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Abstract 

 

The municipalities of Sweden have a great responsibility when it comes to adapt the 

physical planning to a more sustainable development. The development of the society 

depends upon the growth of new communities and other public services, but to build 

new communities in a long-term sustainable manner you need good methods and 

guidance. This study presents four sustainability certification scheme intended to 

improve and adapt the planning, implementation and performance of new communities 

and infrastructure project to more sustainable methods based on economic, ecological 

and social sustainability. These systems are the latest versions of environmental 

classifications and similar rating schemes, but with a broader focus since they also 

include the social aspect of sustainability. 

This study aims to investigate what role sustainability certification schemes can play in 

local planning for sustainable development. The study compares the certification 

systems criteria to the tools and goals that the Swedish municipalities have been 

provided with, to lead efforts towards a more sustainable society. These tools include: 

the Swedish environmental objective “A good built environment” as well as the 

Swedish strategy for sustainable development. The study also includes a survey and 

interviews which have been conducted to examine the local interest and knowledge of 

those systems as well as to find out what local authorities is in need of regarding its 

sustainability efforts. 

The study concludes that certification schemes may contribute to most of the issues that 

the municipalities requested during the survey and interviews; in particular better 

structure of their work on sustainability issues and a improved dialogue between 

different actors. The results demonstrate that the knowledge about the systems is 

relatively low, since half of the municipalities have not heard of sustainability 

certification systems. All though, the municipalities are clearly interested in the 

certification systems and especially to gain more knowledge and information about 

them. The interviewed municipalities were generally interested in, and saw several 

benefits with, the systems. Sustainability certification schemes also correspond well 

with several aspects of the different objectives and tools that have been studied, 

especially the environmental objective "A Good Built Environment". 
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1 Inledning 

 

Idag bor över hälften av världens befolkning i städer och inom några decennier beräknas 

den siffran ha stigit till nära 70 procent (www.wwf.se). Denna utveckling märks av 

genom ökade nybyggnationer av byggnader och infrastrukturanläggningar. 

Omvandlingar av fritidshus till permanentbostäder, omvandlingar av gamla 

industriområden till nya stadsdelar är en tydlig trend (Naturskyddsföreningen 

Stockholms län, 2011). Bygg- och anläggningsindustrin är grundläggande för vår 

utveckling och samtidigt en av de mest resurskrävande industrierna i världen 

(Söderlund, 2007). Städer har en omfattande påverkan på miljön och samhällets 

möjlighet att uppnå långsiktig hållbar utveckling bl.a. då 70 procent av 

koldioxidutsläppen i världen kan kopplas till verksamheter som sker i städer 

(www.wwf.se). Samhällsutvecklingen och dess byggnationer har även inverkan på vår 

ekonomi, hälsa, våra sociala interaktioner samt den övergripande produktiviteten i 

samhället (U.S. Green Building Council et. al, 2011).  

Kommunerna har ett stort ansvar vad gäller den fysiska planeringen i Sverige. Därför 

har kommunerna också en stor möjlighet till påverkan på hur väl Sverige anpassas till 

ett långsiktigt hållbart samhälle. Denna anpassning påbörjas vid den fysiska planeringen 

och gestaltningen och forsätter via byggfasen till själva nyttjandet av det fysiska 

samhället, med allt från bil- och kollektivtrafik, boende, arbetsmarknad, förskolor, 

gemensamhetsytor så som parker och torg. För att hållbar samhällsplanering ska uppnås 

måste både de ekologiska, ekonomiska och sociala aspekterna tas i beaktande för att 

staden och samhället i stort ska bli verkligt hållbart. 

Att nybyggnationer av stadsdelar och infrastrukturprojekt kan anpassas och minska sin 

påverkan på miljön samtidigt som den kan förbättra den kollektiva gemenskapen börjar 

nämnas allt oftare. Olika typer av miljöklassningar/ hållbarhetscertifieringar för större 

projekt är på frammarsch och anser sig kunna bidra till att uppnå hållbar 

samhällsutveckling.  

 

1.1 Syfte 

Syftet med studien är att undersöka vilken roll hållbarhetscertifieringssystem kan spela i 

kommunernas planering för en hållbar samhällsutveckling. Vidare undersöks även 

kommunernas kännedom och intresse för hållbarhetscertifieringssystem för stadsdelar 

och infrastruktur. Syftet är att få en djupare förståelse för kommunernas arbete gällande 

hållbar utveckling inom den fysiska planeringen och vad de eventuellt skulle behöva 

hjälp med.   

1.2 Problemformuleringar 

1. Är hållbarhetscertifieringssystem något som Sveriges kommuner är intresserade av? 

2. Vad kan hållbarhetscertifieringssystemen hjälpa kommunerna med i 

planeringsarbetet? 

3. Är hållbarhetscertifieringssystem ett bra arbetsverktyg för kommuner för att främja 

hållbar samhällsutveckling? 
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2 Metod 

 

Utifrån studiens syfte har både kvalitativa och kvantitativa metoder valts för att 

undersöka ämnesområdet på ett relevant och lämpligt sätt. Studien består därför av dels 

en deskriptiv del där hållbarhetscertifieringssystemen beskrivs och analyseras och dels 

av en enkätundersökning som vänder sig till 50 svenska kommuner för att undersöka 

den kommunala kännedomen och intresset för hållbarhetscertifieringssystemen. Utöver 

detta har även intervjuer hållits med fem av de 50 kommunerna för att komplettera 

enkätsvaren och få mer djupgående insikter om hur kommuner jobbar med 

hållbarhetsfrågor inom planering. Intervjuerna syftar även till att ta reda på hur man 

som kommun resonerar kring dessa hållbarhetscertifieringssystem som tänkbara 

verktyg för arbetet mot ett mer hållbart samhälle. 

 

2.1 Deskriptiv metod 

I studien används en deskriptiv metod i syfte att beskriva och klargöra hur de utvalda 

certifieringssystemen fungerar och är uppbyggda. Denna metod är väl lämpad för 

studiens syfte då deskription ”ofta används vid frågeställningar av // allmän art” och 

”lämpar sig därför utmärkt för verk i översiktsform” (Ejvegård, 2000, s. 30). 

 

Med tanke på denna studies begränsade omfattning till 20 veckor var det viktigt att 

urvalet av såväl antalet granskade hållbarhetscertifieringssystem som omfattningen av 

enkäten anpassades till tidsramen. Jag har därför valt att studera fyra olika 

hållbarhetsklassningssystem, två som bedömer stadsdelar och två som bedömer 

infrastruktur. Detta för att redogöra för vilka certifieringssystem som finns samt vad 

dessa system syftar till och hur de är uppbyggda. De fyra certifieringssystemen som 

ämnas undersökas utgör de internationellt mest etablerade. Valet av certifieringssystem 

baseras på de typer av system som utför såväl en bedömning som en 

klassning/certifiering av stadsdelar eller infrastruktur. Informationen om 

certifieringssystemen har inhämtats från respektive systems officiella dokument samt 

från webbsidor i de fall som certifieringssystemen hade några. För CEEQUAL och 

Greenroads har information även hämtats från seminarium och från rapporten 

”Sustainability declaration of infrastructure” (Lelie, 2011).  

 

Då studien undersöker certifieringssystem som har olika inriktning och uppbyggnad, 

krävs en tydlig struktur för att skaffa sig en bild av de olika klassningssystemen. För att 

strukturera den deskriptiva undersökningen av de olika systemen har granskningsfrågor 

formulerats och indelats i fyra kriteriegrupper, se figur 1. Som utgångspunkt har ett 

antal frågor formulerats för att förenkla granskningen av de olika systemen och 

behandla dessa på ett likvärdigt sätt.   
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Figur 1. Granskningsfrågor i respektive kriteriegrupp 

2.2 Enkätundersökning 

Då studien ämnar utreda svenska kommuners uppfattningar och kunskaper om 

hållbarhetscertifieringssystem är en enkätundersökning en lämplig metod för att samla 

in den typen av material då det krävs ett utskick till ett flertal mottagare. Enligt 

Denscombe är frågeformulär (enkäter) den mest effektiva metoden när: 

 

 De används med ett stort antal respondenter på många olika platser. 

 Det som efterfrågas tenderar att vara ganska okomplicerad information relativt 

kortfattad och okontroversiell. 

 Det finns behov av standardiserad data från identiska frågor utan krav på 

personlig interaktion ansikte mot ansikte.  

(Denscombe, 2007, ss. 

107-108) 

 

Med ett relativt stort urval av kommuner lämpar sig således en enkätundersökning bra. 

Enkäter är ett effektivt sätt att nå ut till många respondenter inom en begränsad tidsram. 

En annan fördel med enkäter är att frågorna är standardiserade, dvs. formulerade på 

samma sätt till alla respondenter. Utöver detta är tolkningsutrymmet vid analys av 

enkätsvaren begränsat i och med att många av enkätfrågorna har förkodade 

svarsalternativ (bundna svar), som effektiviserar insamlandet och analysen av 

enkätsvaren. Förkodade svarsalternativ kan även underlätta för respondenterna: de 

slipper formulera och uttrycka egna svarsrepliker och kan istället välja ut ett av de givna 

alternativen. Besvarandet blir mer effektivt och förbättrar på så vis svarsfrekvensen 

(Denscombe, 2007). 

 

Nackdelarna med att använda enkätundersökning är att just de förkodade 

svarsalternativen ibland kan kännas begränsande för respondenten, vilket riskerar 

påverka respondentens svarsutrymme och att de i värsta fall avhåller sig från att besvara 

frågan. Förkodade svar kan även riskera att snedvrida resultatet då de kan spegla 

forskarens uppfattning om ämnet snarare än respondenternas.  Snedvridning av frågorna 

har i denna studie försökt att undvikas genom att låta frågorna bli granskade av 

utomstående konsulter som har haft synpunkter på utformning  m.m. 

Enkätundersökningar har även en nackdel i att det är svårt för forskaren att avgöra 
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sanningshalten i de svar som registrerats, det kan till exempel vara lättare för forskaren 

att upptäcka motsägelser vid en intervjusituation än vid enkätsvar (Denscombe, 2007). 

 

Avgränsningen av enkäten till de 50 svenska kommuner med högst procentuella 

befolkningstillväxt under 2010 (Statistiska Centralbyrån), valdes i syfte att nå de 

kommuner som kan antas vara i behov av att bygga nya stadsdelar och ny infrastruktur 

inom de närmsta åren. Kommuner med hög befolkningstillväxt bedömdes följaktligen 

vara mer benägna att planera för samhällsutbyggnader än kommuner med låg eller ingen 

befolkningsstillväxt. Dessa kommuner ansågs således vara de som är mest intressanta 

för denna undersökning att studera. 

Valet av antalet respondenter av en enkät är alltid en avvägning mellan dels 

tidsåtgången vid att kontakta alla svaranden, dels möjligheten att erhålla en representativ 

bild av det undersökta området; det vill säga att få tillräckligt många svarande så att 

några generaliserande analyser kan göras. Antalet kommuner som valts ut att delta i 

studien, 50 stycken, motiveras med att det är en god kompromiss då en undersökning av 

alla Sveriges 290 kommuner är för omfattande för denna begränsade studie. 

Vid inledningsskedet av enkätarbetet kontaktades alla utvalda kommuner via telefon för 

att dels etablera en kontakt och dels för att få tag på en lämplig person i varje kommun. 

Jag har i denna kontakt varit tydlig med att jag velat tala med en person som arbetade 

med miljö- och hållbarhetsaspekten inom kommunens planering. Det kändes viktigt att 

kommuntjänstemannen själv fick bestämma om denne ville svara på enkäten, detta för 

att få så hög svarsfrekvens som möjligt. Vissa kommuner har miljöplanerartjänster 

medan många andra saknade den befattningen. I dessa fall anvisades jag istället till 

planarkitekter, miljöstrateger, bygg- och/eller miljöchefer m.fl. Valet att tillåta en viss 

variation av de svarandes befattning kändes naturligt i och med att varje enskild 

kommuns organisation ser olika ut. Dock finns en möjlig svaghet i att via kommunernas 

telefonväxlar försöka få tag på ”rätt” person som är bäst lämpad att svara på enkäten. 

Men i och med att tjänstemännen själva blivit tillfrågade och haft möjlighet att hänvisa 

vidare anses denna svaghet som oansenlig. 
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Figur 2 Urval av kommuner till enkätundersökning 
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Adobe Livecycle Design är det enkätverktyg som har använts i studien då det ansågs 

vara ett etablerat och smidigt system som samlade in och gestaltade enkäterna på ett 

professionellt sätt. Med hjälp av detta program har enkäten utformats på ett sätt som gör 

det enkelt för kommuntjänstemännen att besvara den. Det har skett en avvägning vad 

gäller antalet frågor och hur djupgående dessa är. För studiens syfte, att kartlägga 

kunskapen och intresset bland kommunerna, ansågs mängden svarande vara viktigare än 

att ställa djuplodande frågor. Ett pilottest av enkäten utfördes två gånger för att få 

utomståendes synpunkter och tips på hur enkäten kunde förbättras samt att se att de 

tekniska delarna fungerade och att svarsalternativen var korrekt programmerade. 

Enkäten sändes ut till ett tiotal testpersoner på konsultföretaget Atkins. För att skydda 

källorna från kommunerna har enskilda kommuners enkätsvar valts att inte publiceras i 

uppsatsen. Även om ämnet och frågorna i enkäten kan anses vara okontroversiella 

kändes det ändå viktigt att anonymisera respondenterna för att inge förtroende.  

 

2.3 Intervjuer 

Intervjuerna i studien syftar till att följa upp enkätundersökningen och komplettera den 

med fler detaljer och ett större djup. Intervjun är ett effektivt sätt att få tillgång till 

djupgående information på ett effektivt sätt. Intervjun som metod innebär även en 

flexibilitet (Denscombe, 2007) vilket lämpar sig väl vid mötet med kommuner då viktig 

och betydelsefull information kan urskiljas och följas upp med ytterligare frågor. Svaren 

kan således fördjupas vilket inte går att göra i enkätundersökningar. Intervjuer tar dock 

mycket tid i anspråk vad gäller förberedelser, genomförande och efterarbete. I en mindre 

studie är det därför inte möjligt att genomföra ett större antal intervjuer (Bell, 2006). I 

denna studie har därför ett mindre antal (fem) intervjuer genomförts med kommuner 

som även svarat på enkäten.  

  

En svaghet med intervjuer som metod är dess ofta subjektiva karaktär som kan innebära 

stora risker för skevhet (bias). I intervjusammanhang är det viktigt att ställa objektiva 

frågor så att inte forskarens egna synpunkter eller uppfattningar lyser igenom. Detta har 

försökt undvikas genom att låter intervjufrågorna läsas igenom av utomstående 

konsulter. Skevhet kan också inträffa om forskaren tolkar in eller lägger för stor tyngd 

på ett visst faktum som överrensstämmer med forskarens personliga åsikter i 

intervjupersonens svar. Det är viktigt att veta var riskerna med skevhet finns och att man 

som forskare är kritisk och insiktsfull vad gäller tolkningen av data. Att regelbundet 

ifrågasätta sin egen praxis är viktigt som forskare (Bell, 2006). Det är även viktigt att 

ställa kontrollfrågor så att forskaren får tydliggjort att denne förstått intervjupersonen 

rätt. Detta förfarande har tillämpats i studien. Intervjupersonen får på så sätt möjlighet 

att förtydliga sig och bekräfta eller dementera det kontrollfrågan påstått. 

 

Urvalet av fem intervjukommuner gjordes för att få en spridning såväl geografiskt, 

storleksmässigt som för kännedomen kring hållbarhetscertifieringssystemen som studien 

berör. Tre av kommunerna är belägna i stockholmsområdet, medan de två resterande är 

belägna i övriga landet. Stockholmskommunerna är överrepresenterade i topp tio av den 
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totala urvalsgruppen på de 50 kommuner med högst procentuella befolkningstillväxt 

2010 (se bilaga 3), och ansågs därför vara extra intressanta att intervjua. En annan fördel 

var att intervjuerna kunde ske i form av ett personligt möte medan övriga kommuner i 

landet fick intervjufrågorna skickade till sig via e-post. Det finns därmed stora 

skillnader på metod för de olika intervjuerna. De kommuner med e-postade frågor är 

t.ex. märkbart kortare i sina svar än de kommuner som blev intervjuade med personligt 

möte. Denna skillnad kom inte som en överraskning, och jag som forskare är medveten 

om att personliga möten är att föredra för att få ut så mycket som möjligt av 

intervjuerna. Detta var dock inte möjligt för två av kommunerna p.g.a. det geografiska 

avståndet. Följdfrågor och förtydliganden har således inte kunnat göras på samma sätt 

som vid personliga möten. För kommunerna som fick frågorna via e-post, bifogades en 

beskrivning av såväl studiens som intervjuns syfte. Frågorna var öppna och 

formulerades på ett sätt så att respondenten enkelt skulle kunna ge en djupare 

beskrivning och motivering i sina svar i och med att möjligheten till följdfrågor var just 

begränsad.  

En högintressant kommun bland de intervjuade är kommun C som i skrivande stund 

arbetar med att hållbarhetsklassa en stadsdel som kommer bli den första i världen att bli 

BREEAM Community-klassad utanför Storbritannien. Vissa av urvalskommunerna har 

eller håller på att utveckla egna hållbarhetssystem som genomsyrar kommunens 

planarbete. Två kommuner med egna hållbarhetssystem har valts ut att intervjuas i syfte 

att utreda kommunernas incitament till att utforma egna hållbarhetssystem. I studien har 

även två kommuner med varierande kunskaper om hållbarhetscertifieringssystem valts 

ut. Alla fem intervjukommuner har i sina enkätsvar visat någon form av intresse för 

hållbarhetscertifieringssystemen. 

Intervjuerna som genomfördes på plats tog mellan 30-60 minuter vardera. De har 

dokumenterats genom ljudupptagning och anteckningar. Ljudupptagningen har inte 

transkriberats utan syftade endast till att fungera som minnesanteckningar samt kontroll 

för resultatet. Intervjuerna var semistrukturerade, det vill säga att de flesta frågorna var 

formulerade på förhand. Men det lämnades även utrymme för flexibilitet i form av 

ordningsföljd, följdfrågor och att intervjun kunnat ändra rikting utifrån respondentens 

svar. Innan intervjuerna inleddes informerades respondenten om syftet med studien samt 

att respondentens svar skulle anonymiseras. Under intervjuerna så ställdes vissa 

kontrollfrågor för att förtydliga svaren samt kontrollera att jag som forskare förstått 

personen rätt.  För att utesluta felkällor och misstolkningar av det som sades skickades 

även intervjusammanställningar till respektive intervjuperson som intervjuats med 

personligt möte för att ge möjlighet till ändringar och förtydliganden. De intervjusvar 

som inkommit via e-post har inte validitetstestats på samma sätt då det inte ansågs 

finnas några stora risker för feltolkningar av skrivna svar, då dessa bearbetats och 

formulerats av intervjupersonen själv. 

 

Intervjuerna syftar till att erhålla en bild av hur det praktiska arbetet med hållbar 

utveckling går till samt vad det finns för brister och behov av hjälp vad gäller att 
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förbättra hållbarhetsarbetet i kommunen. Vidare syftar intervjuerna till att få veta mer 

om hur kommunerna ställer sig till hållbarhetscertifieringssystemen och dess möjlighet 

att bidra till hållbarhetsarbetet i kommunen (se bilaga 5 för fullständiga intervjufrågor). 

De intervjuade hade följande befattningar: 

 

 Planchef 

 Miljöplanerare 

 Miljöutredare 

 Planhandläggare 

 Miljö- och energiplanerare 

 

Det kan finnas en möjlig nackdel i det att intervjupersonerna har olika befattningar och 

följaktligen olika perspektiv och utgångspunkter för sina intervjusvar. Men då studiens 

syfte inte är att jämföra kommunerna sinsemellan anses dessa olikheter vara av 

obetydlig karaktär. Det kan istället vara så att de olika befattningarna tillhandahålla en 

större fördel då intervjupersonerna kompletterar varandra och studien (källtriangulering) 

på så sätt får flera olika utgångspunkter och perspektiv på kommunal hållbar planering. 

 

 

2.4 Undersökningens reliabilitet och validitet 

I detta avsnitt sker en  redogörelse för studiens tillförlitlighet och giltighet. För att minimera 

förekomsten av felkällor – faktorer som kan påverka resultatets trovärdighet – bör man som 

forskare anta ett kritisk  förhållningssätt till valet av metod och operationalisering. Kort sagt 

bör forskare noga överväga varje steg i genomförandet. 

Reliabilitet mäter studiens tillförlitlighet och kan exemplifieras med frågan: Hur pass 

väl lämpad är den valda metoden för det studien syftar till att undersöka? Reliabilitet 

handlar med andra ord om vilken data som studien använt sig av samt hur den samlats 

in och bearbetats. Reliabilitet svarar på hur lätt studien skulle kunna upprepas av någon 

liknande undersökning som använder samma upplägg och utförande. I kvalitativa 

studier handlar reliabilitet snarare om hur tillförlitliga och sannolika exempelvis 

intervjusvaren är (Johannessen & Tufte, 2003). Det som talar för denna studies 

reliabilitet är dess konkreta data som genererats via studiens enkätundersökning samt 

intervjuer. Reliabiliteten i studiens intervjuer har kunnat tillförsäkras i och med 

ljudinspelningarna och att intervjupersonerna har fått gå igenom och bekräfta 

intervjusammanställningarna. Enkätens reliabilitet kan anses tämligen hög i och med 

svarsfrekvensen på 60 procent (30/50). Det som talar emot studiens reliabilitet är att 

urvalsgruppen av kommuner utgör en mindre del (ca 1/5) av alla Sveriges kommuner; 

det kan således finnas en risk för att helhetens uppfattning kring frågorna inte har blivit 

exakt representerat. Dock anses tillförlitligheten tillräcklig för att kunna göra  generella 

antaganden kring Sveriges kommuners eventuella intresse och kännedom. 
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Validitet i sin tur avser studiens giltighet, det vill säga mäts det man ämnar mäta i 

studien? (Sjöberg & Wästerfors, 2008) Med andra ord handlar validitet om 

giltighetsgrad. Studiens validitet förankras genom tidigare nämnda metoder för att 

undanröja felkällor. Tillvägagångssätten har gjorts medvetet för att undvika dessa 

felkällor och har tidigare beskrivits under respektive metodavsnitt. Dessa är bl.a. 

ljudupptagningar under intervjuerna, godkännande av intervjusammanställningarna, 

godkännande av medverkan för enkäten, samt att informationen om 

certifieringssystemen togs direkt från respektive systems hemsida.  För att uppnå en hög 

validitet i studien skickades enkäten vid två tillfällen ut till ett tiotal miljö- och 

samhällsbyggnadskonsulter för att få hjälp och synpunkter på utformningen av frågorna, 

dessutom testades samtidigt enkätverktyget Adobe Livecycle design för att utforska om 

det var ett bra fungerande verktyg.  

 

Validiteten kan eventuellt ha påverkats då de responderande tjänstemännen kan ha 

svarat på enkäten utifrån personliga uppfattningar (intressen?) och inte som 

representanter för kommunen. Om andra tjänstemän från samma kontor svarat på 

enkäten finns därför möjligheten att resultatet skulle bli ett annat. Det är dock alltid 

svårt att värja sig mot detta vad gäller enkätundersökningar där en person får agera 

representant för en större organisation. Intervjupersonerna i studien är alla väl insatta i 

kommunens planarbete samt arbetet med hållbar samhällsutveckling. 

Intervjupersonernas förkunskaper säkerställer på så vis intervjuernas validitet.  

 

2.5 Definitioner 

Definitionen Hållbarhetscertifiering har valts att användas som benämning på systemen 

som undersöks i denna studie, då detta är en så pass bred definition att samtliga system i 

studien faller in under den. Miljöcertifiering är en för snäv definition då sociala aspekter 

inte tas med. Ordvalet certifiering framför klassning är främst en smaksak, men 

certifiering har använts och därmed börjat bli etablerat som uttryck i olika rapporter, 

t.ex. Hållbarhetscertifieringar av stadsdelar, WSP (Brattfors & Karlsson, 2011). 

 

3 Teoretiskt Ramverk 

 

För att få en översiktlig förståelse för vad begreppet hållbar samhällsutveckling innebär 

kommer bakgrunden kring den att skildras i detta kapitel. Vidare beskriver kapitlet 

kommunerna och andra aktörers roller. Avsnittet redogör även för vilka verktyg som 

kommunerna i Sverige har att förhålla sig till och använda sig av i hållbarhetsarbetet 

vad gäller nationella mål och andra instrument. Kapitlet avslutas med en beskrivning av 

hållbarhetscertifieringssystemens uppbyggnad, syfte och bedömningsgrunder. 
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3.1 Hållbar samhällsutveckling 

Uttrycket hållbar utveckling myntades och fick global spridning i och med den 

uppmärksammade Brundtlandsrapporten ”Vår gemensamma framtid” från 1987. I den 

beskrivs hållbar utveckling som ”en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan 

att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov". 

Definitionen av vad hållbar utveckling är involverar främst tre aspekter; ekologisk, 

ekonomisk och sociokulturell hållbarhet. Det är först när alla tre aspekter uppfylls som 

vi når en långsiktigt hållbar utveckling (Hägerhäll, 1988). Arbetet med att uppnå hållbar 

utveckling kan appliceras på såväl stora globala frågor som på små lokala projekt 

(www.naturvardsverket.se). Brundtlandsrapportens breda definition av hållbar 

utveckling har lämnat stort spelrum för olika tolkningar, vilket både främjar och 

problematiserar dess användning. Bell och Morse beskriver hur många aktörer gör egna 

definitioner om vad hållbar utveckling innebär för dem. Detta innebär att förklaringarna 

av begreppet hela tiden ökar och breddar konceptet ideligen. Bristen på konsensus av en 

definition av hållbar utveckling har lett till mycket kritik som kan sammanfattas av 

följande citat: ”If we don’t know what we are trying to get, how do we know if we have 

it?” (Bell & Morse, 2008, s. 11). Men det behöver inte enbart vara negativt med ett 

generellt begrepp i och med att hållbar utveckling utvecklas på så vis till någonting som 

passar och främjar olika aktörers intressen. Det kan snarare ses som en styrka i ett 

mångfacetterat samhälle då det inte är konstigt att olika aktörers bakgrund och 

utgångspunkter påverkar deras tolkning av vad begreppet hållbar utveckling betyder för 

just dem (Bell & Morse, 2008).  

Sverige har, liksom övriga FN-stater, åtagit sig att ta fram en nationell strategi för 

hållbar utveckling. Den svenska strategin betonar att hållbar utveckling inte är ett 

bestämt eller definierat mål utan snarare en förändringsprocess och ett vägval 

(Miljödepartementet, 2002). Det hållbara samhället beskrivs som ”ett samhälle där 

ekonomisk tillväxt, full sysselsättning, social trygghet och sammanhållning inte sker till 

priset av en miljöpåverkan som så småningom slår tillbaka mot tillväxtens möjligheter” 

Strategin betonar även vikten av att alla medborgare känner sig inkluderade och 

intresserade av att ta sitt ansvar och göra insatser för den hållbara utvecklingen i Sverige 

(Miljödepartementet, 2002). 

Några viktiga beståndsdelar av en hållbar utveckling som tas upp i den nationella 

strategin är bl.a. folkhälsa, sysselsättning, hushållning med naturresurser, näringsliv och 

miljöskydd. Strategin understryker även vikten av dialog och att Sverige för en politik 

som lockar och uppmuntrar näringslivet och samhället i stort att göra hållbara insatser 

(Miljödepartementet, 2002).  

Den svenska strategin för hållbar utveckling är ett viktigt styrdokument inom både 

politiken och det praktiska hållbarhetsarbetet på Sveriges kommuner och länsstyrelser, 

varför den har valts att användas som ansats i denna studie. 
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3.1.1 Användandet av indikatorer för att mäta hållbar utveckling 

En essentiell del i arbetet med hållbar utveckling är möjligheten att kunna utvärdera och 

se om de åtgärder man tagit till har gett resultat. Därför talar många stora strategier, 

däribland Agenda 21, om behovet av indikatorer för att kunna mäta hållbar utveckling 

och på så vis försäkra sig om att hållbarhetsarbetet går framåt (Bell & Morse, 2008). 

Sverige tog 2001 fram ett första förslag på hållbarhetsindikatorer inför Europarådets 

möte i Göteborg samma år. Förslagen fanns med i dokumentet Sustainability 

Development Indicators for Sweden - a first set som beskrev Sveriges första steg mot en 

omställning till hållbar utveckling. Detta första dokument har sedan legat till grund för 

den svenska strategin för hållbar utveckling  och dess 87 indikatorer. 

Det finns dock många kritiker till tillämpningen av indikatorer som med förhållandevis 

enkla mätmetoder skall analysera så komplexa frågor som de som är kopplade till 

hållbar utveckling. Bell och Morse 2008 menar att människan i alla tider har försökt 

bryta ned verklighetens komplexitet i mindre delar för att på så sätt förstå detaljerna 

men också helheten bättre. Detta är ett typiskt reduktionistiskt sätt att hantera problem, 

menar de. I och med att hållbar utveckling är ett så vitt begrepp används ofta en mängd 

indikatorer i försök att innefatta betydelsen av begreppet, trots att analysen blir svårare 

ju fler indikatorer man använder sig av (Miljödepartementet, 2002). Det är även viktigt 

att arbetet med indikatorerna börjar i rätt ände, dvs. att först beskriva begreppet hållbar 

utveckling, dess komplexitet och hur man kan arbeta för att åstadkomma rätt utveckling. 

Därefter bör man urskilja passande indikatorer som kan mäta hur det arbetet fortskrider 

och uppnås (Bell & Morse, 2008). 

Svårigheterna med att använda indikatorer är flera t.ex. är urvalet av hur många och 

framförallt vilka indikatorer avgörande för att ge en bra bild av hur hållbarhetsarbetet 

fungerar. Det är också viktigt att indikatorerna ett system väljer har en god spridning 

över de olika områden som berörs, så att inga viktiga aspekter bortses ifrån. För 

generella indikatorer är också ett problem. Det finns också en risk att man stirrar sig 

blind på indikatorn och inte på själva arbetet mot en hållbar utveckling. Indikatorn ska 

fungera som stöd till bedömningen och utvärderingen av hållbarhetsarbetet 

(Miljödepartementet, 2002). 

 

3.2  Roller och ansvar 

Kommunerna i Sverige ansvarar för de flesta samhällsfunktionerna som finns runt 

omkring oss i vårt dagliga liv så som vård, skola, bostadsförsörjning, byggfrågor och 

stadsplanering, miljö- och hälsoskydd, kollektivtrafik (i samarbete med landstinget), 

vatten och avlopp, renhållning med mer (Sveriges Kommuner och Landsting, 2011). 

Sveriges kommuner har alltså bland annat det fulla ansvaret att planera och bestämma 

över kommunens fysiska utveckling i och med det så kallade planmonopolet 

(www.ne.se).  

I Plan och bygglagen (PBL) ger staten Sveriges kommuner i uppgift att ta fram en 

långsiktig strategi för kommunens utveckling skall ha en aktuell översiktsplan (ÖP) som 
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täcker in hela kommunens yta och att tidsperspektivet bör sträcka sig minst 20 år framåt 

i tiden (Nilsson, 2001). ÖP:n har en vägledande roll och skall fungera som stöd i beslut 

om hur kommunen skall använda mark- och vattenområden samt hur kommunen skall 

kunna utveckla och värna den byggda miljön. Den skall redovisa kommunens avsikt 

med den fysiska planeringen på ett övergripande plan. Det innebär ofta en visionsdel om 

kommunens mål men också en redogörelse för vilka avvägningar som kommunen gör 

mellan olika intressen. ÖP:n är inte juridiskt bindande.  

Kommuner tar även fram detaljplaner (DP) där man redovisar vad som planeras inom 

ett avgränsat område. En detaljplan tas fram vid nybyggen där bebyggelsetrycket är 

relativt stort eller där ett befintligt bebyggt område ska bevaras (Boverket). I en 

detaljplan finns förutom en detaljplanekarta även bestämmelser för området som är 

juridiskt bindande. Det ingår även att ta fram en planbeskrivning och en 

genomförandebeskrivning för den aktuella planen som redogör för syftet respektive vad 

som behöver göras för att förverkliga planförslaget. Markägaren har rätt att bebygga sin 

mark enligt antagen detaljplan. Som markägare kan t.ex. en kommun skriva in 

bestämmelser i detaljplanen som sedan måste följas av markexploatören (Boverket). 

Länsstyrelsen har ansvar för att övervaka statens intressen bl.a. riksintressen, hälsa och 

säkerhet, mellankommunala frågor, miljökvalitetsnormer, risk för olyckor, 

översvämning eller erosion. Om Länsstyrelsen finner att en detaljplan inte tillgodosett 

dessa aspekter kan antagandet av detaljplanen upphävas (Boverket). 

Boverket är myndigheten som ansvarar för den fysiska planeringen i Sverige, det vill 

säga bebyggd miljö och användning av mark och vatten samt boendefrågor. Boverkets 

uppdrag är att genomföra riksdagens och regeringens beslut för arbetsområdet vilket 

ofta uttrycks i regleringsbrev, lagstiftning, instruktioner samt regeringsuppdrag. 

Boverket skall även verka för att öka kunskapen hos, samt ge råd och stöd till 

kommuner och andra statliga myndigheter. Detta görs främst genom samverkansprojekt 

och dialog i olika forum. (Boverket, 2010) Boverket är även ansvarig myndighet för 

miljömålet ”God bebyggd miljö” (Boverket, 2010 b). 

 

3.3 Miljömålet God Bebyggd Miljö 

Sverige har enats om att senast år 2020 kunna överlämna ett samhälle till nästa 

generation där de största miljöproblemen är lösta (Regeringen, 1998). För att uppnå 

detta har miljömål tagits fram som genomsyrar arbetet inom de allra flesta områden i 

samhället. Regeringen har angående detta utformat tre åtgärdsstrategier som 

grundläggande verktyg för att uppnå Sveriges 16 miljömål, dessa är: 1) Effektivare 

energiplanering och transporter, 2) giftfria och resurssnåla kretslopp och hushållning 

med mark och vatten samt en 3) god bebyggd miljö (Sundkvist & Et.al, 2006). 

Syftet med miljömålet God bebyggd miljö är att: 
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Städer, tätorter och annan bebyggd miljö ska utgöra en god och 

hälsosam livsmiljö samt medverka till en god regional och 

global miljö. Natur- och kulturvärden ska tas till vara och 

utvecklas. Byggnader och anläggningar ska lokaliseras och 

utformas på ett miljöanpassat sätt och så att en långsiktigt god 

hushållning med mark, vatten och andra resurser främjas. 

(Naturvårdsverket, 

2010) 

Regeringen har, i en utvärdering av miljömålet God bebyggd miljö 2007, efterfrågat 

ytterligare åtgärder för att överhuvudtaget närma sig att uppnå målet såväl lokalt som 

regionalt och nationellt. En utveckling av förfarandena vid fysisk planering kan vara ett 

sätt att nå miljömålet. (God bebyggd miljö – fördjupad utvärdering av miljömålsarbetet 

2007, 2007)  

God bebyggd miljö är indelat i åtta delmål som även de antagits av riksdagen. Dessa 

delmål är mer avgränsade än det övergripande generationsmålet och skall oftast uppnås 

inom en kortare tidsperiod. Delmålen är indelade i följande områden, i parantes anges 

årtal när delmålet skall vara uppfyllt (Boverket, 2003): 

1. Planeringsunderlag (2010) 

2. Kulturhistoriskt värdefull bebyggelse (2010) 

3. Buller (2010) 

4. Uttag av naturgrus (2010) 

5. Avfall, deponerat och genererat (2005) 

6. Avfallsdeponier (2008) 

7. Energianvändning m.m. i byggnader (2010) 

8. Inomhusmiljö (2020, 2015, 2010) 

 

Delmål 1 Planeringsunderlag syftar till att all fysisk planering och samhällsbyggande 

ska grundas på program och strategier för (Boverket, 2003): 

 hur ett varierat utbud av bostäder, arbetsplatser, service och kultur kan 

åstadkommas så att bilanvändningen kan minska och förutsättningarna för 

miljöanpassade och resurssnåla transporter förbättras, 

 hur kulturhistoriska och estetiska värden skall tas till vara och utvecklas, 

 hur grön- och vattenområden i tätorter och tätortsnära områden skall bevaras och 

utvecklas och andelen hårdgjord yta inte ökas, 

 hur energianvändningen skall effektiviseras, hur förnybara energiresurser skall 

tas till vara och hur utbyggnad av produktionsanläggningar för fjärrvärme, 

solenergi, biobränsle och vindkraft skall främjas. 

Delmålet fokuserar på att ta fram goda planeringsunderlag snarare än sektorsplanering. 

Underlaget skapar gynnsammare förutsättningar för att belysa målkonflikter mellan 
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sakfrågorna och andra samhällsintressen, samt att redogöra för alternativ och 

konsekvenser i planeringen (Boverket, 2003). 

De åtta delmålen har någon eller några indikatorer knutna till sig för att kunna avgöra 

om och hur utvecklingen fortgår och om delmålen uppfylls eller inte.  Indikatorerna för 

miljömålet God bebyggd miljö är (miljömålsportalen): 

Planeringsunderlag - Planering transporter, Planering grönstruktur och vattenområden, 

Planering kulturmiljö, Planering energi  

Kulturhistoriskt värdefull bebyggelse – Rivningsförbud, antikvarisk kompetens, g-

märkt 

Buller – Besvär av trafikbuller, Sömnstörda av trafikbuller 

Uttag av naturgrus – Grustäkt i grundvattenområde 

Avfall, deponerat och genererat - Återvinning Glas, Återvinning Metall, Återvinning 

Plast, Återvinning Pappersförpackningar, Hushållsavfall 

Avfallsdeponier  

Energianvändning m.m. i byggnader  

Inomhusmiljö – Radon i skolor, Radon i flerbostadshus, Radon i småhus, Bostäder med 

fukt och mögel 

 Vissa delmål har inte några indikatorer kopplade till sig. Däremot finns det ytterligare 

indikatorer kopplade till miljömålet God bebyggd miljö men som spänner över flera 

miljömål och delmål, t.ex. vindkraftsel, exponering av miljötobaksrök, körsträcka med 

bil, energianvändning, bensen i luft (miljömålsportalen). 

  

3.4 Transportpolitiska mål 

Det svenska transportpolitiska uppdraget är att ”säkerställa en samhällsekonomiskt 

effektiv och långsiktigt hållbar transportförsörjning för medborgarna och näringslivet i 

hela landet” (Näringsdepartementet, 2009). Detta övergripande mål har sedan brutits 

ned till ett funktionsmål och ett hänsynsmål. Funktionsmålet berör transportens 

tillgänglighet där fokus ligger på utformning, funktion och användning av 

transportsystemet för att det ska vara av god kvalitet, tryggt och bekvämt. 

Användbarheten och utvecklingspotentialen är i centrum. Det är även viktigt att 

transportsystemet är jämställt mellan mäns och kvinnors resvanor och transportbehov. 

Hänsynsmålet riktar sig mot säkerhet, miljö och hälsa vilket är viktiga byggstenar för att 

uppnå ett hållbart transportsystem. Där preciseras bl.a. att miljökvalitetsmålet 

begränsad klimatpåverkan skall nås genom energieffektivisering och en bruten 

bundenhet till fossila bränslen. De transportpolitiska målen skall visa de politiskt 

http://www.miljomal.se/Systemsidor/Indikatorsida/?iid=83&pl=1
http://www.miljomal.se/Systemsidor/Indikatorsida/?iid=85&pl=1
http://www.miljomal.se/Systemsidor/Indikatorsida/?iid=84&pl=1
http://www.miljomal.se/Systemsidor/Indikatorsida/?iid=107&pl=1
http://www.miljomal.se/Systemsidor/Indikatorsida/?iid=18&pl=1
http://www.miljomal.se/Systemsidor/Indikatorsida/?iid=15&pl=1
http://www.miljomal.se/Systemsidor/Indikatorsida/?iid=17&pl=1
http://www.miljomal.se/Systemsidor/Indikatorsida/?iid=17&pl=1
http://www.miljomal.se/Systemsidor/Indikatorsida/?iid=16&pl=1
http://www.miljomal.se/Systemsidor/Indikatorsida/?iid=40&pl=1
http://www.miljomal.se/Systemsidor/Indikatorsida/?iid=110&pl=1
http://www.miljomal.se/Systemsidor/Indikatorsida/?iid=108&pl=1
http://www.miljomal.se/Systemsidor/Indikatorsida/?iid=109&pl=1
http://www.miljomal.se/Systemsidor/Indikatorsida/?iid=34&pl=1
http://www.miljomal.se/Systemsidor/Indikatorsida/?iid=34&pl=1
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prioriterade områdena inom transportpolitiken och ska  fungera som stöd för regional 

samt kommunal planering (Näringsdepartementet, 2009). Det pågår ett arbetet för att ta 

fram indikatorer som skall kunna mäta och följa upp att de transportpolitiska målen 

uppfylls (Näringsdepartementet).  

 

3.5 Indikatorer på hållbar utveckling 

I den svenska strategin för hållbar utveckling har det tagits fram 87 indikatorer inom sex 

temaområden som ska ge en översiktlig bild av hållbar utveckling i Sverige. Arbetet 

med att ta fram dessa indikatorer har gjorts med hjälp av underlag från statistiska 

centralbyrån samt flertalet myndigheter och experter.  Av dessa 87 indikatorerna har 

följande tolv i kursivt valts ut som huvudindikatorer. De övriga indikatorkategorierna är 

de som har en tydlig koppling till fysisk planering och dess möjlighet att genom 

planläggning inverka på indikatorns utveckling (Miljödepartementet, 2006): 

Hälsa 

- Medellivslängd  

- Våld 

- Trafikolyckor 

Hållbar konsumtion och produktion 

- Energieffekter 

- Investeringar 

- Lastbilstransporter, energitillförsel, kollektivtrafik, miljöledningssystem, 

hushållsavfall 

Ekonomisk utveckling 

- Sysselsättningsgrad  

- Tillväxt 

- Offentliga finanser 

Social sammanhållning 

- Ekonomisk utsatthet 

- Demografisk försörjningsbörda 

- Kulturkonsumtion 

Miljö och klimat 

- Växthusgaser 

- Farliga ämnen 

- farliga kemikalier, radon, koldioxidutsläpp från hushåll, luftkvalitet, 

biodiversitet, närhet till natur, trafikbuller. 

Global utveckling 

- Bistånd 

 

Indikatorer som har en koppling till fysisk planering är alltså bl.a. kollektivtrafik, 

hushållsavfall, miljöledningssystem, farliga kemikalier, trafikolyckor, biodiversitet, 

farliga ämnen, luftkvalitet, koldioxidutsläpp från hushållen, närhet till naturen, radon, 

trafikbuller (Miljödepartementet, 2006).  
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3.5.1 Övriga kriterier för hållbar utveckling 

Naturskyddsföreningen i Stockholms län har tagit fram en hållbar 

stadsutvecklingspolicy som bl.a. redogör för tio grundprinciper som syftar till att 

fungera som vägledning för en bättre stadsplanering. Dessa är (Naturskyddsföreningen 

Stockholms län, 2011, s. 10): 

1. Värna goda livsmiljöer för människor, djur och växter. 

2. Använd de gröna och blå värdena som centrala värden i ett attraktivt 

stadsbyggande. 

3. Bygg vidare på befintlig struktur – undvik nya stora exploateringar på 

naturmark och grön icke exploaterad mark (jungfrulig mark) samt 

vattenområden (sjö- och vatten områden) och bilda naturreservat. 

4. Skapa närhet – inte avstånd och transportbehov. 

5. Bevara vild natur och sammanhängande grönområden och skapa nya gröna 

områden. 

6. Miljötänkande ska genomsyra alla led vid nybebyggelse och omfatta alla 

aktörer som deltar. 

7. Gynna gång, cykel, kollektivtrafik och utveckla smarta trängselavgifter. 

8. Blanda arbete, bostad, utbildning, handel och service, men lokalisera 

verksamheter med många besökare till centrala lägen. 

9. Tillfredsställ barns behov med plats för lek och rörelse. Trafikmiljön ska 

göra det möjligt för barn att själva förflytta sig utan att bli skjutsade med bil. 

10. Undvik att skapa ny gles bebyggelse som ökar transportbehovet och minskar 

närnaturens användbarhet och skönhetsvärden. 

Naturskyddsföreningen är en ideell miljöorganisation som är politiskt obunden och 

jobbar för miljö- och naturfrågor på lokal, nationell och global nivå. 

Naturskyddsföreningen har verkat för miljön i över 100 år och är en erkänd och 

väletablerad förening i Sverige. Dess policy för hållbar stadsutveckling är intressant att 

ha med i studien då Naturskyddsföreningen i och med sin obundenhet och sitt 

engagemang för miljön oförvanskat tar upp punkter som är viktiga att nå för att nå en 

hållbar utveckling. 

 

3.6 Hållbarhetscertifieringssystem 

 

I den här sektionen redogörs för de fyra utvalda hållbarhetscertifieringssystemen för att 

få en uppfattning om hur de är utformade. Ett system för hållbarhetscertifiering av 

stadsdelar inkluderar ett större perspektiv än enbart byggnaderna. Systemen räknar in 

samhällsfunktioner som t.ex. avfallshantering, kollektiva transportmöjligheter, 

energiförsörjning, markanvändning och naturhänsyn. Det finns även system som är 

framtagna för att klassa infrastrukturella projekt så som vägar och järnvägar där t.ex. 

materialanvändning, landskap, markanvändning, energi ingår som kriterier. 
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En annan typ av bedömningssystem är miljövarudeklarationer (EPD:er) som förvisso 

använts för att bedöma infrastrukturprojektet Botniabanan, men som är utformat enbart 

för att mäta en produkts miljöprestanda, utan att betygsätta eller värdera resultatet av 

mätningen (Thonéus, 2011). Detta system används alltså främst för bedömningar av 

varor och produkter och är inte utformat för att bedöma stora samhällsbyggnadsprojekt 

och valdes således att exkluderas ur den här studien.  

 

3.6.1 Certifieringssystem för stadsdelar 

 

3.6.1.1 BREEAM Communities 

BREEAM Communities (BfC) är det senaste i raden av klassningssystem från brittiska 

BRE Global som även står bakom världens första miljöklassningssystem för byggnader, 

BREEAM Commercial. BREEAM Communities är baserat på BRE Commercial men 

har vidgat perspektiven och tar ett helhetsgrepp om hållbarhetsplaneringen för hela 

stadsdelar. Detta för att ge exploatörer och planerare möjligheten att avgöra om ett 

större utvecklingsprojekt har vidtagit hållbarhetsmål (ekologiska, sociala och 

ekonomiska) inom både det tidiga planeringsskedet (övergående certifiering) och det 

senare detaljplanerade skedet (slutgiltig certifiering). BfC är ett fristående tredjeparts 

bedömnings- och certifieringssystem (BRE Global, 2011). Syftet med BfC är att erbjuda 

intressenter ett system som säkerställer välfärd och hållbar utveckling inom såväl 

samhälle, miljö och ekonomi (Hållplatsen - WSP Group, 2011). 

Som en första fas riktar BfC in sig på nya stadsutvecklingsprojekt, större 

nybildningsprojekt samt andra liknande projekt. BfC är utformat för att 

hållbarhetsperspektiven ska ha en så stor och positiv inverkan som möjligt på själva 

planeringen. Det planeras även för en uppföljande fas som kommer att klassa befintliga 

projekt och där områdena kan bli betygsatta efter såväl byggfasen som inflyttningsfasen. 

BfC kan appliceras på utvecklingsprojekt för hushåll, icke-hushåll samt 

blandbebyggelse. Kan även användas i samverkan med t.ex. 

miljökonsekvensbeskrivningar (MKB), Strategiska miljöbedömningar (SEA) och 

hållbarhetsvärderingar (SA’s). 

 

BfC bedömer åtta områden (BRE Global, 2010):  

1. Klimat och energi (9 kategorier) som bl.a. innefattar översvämningar, effektiv 

vattenanvändning och hållbar energi. 

2. Samhälle/gemenskap (4 kategorier) där det ingår att främja områdets 

gemenskap, interaktioner och nätverk, deltagande i beslutsfattande, social 

ekonomi och samhällsstrukturer, samt gemensam förvaltning för områdets 

utveckling.  
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3. Platsens utformning och design (11 kategorier) t.ex. effektiv markanvändning, 

designprocessen, anpassning, öppna ytor, involverande av samhället, 

brottslighet, belysning (säkerhetsbelysning, gatubelysning, ljusföroreningar). 

4. Ekologi och mångfald (3 kategorier) bevarande, förbättrad ekologi, 

planteringar. 

5. Transporter och förflyttning (11 kategorier) bl.a. allmän politik, 

kollektivtrafik, parkering, fotgängare och cyklister, närhet till lokala 

bekvämligheter, trafikledning, bilpooler. 

6. Resurser (7 kategorier) lämplig användning av markresurser, miljöpåverkan, 

lokalt återvunnet material, kompostering, resursplanering för vatten, buller, 

byggavfall.  

7. Affärsliv och ekonomi (5 kategorier) Däribland konkurrensutsatt verksamhet, 

affärsmöjligheter, sysselsättning, olika typer av företag. 

8. Byggnader (2 kategorier) Miljöklassade byggnader enligt EcoHomes/ 

BREEAM commercial alternativt Code for Sustainable Homes. 

Betygsskalan spänner mellan Passed, Good, Very Good, Excellent och Outstanding. 

BREEAM Communities är framtaget och skräddarsytt för engelska förutsättningar men 

kan även revideras och appliceras på övriga Storbritannien (Skottland, Nordirland, 

Wales). Internationellt går BREEAM Communities att använda genom att följa 

”BREEAM Communities Bespoke” (BRE Global, 2010). En svensk tillämpning av BfC 

håller just nu på att göras i en svensk stadsdel. När den står färdig är det den första 

stadsdelen i världen som klassats enligt BREEAM Communities utanför England 

(Hållplatsen - WSP groups, 2011). Det tar självklart olika lång tid att klassa och 

certifiera ett projekt beroende på omfattningen av förarbetet, graden av klassningen 

m.m. BRE har dock satt en maxgräns på att det inte får ta mer än 5 år från registrering 

till färdig certifiering (breeam.org/page, 2011). 

 

3.6.1.2 LEED Neighborhood Development 

LEED är ett amerikanskt klassningssystem som står för Leadership in Energy and 

Environmental Design. Inom LEED finns flera olika typer av 

hållbarhetsklassningssystem, det första och mest etablerade är utformat för 

miljöklassning av byggnader men det finns även specifika miljöklassningssystem för 

sjukhus, hushåll, nybyggnationer, detaljhandel med flera (usgcb.org, 2011). Det senaste 

i raden av klassningssystemet inom LEED är Neighborhood Development (LEED ND) 

som tar ett bredare grepp kring miljö och hållbarhetsfrågorna vid byggnationer av nya 

stadsdelar (U.S. Green Building Council et. al, 2011). LEED ND lanserades i april 2009 

(usgbc.org/FAQ, 2011) men hade innan dess tagit emot nära 240 pilotprojekt under 

2007 för att provköra klassningen (usgbc.org, 2011). 

 

LEED Neigbourhood Development har gemensamt tagits fram av tre aktörer (U.S. 

Green Building Council et. al, 2011);  

- The U.S. Green Building Council (USGBC) 
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- The Congress for the New Urbanism (CNU) 

- The Natural Resources Defense Council (NRDC)  

 

Ovan nämnda aktörer utformade klassningssystemet gemensamt med syftet att klassa 

planeringen och utvecklingen av stadsdelar. Målet var att skapa ett nationellt 

standardiserat klassningssystem för att utvärdera och belöna miljömässigt framstående 

gröna stadsdelsplaneringsprojekt. LEED ND baseras på tre principer: Smart growth, 

New urbanism och Green infrastructure and building (U.S. Green Building Council et. 

al, 2011). LEED ND inkluderar alla typer av stadsutvecklingsprojekt som innefattar två 

hus eller mer. Den övre nivån är rekommenderad till 320 acres (130 hektar) eftersom 

större områden än så blir svåra att dokumentera/ administrera för vissa av de punkter 

som ingår i klassningssystemet. För områden som är större än 320 acres rekommenderas 

att dela upp klassningen i två eller flera mindre områden. Jämfört med övriga LEED-

system, som är indelade i fem kategorier, bedömer LEED ND istället tre 

huvudkategorier (U.S. Green Building Council et. al, 2011): 

 

1. Smart Location and Linkage (27 möjliga poäng) 

5 obligatoriska punkter att ta hänsyn till; val av plats, hotade arter och ekologiska 

samhällen, våtmarker och bevarande av vattenområden, bevarande av jordbruksmark, 

undvikande av ingrepp i flodslättsområden.  

 

9 frivilliga poänggivande punkter; till exempel omvandling av industriområden (brown 

field areas), områden med minskat bilberoende, cykelnät och cykelförvaring, närhet 

mellan bostad och arbetsplats, skydd av branta slänter samt restaurering av habitat eller 

våtmark och vattenområden. 

 

2. Neighborhood Pattern and Design (44 möjliga poäng) 

3 obligatoriska punkter: gångbara gator, tät bebyggelseutveckling (jfr compact 

development), samt öppna och sammankopplade stadsdelsområden. 

 

14 frivilliga poänggivande punkter bl.a. blandbebyggelse, gångbanor, skiftande 

inkomst- och åldersgrupper, minskade parkeringseffekter, genomfartsanläggningar, 

lokal livsmedelsproduktion, frivilligt arbete och engagemang, alléer och 

trädplanteringar, tillgång till rekreation och offentliga rum. 

 

3. Green Infrastructure and Buildings (29 möjliga poäng) 

4 obligatoriska punkter: ”greenbuilding”-certifierade byggnader, miniminivå för 

energieffektivitet, miniminivå för vatteneffektivitet, byggverksamhet och förhindrande 

av förorening. 

 

17 frivilliga poänggivande punkter bl.a. återanvändning av befintliga byggnader, 

miljöcertifierade byggnader, kulturhistoriskt bevarande, vatteneffektiv 

landskapsplanering, minimering av störningar av platsen, dagvattenhantering, 
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ljusföroreningar, återvinning av infrastrukturmaterial, avloppsnät, energieffektiv 

infrastruktur. 

 

Utöver dessa tre huvudkategorier finns även två bonuskategorier; innovation och 

designprocessen (föredömlig prestanda) samt lokal prioritering. För att få en LEED 

ND-certifiering måste det sökande projektet först och främst uppnå de punkter som är 

obligatoriska, de så kallade Prerequisites, inom varje kategori. För övriga punkter får 

man mellan 1-12 poäng, vilket avgör vilket betyg projektet sedan får. Totala antalet 

poäng enligt LEED är 110, varav 100 baspoäng, 6 möjliga poäng är för innovationer 

och designprocessen och slutligen 4 möjliga poäng för regional prioritering (endast 

möjligt i USA) Betygskriterierna är (U.S. Green Building Council et. al, 2011): 

 

Certifierad 40–49 poäng 

Silver 50–59 poäng 

Guld 60–79 poäng 

Platina 80 poäng eller mer  

Även om LEED ND är utformat för den amerikanska marknaden så tar systemet emot 

ansökningar om certifieringar från andra länder än USA. Alla registrerade 

ickeamerikanska projekt måste fylla i ett formulär för att fastställa om 

certifieringssystemet är möjligt att anpassa till regionala och nationella förhållanden 

(LEED 2009 for Neighborhood Development (FAQ), 2011). 

 

3.6.2 Certifieringssystem för infrastruktur 

3.6.2.1 Greenroads 

Greenroads är ett värderingssystem för vägbyggnationer för den amerikanska 

marknaden som utvecklades 2007 på universitetet i Washington. Bakgrunden till 

värderingssystemet var ett examensarbete skrivet av Martina Söderlund (Lelie, 2011). 

Söderlund ansåg att vägbyggnationer är en av världens mest resurskrävande industrier i 

världen och trots att återvinning och återanvändning av material har börjat bli vanligare 

så krävs det ett gemensamt verktyg för att få genomslag och kunna påverka 

utvecklingen i en mer hållbar riktning (Söderlund, 2007). Greenroads har därför tagits 

fram för att förbättra omständigheterna kring anläggande av vägar.  Greenroads är 

avsedd att tjäna som utgångspunkt för att utveckla och anpassa en standard för 

vägbyggnationer till ett tillförlitligt hållbarhetscertifieringssystem (Söderlund, 2008). 

Greenroads har utformats i nära samarbete med klassningssystemet för LEED 

byggnader, för att Greenroads ska dra lärdomar om hur systemet kan bearbetas för att 

bli lika framgångsrikt som LEED, men också för att undvika de svagheter som finns i 

LEED (Söderlund, 2008). Greenroads menar att de kan erbjuda ett holistiskt sätt att 

främja och samtidigt ge en definierad och kvantifierad metod för att bedöma och klassa 

hållbar vägbyggnad. Greenroads vänder sig i första hand till beslutsfattare, olika 
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konsulter och entreprenörer som arbetar inom bygg- och samhällsplaneringsbranschen 

(greenroads.us/theratingsystem, 2011). 

Bedömningssystemet består av sju huvudsektioner (Muench, 2011): 

- Project requirements (11 kategorier) Bl.a. utförande av livscykelanalyser 

(LCA) samt använda s.k. Low-impact development (LID) för 

dagvattenhantering, Kvalitetskontroll- och bullerutredningar, 

avfallshanteringsplan, reducering av föroreningar från byggaktiviteter  

- Environment & Water (8 kategorier) Där det ingår att ta fram 

miljöledningssystem, flödeskontroll för avrinning, kostnadsanalyser för 

dagvatten, restaurering av naturliga habitat, Förbättra ekologiska kopplingar, 

ljusföroreningar. 

- Access & Equity (9 kategorier) Bl.a. minska trafikföroreningar, 

säkerhetsgranskning, tillgänglighet för fotgängare och cyklar, natursköna vyer, 

främjande av kultur och gemenskap och konst. 

- Construction Activities (8 kategorier) Kvalitetsledningsystem, miljöutbilda 

personal, återvinningsplan för platsen, minska fossilbränsleanvändningen, 

minska utsläppen från asfaltsläggning etc. 

- Materials & resources (6 kategorier) LCA-analys, återanvändning av 

gatläggning, återvinning av material, regionala material, energieffektivisering.  

- Pavement Technologies (6 kategorier) Däribland långvarig hållbarhet av 

gatläggning, genomsläpplig vägbeläggning, tyst asfalt, kall asfalt, minska 

användandet av fossila bränslen vid asfaltstillverkningen. 

- Custom Credit (1-2 kategorier) Egna lösningar av bästa praxis inom 

vägbyggnad som inte redan finns som kategori i Greenroads. 

Den första av sektionerna Project requirements, består av 11 kategorier som måste 

uppfyllas för att vägprojektet överhuvudtaget får kallas Greenroad. Denna sektion ger 

inga poäng i och med att den är obligatorisk. De övriga sektionerna är frivilliga poäng 

så kallade voluntary credits (greenroads.us/theratingsystem, 2011). Den sista sektionen 

custom credits innebär i korthet, att projekten själva får möjlighet att utveckla egna 

lösningar inom design- och byggproblematiken som inte ännu finns med i Greenroads 

bedömningssystem. Denna sektion får projektet själva välja om de vill uppnå eller inte. 

(greenroads.us/customcredit, 2011) Den eventuella poängen adderas ihop med övriga 

kategorier för att ge ett slutgiltigt Greenroads-betyg. Betyget kan sedan användas för 

intern information, i publicitetssammanhang och för hållbarhetsuppföljning. 

(greenroads.us/theratingsystem, 2011) 

Den högsta poängen man kan få enligt Greenroads är 118 poäng. Betygsättningen 

avgörs genom att alla project requirements är uppfyllda plus poängen för de frivilliga 

kategorierna (voluntary credits) vilket vägs samman till en totalpoäng. Betygsskalan är: 

Certifierad 30-40% (32-42 poäng) 
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Silver 40-50% (43-53 poäng) 

Guld 50-60% (54-64 poäng) 

Evergreen 60% < (64+ poäng) 

(Muench, 2011) 

Då den nya Greenroads-versionen 1.5 precis lanserats i slutet av februari 2011 så har 

inga projekt hunnit bli klassade ännu. Systemet har dock emottagit 28 ansökningar 

under den första ansökningstiden. Det har dock utförts klassningar på cirka 50 

pilotstudieprojekt med avsikt att testa och förbättra systemet innan lanseringen 

(greenroads.us/faq, 2011). 

Kostnaden för att klassa ett projekt enligt Greenroads är 0,05% av budgeten för projekt 

på 10 miljoner dollar eller mer (greenroads.us/faq, 2011). För att få en uppfattning om 

kostnaden för ett specifikt projekt finns en automatisk beräkningsmodell på 

www.greenroads.us (greenroads.us/costforreviews, 2011). 

3.6.2.2 CEEQUAL 

CEEQUAL är ett bedömnings- och certifieringssystem som lanserades 2003 och syftar 

till att förbättra hållbarhetsaspekterna inom väg- och vattenbyggnad och andra 

samhällsbyggnadsprojekt (Uppenberg, 2011). Målet är att erbjuda förbättrade moment 

gällande miljökvalitet och samhällelig prestanda inom byggnadsindustri. (CEEQUAL, 

2010). CEEQUAL utarbetades av en arbetsgrupp styrd av institutionen för 

civilingenjörer (ICE) med finansiellt stöd av ICE:s forskningsfonder samt den brittiska 

regeringen (www.ceequal.com/background, 2011). 

CEEQUAL är framtagen för byggindustrin i Storbritannien och är tillämplig för kunder 

inom väg- och vattenbyggnad samt anläggnings- och gestaltningsbranschen och vänder 

sig till såväl privat som offentlig sektor. Aktörer som kan vara intresserade av att 

använda systemet är enligt CEEQUAL entreprenörer, slutanvändare samt finansiärer 

och tillsynsmyndigheter som vill få en försäkring på att bebyggelsen sker enligt god 

miljöpraxis (www.ceequal.com). CEEQUAL kan bedöma och klassa en rad varianter 

inom infrastruktur- och samhällplaneringsprojekt. På CEEQUAL’s hemsida finns en 

lista på projekt som blivit bedömda enligt systemet där kan man bl.a. återfinna 

byggnationer av motorvägar, idrottsarenor, flygplatser, broar, parker, företagsområden, 

och vindkraftsparker. Systemet går att applicera på såväl framtida projekt som på 

befintliga anläggningar och vägar. Dock bör man vara medveten om att CEEQUAL har 

en regel om att man måste kunna bevisa det man vill få poäng för, en såkallad ”no 

evidence – no points”-regel, som kan göra att projektet får lägre poäng om det är så att 

det inte finns bevis för att vissa åtgärder vidtagits (CEEQUAL.com/faq). 

CEEQUAL skiljer sig lite från övriga hållbarhetsklassningar då bedömningen sker 

genom att projekten besvarar 208 frågor inom 12 områden. Utifrån hur projekten 

uppfyller och besvarar frågorna räknas en poängsats ut och beroende på vilken procent 

godkända frågor som projektet har, delas ett betyg ut. Dock skall förtydligas att 

CEEQUAL enbart ger ett betyg, men utan värdering (Uppenberg, 2011). Vissa av 

http://www.greenroads.us/
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frågorna är obligatoriska och är markerade med NSO (No Scoping Out).  Men för 

övriga frågor finns det möjlighet för projekten som klassas att välja bort vissa kriterier 

(Lelie, 2011) . 

CEEQUAL har en internationell version tillgänglig sedan januari 2011 som kan 

anpassas till de normer och regler som finns i respektive land (Uppenberg, 2011). 

Betygsskalan ger betygen Pass; 25-39 procent, Good; 40-59 procent, Very Good; 60-74 

procent, Excellent; 75 procent eller mer (CEEQUAL.com/awards_how, 2011). 

Betygskriterierna som bedöms enligt CEEQUAL är inom följande 12 områden 

(CEEQUAL, 2010): 

1. Projektledning (5 kategorier) som innefattar behovet av miljöriskbedömningar, aktiv 

miljöledning, påverkan av kontrakts- och upphandlingsprocesser, leverera miljö- och 

social prestanda, byggfrågor, minimering av utsläpp. 

2. Markanvändning (3 kategorier) bl.a. minimering av markanvändning, 

översvämningsrisk, lagkrav, markföroreningar, tidigare användning av platsen. 

3. Landskapsfrågor (4 kategorier) vilket inbegriper att inkludera landskapshänsyn, 

estetiska funktioner, lokalområdets karaktär, förlust kompensation eller mildrande 

åtgärder av landskapsfunktioner, efterförvaltning. 

4. Ekologi och biologisk mångfald (5 kategorier) inverkan på platser med höga 

ekologiska värden, skyddade arter, bevarande och förbättring, övervakning och 

underhåll m.m. 

5. Den historiska miljön (4 kategorier) bakgrundsstudier och undersökningar, 

bevarande och förbättringsåtgärder att vidta om historiska funktioner hittas, information 

och tillgänglighet för allmänheten.  

6. Vattenresurser och i vattenmiljön (5 kategorier) bl.a. kontroll av projektets 

inverkan på och skydd av vattenmiljön, rättsliga krav, minimering av vattenanvändning, 

förbättring av vattenmiljön. 

7. Energi och klimatpåverkan (jfr carbon) (3 kategorier) däribland livscykelenergi och 

koldioxidanalys, energi- och koldioxidutsläpp under användning. 

8. Materialanvändning (8 kategorier) där det ingår att minimera materialen 

miljöpåverkan, minimera materialanvändningen samt avfall, ansvar vid inköp av 

material däribland valet av timmer, användning av återvunna och återanvända material, 

minimering av farliga ämnen, hållbarhet och underhåll av material. 

9. Avfallshantering (4 kategorier) design för avfallsminimering, lagkrav, avfall från 

markberedning samt avfallshantering på platsen.  

10. Transport (3 kategorier) bl.a. placering av ett projekt i förhållande till 

transportinfrastruktur, minimering av trafikpåverkan av projektet, anläggningsmaskiner, 

minimering av arbetsresor.   

11. Effekter på grannar (6 kategorier) vilket inkluderar minimering av drift- och 

byggrelaterade olägenheter, störningar från byggbuller och vibrationer, luft- och 

ljusföroreningar, visuella effekter bl.a. platsens prydlighet. 

12. Förbindelserna med det lokala samhället och andra intressenter (4 kategorier) 

som innefattar samråd, program för samhällsrelationer och dess effektivitet, 
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engagemang med relevanta lokala grupper, den mänskliga miljön, estetik och 

sysselsättning. 

I dagsläget (mars 2011) har 303 projekt blivit bedömda enligt CEEQUAL i 

Storbritannien och Irland (CEEQUAL.com/faq). Kostnaden för att klassa ett projekt 

med en budget på 1 miljon pund är i dagsläget ungefär 12 150 pund (Uppenberg, 2011). 

På CEEQUALs hemsida återfinns mer uppgifter om kostnaderna för klassificering 

(CEEQUAL.com/faq). 

 

4 Resultat 

 

4.1 Enkät 

Urvalet av kommuner som deltog i enkätundersökningen är representanter från de 50 

kommuner med procentuellt högst tillväxt 2010 (se bilaga 3). Respondenterna har haft 

en befattning snarlik ”miljöansvarig på samhällsbyggnadskontoret”. Enkäten syftar till 

att undersöka kännedomen och intresset för hållbarhetscertifieringssystemen runt om i 

Sveriges kommuner. Frågorna som ställts är i huvudsak utformade för att få information 

om graden av intresse kring dessa system samt i vilken mån respondenten anser sig 

känna till de olika certifieringssystemen. Se bilaga 2 för fullständigt enkätutskick. Av de 

50 utvalda kommunerna var det 30 som svarade på enkäten. Nedan följer en redogörelse 

av enkätsvaren. 

 

4.1.1 Sammanställning av enkätsvar 

Fråga 1. Har du som kommuntjänsteman märkt av en ökad efterfrågan av miljö- och 

hållbarhetsaspekter inom planeringen i kommunen?  

En övervägande majoritet (93 procent) av de responderande kommunerna svarar att de 

har märkt av en ökad efterfrågan av miljö och hållbarhetsaspekter inom kommunernas 

planering.  

  
Fråga 2. Har du hört talas om/ känner du till begreppet hållbarhetscertifiering av 

stadsdelar eller hållbarhetscertifiering av infrastrukturprojekt?  

Hälften av respondenterna svarar att de har hört talas om hållbarhetscertifieringssystem 

för antingen stadsdelar, infrastruktur eller både och. Resterande 50 procent anger ”Nej” 

eller ”Vet ej” på frågan. Systemen för stadsdelar är det certifieringssystem som flest har 

hört talas om; totalt 43 procent,  30 procent plus de 13 procent som känner till bägge 

typerna av system.  
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Figur 3. Fråga 2 

Fråga 3. Hur stor inverkan anser du att tjänstemännen har på kommunens 

planeringsarbete kring t.ex. hållbar utveckling?  

På denna fråga svarar en majoritet på 73 procent att kommuntjänstemännen har stor (59 

procent) eller mycket stor påverkan (14 procent) på den kommunala planeringen. 27 

procent svarade att de hade viss påverkan. Ingen angav att de inte hade någon inverkan 

alls. 

 

Figur 4. Fråga 3 

 

Fråga 4. Hur stor kännedom anser du dig ha om miljö- och 

hållbarhetscertifieringssystem?  
På frågan där kommunerna fick gradera sin kännedom om 

hållbarhetscertifieringssystem svarar 57 procent att de har ”viss kännedom”. 36 procent 

har angett att de inte har någon kännedom medan 7 procent anser sig ha ”god 

kännedom”. Ingen angav att de hade ”mycket god kännedom”.  
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Figur 5. Fråga 4 

Fråga 5. Vilket/vilka av följande miljö- och hållbarhetsbedömningssystem har du hört 

talas om? 

På fråga 5 skulle respondenterna kryssa i vilka system av fem angivna som de kände till. 

Här syns en tydlig dominans av systemen för stadsdelar, där både LEED och BREEAM 

var de enskilda system som var mest igenkända. 43,3 procent angav att de inte kände till 

något av systemen.  Endast ett fåtal kände till systemen för infrastruktur; 3,3 procent för 

CEEQUAL respektive 6,7 procent för Greenroads. Under rubriken ”Annat” hade 

respondenterna möjlighet att skriva in övriga system de kände till. Samtliga svar som 

inkom under den rubriken var hållbarhets/miljöklassningssystem för byggnader eller 

byggvaror.  

 

 

Figur 6. Fråga 5 
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Fråga 6. Är bedömningar och certifieringar av infrastruktur och stadsdelar någonting 

som du tror är intressant för din kommun?  

På frågan där respondenterna skulle gradera intresset för de olika typerna av system 

visades det att stadsdelar hade ett knappt övertag över infrastruktur då 47 respektive 37 

procent angav att systemen var ”intressanta”.  23 procent var mycket intresserade av 

systemen för stadsdelar respektive 20 procent för infrastruktur. 27 procent för stadsdelar 

respektive 30 procent för infrastruktur angav att  de var ”ganska intressanta”. 13 procent 

angav att infrastruktur var ”ointressant”. Endast 3 procent av respondenterna ansåg att 

systemen för stadsdelar var ”ointressant”.  

 

Figur 7. Fråga 6 

Fråga 7. Skulle din kommun vara intresserad av att hållbarhetsbedöma/ certifiera något 

av kommunens framtida infrastrukturprojekt och/eller nya stadsdelar inom 3 år? 

Frågan om intresset från kommuner att certifiera stadsdelsprojekt eller 

infrastrukturprojekt inom tre år gav ett mer osäkert svar än intresset över lag, hela 54 

procent svarar ”vet ej”. Vidare svarar 10 procent att kommunen inte har några passande 

utvecklingsprojekt under den tidsramen. Däremot svarade 20 procent att de var 

intresserade av att certifiera en stadsdel. Ytterligare 10 procent kunde tänka sig att 

certifiera både infrastruktur och stadsdelar. 3 procent av kommunerna visar intresse av 

att enbart certifiera infrastruktur och kvarvarande 3 procent svarar att de inte är 

intresserade av att certifiera något av kommunens projekt inom 3 år.  
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Figur 8. Fråga 7 

 

Fråga 8. Om ja, är det något speciellt projekt du tänker på? 

På följdfrågan till de som svarat ja på fråga 7 var det 35 procent som hade flera projekt i 

åtanke. 25 procent tänkte på ett specifikt projekt. 20 procent svarade ”nej” och 

ytterligare 20 procent svarade ”vet ej”. Mer än hälften hade således ett specifikt projekt i 

åtanke att hållbarhetscertifiera inom de närmsta 3 åren. Det skall förtydligas att 

procentsatsen av fråga 8 enbart baseras på antalet ja-svarande i fråga 7. Det är således 

inte procenten av det totala antalet respondenter. 

 

 

Figur 9. Fråga 8 

Fråga 9. Om nej, varför inte? 

På följdfrågan till de som svarat ”Nej” på fråga 7 svarade hälften av respondenterna att 

de hade för lite kunskaper om dessa typer certifieringssystem. 43 procent svarade att det 

inte var ett prioriterat områden inom kommunen och 7 procent av nej-respondenterna 

angav ”annat” som anledning till att de inte var intresserade av att hållbarhetscertifiera 

något av kommunens framtida projekt inom 3 år. Det skall förtydligas att procentsatsen 
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av fråga 9 enbart baseras på antalet nej-svarande i fråga 7. Det är således inte procenten 

av det totala antalet respondenter. 

 

 

Figur 10. Fråga 9 

Fråga 10. Vad i planeringsprocessen anser du försvårar respektive underlättar 

möjligheten att inkludera hållbarhetsaspekter i kommunens arbete?  

Fråga 10 var en öppen fråga där respondenterna kunde svara utan givna svarsalternativ. 

Nedan följer en sammanfattning av svaren. Se bilaga 4 för fullständiga svar. 

Överlag efterfrågade respondenterna mer resurser och tid. Vissa ansåg att den politiska 

viljan saknades och ansåg att med den kom också drivkraften att komma framåt. En 

kommun menade att det underlättar med ”engagerade medarbetare och engagerade 

politiker gör att vi kan uträtta mer”. 

Befintliga tankesätt samt kunskapsnivån bland politiker, planerare och tjänstemän om 

hållbarhetsarbetet försvårar enligt en del respondenter. Andra önskar att byggherrarna 

och exploatörerna hade större vilja att arbeta med hållbarhetsfrågorna och att det är 

viktigt att få med dem i arbetet och föra en dialog eftersom det ofta inte sker renodlade 

kommunala exploateringar. Att kommunen inte är markägare är någonting som 

försvårar då man inte kan ställa så höga krav. ”Det är begränsande att kommunen ej får 

ställa krav utöver lagstiftning i detaljplaner”. En kommuntjänsteman framförde att det 

fanns ett stort tryck från exploatörer som försvårade kommunens möjlighet till att ställa 

höga krav inom exploateringar. Lagkrav är något som skulle underlätta och göra det 

möjligt att ställa högre krav på exploatörer, menar flera. En respondent ser det på ett 

annat sätt; ”Tryck från exploatörer kan vara positivt eftersom det vid en 

konkurrenssituation gör att exploatörerna är villiga att jobba mer med hållbarhet än de 

annars kanske skulle”. 

Ett par kommuner ansåg att planprocessen underlättade hållbarhetsarbetet då samrådet 

hjälper till att lyfta frågorna. ”Det är positivt att kommunen vid sina samråd kan öka 

medvetenheten hos invånarna för hållbarhetsfrågor”. 
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Vissa framhäver vikten av att få med hållbarhetsbegreppen tidigt i processen från 

översiktsplanenivå till detalj- och projektplanenivå. “När man är på detaljplanenivå kan 

det vara "försent" om inte hållbarhetsaspekterna redan från början funnits med”. En 

respondent förklarar att ”en detaljplan inte kan bestämma om val av energi. Där krävs 

att kommunen tar mer inriktningsbeslut för ex val av energi osv. Det underlättar således 

om kommunfullmäktige tar inriktningsbeslut angående förnyelsebar energi i nya 

bostadsområden.” En annan kommun framhäver att ”Om man ser till 

planeringsprocessen i stort så kan ÖP, om den är tydlig på hållbarhetsaspekter, 

underlätta för fortsatt program- och detaljplanearbete. Men om den inte har tydliga 

hållbarhetsaspekter blir det svårt att  hävda och få igenom det i ett senare skede såsom 

detaljplan. ÖP’s roll i detta är främst att visa på  var det är mindre lämpligt att lokalisera 

bebyggelse. Detta hänger ihop med trafikrörelser, kollektivtrafik, bilbehov och så 

vidare”. 

Bristande helhetsperspektiv där svaga översiktsplaner och för många ”frimärksplaner” 

försvårar hållbarhetsarbetet är också något som förs upp som något som försvårar. 

”Brist på övergripande utredningar och planer för t.ex. trafik, energi, grönstruktur, 

vatten försvårar hänsynstagande i enskilda planeringsprojekt” Man anser även att det är 

för lite fokus på den sociala aspekten av hållbar utveckling.  

Flera ansåg även att en dialog med andra aktörer inom planering och exploatering är 

viktig. Vidare påpekar vissa att projektören måste kunna konkurrera med sina 

konkurrenter och det är av den anledningen viktigt att eventuella fördyringar kan ge 

avkastning längre fram. Slutligen är kostnader för kommunen också ett problem som 

försvårar hållbarhetsarbetet. 

 

Övriga kommentarer. Enkäten avslutades med en möjlighet för respondenterna att 

framföra ytterligare tankar och kommentarer angående hållbarhetscertifieringssystemen 

och hållbarhetsarbetet i kommunerna. Nedan följer en sammanställning av 

kommentarerna som lämnats.  

 För kommun X sker i stort sett ingen planering som innebär helt nya stadsdelar 

eller helt ny infrastruktur - det vi arbetar med är  i princip utveckling av 

befintliga stadsdelar och utveckling av befintliga infrastrukturella system.  På det 

viset blir frågorna i enkäten inte helt relevanta för oss  

 Det kan finnas en osäkerhet i hur höga krav det går att ställa. Frågan är väl om 

höga krav lockar eller skrämmer bort köpare/exploatörer? 

 Frågorna är intressanta för oss tjänstemän men har kanske inte fått genomslag i 

kommunen. 

 Bidrag eller andra "morötter" kan ges vid hållbart byggande! 

 Kommun Y jobbar med hållbart byggande och har en särskild 

projektorganisation för det. Det kan hända att de också har jobbat med 

hållbarhetscertifiering. 

 Kommun Z  arbetar för tillfället med ett pilotprojekt med sikte på hållbar 

utveckling, projektet fokuserar i dagsläget på energieffektiva byggnader. De 
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flesta exploateringarna görs dock av enskilda byggherrar vilka i sin tur måste se 

ett värde i klassificeringen för att tillåta en merkostnad. Ex. konkurrensfördelar. 

 

4.2 Intervjuer 

För att få en djupare förståelse för hur kommunerna arbetar kring hållbar utveckling på 

plannivå har intervjuer hållits med ett mindre antal (fem) kommuner. Se bilaga 5 för 

fullständiga intervjusammanställningar. Nedan följer en redogörelse av intervjuernas 

huvuddelar. 

4.2.1 Om kommunernas hållbarhetsarbete 

De intervjuade kommunerna har olika utgångspunkter och utmaningar kring sitt 

hållbarhetsarbete inom fysisk planering. Det som är märkbart är att nästan alla 

kommuner efterfrågar system som hjälper till att strukturera kommunens arbetet med 

hållbar samhällsplanering. Intervjukommunerna arbetar alla med någon form av 

hållbarhetsarbete och flera har tagit fram en hållbarhetspolicy som kommunen skall 

följa. Kommunernas fokusområden är lite skiftande  men flera arbetar med hållbara 

resor, energieffektivitet och hållbart byggande. 

 

Kommun A har använt sig av Ålborgdeklarationen som ett första steg i att formulera sin 

egna hållbarhetspolicy. Fördelen med ett eget hållbarhetssystem anser intervjuperson A, 

är att det blir mer förankrat i kommunen då det är de själva som arbetat fram målen. En 

nackdel med att formulera ett eget hållbarhetssystem är att dess kvalitet påverkas och 

begränsas av kompetensen som finns inom kommunen, menar intervjupersonen. 

Dessutom finns det en nackdel med att kommunen får spendera mycket tid åt att 

förklara hur det egna systemet fungerar. Kommun B som även den har satsat på att ta 

fram ett eget hållbarhetsdokument menar att det är viktigt att man får till ett dokument 

som är förankrat och tillämpas i kommunens löpande arbete så att man undviker att 

dokumentet blir stående i bokhyllan. I kommun E har en hållbarhets- och miljöpolicy 

antagits och det finns hållbarhetssamordnare inom varje sektor på kommunen vars syfte 

är att koordinera hållbarhetsarbetet och att sprida information till övrig personal. 

Kommun C har istället för att satsa på stora strategier valt att ha flera hållbarhetsarbeten 

igång samtidigt. Fördelen är att arbetsprocessen kan gå rätt snabbt och nackdelen är att 

det kan vara svårt att hitta strukturen och helhetsbilden över vad som behöver göras. 

Kommun C har en egen hållbarhetsdirektör och ett starkt politiskt intresse av att arbeta 

med hållbart byggande. Intervjupersonen på kommun C jobbar med energieffektivt 

byggande men insåg snart att det missades mycket genom att bara titta på 

energiaspekten och inte på helheten. Intervjupersonen började därför intressera sig för 

miljöklassningar av byggnader men kände samtidigt en osäkerhet över att de verkade 

vara väldigt komplexa och omfattande. 

Kommun D har profilerat sig inom hållbar stadsutveckling och är nu involverade i att 

bygga Sveriges första hållbarhetscertifierade stadsdel. Det område som i skrivande 

stund håller på att tas fram för hållbarhetscertifiering är ett områden på 100 000 kvm 
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som är beläget centralt i huvudorten. Valet att certifiera samt vilken typ av 

hållbarhetscertifieringssystem som skulle användas gjordes av byggherren. Byggherren 

har sedan bjudit in kommunen till ett inledande informationsmöte och berättat hur de 

lagt upp arbetet. Därefter har byggherren själv arbetat med att ta fram manualen. 

 

Flera kommuner förklarar att Sveriges kommuner började arbeta med hållbarhetsfrågor i 

och med Agenda 21 och stor fokus låg då på den ekologiska dimensionen. Nu har 

Sveriges kommuner fått till arbetssätt för miljöfrågorna men är fortfarande i behov av 

att utveckla den sociala dimensionen inom hållbar utveckling, menar Kommun E och 

ger följande exempel på arbetssätt; ”medborgardialog och delaktighet, integrering av 

folkhälsoaspekter i plansammanhang, jämställdhetsintegrering”. Intervjuperson E 

fortsätter med att man som kommun bör ställa sig frågan: ”Hur får vi våra 

kommuninvånare att leva hållbart och klimatsmart?”. 

4.2.2 Om hur hållbarhetsarbetet kan förbättras i Sveriges kommuner 

Kommunerna som intervjuats är överrens om att hållbarhetsarbetet skulle förbättras 

genom att tillföra kommunerna mer tid och resurser. Kommun C menar att Sveriges 

kommuner är slimmade organisatoriskt och har ofta inte resurser nog för att införa nya 

arbetssätt. ”Det svåra är att man inte får några extra pengar under övergångsperioderna 

där vi befinner oss just nu, utan de flesta kommuner måste klara övergången med sin 

ordinarie personal vilket gör att omvandlingen till ett hållbart samhälle drar ut på tiden”. 

Intervjuperson C fortsätter och säger att kommunen hellre tar emot pengar till 

strategiarbete än till fysiska investeringar som kanske ändå skulle genomförts. 

Styrmedel och andra typer av stimulanser är bra sätt för att få till en förändring och har 

fungerat bra tidigare enligt både Kommun C, D, E. Intervjuperson B tycker också att 

styrmedel är ett bra sätt att förbättra hållbarhetsarbetet men betonar att det i så fall är 

viktigt att nå politiskt samstämmighet över blockgränserna så att de långsiktiga 

hållbarhetsmålen och satsningarna kan fortgå även om det sker ett politiskt skifte. 

Intervjuperson B tar miljömiljarden som avskräckande exempel där projektpengar ströps 

när det blev majoritetsskifte och säger att ”det är viktigt att man som politiker tar dessa 

frågor på allvar och når konsensus på vad som behöver göras för att nå ett hållbart 

samhälle”. Intervjupersonen i kommun A tror däremot inte att styrmedel får någon 

kommun att göra något de inte tänkt göra i alla fall. Samme intervjuperson menar också 

att styrmedel idag tenderar till att premiera de eftersläntrande kommunerna och inte de 

kommuner som tar egna initiativ. Intervjuperson A efterfrågar istället motsatsen att man 

”sporrar de som självmant gör någonting och är innovativa, så att stimulansmedlet 

kommer i rätt ände och inte ger fördelar till de som dröjer med insatser”. Lagstiftning är 

det mest effektiva om man vill nå snabba resultat, men det kan ju vara politiskt 

obekvämt att ta vissa beslut, säger kommun C. Vidare ser Kommun E gärna att 

Boverket skärper kraven i BBR (Boverkets Byggregler) för att driva fram ett 

energieffektivt byggande. 

Kommunens möjlighet att påverka sker främst inom utbildning, planering, upphandling 

samt information/rådgivning menar kommun E. Markägarfrågan är även den en viktig 
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del i hur mycket en kommun kan påverka exploateringar inom kommungränsen. 

Kommun C och E framhåller svårigheten i att påverka byggnationer om kommunen inte 

äger marken. Kommun C äger få markområden och får således gå en annan väg för att 

påverka byggnationerna som sker i kommunen. Intervjuperson C säger att kommunen 

istället behöver föra en dialog med markägarna som i deras fall främst är stora 

byggherrar. Intervjuperson C vill dock understryka att byggherrar inte per automatik är 

omedvetna och ointresserade av hållbarhetsarbete. ”Så länge det är ekonomiskt lönsamt 

att göra någonting så kommer byggherrarna att vara villiga att göra det”. Dock 

poängterar intervjupersonen att det finns en fördel i att Kommun C måste föra dialog 

med byggherrarna. ”För vi lär oss mycket av bådas förhållningssätt”. 

Kommun B menar att mycket av det en kommun genomför är en förhandlingsfråga med 

övriga parter. När det gäller exploateringar handlar det mycket om privata intressen och 

det är därav en hel del kompromisser som behöver komma till stånd. ”Det är svårt att 

vara så tuff som man kanske vill vara, för mindre kommuner kan det vara svårt att till 

exempel säga nej till stora köpcentrum”. 

Kommun E efterfrågar att ”en utökad samverkan sker med statliga myndigheter så som 

exempelvis länsstyrelsen för att uppnå ett helhetsperspektiv på hållbar stadsutveckling” 

men även en ökad samverkan mellan kommunens olika förvaltningar samt kommunala 

bolag vad gäller t.ex. energifrågor. Både kommun B och E efterfrågar bättre verktyg för 

uppföljning inom planprocessen. 

Det största hindret som intervjuperson C ser det är att byggbranschen som sådan är trög,  

monopoliserad och konservativ. Man får till exempel inte som kommun välja 

projektledare till sina projekt, vilket kommun C gärna skulle vilja göra. Detta då det 

finns stora skillnader i hur engagerade och genomdrivande projektledarna är vad gäller 

miljö- och hållbarhetsaspekter. ”En annan nackdel är att de höga cheferna hos 

byggherrarna ofta är mer drivande vad gäller hållbarhetsfrågor än de enskilda 

projektledarna som har det ekonomiska ansvaret för projektet lokalt. Dessa drivande 

individer kan ha svårt att sprida hållbarhetstänket och medvetenheten från toppen och 

nedåt i organisationen. Detta är även ett problem i kommunen där drivna politiker vill 

en sak men alla tjänstemän hänger inte på”. 

4.2.3 Om inställningen till hållbarhetscertifieringssystem 

Det är inte någon av intervjukommunerna som är direkt ointresserad av dessa typer av 

hållbarhetscertifieringssystem. Möjligheten att få hjälp med strukturen i kommunens 

hållbarhetsarbete verkar vara någonting som gör flera av intervjukommunerna nyfikna 

på systemen. Kommunernas begränsade resurser gör det intressant att använda 

befintliga system, då kommunen inte behöver lägga ner tid och medel på att ta fram 

egna system och kriterier. Kommun C är intresserad av att lära sig mer om infrastruktur- 

och transportfrågan och resonerar så att eftersom kommunen har begränsat med resurser 

på tjänstemannasidan så måste de hitta en metod för att jobba med dessa frågor på ett 

enkelt och smart sätt. Hållbarhetscertifieringar, tror intervjupersonen, är en bra väg att 

gå för att nå förändring. Kommun B anser att fördelen med certifieringssystem är att 
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man kan få hjälp med att systematisera arbetet, med mål och åtgärder. Kommun C ser 

också en möjlighet med hållbarhetscertifieringssystemen som PR-värde, då kommunen 

kan profilera sig som en kommun som arbetar mycket med dessa frågor och ligger i 

framkant.  

Av de utvalda kommunerna var två av kommunerna (C och D) mer insatta i 

hållbarhetscertifieringssystemen än de övriga. Kommun B hade inte hört talas om 

certifieringssystemen tidigare. Kommun A och E hade hört talas om dem men behövde 

mer kunskap för att kunna göra sig en saklig uppfattning om det är någonting de är 

intresserade av.  

Det politiska intresset för hållbarhetscertifieringar varierar i kommunerna. I kommun A 

och B finns ett generellt intresse. I kommun C är man mycket intresserade och i 

kommun D finns det ett intresse under förutsättning att exploatören är engagerad och 

den drivande parten. Kommun E belyser att det finns en skepsis bland vissa politiker till 

certifieringssystem av rädsla för att det kommer ta mycket tid och resurser i anspråk. 

Kommun E menar att man är intresserad av att få mer information och kunskap om 

systemen för att kunna driva frågan i kommunen.  

En av de viktigaste fördelarna med hållbarhetscertifieringssystem verkar vara 

möjligheten för kommunerna att använda ett gemensamt system för att jobba med 

hållbarhetsfrågorna inom den fysiska planeringen. Kommun A menar att 

hållbarhetscertifieringssystemen är ett sätt att kommunicera med andra aktörer och hitta 

ett gemensamt arbetsätt för dessa frågor. Systemen har en potential att fungera som en 

neutral utvecklingsmodell där alla inblandade aktörer kan jobba ömsesidigt  och inte var 

och en på sin kammare, som det ofta är nu.  

Intervjupersonen i kommun B hade inte tidigare hört talas om hållbarhetscertifieringar 

och tror inte att dennes kollegor har det heller. Kommun B framhåller att det är viktigt 

att hållbarhetscertifieringssystemet som kommunen eventuellt skulle börja använda sig 

av, är likvärdigt med vad kommunen vill uppnå. Förankringen i kommunen och hos 

politikerna är viktig, men mer information är en förutsättning för att kunna gå vidare. 

Intervjuperson B betonar att det kommunen är intresserade av att få hjälp med är att 

hållbarhetsbedöma planer. Kommun C är också positiv och menar att systemen är: 

”genomskinliga och jämförbara, objektiva då branschen tagit fram dem”. Kommun C är 

måna om att minimera uppföljningsarbetet i projektet p.g.a. sina begränsade resurser, 

vilket är en stor anledning till att de arbetar med miljöklassningssystemen. 

Kommun A menar att oavsett om man använder sig av egenskapade system eller redan 

befintliga, är det viktigt att det system man använder är grundat på basuppfattningen av 

vad man vill åstadkomma i kommunen och att alla som jobbar med systemet är med på 

tåget.  

Kommun D som redan är insatt i hållbarhetscertifieringssystemet Breeam Communities 

berättar att en grundförutsättning för att kommunen skulle kunna tänka sig att själva 

initiera en hållbarhetscertifieringsprocess är att exploatören i fråga är engagerad och är 
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den som driver på certifieringsarbetet eftersom kommunen inte har resurser nog till 

själva certifieringsarbetet. Kommun D är med och deltar i certifieringen av 

stadsprojektet dels för att det är ett spjutspetsprojekt som kommunen gärna vill se 

realiserat och dels för att kunna dra lärdom av projektet och förstå vad 

certifieringssystemet innebär i praktiken. Användningen av Breeam Communities, 

menar intervjuperson D, är både till fördel och nackdel för Sverige: ”Lagstiftningen och 

planeringsprocessen skiljer sig åt mellan Sverige och England. Vissa frågor kan uppnå 

höga poäng bara genom att följa svenska lagkrav medan andra frågor känns väldigt 

svåra att hantera”. Intervjupersonen tycker att de frågor som berörs av social hållbarhet 

är intressanta och: ”har fått intrycket att de är bättre på att arbeta med social hållbarhet i 

Storbritannien än vad vi är här, så där tror jag att vi har mycket att lära”. 

Intervjupersonen tycker också att dialog och samverkan mellan stad och exploatör 

betonas på ett intressant sätt i Breeam Communities. Nackdelen med 

hållbarhetscertifieringssystem är enligt intervjupersonen: ”att det kan vara ett lite 

trubbigt verktyg där man lägger mer tid på att uppnå höga poäng än vad som kanske är 

motiverat utifrån nyttan det gör.” Kommun D är enligt intervjupersonen intresserade att 

av att certifiera fler stadsdelar under förutsättning att exploatören är engagerad och 

driver certifieringsarbetet. 

Utvärderingar och uppföljning är det flera kommuner som efterfrågar.”Vi skulle behöva 

bli bättre på att följa upp hur ett område faktiskt blir när det är färdigbyggt” nämner 

kommun E. På grund av kommunens begränsade resurser är vi måna om att minimera 

uppföljningsarbetet i projekten och det är en stor anledning till att vi arbetar med 

miljöklassningssystemen, förklarar kommun C. 

Kommun B nämner även att den sociala dimensionen är viktig att få med i planlagda 

områden, så om systemen tar med den aspekten är det ytterligare ett plus. Kommun E 

menar att systemens ”fördelar skulle vara att få ett helhetsperspektiv och konkreta 

verktyg och metoder för att jobba med den sociala dimensionen av hållbarhet”. Men 

fortsätter med att fundera på var i kommunens planering som hållbarhetscertifieringarna 

skulle passa bäst in. ”Frågan är i vilken fas certifieringssystemen kommer in. I enskilda 

detaljplaner skulle det ju passa men på något vis är det ju ändå helheten, där man tittar i 

ett större perspektiv på t.ex. dagvatten och transporter som sträcker sig över större 

områden, som är viktig för att nå hållbarhet. Då kanske dessa system passar bättre på 

översiktsplanenivå eller i en fördjupad översiktsplan.” 

Nackdelen med hållbarhetscertifieringar kan vara risken med ”grönmålning” som i ISO 

14001, där man kan få bra helhetspoäng även om det egentligen inte är så bra inom 

vissa områden, menar kommun B. Överlag finns en oro likt den som politikerna i 

kommun E kände, dvs. att användandet av hållbarhetscertifieringssystemen är att 

insatsen är högre än utdelningen. Kommun E menar att en nackdel ”är om systemet blir 

administrativt betungande så att det inte finns tid”.  Kommun C nämner att det finns en 

rädsla för att effekten inte blir tillräckligt hög, att kommunen mäter och mäter men att 

det ändå inte ger någon effekt. Men intervjupersonen tillägger att denne tror att 
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systemen kommer att skärpas till om det skulle behövas. Det är en bra sak med 

systemen, att de är föränderliga och kan stramas åt. 

Avslutningsvis säger Kommun A att hållbarhetscertifieringssystemen vore intressanta 

att använda om de kan fungera som en värderingsmodell som kan påvisa att 

utvecklingen går framåt. Kommun C anser att ”fördelen med 

hållbarhetscertifieringssystemen är att man är tvungen att lyfta på flera stenar i projektet 

och inte bara framhäva det område man som byggherre är duktig på”. 

 

5 Diskussion 

 

Då hållbar utveckling anses vara ett vägval snarare än ett faktiskt mål är det svårt att på 

ett enkelt sätt avgöra om hållbarhetscertifieringssystemen verkligen främjar hållbar 

utveckling, eftersom det inte finns någon konkret slutpunkt. Det är av denna anledning 

som denna studie studerat olika typer av hållbarhetsindikatorer för att se hur bra de 

matchar med certifieringssystemen. Det är dock viktigt att ha i åtanke att bara för att 

systemens bedömningsgrunder inte finns med som indikatorer för de olika nationella 

verktygen betyder det inte att systemen inte främjar hållbar samhällsutveckling.  

Däremot är det viktigt för hållbarhetscertifieringssystemen att de är utformade på ett 

sådant sätt att de lockar till användning. Som flera kommuner hävdar; är det viktigt att 

ett system är okomplicerat och att investeringar även ger avkastning i ett längre 

tidsperspektiv. Av både studiens enkät och uppföljande intervjuer att döma, är en 

merkostnad för kommunen gällande hållbarhetsarbetet inte eftertraktad. Resurserna 

inom kommunerna är klart begränsade, i synnerhet inom hållbarhetsarbetet.  

Den här studien kommer inte att rekommendera ett visst hållbarhetscertifieringssystem 

över något annat utan tittar enbart på hur dessa system kan bidra till kommunernas 

hållbarhetsarbete. Hållbarhetscertifieringssystemen anses således vara snarlika vad 

gäller eventuellt bidrag till kommunens arbete. Dock kan nämnas att förutom 

skillnaderna mellan infrastruktur och stadsdelar så finns det även skillnader mellan de 

amerikanska systemen och de brittiska. LEED och Greenroads är formulerade på så sätt 

att man förstår att bebyggelsestrukturen i USA ser annorlunda ut än i Europa. Att till 

exempel ”walkable streets” är ett kriterium belyser att traditionella amerikanska städers 

struktur ofta stimulerar bilberoendet och just detta kriterium blir därför relativt lätt för 

svenska projekt att uppnå och få poäng för. De brittiska systemen har mer fokus på den 

sociala aspekten inom hållbarhet än de amerikanska. De amerikanska systemen däremot 

ger innovationspoäng till de projekt som genomfört någonting smart inom 

hållbarhetsarbetet som ännu inte finns med som kriterier i systemen. Detta tillägg 

öppnar upp för kreativt tänkande och sporrar förmodligen en och annan projektansvarig 

till en förbättrande åtgärd, samtidigt som systemen ger sig själva möjligheten att väva in 

nya smarta lösningar som framtida kriterier i  certifieringssystemen.  



Hållbarhetscertifieringssystem och kommunalt hållbarhetsarbete 

41 
 

 

Den sociala aspekten inom hållbar utveckling efterfrågas allt oftare vilket både märks av 

i enkätsvaren och från intervjuerna. Det är hänsynen till den sociala aspekten som skiljer 

hållbarhetscertifieringar från miljöcertifieringar/miljöklassningar. Alla 

certifieringssystem som granskats i den här studien har kategorier som tar upp den 

sociala aspekten. Kriterier inom BREEAM är t.ex. involverande av samhället, 

brottslighet, närhet till lokala bekvämligheter, deltagande i beslutsfattande, gemensam 

förvaltning. LEED i sin tur har närhet mellan bostad och arbetsplats, frivillig arbete och 

engagemang, tillgång till rekreation och offentliga rum, skiftande inkomst och 

åldergrupper, lokal livsmedelsproduktion. De sociala aspekterna inom 

infrastrukturprojekt som tas upp av Greenroads är t.ex. tillgänglighet för fotgängare och 

cykel, främjande av kultur, gemenskap och konst. För CEEQUAL är en av de tolv 

huvudkategorierna kopplade till den sociala aspekten; förbindelserna med det lokala 

samhället och andra intressenter som inkluderar samråd, program för samhällsrelationer 

och dess effektivitet, engagemang med relevanta lokala grupper, den mänskliga miljön, 

estetik och sysselsättning. Dessutom är en av huvudkategorierna Effekter på grannar 

kopplat till mänskliga effekter och upplevda störningar (bl.a. buller, vibrationer, ljus- 

och luftföroreningar) men kan ändå inte anses vara direkt kopplad till den sociala 

dimensionen som framförallt handlar om social interaktion, påverkan och  gemenskap. 

 

Hållbarhetscertifieringssystemen är bäst lämpade för projekt i planeringsfasen (även om 

flera går att applicera på befintlig byggstruktur) i och med att det är i den fasen de har 

störst möjlighet att påverka utformningen av stadsdelen eller infrastrukturprojektet. För 

kommunerna verkar detta vara en fördel då det är i själva planeringsdelen som 

kommuner efterfrågat mer hjälp och stöd. Intervjukommunerna tycker det är positivt om 

certifieringssystemen främjar dialogen och samverkan mellan kommunen och andra 

aktörer. 

 

Är hållbarhetscertifieringssystem något som Sveriges kommuner är intresserade 

av? 

Ett av studiens syften var att ta reda på om Sveriges kommuner var intresserade av att 

använda något hållbarhetscertifieringssystem. Det som kommer fram av studiens 

enkätundersökning är att Sveriges kommuner har skiftande kännedom om systemen. 

Detta exemplifieras t.ex. av att hälften av kommunerna har hört talas om antingen 

infrastruktursystem, stadsdelssystem eller både och, att den andra hälften svarat nej eller 

vet ej på frågan. Kännedomen får dock anses vara relativt låg, i synnerhet med tanke på 

bortfallet av kommuner som inte alls besvarade enkäten. Det är rimligt att anta att 

många av dessa inte kände till systemen som enkäten berörde och därför prioriterade 

bort att svara på den.  

Kännedomen om de angivna systemen visar att både BREEAM Communities och 

LEED ND är långt mer igenkända än CEEQUAL och Greenroads. Denna uppdelning 

syns tydligt vid samtliga enkätsvar som handlar om kännedom och intresse. Den ökade 

kännedomen om stadsdelssystem handlar nog mycket om att både BREEAM och LEED 
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har etablerade system för miljöklassning för byggnader och att igenkänningsfaktorn och 

kanske även hopblandningsfaktorn därmed var större. Denna tolkning styrks av att 

systemen som respondenterna angav under Annat på samma fråga, enbart var olika 

system för miljöbedömningar av byggvaror eller miljöklassningssystem. Det som är 

genomgående i enkätresultaten är att infrastruktursystemen är mer okända och anses 

mindre intressanta för kommunerna än stadsdelssystemen. Detta kan bero på olika 

faktorer: Troligtvis handlar det om vem på kommunen som deltagit i studien. Om 

studien hade riktats mot trafikkontoren i kommunerna i stället för 

samhällsbyggnadskontoren hade förmodligen svaren varit annorlunda. Dock skall 

tilläggas att intresset för infrastruktur är lägre men inte helt uteblivet. Flera kommuner 

visar intresse för certifieringssystemen för infrastruktur, bl.a. i fråga 6. En 

intervjukommun framhävde dessutom att det framförallt var infrastrukturfrågorna och 

hållbara transporter som kommunen var intresserade av att jobba med. 

Överlag är kommunerna i både enkätundersökningen och i intervjuerna intresserade av 

hållbarhetscertifieringssystemen, men många vill ha mer kunskap om systemen. Detta 

blir som mest tydligt om man kombinerar svaren på fråga 6 och 7. På fråga 6 skulle 

respondenterna gradera intresset för stadsdelar och infrastruktur. Där visar enkätsvaren 

att det finns ett övervägande intresse för båda typerna av system, 70 procent är 

intresserade eller mycket intresserade av stadsdelssystemen. För infrastruktursystemen 

är samma siffra 57 procent. Om man därefter tittar på fråga 7 om kommunerna är 

intresserade av att certifiera en stadsdel eller ett infrastrukturprojekt inom tre år har 

totalt 33 procent svarat att de antingen är intresserade av stadsdelar, infrastruktur eller 

både och. Över 55 procent svarar Nej eller vet ej. Det är alltså tydligt att det generella 

intresset finns men att tre år framåt i tiden är alltför nära inpå för många kommuner för 

att kunna säga något bestämt. 

Det är tydligt att systemen fortfarande är mycket nya på marknaden och även om 

kommunerna har hört talas om dem så har man inga djuplodande kunskaper om dem. 

Kommunerna har kommit olika långt i sitt intresse av att få arbeta med systemen. Vissa 

kommuner är ivriga att få ta del av systemen medan andra är mer fundersamma och 

osäkra. Ett fåtal är skeptiska. 

Vad kan hållbarhetscertifieringssystemen hjälpa kommunerna med i 

planeringsarbetet? 

Att samla alla aktörer och allt som skall göras i ett och samma system är någonting som 

kommunerna verkar värdesätta. De efterfrågar ökad dialog med byggherrar och andra 

aktörer. I och med att hållbarhetscertifieringssystemen riktar sig mot planeringsfasen 

och inkluderar allt från val av byggmaterial och miljöutbildning till personal, LCA-

analyser, platsens utformning, minimering av utsläpp under byggfasen etc. så blir 

många aktörer involverade i hållbarhetscertifieringssystemen. Flera kommuner menar 

att det är viktigt att få med byggherrarna i arbetet. Att det behövs fler engagerade 

byggherrar för att nå en förändring inom hållbart byggande. Kommun C nämner att de 

höga cheferna bland byggherrarna ofta är mer drivande vad gäller hållbarhetsfrågor än 

de enskilda projektledarna och verkar ofta ha svårt att sprida ”hållbarhetstänket” från 
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toppen och nedåt i organisationen. Hållbarhetscertifieringarnas utformning öppnar upp 

för att öka samverkan mellan aktörerna och tvingar byggherrarnas projektledare att 

arbeta med kriterierna som ingår i certifieringarna. I kommun D pågår redan en 

hållbarhetscertifiering och där är byggherren driven och är den som initierade och står 

för själva certifieringsarbetet. Om fler kommuner och byggherrar skulle hitta den typen 

av överrenskommelse och arbetsfördelning skulle kommunerna inte behöva lägga 

överdrivet mycket tid och resurser på att  hållbarhetscertifiera ett lämpligt projekt.  

Men i och med att flertalet kommuner har efterlyst mer struktur och stöd i hur 

hållbarhetsarbetet skall utformas, är frågan om inte kommunerna skulle dra fler fördelar 

av att själva vara mer involverade i certifieringsarbetet. Genomgående för studien är att 

kommunerna efterfrågar mer resurser och tid samt bättre struktur. Ett sätt att spara tid på 

att arbeta med hållbarhet inom planprocessen kan vara att använda redan befintliga och 

bearbetade system istället för att ta fram egna hållbarhetspolicys och liknande. 

Intervjukommun A som tagit fram ett eget hållbarhetssystem nämner att det – utöver 

tiden det tar att ta fram systemet – även tar mycket tid i anspråk att förklara hur detta 

hållbarhetsarbete fungerar. Självklart tar det tid att sätta sig in i och ta fram en 

hållbarhetscertifiering också, men frågan är om det ändå inte är mer effektivt än att 

arbeta med egna framtagna system. Kommun C resonerar som så att det är viktigt att 

hitta ett enkelt och smart sätt med hållbarhetsfrågorna och hållbarhetscertifieringar är ett 

bra sätt att skapa förändring i byggandet. Det positiva med hållbarhetscertifieringar är 

att de är genomskinliga, jämförbara och objektiva eftersom det är branschen som tagit 

fram systemen, menar intervjupersonen. Hållbarhetscertifieringar kan alltså fungera som 

system där alla aktörer kan mötas på neural mark och arbeta för att nå de 

bedömningspunkterna som ges.  

 

Det finns dock en del saker som hållbarhetscertifieringssystemen inte kan hjälpa 

kommunerna med t.ex. markägarfrågan. Om kommunen är markägare skulle det rent 

teoretiskt kunna gå att kräva en hållbarhetscertifiering vid bygget av ett 

infrastrukturprojekt eller en ny stadsdel. Dock finns det en osäkerhet i hur höga krav en 

kommun kan ställa. Som en kommun uttrycker det: ”frågan är om höga krav lockar eller 

skrämmer bort köpare/exploatörer. En av intervjukommunerna kommenterar det även 

med att det är svårt att vara så tuff som man kanske vill vara, för mindre kommuner kan 

det vara svårt att till exempel säga nej till stora köpcentrum”. Byggherrarna vet 

följaktligen sin makt och kan spela ut kommunerna mot varandra. Därför kan det vara 

svårt att ta till högt ställda krav om ingen annan gör det. Lagkrav vore därför ett 

effektivt sätt att snabbt få till en förändring, menar flera kommuner, då man kan ställa 

högre krav på exploatörerna. ”Men det kan vara politiskt obekvämt att ta vissa beslut 

om ny lagstiftning, vilket gör att det inte händer någonting”, påpekar kommun C. 

Ett annat sätt vore att det efterfrågas högre krav från kommunpolitikerna, flera 

kommuner menar att hållbarhetsarbetet skulle underlättas om den politiska viljan var 

mer framträdande. ”Med den kommer också drivkraften att komma framåt” resonerar en 

kommun. Detta är inte heller någonting som hållbarhetscertifieringssystemen i sig kan 
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åstadkomma. Dock kanske en och annan politiker blir inspirerad och intresserad av 

hållbarhetscertifieringarna och därmed får upp ögonen för frågan. Det ekonomiska 

incitamentet i hållbarhetscertifieringssystemen som t.ex. PR-värdet, kan locka även dem 

som inte brinner för hållbarhetsfrågorna i stort. Kommunerna kan profilera sig som 

några som är framträdande inom hållbart byggande i Sverige. Det finns även ett värde i 

att vara bland de första att använda dessa system. Ju tidigare man genomför en 

certifiering desto mer PR kan man räkna med att få. Att det finns fördelar med att delta i 

spjutspetsprojekt har både kommun C och D förstått. 

Den sociala aspekten har flera kommuner betonat att de behöver arbeta mer med. Att de 

olika hållbarhetscertifieringssystemen innehåller sociala aspekter för den fysiska 

planeringen kan bidra till att kommunerna och byggherrarna får kriterier med sociala 

dimensioner som ska tas i beaktande. Det bör tilläggas att denna studie dock inte har 

gjort någon djuplodande analys av hur effektiva de fyra systemen är vad gäller den 

sociala dimensionen inom hållbar utveckling. Vad som kan sägas är att de kategorier 

och aspekter som systemen berör i alla fall bidrar till att kommuner och byggherrar får 

hållpunkter att arbeta kring som applicerar några sociala aspekter i det aktuella 

byggprojektet. Det finns ju ingenting som säger att kommunerna inte kan använda sig 

av ytterligare aspekter kring socialt hållbar utveckling. 

Vad kan kommunerna förvänta sig att få vid användandet av en hållbarhetscertifiering? 

Hållbarhetscertifieringssystemen syftar till att: 

- erbjuda förbättrade moment gällande miljökvalitet och samhällelig prestanda 

inom byggsindustrin (CEEQUAL). 

- förbättra omständigheterna kring anläggande av vägar och tjäna som 

utgångspunkt för att utveckla och anpassa en standard för vägbyggnationer till 

ett tillförlitligt hållbarhetscertifieringssystem (Greenroads). 

- utvärdera och belöna miljömässigt framstående gröna stadsdelsplaneringsprojekt 

(LEED ND). 

- erbjuda intressenter ett system som säkerställer välfärd och hållbar utveckling 

inom såväl samhälle, miljö och ekonomi (BREEAM Communities). 

Utifrån syftena med de fyra hållbarhetscertifieringarna har systemen goda möjligheter 

att på något sätt bidra till kommunernas hållbarhetsarbete inom den fysiska planeringen. 

Att med hjälp av systemens kriterier gå igenom hållbarhetsutmaningarna i det aktuella 

projektet kan i många fall öppna upp ögonen för hur många delar av ett vanligt väg- 

eller byggprojekt som man kan påverkas till att bli mer hållbart. Detta är aspekter som 

kanske når djupare än många vanliga hållbarhetspolicys då de är specialiserade på ett 

projekts många olika områden och skeden och framtagna av branschen. Det är även 

sporrande att uppfylla kriterierna eftersom man får ett bättre betyg och således ett 

starkare PR-värde. Systemens mål är att belöna och förbättra. Oavsett hur väl eller illa 

anpassade systemen är (kommer att vara) till svenska förhållanden kan nog alla system 

ge nya perspektiv och idéer på hållbarhetsutmaningar som kommunernas planarkitekter 

kan ta med sig. Även om en kommun väljer att certifiera ett enda projekt kan man 
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hoppas att inspiration och lösningarna från hållbarhetscertifieringskriterierna följer med 

in i kommunens andra projekt. 

Bidrag, styrmedel eller andra stimulansmedel är också något som efterfrågas och skulle 

kunna bidra till att hållbarhetscertifieringar fick spridning. Dock är det ett rimligt 

antagande att det krävs att fler pilotprojekt genomförs i Sverige för att se att 

anpassningen till svenska förhållanden fungerar, innan ett styrmedel eller en stimulans 

sätts in. Däremot kan ett sätt att få upp intresset för hållbarhetscertifieringar vara att ge 

bidrag till pilotkommuner som vill vara med och testa och anpassa systemen till de 

svenska förhållandena. 

Frågan som vissa kommuner i enkäten och intervjuerna ställde sig var i vilket skede av 

kommunens planprocess som en hållbarhetscertifiering skulle passa in. Kommun B för 

ett resonemang om huruvida det är på detaljplanenivå eller översiktsplanesnivå som 

systemen skulle passa bäst in. Enskilda detaljplaner, menar intervjupersonen, skulle 

kunna passa då man redovisar vad som planeras inom ett område, man tar fram en 

planbeskrivning och en genomförandebeskrivning samt bestämmelser för området som 

är juridiskt bindande. Hållbarhetscertifieringarnas bedömningsgrunder innefattar delar 

som passar in både inom planbeskrivningen och genomförandebeskrivningen. Men det 

är precis som kommun B säger ”ändå helheten, där man tittar på ett större perspektiv på 

t.ex. dagvatten och transporter som sträcker sig över stora områden, det vill säga i 

översiktsplanerna eller de fördjupade översiktsplanerna, som det egentligen passar att 

använda hållbarhetscertifieringar”. En kommun från enkätundersökningen framlägger 

att ”om man ser till planeringsprocessen i stort kan ÖP, om den är tydlig på 

hållbarhetsaspekter, underlätta för fortsatt program- och detaljplanearbete. Men om den 

inte har tydliga hållbarhetsaspekter blir det svårt att  hävda och få igenom det i ett senare 

skede såsom detaljplan”. En annan kommun menar att “när man är på detaljplanenivå 

kan det vara "för sent" om inte hållbarhetsaspekterna redan från början funnits med”. En 

respondent förklarar att ”en detaljplan inte kan bestämma om valet av energi. Där krävs 

det att kommunen tar mer inriktningsbeslut för ex val av energi”. Det verkar alltså som 

att det vore bra om det anvisades redan i ÖP:n om en hållbarhetscertifiering, men att det 

är först på DP-nivå som själva certifieringsarbetet startar. Dock kan man på 

markägarnas inrådan använda sig av certifieringssystem utan att först ha flaggat för det i 

ÖP. Jag personligen tycker att det vore lämpligt för en kommun som är intresserad av 

att certifiera en stadsdel eller ett infrastrukturprojekt att utse det aktuella området redan i 

ÖP:n, där man skriver ut att området avses bli hållbarhetscertifierat. Därefter kan 

ytterligare specificeringar göras i DP:n. Detta gör att certifieringen kommer in tidigt i 

planprocessen och förankras i och med planbeskrivningen och 

genomförandebeskrivningen. Ett annat sätt är att använda 

miljökonsekvensbeskrivningar (MKB) som verktyg för att få in hållbarhetscertifieringar 

i planprocessen. BREEAM communities beskrivs vara lätt att samverka med såväl 

MKB:er och strategiska miljöbedömningar. Eftersom MKB-arbetet är så förankrat i 

Sveriges kommuner vore det bra och relativt enkelt att sätta även hållbarhetssystemen i 

samband med denna inarbetade process. 
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Är hållbarhetscertifieringssystem ett bra arbetsverktyg för kommuner för att 

främja hållbar samhällsutveckling? 

Den tredje frågan studien ställer sig är om hållbarhetscertifieringssystemen är bra 

arbetsverktyg för kommunerna för att gynna hållbar samhällsutveckling. Den här frågan 

kommer att angripas genom att titta på hållbarhetscertifieringssystemens mål och 

kriterier och sedan jämföra med de nationella verktygen som presenteras i teoriavsnittet. 

Följande jämförelse kommer att utföras på en översiktlig nivå. Frågan är om de redskap 

som kommunerna har tillhanda i form av nationella mål och andra strategier är förenliga 

med kriterierna i hållbarhetscertifieringssystemen? 

Den nationella strategin för hållbar utveckling understryker vikten av dialog och att 

Sverige för en politik som lockar och uppmuntrar näringslivet och samhället i stort. 

Hållbarhetscertifieringssystemen är utformade för att kunna tillhandahålla dialog mellan 

olika aktörer som t.ex. kommunpolitiker, kommuntjänstemän, arkitektkontor, 

byggherrar med flera. Bland de 87 indikatorerna var det dock få som direkt kunde 

kopplas till fysisk planering och som överensstämde med hållbarhetskriterierna hos 

certifieringssystemen. Den här analysen har försökt skilja på certifieringssystemens 

möjlighet till direkt och indirekt påverkan på indikatorerna. Studien innefattar enbart 

indikatorer som anses kunna ges en direkt påverkan vid en hållbarhetscertifiering, t.ex. 

kan certifieringssystemen påverka indikatorn för luftkvalitet på ett direkt sätt medan 

indikatorn för astma endast kan påverkas indirekt (bl.a. genom förbättrad luftkvalitet). 

Av de sex temaområdena i den nationella strategin överrenstämde flest indikatorer 

under Hållbar konsumtion och produktion samt Miljö och klimat med de olika 

kategorierna hos certifieringssystemen, dvs. de två temaområdena som behandlar 

ekologiska aspekter. Många av indikatorerna inom Social sammanhållning handlade om 

t.ex. sjukfrånvaro, fertilitet, demografisk försörjningsbörda, långtidsarbetslöshet osv. 

Således överensstämmer inte så många av certifieringssystemens sociala aspekter med 

den nationella strategins indikatorer för Social sammanhållning. Att de indikatorer som 

handlar om den ekologiska dimensionen av hållbarhet tydligare överrensstämmer med 

certifieringssystemen kan dels bero på att det är lättare att hitta praktiskt mätbara 

faktorer inom naturvetenskapen än inom samhällsvetenskapen. Det är också stor 

skillnad på fokusområden. Den nationella strategin innefattar hela Sveriges 

verksamheter och funktioner, medan hållbarhetscertifieringssystemen enbart fokuserar 

på den fysiska planeringen och funktionerna av ett enskilt byggprojekt. Studien visar att 

av den svenska strategins 78 totala  indikatorer har 15 en direkt koppling till 

hållbarhetscertifieringssystemen.     

Miljömålet God bebyggd miljö har inte uppfyllts ännu trots att många av delmålens 

slutår redan passerat. Regeringen efterlyser ytterligare åtgärder för att ens närma sig 

målet både på lokal och nationell nivå och anger en utveckling av förfarandet vid fysisk 

planering som ett sätt att nå miljömålet. Enligt det första delmålet Planeringsunderlag 

ska all fysisk planering och samhällsbyggande  grundas på program och strategier som 

baseras på bl.a. blandbebyggelse, bevarande av kulturhistoriska värden och grön- och 
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vattenområden i tätorter, minskad bilanvändning och att energianvändningen 

effektiviseras. Hållbarhetscertifieringssystemen bedömer och poängsätter både 

blandbebyggelse, kollektivtrafiklösningar, kortare resor, kulturhistoriskt skydd, estetiska 

värden, bevarande av grönområden och effektiv markanvändning, och energieffektivitet. 

Certifieringssystemen kan generellt anses beröra och premiera samma områden som 

delmål 1 i miljömålet god bebyggd miljö. 

Delmålen under miljömålet God bebyggd miljö har även indikatorer kopplade till sig. 

Indikatorerna för delmål 1, 3, 5, 7 anses sammanfalla väl med certifieringssystemens 

kategorier. Övriga delmål (2, 4, 6, 8) är mer svårtolkade. Indikatorerna för delmål 1 är 

det som helt och fullt överensstämmer med certifieringssystemen i och med att de 

behandlar själva planeringen av transport, grönområden och kulturmiljön. Men 

hållbarhetscertifieringarna redogör, i de flesta fall, hur man skall komma till rätta med 

t.ex. trafikbuller, avfallshantering och materialval i byggmaterial och kan därför även 

anses beröra flera av de övriga delmålens indikatorer.  

Regeringens tre åtgärdsstrategier för alla 16 nationella miljömål (effektivare 

energiplanering och transporter, giftfria och resurssnåla kretslopp och hushållning med 

mark och vatten samt en god bebyggd miljö) stämmer väl överens med 

hållbarhetscertifieringssystemens syften och bedömningsgrunder. I och med att 

systemen har samma målbild  kan man anta att Sveriges kommuner ska kunna använda 

sig av hållbarhetscertifieringssystemen för att komma några steg närmre att nå många av 

de 16 miljömålen, speciellt om man tänker på hur indirekta effekter av 

hållbarhetscertifieringssystemen kan gynna miljömålsarbetet. 

Studien har även inkluderat Naturskyddsföreningens policy för hållbar stadsutveckling. 

Denna policy utgår till stor del ifrån de ekologiska (men även de sociala) dimensionerna 

av hållbar utveckling av det naturliga skälet att det är en miljöorganisation som tagit 

fram den. Alla policypunkter går mer eller mindre helt i linje med 

hållbarhetscertifieringssystemens kriterier. Det enda som inte nämns i systemens 

bedömningsgrunder är punkt 9 – om barns behov med plats för lek och rörelse, samt 

barns möjligheter att själva förflytta sig i trafiken. Det råder överlag en brist på 

jämställdhetsfrågor i hållbarhetscertifieringssystemens kriterier. Kvinnor och män, samt 

barn och gamla antas nyttja och ha samma behov i stadsdelarna och transportsystemen. 

Jämställdhetsfrågan är dock någonting som tas upp i de transportpolitiska målen som en 

viktig aspekt att ta hänsyn till vid utformningen av nya transportlösningar och är en del 

av funktionsmålet som syftar till att tillgänglighet, utformning och användandet ska stå i 

centrum för transporterna, men också att det ska vara tryggt, bekvämt och hålla god 

standard. Den andra aspekten (hänsynsmålet) är inriktat på säkerhet, miljö och hälsa där 

man tar upp ett minskat beroende av fossila bränslen som ett sätt att nå 

miljökvalitetsmålet Begränsad klimatpåverkan. Båda hållbarhetscertifieringssystemen 

för infrastruktur och stadsdelar berör transportsystemens utförande. Dock behandlar 

Greenroads inte nyttjandet av transportsystemet, utan fokuserar istället på minskningar 

av olika typer av påverkanseffekter av vägen i plan- och byggfasen. Greenroads berör 
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alltså inte hur tryggt, bekvämt eller säkert det är att nyttja infrastrukturprojektet, dock 

syftar inte Greenroads till att göra annat än att ”förbättra omständigheterna kring 

anläggandet av vägar” . CEEQUAL berör dessa frågor till viss del t.ex. i kriterierna 

Projektets placering i förhållande till transportinfrastruktur och Energi- och 

koldioxidutsläpp under användning. LEED ND ger emellertid poäng för områden med 

minskat bilberoende, cykelnät och cykelförvaring, närhet mellan bostad och arbetsplats, 

minskade parkeringseffekter och genomfartsanläggningar. BREEAM Communities 

inkluderar transporter och förflyttning som ett av sina åtta huvudområden men 

kriterierna är på en mer strategisk nivå och behandlar inte användningen av 

transportsystemet på det sätt som nämns i de transportpolitiska målen. 

Bedömningsgrunder kopplat till transport inom BREEAM är kollektivtrafik, parkering, 

fotgängare och cyklister, närhet till lokala bekvämligheter. De transportpolitiska målen 

matchar således inte hållbarhetscertifieringssystemens kriterier särskilt bra. De 

transportpolitiska målen är översiktliga och har liksom den svenska strategin för hållbar 

utveckling ett bredare fokus än vad hållbarhetscertifieringssystemen har. Det innebär 

dock inte att systemen och målen motverkar varandra: att jobba med 

hållbarhetscertifieringssystem utesluter inte att man som kommun strävar efter att uppnå 

de transportpolitiska målen. Däremot får kommunen inte direkt någon draghjälp av 

hållbarhetscertifieringssystemen. 

 

6 Slutsats 

 

Ett av de viktigaste incitamenten för kommunerna att använda sig av 

hållbarhetscertifieringssystem verkar vara att få struktur och hjälp med 

hållbarhetsarbetet. Själva strukturerandet av hållbarhetsaspekterna inom planarbetet 

verkar viktigare för kommunerna än den potentiella marknadsföringen eller andra 

fördelar som nämnts. Det efterfrågade behovet av dialog med andra aktörer kan också 

tillgodoses av hållbarhetscertifieringssystemen då kriterierna spänner över flera 

områden och inkluderar så gott som alla byggbranschens aktörer. På frågan om 

kommunerna i Sverige är intresserade av hållbarhetscertifieringssystemen blir svaret ja, 

kommunerna är intresserade, framförallt av att få mer kunskap och information, men det 

finns även ett genomgående intresse från över hälften av kommunerna i studien att i 

framtiden hållbarhetscertifiera ett planprojekt enligt något av systemen.  

Fördelen med hållbarhetscertifieringssystemen är att de är färdiga etablerade system, 

som samlar alla aktörer i ett neutralt forum där dessa frågor och bedömningsgrunder kan 

diskuteras. Systemen skapar på så vis förbättrad dialog och ett gemensamt mål. 

Kommunerna kan även få hjälp med struktur av sitt hållbarhetsarbete inom 

planeringsprocessen. Systemen kan sannolikt bidra till nya perspektiv om hur många 

delar inom ett förnyelseprojekt som faktiskt kan anpassas till ett mer hållbart sätt att 

arbeta, både inom planering men också i utförande. Systemen innehåller även den 
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sociala dimensionen av hållbar utveckling vilket många kommuner efterfrågat stöd med. 

Slutligen innebär en hållbarhetscertifiering ett marknadsföringsvärde för en kommun 

som är intresserad av att profilera sig inom hållbart byggande.  

Hållbarhetscertifieringssystemen har även visat sig överrensstämma väl med miljömålet 

God bebyggd miljö samt med Naturskyddsföreningens policy för hållbar 

stadsutveckling. Om kommunerna använder hållbarhetscertifieringssystem i sin fysiska 

planering kan det följaktligen även underlätta miljömålsarbetet, samtidigt som 

kommunen tillämpar miljöorganisationens policy vid nybyggnationer. Angående den 

nationella strategin för hållbar utveckling och de transportpolitiska målen visade sig att 

de olika systemens spännvidd skiljde sig åt. Däremot återfanns flertalet aspekter från 

hållbarhetscertifieringssystemen i den nationella strategin. Användandet av 

certifieringssystemen kan med andra ord främja många indikatorer inom den nationella 

strategin som är ett av kommunernas viktigaste verktyg och stöd för hållbarhetsarbetet.  
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6.1 Förslag till framtida studier 

Då dessa certifieringssystem är så pass nya finns det ännu ingen möjlighet till analys av 

hur effektiva de faktiskt är på att förbättra hållbarhetsarbetet inom plan- och 

byggbranschen. Det vore således intressant att om några år forska kring om systemen 

lever upp till sina egna mål men också andra mål liknande de som finns med i denna 

studien. En tänkbar frågeställning är; hur hållbara är hållbara 

stadsdelar/infrastrukturprojekt? Andra intressanta aspekter att studera skulle kunna vara: 

- Hur intresserade är byggherrar och andra aktörer av 

hållbarhetscertifieringssystem? 

- Hur jämförbara är projekt som hållbarhetscertifierats? Ges samma poäng för 

kriterierna vid olika projekt eller finns det utrymme för olika tolkning? 

- Hur mycket kostar det för kommuner att ta fram ett eget hållbarhetssystem? 

- Hur hållbar livsstil har boende i sk. hållbara stadsdelar? 

- Hållbarhetscertifieringssystemens konkurrensfördelar i förhållande till 

traditionella stadsdelar och infrastrukturprojekt. 

  



Hållbarhetscertifieringssystem och kommunalt hållbarhetsarbete 

51 
 

7 Litteraturförteckning 

Bell, J. (2006). Introduktion till foskningsmetodik. Danmark (upplaga 4:2): Studentlitteratur. 

Bell, S., & Morse, S. (2008). Sustainability indicators. Measuring the immeasurable? London: 

Earthscan Publications Ltd. 

Boverket. (u.d.). Hämtat från www.boverket.se: http://www.boverket.se/Planera/Kommunal-

planering/Oversiktsplanering/ den 21 09 2011 

Boverket. (u.d.). Hämtat från http://www.boverket.se/Planera/Nationell-planering/ den 21 09 

2011 

Boverket. (u.d.). Hämtat från www.boverket.se: http://www.boverket.se/Planera/Kommunal-

planering/Detaljplanering/ den 22 09 2011 

Boverket. (den 17 08 2010). Hämtat från www.boverket.se: http://www.boverket.se/Om-

Boverket/Sa-styrs-Boverket/dialog-och-samverkan/ den 22 09 2011 

Boverket. (den 19 07 2010 b). Hämtat från www.boverket.se: http://www.boverket.se/Om-

Boverket/ den 02 01 2011 

Boverket. (2003). Fördjupad utvärdering av miljömålsarbetet - God bebyggd miljö. Karlskrona: 

Boverket oktober 2003. 

Brattfors, S., & Karlsson, A.-K. (u.d.). hallplatsen.nu. Hämtat från www.hallplatsen.nu: 

http://media.hallplatsen.nu/2011/03/H%C3%A5llbarhetscertifiering.pdf den 09 09 2011 

BRE Global. (2010). www.breeam.org. Hämtat från http://www.breeam.org/page.jsp?id=117 

den 10 05 2011 

BRE Global. (den 27 04 2011). www.breeam.org. Hämtat från 

http://www.breeam.org/filelibrary/BREEAM%20Communities/SD5065A_-

_BREEAM_Communities_Scheme_Document_Stage_2_Version_1.pdf den 31 04 2011 

breeam.org/page. (2011). Hämtat från http://www.breeam.org/page.jsp?id=203 den 11 03 

2011 

CEEQUAL. (2010). CEEQUAL - Scheme Description and Assessment Process Handbook Version 

4.1 for Projects . www.ceequal.com. 

CEEQUAL.com/awards_how. (2011). Hämtat från http://www.ceequal.com/awards_how.htm 

den 31 03 2011 

CEEQUAL.com/faq. (u.d.). Hämtat från http://www.ceequal.com/frequently_asked.htm den 08 

03 2011 

Denscombe, M. (2007). Forskningshandboken - för småskaliga forskningsprojekt inom 

samhällsvetenskaperna . Lund: Studentlitteratur. 

Ejvegård, R. (2000). Vetenskaplig metod. Lund: Studentlitteratur, 2nd upplagan. 



Linda Silfverberg 

52 
 

(2007). God bebyggd miljö – fördjupad utvärdering av miljömålsarbetet 2007. Karskrona: 

Boverket. 

greenroads.org/manual. (u.d.). Hämtat från greenroads.org: 

http://www.greenroads.org/14/manual.html den 22 09 2011 

greenroads.us/costforreviews. (2011). Hämtat från http://www.greenroads.us/628/costs-for-

reviews.html den 15 05 2011 

greenroads.us/customcredit. (2011). Hämtat från http://www.greenroads.us/18/1/custom-

credit.html den 15 05 2011 

greenroads.us/faq. (2011). Hämtat från http://www.greenroads.us/53/faq.html den 15 05 

2011 

greenroads.us/theratingsystem. (2011). Hämtat från http://www.greenroads.us/347/the-

rating-system.html den 09 05 2011 

Hägerhäll, B. (1988). Vår gemensamma framtid. Rapport från världskommissionen för miljö och 

utveckling. Stockholm: Bokförlaget Prisma och Tidens förlag. 

Hållplatsen - WSP Group. (2011). www.hallplatsen.nu. Hämtat från Hållplatsen - WSP Group: 

http://www.hallplatsen.nu/?page_id=349 den 31 03 2011 

Hållplatsen - WSP groups. (2011). hallplatsen.nu. Hämtat från 

http://www.hallplatsen.nu/?page_id=377 den 31 03 2011 

Johannessen, A., & Tufte, P. A. (2003). Introduktion till samhällsvetenskaplig metod. Malmö: 

Liber AB. 

LEED 2009 for Neighborhood Development (FAQ). (2011). Hämtat från 

http://www.usgbc.org/ShowFile.aspx?DocumentID=7188 den 16 05 2011 

Lelie, S. (2011). Sustainability declaration of infrastructure . Stockholm: WSP Civils, Sweden. 

Miljödepartementet. (2002). Nationell strategi för hållbar utveckling 2001/02:172. Stockholm: 

Miljödepartementet. 

Miljödepartementet. (den 20 10 2006). Regeringskansliet. Hämtat från www.sweden.gov.se: 

http://www.sweden.gov.se/sb/d/6502 den 12 09 2011 

miljömålsportalen. (u.d.). Hämtat från www.miljömal.se: http://www.miljomal.se/15-God-

bebyggd-miljo/ den 29 09 2011 

Muench, S. A. (2011). Greenroads Manual v1.5. Seattle: University of Washington. 

Näringsdepartementet. (u.d.). Hämtat från www.sweden.gov.se: 

http://www.sweden.gov.se/sb/d/11773 den 22 09 2011 

Näringsdepartementet. (den 13 03 2009). Hämtat från www.sweden.gov.se: 

http://www.sweden.gov.se/sb/d/11771/a/122569 den 22 09 2011 



Hållbarhetscertifieringssystem och kommunalt hållbarhetsarbete 

53 
 

Nationalencyklopedin. (u.d.). Hämtat från www.ne.se: http://www.ne.se/planmonopol den 21 

09 2011 

Naturskyddsföreningen Stockholms län. (2011). Policy Hållbar stadsutveckling. Stockholm: 

Naturskyddsföreningen Stockholms län. 

Naturvårdsverket. (u.d.). Hämtat från hållbar utveckling: 

http://www.naturvardsverket.se/sv/Start/Sveriges-miljomal/Ett-hallbart-samhalle/Hallbar-

utveckling/ den 21 03 2011 

Naturvårdsverket. (den 12 07 2010). Miljömålsportalen. Hämtat från miljomal.se: 

http://www.miljomal.se/15-God-bebyggd-miljo/Definition/ den 02 01 2011 

Nilsson, K. (2001). Planering för hållbar utveckling; Dilemman för kommunala 

översiktsplanerare (forskningsrapport). Stockholm: Kungliga Tekniska Högskolan (Infrastruktur 

och Samhällsplanering). 

Regeringen. (1998). Svenska miljömål: miljöpolitik för ett hållbart Sverige. Stockholm: 

Regeringens proposition 1997/98:145. 

Sjöberg, K., & Wästerfors, D. (2008). Uppdrag: Forskning. Ljubljana, Slovenien: Författarna och 

Liber AB. 

Söderlund, M. (2007). Sustainable Roadway Design - A Model For An Environmental Raiting 

System. Washington: University of Washington. 

Söderlund, M. (2008). Green roads: A Sustainability Raiting System for Roadways. Washington: 

Master's thesis, University of Washington. 

Statistiska Centralbyrån. (u.d.). Hämtat från www.scb.se: 

http://www.scb.se/Pages/TableAndChart____290742.aspx den 01 03 2011 

Sundkvist, Å., & Et.al. (2006). Miljöklassning av byggnader - Inventering av metoder och 

intressenters behov. Stockholm: Avdelningen för Miljöstrategisk analys - fms Institutionen för 

Samhällsplanering och miljö, KTH. 

Sveriges Kommuner och Landsting. (den 15 08 2011). Hämtat från 

http://www.skl.se/kommuner_och_landsting/om_kommuner den 21 09 2011 

Thonéus, J. (den 26 01 2011). Seminarium - Eftermiddagsmöte om EPD, Environmental Product 

Declaration. muntlig information . Stockholm, Sverige: Näringslivets miljöchefer. 

U.S. Green Building Council et. al. (2011). LEED 2009 for Neighborhood Development Rating 

System. Washington: U.S. Green Building Council. 

UNFPA. (2007). State of World Population 2007: Unleashing the Potential of Urban Growth. 

UNFPA. 

Uppenberg, S. (den 06 04 2011). Seminarium - Hållbar infrastruktur. Stockholm: WSP Civils. 



Linda Silfverberg 

54 
 

usgbc.org. (2011). Hämtat från http://www.usgbc.org/DisplayPage.aspx?CMSPageID=148 den 

16 05 2011 

usgbc.org/FAQ. (2011). Hämtat från 

https://www.usgbc.org/FAQConsolidation/FAQ_Detail.aspx?Id=Q50140000000EcILAA0 den 16 

05 2011 

usgcb.org. (2011). Hämtat från http://www.usgbc.org/DisplayPage.aspx?CMSPageID=222 den 

16 05 2011 

Världsnaturfonden. (u.d.). Hämtat från www.wwf.se: http://www.wwf.se/vrt-arbete/hllbara-

stder/1308467-hllbara-stder-startsida den 05 04 2011 

www.ceequal.com. (u.d.). Hämtat från www.ceequal.com: www.ceequal.com/ den 08 03 2011 

www.ceequal.com/background. (2011). Hämtat från 

http://www.ceequal.com/background.htm den 03 05 2011 

 

  



Hållbarhetscertifieringssystem och kommunalt hållbarhetsarbete 

55 
 

8 Bilagor  

8.1 Bilaga 1. Granskningsfrågor 

 

Fullständiga granskningsfrågor för de studerade klassningssystemen: 

1. Bakgrund 

1.1. Vem är ansvarig aktör? 

1.2. Systemets grundval? Hur uppkom klassningen? Lanseringsår? 

1.3. Vilken målgrupp riktar sig systemet till? 

1.4. Fokusområde (infrastruktur och eller stadsdelar? nybyggen och/eller 

befintliga projekt? 

2. Bruk av systemet 

2.1. Vilka hållbarhetsaspekter berörs av systemet? 

2.2. Betygskriterier, vilka kriterier använder sig systemet av? 

2.3. Betygsskala, Hur ser betygsskalan ut? Hur går betygssättningen till? 

2.4. Vägning. Hur vägs betyget samman? Är vissa aspekter tyngre än andra? 

Varför? 

3. Flexibilitet/Anpassning & Granskning 

3.1. Finns en nationell anpassning av systemet (lagstiftning, förutsättningar 

etc)? 

3.2. Vem är granskare av klassningen (självvärdering eller utomstående)? 

3.3. Vad krävs för att bli assessor (godkännare) av systemet? 

4. Användning 

4.1. Antalet projekt som klassats av systemet? 

4.2. Totalt värde på klassade projekt? 

4.3. Vad kostar det att klassa ett projekt med systemet? 

4.4. Hur lång tid tar det att få ett projekt klassat? 
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Kontaktuppgifter 
 

Kommer ej användas för annat än att delge Dig resultatet av enkäten samt eventuellt uppföljande frågor. 

Kontaktnamn 

Kommun 

Befattning 

År i branschen 

1.  Har du som kommuntjänsteman märkt av en ökad efterfrågan av miljö- 

och hållbarhetsaspekter inom planeringen i kommunen? 

Ja 

Nej 

Vet ej 

2.  Har du hört talas om/ känner du till begreppet hållbarhetscertifiering av 

stadsdelar eller hållbarhetscertifiering av infrastrukturprojekt? 

Ja, för infrastrukturprojekt 

Ja, för stadsdelar 

Ja, för både infrastrukturprojekt och stadsdelar 

Nej 

Vej ej 

3.  Hur stor inverkan anser du att tjänstemännen har på kommunens 

planeringsarbete kring t.ex. hållbar utveckling? 

Ingen inverkan 

Viss inverkan 

Stor inverkan 

Mycket stor inverkan 

8.2 Bilaga 2 Enkätundersökning 
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4.  Hur stor kännedom anser du dig ha om miljö- och 

hållbarhetscertifieringssystem? 

Ingen kännedom 

Viss kännedom 

God kännedom 

Mycket god kännedom 

5.  Vilket/ vilka av följande miljö- och hållbarhetsbedömningssystem har du 

hört talas om? (Välj ett eller flera av svarsalternativen) 

BREEAM Communities 

LEED Neighborhood Development 

CEEQUAL 

Miljövarudeklarationer – EPD 

Green roads 

Inget av ovanstående system 

Annat 

 

Hållbarhetsbedömningar och olika typer av certifieringar av stadsdelar och 

infrastrukturprojekt är på frammarsch både i Sverige och internationellt. Syftet med 

dessa system är att bidra till en hållbar samhällsutveckling. 
 

Ett system för hållbarhetscertifieringar av stadsdelar tar hänsyn till ett större 
perspektiv än enbart byggnaderna. Systemen räknar in aspekter som t.ex. kollektiva 
transportmöjligheter, avfallshantering, energiförsörjning, klimatanpassning, 
markanvändning och naturhänsyn. 

 
System som är anpassade för att bedöma infrastrukturprojekt så som vägar och 
järnvägar bedömer bl.a. materialanvändning, landskap, markanvändning, energi och 
transporter. De flesta system har poängbedömda kriterier som sammanvägs till ett 
betyg alternativt en certifiering t.ex. guld, silver eller brons. 

 
Hållbarhetsbedömningar syftar till att främja konkurrenskraften för entreprenörer, 
statliga och kommunala myndigheter m.fl. då en hållbarhetsbedömning och 
certifiering kan medverka till en tydligare miljöprofilering i och med utfärdandet av en 
opartisk bedömning av det enskilda projektets miljöpåverkan. 
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6.  Är bedömningar och certifieringar av infrastruktur och stadsdelar 

någonting som du tror är intressant för din kommun? 

Ointressant Ganska intressant Intressant Mycket intressant 

Infrastruktur 

Stadsdelar 

7.  Skulle din kommun vara intresserad av att hållbarhetsbedöma/ certifiera 

något av kommunens framtida infrastrukturprojekt och/eller nya 

stadsdelar inom 3 år? 

Ja, infrastruktur 

Ja, stadsdelar 

Ja, både infrastruktur och stadsdelar 

Nej 

Vet ej 

Kommunen har inga passande projekt inom den tidsperioden 

8.  Om ja, är det något speciellt projekt du tänker på? 

Ja, flera projekt 

Ja, ett projekt 

Nej 

Vet ej 

9.  Om nej, Varför inte? 

För lite kunskap om systemen 

Inte ett prioriterat område inom kommunen 

Annat, nämligen 
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10. Vad i planeringsprocessen anser du försvårar respektive underlättar 

möjligheten att inkludera hållbarhetsaspekter i kommunens arbete? 

Övriga kommentarer 
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8.3 Bilaga 3. Urval av kommuner till enkätundersökningen

 
 

1. Vallentuna                                         
2. Sundbyberg                                         
3. Lomma                                              
4. Nacka                                              
5. Stockholm                                          
6. Upplands-Bro                                       
7. Partille                                           
8. Sollentuna                                         
9. Sigtuna                                            
10. Solna                                              
11. Botkyrka                                           
12. Huddinge                                           
13. Malmö                                              
14. Knivsta                                            
15. Upplands Väsby                                     
16. Fagersta                                           
17. Uppsala                                            
18. Bollebygd                                          
19. Kungsbacka                                         
20. Värmdö                                             
21. Staffanstorp                                       
22. Järfälla                                           
23. Mörbylånga                                         
24. Härryda                                            
 
 

 
 
25. Lidingö                                            
26. Kävlinge                                           
27. Höör                                               
28. Stenungsund                                        
29. Öckerö                                             
30. Göteborg                                           
31. Kungälv                                            
32. Ekerö                                              
33. Strängnäs                                          
34. Täby                                               
35. Lund                                               
36. Umeå                                               
37. Landskrona                                         
38. Karlstad                                           
39. Växjö                                              
40. Kumla                                              
41. Linköping                                          
42. Borlänge                                           
43. Burlöv                                             
44. Södertälje                                         
45. Nykvarn                                            
46. Varberg                                            
47. Perstorp                                           
48. Karlskrona                                         
49. Örebro                                             
50. Haninge                                            
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8.4 Bilaga 4. Enkätsvar – Fråga 10  

 

”Vad i planeringsprocessen anser du försvårar respektive underlättar 

möjligheten att inkludera hållbarhetsaspekter i kommunens arbete?” 

 

 ”Personella resurser (kompetens och tid), vilka krav som är rimliga att ställa och om 

byggherrar m.fl är villiga att delta.” 

 politisk vilja och befintlig tanksätt 

 Underlättar: Miljöfunktion finns med tidigt i samhällsplaneringsprocessen. Antagen 

Miljöplan för kommunen 2010.  

Försvårar: Frågan drivs inte politiskt. Stor arbetsbelastning på miljöfunktion. 

 Exploatörers ekonomiska krav/önskemål. 

 Det är viktigt att hållbarhetsaspekterna finns med tidigt i processen, på ÖP nivå först och 

främst och i projektplanen som redovisar kommande projekt. “När man är på 

detaljplanenivå kan det vara "försent" om inte hållbarhetsaspekterna redan från början 

funnits med”. 

  Från planhandläggare: "Om man ser till planeringsprocessen i stort så kan ÖP, om den är 

tydlig på hållbarhetsaspekter, underlätta för fortsatt program- och detaljplanearbete. Men 

om den inte har tydliga hållbarhetsaspekter blir det svårt att  hävda och få igenom det i 

ett senare skede såsom detaljplan. ÖP’s roll i detta är främst att visa på  var det är mindre 

lämpligt att lokalisera bebyggelse. Detta hänger ihop med trafikrörelser, kollektivtrafik, 

bilbehov och så vidare. 

Vi kan inte styra alla hållbarhetsfrågor i planbestämmelserna.  Då måste ett 

exploateringsavtal komplettera. 

Planprocessen försvårar inte hållbarhetsarbetet. Samrådet underlättar för att fånga upp 

frågorna.  

 Planerarna saknar viss kunskap om miljöfrågor 

  Försvårar: Det är ett arbete som kräver tid och kräver dialog med olika aktörer. 

Kommunen har jobbat med ett kreativt men också tidskrävande projekt där bygga-bo-

dialog använts med olika byggare/arkitekter. En detaljplan kan inte bestämma om val av 

energi. Där krävs att kommunen tar mer inriktningsbeslut för ex val av energi osv. 

Underlättar: Om kommunen (ex kommunfullmäktige ) tar inriktningsbeslut ang tex 

förnyelsebar energi i nya bostadsområden osv.  

 Bristande helhetsperspektiv (som jag även anar här, var är den sociala aspekten, t ex?), 

svaga översiktsplaner och för många frimärksplaner bidrar till bristande 

helhetsperspektiv, ex vis. 

 Försvårar 

Om det ej finns lagkrav, eller om projektören inte kan hämta hem fördyringar gentemot 

konkurrenter  

om någon planerar något med flera konsulter går det ofta på anbud. 

Underlättar projektören ser att det finns en marknad som är villig att betala för fördyring. 

Om man kan visa att något hämtas hem ekonomiskt på sikt. 

 

Väsentliga styrmedel: lagar, ekonomi  

 tidspressen i viktiga planprojekt försvårar, nya PBL bör kunna göra det mer tydligt som 

fråga, bla pga av erosion, dagvattenfrågan 

 Kunskapsläge från allt till politiker till tjänstemän är en utmaning. Politisk vilje till 
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hållbar profilering en drivkraft. 

Generellt är det inte kommunala projekt som utvecklas så samverkan måste ske med 

exploatörer vilket är en utmaning. 

 Brist på övergripande utredningar och planer för t.ex. trafik, energi, grönstruktur, vatten 

försvårar hänsynstagande i enskilda planeringsprojekt. Inom flera av de nämnda 

områdena pågår dock arbete med att ta fram sådana planer. 

 Politikers och tjänstemännens kunskap och intresse av dessa frågor. Dessa frågor är ju 

sektorsövergripande och därmed blir också kommunens organisation och ekonomiska 

resurser viktiga pusselbitar. 

 Att kommunen inte är markägare är ett stort problem. Kostnaden ett annat. 

 Försvårar: Vi är inte så vana i vår kommun att jobba brett från början i 

planeringsprocessen vilket gör att hållbarhetsaspekter ofta kommer med i planeringen för 

sent. Stort tryck från exploatörer kan också  försvåra. Vi kan heller inte ställa så mycket 

krav på hållbarhetsaspekter i DP som vi skulle vilja enligt lagstiftningen. 

Underlättar: Engagerade medarbetare och engagerade politiker gör att vi kan uträtta mer. 

Tryck från exploatörer kan vara positivt eftersom det vid en konkurrenssituation gör att 

exploatörerna är villiga att jobba mer med hållbarhet än de annars kanske skulle. 

 bristande överblick 

 Begränsande att kommunen ej får ställa krav utöver lagstiftning i detaljplaner. 

Möjligheterna finns i större skala vid översiktsplanearbeten samt vid avtalsskrivande 

(markanvisningsavtal/köpekontrakt) när kommunen själv äger marken och kan ställa 

kompletterande krav vid marköverlåtelse.  

Positivt är dock att kommunen vid sina samråd kan öka medvetenheten hos invånarna 

för hållbarhetsfrågor. 

 Tid!  
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8.5 Bilaga 5. Intervjufrågor 

 

 

1. Berätta kortfattat om er kommuns hållbarhetsarbete?  

a) Vad har ni för fokusområden inom hållbarhetsarbetet i kommunen?  

b) Vad har ni för fokusområden inom hållbarhetsarbetet på planenheten? 

 

2. Hur kan hållbarhetsarbetet förbättras i Sveriges kommuner? Vad saknas? 

 

3. Behövs det olika stimulansåtgärder/styrmedel för att uppnå ett förbättrat 

hållbarhetsarbete? Om ja, vilka? Motivera!  

 

4. Vad har man som kommun möjlighet att påverka och inte påverka? 

- Vad kan du som kommuntjänsteman påverka och inte påverka?  

 

5. Vad krävs för att du som tjänsteman ska kunna börja använda ett 

hållbarhetscertifieringssystem för ett av kommunens planprojekt? 

 

6. Skulle ni vara intresserade av hållbarhetscertifieringar av stadsdelar och/eller 

infrastruktur?  

 

- Av vilken anledning?  

- Vad finns det för incitament? ge exempel. 

- Vilka fördelar respektive nackdelar medför en certifiering? 

 

7. Hur stort anser du att kommunpolitikernas intresse för dessa certifieringssystem är? 

 

8. Är det något/några hållbarhetscertifieringssystem som ni är mer intresserad av än andra? 

Vilket/vilka? Varför då? 

 

9. Har du någonting mer du vill tillägga? Något du tycker att frågorna inte berört?  
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8.6 Bilaga 6 Intervjusammanställningar 

8.6.1 Kommun A 

Kommun A ligger utanför Stockholm och har ca 80 000 invånare, 5000 arbetsplatser och över 30 000 bostäder. 

Kommunen har en stor andel invånare med låg inkomst och har därför länge varit engagerad i de sociala 

aspekterna i samhället. Den intervjuade tjänstemannen har jobbat som planeringschef på 

kommunledningskontoret i 30 år. 

Kommunen har tagit fram en egen hållbarhetspolicy som ska genomsyra kommunens alla verksamheter. 

Hållbarhetspolicyn har sprungit sig ur kommunens tidigare Agenda 21-arbete. Kommun A har tyckt att det varit 

svårt att komma ifrån definitionerna och det abstrakta med Agenda 21 och har givit mycket tid till att omsätta 

abstraktionerna till praktiskt arbete. Kommunen håller sig à jour med nya hållbarhetssystem men har inte hittat 

något ännu som fungerar för en stor organisation. ”Det är ofta system av teoretiker för teoretiker som är svåra 

att plocka ned till det dagliga arbetet”. 

Kommun A har valt att arbeta med Ålborgdeklarationen och Ålborg +10, vilket är ett sätt att försöka omforma 

det gamla Agenda 21 till vad som är angeläget för europeiska städer. Ålborgdeklarationen försöker med tio 

rubriker med fem åtagande var, ge riktlinjer för hur man ska uppnå hållbar stadsutveckling. Kommun A anser att 

Ålborgdeklarationen har ett väldigt brett spektrum från att utrota fattigdom till att införa parkeringsbegränsningar 

i stadskärnan, och menar att kommunen använt deklarationen som ett första steg att formulera sin egna 

hållbarhetspolicy. Nu har kommunen tagit fram sex mål som är utgångspunkter för hur kommunen formulerar 

målen i sin löpande flerårsplanering. 

Fördelen med ett eget hållbarhetssystem är enligt intervjupersonen att det blir mer förankrat i kommunens 

organisation i och med att det är de själva som tagit fram det och formulerat målen. Det är inga konsulter, staten 

eller någon annan utomstående. En viktig del är att kommunen har uttryckt sin egen uppfattning. Det är 

politikerna som efterfrågat långtidsperspektivet på hållbarhetsarbetet i kommunen vilket den intervjuade menar 

är en ovanlig företeelse då det ”i många kommuner bara är intressant med dagspolitik”. Avigsidan med ett eget 

system kan vara att systemets kvalitet påverkas av kompetensen som finns inom kommunen, det riskerar således 

att inte bli tillräckligt grundligt och omsorgsfullt. Vidare menar intervjupersonen att det ”är det viktigt att det 

sker en kontinuerlig utveckling av systemet, att man inte låser sig i något från då när systemet togs fram”. En 

annan nackdel kan vara att man ofta får spendera mycket tid på att förklara för andra hur det egna systemet är 

tänkt att fungera. 

Överlag anser intervjupersonen att det är bra med system, oavsett om det är egenskapade eller redan befintliga, 

huvudsaken är att det system man använder är grundat på basuppfattningen av vad det är man vill åstadkomma 

och att alla som jobbar med systemet är med på tåget. ”Om detta inte finns spelar det ingen roll hur fantastiskt 

kvalitetssystemet är, det kommer ändå inte att efterlevas över lång tid”. 

Vad gäller frågan om styrmedel kan vara ett sätt att förbättra hållbarhetsarbetet menar intervjupersonen att 

styrmedel inte påverkar huruvida kommunen väljer att göra någonting eller inte. ”Tycker man inte att saken är 

viktig så kommer man inte att genomföra det, trots subventioner”. Den intervjuade menar också att kommun A 

som jobbat länge med bl.a. klimatfrågan, inte lyckats få bidrag till någonting då staten ”hela tiden är sysselsatt 

med att stimulera de som släpar efter”. Intervjupersonen efterfrågar istället motsatsen, att man ”sporrar de som 

alldeles självmant gör någonting och är innovativa, så att stimulansmedlet kommer i rätt ände och inte ger 

fördelar till de som dröjer med insatser”. 

Staten i övrigt styr inte kommunernas arbete mer än att de reglerar vad man inte får göra. Det är enligt 

intervjupersonen snarare så att man som tjänsteman ibland önskar få mer information från t.ex. trafikverket om 

hur de jobbar för att skapa förutsättningar för kommunen att få  t.ex. ett hållbart transportsystem. I samverkan 

med kommunpolitikerna anser den intervjuade tjänstemannen att det inte finns någon stor konfliktpunkt vad 

gäller vad man vill uppnå i hållbarhetsarbetet, det är snarare kommuninvånare som kan visa motstånd, men att 

handskas med det motståndet är som intervjupersonen säger ”en del av uppgiften”. 
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Fokusområdet för plankontoret är samma som för alla andra kontor, dvs. de sex hållbarhetsutmaningar som 

kommunen uppmärksammat och fastställt i flerårsplanen. 

Certifieringssystemen 

Kommun A har ett generellt intresset för hållbarhetscertifieringssystemen som tas upp i den här studien och ser 

en fördel med att använda hållbarhetscertifieringssystemen om de är ett sätt att kommunicera med andra aktörer 

och hitta ett gemensamt sätt att arbeta med dessa frågor. Kommunen har inga planer på nya bebyggelseprojekt 

som skulle passa att hållbarhetscertifiera. Dock bedömer intervjupersonen att hållbarhetscertifieringssystemen 

har en potential att fungera som en neutral utvecklingsmodell där alla inblandade aktörer kan jobba ömsesidigt 

med dessa frågor och inte var och en på sin egen kammare. Det är också viktigt att hitta en värderingsmodell 

som kan påvisa att utvecklingen går framåt. Om dessa hållbarhetssystem skulle kunna fungera som det så skulle 

det vara intressant att använda. 

8.6.2 Kommun B 

Kommun B ligger i stockholmsområdet och har 6000 medarbetare, en befolkning på ca 100 000 invånare, med 

runt 40 000 bostäder där 40% består av småhus. Kommunen beskriver på sin webbsida att de är i en expansiv 

fas. Den intervjuade tjänstemannen är anställd som miljöplanerare på planenheten med 5 års erfarenhet i 

branschen. 

Kommun B har tagit fram ett övergripande hållbarhetsdokument efter ett uppdrag av kommunpolitikerna 2009. I 

skrivande stund håller det på att bearbetas då det fått mycket synpunkter under samråden. Synpunkterna berörde 

att dokumentet i sin nuvarande form är för omfattande och övergripande och inte uppfyller kriterierna att vara ett 

styrdokument. Hållbarhetsdokumentet skall fungera som ett styrdokument som ska ligga över ÖP:n och det 

tidigare agenda 21-dokumenten. Agenda 21 arbetet fokuserade främst på miljöaspekterna, medan det nya 

hållbarhetsarbetet även kommer att ta upp de sociala aspekterna. 

Den intervjuade tjänstemannen menar att ett eget hållbarhetssystem är ”viktigt men svårt” och uttrycker en oro 

för att hållbarhetsdokumentet skall komma att hamna i bokhyllan och inte lyckas bli förankrat i vardagsarbetet. 

Hållbarhetsdokumentet är ”väldigt allmänt hållna mål, t.ex. forma ett attraktivt samhälle vilket måste 

konkretiseras och anpassas till praktiskt arbete”. En del i att förankra och utveckla hållbarhetsdokumentet är att 

hålla workshops och kompetensutveckling för anställda. Ett planinternat har genomförts där man försökte 

konkretisera en del av målsättningarna i hållbarhetsdokumentet och mynnade bl.a. ut i att planavdelningen skall 

försöka ta fram en checklista för hållbarhetsbedömningar av detaljplaner. Dock avvaktar planavdelningen större 

insatser tills man vet hur hållbarhetsdokumentet blir utformat, eftersom det är det man kommer att arbeta utifrån. 

Den intervjuade tjänstemannen menar att det är bra och viktigt att man hittar ett gemensamt system så man kan 

jämföra och hitta bra lösningar och goda exempel från hur andra jobbar som förbättrar hållbarhetsarbetet. ”Men 

det är självklart olika utmaningar för olika kommuner”. Det kan även vara intressant att höra om olika projekt, 

t.ex. hållbara stadsdelar och hur det fungerar. 

Det som kommun B saknar i sitt styrdokument för planprocessen är enligt intervjupersonen utvärderingsdelen, 

vilken är viktig. Intervjupersonen drar paralleller till ISO 14001 där ständiga förbättringar skall ske och där man 

hela tiden utvärderar vad som blev fel och vad som måste förbättras. ”Det är viktigt att vi scannar av nuläget och 

våra mål så att vi ser till att nå dem”. 

Styrmedel är ett sätt att förbättra hållbarhetsarbetet. Men i och med att styrmedel är politikerstyrda vore det 

önskvärt att vid hållbarhetsfrågor kunna nå konsensus över blockgränserna så att långsiktiga mål och satsningar 

får fortgå även vid politiska skiften. Miljömiljarden är ett avskräckande exempel där projektpengar ströps när det 

blev majoritetsskifte. Det gör det svårt att jobba med frågor där insatser sker på lång sikt. ”Därför är det viktigt 

att man som politiker tar dessa frågor på allvar och hittar konsensus på vad som behöver göras för att nå ett 

hållbart samhälle”. 

Mycket av det en kommun genomför är en förhandlingsfråga med övriga parter. När det gäller exploateringar 

handlar det mycket om privata intressen och det är därav en hel del kompromisser som behöver komma till 



Linda Silfverberg 

66 
 

stånd. ”Det är svårt att vara så tuff som man kanske vill vara, för mindre kommuner kan det vara svårt att till 

exempel säga nej till stora köpcentrum.” 

Kommun B har i sin klimat- och energiplan avsikter att ställa högre krav kring bl.a. passivhus och andra höga 

krav vad gäller kommunens mark. Vilket skiljer sig från när privata intressen är inblandade. ”När det är privata 

fastigheter kan man inte ställa högre krav än vad lagen kräver”. Det är viktigt att kommunen går i bräschen och 

leder utvecklingen inom hållbarhetsarbetet och miljömedvetenheten inom planeringen. 

Hållbarhetscertifieringar 

Intervjupersonen hade inte tidigare hört talas om hållbarhetscertifieringssystemen och tror inte heller att dennes 

kollegor har gjort det, då det inte är någonting som förts upp till diskussion. 

Det som är viktigt om kommunen eventuellt skulle börja använda sig av ett hållbarhetscertifieringssystem är att 

det är likvärdigt med vad kommunen vill uppnå. ”Det är viktigt att förankra det i kommunen och hos politikerna. 

Information om systemen är grundläggande för att kunna gå vidare”.  Kommun B är intresserade av 

certifieringssystem som kan hjälpa till att hållbarhetsbedöma planer. Intervjupersonen menar att det kan vara bra 

med goda exempel på hur man kan arbeta med dessa frågor. ”Om de här systemen är ett sånt vi efterlyser så är 

ju det jättebra”. Vidare menar intervjupersonen att den sociala dimensionen är viktig att få med i planlagda 

områden. Om systemen tar med den aspekten är det ytterligare ett plus. 

Enligt intervjupersonen kan det nog finnas ett politiskt intresse, i och med att kommun B är inne på att ta fram 

hållbarhetsdokumentet, som man insett är lite för yvigt och att man kanske behöver ett lite mer precist 

styrdokument. Intresset för systemen är än så länge på generell nivå och framförallt om man kan använda dem 

vid hållbarhetsbedömning av planerna. 

”Frågan är i vilken fas certifieringssystemen kommer in. I enskilda detaljplaner skulle det ju passa men på 

något vis är det ju ändå helheten, där man tittar i ett större perspektiv på t.ex. dagvatten och transporter som 

sträcker sig över större områden, som är viktig för att nå hållbarhet. Då kanske dessa system passar bättre på 

översiktsplanenivå eller i en fördjupad översiktsplan.” 

Fördelen med certifieringssystem är att man kan få hjälp med att systematisera arbetet, med mål och åtgärder. 

Nackdelen kan ju vara risken med grönmålning som i ISO14001, att man kan få bra helhetspoäng även om det 

egentligen inte är så bra inom vissa områden, bara för att man kan välja vilka områden som man vill fokusera på. 

”Det vore intressant att prova en certifiering på en plan och se om den är användbar, när anpassningen till 

svenska förhållanden är klar”. 

 

8.6.3 Kommun C 

Kommun C ligger i Stockholms län och har en befolkning på runt 90 000 personer, 4000 arbetsplatser och över 

35 000 bostäder. Kommun C är en attraktiv kommun med stora grönområden, men med liten egen mark. 

Kommuntjänstemannen som intervjuats arbetar som miljöutredare med hållbart byggande och har arbetat i 

branschen i 3 år . 

Kommun C är sparsamma med stora strategier, policys och program så som miljömål nedbrutna på lokal nivå 

och jobbar istället med flera arbeten igång samtidigt. ”Fördelen med det är att det kan gå rätt snabbt och 

nackdelen att det kan vara svårt att hitta strukturen och veta vad som behöver göras”. Kommun C arbetar 

mycket med hållbar utveckling och har en hållbarhetsdirektör med ett par medarbetare som just nu jobbar väldigt 

mycket med hållbara transporter. Utöver det ska hållbart byggande få ta större plats i den ÖP:n som är på väg att 

tas fram. 

Kommunen styrs av ett så kallat majoritetsprogram som tas fram för varje mandatperiod. I det aktuella 

programmet står det att kommunen skall ta fram en miljöpolicy för energieffektiva byggnader. I Kommun C 

finns det ett starkt politiskt intresse för att jobba med hållbart byggande menar intervjupersonen. 
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Intervjupersonen satte sig in i miljöklassningar för byggnader för 3 år sedan för att se vad de kunde ge 

kommunen och bidra till inom dennes egna område, energieffektivt byggande. Intervjupersonen insåg strax att 

man missar mycket när man enbart tittar på energifrågorna men var samtidigt skeptisk vad gäller 

miljöklassningarnas komplexitet och omfattning. 

I och med att kommunen äger väldigt lite mark kan kommunen i få projekt ställa krav på byggprojekt som 

markägare. Istället får kommunen föra en dialog med markägarna som i Kommun C:s fall innebär stora 

byggherrar. När intervjupersonen var ute och pratade med byggherrarna om miljöklassning av byggnader var 

responsen positiv och det visade sig finnas ett intresse för att använda klassningarna även hos byggherrarna. Nu 

har flera projekt med miljöklassade byggnader kommit igång och kommunen vill ha fler. Intervjupersonen har 

även lämnat förslag på att kommun C ska gå med i Sweden Green Building Council (SGBC), ” för att det är 

lämpligt att använda nätverk som redan finns och  få en arena att möta och prata med byggherrarna på”. 

Intervjupersonen menar att det trots allt inte byggs särskilt mycket högre än lagstiftningen i kommunen, men att 

det finns några undantag och att dessa är viktiga att lyfta upp och ge erkännande till. 

Det finns flera frågor än energieffektivitet som kommunen arbetar aktivt med i planprocessen. Dagvatten är en 

viktig fråga då kommunens topografi är varierande med mycket hårdgjorda ytor, vilket gör dagvattenhanteringen 

till en utmaning. Grönfrågorna är en komplex fråga för kommunen då politikerna vill fortsätta att bevara de stora 

grönområdena då dessa lockar nya boenden till kommunen. Samtidigt måste kommunen ta sitt ansvar och dra sitt 

strå till stacken när Stockholm växer och då behövs bostäder och andra byggnader som kan ta emot den växande 

befolkningen. Transporter och möjlighet till parkeringsplatser är en stor diskussionsfråga i kommunens 

exploateringsprojekt. Kollektivtrafiken behöver byggas ut i kommunen och det framtida transportnätet ser 

intervjupersonen som en av kommunens hållbarhetsutmaningar. Parkeringsnormen är hög (1,0) och kommunen 

har inga avgiftsbelagda p-platser, vilket gör att byggherrarna måste anlägga p-platser inom 

exploateringsområdena vilket ogillas starkt. Det är även ett problem att miljöklassa byggnader där man måste 

spränga in parkeringar under husen. 

Hållbarhetsarbetet i Sveriges kommuner kan förbättras genom att tillföra resurser, menar intervjupersonen. 

Kommuner idag är väldigt slimmade organisatoriskt och har ofta inte resurser nog för att införa nya arbetsätt. 

”Det finns många kommunanställda som är av den gamla skolan, som är duktiga men som inte orkar ta in någon 

ny teknik eller nya arbetssätt. Delvis kommer resursbristen lösa sig själv i och med att en ny generation 

människor kommer in som har med sig hållbarhetstänket från början”. 

Intervjupersonen efterlyser en stab på runt fyra personer som jobbar med hållbart byggande och som fick ha en 

övergripande roll inom området. ”Det skulle nog driva på processen och få den här förändringen till stånd. 

Därefter skulle frågan och ansvaret kunna ligga ute på förvaltningarna igen”. ”Det svåra är att man inte får 

några extra pengar under övergångsperioderna, där vi befinner oss just nu. Utan de flesta kommuner måste 

klara övergången med sin ordinarie personal vilket gör att omvandlingen till ett hållbart samhälle drar ut på 

tiden”. Den intervjuade tar exemplet med energieffektiviseringsstödet; vilket är statliga pengar för att jobba med 

strategiarbete, vilket betytt väldigt mycket för kommun C:s arbete. ”Hellre pengar till strategiarbete än till 

fysiska investeringar som kanske ändå skulle ha gjorts”. Stimulanser och styrmedel är ju det vettigaste 

tillvägagångssättet om man vill få till en förändring. Lagstiftning är allra mest effektivt om man vill nå snabba 

resultat, menar intervjupersonen men betonar att det är dennes personliga uppfattning. ”Det kan ju vara politiskt 

obekvämt att ta vissa beslut, vilket gör att det ofta inte händer så mycket. När inte lagstiftning finns på området 

tvingas man använda sig av dialog och information istället, vilket kan ge andra vinster, men också kan kännas 

otroligt segt när man inte på långa vägar närmar sig de uppsatta målen”. 

Möjligheterna för en kommun att påverka det som planeras beror till stor del på om kommunen är markägare 

eller inte. Med det sagt är det inte så att byggherrarna är omedvetna och ointresserade av hållbarhetsarbete. De är 

liksom kommunen beroende av att det blir en förändring, menar intervjupersonen. ”Så länge det är ekonomiskt 

lönsamt att göra någonting så kommer byggherrarna att vara villiga att göra det”. Dock poängterar 

intervjupersonen att det finns en fördel i att Kommun C måste föra dialog med byggherrarna. ”För vi lär oss 

mycket av bådas förhållningssätt”. 
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Politiskt finns inget hinder i Kommun C hävdar den intervjuade tjänstemannen. ”Politikerna är väldigt 

intresserade och angelägna av att en utveckling sker inom området, sen tror jag att kunskapen skulle behöva öka 

politiskt så att deras kompetens hänger med i de snabba förändringar som hållbart byggande går igenom just 

nu”. På miljö- och samhällsbyggnadsnämnden är politikerna rätt bra på den här typen av system eftersom de har 

pratat om miljöklassningar i två år. 

Största hindret som intervjupersonen ser det är att byggbranschen som sådan är trög,  monopoliserad och 

konservativ. Man får till exempel inte som kommun välja projektledare till sina projekt, vilket kommun C gärna 

skulle vilja göra. Detta då det finns stora skillnader i hur engagerade och genomdrivande projektledarna är vad 

gäller miljö- och hållbarhetsaspekter. ”En annan nackdel är att de höga cheferna hos byggherrarna ofta är mer 

drivande vad gäller hållbarhetsfrågor än de enskilda projektledarna som har det ekonomiska ansvaret för 

projektet lokalt. Dessa drivande individer kan ha svårt att sprida hållbarhetstänket och medvetenheten från 

toppen och nedåt i organisationen. Detta är även ett problem i kommunen där drivna politiker vill en sak men 

alla tjänstemän hänger inte på”. 

Certifieringssystemen 

Kommun C är mycket intresserad av hållbarhetscertifieringssystem för stadsdelar och infrastruktur i och med att 

de redan är insatta och jobbar aktivt med hållbarhetsklassning av byggnader. Det kommun C känner att de är 

intresserade av att lära sig mer om är infrastruktur- och transportfrågan. Eftersom kommunen har begränsat med 

resurser på tjänstemannasidan så måste Kommun C hitta en metod att jobba med dessa frågor på ett enkelt och 

smart sätt. Hållbarhetscertifieringar är en bra väg att skapa förändring i byggandet tror intervjupersonen. ”Det 

som är bra med certifieringssystemen är att de är föränderliga och kan stramas åt och utvecklas om de visar sig 

vara för flata”. Intervjupersonen på Kommun C menar att det därav finns incitament att gå med och börja 

använda sig av systemen nu när de är nya, eftersom man då är inne i tänket och arbetssättet. Dessutom är det ett 

bra PR-värde för kommunen och en stämpel på att man arbetar med dessa frågor. ”I och med att det fortfarande 

är nya system så har det ett mycket starkare värde att gå med nu än att vänta tills alla kommuner gör dettat”. 

En rädsla som finns angående en eventuell nackdel är om effekten inte blir tillräckligt hög, att kommunen mäter 

och mäter men att det ändå inte ger någon effekt. Men intervjupersonen lägger till att denne tror att systemen 

kommer att skärpas till om de skulle behövas. Fördelen med systemen är att man är tvungen att lyfta på flera 

stenar i projekten och inte bara framhäva det område man som byggherre är duktig på. ”Man får på så vis en 

känsla för hela projektet”. 

Överlag är dock den intervjuade tjänstemannen positiv till hållbarhetscertifieringssystemen och menar att de är 

”genomskinliga och jämförbara, objektiva då branschen tagit fram dem”. Kommun C är måna om att minimera 

uppföljningsarbetet i projektet p.g.a. sina begränsade resurser, vilket är en stor anledning till att de arbetar med 

miljöklassningssystemen. 

Slutligen efterlyser intervjupersonen ”ett nätverk bland Stockholmskommunerna där man kan få bättre koll på 

vilka krav alla kommuner ställer. Det vore önskvärt att alla kommuner i Stockholmsområdet ställde samma krav 

och kanske använde samma typ av miljö- och hållbarhetscertifieringssystem”. 

 

8.6.4 Kommun D 

Kommun D har en befolkning på nära 300 000 invånare och tillhör en av landets mest tätbefolkade områden. 

Kommunen har mer än 140 000 arbetstillfällen och nära på 150 000 bostäder. Kommun D har profilerat sig 

inom hållbar stadsutveckling och kommer inom de närmsta året få en hållbarhetscertifierad stadsdel. 

Intervjupersonen arbetar som planhandläggare på kommunen. 

Kommun D har arbetat med olika aspekter av hållbarhet och har bland annat flertalet stadsdelar där hållbar 

stadsutveckling har format områdena. Kommunen har även satsat på hållbara transporter och energilösningar 

samt hållbarhetsaspekter inom den byggda miljön. Kommunen är involverad i den första hållbarhetsklassningen i 

Sverige av ett område i en av kommunens nya stadsdelar. 
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Enligt intervjupersonen behöver kommunerna i Sverige mer tid, resurser och förbättrad kunskap kring 

hållbarhetsarbetet och vilka möjligheter som finns inom hållbar samhällsplanering. Ett sätt att frigöra resurser 

kan vara att införa olika typer av stimulansåtgärder och styrmedel. 

Certifieringssystemen 

En grundförutsättning för att kommun D skulle kunna tänka sig att själva initiera en 

hållbarhetscertifieringsprocess är att exploatören i fråga vore engagerad och är den som driver på 

certifieringsarbetet eftersom kommunen inte har resurser nog till att själva driva certifieringsarbetet. ”I den mån 

exploatören tar initiativet är vi öppna för dialog om t.ex. medborgardeltagande för att bättre uppfylla kraven i en 

hållbarhetscertifiering som exempelvis Breeam Communities. 

 

Det område som i skrivande stund håller på att tas fram för hållbarhetscertifiering är ett områden på 100 000 

kvm centralt i huvudorten. Kommunen är med och deltar i projektet med certifieringen dels för att det är ett 

spjutspetsprojekt som kommunen gärna vill se realiserat men även för att kunna dra lärdom av projektet och 

förstå vad certifieringssystemet innebär i praktiken. Valet att certifiera samt vilken typ av 

hållbarhetscertifieringssystem som skulle användas gjordes av byggherren. Byggherren har sedan bjudit in 

kommunen till ett inledande informationsmöte och berättat hur de lagt upp arbetet. Därefter har byggherren själv 

arbetat med att ta fram manualen. 

 

Användningen av Breeam Communities är både till fördel och nackdel för Sverige: ”Lagstiftningen och 

planeringsprocessen skiljer sig åt mellan Sverige och England. Vissa frågor kan uppnå höga poäng bara genom 

att följa svenska lagkrav medan andra frågor känns väldigt svåra att hantera”. Intervjupersonen tycker att de 

frågor som berörs av social hållbarhet är intressanta och: ”har fått intrycket att de är bättre på att arbeta med 

social hållbarhet i Storbritannien än vad vi är här, så där tror jag att vi har mycket att lära”. Intervjupersonen 

tycker också att dialog och samverkan mellan stad och exploatör betonas på ett intressant sätt i Breeam 

Communities. Nackdelen med hållbarhetscertifieringssystem är enligt intervjupersonen: ” att det kan vara ett lite 

trubbigt verktyg där man lägger mer tid på att uppnå höga poäng än vad som kanske är motiverat utifrån nyttan 

det gör.” Kommun D är enligt intervjupersonen intresserade att av att certifiera fler stadsdelar under 

förutsättning att exploatören är engagerad och driver certifieringsarbetet. 

 

8.6.5 Kommun E 

Kommun E ligger i närheten av en av Sveriges storstadsregioner och beskriver sig som en småstadsidyll. 

Kommunen har en befolkning på runt 40 000 personer, över 3000 anställda och med drygt 19 000 bostäder. 

Kommunen äger inte så mycket mark men jobbar aktivt för att öka sina egna markområden. Intervjupersonen 

arbetar som miljö- och energiplanerare och har arbetat i branschen i tre år. 

 

Kommun E har antagit en miljö- och hållbarhetspolicy och riktlinjer gällande arbetet för ett hållbart samhälle 

som ligger till grund för hur arbetet bedrivs. Det finns hållbarhetssamordnare inom varje sektor och på varje 

enhet som träffas ett antal gånger per år och som har i uppgift att sprida information till personal. Enligt 

intervjupersonen är fokusområdena i kommunen för tillfället hållbara resor och transporter, energi och klimat, 

energieffektivt byggande och ungas delaktighet i miljö- och klimatfrågor samt Fairtrade City. På planenheten så 

fokuserar kommun E på framförallt energifrågan men också med jämtegrering (jämställdhetsintegrering) i olika 

sammanhang. 

Intervjupersonen menar att hållbarhetsarbetet i Sveriges kommuner tidigare fokuserat mycket på den ekologiska 

dimensionen medan den sociala dimensionen behöver utvecklas mer. Detta kan till exempel göras genom 

”medborgardialog och delaktighet, jämställdhetsintegrering, integrering av folkhälsoaspekter i 

plansammanhang”. Man bör som kommun ställa sig frågan ”Hur får vi våra kommuninvånare att leva hållbart 

och klimatsmart?” menar intervjupersonen. Vidare behöver ”en utökad samverkan ske med statliga myndigheter 

så som exempelvis länsstyrelsen för att uppnå  ett helhetsperspektiv på hållbar stadsutveckling”. 
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Intervjupersonen efterlyser även förbättrad samverkan mellan kommunens olika förvaltningar samt en bättre 

samverkan mellan kommunala bolag vad gäller t.ex. energifrågor. 

Styrmedel så som tidigare KLIMP-bidrag, solcellsbidrag och investeringsstöd har varit bra som åtgärder för att 

främja hållbar stadsutveckling. Intervjupersonen vill gärna se fortsatt stöd för förnybar energi. ”Exempelvis vore 

det bra med ett brett riktat stöd till myndigheter och offentlig verksamhet för att köpa in elfordon och satsa på 

den infrastruktur som krävs”.  

Vidare anser intervjupersonen att ”Boverket skulle kunna driva fram ett energieffektivt byggande genom ännu 

mer skärpta krav i BBR. Det skulle dessutom underlätta att införa någon form av system som gynnar 

mikroproduktion av förnybar el”. 

Kommunens möjlighet att påverka sker främst genom utbildning, planering, upphandling och 

information/rådgivning. ”Det är svårt att som kommun påverka byggnation om kommunen inte äger marken”, 

säger den intervjuade tjänstemannen. ”Som kommuntjänsteman går det att påverka genom att ta fram bra och 

pedagogiskt beslutsunderlag som gör det enkelt för beslutsfattare/politiker att fatta hållbara beslut”, fortsätter 

intervjupersonen. Det är däremot svårare att påverka allmänheten, det vill säga medborgarna. ”Det är något som 

kommunerna skulle kunna bli bättre på”. 

Hållbarhetscertifieringssystem 

 Kommun E tycker att det vore intressant att lära sig mer om hållbarhetscertifieringssystemen. Intervjupersonen 

menar att om de skulle vilja hållbarhetscertifiera en stadsdel så skulle de behöva mer kunskap om hur systemen 

fungerade samt praktiska verktyg och mandat från politikerna/beslutsfattarna. ”Fördelar skulle vara att få ett 

helhetsperspektiv och konkreta verktyg och metoder för att jobba med den sociala dimensionen av hållbarhet. Vi 

skulle behöva bli bättre på att följa upp hur ett område faktiskt blir när det är färdigbyggt. Nackdelar är om 

systemet blir administrativt betungande så att det inte finns tid. Det finns en skepsis bland vissa politiker till 

certifieringar av rädsla att det kräver mycket tid och resurser.”  

Intervjupersonen tillägger att om certifieringssystemen innehöll bättre verktyg för uppföljning och dialog inom 

planprocessen så skulle kommun E vara än mer intresserad. 
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