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Abstract  
The intent of this report is to distinguish the significance of interiors to obtain social 

sustainability in office environments as well as identifying selected environmental rating 

systems’ weaknesses and strengths concerning the inclusion of social criteria. To conduct the 

study an extensive literature study and several interviews have taken place. The study has 

resulted in 45 different criteria, which all are significant to obtain in a social sustainable office 

environment. To make the results easier to understand and interpret they are presented 

graphically with a custom designed tool, titled Duis Socialis. Using this tool, the criteria for 

social sustainability are presented along with the results from the review of the environmental 

rating systems.  

 

The results of this study shows that the environmental rating systems have a predominance 

towards the technical criteria in comparison with the criteria concerning sociology, culture 

and equality. This trend is most likely a consequence of the technical criteria being easier to 

quantify as well as containing distinguishable exposure-response relationships. The one 

criterion that could be identified in all of the environmental rating systems was Toxic-free 

materials. This is most likely because it is easy to quantify and is an important criterion seen 

from an environmental point of view. Six criteria were not identified in any of the systems: 

Power structures, Gender neutrality, Open spaces, Orderliness, Physically attractive interiors 

and Viable technology. 

 

None of the reviewed environmental rating systems do a clear attempt to include social 

sustainability, with the exception of WELL Building Standard. WELL Building Standard: 

New and Existing Interiors and WELL Building Standard: New and Existing Buildings were 

the environmental rating systems that fulfilled the most criteria. This may be because WELL 

Building Standard focusses on health and well-being instead of being a pure environmental 

rating system. Also, WELL Building Standard has been used to help identify the social 

criteria used in this study. The system that fulfilled least criteria was BASTA, it only fulfilled 

Toxic-free materials. This is because BASTA has a clearly stated focus on toxic-free 

materials and nothing else.  

 

The results of this study aim to increase the awareness of social sustainability and are by the 

authors of this report seen as a first step in the process. In the future the authors believe in the 

introduction of sustainability rating systems and sustainability certifications in which the 

economic, ecologic and social dimensions of sustainable development are included. 

 

Keywords: social sustainability, well-being, environmental rating systems, environmental 

certifications, office environments, interior. 
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Sammanfattning 
Denna rapport har i syfte att urskilja betydelsen av interiör för att uppnå socialt hållbara 

kontorsmiljöer samt att identifiera utvalda miljöklassningssystems styrkor och svagheter vad 

gäller inkludering av sociala kriterier. För att genomföra detta har en omfattande 

litteraturstudie gjorts och intervjuer genomförts. Detta resulterade i 45 olika kriterier för social 

hållbarhet som alla är av betydelse för att uppnå socialt hållbara kontorsmiljöer. För att 

redovisa dessa kriterier på ett lättöverskådligt vis har ett verktyg utformats, vilket benämns 

Duis Socialis. Med hjälp av detta verktyg presenteras de kriterier som i denna studie tagits 

fram för att beskriva social hållbarhet, vad som krävs för att uppnå en socialt hållbar 

kontorsmiljö samt resultatet från granskningen av de utvalda miljöklassningssystemen.  

 

Resultatet av granskningen av miljöklassningssystem visade att de mer tekniska kriterierna 

har en klar övervikt gentemot de kriterier som berör bland annat jämställdhet och visuell 

uppfattning. Detta beror troligtvis på att de tekniska kriterierna är lättare att kvantifiera och att 

det finns tydliga exponerings- och reaktionssamband mellan dem och individers välmående 

liksom miljöpåverkan. Det kriterium som återfanns i alla miljöklassningssystem var Giftfria 

material. Detta beror troligtvis på att detta kriterium är av stor vikt sett från ett 

miljöperspektiv samt att det är lätt att kvantifiera. De kriterier som helt utelämnades hos de 

granskade systemen var: Maktstrukturer, Genusneutralitet, Öppna ytor, Ordning och reda, 

Fysiskt tilltalande och Fungerande teknik.  

 

Resultaten från denna studie ses som ett viktigt steg i processen att öka medvetenheten kring 

social hållbarhet. I framtiden tror författarna av denna rapport på att utveckla konceptet 

hållbarhetssystem och hållbarhetscertifieringar där de ekonomiska, ekologiska och sociala 

dimensionerna av hållbar utveckling är inkluderade.  

 

 

Nyckelord: social hållbarhet, välbefinnande, miljöklassningssystem, miljöcertifiering, 

kontorsmiljö, interiör. 

  



iv 

 

Förord 
Detta är ett kandidatexamensarbete om 15 högskolepoäng inom civilingenjörsprogrammet 

Energi och Miljö vid Kungliga Tekniska Högskolan. Studien riktar sig till dem som vill få 

mer kunskap om vad social hållbarhet i kontorsmiljöer innebär och vilka styrkor och 

svagheter dagens miljöklassningssystem har beträffande detta ämnesområde. Studien öppnar 

även upp för fortsatta studier kring social hållbarhet i byggd miljö samt möjligheter till 

vidareutveckling av dagens miljöklassningssystem.  

 

Ett stort tack riktas till Robert af Wetterstedt och Håkan Nilsson på WSP som har varit till stor 

hjälp studien igenom och har bidragit med både kunskap och idéer. Vi vill även tacka vår 

handledare på Kungliga Tekniska Högskolan, Cecilia Sundberg, som under hela processen har 

svarat på frågor och styrt oss i rätt riktning vad gäller rapportskrivningen. 

 

Slutligen vill vi även tacka Ivana Kildsgaard på LINK arkitektur som var till stor hjälp i 

inledningsskedet av studien samt Alexandra Moore på More Design & Concept AB, Elin 

Persson och Kersti Löhman på LINK arkitektur som har tagit sig tid för intervjuer och 

bidragit med fördjupad kunskap till studien. 

 

Stockholm, juni 2016 

Linda Strajnar och Linn Sundström 
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1. Introduktion 

I detta stycke kommer en introduktion till den avsedda studien att ges tillsammans med en 

beskrivning av syfte och mål samt avgränsningar. 

1.1 Inledning 

Under de senaste decennierna har medvetenheten kring hållbar utveckling ökat med startskott 

i den definition som myntades i Brundtlandrapporten 1987. Efter detta har begreppet 

vidareutvecklats och idag finns det tre vedertagna dimensioner av hållbar utveckling: social, 

ekonomisk och ekologisk. En sektor som har stor inverkan på alla dessa dimensioner är 

byggnadssektorn, men den dimension som har uppmärksammats mest hittills är den 

ekologiska. Detta påvisas genom att flera verktyg har tagits fram för att bedöma en byggnads 

miljöpåverkan, däribland miljöklassningssystem. Att enbart eftersträva miljömedvetenhet kan 

dock innebära en inskränkning på den sociala dimensionen i och med en minskad komfort för 

användarna av byggnaderna. Det finns idag forskning som påvisar att inomhusmiljöns kvalitet 

har en stor inverkan på komfort, hälsa och prestationsförmåga hos användarna. Då vi i 

Sverige spenderar en stor del av vår tid inomhus är det därför viktigt att ta hänsyn till 

inomhusmiljöns påverkan på vår hälsa och vårt välbefinnande. Därför är det av stor vikt att 

identifiera vad som krävs för att en inomhusmiljö ska vara socialt hållbar och vad för brister 

och styrkor som dagens miljöklassningssystem har då det kommer till social hållbarhet. 

1.2 Syfte och mål 

Syftet med studien är att urskilja vad social hållbarhet i kontorsmiljöer innebär samt att 

identifiera utvalda miljöklassningssystems brister och styrkor vad gäller inkludering av 

sociala kriterier. Vidare är syftet att utforma ett grafiskt verktyg för att underlätta 

presentationen av resultatet. Projektet ämnar bidra som underlag till fortsatta studier för att i 

framtiden kunna inkludera sociala kriterier vid utformning av kontorsmiljöer och vid val av 

interiör på ett mer effektivt sätt och med större medvetenhet än idag.  

 

Ett av målen med projektet är att ta fram ett antal kriterier som bör uppfyllas för att uppnå en, 

i användarskedet, socialt hållbar kontorsmiljö. Ett annat mål är att analysera olika 

miljöklassningssystem utifrån de utvalda kriterierna och presentera dessa i en lättöverskådlig 

grafisk sammanställning som kan användas som underlag för vidare studier inom ämnet. 

 

De frågeställningar som ska besvaras i projektet är: Vilka kriterier för social hållbarhet är 

viktiga vid analys av kontorsmiljöer i användarskedet? Vilka av dessa kriterier tas upp i de 

utvalda miljöklassningssystemen och till vilken grad? Vilka slutsatser kan dras om de olika 

miljöklassningssystemens ansats att inkludera social hållbarhet? Vad bör göras på området för 

att fortsatt arbeta med att integrera social hållbarhet i miljöklassningssystem? 
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1.3 Avgränsningar 

Då begreppet social hållbarhet är mycket brett, svårdefinierat och möjligt att applicera på flera 

områden så behövs en tydlig avgränsning göras vid studier av begreppet. I detta projekt ska 

därför enbart relationen mellan social hållbarhet och interiörer i kontorsmiljöer granskas. För 

att begränsa projektet i tiden ska kriterierna för interiörer enbart formuleras för 

användarskedet, det vill säga när de är på plats på kontoret och har satts i drift. Aspekter som 

finns utanför byggnaden kommer med dessa avgränsningar att bortses från. De 

miljöklassningssystem som granskas är sådana som används i Sverige idag eller som bygg- 

och fastighetsbranschen i Sverige är intresserade av. 

1.4 Definitioner 

I detta stycke beskrivs och tydliggörs några ord och begrepp som är viktiga för att förstå 

rapportens innehåll. För några av orden och begreppen så saknas en branschenhetlig 

konsensus kring deras betydelse. I dessa fall har författarna valt en tolkning som sedan 

bibehålls rapporten igenom.  

 

Inomhusmiljö: Allt som berör den miljö som finns innanför byggnadsskalet. Detta inkluderar 

ventilation, akustik, ljus och interiör etc.  

 

Interiör: Det invändiga i en byggnad, allt från möbler och dekor till fönster, målarfärg och 

ventilationssystem.  

 

Miljöklassningssystem: En klassificering av en byggnad eller byggvara baserat på ett antal 

miljökriterier. I denna rapport är miljöklassningssystem ett samlingsnamn för både 

miljöklassningssystem och miljöcertifieringar.  

 

Miljöcertifiering: En klassificering av en byggnad baserat på ett antal kriterier där en tredje 

part genomför en granskning av kriterieuppfyllnaden och tilldelar certifiering. 

 

Gröna byggnader: En grön byggnad är en byggnad som är konstruerad på ett sådant vis att 

den totala påverkan på miljön ska minska bland annat genom att effektivisera 

resursanvändningen, säkra en god hälsa för de som vistas i byggnaden samt förbättra de 

anställdas prestationsförmåga (CalRecycle, 2014).  

2. Bakgrund 

Den vanligaste definitionen av hållbar utveckling, sett till hur ofta den citeras, har sitt 

ursprung i “Our Common Future”, även kallad Brundtlandrapporten, som publicerades år 

1987. Rapporten är ett resultat av World Commission on Environment and Development som 

initierades av FNs generalförsamling 1982 (Kates, Parris och Leiserowitz, 2005, s. 10). 

Definitionen lyder som följer: “[...] the ability to make development sustainable to ensure that 
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it meets the needs of the present without compromising the ability of future generations to 

meet their own needs.” (World Commission on Environment and Development, 1987). 

På World Summit on Sustainable Development år 2002 utvecklades Brundtlands definition av 

hållbar utveckling ytterligare med införandet av tre dimensioner: ekonomisk, ekologisk och 

social. Dessa tre dimensioner av hållbar utveckling antogs snabbt, dock saknades det en 

universell enighet om vad dessa egentligen innebar (Kates, Parris och Leiserowitz, 2005, s. 

12). 

2.1  Social hållbarhet 

Den sociala dimensionen av hållbar utveckling är den dimension som har varit svårast att 

definiera och därmed även mäta (Pareja-Eastaway, 2012, s. 502-503). Forskare tolkar 

begreppet social hållbarhet olika vilket har lett till flera definitioner. Vissa forskare fokuserar 

på de individuella aspekterna så som möjligheten för varje individ att utvecklas, medan andra 

har valt ett större perspektiv där huvudfokus ligger på hur samhället kan samverka och nyttja 

resurser för att växa (ibid).  

 

WACOSS Housing and Sustainable Communities Indicators Project i Australien definierar 

social hållbarhet som “The impact of formal and informal systems, structures, processes and 

relationships on the current and future livability and health of communities.” (Barron & 

Gauntlett, 2002). Vidare har Folkhälsomyndigheten (2014) valt att definiera social hållbarhet 

enligt följande: "Social hållbarhet har en avgörande betydelse för det demokratiska samhället 

och är helt nödvändig ur ett samhällsekonomiskt perspektiv. Ett socialt hållbart samhälle är 

resilient, men samtidigt förändringsbenäget och ett samhälle där människor lever ett gott liv 

med god hälsa, utan orättfärdiga skillnader.". Kungliga Tekniska Högskolan (2015) menar att 

social hållbarhet handlar om bland annat välbefinnande och individens behov men även om 

rättvisa, makt och rättigheter. 

 

Enligt Chiu (2003), citerad i El-Husseiny & Kesseiba (2012, s. 792) går social hållbarhet att 

förklara utifrån tre olika infallsvinklar. Den första infallsvinkeln menar att social och 

ekologisk hållbarhet kan likställas med varandra medan den andra menar att social hållbarhet 

behövs för att kunna uppnå en ekologisk hållbarhet. Den tredje infallsvinkeln innebär däremot 

att social hållbarhet inte har med ekologisk hållbarhet att göra utan handlar om att förbättra 

människors välbefinnande samt skapa en jämn fördelning av resurser för att reducera 

utanförskap och destruktiva maktkamper (El-Husseiny & Kesseiba, 2012, s. 792). Utifrån 

detta blir det tydligt att social hållbarhet går att definiera och anpassa utefter det synsätt som 

efterfrågas.  

2.2 Gröna byggnader 

Byggnadssektorn är en sektor som har väldigt stor inverkan på alla aspekter av den hållbara 

utvecklingen: social, ekonomisk och ekologisk (Shi et al., 2016, s. 107). Detta beror bland 

annat på byggnader och byggnationers stora energikonsumtion och miljöpåverkan. För att 

motarbeta den negativa påverkan från byggnadssektorn så har stora ansträngningar vidtagits, 
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bland annat genom att främja så kallade gröna byggnader. Enligt Shi et al. (2016, s. 107) finns 

det flera studier som har visat att gröna byggnader leder till miljöfördelar såsom mindre 

energikonsumtion, högre energieffektivitet, mindre bygg- och rivningsavfall likväl som ökad 

prestationsförmåga hos byggnadens användare och en förbättrad bild av organisationen. För 

att förenkla utvecklingen av gröna byggnader har särskilda bedömningssystem utvecklats, 

exempelvis miljöcertifieringarna BREEAM från Storbritannien och LEED från USA (Shi et 

al., 2016, s. 107). 

 

Emellertid har en del studier ifrågasatt de identifierade fördelarna med gröna byggnader och 

således även miljöklassningssystemen. Att eftersträva miljömedvetenhet i gröna byggnader 

kan innebära mindre komfort för användarna av byggnaden (Shi et al., 2016. s. 108). Enligt 

Al horr et al. (2016, s. 2) beskrivs det i ASHRAE Standard 55-2004 - Thermal Environmental 

Conditions for Human Occupancy att nya byggregler, lagstiftningar och riktlinjer för gröna 

byggnader sällan tar hänsyn till de psykologiska, kulturella och sociala dimensionerna av 

hållbar utveckling. Det är också vanligt att forskning kring hållbara byggnader och 

användares välmående enbart fokuserar på energiprestanda, dagsljus, akustik, ventilation och 

feedback från användarna (Al horr et al., 2016, s. 7).  

 

Till följd av detta uppstår det ibland konflikter mellan användarnas välmående och den gröna 

byggnadens prestanda. Exempelvis är det positivt ur ett energieffektivitetsperspektiv att sänka 

ventilationshastigheten medan ur ett välmåendeperspektiv bör den vara större för att kunna 

skingra partiklar i luften (Al horr et al., 2016, s. 4). Kritik riktats även mot bruket av öppna 

kontorslandskap. Ur en miljösynpunkt är bruket av öppna kontorslandskap att föredra, 

nackdelen är dock att användarna lätt kan besväras av störande ljud och bristen på avskildhet 

(Shi et al., 2016, s. 108). Likväl har den termiska komforten ifrågasatts då det i gröna 

byggnader kan bli högre luftfuktighet och temperatur under sommaren i vissa delar av 

byggnaderna (ibid).  

2.3 Inomhusmiljöer 

Enligt Al horr et al. (2016, s. 2) så påvisar forskning att inomhusmiljöns kvalitet (eng. indoor 

environmental quality, IEQ) har stor inverkan på komfort, hälsa och prestationsförmåga. I 

begreppet IEQ innefattas termisk, akustisk och visuell komfort samt luftkvalitet (Al horr et 

al., 2016, s. 2). Även faktorer så som byggnadens utformning och materialval samt hur 

byggnaden används och vårdas påverkar inomhusmiljön (Folkhälsomyndigheten, 2016). I 

Sverige tillbringar vi en stor del av vår tid inomhus och därför är det viktigt att inomhusmiljön 

inte påverkar vår hälsa eller vårt välbefinnande negativt (Socialstyrelsen, 2009, s. 12). Studier 

har visat att det räcker med några få symptom på besvär och obehag från inomhusluften för att 

prestationsnivån hos brukarna i byggnaden ska sjunka (Al horr et al., 2016, s. 2). År 2009 

redovisade Socialstyrelsen i sin Miljöhälsorapport att hela en femtedel av den svenska vuxna 

befolkningen upplever att inomhusmiljön i bostaden, på arbetet eller i skolan har bidragit till 

olika symptom så som trötthet, klåda i ögonen, nästäppa och huvudvärk (Socialstyrelsen, 

2009, s. 87).  
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Idag regleras arbetsplatsers förhållanden av arbetsmiljölagen och de föreskrifter som 

Arbetsmiljöverket har tagit fram. Faktorer som berör inomhusmiljön är t.ex. ventilation, 

temperatur och buller (Arbetsmiljöverket, 2015). Dessa faktorers samband med IEQ lyfts 

fram i 2 kap 4 § som säger att “de arbetshygieniska förhållandena när det gäller luft, ljud, ljus, 

vibrationer och liknande ska vara tillfredsställande.” (SFS 2014:659).  Andra faktorer som 

arbetsmiljölagen lägger vikt vid står i 2 kap 1 §: “Arbetsmiljön ska vara tillfredsställande med 

hänsyn till arbetets natur och den sociala och tekniska utvecklingen i samhället” och 

“Arbetsförhållandena ska anpassas till människors olika förutsättningar i fysiskt och psykiskt 

avseende” (SFS 2014:659). 

2.4 Miljöklassningssystem 

Under det senaste decenniet har flera koncept och verktyg utvecklats för att bedöma och 

utvärdera byggnaders prestanda, byggnadsmaterial och specifika aspekter av byggnader, 

bland dessa finns miljöklassningssystem (Bluyssen, 2009, s. 808-809). Dock saknas det ofta 

fullständiga kriterier för sociala aspekter för inomhusmiljön i dessa verktyg. Enligt Bluyssen 

(2009, s. 809) tas inte några kriterier för livskvalitetsaspekter såsom tillgänglighet och 

säkerhet samt sociala och kulturella värden upp i befintliga metoder, exempelvis i BREEAM 

och LEED. Att denna dimension saknas i många miljöklassningssystem försvårar definitionen 

av de andra dimensionerna ekonomi och miljö då de i högsta grad alla är relaterade till 

varandra (Bluyssen, 2009. s. 809).  

 

Idag existerar det inte heller enligt Bluyssen et al., (2011, s. 2632) någon konsensus kring 

vilka psykologiska eller sociala indikatorer som kan användas för att göra en bedömning av 

relationen mellan kontors inomhusmiljö och användarnas välmående. Studier har påvisat att 

det finns en relation mellan kontors inomhusmiljö och användarnas välmående och hälsa, och 

nyare studier har även påvisat att inomhusmiljöer kan ge psykiska effekter. Det är dock svårt 

att göra bedömningar av exponerings- och reaktionssamband mellan inomhusmiljö och 

välmående utan någon rådande konsensus (Bluyssen et al., 2011, s. 2632).  

 

Det som försvårar framväxten av en konsensus kring bedömningen är att samverkan mellan 

inomhusmiljö och individers välmående är väldigt komplex (Bluyssen et al., 2011, s. 2632; 

Socialstyrelsen, 2009, s. 12). Detta beror bland annat på att många exponerings- och 

reaktionssamband inte än har kvantifierats eller ens identifierats. Det kan även bero på att 

exponeringstiden och reaktionstiden för användare varierar stort (Bluyssen et al., 2011, s. 

2634). Alla användare har även exponerats för andra inomhusmiljöer tidigare eller simultant 

vilket gör att studier blir osäkra. Ytterligare en aspekt som gör det svårt att fastställa en 

relation mellan inomhusmiljö och hälsa är att varje användare kan reagera olika beroende på 

livsstil, socioekonomisk bakgrund, medicinskt tillstånd, beteendemönster, personlighet och 

tillfälligt humör (ibid). 
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3. Metod 

Detta projekt består av en omfattande studie för att ta fram kriterier för en socialt hållbar 

kontorsmiljö samt en granskning och analys av hur utvalda miljöklassningssystem uppfyller 

dessa kriterier. För att genomföra detta har litteraturstudier och intervjuer genomförts. 

Resultatet av analysen av miljöklassningssystemen redovisas med hjälp av ett eget utformat 

verktyg. 

3.1 Val av kriterier för social hållbarhet i kontorsmiljö 

För att identifiera och fastställa vilka kriterier som är av betydelse för social hållbarhet i 

kontorsmiljöer användes olika metoder för att skapa en helhetsbild. Den första etappen för att 

bestämma kriterierna bestod av en omfattande litteraturstudie av vetenskaplig litteratur. 

Källorna för studien har främst varit arbetsmiljölagen, Socialstyrelsens Miljöhälsorapport från 

2009 och WELL Building Standard. För att säkerställa att den insamlade informationen är 

objektiv och trovärdig har den kritiskt granskats och till största möjliga mån har triangulering 

genomförts. WELL Building Standard är ett certifieringssystem för byggnaders funktioner 

och inverkan på hälsa och välmående som är baserat på tidigare forskning inom området 

(International Well Building Institute, 2016, s.1).  

 

Vidare genomfördes intervjuer med personer som är kunniga inom ämnesområdet. De 

personer som intervjuades var Kersti Löhman, inredningsarkitekt på arkitekturkontoret LINK 

arkitektur, Elin Persson, utbildad arkitekt som arbetar med inredningsarkitektur på LINK 

arkitektur, och Alexandra Moore, ägare av arkitekt- och konceptföretaget More Design & 

Concept AB. Dessa personer valdes ut i samråd med Robert af Wetterstedt som är 

miljökonsult på WSP Environmental (ett av affärsområdena på analys- och 

teknikkonsultföretaget WSP) och Ivana Kildsgaard som är hållbarhetschef på arkitektkontoret 

LINK arkitektur.  

 

Intervjuerna var semistrukturerade och genomfördes med syftet att ta reda på hur aktörer inom 

branschen arbetar med social hållbarhet idag samt vilka kriterier för social hållbarhet 

intervjupersonerna finner viktiga. Ett par dagar innan respektive intervju genomfördes fick 

intervjupersonen ta del av vad intervjun skulle handla om samt några av de frågor som skulle 

tas upp, detta för att få en möjlighet till eventuell förberedelse. I början av intervjuerna fick 

intervjupersonen information om att resultatet enbart kommer användas i projektet och inte 

till några andra ändamål. De fick även information om att de har rätt att avsluta intervjun när 

som helst eller välja att inte svara på någon fråga, detta utan att det skulle komma att 

reflekteras negativt i rapporten. Intervjuerna transkriberades inte men noggranna anteckningar 

fördes. Dessa sammanställdes direkt efter intervjutillfället för att få så bra återgivning som 

möjligt. De frågor som ställdes under intervjuerna skiljer sig åt till viss del och redovisas i 

bilaga 1.  

 

Slutligen har viss vikt lagts vid vad författarna av denna rapport har ansett är viktigt vid valet 

av kriterier för social hållbarhet. Författarnas åsikt har grundats på reflektion av insamlad 
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information, egna erfarenheter och utbildningsbakgrund. Det har även varit författarna som 

har haft det sista ordet kring vilka kriterier som har valts ut.  

 

Utifrån de identifierade kriterierna kunde olika områden urskiljas. Dessa områden delades in i 

teman och därefter fördelades kriterierna in under dessa teman.  

3.2 Utformning av Duis Socialis 

För att på ett lättöverskådligt vis redovisa resultat från granskningarna av de valda 

miljöklassningssystemen utformades ett eget verktyg. Utgångspunkten för den grafiska 

utformningen har varit WSPs egna verktyg WSP Orbis (se bilaga 2). WSP Orbis är ett 

teoretiskt förankrat verktyg för hållbarhetsledning som bygger på uppfyllnad av olika 

kriterier, där kriterierna är uppdelade i fyra olika kategorier: ekonomi, miljö, process och 

social (WSP, u.å.). Med programmet Microsoft Visio Professional 2013 har WSP Orbis 

designats om för att passa de identifierade kriterierna. Detta verktyg är döpt till Duis Socialis 

(latin för social hållbarhet).  

3.3 Granskning av miljöklassningssystemen 

Valet av de miljöklassningssystem som granskades gjordes till stor del i samråd med Robert 

af Wetterstedt på WSP Environmental och Ivana Kildsgaard på LINK arkitektur. De gav 

förslag på ett tjugotal olika miljöklassningssystem och andra verktyg att granska och därefter 

gjordes ett urval baserat på tillgänglighet, överensstämmelse med studiens syfte och med 

hänsyn till studiens tidsbegränsning. Valet av de slutliga miljöklassningssystemen baserades 

på att de skulle vara sådana som används i Sverige idag eller som bygg- och 

fastighetsbranschen i Sverige är intresserade av. De skulle även vara applicerbara på 

byggnadsmaterial, byggnader och/eller inomhusmiljöer samt kontorsmiljöer.  

 

Granskningen av miljöklassningssystemen utfördes i två steg. Det första steget innebar att 

skriva en sammanfattning av vad respektive miljöklassningssystem utgår från, vad det baseras 

på och annan information som kan vara av betydelse för arbetet. Detta gjordes genom att 

samla information från miljöklassningssystemens respektive hemsida. Steg två utgjordes av 

granskning av de kriterie- eller certifieringsdokument som återfinns för respektive 

miljöklassningssystem med syfte att identifiera vilka av de framtagna kriterierna för social 

hållbarhet som uppfylls. För att säkerställa validitet och reliabilitet granskades varje 

dokument ett flertal gånger. Miljöklassningssystemen bedömdes utifrån en skala med tre steg: 

kriteriet uppfylls helt, delar av kriteriet uppfylls och kriteriet uppfylls ej. Därefter fördes 

resultatet in i Duis Socialis. För att kriteriet ska bedömas vara helt uppfyllt och därmed 

tilldelas grön färg i Duis Socialis krävs det att allt som står i kriteriebeskrivningen ska vara 

uppfyllt. Ifall vissa delar saknas eller om kriteriet är vagt beskrivet i miljöklassningssystemets 

kriteriedokument uppfylls det delvis och tilldelas gul färg i Duis Socialis. Om kriteriet inte 

nämns över huvud taget kommer det tilldelas ljusgrå färg i Duis Socialis. Avslutningsvis 

redovisades även resultatet från en sammanslagning av alla miljöklassningssystem i en slutlig 

Duis Socialis.  
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Miljöklassningssystemen som granskades i denna rapport var: BASTA, BREEAM In-Use 

International, BREEAM-SE, Byggvarubedömningen, LEED Operation and Maintenance: 

Existing Building, LEED Building Design and Construction: New Constructions, LEED 

Building Design and Construction: Core and Shell, Living Building Challenge, 

Miljöbyggnad: Befintliga byggnader, Miljöbyggnad: Nyproduktion, SundaHus, Svanen 031, 

WELL Building Standard: New and Existing Interiors, WELL Building Standard: New and 

Existing Buildings samt WELL Building Standard: Core and Shell.  

4. Resultat 

I detta avsnitt kommer kriterierna för att bedöma social hållbarhet i kontorsmiljöer, det 

grafiska verktyget Duis Socialis samt granskningarna av de utvalda miljöklassningssystemen 

att redovisas. 

4.1 Kriterier för social hållbarhet i kontorsmiljö 

Kriterierna för social hållbarhet i kontorsmiljöer, med avseende på interiörer, som redovisas i 

tabell 1 har tagits fram genom intervjuer med personer som är kunniga inom ämnesområdet, 

litteraturstudier av arbetsmiljölagen, Socialstyrelsens Miljöhälsorapport från 2009 och WELL 

Building Standard samt författarnas egna reflektioner och åsikter.  

Tabell 1. Kriterier för social hållbarhet i kontorsmiljö. 

OMRÅDE LUFT    

TEMA Ventilation    

KRITERIER Effektiv ventilation 
Säkerställa en effektiv 
ventilation för att 
transportera bort fuktig och 
förorenad luft samt att 
släppa in ny luft utifrån. 
Undermålig ventilation kan 
öka smittspridning, ge 
upphov till astmasymtom 
samt försämrade 
arbetsprestationer. 

Luftfiltrering 

Minimera halten pollen 

och andra allergener 

samt partiklar från 

industri och trafik som 

släpps in i 

inomhusluften genom 

ventilationen. 

Naturlig ventilation 

Möjligheten att öppna 

fönster ska finnas för 

att ge användarna 

möjlighet till frisk luft 

och egenreglering av 

temperatur. 

Luftfuktighet 

Genom att hålla en 

rekommenderad (inte 

för hög eller för låg) 

luftfuktighet minimeras 

risken för uppkomst av 

mögel och andra 

bakterier samt 

uttorkning av 

slemhinnor och hud. 

OMRÅDE LJUD    

TEMA Ljudnivåer    

KRITERIER Anpassad ljudnivå 

Det är av stor vikt att 

upprätthålla en god och 

behaglig ljudmiljö samt 

akustisk komfort, 

exempelvis genom att 

begränsa störande ljud från 

olika system samt andra 

aktiviteter inom byggnaden. 

Ljudisolering utifrån 

Mängden ljud som 

tränger in i byggnaden 

utifrån ska begränsas. 

Störande ljud från 

utomhusmiljöer kan 

orsaka långvariga 

fysiologiska problem då 

det utlöser 

stresshormon. 

Ljuddämpande ytor 

Genom att använda 

ljuddämpande material 

och smart möblering 

kan störande ljud 

inomhus minimeras och 

akustisk komfort 

uppnås. 

Ljudbarriärer 

Genom användandet av 

ljudbarriärer såsom 

korridorer, väggar och 

dörrar kan ljud 

begränsas till specifika 

ytor och områden. 
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OMRÅDE LJUS    

TEMA Dagsljus    

KRITERIER Dagsljusinsläpp 

Alla individer ska ha tillgång 

till naturligt dagsljus då 

detta är bra för hälsan och 

hjälper till att behålla en 

naturlig dagsrytm. 

Solskydd 

Då starkt solljus kan 

orsaka obehag i forma 

av värme och trötthet 

ska det finnas solskydd 

som dämpar 

solljusinstrålningen vid 

behov. 

  

TEMA Ljuskällor    

KRITERIER Lämplig belysning 

Olika sorters ljuskällor ska 

finnas att tillgå och de ska 

kunna justeras efter behov. 

Rätt ljusstyrka 

Installerad belysning ska 

vara anpassad för 

aktiviteten som är tänkt 

att bedrivas på 

arbetsplatsen. 

Färgkvalitet 

Ljuskällan ska återge en 

god färgkvalitet för att 

förhindra interiören 

från att se tråkig eller 

omättad ut. 

Behaglig bländning 

Ljuskällorna ska ha en 

intensitet som inte är 

bländande, och i annat 

fall ska lämplig 

avskärmning finnas. 

Interiörer ska även 

reflektera lagom mängd 

ljus så arbetsplatsen blir 

upplyst utan att blända. 

OMRÅDE MATERIAL    

TEMA Smarta materialval    

KRITERIER Giftfria material 

Minimera halten av 

hälsofarliga och 

allergiframkallande ämnen 

hos interiören genom att 

göra smarta material- och 

färgval. 

Cirkulär interiör 1 

Det material som 

används i byggnaden 

och interiören ska i så 

stor mån som möjligt 

vara återvunnet eller 

återanvänt. 

Cirkulär interiör 2 

Det material som 

används i byggnaden 

och interiören ska i så 

stor mån som möjligt 

kunna återanvändas 

eller återvinnas i 

slutskedet. 

Fuktkontroll 

Vara medveten om vilka 

material i byggnaden 

och interiören som lätt 

drabbas av fukt- och 

mögelskador och 

kontrollera dessa 

regelbundet. 

TEMA Medvetna materialval   

KRITERIER Fysiskt tilltalande 

Använda interiör och 

material som ökar 

komforten för individerna i 

kontorsmiljön, exempelvis 

använda mjuka och 

ergonomiska stolar samt 

material som ger en 

behaglig 

temperaturupplevelse. 

Estetiskt tilltalande 

Skapa en estetiskt 

tilltalande miljö med 

genomtänkta material- 

och färgval. 

Etik och moral 

Göra etiskt och 

moraliskt medvetna 

materialval, exempelvis 

undvika material som 

producerats under 

dåliga arbetsvillkor eller 

av barn. 

Naturliga material 

I enlighet med biophilia-

hypotesen1 ska 

inomhusmiljön skapa en 

samhörighet mellan 

användare och naturen. 

Att exponeras för 

naturbilder eller utsikter 

kan snabba på läknings-

processer och 

uppmuntra positiva 

känslor.  

  

                                                 
1 International Well Building Institute, The Well Building Standard v1. 2016, s. 140. 



10 

 

OMRÅDE TEKNIK    

TEMA Teknikmöjligheter    

KRITERIER Fungerande teknik 

För att minimera faktorer 

som kan utlösa stress ska 

den teknik som används 

vara användarvänlig, 

funktionell och väl anpassad 

för syftet. 

Flexibel teknik 

Ha tekniklösningar som 

möjliggör flexibilitet i 

arbetet, flexibilitet på 

arbetsplatsen och 

uppmuntrar till färre 

resor i arbetet.  

  

OMRÅDE SÄKERHET    

TEMA Trygghet    

KRITERIER Brottsreducering 

Maximera säkerheten för 

alla användare och skapa en 

tryggare miljö. Risken för 

inbrott och stöld minimeras 

genom att installera larm-

system och fastställa 

säkerhetsrutiner. 

Olycksförebyggande 

Minimera risken för 

olyckor för alla 

användare genom att 

säkerställa en god fysisk 

miljö där olycksfall som 

exempelvis skärsår, 

brännskador och 

klämskador förebyggs. 

Det ska även finnas en 

tydlig utrymningsplan 

samt första hjälpen-

utrustning. 

  

OMRÅDE ORDNING    

TEMA Trivsel    

KRITERIER Lättstädad miljö 

Förenkla städning genom 

smarta materialval, design 

och möblering för att 

säkerställa en trivsam och 

hälsosam inomhusmiljö. Det 

ska finnas ett obligatoriskt 

städschema för att 

säkerställa kontinuerlig och 

noggrann städning. 

Ordning och reda 

Det ska finnas 

möjligheter till att 

organisera tillhörigheter 

och material för att 

säkerställa en lugn, 

trivsam och 

strukturerad inomhus-

miljö. 

  

OMRÅDE RÖRELSE    

TEMA Fysisk aktivitet    

KRITERIER Vardagsmotion 

Det är viktigt med 

tillgängliga korridorer och 

trappor på arbetsplatsen för 

att uppmuntra till naturlig 

fysisk aktivitet i det 

vardagliga arbetet. 

Aktiva möbler 

För att öka produktivitet 

och implementera små 

fysiska aktiviteter i 

arbetsdagen ska 

användare kunna 

justera möbler till olika 

arbetspositioner. 

Öppna ytor 

Att med hjälp av interiör 

skapa öppna områden 

uppmuntrar till rörelse, 

möten, kommunikation 

och ett aktivt 

rörelsemönster i 

utrymmet. 
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OMRÅDE KOMFORT    

TEMA Ergonomi    

KRITERIER Fysisk ergonomi 

Arbetsmöblerna ska vara 

ergonomiska och gå att 

justera efter arbetsposition 

då repetitivt arbete ofta 

sliter på samma muskler och 

ligament. 

Visuell ergonomi 

För att öka komforten 

hos användaren ska 

höjden på datorn samt 

avståndet mellan skärm 

och användare kunna 

justeras. Ljuset i 

utrymmet ska även 

anpassas för att 

motverka bländning via 

datorn. 

  

TEMA Välbehag    

KRITERIER Termisk komfort 

Användaren ska uppleva 

termisk komfort. Detta 

innebär bland annat att 

utrymmen ska vara dragfria, 

lagom ventilerade, väl 

isolerade samt hålla en 

behaglig lufttemperatur och 

fuktighet. 

Odörbekämpning 

Alla lukter ska hållas 

neutrala och utrymmen 

utformas så att dofter 

inte sprider sig vidare i 

lokalen. Detta för att 

starka odörer kan skapa 

irritation hos användare 

och initiera reaktioner 

på slemhinnor och 

astmabesvär. 

  

OMRÅDE KULTUR    

TEMA Kulturvärden    

KRITERIER Kulturarv 

Skydda och låta bevara 
fornminnen och kulturarv på 
lämpligt vis. 

   

OMRÅDE VÄLBEFINNANDE    

TEMA Sinne    

KRITERIER Design och stil 

För att stimulera 
användarnas sinne och 
uppmuntra produktivitet ska 
design och utformning tas i 
beaktning. Lämpligen 
utformas arbetsplatsen i ett 
eget tema för maximal 
inspiration.  

Variation i arbetsmiljö 

Möjliggöra för variation 

i arbetsmiljö genom att 

ge möjlighet att 

exempelvis arbeta i 

tysta rum, grupprum, 

soffor och vid skrivbord. 

Vidare ska det även 

finnas fikarum, rum 

med mikrovågsugnar 

och matsal som är skilda 

från de övriga 

arbetsytorna. 

Lämplig dimensionering 

Det ska vara lämplig 

dimensionering på 

utrymmen baserat på 

tänkt aktivitet. Detta för 

att skapa luftiga miljöer 

där användare trivs och 

inte känner sig 

instängda eller 

begränsade. 

Utsikt 

Alla arbetsplatser ska ha 
tillgång till en 
tillfredsställande utsikt 
ut från byggnaden. 
 

 Växtlighet 

För att öka trivseln på 

arbetsplatsen ska växter 

placeras ut i valda 

utrymmen. 
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OMRÅDE INKLUSION    

TEMA Jämställdhet    

KRITERIER Tillgänglighet för alla 

Alla oavsett 

funktionsnedsättning ska 

kunna ha obegränsad 

rörlighet i utrymmena. 

Öppen atmosfär 

Alla oavsett kön, 

etnicitet, ålder eller 

social bakgrund ska 

känna sig välkomna och 

respekterade. 

Genusneutralitet 

Miljön på arbetsplatsen 

ska vara genusneutral 

för att främja 

jämställdhet och öka 

trivseln. 

Maktstrukturer 

Interiören ska inte bidra 

till att förstärka den 

hierarkiska ordningen 

på arbetsplatsen.  

 

 

4.2 Duis Socialis 

Det egna verktyget Duis Socialis (se figur 1) är designat med utgångspunkt i WSPs egna 

verktyg WSP Orbis (se bilaga 2). Avläsning i figuren startar från mitten vid social hållbarhet. 

Social hållbarhet delas sedan in i 12 olika områden: Luft, Ljud, Ljus, Material, Teknik, 

Säkerhet, Ordning, Rörelse, Komfort, Kultur, Välbefinnande och Inklusion. Utanför dessa 

områden finns sedan de 45 olika kriterier (se tabell 1) som infaller under de olika områdena. 

Längst ut i figuren är alla kriterier uppdelade i 15 olika teman. Exempelvis har området Ljus 

sex olika kriterier som är uppdelade i två olika teman: Dagsljus och Ljuskällor. I figur 2 

tydliggörs detta.  
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Figur 1. Standardiserad Duis Socialis. 
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Figur 2. Beskrivning av Duis Socialis uppbyggnad. 

 

 

4.3 Miljöklassningssystem 

I det här avsnittet presenteras en kort beskrivning av de miljöklassningssystem som har valts 

ut för granskning samt resultaten av granskningarna med hjälp av verktyget Duis Socialis. I 

Duis Socialis motsvarar grön färg att hela kriteriet uppfylls, gul färg motsvarar att delar av 

kriteriet uppfylls eller att kriteriet endast nämns vagt och ljusgrå färg motsvarar att kriteriet 

inte uppfylls alls. 
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4.3.1 BASTA 

BASTA ägs av IVL Svenska Miljöinstitutet och Sveriges Byggindustrier. Systemet vänder sig 

till fastighetsägare, arkitekter, byggkonstruktörer, privatpersoner och liknande som vill fasa ut 

ämnen med farliga egenskaper från bygg- och anläggningsprodukter genom att göra medvetna 

materialval. De krav som finns för produkterna är till största del baserade på EU:s förordning 

REACH. De produkter som uppfyller BASTA:s krav finns samlade i en databas (BASTA, 

2015).  

 

I figur 3 redovisas resultatet från granskningen av BASTA utifrån kriterierna för social 

hållbarhet i tabell 1. 

 

 
Figur 3. Resultatet från granskningen av BASTA (BASTA, 2016). Grönt betyder att kriteriet uppfylls helt, gult betyder att det 

uppfylls delvis och ljusgrått att det inte uppfylls.  
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4.3.2 BREEAM In-Use International 

BREEAM In-Use International är en internationell bedömningsmetod som kan användas för 

redan existerande byggnader som inte är bostadshus. Metodens syfte är att hjälpa 

fastighetsinvesterare, ägare, chefer och brukare att genomföra hållbara förbättringar samt 

kontinuerligt sköta fastigheter effektivt. BREEAM In-Use International är ett nätbaserat 

verktyg som tillåter användare att registrera, utvärdera och certifiera byggnaders prestanda 

(BREEAM, 2015a). Bedömningsprocessen är uppdelad i tre delar: Asset Performance, 

Building Management och Occupier Management. De betyg som byggnaden kan få är 

Unclassified, Acceptable, Pass, Good, Very Good, Excellent eller Outstanding. För 

närvarande kan byggnader certifierade med BREEAM In-Use International hittas i 25 länder 

(BREEAM, 2015b). 

 

I figur 4 redovisas resultatet från granskningen av BREEAM In-Use International utifrån 

kriterierna för social hållbarhet i tabell 1. 
  

 
Figur 4. Resultatet från granskning av BREEAM In-Use International (BREEAM, 2015b). Grönt betyder att kriteriet uppfylls 

helt, gult betyder att det uppfylls delvis och ljusgrått att det inte uppfylls.  
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4.3.3 BREEAM-SE 

BREEAM-SE är en svensk version av BREEAM Europe Commercial 2009 som tar upp 

relevanta standarder inom miljö- och energiområdet. Det har utvecklats av Sweden Green 

Building Council (SGBC) i samarbete med BRE Global. Det internationella BREEAM 

(Building Research Establishment Environmental Assessment Method) är den mest använda 

miljöbedömningsmetoden för byggnader med över 115 000 certifierade och 700 000 

registrerade enheter. BREEAM syftar till att ge byggnader med låg miljöpåverkan ett 

erkännande på marknaden och att uppmuntra till utvecklingen av innovativa lösningar som 

bidrar till att minska byggnaders miljöpåverkan. BREEAM arbetar med ett poängsystem där 

byggnaden tilldelas poäng utifrån tio områden med utgångspunkt i dess miljöprestanda. 

Poängen summeras sedan till en totalpoäng som ger byggnaden ett visst betyg. De möjliga 

betygen är Pass, Good, Very Good, Excellent eller Outstanding (Sweden Green Building 

Council, 2013. s. 6).  

 

I figur 5 redovisas resultatet från granskningen av BREEAM-SE utifrån kriterierna för social 

hållbarhet i tabell 1. 

 
Figur 5. Resultatet från granskning av BREEAM-SE (Swedish Green Building Council, 2013). Grönt betyder att kriteriet 

uppfylls helt, gult betyder att det uppfylls delvis och ljusgrått att det inte uppfylls. 



18 

 

4.3.4 Byggvarubedömningen 

Den ekonomiska föreningen Byggvarubedömningen är skapad av bygg- och 

fastighetsbranschens stora aktörer. Byggvarubedömning bedömer och tillhandahåller 

information om byggvaror utifrån miljö- och hälsoaspekter. Bedömningskriterierna baseras 

till största delen på byggvarornas kemiska innehåll och livscykelperspektiv och utgår framför 

allt från förordningarna REACH och CLP (Byggvarubedömningen, 2015, s. 3-5). Varje 

produkt som granskas bedöms utifrån en skala (rekommenderas, accepteras eller undviks) och 

därefter viktas alla bedömningar ihop till en slutlig bedömning (Byggvarubedömningen, 2015, 

s. 24).  

 

I figur 6 redovisas resultatet från granskningen av Byggvarubedömningen utifrån kriterierna 

för social hållbarhet i tabell 1.  

 

 
Figur 6. Resultatet från granskning av Byggvarubedömningen (Byggvarubedömningen, 2015). Grönt betyder att kriteriet 

uppfylls helt, gult betyder att det uppfylls delvis och ljusgrått att det inte uppfylls. 
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4.3.5 LEED 

LEED är en internationell standard med samma kriterier över hela världen. Standarden 

innehåller versioner för alla sorters byggnader, bostäder, lokalbyggnader och stadsdelar i 

nybyggnadsskede, ombyggnadsskede eller i befintligt skick. Bedömning görs inom områdena 

närmiljö, vattenanvändning, energianvändning, material och inomhusklimat. Bonuspoäng kan 

även uppnås för innovation i projektet. LEED baseras på ett poängsystem där poängen 

genererar betygen Certifierad, Silver, Guld eller Platinum (Sweden Green Building Council, 

u.å). Det finns olika typer av certifieringar och alla är anpassade efter olika skeden i 

byggnadsprocessen och typer av byggnader samt områden. De standarder som har studerats i 

denna studie är Building Operations and Maintenance: Existing Buildings, Building Design 

and Construction: New Construction och Building Design and Construction: Core and Shell 

(U.S. Green Building Council, 2016a). 

 

I figur 7, 8 och 9 redovisas resultatet från granskningen av LEED Building Operations and 

Maintenance: Existing Buildings, Building Design and Construction: New Construction samt 

Building Design and Construction: Core and Shell utifrån kriterierna för social hållbarhet i 

tabell 1. 
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Figur 7. Resultatet från granskning av LEED Building Operations and Maintenance: Existing Buildings (U.S. Green 

Building Council, 2016b). Grönt betyder att kriteriet uppfylls helt, gult betyder att det uppfylls delvis och ljusgrått att det inte 

uppfylls. 
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Figur 8. Resultatet från granskning av LEED Building Design and Construction: New Construction (U.S. Green Building 

Council, 2016c). Grönt betyder att kriteriet uppfylls helt, gult betyder att det uppfylls delvis och ljusgrått att det inte uppfylls. 
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Figur 9. Resultatet från granskning av LEED Building Design and Construction: Core and Shell (U.S. Green Building 

Council, 2016c). Grönt betyder att kriteriet uppfylls helt, gult betyder att det uppfylls delvis och ljusgrått att det inte uppfylls. 
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4.3.6 Living Building Challenge 

Living Building Challenge är en certifiering för både nya och befintliga byggnader samt en 

filosofi och ett verktyg som definierar det mest avancerade måttet på hållbarhet i den byggda 

miljön idag (Living Building Challenge, 2015). Living Building Challenge är uppdelad i sju 

kategorier, eller kronblad som de kallas (eng. petals): Place, Water, Energy, Health & 

Happiness, Materials, Equity och Beauty. Dessa sju kategorier består av 20 stycken imperativ 

som måste uppfyllas för att få Living Certification. Dessa imperativ bygger på hur byggnaden 

fungerar så certifiering kan inte genomföras förrän byggnaden har varit i drift i minst tolv 

månader (International Living Future Institute, 2014, s. 10). Det går också att uppnå en Petal 

Certification och då måste tre av sju kategorier vara uppfyllda varav minst en måste vara på 

områdena Water, Energy eller Materials. Det går även att uppnå Net Zero Energy 

Certification och då ska den nettoenergi som byggnaden förbrukar under ett år produceras på 

plats med förnybara metoder (International Living Future Institute, 2014, s. 11). 

 

I figur 10 redovisas resultatet från granskningen av Living Building Challenge utifrån 

kriterierna för social hållbarhet i tabell 1.  

 
Figur 10. Resultatet från granskning av Living Building Challenge (Living Building Challenge, 2015). Grönt betyder att 

kriteriet uppfylls helt, gult betyder att det uppfylls delvis och ljusgrått att det inte uppfylls. 
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4.3.7 Miljöbyggnad 

Miljöbyggnad är ett certifieringssystem med syftet att skapa miljömässigt hållbara byggnader. 

Det baseras på svenska bygg- och myndighetsregler och på svensk byggpraxis. Miljöbyggnad 

tar upp viktiga kvalitéer i en byggnad vad gäller energi, inomhusmiljö och material på ett 

enkelt men verkningsfullt sätt. I enlighet med Miljöbyggnad kan en byggnad uppnå betyget 

Brons, Silver eller Guld. Miljöbyggnad används och är utformat för både nyproducerade och 

befintliga byggnader i alla storlekar (Sweden Green Building Council, 2016).  

 

I figur 11 och 12 redovisas resultatet från granskningen utifrån kriterierna för social hållbarhet 

i tabell 1 av Miljöbyggnad: Befintliga byggnader samt Miljöbyggnad: Nyproduktion.  

 

 
Figur 11. Resultatet från granskning av Miljöbyggnad: Befintliga byggnader (Sweden Green Building Council, 2014a). 

Grönt betyder att kriteriet uppfylls helt, gult betyder att det uppfylls delvis och ljusgrått att det inte uppfylls. 
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Figur 12. Resultatet från granskning av Miljöbyggnad: Nyproduktion (Sweden Green Building Council, 2014b). Grönt 

betyder att kriteriet uppfylls helt, gult betyder att det uppfylls delvis och ljusgrått att det inte uppfylls. 
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4.3.8 SundaHus 

För att säkerställa medvetna materialval kan fastighetsägaren välja att använda verktyget 

SundaHus. Genom ett systematiskt arbetssätt är målet att fasa ut farliga ämnen ur en byggnads 

livscykels alla faser. Kriterier baseras på Kemikalieinspektionens KIFS 2005:7 regler om 

klassificering och märkning, Kemikalieinspektionens prioriteringsguide PRIO samt CLP-

förordningen. För att kunna genomföra bedömningen av produkten används leverantörens 

dokumentation. Bedömningen delas in i fem klasser D, C-, C+, B och A där A är bäst 

(SundaHus, 2013, s. 3-4).  

 

I figur 13 redovisas resultatet från granskningen av SundaHus utifrån kriterierna för social 

hållbarhet i tabell 1.  

 
Figur 13. Resultatet från granskning av SundaHus (SundaHus, 2013). Grönt betyder att kriteriet uppfylls helt, gult betyder 

att det uppfylls delvis och ljusgrått att det inte uppfylls. 
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4.3.9 Svanen 031 

Svanen drivs på uppdrag av Sveriges regering och är utan bransch- eller vinstintresse. Svanen 

är också Nordens officiella miljömärke. Det är en frivillig märkning av varor och tjänster som 

är till för att hjälpa konsumenter att göra miljövänliga val i livet. Svanen prioriterar att ta fram 

krav för produktgrupper som har stor potential att minska sin miljöbelastning. Vid 

undersökning av produktgruppernas miljöbelastning görs en livscykelanalys där produktens 

miljöpåverkan från råvara till avfall granskas. Det som analyseras är produktens innehåll, 

framställning och omhändertagandet när produkten är förbrukad (Svanen, u.å.a). Svanen 031 

gäller möbler och inredning och ställer krav på råvaror så som trä, metall, plast och stoppning 

samt kemikalieanvändning vid tillverkning (Svanen, u.å.b). 

 

I figur 14 redovisas resultatet från granskningen av Svanen 031 utifrån kriterierna för social 

hållbarhet i tabell 1.  

 

 
Figur 14. Resultatet från granskning av Svanen 031 (Svanen, 2015). Grönt betyder att kriteriet uppfylls helt, gult betyder att 

det uppfylls delvis och ljusgrått att det inte uppfylls. 
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4.3.10 WELL Building Standard 

WELL Building Standard är ett verktyg för mätning, certifiering och övervakning av 

byggnadens funktioner och dess inverkan på hälsa och välmående (International Well 

Building Institute, 2015a). Det är den första standarden av sitt slag då den enbart fokuserar på 

byggnadens användares hälsa och välmående och är baserad på forskning som gjorts inom 

detta område (International Well Building Institute, 2016, s. 1). Den nuvarande versionen av 

WELL, WELL Building Standard v1, har tre typer av projekt: New and Existing Buildings, 

New and Existing Interiors och Core and Shell. Dessa går att applicera på kommersiella och 

institutionella kontorsbyggnader (International Well Building Institute, 2015a). För New and 

Existing Buildings och New and Existing Interiors kan byggnader nå en WELL Certification 

medan för Core and Shell kan en byggnad nå WELL Core and Shell Compliance 

(International Well Building Institute, 2016, s. 15). WELL Building Standard blev officiellt 

klart i oktober 2014 (International Well Building Institute, 2015b). 

 

I figur 15, 16 och 17 redovisas resultatet från granskningen av WELL New and Existing 

Buildings, WELL New and Existing Interiors samt WELL Core and Shell utifrån kriterierna 

för social hållbarhet i tabell 1. 
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Figur 15. Resultatet från granskning av WELL New and Existing Buildings (International WELL Building Institute, 2016). 

Grönt betyder att kriteriet uppfylls helt, gult betyder att det uppfylls delvis och ljusgrått att det inte uppfylls. 
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Figur 16. Resultatet från granskning av WELL New and Existing Interiors (International WELL Building Institute, 2016). 

Grönt betyder att kriteriet uppfylls helt, gult betyder att det uppfylls delvis och ljusgrått att det inte uppfylls. 
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Figur 17. Resultatet från granskning av WELL Core and Shell (International WELL Building Institute, 2016). Grönt betyder 

att kriteriet uppfylls helt, gult betyder att det uppfylls delvis och ljusgrått att det inte uppfylls. 
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4.4 Sammanställning av granskningarna 

I figur 18 redovisas resultatet av en addering av de individuella resultaten för vart och ett av 

miljöklassningssystemen som en sammanslagen version i Duis Socialis. Med hjälp av en 

färgskala illustreras det i figuren hur många gånger som ett kriterium har uppfyllts, helt eller 

delvis, i alla de granskade miljöklassningssystemen tillsammans. I tabell 2 visas den andel 

som varje färg motsvarar.  

 

 
Figur 18. Duis Socialis där alla granskningar är adderade på varandra. Färgskalan redovisar antalet gånger som kriteriet 

nämns bland alla miljöklassningssystem, där 0 är att det aldrig nämns och 15 är att det finns med i alla 

miljöklassningssystem.  
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Tabell 2. Tabell över den andel som varje färg från figur 18 motsvarar. 

Antal gånger kriteriet 

nämns i 

miljöklassningssystemen 

0-1 2-4 5-7 8-10 11-13 14-15 

Andel (antal) 8 16 10 7 3 1 

Andel (%) 17,8 35,6 22,2 15,5 6,7 2,2 

 

I tabell 3 redovisas den andel kriterier som uppfylls i vart och ett av de granskade 

miljöklassningssystemen.  

 
Tabell 3. I denna tabell redovisas hur stor andel kriterier som helt eller delvis uppfylls i respektive miljöklassningssystem. 

Miljöklassningssystem Andelen kriterier 

som helt uppfylls 

(%) 

Andelen kriterier 

som delvis uppfylls 

(%) 

Total andel 

kriterier som 

omnämns 

(%) 

BASTA 2,2 0 2,2 

BREEAM In-Use 

International 
26,7 20 46,7 

BREEAM-SE 22,2 13,3 35,5 

Byggvarubedömning 6,7 2,2 8,9 

LEED  
O+M Existing Buildings 

31,1 6,7 37,8 

LEED  
BD+C New Constructions 

37,8 4,4 42,2 

LEED  
BD+C Core & Shell 

24,4 0 24,4 

Living Building Challenge 28,9 4,4 33,3 

Miljöbyggnad  
Befintliga byggnader 

15,6 8,9 24,5 

Miljöbyggnad  
Nyproduktion 

15,6 6,7 22,2 

SundaHus 6,7 0 6,7 

Svanen 031 6,7 4,4 11,1 

WELL  
New & Existing Buildings 

66,7 8,9 75,6 

WELL  
New & Existing Interiors 

66,7 8,9 75,6 

WELL  
Core & Shell 

37,8 6,7 44,5 
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5. Analys och diskussion 

I detta avsnitt kommer de resultat som presenterades i avsnitt 3 och 4 att diskuteras och 

analyseras utifrån den bakgrund som gavs i avsnitt 2. 

5.1 Styrkor och svagheter hos kriterierna för social hållbarhet i kontorsmiljö 

Enligt Pareja-Eastaway (2012, s. 502-503) så finns det flera definitioner av social hållbarhet 

eftersom forskare har olika uppfattningar av vad social hållbarhet egentligen innebär. Då 

arbetet med denna rapport startade var det därför av stor vikt att identifiera hur social 

hållbarhet med avseende på kontorsmiljöer och interiörer skulle tolkas. Detta gjordes genom 

att identifiera de 45 kriterierna som redovisades i avsnitt 4.1, tabell 1. Kriterierna tar upp 

perspektiv som berör allt från tekniska aspekter så som ljud och ventilation till områden som 

inkluderar genus och visuella intryck. Gemensamt för dem är att de på ett eller annat sätt 

påverkar individers psykiska och fysiska välbefinnande. 

 

En svaghet med de kriterier som tagits fram för social hållbarhet är att de bygger på en 

samverkan mellan inomhusmiljö och individers välmående som är mycket komplex och 

osäker. Det existerar även för lite forskning på området för att kunna bekräfta att samtliga av 

de identifierade kriterierna faktiskt kommer att leda till en socialt hållbar kontorsmiljö. En 

styrka är däremot att kriterierna, till största delen, är framtagna med hjälp av vad aktuell 

forskning har betonat är viktigt då det kommer till social hållbarhet i kontorsmiljöer. Det finns 

även särskilt mycket forskning som påvisar att faktorer så som termisk, akustisk och visuell 

komfort samt luftkvalitet har en stor inverkan på individers välmående och hälsa. Därför finns 

det belägg att hävda att genom att uppfylla de identifierade kriterierna kommer kontorsmiljön 

vara socialt hållbar då arbetsplatsen tagits i drift. 

 

En annan styrka som de identifierade kriterierna i denna studie har är att de är redovisade på 

ett tydligt och strukturerat sätt. Duis Socialis förenklar översikten av vilka kriterier och 

områden som hanterats i just denna studie. Detta möjliggör för intresserade att snabbt 

identifiera vad de anser är bristfälligt med kriterierna och utveckla en egen definition av social 

hållbarhet med hjälp av dem. Detta kan göras då de identifierade kriterierna är en kvalificerad 

ansats att identifiera vad social hållbarhet i kontorsmiljöer är. Kriterierna fyllde i denna studie 

sin funktion väl, inte minst är de ett steg på vägen mot att öka medvetenheten och intresset för 

social hållbarhet. 

 

Vidare har bedömningen av vilka kriterier som har valts ut gjorts utav författarna till denna 

rapport. Trots underliggande stöd i forskning kan denna bedömning ha varit subjektiv och 

baseras på författarnas livsstil, utbildning och socioekonomiska bakgrund. En viss kritik kan 

även riktas mot hur bedömningen av grad av uppfyllnad hos kriterierna har gjorts. 

Bedömningen har i största möjliga mån gjorts objektivt och varit densamma för alla 

miljöklassningssystem, men den mänskliga faktorn kan ha spelat in. Detta eftersom det inte 

finns några exakta gränser för vad som avgör om kriteriet i fråga uppfylls helt, delvis eller inte 

alls. Exempelvis ska det finnas en tillfredsställande utsikt från fönster (se kriterium Utsikt i 
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tabell 1). Om det står i miljöklassningssystemets kriteriedokument att varje arbetsplats ska ha 

möjlighet att se ut från byggnaden uppfylls kriteriet Utsikt därmed delvis, medan om det 

tydliggörs att utsikten ska vara tillfredsställande för individen bedöms kriteriet uppfyllas helt. 

Det som är det svåra med detta exempel är att alla miljöklassningssystem inte alltid använder 

dessa ord, utan kan beskriva tillfredsställande på olika sätt. Därmed måste en bedömning 

göras av den som genomför granskningen. Genom att hitta tydligare gränser för grad av 

uppfyllnad hos vart och ett av kriterierna skulle validiteten hos kriterierna öka och därmed 

även resultatets reliabilitet.   

 

Att de identifierade kriterierna har sin utgångspunkt i kontorsmiljöer och interiörer och hur 

detta påverkar social hållbarhet beror på de valda avgränsningarna för studien. 

Avgränsningarna har medfört att kriterier utanför byggnaden så som närhet till kollektivtrafik, 

motionsmöjligheter eller tillgång till uteplatser har bortsetts från. Likaså har inte relationer 

mellan användare på arbetsplatsen tagits hänsyn till och inte heller införlivandet av diverse 

hållbarhetspolicys. Detta betyder inte att dessa kriterier saknar relevans för social hållbar 

kontorsmiljö, utan snarare att de har stor relevans men inte rymdes i denna studie. På samma 

sätt är det viktigt att ha i åtanke att faktorer så som föroreningar och fuktproblematik från 

byggnationsprocessen inte heller har tagits i beaktning, trots att även dessa aspekter kan ha 

inverkan på användarnas välmående. För att nå ett komplett kriteriedokument för social 

hållbarhet i kontorsmiljöer, inne i byggnaden och utanför, behöver därför vidare studier inom 

ämnet göras där fler kriterier inkluderas. 

 

För att styrka kriteriernas validitet och reliabilitet skulle fler intervjuer behöva genomföras 

med personer från olika delar av bygg- och fastighetsbranschen. På så sätt skulle 

informationen fått en större bredd. Ytterligare en möjlighet för att ha fått en tydligare bild av 

vilka kriterier som användarna anser är viktiga skulle varit att ha utformat och distribuerat 

enkäter till användare av olika typer av kontorsmiljöer. Detta för att få en uppfattning av vad 

de som arbetar i miljön tycker är viktigt och hur de upplever sin inomhusmiljö. Ifall dessa 

metoder skulle ha använts skulle de valda kriterierna kunna ha sett annorlunda ut. 

 

Då kriterierna var fastställda och granskningen av miljöklassningssystemen genomförd 

identifierade författarna ett kriterium vid en revidering av arbetsmiljölagen som de tidigare 

missat, nämligen tillgång till faciliteter som toalett och dusch.  Ett val gjordes då att inte lägga 

till detta kriterium i efterhand. Detta beslut baserades på att arbetsmiljölagen fastställer i 2 kap 

8 § att det ska finnas utrymmen och anordningar för personlig hygien utefter arbetstagarnas 

behov (SFS 2014:659). Då tanken är att de identifierade kriterierna ska användas som ett 

komplement till de lagar och regler som finns i Sverige kommer tillgång till dessa faciliteter 

att uppfyllas även då ett kriterium saknas i denna studie. 

5.2 Tillämpning av kriterierna för social hållbarhet i kontorsmiljö 

När de framtagna kriterierna ska användas i praktiken finns det vissa svårigheter att vara 

uppmärksam på eller arbeta vidare med. Till att börja med kan de framtagna kriterierna vara 

svåra att uppfylla samtidigt. Exempelvis medför lättstädade ytor (kriteriet Lättstädad miljö, se 
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tabell 1) hygieniska fördelar men det bidrar även till en försämrad ljuddämpningsförmåga 

(kriterierna under området Ljud, se tabell 1). Att det finns motstridigheter inom de 

identifierade kriterierna kan betyda att den ideala kontorsmiljön inte alls är den som uppfyller 

alla kriterier i Duis Socialis helt. Vad som är en optimal nivå av kriterieuppfyllnad kan skilja 

sig mellan olika företag och kontorsmiljöer men även mellan individer på arbetsplatsen. Till 

exempel kan en individ ha väldigt lätt att koncentrera sig och trivas i en hög ljudnivå och då 

behövs inte kriterierna under området Ljud vara uppfyllda. En annan individ kan däremot 

behöva ha helt tyst och möjlighet att få byta arbetsmiljö under dagen och därför måste 

kriterierna under området Ljud vara uppfyllda likväl som kriteriet Variation i arbetsmiljö. 

Detta leder också till att olika kontorsmiljöers Duis Socialis kan se olika ut. Således handlar 

det i stor utsträckning om att göra en egen avvägning och värdering av kriterierna i den 

specifika kontorsmiljön för att bestämma vilka som bör uppfyllas och till vilken grad. 

 

En del av kriterierna är också formulerade med ett visst tolkningsutrymme vilket främst beror 

på att många kriterier har otydliga exponerings- och reaktionssamband samt värderas 

subjektivt av användaren. Detta medför dock att reliabiliteten för vissa kriterier sjunker. Det 

kan även falla sig så att vissa bedömningar kan gå in under två olika kriterier och detta medför 

en viss skevhet i resultatet. Exempel på sådana kriterier är Effektiv ventilation och 

Luftfuktighet. I flera fall så innebär en effektiv ventilation att luftfuktigheten är väl balanserad. 

Vidare är en del kriterier svåra att specificera och därmed även svåra att kvantifiera, 

exempelvis Maktstrukturer och Genusneutralitet. Hur införlivas dessa kriterier i en 

kontorsmiljö? Hur bedöms det om kriteriet är uppfyllt? Ett försök till att kvantifiera dessa 

kriterier skulle kunna vara genom standardiserade enkäter som delas ut till användarna av 

kontorsmiljön. 

 

När företag själva tagit steget och valt att implementera social hållbarhet i sin kontorsmiljö 

med hjälp av de framtagna kriterierna kan visa utmaningar uppstå, men även flera 

möjligheter. En svårighet är att en egen avvägning och värdering av vilka sociala kriterier som 

ska väljas ut måste göras. Det finns i denna process stor sannolikhet att urvalet görs av någon 

i företagsledningen. Det är möjligt att denna person inte är helt införstådd med de behov som 

individerna som faktiskt brukar kontoret har. Det är därför viktigt att studera och känna till det 

vardagliga arbetet i kontorsmiljön samt att föra en öppen dialog med användarna för att kunna 

urskilja vilka kriterier som kan förbättra den sociala trivseln.  

 

Vidare arbetar företag för det mesta vinstdrivande och prioriterar därför företagsverksamhet 

som är ekonomisk gynnsam. Företag strävar efter att göra en förtjänst i de allra flesta fallen 

och detta betyder att om inte införandet av socialt gynnsamma kriterier har en tydlig 

korrelation med någon form av ekonomisk gynnsamhet, exempelvis i form av förhöjda 

arbetsprestationer eller förhöjd status som arbetsgivare, så kommer kriteriet att bortprioriteras. 

Risken finns också att kriterier som anses dyra att genomföra i dagsläget medvetet väljs bort. 

Dock börjar intresset för social hållbarhet att växa inom bygg- och fastighetsbranschen. Detta 

beror troligtvis på att när kontorsmiljöer, och även andra miljöer, görs socialt hållbara ökar 

intresset för företaget som arbetsgivare eller samarbetspartner. Att prioritera personalens 

sociala trivsel och välmående kan också ha en direkt positiv påverkan på arbetsprestationerna 

https://d.docs.live.net/08fccacd2652bf10/Dokument/KTH/KEX/Rapporten%2023%20maj.docx#_msocom_1
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hos de anställda. Det finns därför starka incitament, både sociala och ekonomiska, för företag 

att arbeta vidare med att implementera kriterier för social hållbarhet i framtiden.  

5.3 Duis Socialis 

Duis Socialis är ett verktyg som i detta arbete har tagits fram och använts för att grafiskt 

kunna tydliggöra resultatet från granskningen av miljöklassningssystemen (se figur 1). 

Fördelen med verktyget är att det med sin enkla design och behagliga färgskala är 

lättöverskådligt och användarvänligt. Dock kan det krävas att användaren har läst 

beskrivningen av verktyget där det förklaras hur områden, teman och kriterier är uppdelade 

för att förstå sambanden. 

 

Utöver att användas i detta projekt som en grund för att bedöma miljöklassningssystem har 

tanken varit att Duis Socialis ska kunna användas för att granska en befintlig kontorsmiljös 

sociala hållbarhet. Detta tror författarna till denna rapport är mycket möjligt eftersom stort 

fokus under studierna har legat på att verktyget ska förenkla sammanställningen av vilka 

kriterier som uppfylls och till vilken grad. Förhoppningsvis kan kriteriedokumentet (tabell 1) 

tillsammans med Duis Socialis göra arbetet med granskning av ett kontors sociala hållbarhet 

tillräckligt enkelt för att många ska ta sig tid att genomföra den. På så vis bör möjligheten att 

se potentiella förbättringsområden öka likväl som medvetenheten för social hållbarhet i 

kontorsmiljöer. 

 

Kritik som kan riktas mot Duis Socialis är att det inte har testats på en testgrupp för att 

identifiera styrkor och svagheter med verktyget. Dock utgår verktyget från WSP Orbis och 

därmed antog författarna att detta verktyg är noga testat och utvärderat av WSP. 

5.4 Kriterieuppfyllnad hos miljöklassningssystemen 

Vid en överblick av alla framtagna Duis Socialis för miljöklassningssystemen så finns det en 

tydlig trend som visar på en övervikt av uppfyllda kriterier på den högra sidan av cirkeln. På 

denna sida återfinns de områden som tar upp de mer tekniska kriterierna i 

bedömningsverktyget: Luft, Ljud, Ljus, Material och Teknik. Varje Duis Socialis har vid 

enskild granskning flest ifyllda kriterier på denna sida jämfört med den vänstra som innehåller 

kriterier i områdena: Säkerhet, Ordning, Rörelse, Komfort, Kultur, Välbefinnande och 

Inklusion. Denna trend tydliggörs i den Duis Socialis där alla miljöklassningssystem har 

adderats samman (se figur 18). 

 

Denna trend stämmer väl överens med det som enligt Al horr et al. (2016, s. 2) beskrivs i 

ASHRAE Standard 55-2004 - Thermal Environmental Conditions for Human Occupancy, att 

nya byggregler, lagstiftningar och riktlinjer för gröna byggnader sällan tar hänsyn till de 

psykologiska, kulturella och sociologiska dimensionerna av hållbar utveckling. Forskning 

kring hållbara byggnader och användares välmående fokuserar i stort enbart på 

energiprestanda, dagsljus, akustik, ventilation och feedback från användarna och alltså inte de 

värden som återfinns på den vänstra sidan i Duis Socialis. 
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Det är dock viktigt att betona att de system som har granskats i denna studie är 

miljöklassningssystem, alltså klassningar och certifieringar där störst hänsyn tas till 

miljöpåverkan. Det är därför naturligt att de flesta granskningarna av miljöklassningssystemen 

gav låg kriterieuppfyllnad ur ett socialt perspektiv. Det faller sig även rimligt att det finns en 

övervikt på den högra sidan i Duis Socialis då denna sida innehåller de mer tekniska 

kriterierna av social hållbarhet, vilka även är relevanta att uppfylla ur ett miljömässigt 

perspektiv. Exempelvis innebär användandet av giftfria material både att miljöpåverkan 

minskar liksom att användarnas hälsa och välmående inte försämras. Odörbekämpning 

däremot är inte något som bidrar direkt till en bättre miljö men kan göra en stor skillnad för 

användarnas trivsel och välmående i kontorsmiljön. 

 

Det område som togs upp flest gånger i granskningen av miljöklassningssystemen var kriteriet 

Giftfria material (se tabell 1). Detta kriterium uppfylldes helt i varje granskning, vilket tyder 

på dess relevans för en god inomhusmiljö. Att just detta kriterium fanns med i alla 

miljöklassningssystem kan bero på att det är lätt att kvantifiera, finns tydliga exponerings-och 

reaktionssamband och är vitalt för användarnas hälsotillstånd både kort- och långsiktigt. Det 

är även ett område som kan visa på tydliga kopplingar till negativ påverkan på miljö och 

natur. Det finns miljöklassningssystem, såsom BASTA, SundaHus och 

Byggvarubedömningen, som är utformade med enda syfte att möjliggöra och uppmuntra till 

giftfria materialval.   

 

De kriterier som aldrig uppfylldes i något miljöklassningssystem var: Maktstrukturer, 

Genusneutralitet, Öppna ytor, Ordning och reda, Fysiskt tilltalande och Fungerande teknik 

(se tabell 1). Alla dessa kriterier, förutom Fungerande teknik, ligger på den vänstra sidan i 

Duis Socialis och är kriterier som främst knyter an till sociologiska, kulturella och 

psykologiska aspekter.  Att dessa kriterier aldrig togs upp kan bero på flera varierande 

faktorer. Författarna anser dock att den gemensamma nämnaren är att de alla är svåra att 

kvantifiera och att det är svårt att urskilja några tydliga exponerings- och reaktionssamband 

för kriterierna. Det är även kriterier som sällan har en direkt koppling till påverkan på miljö 

eller natur. 

 

Maktstrukturer och Genusneutralitet är två kriterier som är relevanta för trivsel på 

kontorsarbetsplatsen men som är svåra att bedöma, kvantifiera och utvärdera. Att i 

miljöklassningssystem beröra hur det sociala samspelet, vad gäller makt och genus, fungerar 

mellan användare i relation till interiörer är komplext, inte minst att sedan utvärdera för att 

betygsätta eller certifiera. Ordning och reda samt Fysiskt tilltalande är ytterligare två kriterier 

som inte togs upp i något av miljöklassningssystemen. Dessa kriterier berör individens 

preferenser och just därför kan de också vara svåra att kvantifiera och bedöma. Det är även 

svårt att klargöra hur uppfyllnad av dessa kriterier ska gynna miljön och klimatet. 

 

En anledning till varför kriteriet Öppna ytor inte berörs någon gång kan bero på att ur en 

miljösynpunkt är det inte av särskild stor betydelse ifall det finns många öppna ytor eller inte 

(sett till ventilation, ljus etc.). Däremot kostar det ofta fastighetsägaren eller den som hyr 
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fastigheten mer pengar då det finns outnyttjade ytor. Under granskningen av alla 

miljöklassningssystem blev det tydligt att utöver miljö så läggs stor vikt vid ekonomi vilket 

kan förklara varför hänsyn inte tagits till de sociala fördelarna av att ha öppna ytor. 

 

Trots att området Teknik befinner sig på den högra halvan av Duis Socialis och tillhör de mer 

tekniska kriterierna så var kriterieuppfyllnaden inom detta område mycket låg. Kriteriet 

Fungerande teknik togs inte upp i något av miljöklassningssystem och Flexibel teknik togs 

enbart delvis upp i ett av systemen. Att ha fungerande teknik har författarna bedömt vara 

mycket viktigt för användarnas trivsel och prestationsförmåga i en kontorsmiljö då felande 

teknik ofta är en stressfaktor och kan påverka arbetsresultaten avsevärt. Detta styrktes även av 

intervjun med Alexandra Moore som bland annat arbetar med att implementera smarta 

tekniklösningar på arbetsplatser. Fortsättningsvis är fungerande teknik viktigt för att värna om 

miljön. Om exempelvis skrivaren på kontoret fungerar dåligt kan fler papper behöva skrivas 

ut eller om teknik är föråldrad kan de vara mindre energieffektiva. Vidare kan även flexibel 

teknik leda till att antalet resor i arbetet minskar till förmån för videosamtal och 

videokonferenser. Att detta inte tas upp i något miljöklassningssystem kan bero på att det är 

ett relativt nytt område där tekniken är under ständig förändring. Detta kan försvåra för en 

bedömning eller certifiering av teknikmöjligheterna. 

5.5 Miljöklassningssystemen sett utifrån ett socialt hållbart perspektiv 

Bluyssen (2009, s. 809) påstår att befintliga miljöklassningssystem såsom LEED från USA 

och BREEAM från Storbritannien inte tar upp några kriterier för livskvalitetsaspekter såsom 

tillgänglighet, säkerhet och sociala och kulturella värden. Detta stämmer inte överens med 

resultatet i denna rapport för LEED och BREEAM (i denna rapport studerades den svenska 

versionen av BREEAM, BREEAM-SE). Dock är det en tydlig övervikt på de tekniska 

kriterierna av social hållbarhet som uppnåddes och väldigt få uppnådda kriterier för de 

psykiska, kulturella eller sociologiska aspekterna. 

 

För LEED Building Design and Construction: Core and Shell uppfylldes endast två icke-

tekniska kriterier: Utsikt och Kulturarv (se figur 9). För att förbättra detta certifieringssystem 

skulle kriterier inom områdena Ljud, Trygghet och Fysisk aktivitet kunna införlivas och 

fortfarande passa inom systemets avgränsningar. För LEED Building Design and 

Construction: New Constructions kan kriterieuppfyllnaden anses som god då hänsyn tas till 

certifieringssystemets avgränsningar, totalt uppfylldes 42,2 procent av kriterierna och endast 

4,4 procent uppfylldes delvis (se tabell 3). Det område som dock skulle kunna inkluderas är 

Trygghet samt kriteriet Tillgängligt för alla under området Inklusion. Då det kommer till 

LEED Operation and Maintenance: Existing Buildings finns det mycket förbättringspotential 

trots att 37,8 procent av kriterierna uppfylls helt eller delvis (se tabell 3). Här kan flera 

kriterier inom områdena Teknik, Säkerhet, Ordning, Rörelse, Komfort, Välbefinnande och 

Inklusion implementeras. Detta för att kriterierna inom dessa områden har stor betydelse 

under användarfasen och faller därför in under certifieringssystemets ramar. 
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För BREEAM-SE uppfylldes enbart tre icke-tekniska kriterier: Utsikt, Termisk komfort och 

Visuell ergonomi varav det sistnämnda kriteriet enbart delvis uppfylldes (se figur 5). För att 

förbättra BREEAM-SE ur ett socialt hållbart perspektiv skulle kriterier inom områdena 

Teknik, Säkerhet, Rörelse och Inklusion kunna införlivas i bedömningen. Dessa områden har 

kriterier som borde vara inom ramen för BREEAM-SE egna kriterier och skulle därför passa 

in i certifieringssystemet. 

 

BREEAM In-Use International uppfyller 46,7 procent av alla kriterier, dock uppfylls enbart 

26,7 procent av kriterierna helt (se tabell 3). Detta kan ge missvisande resultat då vissa 

kriterierna enbart snuddas vid och inte alls uppfylls helt. För att göra detta 

miljöklassningssystem bättre ur ett socialt perspektiv skulle vart och ett av kriterierna 

tydligare beskrivas och kvantifieras i BREEAM In-Use Internationals kriteriedokument. 

 

Andelen kriterier som Miljöbyggnad: Nyproduktion och Miljöbyggnad: Befintliga byggnader 

uppfyller helt eller delvis är 22,2 respektive 24,2 procent (se tabell 3). Miljöbyggnad har 

fokus på att skapa miljömässigt hållbara byggnader och detta återspeglas tydligt i resultatet. 

De enda kriterierna som uppfylls och som inte är direkt kopplade till miljö är Utsikt och 

Termisk komfort (se figur 11 och 12). Utifrån Miljöbyggnads ramar, att bygga hållbara 

byggnader för miljön, är det svårt att få in fler kriterier för social hållbarhet. 

 

Living Building Challenge är både ett verktyg och en filosofi som säger sig definiera det mest 

avancerade måttet på hållbarhet i den byggda miljön. Därmed sätter de ribban högt och det är 

ett rimligt antagande att denna miljöcertifiering borde få bäst resultat jämfört med de andra 

granskade miljöklassningssystemen. Detta stämmer dock inte överens med det resultat som 

redovisades i avsnitt 4.3.6 och i tabell 1. Endast 33,3 procent av kriterierna uppfylls helt eller 

delvis. Visserligen tar Living Building Challenge upp kriterierna Estetiskt tilltalande, 

Vardagsmotion, Odörbekämpning, Kulturarv och Design och stil som inte tas upp i så många 

andra miljöklassningssystem vilket kan ses som positivt och visa på ett vidare perspektiv (se 

figur 18). Dock behöver flera kriterier läggas till i kriteriedokumentet för att Living Building 

Challenge ska kunna hävda sig som det mest avancerade måttet på hållbarhet i den byggda 

miljön.  

 

Den bedömning som kan göras utifrån de uppnådda resultaten är att WELL New and Existing 

Buildings och WELL New and Existing Interiors var de system som uppfyllde flest kriterier 

(de hade identiska resultat) i jämförelse med de andra granskade miljöklassningssystemen. 

Det som kan vara missvisande med detta resultat är att WELL Building Standard användes 

som stöd och inspiration vid framtagandet av kriterierna i rapporten. Well Building Standard 

är inte heller ett renodlat miljöklassningssystem utan fokuserar snarare på hälsa och 

välmående än på miljö. Detta medför att redan innan granskningen startade var det troligt att 

detta system skulle uppfylla fler kriterier än ett renodlat miljöklassningssystem. Samtidigt 

finns det vissa brister i WELL Building Standard. Förvisso konstaterades det tidigare i 

rapporten att alla kriterier inte kan uppfyllas samtidigt men vissa ytterligare kriterier borde 

vara möjligt att involvera i WELL Building Standard. Kriterier som Öppna ytor och 
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Fungerande teknik är sådana. Dessa är kriterier som skulle kunna passa in både i WELL New 

and Existing Interiors och WELL New and Existing Buildings. 

 

De system som uppnådde sämst resultat, dvs. lägsta kriterieuppfyllnad, var BASTA, 

SundaHus och Byggvarubedömningen. Detta resultat var väntat då dessa inte är heller är 

renodlade miljöklassningssystem som är designade för att anpassas på byggnader och 

inomhuskvalitet. De behandlar istället giftfria materialval för byggnadsmaterial och viss 

interiör. Det kan vara svårt att införliva andra kriterier för social hållbarhet i dessa system och 

det är nog inte heller en bra idé med tanke på deras avgränsningar. De är idag specialiserade 

inom just giftfria material och har tydliga gränsvärden för hur hållbart eller giftigt ett visst 

materialval är. 

 

Även Svanen 031 låg i botten av kriterieuppfyllnad då endast kriterierna Cirkulär interiör 1, 

Cirkulär interiör 2 och Giftfria material uppfylls helt och Lättstädad miljö och 

Olycksförebyggande uppfylls delvis (se figur 14). Eftersom Svanen 031 endast fokuserar på 

tillverkning av möbler och inredning och inte på byggnaden så är det rimligt att kriterier som 

rör byggnadens funktioner inte berörs, och därmed kan även den låga kriterieuppfyllnaden 

förklaras. Däremot borde ett kriterium som Etik och moral kunna inkluderas i systemet då det 

direkt härrör till valet av material och inredning.  

 

Det är intressant att se till huruvida miljöklassningssystemen skulle kunna användas som 

komplement till varandra för att tillsammans verka för större social hållbarhet. Detta eftersom 

dessa miljöklassningssystem idag är vida använt i Sverige, samt är av stort intresse hos den 

svenska bygg- och fastighetsbranschen. De enda som författarna av denna rapport anser skulle 

kunna komplettera varandra till viss del är WELL New and Existing Interiors (eller WELL 

New and Existing Buildings) och Svanen 031. Skillnaden blir dock enbart att ytterligare tre 

kriterier berörs och höjs upp till att vara fullständigt uppfyllda i jämförelse med WELL New 

and Existing Interiors ensamt. Dessa tre kriterier är: Cirkulär interiör 1, Cirkulär interiör 2 

och Olycksförebyggande. Att det inte fungerar att använda miljöklassningssystemen som 

komplement till varandra beror troligtvis på att alla har en tydlig övervikt på den högra sidan i 

Duis Socialis, det vill säga på de mer tekniska kriterierna. 

5.6 Miljöklassningssystem idag och i framtiden 

I och med att medvetenheten har ökat kring den byggda miljöns negativa påverkan på miljö 

och klimat har också konceptet gröna byggnader växt fram. Detta bland annat i syftet att 

minska energikonsumtionen och avfall från olika skeden i byggnationen (Shi et al., 2016, s. 

107). För att avgöra om en byggnad är grön har under de senaste decennierna olika 

miljöklassningssystem utvecklats och idag är miljöklassningssystemen ett vida använt verktyg 

för att klassa byggnaders påverkan på miljön. Idag är det också vanligt att en byggnad antas 

vara hållbar om den är miljöklassad. Som det framgår av resultaten i avsnitt 4 saknar dock 

många miljöklassningssystem kriterier för att bedöma en byggnads sociala hållbarhet. Därmed 

är det också rimligt att anta att en miljöklassad byggnad inte automatiskt innebär att 

byggnaden är hållbar i alla avseenden.  
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Det finns olika tänkbara lösningar på denna problematik. Ett alternativ för framtiden är att 

konceptet gröna byggnader kvarstår och att miljöklassningssystemen förblir som de ser ut 

idag. I så fall bör klassningssystem för social hållbarhet också utformas, så att en byggnad kan 

klassas utifrån båda dimensionerna. Risken med att ha två olika klassningssystem för miljö 

och social hållbarhet blir dock att de kan ha motstridiga kriterier och att de blir oförenliga 

vilket studier har visat på. En annan risk är att bygg- och fastighetsbranschen inte väljer att 

använda klassningen för social hållbarhet då detta troligtvis medför mer arbete och ytterligare 

utgifter. Ifall ett klassningssystem behövs för ekonomisk hållbarhet är svårt att avgöra utifrån 

denna studie. 

 

Alternativet att behålla miljöklassningssystemen som de ser ut idag och inte införa 

klassningssystem för social hållbarhet tror författarna av denna rapport inte skulle gynna den 

hållbara utvecklingen. Detta resonemang förs med grund i den rådande försummelsen av 

sociala kriterier för att bygga hållbara byggnader och skapa hållbara kontorsmiljöer. 

 

Ett annat alternativ för framtiden är att införa konceptet hållbarhetssystem och 

hållbarhetscertifieringar som de nya klassningssystemen. Konceptet ska vara utformat som ett 

miljöklassningssystem med ett kriteriedokument, dock ska det innefatta alla dimensioner av 

hållbar utveckling: ekologisk, ekonomisk och social. Detta ämnar sammanföra alla kriterier 

som är viktiga för en hållbar utveckling och även påvisa att relationen mellan dimensionerna 

av hållbar utveckling är väldigt stark. Att uppfylla ett kriterium i ett sådant hållbarhetssystem 

kan betyda att alla dimensioner av hållbar utveckling gynnas simultant, eller att enbart en eller 

två gynnas. Viktigt här är att hålla en balans så att alla dimensioner prioriteras till lika stor 

grad. Som det påvisades i avsnitt 5.1 kan det vara svårt att uppfylla alla kriterier för social 

hållbarhet som tagits fram i denna studie. På samma sätt är det troligt att det inte är möjligt att 

uppfylla alla kriterier i ett hållbarhetssystem. Gränsen för vad som krävs för att uppnå en 

certifiering inom detta kommer därför vara svår att definiera, dock väldigt viktigt.  

 

En nackdel som redan i förväg går att urskilja med konceptet hållbarhetssystem och 

hållbarhetscertifieringar är att dessa system kan bli väldigt stora och omfattande. Detta kan 

orsaka dyra administrativa kostnader och i sin tur minska efterfrågan. Företag måste därför 

ges starka incitament för att vilja certifiera sig i enlighet med dessa system, vilket betyder att 

det måste vara gynnsamt. Förhoppningsvis kommer det att vara tydligt att all verksamhet 

gynnas av att vara miljömedveten samtidigt som den är ekonomiskt effektiv och även tar 

hänsyn till social välfärd och trivsel. Att vara klassad i enlighet med ett sådant 

hållbarhetssystem bör också öka värdet på byggnaden då det tydligt går att påstå att det nu är 

en hållbar byggnad som arbetar för en hållbar utveckling över alla dimensioner.  

 

Det är svårt att förutspå hur konceptet hållbarhetssystem skulle mottas och införlivas på bästa 

sätt i bygg- och fastighetsbranschen. För att få reda på detta behövs fler studier inom området 

göras där alla delar av branschen för att göra sin röst hörd. Det kan också krävas att beslut om 

detta kommer från högre instanser. Författarna av denna rapport anser dock att 
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hållbarhetssystem är nödvändiga för att framtidens bygg- och fastighetsbransch ska kunna 

uppfylla den definition av hållbar utveckling som myntades i Brundtlandrapporten. 

6. Slutsats 

I den genomförda studien har 45 kriterier för social hållbarhet med avseende på 

kontorsmiljöer och interiörer i användarskedet tagits fram. Dessa kriterier sorteras in under 

områdena Luft, Ljud, Ljus, Material, Teknik, Säkerhet, Ordning, Rörelse, Komfort, Kultur, 

Välbefinnande och Inklusion. Studien visar att det finns svårigheter med att uppfylla alla 45 

kriterier samtidigt då det finns motstridigheter bland dem. Syftet med kriterierna är därför inte 

maximal kriterieuppfyllnad, utan att på ett överskådligt vis uppmuntra och möjliggöra för 

användare att identifiera de kriterier som en viss kontorsmiljö bör sträva efter att uppfylla. 

Vidare är syftet med kriterierna att bedöma till vilken grad miljöklassningssystem tar upp 

social hållbarhet. Det finns vissa svagheter med kriterierna som är viktiga att ta hänsyn till 

såsom en viss tvetydighet i kriterieformuleringen, otydliga gränsvärden samt utelämnandet av 

ett antal viktiga kriterier till följd av studiens avgränsningar.  

 

Med hjälp av de framtagna kriterierna granskades de utvalda miljöklassningssystemen och en 

tydlig trend kunde urskiljas. De tekniska områden Luft, Ljud, Ljus och Material var de 

områden som hade högst kriterieuppfyllnad. Denna trend var förväntad då de system som 

granskats är miljöklassningssystem, vilka ställer krav på god miljö. Det kriterium som 

uppfylldes i alla system var Giftfria material. Detta beror på att det inte enbart är ett kriterium 

för god social trivsel utan även är en hörnsten i en minskad miljöpåverkan. De kriterier som 

aldrig uppfylldes i något miljöklassningssystem var: Maktstrukturer, Genusneutralitet, Öppna 

ytor, Ordning och reda, Fysiskt tilltalande och Fungerande teknik. Att dessa kriterier 

utelämnades i miljöklassningssystemen beror troligtvis på att alla (förutom Fungerande 

teknik) är kriterier som inte direkt påverkar miljön utan enbart anspelar på social trivsel och 

välmående. De är också alla svåra att kvantifiera och urskilja några tydliga exponerings- och 

reaktionssamband för.  

 

De miljöklassningssystem som har granskats gör ingen tydlig ansats att inkludera social 

hållbarhet, med undantag för WELL Building Standard. WELL New and Existing Buildings 

och WELL New and Existing Interiors var de system som hade störst kriterieuppfyllnad, 

vilket beror på att WELL Building Standard inte är ett renodlat miljöklassningssystem utan 

har sitt fokus på hälsa och välmående. De system som hade lägst kriterieuppfyllnad vad 

BASTA, SundaHus och Byggvarubedömningen. Detta var dock väntat då dessa system är 

utformade för byggnadsmaterial och inte för byggnader i sin helhet. 

 

Utifrån de slutsatser som dragits i denna studie tror inte författarna av denna rapport att 

miljöklassningssystem, som de ser ut idag, kommer kunna bidra till att skapa en social 

hållbarhet och därmed inte heller en hållbar utveckling. För att kunna bidra till en hållbar 

utveckling krävs det att alla dimensioner av hållbar utveckling tas hänsyn till då de är starkt 

relaterade till varandra. Därför tror författarna att konceptet hållbarhetssystem och 
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hållbarhetscertifieringar bör införas. Detta koncept ämnar gynna byggnaden i sin helhet. 

Problematiken med detta är dock att systemen kommer vara stora, ha höga administrativa 

kostnader samt gränsvärdena kommer vara svåra att kvantifiera eller begränsa. Författarna av 

denna rapport tror trots detta att hållbarhetssystem är en välbehövlig utveckling av dagens 

miljöklassningssystem för att framtidens bygg- och fastighetsbransch ska kunna arbeta mot en 

hållbar utveckling i alla dimensioner. 

7. Framtida studier 

Denna studie har fokuserat på interiörers påverkan på kontorsmiljöer med avseende på social 

hållbarhet. Vidare studier inom ämnet skulle kunna innehålla ett bredare perspektiv, 

exempelvis hur faktorer som finns utanför byggnaden påverkar den sociala hållbarheten så 

som närheten till kollektivtrafik, uteplatser eller motionsmöjligheter. Även aspekter så som 

hur social hållbarhet och miljöklassningssystem korrelerar när det kommer till olika delar av 

en byggnads livscykel, till exempel byggnationsprocessen, renovering och rivning, vore ett 

tänkbart studieområde. Ytterligare intressanta framtida studier vore att se på andra miljöer än 

kontor, till exempel skolor, bostäder eller sjukhus. 

 

Ett annat tänkbart studieområde, som skulle kunna ha sin utgångpunkt i denna studie, är att 

granska hur social hållbarhet på bäst sätt skulle kunna bli en självklar del av bygg- och 

fastighetsbranschen. Ska sociala faktorer implementeras i redan befintliga 

miljöklassningssystem eller ska det skapas nya? Finns det bättre lösningar än 

miljöklassningssystem för att öka medvetenheten kring social hållbarhet? Skulle konceptet 

hållbarhetssystem och hållbarhetscertifieringar kunna vara ett alternativ till 

miljöklassningssystem? 
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Bilaga 1 

Intervjufrågor till Elin Persson, utbildad arkitekt och arbetar med 

inredningsarkitektur, den 1/3 kl. 9.00 på LINK arkitekturs kontor på  

Lumaparksvägen 9. 

 
Vad arbetar du med? 
 
Vad tycker du är roligast i ditt arbete? 
 
Vad jobbar du vanligtvis med för utrymmen? 
 
Har LINK någon speciell vision för verksamheten?  
 
Använder ni begreppet social hållbarhet? 
 
Vad betyder social hållbarhet för dig? 

 På en arbetsplats?  

 
Hur arbetar ni för att skapa socialt hållbara utrymmen?  

 Vilka aspekter tänker ni på för att öka välbefinnandet hos användarna? 

 
Vad prioriterar ni vid val av interiör? 

 Använder ni någon certifiering eller miljöklassning på inredningen? 

 I vilket syfte? Miljö, socialt etc.? 

 Hur viktigt är det för er? 

 
Vad efterfrågar kunder för inomhusmiljö? Interiör? 

 Ställer de några krav på sociala frågor? Vilka? 

 
Vilken typ av uppföljning genomför ni efter att arbete är klart? 
 
Trivs du med miljön på din arbetsplats? 

 LINK väldigt öppet, tanke bakom det? 

 
Skulle du vilja ändra på något i din arbetsplats inomhusmiljö? 
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Intervjufrågor till Kersti Löhman, Inredningsarkitekt, den 7/3 kl. 9:00 på LINK 

arkitekturs kontor på Lumaparksvägen 9. 

 

Vad arbetar du med? 
 
Vad tycker du är roligast i ditt arbete? 
 
Vad studerade du? 
 
Vad jobbar du vanligtvis med för utrymmen? 
 
Vad betyder social hållbarhet för dig? 
 
Hur tänker du kring att skapa socialt hållbara utrymmen?  

 Vilka aspekter tänker du på för att öka välbefinnandet hos användarna? 

 
Kan du berätta om din metod Workplace Evaluation Office? 

 Varför skapade du det? 

 Vad används det till? 

 Vilken är målgruppen? Vilka utrymmen?  

 Hur har det mottagits? 

 
Vilka aspekter tas upp i Workplace Evaluation Office? 

 Hur är det utformat? 

 
Vad tror du behövs för att social hållbarhet ska lyftas till samma nivå som ekonomisk och 

ekologisk hållbarhet? 
 Tror du att det är möjligt att utveckla befintliga miljöklassningssystem? 

 Behövs det något nytt? 
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Intervjufrågor till Alexandra Moore, ägare av More Design & Concept AB, den 8/3  

kl. 15:00 via telefon. 

 

Vad arbetar du med på More Design & Concept? 
 
Vad tycker du är roligast i ditt arbete? 
 
Vad har ni för vision/idé på More Design & Concept? 
 
Vad betyder social hållbarhet för dig? 
 
Vilka aspekter tycker du är viktigt att ta hänsyn till för att skapa socialt hållbara utrymmen?  

 Mötesplatser/olika ytor/rum etc.? 

 Färg/materialval/ljus? 

 Använder ni någon mall/dokument? 

 
Vad efterfrågar kunder ofta för inomhusmiljö? Interiör? 

 Ställer de några krav på sociala frågor? Vilka? 

 
Vad prioriterar ni vid val av interiör? 

 Använder ni någon certifiering eller miljöklassning på inredningen? 

 I vilket syfte? Miljö, socialt etc.? 

 Hur viktigt är det för er? 

 
Vilken typ av uppföljning genomför ni efter att arbetet är klart? 
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Bilaga 2 

Produktblad för WSP Orbis 
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