denna uppsats. 

5. Certifieringssystem för byggnader och stadsdelar 
För att främja hållbar stadsutveckling har flera certifieringssystem för byggnader och 
stadsdelar tagits fram i hela världen. Certifieringssystem för byggnader har funnits i snart 25 
år. Det första systemet, som introducerades 1990, är ”The Building Research Establishment 
Environmental Assessment Method” (BREEAM) (Ding, 2008). Där ingår kriterier för 
energianvändning, materialval, avfallshantering vid byggandet och vid användningen av den 
färdiga byggnad (SGBC, 2013). BREEAM är dock bara en av många certifieringssystem där 
LEED, CASBEE, Green Star och Miljöbyggnad är andra kända exempel, se vidare i Malmqvist 
et al.  (2011). Dessa olika certifieringssystem är uppbyggda på olika sätt då de från början är 
konstruerade för olika sammanhang där till exempel det lokala klimat och lokalt viktiga 
miljöfrågor påverkar innehållet. Detta gör också att olika aspekter blir olika viktiga, beroende 
på vilket system som följs (Wallhagen & Glaumann, 2011). BREEAM är framtaget i 
Storbritannien av dåvarande Building Research Establishment som vid tiden för 
framtagandet av BREEAM var en statligt finansierad forskningsorganisation och Executive 
Agency till den brittiska staten. Sedan 1997 är det dock helt en privat stiftelse som kallar sig 
BRE. Stiftelsen är en registrerad välgörenhetsorganisation vars mål är att främja forskning 
inom den bebyggda miljön för allmänhetens bästa. Överskottet från BRE Group 
återinvesteras i stiftelsen som sedan investerar i forskningsprogram enligt stiftelsen mål, 
dels i BRE Group och dels till doktorandtjänster på forskningsorganisationer i Storbritannien. 
BRE Group består idag av stiftelsen vid namn BRE Trust och den del som bland annat utför 
certifieringar av BREEAM Communites vid namn BRE Global (BRE Global Limited, 2014).  

5.1.  BREEAM Communities 

BRE lanserade BREEAM Communities 2008 för att skapa en certifiering som har ett mer 
holistiskt synsätt där då blicken lyfts från den enskilda byggnaden till att innefatta flera 
byggnader i en stadsdel (BRE Global Limited, 2013). Certifieringen riktar in sig på den tidiga 
planeringsprocessen eftersom den framtida hållbarheten av ett område då går att påverka 
mycket. BREEAM Communites handlar således om att tidigt i planeringsprocessen påverka 
hur ett område planeras så att området leder till ekonomisk, social och miljömässig 
hållbarhet. Det som certifieras är således själva planeringen av ett område, inte hur ett 
färdigställt område fungerar i praktiken (BRE Global Limited, 2012). 
 
För att ge en djupare förståelse vad BREEAM Communities innebär följer här en 
övergripande beskrivning av hur certifieringen är uppbyggd, vad den kräver och innehåller. 
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Tills annat anges är således all information hämtad från BRE Global Limited (2012), som är 
den tekniska manualen över certifieringssystemet. 
 
Certifieringen är uppdelad i tre olika steg. Det första steget heter ”Fastställande av principer 
för utveckling av området” (BRE Global Limited, 2012, s. 2) i vilket kunskap skaffas om vilka 
möjligheter för hållbar planering som finns i det aktuella området. I det här steget ingår 
därför en rad krav på olika undersökningar, utredningar och strategier som ska göras. Som 
exempel på detta kan dialogplanen nämnas som ska fastställa vilka som ska involveras när 
och hur i planeringen. En annan utredning är befolkningsanalys som behandlar dagens och 
framtida behov i området och där lokalsamhället är med och prioriterar viktiga aspekter i 
planeringen av området. Ett tredje exempel är en ekologisk utredning som utvärderar hur 
ekologiska värden tas till vara och kan utvecklas under både byggnadsfasen och när alla 
byggnationer är klara.  
 
Det andra steget kallas ”Fastställande av utvecklingsområdets layout” (BRE Global Limited, 
2012, s. 2). I det här steget konkretiseras områdets design kring hur människor ska förflytta 
sig till, från och i området, var byggnader ska placeras och vilka servicefunktioner som ska 
finnas. Här är det, till skillnad från steg ett, mer fritt vilka aspekter man vill uppfylla. Där 
exempel på det som behandlas är att de planerade husen följer den analys av framtida 
behov som identifierats i befolkningsanalysen som gjorts i steg ett, att simulationer görs av 
mikroklimatet i området samt att landskapsplaneringen går i linje med den ekologiska 
utredningen som gjorts i steg ett.  
 
I steg tre, ”utformning av detaljerna” ” (BRE Global Limited, 2012, s. 2) ökar sedan 
detaljnivån ytterligare. Här handlar aspekterna bland annat om: spilljus från gatubelysning, 
hur avfall ska hanteras under byggnadsskedet, att själva byggnaderna i området ska bli 
certifierade enligt BREEAM-liknande system. Även i steg tre kan olika projekt välja att 
uppfylla olika aspekter. I Tabell 1. Översiktlig presentation av de olika aspekterna i BREEAM 
Communities uppdelade efter de tre stegen. redovisas alla aspekter som finns med. Där 
presenteras ingen uttömmande redovisning utan en översiktlig presentation för att ge en 
bild av vad BREEAM Communities innebär konkret. För en mer detaljerad redovisning, om 
vad som krävs för att uppnå ett visst antal poäng inom en aspekt hänvisas till den tekniska 
manualen (BRE Global Limited, 2012). Viktigt att påpeka är även att stegen inte genomförs 
helt separat i tid. Detta då de olika aspekterna överlappar varandra och är beroende av 
varandra. Till exempel ger dialogen med medborgarna, som sker i steg två, information som 
används i strategier som tas fram i steg ett. Förenklat och för tydlighetens skull menar dock 
Kihlborg (2014) som är utbildad assessor i BREEAM Communities att man kan jämföra steg 
ett med framtagandet av fördjupad översiktsplan, steg två med framtagandet av 
detaljplaner och steg tre vid bygglovshandläggning och själva genomförandet. 
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Tabell 1. Översiktlig presentation av de olika aspekterna i BREEAM Communities uppdelade efter de tre stegen.  

BREEAM Communities aspekter 

Steg 1 
 

Steg 2 
 

Steg 3 

1 
Strategi för dialog med 

relevanta aktörer 
  12 

Dialogmöten enligt dialogstrategin 
som påverkar planen 

  29 
Medborgargrupper ges stöd 
för att driva gemensamma 

inrättningar 

2 
Samhällsekonomisk 

utredning 
  13 

Oberoende aktörer så som 
expertpanel granskar 

planeringsarbetet   
30 Kulturmiljöer stärks 

3 
Demografisk analys av 

nutida och framtida 
behov 

  14 
Bostaderna följer demografiska 

analysen och låga hyror finns i hela 
området 

  

31 

Tillgänglighet för alla oavsett 
ålder, kön, etnicitet 

trosfattning eller 
funktionshinder 

4 
Översvämnings-
riskbedömning 

  15 
Prioriterad samhällsservice i 

demografiska analysen finns inom 
gångavstånd   

32 Minimera ljusföroreningar 

5 Bullerutredning   16 
Bra, tillgänglig och trygg offentlig 

miljö för alla     
33 

Byggnader certifieras enligt 
BREEAM-liknande system 

6 
Strategi för 

energieffektivisering 
  17 

Simulering av och anpassning efter 
mikroklimatet 

  
34 

Byggnadsmaterial med 
lågmiljöpåverkan och lokal 

härkomst 

7 

Strategi för effektiv 
hantering av material i 

befintliga byggnader och 
infrastruktur 

  18 
Underhåll av infrastruktur 

samordnas för minimala störningar 
  

35 
Resurseffektivitet genom 
effektiv avfallshantering 

8 
Strategi för låg 

vattenförbrukning 
  19 

Anpassning för framtida 
klimatförändringar   

36 
Erbjuda alternativa sätt för 

bilägande 

9 

Strategi för hur 
ekologiska värden ska 

behållas, höjas och 
kompenseras 

  20 
Grönplan i linje med ekologiska 

planer och medborgardialog 
  

37 
Insamling av dagvatten för 

återanvändning 

10 
Strategi för hantering av 

markföroreningar 
  21 

Lämplig mängd parkeringsplatser på 
integrerade platser i området   

38 
Servicefunktioner som 

främjar cykling 

11 
Strategi för att främja 
hållbart resande samt 
utse resesamordnare 

  22 
Åtgärder i linje med 

översvämningsriskbedömningen 
  

39 
Attraktiva 

kollektivtrafikhållplatser  

   

23 
Dagvattenhanteringen minimierar 

risker för vattenföroreningar    
40 

Speciella innovationer för 
området 

   

24 
Ekologiska värden stärks genom 

habitatförstoring och 
korridoreffekter 

   

   

25 
Landskapets karaktär bevaras och 

inhemska växter dominerar 

   

   

26 
Trygga gång och cykelspråk och 

främjande av hållbara transporter 
   

   

27 Attraktiva cykelvägar 

   

   

28 Närhet till attraktiv kollektivtrafik 
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Varje aspekt i innehåller sedan olika kriterier för olika poängnivåer. Vilka poäng vars kriterier 
ska uppfyllas är upp till varje projekt att avgöra själva. Alla aspekterna under steg ett och 
dialogmötena i steg två har dock obligatoriska kriterier som alla projekt måste leva upp till. 
För att bevisa att projektet uppfyller kriterierna används utredningsrapporter, avtal, 
layoutskisser, skriftliga åtaganden, mötesprotokoll och så vidare som bevismaterial. Varje 
aspekt har även en viktning som styr hur stor del av slutbetyget som en aspekt utgör. Detta 
ger att slutbetyget består av en procentsiffra över hur stor del av maxpoängen som projektet 
får efter viktiningen. Se Tabell 2 för vilka procentnivåer som krävs för att få ett visst betyg 
(BRE Global Limited, 2012). 
 
Tabell 2. De olka procentsatserna för de olika betygen i BREEAM Communities. 

BREEAM betyg % poäng 

Outstanding ≥ 85 

Excellent ≥ 70 

Very good ≥ 55 

Good ≥ 45 

Pass ≥ 30 

Unclassified < 30 

  

5.2.  BREEAM Communities i Sverige 

Sweden Green Building Council (SGBC) är den organisation som erbjuder tjänster inom 
BREEAM i Sverige (SGBC, 2011) och är tänkta att i framtiden ta över BREs roll som 
tredjepartsbedömare vid certifiering av BREEAM Communities (Nilsson A. , 2013). 
Organisationen är en ideell förening som ägs av medlemsföretagen och utvecklar samt 
marknadsför både svenska versioner av olika internationella certifieringssystem och system 
utvecklade direkt för den svenska marknaden. SGBC grundades 2009 av bland annat 
Akademiska hus, NCC, Stockholm stad, SEB, SWECO och White (SGBC, 2011). SGBC håller just 
nu på med att ta fram en svensk version av BREEAM Communities så att 
certifieringssystemet kan få större spridning i Sverige. Detta är en del av ett större projekt 
SGBC driver som de kallar ”Hållbar certifiering av stadsdelar” (HCS) där ett ramverk ska 
skapas för vad hållbar stadsplanering betyder i Sverige. En stor del av detta är då att 
översätta och anpassa BREEAM Communities till svenska förhållanden (Nilsson A. , 2013). En 
process vari ingår de workshops som ligger till grund för empirin i denna uppsats.  
 
Det enda område i Sverige som idag är certifierat enligt BREEAM Communities är Masthusen 
i Malmö. Sedan är det grannkvarteret Varvsstaden samt kvarteren Kabeln och Eken i 
Sundbyberg som är på gång. Dessa tre projekt, de två kvarteren i Sundbyberg räknas som ett 
projekt, utvecklar dock sina egna projektspecifika versioner av standarden. Ett förfarande 
som i och med HCS-projektet försvinner då en ny svenskanpassad manual tas fram (Nilsson 
A. , 2013).  
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6. Mervärden och merkostnader identifierade i tidigare 

forskning 

6.1.  Mervärden 

Detta avsnitt behandlar vad tidigare forskning säger angående vilka mervärden en 
hållbarhetscertifiering kan ge. Eftersom certifiering av stadsdelar är en relativt ny företeelse 
finns det dock inte någon uttömmande mängd forskning i ämnet. Genom att det stora 
intresset inte ligger på de enskilda kriterierna för att bli certifierad utan på andra följder av 
en certifiering diskuteras här även mervärden som kommer ur certifiering av byggnader. I 
den vetenskapliga litteraturen finns ett större antal studier kring de fastighetsekonomiska 
aspekterna med att certifiera byggnader. I denna uppsats presenteras i sammanhanget 
studier av Ang och Wilkinson (2008), Bordass (2000) samt Lind, Bonde och Zalejska-Jonsson 
(2013). Ingen av dessa tre är egentligen enskilda studier utan snarare litteraturgenomgångar 
som i denna uppasts har använts för att få en bredare förståelse för hur forskningsläget ser 
ut. Uppsatsen tar även upp en artikel av Carbita och Álvarez (2010) som handlar om en 
liknande anpassning som nu sker av BREEAM Communities i Sverige men om Spanien, där 
andra mervären som inte är dirket ekonomiska också diskuteras. Detta kompletteras med 
forskning av Rivera (2009) som undersökt skillnaderna mellan BREEAM och LEED och varför 
man ska välja det ena eller det andra. En studie som för denna uppsats visar på hur man kan 
resonera kring möjligheterna som en ceifiering ger. Möjligheter som i Riveras (2009) 
perspektiv styr vilka val man kan göra av certifieringsystem. Mest hänvisas dock här till 
Spinks (2013) och Schweber (2013). Båda dessa liknar också denna uppsats i sina metodval 
och perspektiv på certifieringssystem. Båda är intervjustudier som fokuserar på de 
involverade personerna i hur de arbetar i processen och hur deras olika yrkesroller påverkas. 
Paralleller dras också till redan skrivna masteruppsatser av Granath (2013) och Moberg 
(2013), som just studerat implementeringen av BREEAM Communities i Sverige, och som 
trots sina skilda frågeställningar från denna uppsats, tar upp vissa intressanta aspekter för 
detta sammanhang. 
 
De olika mervärden som den vetenskaliga litteraturen identifierat går att dela in i flera 
kategorier. För det första finns det flera mervärden i och med att området får en stämpel 
som hållbar av en tredje oberoende part. Spinks (2013) menar i koppling till detta att det 
finns en prestige i att vara med och planera samt bygga byggnader som får en hög poäng i 
ett certifieringssystem. Framförallt om man är först med en viss nivå inom ett land eller 
region. Detta gäller såväl arkitekterna på privata företag som tjänstemännen på de lokala 
myndigheterna (Spinks, 2013). Certifieringen innebär också en oberoende markör för 
hållbarhet som är enkelt kommunicera ut (Cabrita & Álvarez, 2010). Något som gör att 
certifieringen måste vara känd så att målgruppen man vänder sig till för att visa upp sin 
certifiering vet vad certifieringen innebär (Rivera, 2009). Anställda på PEAB och Diligentia 
diskuterar liknande aspekter i Granaths (2013) masteruppsats rörande certifiering enligt 
BREEAM Communites i Malmö. BREEAM Communities sågs där ha en 
marknadsföringspotential som blir en del av både företagens och stadsdelens profilering, 
vilken leder till mer uppmärksamhet och publicitet än vad andra projekt ger.  
 
Detta leder oss vidare till de mer direkta monetära vinsterna en hållbarhetsmärkning kan ge. 
Schweber (2013) menar att det finns en förhoppning om att en BREEAM-certifiering, alltså 
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av en byggnad, ska leda till ett ökat marknadsvärde likt andra miljömärkningar kan göra så 
som FSC-certifieringen av hållbart skogsbruk (Schweber, 2013), eller Svanen för att ta ett 
mer skandinaviskt exempel. Schweber (2013) diskuterar också hur detta passar väl in hur 
dagens samhälle hanterar hållbarhet, där incitament som efterliknar marknadskrafter gärna 
används.  Schweber (2013) lyfter samtidigt frågan om det innebär att man inte gör de större 
och djupare förändringar som krävs för att skapa något riktigt hållbart. Bordass (2000) 
menar att kopplingen mellan certifiering av en fastighet och ökat värde på densamma är 
ganska dålig. En bättre byggnad ger inte automatiskt ett högre värde menar han. Detta kan 
däremot vara en gammal sanning. I sin genomgång av litteratur i ämnet visar nämligen 
McGrath (2013) att kopplingen finns, i vart fall för kontorsbyggnader. De kontorsbyggnader 
som är certifierade med LEED, en konkurrent till BREEAM men med amerikanskt ursprung, 
hade 15% högre hyror, 15% högre beläggning och såldes för 129 dollar mer per 
kvadratmeter. Samtidigt visar hon också att kostnaden för att bygga certifierade byggnader i 
vissa studier visat sig vara 2% högre än att bygga konventionellt, medan andra studier visar 
på ingen skillnad alls. Något som McGrath (2013) menar visar att det finns andra aspekter på 
byggnader som påverkar kostnaden mer än en certifiering. Det finns således såväl ”billiga” 
certifierade hus som ”dyra” konventionellt byggda hus och tvärt om (McGrath, 2013). 
Liknande siffror och slutsatser presenterar även Parkinson och Cooke (2012) i sin 
litteraturgenomgång av hur certifiering påverkar marknadsvärdet. Båda dessa 
litteraturgenomgångar handlar dock om byggnader och inte stadsdelar. Frågan kvarstår 
således om en certifiering av en stadsdel kan öka värdet av de enskilda byggnaderna inom 
stadsdelen. Eftersom certifiering av stadsdelar, som sagt, är en ganska ny företeelse krävs 
mer forskning på detta område. 
 
Nästa fråga är dock om investeringskostnaden i en fastighet verkligen spelar någon roll. Som 
Ang och Wilkinson (2008) och Bordass (2000) påpekar är kostnaden för drift och underhåll av 
en byggnad under en 25 årsperiod 5-10 gånger större än investeringskostnaderna. Även 
Lind, Bonde, och Zalejska-Jonsson (2013) är inne på en liknande dikussion i sin genomgång 
av ekonomin för grönt byggande i Sverige. De lyfter bland annat fram studier som visat att 
driftkostnaderna blir lägre och att investerare ser certifierngar som allt mer intressanta. 
Samtidigt påpekar de att banker bore kunna intressera sig mer än de gör idag för att 
rabattera lån för dessa typer av byggnader då de på sikt innebär lägre risker kopplade till allt 
högre energipriser. Det gäller helt enkelt att ha ett livscykelperspektiv på de ekonomiska 
aspekterna av en byggnad. Hur detta förhållande ser ut på stadsdelsnivå, med bland annat 
de sociala investeringar som BREEAM Communities innebär, är dock oklart. Som exempel 
kan dock nämnas att BREEAM Communities sätter upp kriterier för återanvändning av 
material i befintliga byggnader och infrastruktur. Detta gjorde att markarbetena för 
Masthusen i Malmö enligt Moberg (2013) hittade synergieffekter som sparade 20 000 
lastbilstransporter. Att en certifiering bara ger ökade kostnader verkar således inte hålla 
eftersom en rad kostnadsbesparingar över tid också måste räknas in. Ang och Wilkinson 
(2008) visar dessutom att ekonomin inte är en drivande faktor för att bygga certifierade 
byggnader. I vart fall inte i Australien där de bedriver sin forskning. Där var egna 
övertygelser, intressenters påtryckningar och hållbarhetsarbetet i sig viktigare. De tillfrågade 
inom byggbranschen byggde således inte ”gröna” hus för att det gav mer pengar tillbaka 
utan av andra mer socialt anknutna anledningar. Den ekonomiska faktorn sågs dock av 
samma personer som ett av de största hindren för hållbart byggande. Detta samtidigt som 
respondenterna ansåg att hållbart byggande gav byggnaden ett högre värde. En förvirring 
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som Ang och Wilkinson (2008) själva också påpekar. Deras studie innehöll dock 
förhållandevis få respondenter varför resultaten snarare ska ses som en indikation på att de 
ekonomiska mervärdena inte är så viktiga även om rädslan för ökade utgifter kan vara ett 
stort hinder. 
 
Den andra kategorin av mervärden kopplade till att arbeta med certifieringssystem är att 
arbetet med planeringen av ett område blir mer strukturerat. Detta är kopplat till det som 
tidigare diskuterades här, att certifieringen blir en oberoende markör för hållbarhet. 
Certifieringens kriterier bygger upp ett ramverk som sätter agendan för vad som ska ingå i 
planeringen (Schweber, 2013; Spinks, 2013). Schweber (2013) pekar i sammanhanget på att 
de inblandade slipper sitta med olika bilder av vad hållbar stadsplanering innebär. Hon 
menar vidare att det då spelar det mindre roll om BREEAM inte är det bästa sättet att mäta 
hållbarhet på, för så länge det är vedertaget och accepterat i byggnadsbranschen kommer 
det ändå att kunna användas. Dessutom fungerar BREEAM som en checklista som gör att 
organisationer som saknar vissa detaljerade kompentenser kan få stöd genom certifieringen 
(Schweber, 2013; Cabrita & Álvarez, 2010). Samtidigt blir det lättare för kommunen att driva 
igenom beslut gentemot byggare eftersom certifieringen gör att hållbarhetskriterierna blir 
tydliga, noga och kommer från en oberoende aktör (Cabrita & Álvarez, 2010). Genom att 
använda sig av BREEAM får också aspekter uppmärksamhet som annars inte hade beaktats i 
planeringen (Schweber, 2013). Till detta sätter ett certifieringssystem upp hållbara nivåer i 
olika typer av frågor, och definierar således vad som anses hållbart (Spinks, 2013; Schweber, 
2013). Ett exempel på detta ur BREEAM Communities är de procentsatser som anger hur 
stor andel av de växter som planteras som ska vara inhemska för att det ska anses hållbart 
och med det generera poäng (BRE Global Limited, 2012). Att certifieringssystem på detta 
sätt definierar vad som är hållbart är dock något som Schweber (2013) också lyfter fram som 
kritik mot BREEAM eftersom det finns en värdering som gömmer sig bakom siffrorna och 
vilken inte diskuteras eller motiveras.  
 
Att BREEAM Communities ger ett mer strukturerat arbete och stöd när kompetenser saknas 
menar också Granaths (2013) respondenter. Både PEAB och Diligentia säger i koppling till 
företagens arbete enligt BREEAM Communites i Malmö att företagen inte är vana vid att 
bygga hela stadsdelar och att BREEAM Communites således blev en hjälp i att strukturera 
upp arbetet. I Mobergs (2013) masteruppsats gjordes intervjuer med både byggföretag och 
kommunala tjänstemän som är involverade i stadsdelarna Masthusen och Varvsstaden i 
Malmö vilka ska certifieras enligt BREEAM Communites. Mobergs (2013) respondenter 
menar att BREEAM Communites gjorde att byggherrarna intresserade sig för 
hållbarhetsaspekter som även kommunen ville skulle beaktas då aspekterna gick i linje med 
kommunens egna miljömål. Eftersom det var aspekter på stadsplaneringen som kommunen 
annars inte kunde ställa krav på, gjorde certifieringen att hållbarhetsaspekter som annars 
inte hade beaktats, nu blev det.  
 
Det ska dock påpekas att BREEAM inte innebär en helt oproblematisk process, som en av 
Spinks (2013) informanter uppger: ”om du sätter BREEAM Excellent som mål, ja då finns det 
ett ändlöst antal olika sätt att försöka komma dit” (Spinks, 2013, s. 11). En certifiering 
innebär således en del diskussioner kring vilka kriterier som kan och bör uppfyllas, och med 
det ge poäng (Spinks, 2013). 
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Som tredje kategori av mervärden som kommer ur certifieringssystem kan de enskilda 
hållbarhetssatsningarna lyftas fram. Certifieringssystemens kriterier anses här ge bättre 
stadsdelar och byggnader där människor upplever en bättre stadsmiljö (Cabrita & Álvarez, 
2010) eller arbetar bättre i bättre byggnader (Ang & Wilkinson, 2008). Eftersom 
hållbarhetsatsningar och bra stadsplanering inte bara kan ske i samband med olika sorters 
certifiering är dessa mervärden inget specifikt för BREEAM Communities eller andra 
certifieringssystem. Som diskuterats tidigare i detta avsnitt blir dock fler aspekter beaktad i 
samhällsplaneringen varför dessa aspekter som annars ignorerats kan anses utgöra ett 
mervärde. I detta mervärde ingår då också de effekterna som aspekten ger i den färdiga 
staden eller byggnaden. Några försök till att skilja ur dessa aspekter som annars hade 
ignorerats utan BREEAM Communities i den svenska stadsplaneringen är dock inget som 
hittats i den vetenskapliga litteraturen. 

6.2.  Merkostnader 

Till merkostnader räknas många olika sorters kostnader vilka inte hade uppstått om 
planeringen genomförts som vanligt. De direkta merkostnaderna i sammanhanget 
uppkommer då den som skaffar certifieringen måste betala en avgift för att få diplomet över 
sin certifiering. Sedan tillkommer också kostnader för själva assessorn som granskar hur 
arbetet följer certifieringens krav (Kihlborg, 2014).  
 
Sedan finns det också merkostnader som mer indirekt kommer ur arbetet enligt BREEAM 
Communites. Dessa kostnader innefattar till exempel utredningar, speciella kompetenser 
och dokumentering som inte hade gjorts vid en vanlig planeringsprocess. Denna relation 
mellan dagens planering i Sverige och BREEAM Communites är inget som hittats i den 
vetenskapliga litteraturen varför vi får återkomma till detta under resultatdelen av denna 
uppsats. Som exempel och för förståelse av merkostnader som en certifiering innebär kan 
Schwebers (2013) forskning lyftas fram. Schweber (2013) påpekar att ett certifieringssystem 
kräver en rad bevismaterial till assessorn för att visa att projektet lever upp till kriterierna i 
certifieringssystemet. Detta innebär merarbete för tjänstemännen som ska ta fram dessa 
bevismaterial vilket, enligt Schweber (2013), gör att de personer som är med om en 
certifiering för första gången inte uppskattar BREEAM så mycket. En av Schwebers (2013) 
respondenter menar dock att extraarbetet troligen blir mindre när man fått erfarenhet och 
vet under projektets gång vad som behövs tas fram och sparas i form av bevismaterial. Detta 
med dokumentationen tar även Granath (2013) upp då hennes respondenter upplever att 
dokumentationen var omfattande och tog mycket tid och resurser. I detta fall gick mycket av 
arbetet dock till att anpassa manualen till svenska förhållanden. Ett arbete som SGBC nu 
alltså gör centralt för att få en svensk version av BREEAM Communities för alla i Sverige att 
använda.  
 
Som redan presenterats under mervärden med certifieringssystem kan själva byggnationen 
av ett hus också bli dyrare genom att man följer de kriterier som ett certifieringssystem 
sätter upp (McGrath, 2013). Huruvida detta stämmer även för BREEAM Communities är 
inget som tidigare forskning behandlat. 

7. Vad säger BRE? 
Intressant i detta sammanhang är också vad organisationen som står bakom BREEAM 
Communities certifieringarna säger om varför man bör användas deras certifieringssystem. 
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BRE har producerat en del informationsmaterial där de presenterar dem mervärden som 
dem anser uppstår vid en certifiering. Ett av de mer utförligare dokumenten där dessa 
mervärden presenteras är BRE Global (2014B). Mervärden som framförs här handlar om att 
mer hållbara stadsdelar skapas, att tid och pengar sparas samt att planeringsprocessen 
förbättras. Hållbara städer skapas här genom att kriterierna följs och där planeringen tar 
saker i beaktande som skapar en bättre stadsmiljö. Det handlar då om hållbara, trygga och 
integrerade transportsätt, en stark lokal ekonomi, mindre energi- och vattenbehov och så 
vidare. Tid och pengar sparas enligt BRE Global (2014B) in eftersom hållbarhetstänket 
kommer in tidigt i processen vilket leder till mer kostnadseffektiva åtgärder. Samtidigt 
kommer mer långsiktiga kostnader kopplade till bland annat översvämningar, folkhälsa och 
social frågor att bli mindre då planeringen tar dessa frågor i beaktande. Planeringsprocessen 
förbättras genom att certifieringen innebär ett tydligt ramverk för vad hållbart byggande 
innebär. Något som gör att både byggbolag och kommuner veta vad de ska förvänta sig. 
Samtidigt menar BRE Global (2014B) även att det är ett flexibelt verktyg som kan anpassas 
efter situationen.  
 
Kostnader som en certifiering medför diskuteras inte särskilt mycket. Det som BRE Global 
(2014B) argumenterar för i samanhanget är att de utredningar och annat som certifieringen 
kräver ofta görs ändå. De har även citat från personer som varit med och genomfört 
certifieringar i Storbritannien och som menar att utredningarna i steg ett kan ses som 
kostnadsneutrala eftersom de leder till en mycket bättre planering. 
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8. Resultat  

8.1.  Mervärden 

De mervärden som lyfts av tjänstemännen i intervjuerna samt i de SWOT-analyser som 
genomförts på workshoparna, har här kategoriserats in i tre olika kategorier. De handlar om 
vilka mervärden det ger att kunna visa upp ett certifieringsdiplom, att få en strukturerad 
process och en mer hållbar stadsdel. Eftersom detta bygger på spekulationer från 
tjänstmännen vad en certifiering kan ge görs inga direkta kvantifieringar av de svar som 
angetts. Det som framgår är istället om endast enskilda, flera eller i stort sett alla tjänstemän 
har lyft fram ett visst mervärde i intervjuerna. Detta har dock fortfarande gjort det möjligt 
att uppskatta de olika mervärdenas betydelse för vilket intresse som skapas för att 
implementera BREEAM Communities.  

8.1.1. BREEAM Communities som ett diplom att visa upp 

Den första kategorin av mervärden är kopplad till att en kommun får ett fysiskt 
certifieringsdiplom för en stadsdel att visa upp. Både i SWOT-analyserna och i intervjuerna 
lyfts detta främst fram som en möjlighet till marknadsföring. Tjänstemännen som lyfter 
detta mervärde i intervjuerna menar att detta inte bara handlar om marknadsföringen av 
själva stadsdelen, för att attrahera fler människor och företag att vilja bo och verka i den nya 
stadsdelen. Det handlar också om att visa att det är en aktiv kommun som arbetar konkret 
med hållbarhetsfrågor, för att attrahera människor att bo och företag att etablera sig även i 
andra delar av kommunen. En tjänsteman på en större kommun menar också att en 
certifiering kan göra det möjligt att hjälpa till att stärka företag som redan finns i kommunen. 
Detta genom att stadsdelen kan bli välkänd internationellt för sitt hållbarhetsarbete och på 
så sätt ge företagen i kommunen bättre exportmöjligheter. 
 
En certifiering skulle inte bara kunna ge möjlighet att visa upp kommunens och företags 
arbete utåt. Ett mervärde som lyfts fram i SWOT-analyserna samt i intervjuerna är också att 
en certifiering blir en stämpel på att kommunen faktiskt arbetar med hållbarhetsfrågor 
konkret och inte bara pratar om det i policys och i översiktsplanen. Tjänstemännen som 
påpekat detta menar att en certifiering gör det möjligt att jämföra ett område i den egna 
kommunen med andra områden över hela världen. På så sätt kan kommunen visa hur man 
arbetar med stadsplaneringen på ett konkret sätt, vilket kan göra det möjlig att skapa 
trovärdighet mot medborgarna, att kommunen arbetar med hållbarhetsfrågor och förvaltar 
skattebetalarnas pengar på ett bra sätt. 

8.1.2. BREEAM Communities som ett verktyg… 

Den andra kategorin av mervärden handlar om själva processen att arbeta med BREEAM 
Communities. Grunden för denna kategori av mervärden är att BREEAM Communities utgör 
en checklista som ger en struktur kring vad som ska behandlas när i planprocessen. Genom 
att bestämma vilka utredningar som ska göras i början, vilka aspekter som ska behandlas i 
dialogen med medborgare och så vidare, styr checklistan hur planeringsprocessen ska gå till. 
Checklistan blir således ett verktyg för planeringsprocessen, vilket i sin tur förväntas leda till 
en rad olika mervärden. Alla dessa mervärden har lyfts fram i både intervjuerna och SWOT-
analyserna. 
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… för enskilda tjänstemän 

Ett mervärde av checklistan som lyfts är att arbetet kvalitetssäkras. Till skillnad från ett 
certifieringsdiplom att visa upp utåt, är flera tjänstemän inne på att checklistan ger en 
kvalitetssäkring som påverkar arbetet internt. Checklistan ger en säkerhet för den enskilda 
tjänstemannen, som genom att använda checklistan vet att rätt saker görs vid rätt tidpunkt. I 
stort sett alla av de intervjuade tjänstemännen har som arbetsuppgift att lyfta 
hållbarhetsfrågor i stadsplaneringen, och för att känna sig trygg i att man gör ett bra jobb blir 
checklistan således ett stöd. Det blir en trygghet i att ingenting glöms bort eller behandlas 
för sent i processen. Själva syftet från kommunernas sida med att ha workshoparna var 
också enligt de flesta tjänstemännen en sådan kvalitetssäkring. Där kommunens eget 
hållbarhetsarbete kunde jämföras mot något annat som ansågs objektivt och pålitligt. Denna 
säkerhet i vad som ska behandlas när, menar vissa tjänstemän också ger möjlighet att 
kommunicera med andra tjänstemän och politiker om hur stadsplaneringen ska gå till. En 
tjänsteman på en storstadsnära kommun menar i sammanhanget att man som tjänsteman 
ofta måste argumentera för varför en viss aspekt ska behandlas eller tas hänsyn till. Genom 
att det går att mäta sig mot BREEAM Communities och se hur bra man presterar i olika 
frågor, kan man ta hjälp av certifieringssystemet i den argumentationen. Dessutom gäller 
det att lyfta aspekterna tillräckligt tidigt när projektet ännu är på idéstadiet för att 
hållbarhetsaspekter inte ska prioriteras bort till förmån för mer ekonomiska avväganden. 
Även här menar flera tjänstemän att BREEAM Communities kan utgöra en hjälp. De som 
arbetar med att konkretisera översiktliga hållbarhetsmål till detaljer i detaljplaner får således 
ett verktyg som gör det möjligt att realisera hållbarhetsmålen. Utan ett verktyg som BREEAM 
Communities kan det vara svårt att motivera för de detaljerna och få dem beaktade 
tillräckligt tidigt.  

… för samarbetet mellan olika aktörer 

Tjänstemännens diskussion om BREEAM Communities som en checklista landar dock ofta i 
att det inte bara påverkar den enskilda tjänstemannen som arbetar med hållbarhetsfrågor, 
det påverkar hela processen. Flera tjänstemän lyfter här BREEAM Communities potential i 
att skapa en gemensam målbild för ett område. Det handlar då inte bara om den 
övergripande visionen om en hållbar stadsdel utan också, samt framför allt, om de små 
detaljerna. Flera tjänstemän uppger att BREEAM Communities möjliggör för aktörerna att ha 
en strukturerad diskussion om detaljerna genom att man tvingas att sätta konkreta mål för 
varje aspekt. Detta då man för varje aspekt måste bestämma vilka poäng som ska uppnås 
samtidigt som man följaktligen bestämmer hur de ska uppnås, vem som har ansvaret för 
åtgärderna samt när det ska ske. Sedan följs arbetet upp utifrån aspekternas krav genom 
hela planprocessen. På detta sätt skapas en tydlig process för hur kommunen ska arbeta 
med de övergripande hållbarhetsmålen, något som flera tjänstemän uppger saknas idag. Det 
blir inte heller bara tydligt vad som ska göra, det blir också tydligt vad som inte görs. Genom 
en sådan mer transparent process menar en tjänsteman att vad som behandlas i 
stadsplaneringen inte längre kan handla om vem som är den bästa förhandlaren. Detta då 
alla inblandade lär sig av varandras expertkompetenser och med det får en känsla för 
helheten i stadsplaneringen, något som leder till att intressekonflikter undviks. 
Sammantaget ger dessa olika mervärden alltså en mer strukturerad process där ett par av 
tjänstemännen menar att en BREEAM Communities-certifiering antagligen skulle vara lättare 
att genomföra än att arbeta fram ett eget hållbarhetsprogram från grunden för varje nytt 
större område som ska byggas.  
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Vissa tjänstemän lyfter också att den mer strukturerade processen ger en bättre samverkan 
med byggherrar. De menar att det finns möjligheter att diskutera vad hållbart byggande ska 
innebära i just den kommunen utifrån de olika aspekterna i BREEAM Communities. På detta 
sätt kan man få byggherrar att på ett mer frivilligt sätt, utan markanvisningar, bygga mer 
hållbart. Dessutom, om många kommuner anammar BREEAM Communities arbetsprocess, 
blir planarbetet i olika kommuner mer likt varandra, vilket vissa tjänstemän menar att 
byggherrar efterlyser.  

… för att korta tiden för planering 

De två anställda på NCC lyfter också att själva dialogen med medborgare blir en viktig del av 
processen då den kan undvika motstånd till nybyggnationer eller andra förändringar i den 
fysiska miljön. Genom att lägga mer resurser på dialog tidigt i processen lyfter flera 
tjänstemän att man kan tjäna in de resurserna senare i processen. De båda anställda på NCC 
lyfter särskilt detta mervärde som ett av de avgörande. De anställda på NCC menar att 
BREEAM Communities kan leda till en kortare planeringsprocess, vilket de anser är 
eftersträvansvärt genom att kortare planeringstid gör att NCC som byggföretag får bättre 
ränta på de pengar företaget investerat i markköp. Detta resonemang kring ekonomi 
behandlas vidare senare under rubriken ” 8.3 Vem får betala?”. 

8.1.3. BREEAM Communities som leder till en mer hållbar stadsdel 

Genom den mer strukturerade processen och stödet i argumentationen för 
hållbarhetsaspekterna kan BREEAM Communities enligt tjänstemännen leda till att 
planeringen av ett område tar hänsyn till fler aspekter och rätt aspekt vid rätt tillfälle i 
processen. Detta ger i sin tur att området i slutändan blir mer hållbart och med det ett 
område där människor trivs bättre, mår bättre och att det är byggt som folk vill ha det. Flera 
tjänstemän lyfter att detta på lång sikt leder till kostnadsbesparingar på en 
samhällsekonomisk nivå genom exempelvis lägre kostnader för sjukvård eller genom att fler 
har arbete. En av de anställda på NCC menar också att en satsning på mer hållbara 
stadsdelar skapar värde för de som flyttar dit genom de åtgärder som planeras in genom 
BREEAM Communities. På det sättet är en satsning på hållbarare stadsdelar en affärsstrategi 
för att skapa områden som folk är beredda att betala mer för att bo i. 

8.2.  Merkostnader  

För att identifiera vilka merkostnader som en certifiering skulle innebära för 
stadsplaneringen har intervjuerna med tjänstemännen kompletterats med dels genomgång 
av dokumentationen från de workshopar som hållits och dels genomgång av själva 
certifieringssystemets krav. På detta sätt har denna studie kunna identifiera fyra olika 
kategorier av merkostnader som kan komma att uppstå för kommuner:  
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o Lära sig systemet: kostnader för att i början lägga tid på att sätta sig in i BREEAM 
Communities krav och process, för att förstå vad som krävs av stadsplaneringen för 
att få poäng i de olika aspekterna. 

o Dokumentation: kostnader för de utredningar, planer, strategier, kartor, avtal och 
annat som ska ligga till grund för bevisningen för vilka poäng stadsplaneringen 
uppfyller.  

o Byggnation: kostnader för det som byggs annorlunda på grund av kraven i BREEAM 
Communities som exempelvis bredare cykelvägar, solceller och så vidare. 

o Certifiering: kostnader för assessor och annat direkt kopplat till själva 
certifieringsprocessen.   

 

Fokus i denna studie har legat på att studera vilka utredningar, planer, strategier och 
liknande som inte görs idag och således skulle innebära merkostnader vid en certifiering. 
Detta då dessa merkostnader varit möjliga att fördjupa sig i, i samband med workshoparna. 
Merkostnaderna för byggnationen har ansetts för svåra att uppskatta eftersom de är alltför 
projektspecifika. Merkostnaderna för att lära sig systemet har inte ansetts tillräckligt 
betydande eller möjliga att uppskatta medan merkostnaderna för själva certifieringen inte 
sätts av kommunala tjänstemän. 
 
Vad gäller storleken på merkostnaderna för dokumentationen gör olika tjänstemän olika 
bedömningar. Vissa tjänstemän menar att BREEAM Communities kräver betydligt mer 
utredningar, planer och strategier än vad som görs idag. De menar också att den 
dokumentation som ska upprättas över avtal, val av fysisk utformning och liknande innebär 
betydande merkostnader. Nästan alla tjänstemän menar dock att BREEAM Communities 
krav på utredningar, planer och strategier ligger väldigt nära det som redan görs idag och att 
dessa merkostnader därför inte är särskilt stora. Den stora skillnaden menar dessa 
tjänstemän snarare ligger i att utredningar, planer och strategier görs tidigare i 
planeringsprocessen. Varför tjänstemännen inte är ense i denna fråga är inte helt klart. Ett 
svar kan vara att kommunerna helt enkelt gör olika utredningar olika omfattande, detta är 
dock inget som denna studie studerat. En annan möjlig faktor är att de tolkar kraven i 
BREEAM Communities på olika sätt. Till exempel menar en tjänsteman på en storstadsnära 
kommun att systemet idag kräver att vissa saker som står i planprogrammet dokumenteras 
på ett annat sätt för certifieringen, något som skulle medföra dubbelarbete. Lovisa Kihlborg 
(2014), som arbetar som assessor vid en pågående BREEEAM Communities-certifiering samt 
lett flera av workshoparna, menar dock att man borde kunna hänvisa till planprogrammet 
om saker är dokumenterade där och att BREEAM Communities därför inte kräver att nya 
dokument skrivs av den anledningen. En annan förklaring till denna skilda uppfattning om 
merkostnadernas storlek är att vissa räknar med att systemet blir mer likt den svenska 
planeringsprocessen genom svenskanpassningen. Vissa tjänstemän har lyft att en certifiering 
inte är aktuell idag på grund av att gapet mellan BREEAM Communities krav och hur man 
arbetar idag på kommunen är för stort. De menar att det finns en annan byggpraxis och att 
miljöproblemen hanteras annorlunda i Sverige än i Storbritannien som BREEAM 
Communities är utvecklat för. De tror dock att en svenskanpassning kommer göra systemet 
bättre och ser därför att merkostnaderna i en svenskanpassad version kommer vara ganska 
små.  
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Genomgången av dokumentationen från workshoparna ger inte heller en klarare bild av 
merkostnadernas storlek. Detta då det inte riktigt klargörs vad som redan görs idag och hur 
mycket extra som krävs för att uppnå en poäng. Även om det för varje aspekt diskuteras vad 
som görs med ”dagens ambition” och vad som är en rimlig högre ambitionsnivå, är det inte 
definierat vad som menas med ”dagens ambition” och ofta bara översiktligt uppgett vad 
man genom ”dagens ambition” uppfyller för krav i BREEAM Communities. Därför har inga 
kvantifieringar eller säkra slutsatser kunnat göras om i vilken utsträckning en viss utredning, 
strategi, plan eller annat redan görs idag. Det går dock att se vissa större mönster. För nya 
stadsdelar är det bullerutredning, markföroreningsutredning, plan för grön infrastruktur, 
plan för underhåll av grön infrastruktur och avrinningsplan som främst sticker ut genom att i 
stort sett alla verkar göra dessa utredningar och planer till fullo redan idag. Här påpekas ofta 
att kraven behöver vara tuffare för att det som idag ska göras enligt lag i Sverige inte borde 
leda till poäng i ett certifieringssystem, det skall göras ändå. Exempel på detta är 
bullerutredning och hantering av markföroreningar. Åt det andra hållet däremot är det ingen 
utredning eller liknande som sticker ut för att ingen tillsynes behandlar frågan alls idag. De 
som ligger närmst en sådan kategori är vattenstrategin och ekologistrategin. I många fall där 
en aspekt eller enskilda kriterier inte tillhör dagens svenska praxis, anses även aspekten eller 
kriteriet vara irrelevant för Sverige. Med detta ifrågasätts huruvida aspekten eller kriteriet 
borde ingå i ett certifieringssystem anpassat efter svenska förhållanden. Det kan då både 
handla om att ämnet i sig inte är viktigt, som att samla in regnvatten för att använda i 
toaletter för spolning, och att det organisatoriskt inte stämmer med svensk praxis, som att ta 
in oberoende experter. I det senare fallet handlar det enligt flera tjänstemän om att 
exploatören har en mer aktiv roll som planerare i Storbritannien än i Sverige där kommunen 
är mer aktiv. 
 
Det som ofta uppges i dokumentationen från workshoparna som skillnaden mellan de krav 
som ställs i BREEAM Communities och det som görs idag är omfattningen av studierna rent 
ämnesmässigt. Som exempel kan här nämnas mikroklimatsstudien som många av deltagarna 
på workshoparna ansåg görs till viss del redan idag, men där vindstudier ska ingå vilket inte 
görs idag. På liknande sätt anges flera gånger att ekologikonsekvensbedömningen liknar 
miljökonsekvensbeskrivning som dock behöver kompletteras för att leva upp till 
certifieringssystemets krav. En annan skillnad som ofta anges är skalnivån. Där exempelvis 
information som motsvarar den ekonomiska studien och befolkningsstudien ofta finns på 
kommunnivå men inte görs för själva området som ska planeras. Något som inte sticker ut så 
tydligt i workshopdokumentationen men som lyfts fram av flera tjänstemän i intervjuerna är 
dialogen. Dialogen med medborgarna som ska bo och vistas i de områden man planerar är 
något som idag sker via samrådsprocessen men som flera tjänstemän menar är ett arbete 
som måste utvecklas mycket för att uppfylla det som BREEAM Communities kräver.  
 
En möjlig femte kategori av merkostnader kan läggas till om även byggherrar tas in i 
diskussionen. Denna merkostnad handlar om tid. Även här verkar det finnas olika 
uppfattningar om hur en certifiering enligt BREEAM Communities skulle påverka planeringen 
av en ny stadsdel. Båda personerna som intervjuats och vilka är anställda på NCC menar att 
ett av de största mervärdena med BREEAM Communities är att planeringstiden av en 
stadsdel förkortas, främst på grund av att man genom tidig dialog med medborgare undviker 
protester och överklaganden senare i planeringsprocessen. Ett par kommunala tjänstemän 
menar dock att det finns en oro hos de byggherrar som de har kontakt med att BREEAM 
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Communities skulle förlänga planeringsprocessen. En sådan förlängning skulle innebära att 
byggherren måste vänta en längre tid från investering i marken till försäljning av byggnader, 
vilket gör att räntan på investerade pengar blir lägre. 

8.3.  Vem får betala? 

Även om storleken på merkostnaderna inte är klara i dagsläget kan det vara intressant att 
titta på hur en eventuell fördyrning av planerings- och byggprocessen påverkar de olika 
aktörerna. Detta är viktigt för att se vem som i slutändan får betala för den fördyrning som 
en certifiering eventuellt innebär. Grunden i sammanhanget ligger i vilka ekonomiska 
drivkrafter som byggherrar har. För att tydliggöra dessa drivkrafter används här ett 
räkneexempel som modifierats efter det som en av de intervjuade som arbetar på ett NCC 
använde i intervjun. 
 
Tabell 3. Exempel på tre olika hypotetiska projekt som ett byggföretag skulle kunna ha att välja mellan. 

Projekt Kostnader Projektets 
längd i tid 

Försäljningsvärde Vinst efter 
försäljning 

Ränta på 
investerade 
pengar 

Stockholm 10 miljoner 4 år 14 miljoner 4 miljoner 1 miljon/år 
Oslo 10 miljoner 4 år 18 miljoner 8 miljoner 2 miljoner/år 
Helsingfors 10 miljoner 1 år 13 miljoner 3 miljoner 3 miljoner/år 

 
Låt säga att ett byggföretag har 10 miljoner kronor att investera i ett projekt. Företaget har 
tre olika projekt att välja mellan i den storleken. Ett i Stockholm, ett i Oslo och ett i 
Helsingfors, se Tabell 3Tabell 1 ovan. Projektet i Stockholm skulle ge företaget en vinst på 4 
miljoner kronor efter fyra år, alltså 1 miljon kronor i ränta på de investerade pengarna per 
år. Efter fyra år kan företaget således investera 14 miljoner i nästa projekt. Med samma tänk 
ger projektet i Oslo 8 miljoner i vinst på fyra år och med det 2 miljoner i ränta per år. 
Osloprojektet är alltså mer lönsamt än Stockholmsprojektet. Det tredje projektet i 
Helsingfors har det lägsta försäljningsvärdet på de färdigbyggda husen men kan genomföras 
på bara ett år. Det ger 3 miljoner i ränta per år och därför det mest lönsamma för 
byggföretaget att investera i eftersom företaget kan investera i nästa projekt efter en 
kortare tid. Personen som är anställd på byggföretag och som lyfte detta exempel menar här 
att trots att Stockholm och Oslo i det här räkneexemplet är intressanta och lönsamma 
projekt kommer byggföretag alltid prioritera att göra de projekt som är mest lönsamma, och 
där tiden ofta blir en avgörande faktor. 
 
Det intressanta sker sedan när detta tänk förs över till hur en BREEAM Communities-process 
skulle kunna se ut. Processen tas här från ett exempel på process som Kihlborg (2014) pekar 
på som trolig. Utgångspunkten är här ett område som ska byggas om till en ny stadsdel, där 
kommunen gör en fördjupning av översiktsplanen och i vilken man följer steg ett i BREEAM 
Communities. Kommunen, som äger marken, ställer sedan krav genom markanvisningen att 
den fortsatta planeringen och byggandet av stadsdelen ska följa BREEAM Communities för 
att uppnå ett visst betyg. Byggherrarna som övertar marken genomför som vanligt 
tillsammans med kommunen detaljplanearbetet och bygger sedan upp området. Detta för 
att i slutändan sälja till bostadsköpare eller hyra ut lokaler. 
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För att byggherrar ska intressera sig för att vara med och köpa mark samt bygga under de 
premisser som kommunen i detta fall ställer upp genom markanvisningen måste de, i 
enlighet med tidigare diskussion, få en bra ränta på de investerade pengarna. Kostnaden för 
att köpa marken, genomföra detaljplaneringen och byggnationen måste därmed vara 
tillräckligt liten i jämförelse med vad företaget tjänar vid försäljning eller uthyrning. 
Samtidigt får inte processen från att man köper marken till försäljningen eller uthyrning ta 
för lång tid. För att klargöra hur detta påverkar de olika aktörerna ekonomiskt har 
diskussioner förts med Thomas Kalbro och Eidar Lindgren (2014), professor respektive 
universitetsadjunkt i Fastighetsvetenskap vid KTH. Kalbro och Lindgren (2014) menar att 
försäljningsvärdet och hyran i detta sammanhang får ses som fast. Detta då de styrs av 
tillgång och efterfrågan, inte beroende på hur dyrt det varit att bygga eller planera 
stadsdelen. De menar då vidare att om byggherren anser att en BREEAM Communities-
certifiering innebär merkostnader kommer byggherren inte vara beredda att betala lika 
mycket för marken. Om då kommunen inte vill sälja för mindre än man kunnat göra innan 
man ställde krav om en BREEAM Communities-certifiering gäller det att inte andra projekt 
ger en bättre ränta. Om så är fallet riskerar kommunen att stå utan intresserade köpare av 
marken. 
 
Med tanke på tidsaspekten menar dock Kalbro och Lindgren (2014) att om byggherren 
känner eller genom erfarenhet vet att en BREEAM Communities-process tar kortare tid kan 
kostnaderna öka utan att det påverkar räntan på investerade pengar negativt. Om däremot 
en BREEAM Communities-certifiering anses ta längre tid än planeringen och byggandet av 
ett icke certifierat område måste skillnaden mellan kostnader och försäljningsvärdet vara 
större i ett certifierat område för att en investering ska bli intressant. Om då kostnaderna 
ökar med en certifiering gäller det att certifieringen också gör att efterfrågan på just de 
bostäderna eller lokalerna blir högre. Det gäller alltså att människor är beredda att betala 
mer för en bostad i ett certifierat område än i ett icke-certifierat område. Ett par av de 
kommunala tjänstemännen som intervjuats menar dock att byggherrarna de har kontakt 
med inte tror att så är fallet. En av de personer som intervjuats för denna studie och som 
jobbar på NCC är inne på samma linje och menar att det snarare handlar om att 
marknadsföra de enskilda åtgärderna som utgör hållbarhetsarbetet. Alltså att man 
marknadsför närheten till grönområden eller solcellerna på taket snarare än 
certifieringsdiplomet. Samtidigt menar en kommunal tjänsteman att eftersom en utveckling 
av en stadsdel handlar om ganska långa tidsperioder kan människors efterfrågan ändras 
mycket under planeringen och byggandet. Detta gör att man kan hamna efter om man inte 
arbetar med hållbarhetsfrågor genom en certifiering från början.  
 
Kalbro och Lindgren (2014) påpekar att detta resonemang om vem som får betala för en 
certifiering förutsätter att de involverade aktörerna är informerade om de merkostnader 
som en certifiering innebär. Annars kan det leda till att antingen kommunen får underbetalt 
för marken eller att byggherren förköper sig. I det senare scenariot behöver byggherren 
tjäna tillbaka den dyra marken någon gång under plan- och byggprocessen vilket enligt 
Kalbro och Lindgren (2014) skulle kunna leda till exempelvis fuskbygge.  
 
Kontentan av Kalbros och Lindgrens (2014) resonemang är att det i slutändan är markägaren 
som får sämre betalt för marken, vare sig det är en privat markägare eller en kommun som 
äger marken. Detta förutsatt att BREEAM Communities leder till merkostnader, att dessa 
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merkostnader är kända samt att priset för den färdiga byggnaden sätts av marknadskrafter 
som inte påverkas. Frågan är vad den som köper marken anser att en certifiering innebär 
ekonomiskt eftersom det är där som efterfrågan och med det värdet på marken avgörs. Om 
de anser att en certifiering gör att efterfrågan, och med det värdet, på fastigheten ökar 
behöver inte markpriset påverkas negativt. Eftersom fokus för denna studie varit på vilka 
mervärden och merkostnader kommuner ser med BREEAM Communities har frågan om ökat 
värde vid försäljningen inte studerats vidare. 
 
I diskussionerna med de kommunala tjänstemännen om vem som får betala resonerar 
tjänstemännen på ett liknande sätt. Nämligen att kommunen kommer få ta en stor del av 
utredningskostnaderna initialt och sen arbeta med markanvisningarna för att få med 
byggherrarna. Om byggherren redan äger marken hamnar de stora kostnaderna istället på 
byggherren som markägare. Det är i sammanhanget intressant att även lyfta det som en av 
anställda på NCC påpekat. Denne menar att i praktiken kan de första köparna av bostäder få 
betala mer eftersom de betalar ett fast pris som sätts i förhand. När sedan nästa köpare 
kommer handlar det om istället om en budgivning där tillgång och efterfrågan styr på ett 
tydligare sätt vilket gör att priset inte längre påverkas av fördyrningar i plan- och 
byggprocesen. 

8.4.  Skillnaden mellan befintliga och nya områden 

En tydlig skillnad mellan de olika områdena som workshoparna behandlade, var om de var 
befintliga områden som ska rustas upp eller om det är nyproduktionsområden där ibland 
jungfrulig mark togs i anspråk och ibland tidigare bebyggd mark gjordes om helt. Vissa 
områden var även en blandning av befintligt och nytt. De intervjuade såg inga större 
skillnader i vilka mervärden och merkostnader som skapas när man arbetar med befintliga 
respektive nya områden. Däremot finns det andra skillnader som kan vara viktiga att beakta. 
 
Det som de kommunala tjänstemännen lyfte som skillnader handlar om möjligheten att leva 
upp till de kriterier som BREEAM Communities ställer upp samt hur finansieringen ska se ut. 
Flera tjänstemän pekar i sammanhanget på att dialogen blir viktigare och för tydligare 
målgrupper i ett befintligt område. Det kan tillsammans med andra förutsättningar som 
kommer med ett befintligt område innebära en rad fördelar när det gäller att följa de 
kriterier som BREEAM Communities ställer upp. Samtidigt finns det redan byggnader som 
inte kan ändras så lätt för att till exempel skapa bättre mikroklimat eller lägre 
översvämningsrisker, vilket gör det svårare att leva upp till kriterierna. Det kan således bli 
både svårare och lättare att hantera aspekter, beroende på områdets förutsättningar. Dessa 
förutsättningar behöver dock inte bara handla om området är bebyggt sedan innan eller 
inte. Som en tjänsteman sa kan det vara större skillnad mellan två nya områden än mellan 
ett nytt och ett befintligt område. 
 
En av de frågorna som många tjänstemän lyfter i detta sammanhang är även hur 
satsningarna i befintliga områden ska finansieras. Flera tjänstemän menar att en BREEAM 
Communities certifiering i ett befintligt område skulle innebära att fler aktörer skulle bli 
inblandade då många fastighetsägare måste inkluderas i arbetet. Tjänstemännen ifrågasätter 
här om alla fastighetsägare i ett område skulle vara lika intresserade av en certifiering, vilket 
vore en förutsättning för att komma fram till rättvisa finansieringsmodeller. Det är enklare 
att diskutera med en eller ett par exploatörer i ett nytt område.  Kostnaderna för att 
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certifiera och arbeta med det som finns mellan fastigheterna menar flera tjänstemän därför 
skulle hamna på kommunen på ett tydligare sätt i befintliga områden. Om man vill få med 
sig fastighetsägare måste de i så fall kompenseras genom till exempel fler byggrätter eller att 
det ger fastighetsägaren möjlighet att ta ut högre hyror.  

8.5.  Att certifiera eller inte certifiera, det är frågan  

De flesta tjänstemännen menar att en svenskanpassning av BREEAM Communities är att 
föredra framför att utveckla ett helt nytt svenskt system. Främst då det skulle ta tid och 
kosta mycket resurser att ta fram ett nytt system som dessutom inte skulle vara lika 
internationellt gångbart. Att utveckla andra certifieringssystem för andra skeenden tvekar de 
flesta kring och inget speciellt verktyg efterfrågas. Någon slags uppföljning, ett steg fyra i 
BREEAM Communities, är det dock flera som efterlyser.  
 
Ingen tjänsteman uttryckte vilja att certifiera stadsdelen som varit i fokus under workshopen 
med den nuvarande brittiska versionen av systemet. Flera visade dock intresse för en 
certifiering enligt en svenskanpassad version. Många av de betatestade stadsdelsprojekten 
uppges dock av tjänstemännen ha kommit för långt i planprocessen och att det därför skulle 
vara för många saker som behövdes göras om för en certifiering, till exempel fördjupningar 
av utredningar eller skapandet av en dialogplan. I ett par av de stadsutvecklingsprojekt som 
workshoparna har behandlat har BREEAM Communities kriterier använts som checklista i 
processen. I linje med de mervärden för planeringsprocessen som diskuterats tidigare i 
denna rapport. Inga beslut har dock tagits om en certifiering ska genomföras. Om man skulle 
certifiera en stadsdel menar de kommunala tjänstemännen att det främst skulle vara för att 
kunna marknadsföra området och verkligen kunna visa att man gör det man utger sig för att 
göra, bygger hållbart. Det handlar således mest om att locka invånare och företag till 
stadsdelen samt profilera kommunen samtidigt som man vill skapa trovärdighet mot 
medborgarna. En av de anställda på NCC menar dock att det i dagsläget är svårt att 
marknadsföra en stadsdel genom sin certifiering. Det handlar snarare om att lyfta de 
enskilda åtgärderna som gjorts möjliga genom en certifieringsprocess. Sedan finns det lite 
olika idéer om när en certifiering ska ske och i vilka projekt. Vissa tjänstemän menar att 
kommunen borde kunna ha ett BREEAM Communities-baserat arbetssätt där BREEAM 
Communities används som en checklista som blir central för stadsplaneringen. Samtidigt 
kanske inte alla stadsdelar certifieras då själva certifieringen innebär en rad merkostnader. 
Vissa tjänstemän menar dock samtidigt att det borde vara slut på spjutspetsprojekten och 
att hållbarhetstänket måste in i all planering. Vissa andra tjänstemän menar istället att 
skillnaden mellan systemet och dagens planering är för stor med stora merkostnader som 
följd, varför bara stora stadsdelar kan komma att anamma BREEAM Communities eftersom 
det är där det finns en ekonomisk möjlighet att hantera merkostnaderna. 
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9. Diskussion  
Denna diskussion handlar främst om att reda ut vilken funktion som BREEAM Communities 
kan få för svensk stadsplanering. För att diskustera detta tas avstamp i de mervärden och 
merkostnader som presenterats i uppsatsens resultatdel. Viktigt att börja med i detta 
sammanhang är dock att jämföra uppsatsens resultat med tidigare forskning för att dels se 
generaliserbarheten av resultaten och dels sätta in dem i resultaten i ett större 
sammanhang.   

9.1.  Mervärden utan större överraskningar 

Mervärdena kopplade till den marknadsföringspotential de kommunala tjänstemännen i 
denna uppsats menar att en certifiering ger, syns tydligt igen från den vetenskapliga 
litteraturen. Att kunna marknadsföra såväl området som kommunen passar väl in på det 
både Spinks (2013) samt Cabrita och Álvarez (2010) skriver om certifiering av byggnader. 
Som Rivera (2009) påpekar förutsätter detta dock att de som letar bostad eller lokal är 
medvetna och intresserade av certifieringens innebörd, vilket flera tjänstemän menar att 
BREEAM Communities inte lever upp till idag. Huruvida BREEAM Communities i framtiden 
kan öka efterfrågan på bostäder och lokaler i certifierade stadsdelar är därför viktigt för 
framtida forskning att undersöka för att se om detta potentiella mervärde också är ett 
faktiskt mervärde. Precis som gjorts för certifiering av byggnader och som sammanställts av 
bland andra Bordass (2000)och McGrath (2013). Forskningen på stadsdelensnivå kan dock 
inte bara koncentrera sig på värdeökningen av fastigheter utan också på om en certifiering 
stärker varumärket för inblandade företag och kommuner. 
 
När det gäller mervärden av BREEAM Communities som ett verktyg i planeringsprocessen 
finns också många likheter mellan denna uppsats och tidigare studier. Det handlar mycket 
om hur ett certifieringssystem genom sina kriterier definierar hållbarhet och med det anger 
vad som ska behandlas när i planeringsprocessen. Detta ger i sin tur mervärden både för 
samarbetet mellan olika aktörer samt för den enskilda tjänstemannen. Det Schweber (2013) 
och Moberg (2013) lyfter om gemensam målbild och att flera aspekter blir beaktade samt 
det Cabrita och Álvarez (2010) lyfter om hjälp att driva igenom hållbarhetsåtgärder är bra 
exempel på hur resultaten i denna uppsats stämmer överrens med tidigare studier. Det som 
däremot inte hittats i tidigare forskning är det som lyfts av tjänstemännen från NCC om att 
planeringstiden kan förkortas. Detta är dock inget som lyfts som mervärde för kommunen 
som är i fokus för denna uppsats. Det var däremot tydligt att kommuner behöver vara 
medvetna om detta mervärde för att förstå varför andra aktörer ska intressera sig för 
BREEAM Communities. 
 
Ett tredje mervärde med en certifiering handlar om att man når närmare en hållbar 
utveckling. Både tjänstemännen samt Cabrita och Álvarez (2010) menar till exempel att en 
certifiering kan ge en bättre stadsmiljö där människor trivs bättre. Som konstaterats tidigare 
i denna uppsats kan hållbarhetssatsningar och bra stadsplanering ske även utan 
certifieringssystem. Det intressanta i detta sammanhang är därför vilka hållbarhetsaspekter 
som annars ignorerats, utan en BREEAM Communities-certifiering. Vilka dessa aspekter är 
har dock inte studerats i detalj i denna uppsats eller tidigare forskning. Det kan dock 
konstateras att tjänstemännen i denna uppsats och tidigare forskning om 
hållbarhetscertifiering av byggnader verkar vara överrens om att certifieringar möjliggör en 
planering som tar fler hållbarhetsaspekter i beaktande. 
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I denna genomgång av de mervärden som lyfts i denna uppsats blir det tydligt att de 
kommunala tjänstemännen och den tidigare forskningen verkar till stora delar överrens. 
Dessutom verkar också tjänstemännen i samtalen och det större antalet tjänstemän som 
medverkat i workshoparna också överrens. Generaliserbarheten av dessa resultat får därför 
anses ganska goda samtidigt som det ska påpekas att mervärden ska ses som potentiella och 
att djupare casestudier kommer behövas i framtiden för att verifiera denna uppsats resultat.  

9.1.1. BREEAM Communities fyller behov 

I detta sammanhang är det också intressant att se hur mervärdena fyller olika behov som 
tidigare studier har identifierat att kommuner och tjänstemän har. Här går det att dra 
paralleller mellan mervärdet om den marknadsföringspotential en certifiering ger och de 
drivkrafter som Fredriksson (2011) identifierar i sin analys av svensk översiktsplanering. 
Genom diskursen hon kallar ”den nya verkligheten”, och som beskrivis tidigare i uppsatsen, 
menar Fredriksson (2011) att stadsplaneringen har ekonomisk tillväxt som det övergripande 
målet för samhällsplaneringen och att kommunerna ligger i en konkurrenssituation mellan 
varandra i att skapa tillväxt. Här kan man se att BREEAM Communities passar in denna 
diskurs då det enligt mervärdena möjliggör att sticka ut från mängden och profilera 
kommunen gentemot andra kommuner. Detta med slutmålet att attrahera människor och 
företag att vilja flytta till stadsdelen och även kommunen i stort. Samtidigt ger mervärdena 
för planprocessen och samarbetet med andra aktörer att kommunen kan hantera den 
försvagning av makten över stadsplaneringen som Fredriksson (2011) också tar upp i 
sammanhanget. Att certifieringssystemet sedan hjälper till att skapa en stadsdel där 
människor kan känna sig trygga och få relevant service, kan också ses hjälpa kommunerna 
att leva upp till de krav som Fredriksson (2011) menar att diskursen ställer.  
 
Certifiering av stadsdelar verkar också uppfylla andra behov som tidigare studier ger uttryck 
för finns i svensk stadsplanering idag. Som Iverot och Brandt (2011) samt Keskitalo och 
Liljenfeldt (2012) visar finns det många initiativ till hållbar stadsplanering men samtidigt 
verkar det inte finnas något enhetligt sätt att göra det på. Samtidigt visar också Håkansson 
(2005) att de tjänstemän som arbetar med hållbarhetsfrågor ser sitt jobb som en kamp för 
att få in hållbarhetsaspekter i planeringen. En situation i svensk stadsplanering som också 
syns i samtalen med tjänstemän som gjorts för denna uppsats. Dessutom adresserar flera av 
mervärdena flera av de hinder för hållbar stadsutveckling som identifieras i SOU (2012). Ett 
av dessa hinder handlar om att värden i staden som inte har direkta ekonomiska värden, inte 
värdesätts och prioriteras i stadsplaneringen. Detta hinder verkar till viss del kanske kunna 
hanteras av mervärdet som tjänstemännen lyfter om att BREEAM Communities gör det 
möjligt att argumentera för vissa aspekter som annars är svåra att få stadsplaneringen att ta 
hänsyn till. På liknande sätt möts hindret om att det finns en otillräcklig dialog med 
medborgare upp av mervärdet med en djupare dialog som BREEAM Communities anses 
kunna leda till. Som ett sista exempel på detta kan även mervärdet med en mer strukturerad 
process som skapar en gemensam målbild kopplas till hinder om stuprörstänkande och att 
olika aktörer har olika perspektiv på det som ska planeras. 
 
Från detta kan konstateras att BREEAM Communities passar in på de drivkrafter som 
kommuner har i ”den nya verkligheten” samtidigt som det hanterar situationen i svensk 
stadsplanering och med det flera av de hinder som svensk stadsplanering har för hållbar 
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stadsutveckling. BREEAM Communities fyller således flera behov som finns på svenska 
kommuner och kan därför av tjänstemännen kunna ses fylla en funktion i stadsplaneringen.  
 
Det går i sammanhanget dock att läsa in ett problem som kommer ur det urval som gjorts av 
de som förts samtal med. Med något undantag utgjorde tjänstemännen miljöplanerare eller 
andra typer av tjänster som har som arbetsuppgift att föra in hållbarhet i stadsplaneringen. 
En certifiering innebär dock att betydligt fler tjänstemän inom flera olika delar av en 
kommuns organisation blir inblandade. Det perspektiv som getts i samtalen har därför en 
överrepresenation av ett visst perspektiv på stadsplaneringen. Som motkraft till detta finns 
dock workshoparna där många olika typer av professioner funnits representerade. Även om 
dessa inte gett en lika djup bild av tankar kring BREEAM Communities är det ändå intressant 
att konstatera att de mervärden som lyftes vid samtalen också dominerade mervärdena som 
kom upp vid workshoparna. 

9.2.  Flera frågor om merkostnader står kvar 

I denna uppsats har fyra olika kategorier av merkostnader identifierats. Ett par av dessa 
diskuteras också i tidigare forskning på olika sätt. Kostnader för att bygga 
hållbarhetscertifierade byggnader är ett område där det finns ganska mycket skrivet men där 
liknande studier också behöver göras för stadsdelar. Precis som Schweber (2013) påpekar 
vad gäller certifiering av byggnader menar tjänstmännen i samtalen för denna uppsats att en 
certifiering skulle innebära merkostnader när bevisning ska tas fram för att visa att man 
följer de uppsatta kriterierna i certifieringssystemet. Ett arbete som enligt Schweber (2013) 
kan bli lättare med tiden när man lär sig systemet. Det som fattades i den vetenskapliga 
litteraturen är studier kring vad som BREEAM Communities kräver extra utöver det som 
normalt görs i planeringsprocessen. Detta har dock inte helt kunnat klargöras då 
workshoparna som uppsatsen bygger på inte ger den exakthet som vore önskvärt för att 
kunna dra definitiva slutsatser. Svenskanpassningen verkar därför behöva innebära 
förtydningar av kriterierna som då ställs i relation till utredningar, strategier eller planer som 
redan görs idag. Hur stor skillnad är det till exempel mellan en miljökonsekvensbeskrivning 
och en ekologikonsekvensbedömning? Samtidigt verkar de flesta av de tjänstemän som 
samtal förts med att anse att det BREEAM Communities ställer krav på rörande utredningar, 
strategier och planer ligger nära det som redan görs idag. Det motstånd som Schweber 
(2013) menar att ett certifieringssystem kan ha i början genom att det blir nya sätt att arbeta 
påverkas av storleken på denna skillnad varför en svenskanpassnings förmåga att tydliggöra 
skillnaderna kan få konsekvenser för hur BREEAM Communities kommer att användas i 
framtiden. Inte minst eftersom tjänstemännen också förväntar sig förtydningar för att kunna 
ta ställning om framtida certifieringar. För att på ett vetenskapligt sätt identifiera vilka 
merkostnader som en certifiering ger behöver studier vara mer djupgående än denna 
uppsats i enskilda case för att kunna få en tillräckligt detaljerad kunskap. 
   
Vem som får stå för eventuella fördyrningar av plan- och byggprocessen är sedan nästa fråga 
som tjänstemännen menar inte är löst. I den teoretiska diskussion som förts i ämnet med 
Kalbro och Lindgren (2014) verkar en eventuell fördyrning leda tillbaka till markägaren som 
får ett lägre pris när denne säljer sin mark. Vad detta innebär i komplicerade situationer där 
det kanske finns flera olika fastighetsägare i ett befintligt område som dessutom ska förtätas 
genom att kommunen säljer av viss obebyggd mark, är dock inte helt klart. I detta beror det 
mycket på vad den enskilde fastighetsägaren ser för mervärden, vad exploatören som köper 
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kommunens mark för att bygga nytt ser sig tjäna på att området certifieras och så vidare. 
Detta då det påverkar deras vilja att vara med i en certifiering och stå för sin del av 
kostnaderna för att sedan kunna dela på de mervärden som kommer ut ur det. Denna 
uppsats har dock haft kommunen i fokus varför en djupare analys av detta inte ansetts 
möjlig. För kommunen är det i sammanhanget viktigt att i sin roll som markägare vara 
medveten om de drivkrafter som styr exploatörer samt se vad en certifiering innebär för 
kostnader och mervärden för exploatören. Detta för att i slutändan kunna göra bra 
markaffärer trots nya och osäkra parameterar att ta hänsyn till. Samtidigt är det viktigt att 
påpeka att Kalbros och Lindgrens (2014) resonemang är ganska teoretisk med inneboende 
antaganden som klart kan diskuteras. Det är dock tydligt att kunskapen om vad denna 
situation betyder för kommunerna behöver öka. 
 
I en diskussion kring de merkostnader som BREEAM Communities innebär är det också 
viktigt att diskutera vad stadsplaneringen borde kosta. Att kalla något en merkostnad är 
kopplat till hur relevant en aspekt anses vara. Om en aspekt anses irrelevant men ett måste 
för planeringen om man ska certifiera sig, blir det en merkostnad. Men om det är något som 
alla anser vara relevant, något som borde göras, då är det ingen merkostnad utan en 
”bordekostnad”, en kostnad planeringen borde ta. Om BREEAM Communities innebär att 
medborgares åsikter tas till vara på ett bättre sätt, mikroklimatet i området blir bättre, det 
servicebehov som finns tillgodoses och så vidare, är det då en merkostnad? Som Ang och 
Wilkinson (2008) och Bordass (2000) dessutom påpekar vad gäller byggnader så är 
investeringskostnaden ganska liten i jämförelse med kostnaderna som uppstår under en 
byggnads livstid. Att investera i energieffektiva byggnader betalar helt enkelt tillbaka sig 
självt i ett livscykelperspektiv. Detta är också Lind, Bonde, och Zalejska-Jonsson (2013) inne 
på i sitt resonemang om miljöcertifiering i Sverige ur ett fastighetsekonomiskt perpsektiv. 
Deras diskussion kan med fördel läsas för en fördjupning i ämnet. Vad vi kan nöja oss med 
att konstatera för denna uppsats är att flera tjänstemän ser att en certifiering av en stadsdel 
kan ha en samhällsekonomisk nytta om certifieringen hjälper området att bli mer hållbart. 
Det som idag anses vara en merkostnad kan därför på sikt räknas som en bordekostnad om 
samhället lyckas räkna på investeringar ur ett livscykelperspektiv. I koppling till detta är det 
viktigt att påpeka att många av de områden som var med i workshoparna är områden som 
kommunen har en uttalad större ambition för vad gäller hållbarhet. BREEAM Communities 
har i dessa workshopar därför inte jämförts med den planering som vanligen sker på svenska 
kommuner utan den planering som sker i projekt kommunerna satsar extra på. Vad som 
anses vara relevanta aspekter att beakta i dessa områden kanske därför inte anses relevanta 
i andra områden som planeras. Frågan är om den planering som nu sker i områden det 
satsas extra i, kommer att göras i alla områden i framtiden och vilka aspekter som då 
kommer anses innebära bordekostnader respektive merkostnader. Synen på detta vad som 
är merkostnad och vad som är en bordekostnad i BREEAM Communities kommer kunna 
påverka den framtida funktionen som certifieringssystemet får i Sverige. Speciellt med tanke 
på den debatt som finns gällande vilka särkrav som kommuner egentligen får ställa på 
byggherrar. Huruvida, och i så fall på vilket sätt, förslagna lagändringar inom detta område 
påverkar möjligheterna för BREEAM Communities utveckling i Sverige är dock inget som 
funnits utrymme i denna uppsats att analysera.   
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9.3.  BREEAM Communities framtida funktion beror på vilka 

uppfattningar som skapas om mervärden och merkostnader 

Denna uppsats visar således att de kommunala tjänstemännen ser en rad olika mervärden 
med att certifiera ett stadsutvecklingsprojekt enligt BREEAM Communities. Detta samtidigt 
som certifieringssystemet inte verkar ställa krav på utredningar, strategier och planer som 
inte alls görs idag i Sverige, även om en certifiering ändå verkar kunna innebära andra typer 
av merkostnader. BREEAM Communities fyller samtidigt flera av de behov som en kommun 
har och som enskilda tjänstemännen som jobbar med hållbarhetsfrågor har. Eftersom 
BREEAM Communities bara är i början av sin introduktion i Sverige är det därför intressant 
att utifrån det som identifierats vad gäller mervärdena och merkostnaderna, föra en 
diskussion kring vilken framtida funktion BREEAM Communities kan få i svensk 
stadsplanering.  
 
Olika tjänstemän verkar i sammanhanget göra olika framtidsspaningar beroende på hur 
stora merkostnader de ser att en certifiering skulle innebära. De som ser stora merkostnader 
med BREEAM Communities menar att det främst handlar om stora projekt där 
hållbarhetsambitionen är högre än i andra. De som ser små merkostnader med att arbeta 
enligt BREEAM Communities krav lyfter dock att kommunen borde kunna ha ett BREEAM 
Communities-baserat arbetssätt i all planering man gör även om inte allt som planeras 
certifieras. Som jag ser det finns det fyra scenarion som är troliga utifrån vilket mervärde 
som i framtiden kommer anses vara det mest intressanta samt vilka merkostnader som en 
certifiering anses innebära.  
 
Tabell 4 Fyra olika typscenarion över hur användningen av BREEAM Communities kan komma att se ut i framtiden. 
Beroende på vilket mervärde som anses som det stora och hur stora merkostnader det skulle innebära att följa 
certifieringssystemet. 

 
I Tabell 4 ställs fyra scenarion upp som representerar fyra olika kombinationer av hur 
BREEAM Communities kommer bemötas i framtiden. I scenario ett har vi ett läge där det 
största mervärdet med BREEAM Communities anses vara den marknadsföringspotential som 
en certifiering ger. Samtidigt innebär en certifiering små merkostnader då kriterierna ligger 
nära det som redan görs, bevisningen kräver inte för mycket tid att ta fram och så vidare. 
Eftersom det innebär små merkostnader i förhållande till mervärdet certifieras många 
områden varför en certifiering inte handlar om att sticka ut, utan snarare tvärtom. I detta 
scenario blir det standard att certifiera områden. Detta är något som redan sker inom 

Viktigaste 

mervärdet 

Olika 

merkostnader 

 Att kunna marknadsföra sin 

certifiering 

Att genom checklistan få en bättre 

process 

Små merkostnader att 

följa kriterierna i 

certifieringssystemet  

1. Standard att certifiera 

2. Arbetar enligt ett BREEAM 

Communities-baserat 

arbetssätt, för att kunna 

certifiera allt. 

Stora merkostnader 

att följa kriterierna i 

certifieringssystemet 

3. Stora profilområden där man 

satsar extra certifieras. 

4. Arbetar enligt ett BREEAM 

Communities-baserat 

arbetssätt, men certifierar 

sällan. 
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certifiering av byggnader där framför allt kontor blir allt viktigare att certifiera för att kunna 
hyra ut lokalerna, se till exempel McGrath (2013). Som exempel på detta kan även nämnas 
att Akademiska hus tagit beslut om att alla nybyggda hus ska vara klassade med minst 
miljöbyggnad silver (Akademiska Hus, 2012). Detta kräver dock att de som köper eller hyr 
bostäder eller lokaler börjar efterfråga denna typ av märkning. Något som flera 
respondenter i denna uppsats uppger saknas. Frågan är även om detta för 
hållbarhetsarbetet framåt eller om det är som Schweber (2013) är inne på, att 
certifieringsverktyg använder dagens mekanismer för att lyfta hållbarhetsfrågor samtidigt 
som verklig hållbarhet förutsätter att mer grundläggande förändringar sker. I detta scenario 
kanske lägsta nivån på stadsplaneringen höjs men det känns osäkert om det skapar ett driv 
framåt mot ständigt mer hållbart byggande.  
 
I det andra scenariot innebär en certifiering fortfarande små merkostnader men det 
viktigaste mervärdet anses inte vara stämpeln som en certifiering ger utan den checklista 
som BREEAM Communities utgör för stadsplaneringen. Det BREEAM Communities-baserade 
arbetssättet får genomslag när allt fler kommuner och byggherrar efterfrågar 
arbetsmetoden och de mervärden den för med sig. Om merkostnaderna för att certifiera 
stadsdelar är tillräckligt små kanske områden ändå certifieras även om mervärdet med det 
inte anses viktigt, kanske är här tredje partsgranskningen tillräckligt viktig för att hålla 
skärpan genom processen och verkligen leva upp till det som checklistan anger. Det kan även 
vara så att det BREEAM Communities-baserade arbetssättet blir en förutsättning för 
certifieringarna då allt kommunen gör går ut på att i slutändan enkelt certifiera så många 
områden som möjligt. I dessa scenarion finns det dock en risk att certifieringssystemets 
innehåll inte ifrågasätts tillräckligt. Det som anses rätt idag kanske inte anses rätt imorgon 
och om ett härskande certifieringsverktyg för stadsplanering bestämmer vad planeringen ska 
beakta kan det medföra risker. SOU (2012) pekar till exempel på tidigare funktionsindelade 
planeringen som ett hinder för hållbar stadsplanering idag. Kanske kommer dagens 
planeringsideal med den täta staden som Fredriksson (2011) skriver om, att behöva hanteras 
på ett liknande sätt i framtiden. Detta ligger i linje med det Fredriksson (2012) lyfter, om att 
ett hinder för hållbar stadsutveckling är den konsensus som råder över vad hållbar 
stadsutveckling är för något. Diskussionen om vad som är hållbart och en ständigt drivande 
process att skapa allt mer hållbara städer kan således försvinna i båda dessa scenarion då 
konsensus skapas över en enskild definition av hållbara städer. 
 
I det tredje scenariot har vi ett läge där marknadsföringspotentialen med en certifiering 
anses vara det stora mervärdet samtidigt som merkostnaderna med en certifiering anses 
vara ganska stora. I detta scenario blir det likt idag de stora profilprojekten som certifieras 
där de ekonomiska förutsättningarna finns. Istället för att höja lägstanivån, som i de tidigare 
scenarierna, handlar det här om att höja högstanivån. Frågan är dock om man når tillräckligt 
många projekt, om det påverkar stadsplaneringen i stort likt Iverot och Brandt (2011) menar 
skett i Hammarby sjöstad. Man kan också fråga sig om det är möjligt för BREEAM 
Communities att vara intressant som profilprojekt över tid likt Spinks (2013) resonerar kring 
att det finns en prestige i att vara först. En prestige som kanske falnar med tiden och gör att 
BREEAM Communities tappar i relevans och intresse. BREEAM Communities blir då kanske 
ytterligare ett i raden av verktyg som ska hjälpa till att kvantifiera, åskådliggöra och lyfta 
hållbarhetsfrågor men som inte på ett grundligt sätt lyckas förändra prioriteringen av 
hållbarhetsaspekter i stadsplaneringen. 
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I det fjärde scenariot är merkostnaden att certifiera sig fortfarande stor men det stora 
mervärdet anses vara att använda ett BREEAM Communities-baserat arbetssätt. Även detta 
är något som redan sker idag då stadsutvecklingsprojekt följt BREEAM Communities kriterier 
i början av projekten utan att ännu ha bestämt om de ska fullfölja en certifiering eller inte. I 
detta scenario är alltså marknadsföringspotentialen med en certifiering inte tillräckligt stor 
gentemot kostnaderna. Frågan är dock om ett BREEAM Communities-baserat arbetssätt kan 
blir tillräckligt intressant när marknadsföringspotentialen försvinner i och med att en 
certifiering inte genomförs. Är mervärdena för processen så stora att de motiverar alla 
aktörer att ändra sitt sätt att arbeta med stadsplanering? För att de olika aktörerna ska bli 
motiverade till en förändring mot ett mer BREEAM Communities-baserat arbetssätt verkar i 
så fall BREEAM Communities behöva medföra en upplysning av hur stadsplanering bör 
genomföras i Sverige. Genom att stadsdel efter stadsdel antingen certifieras eller använder 
ett BREEAM Communities-baserat arbetssätt blir de inblandade aktörerna upplysta i hur 
mycket bättre det är att lyfta aspekter tidigt i processen, att få en gemensam målbild och 
genom nära dialog med medborgare skapa en mer hållbar stadsutveckling. Upplysningen gör 
att alla aktörer sedan ser det som en självklarhet att använda BREEAM Communities som en 
checklista i alla projekt även om man inte kan marknadsföra en viss stadsdel som certifierad. 
Kanske kan även samma drivkrafter som Ang och Wilkinson (2008) identifierat i sin forskning 
driver certifieringen av byggnader bidra i denna utveckling. Enligt dem görs inte certifiering 
av byggnader på grund av ekonomiska skäl utan på grund av den egna övertygelsen om att 
det är det rätta att göra. I detta fjärde scenario blir stadsutvecklingen inte beroende av 
certifieringar utan kan utvecklas fritt efter att BREEAM Communities lagt en grund för 
arbetet. Detta innebär att diskussionen kring vad som är hållbar stadsutveckling kan hållas 
levande. En diskussion som tillåts handla om vad som stadsplaneringen ska ha för 
bordekostnader, kanske borde till exempel stadsplaneringen även ta hänsyn till importerade 
varor och hur de produceras i andra länder när hållbarheten av ett område utvärderas. Detta 
är inget som BREEAM Communities behandlar men tas upp som hinder för hållbar 
stadsutveckling av Delegationen för Hållbara Städer i SOU (2012). I en stadsplanering som 
inte helt är styrd av ett certifieringssystem kan lokala varianter av hållbar stadsplanering 
skapas, där nya checklistor och strategier kommer fram. Viktigt att fråga sig i detta är dock, 
som sagt, om mervärden med processen genom en upplysning kan bli tillräckligt intressanta 
för alla inblandade aktörer.  
 
Ingen av dessa scenarion kommer antagligen bli sanning i framtiden. Dessa är extremer där 
verkligheten troligen hamnar någonstans mitt i mellan. Frågan är om det som skapar 
möjlighet för en diskussion och utveckling av hållbar stadsplanering är samma sorts 
certifieringssystem som SGBC vill skapa. Kanske vill BRE, som SGBC nu förhandlar med kring 
hur den svenskanpassade versionen ska se ut, se ytterligare något annat. Huruvida dessa 
intressen krockar är dock inget som denna uppsats fördjupats vidare i. Hur 
svenskanpassningen görs och vilken bild som skapas av mervärdenas och merkostnadernas 
storlek verkar dock kunna få betydelse för vilken funktion som BREEAM Communities får i 
svensk stadsplanering i framtiden.  
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10. Slutsatser 
Den här uppsatsen har haft som syfte att öka kunskapen om varför kommuner ska intressera 
sig för att certifiera en stadsdel enligt BREEAM Communities. I intervjuer med tjänstemän på 
ett tjugotal kommuner har tre typer av mervärden lyfts fram. För det första kan BREEAM 
Communities användas i marknadsföringssyfte för att locka både nya medborgare och nya 
företag till kommunen. För det andra innebär BREEAM Communities en mer strukturerad 
planprocess där det blir lättare att få hållbarhetsfrågor beaktade i projekten samt lättare att 
kommunicera kring hållbarhetsaspekter mellan projektets aktörer. Detta leder sedan till det 
tredje mervärdet som handlar om att området blir mer hållbart. Något som innebär att 
människor trivs bättre i området och mår bättre, vilket torde ge positiva effekter på 
samhällsekonomin på sikt. 
 
Merkostnaderna med en certifiering verkar samtidigt inte upplevas särskilt stora genom att 
utredningar, strategier och planer som BREEAM Communities kräver, redan görs till stor del i 
stadsplaneringen. För att BREEAM Communities ska bli intressant i framtiden verkar dock 
flera frågetecken kring vad certifieringssystemet kräver i jämförelse med vad som görs idag 
behöva redas ut genom svenskanpassningen. För att verkligen förstå vilka merkostnader en 
certifiering innebär behöver dock fler certifierade områden byggas som kan studeras genom 
djupare casestudies än denna uppsats. För kommuner gäller det i sammahanget att skaffa 
sig goda kunskaper i hur en certifiering påverkar andra aktörer ekonomiskt. Detta för att 
kommunen, i egenskap av markägare, ska kunna göra bra markaffärer. Fördyrningar som en 
certifiering eventuellt leder till verkar nämligen drabba markägaren då denne får mindre 
betalt för marken som ska bebyggas. Om en certifiering däremot blir tillräckligt intressant 
bland de som köper och hyr bostäder och lokaler, så att efterfrågan på dessa bostäder och 
lokaler ökar påverkas inte markvärdet negativt. 
 
Utifrån dessa mervärden och merkostnader identifieras i denna uppsats en rad möjliga 
scenarier för vilken funktion BREEAM Communities kan få i stadsplaneringen i framtiden. 
Dessa scenarier skapar också olika förutsättningar för utvecklingen av hållbar stadsplanering 
i stort. Vilket scenario som blir verklighet och med det vilken framtid svensk stadsplanering 
går till mötes verkar således bero på vilka mervärden som värderas högst och även hur stora 
merkostnader som olika aktörer ser att en certifiering leder till. Hur svenskanpassningen 
görs och vilken bild olika aktörer får av BREEAM Communities verkar således kunna få stor 
inverkan på certifieringssystemets framtid i Sverige, varför de som genomför anpassningen 
bör reflektera över scenariernas konsekvenser. 
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Bilaga 1. Frågor som ställdes vid intervjuerna 
Nedanstående frågor ställdes vid alla intervjuer men har följts av en rad följdfrågor för att 
fördjupa resonemangen. Listan på frågor redovisas således bara för att ge en bild av vad som 
diskuterades under intervjuerna. Alla som intervjuades fick frågorna ungefär en vecka i 
förväg för att kunna förbereda sig och veta vad som väntade under intervjun. 
 

1. Vilken är din befattning och vad innebär det i arbetsuppgifter? 
2. Vilken roll har du i stadsutvecklingsprojektet som workshopen behandlade? 
3. Hur kommer det sig att ni intresserar er för BREEAM Communities? 
4. Varför är ni med i Betatestet? 

 
5. Vilka mervärden ser du att det skulle ge att arbeta enligt BREEAM Communities? 
6. Ser du några direkta kostnadsbesparingar? 
7. Vilka mervärden finns på lång respektive vilka på kort sikt? 
8. Finns det mervärden som blir annorlunda vid nya respektive befintliga områden? 
9. Skulle ni vara intresserade av att certifiera det stadsutvecklingsprojekt som 

betatestades enligt BREEAM Communities?  
a. Varför inte…, något annat område?...varför det området? 
b. Om ja, vad är motivet för att hållbarhetscertifiera, vad vill ni då uppnå?  

 
10. Vilka merkostnader, alltså kostnader som inte uppstår vid ”vanlig” planering, ser ni 

att BREEAM Communities kan innebära? 
11. Vem får betala?  
12. Finns det merkostnader som blir annorlunda vid nya respektive befintliga områden? 

 
13. Vilka mervärden och merkostnader ser du för andra aktörer som blir inblandade i en 

certifieringsprocess? 
 

14. Ser du ett behov av att utveckla BREEAM Communities för olika typer av 
stadsutvecklingsprojekt och/eller andra skeden (byggskede, förvaltning, uppföljning 
etc.)? 

Ser du ett behov av utveckling av ett annat certifieringssystem för stadsdelar än BREEAM 
Communities? 


