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Sammanfattning  
 

Vi lever idag under ett klimathot som påverkar oss alla. I ljuset av detta har byggbranschen valt 

att börja ställa om mot en mer hållbar bransch. Under tiden har även ekohus och ekobyar byggts 

upp som ett alternativ sätt att bo sunt. 

Syftet med detta arbete har varit att undersöka vilka val som byggherrar/beställare gör vid 

projektering av nya bostäder. Jag har valt att inte titta på energianvändningen utan fokuserat på 

vilka miljömässiga aspekter som återfinns i arbetssätten kring projekteringen av bostadshus. 

För att ta reda på vilka val som kunde anses som ekologiska/miljömässiga gjordes först en 

litteraturstudie. Sedan gjordes en enkätundersökning där utvalda företag fick svara på bl.a. vilka 

material de använder. Svaren jämfördes sedan med ett fiktivt företag som skulle följa alla råd 

som litteraturen menade var miljöfrämjande. Jämförelsen gjordes genom en viktad 

poängsättning. 

Av resultatet visade det sig att företagen fick poäng motsvarade ungefär 50 – 60 % av det fiktiva 

företagets. Enkäten gav även en bild av vilka val de gjorde och vad de borde kunna välja för att 

kunna bygga ännu mer grönare. Enkäten visade att alla hade potential för det. 

 

Nyckelord: Byggekologi, ekologiskt byggarbete, miljöhot, Nature Plus, gröna tak, 

isoleringsmaterial. 
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Abstract 
 

We are living today under climate threats which more or less will affect us all. In light of this, the 

construction industry has chosen to start conversion towards a more sustainable sector. 

Meanwhile, eco-houses and eco-villages, have been built up as an alternative way to stay healthy. 

  

The aim of this work has been to examine which choices developers / clients make during the 

planning of new housing. I have chosen not to look at energy, but focused on the way choices are 

made during planning of living apartments. 

 

To find out what choices could be considered as ecological / environmental a literature review 

was first made. To find out how the participant companies are choosing a survey was made. The 

responses were then compared with a fictitious company that would follow all advice literature 

meant was pro-environmental. The comparison was then made by a weighted scoring. 

 

It turned out that the companies got points that accounted for roughly 50 - 60% of the fictive. 

The survey also gave an overview of the choices they made and what they should be able to 

choose in order to build even more greener. The survey showed that the companies had the 

potential for it. 

 

 

Keywords: Construction Ecology, ecological construction, environmental threats, Nature Plus, 

green roofs, insulation. 

   ABSTRACT 
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1 Inledning 
 

I detta kapitel presenteras en bakgrund till examensarbetet som handlar om 

miljöhotet och tanken om ekologiskt miljömässigt byggande. Därefter berättas om 

problemformuleringen och syftet med arbetet. Begränsningar av arbetet tas upp samt 

en del som beskriver hur rapporten skall läsas. 

 

1.1 Bakgrund 

Byggtekniken har under de senaste 60-åren genomgått en betydande utveckling. Med tiden har 

nya material och konstruktioner kommit men ofta innan forskning har kunnat kartlägga hur de 

påverkar miljön Boverket (1998). Sverige har till skillnad från Tyskland och Schweiz inte haft så 

stort intresse för just ekologiskt byggande och fortfarande är intresset lågt. Under 90-talet var 

debatten relativ obefintlig i Sverige medan den var desto mer livligare på kontinenten med 

Tyskland som ledande nation. En grundbult i att bygga ekologiskt är att huset ska vara 

energieffektivt och sådana hus byggs redan idag i form av passiva hus. Men att bygga ekologiskt 

är mer än så. Hus som klassas enligt normerna som passiva eller lågenergihus byggs relativt ofta 

med material som är ohälsosamma för naturen då olika gifter och kemikalier ingår i dem och 

frågan är om det är så sunt för vår hälsa. Ekologiska hus eller sunda hus, har miljön som sin 

utgångspunkt, dvs. lösningen försöker i möjligaste mån ta hänsyn till de långsiktiga 

konsekvenserna som byggande och boende innebär för miljön. Tankesättet försöker förena det 

stora samhället med den enskilda människan i sitt hushåll (Stockholmsfria, 2010). 

 

1.1.1 Klimathotets framväxt 

Anledningen till idén om sunda hus är att det sätt vi lever och konsumerar på det senaste 

decenniet har visat sig ge konsekvenser såsom miljöproblem och pågående klimatförändringar. 

Frågan dök upp för första gången under 1972 års FN-konferens2 där de diskuterade behovet av 

en hållbar livsstil. Detta då Rachel Carson kom ut med sin bok Silent Spring 10 år tidigare. Boken 

fick stor uppmärksamhet bland politikerna då författaren skrev om förödande effekter av 

användandet av olika bekämpningsmedel. Världens regeringar slog under mötet fast att 

miljöproblemen verkligen existerade (Bokalders, V. & Block, M., 2009, s. 9). FN tillsatte en 

                                                             
2 United Nations Conference on the Human Environment 1972. Report from the Stockholm Conference 
UNEP, New York (www.unep.org, 2012). 
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Världskommission för miljö och utveckling som leddes av den tidigare norske statsministern Gro 

Harlem Brundtland. Resultatet blev rapporten Our common future3, som lade grunden till 

Agenda 214 och som antogs av 120 regeringar världen över under FN-mötet i Rio de Janeiro 

1992. Flera rapporter antydde redan då att växthuseffekten medförde en global uppvärmning av 

jordens medeltemperatur och att detta var ett reellt faktum (Kouzmine, A. & Lindberg, J., 2011, s. 

8) och (Bokalders, V. & Block, M., 2009, ss.8-9). FN hade redan innan mötet i Rio de Janeiro valt 

att år 1988 bilda IPCC5, som fick uppdraget att samla in tusentals vetenskapliga rapporter om 

ämnet. Målet var att göra en utvärdering om det vetenskapliga läget kring den globala 

uppvärmningen och hur den kommer påverka jorden. Organisationen har sedermera slagit fast, 

men inte helt utan debatt, att global uppvärmning är ett vetenskapligt faktum och kommer 

påverka oss för lång tid framöver. IPCC har även slagit fast att detta till största sannolikhet beror 

på våra mänskliga aktiviteter (www.ipcc.ch, 2012). Som en följd av IPCCs rapporter och Agenda 

21 antog FN år 1996 direktivet Habitat II6 och Kyotoprotokollet år 19977 (Berg et. al., 2002, 

s.13). Med Kyotoprotokollet deklarerade de åtagande länderna att minska sina egna utsläpp med 

5 % mellan 2008-2012 med år 1990 som utgångspunkt. 

Främsta förklaringen till växthuseffekten är den förbränning av fossila bränslen och kol samt 

utsläpp av farliga gaser såsom metan, freon, lustgas och ozon som människan gör. Om denna 

utveckling fortsätter kommer resultatet bli att den globala medeltemperaturen ökar ytterligare 

(Bokalders, V. och Block, M., 2009, s. 10). Den koldioxid som människan släpper ut förstärker 

den existerande naturliga växthuseffekten, som gör att jordytan blir varmare än om effekten inte 

skulle ha funnits. De olika gaser som människan släpper ut i atmosfären släpper igenom solens 

kortvågiga strålning men läggs som en osynlig hinna i atmosfären och absorberar jordens 

                                                             
3 Our common future – fastslår begreppet hållbar utveckling och skriver att problemet är globalt, inte 
enbart på nationell nivå. Rapporten uppmanar omvärlden att förena ekologisk hållbarhet med ekonomisk 
hållbarhet samt social hållbarhet (Kouzmine, A. & Lindberg, J, 2011, s.8). 
 
4 Agenda 21 – är FN:s globala handlingsprogram för hållbar utveckling. Här antas långsiktiga mål såsom 
att utrota hotet mot miljön. Världens regeringar, kommuner och samhällsbranscher och grupper skall alla 
arbeta så att hur vi lever idag inte äventyrar miljön för kommande generationer (www.regeringen.se, 
2012). Agenda 21 är ett icke juridiskt styrdokument för stater att acceptera pga. dess moraliska 
förpliktelser mot framtida generationer (Kouzmine, A. & Lindberg, J, 2011, s.9). 
 
5 IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change) – FN:s klimatpanel - är ett FN:organ vars mål är att 
samla in, granska och utvärdera senaste vetenskapliga artiklar som har med klimatförändringar att göra 
och sammanställa dem i rapporter (www.ipcc.ch, 2012). 
 
6 Habitat II – två prioriteringar skrevs under, dels tillräckligt skydd för alla och dels målet om hållbara 
städer och boende (www.un.org, 2012). 
 
7 Kyotoprotokollet – en fortsättning av FN:s ramkonvention om klimatförändringar. De industrialiserade 
länderna som har skrivit under protokollet förband sig att minska utsläppen av växthusgaser som bidrar 
till den globala uppvärmningen. Nivåerna skall minskas med 5% under perioden 2008 – 2012 med 1990 
års nivåer som utgångspunkt (www.europa.eu, 2012). 

http://www.ipcc.ch/
http://www.regeringen.se/
http://www.ipcc.ch/
http://www.un.org/
http://www.europa.eu/
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värmestrålning mer än det normala. Detta leder till att vi får ett globalt varmare jordklot 

(www.miljoportalen.se, 2012). Fig. 1 visar hur mycket jordens medeltemperatur har stigit sedan 

1860-talet (Bokalders, V. & Block, M., 2009, ss. 9-10). 

 

 

Figur 1: Förändring av jordens medeltemperatur mätt i antal 
grader C° (Bokalders, V. & Block, M. 2009, s.9). 

 

1.1.2 Klimathotet 

Globalis (2012), en del av FN-förbundet, skriver att följderna av den globala uppvärmningen kan 

bli att de flesta ekosystemen slås ut. Ca. 20-30% av djur och växtarterna kan komma att utrotas. 

Fler länder än idag kommer drabbas av översvämningar pga. kraftigare nederbörd, vilket 

kommer öka antalet förstörda skördar. Detta gäller framförallt fattigare länder av världen då de 

ligger i mer utsatta lägen såsom vid ekvatorn med öknar och starka stormar. Isar och glaciärer 

kommer smälta och därmed reduceras tillgången till färskvatten samt att havsnivåerna höjs; 

vilket gör att städer och åkermarker kommer att dränkas. Sjöars ekosystem kan lamslås pga. 

regn som är försurat och innehåller svavel. Med döda fiskar dör hela sjöar och en viktig mänsklig 

föda hotas samt att näringskedjan rubbas, med ökad risk för svältkatastrofer.  

 

1.1.3 Vårt globala avtryck 

Sverige, såsom de allra flesta länderna i världen, har varit med om en kraftig 

befolkningsutveckling. Världen urbaniseras i en snabbare takt då de flesta jobben finns i 

städerna. Detta medför ett allt större tryck på jordens resursanvändning och avfallshantering 

(Bokalders, V. & Block M., 2009, s. 9). FN uppskattar att år 2050 kommer vi vara 8.9 miljarder 

människor på jorden mot dagens 7 (www.capensis.se, 2012). Fler människor kräver mer 

spannmål och därmed större skördar. Därför har konstgödsel använts i stor utsträckning för att 

http://www.miljoportalen.se/
http://www.capensis.se/
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öka skördemängden på allt mindre åkerarealer. Det har senare visat sig att det har varit en 

skadlig lösning för naturen och djurlivet (Bokalders, V. & Block, M., 2009). 

Den konsumtion som pågår idag är byggd på tillgång till resurser såsom olja och naturgas, men 

dessa är inte oändliga utan man uppskattar att olja och gas tar användbart slut om ca 30 år då 

det blir för dyrt att utvinna dessa ur marken (Bokalders, V. & Block, M., 2009). Genom att vi blir 

fler ökar också mängden avfall, som läggs på redan överfyllda soptippar, och i många länder 

existerar knappt källsortering. 

Vårt avfall är inte enbart sådant som vi kan se. Vi släpper även ut tungmetaller och andra farliga 

miljögifter till luft, mark, vattendrag och sjöar. Detta görs bl.a. genom industrier, bilar, 

värmeverk, byggnadsmaterial och verksamheter i fastigheter. Det syns inte lika bra (Berg, et al., 

2002, s. 10). Boverket (2002) skriver exempelvis att bristerna bland byggnadsmaterialen beror 

bl.a. på de val vid inköp som görs, bristande kvalitetsarbete och kontroll hos organisationerna, 

lagar och regler som inte är nog hårda m.m. Förutom påverkan på miljön leder dåliga 

byggnadsmaterial till sämre hälsa för de boende. Tillsammans utgör alla de utsläpp vi gör ett hot 

mot människans överlevnad på jorden  

 

1.1.4 Globala klimatmål 

De flesta forskare och politiker är överrens om att utsläpp av koldioxid och farliga gaser måste 

sänkas och att det ska ske stegvis. Fram till år 2020 är målet att koldioxidutsläppen skall minska 

med 50 %, år 2035 med 70-80 % och 2050 med 90 % med 1995 års nivåer som utgångspunkt 

(Bokalders, V. & Block, M., 2009). Socialstyrelsen tillsammans med Karolinska Institutet 

(Miljörapport 2009, 2009) skriver att Sveriges regering har beslutat att följa dessa mål genom 

att ställa om produktionen av el till mer miljövänlig sådan. Detta ska ske bl.a. genom att 

samhället i betydligt större utsträckning ska använda förnyelsebara energikällor såsom vind, sol 

och vatten än koldioxidtunga såsom kolkraft, naturgas och olja. Andrén och Tirén (2010), 

Socialstyrelsen & Karolinska Institutet (2009, s. 84) samt Boverket (2002) skriver att då 35-40% 

av totala mängden producerad el i Sverige (motsvarande siffror gäller globalt) främst går åt till 

uppvärmning av olika typer av fastigheter har regeringen satt upp energimål för hela 

byggbranschen. Målet är 20% minskning av mängden använd el fram till 2020 inom EU och 50% 

fram till år 2050. 

Både Boverket (2002) och Kretsloppsrådet (2012) menar att byggsektorn utgör en viktig 

pusselbit för en hållbar samhällsutveckling för framtida generationer då sektorn står för en stor 

del av den årliga totala konsumerade materialomsättningen i samhället. För att ändra detta 
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kommer det krävas i högre utsträckning att byggherrarna i alla samhällets sektorer tar mer 

ansvar för att bygga hållbart, dvs. ekologiskt byggande. 

1.1.5 Bygga ekologiskt 

Bokalders och Block (2009) menar att bygga ekologiskt handlar främst om att bygga sunda hus. 

Med det menas att bygga med byggnadsmaterial som går att återanvända och skapa ett boende 

som inte skadar naturen och brukarna själva. Filosofin går ut på att använda olika 

byggnationslösningar som minskar den totala energianvändningen i alla led, från framställning 

till brukarnas hushållning. Filosofin kan sammanfattas med: 

 Sunda byggnadsmaterial skall väljas ur både hälso- och miljösynpunkt. Främst handlar 

det om att undersöka på kemisk väg mängden farliga ämnen i byggnadsmaterialen samt 

hur dessa på lång tidshorisont påverkar miljön och hälsan. En annan viktig aspekt är hur 

pass mycket energi som används under hela materialets livstid. En viktig tanke är även 

möjlighet till återvinning. 

 Installationer för ventilation ska vara gynnsamma för lägre elförbrukning. 

 Konstruktioner ska vara rätt utförda, exempelvis att ångspärrande skikt inte perforeras 

om sådan lösning valts. 

 Varje steg i byggprocessen ska ta miljön i beaktande i kvalitetsutvecklingen. På så sätt fås 

en bättre miljöstyrning och samordning, ex. av hur byggavfall hanteras på effektivare 

sätt.  

 

1.2 Syfte och frågeställning 

Syftet med detta examensarbete är att undersöka i vilken utsträckning byggherrar/beställare 

väljer tekniska lösningar som bidrar till ett sunt byggande av hus. Vidare vilka miljövänliga 

byggmetoder och lösningar de väljer att arbeta med inom organisationen. Valet handlar inte 

enbart om att bygga passiv- eller lågenergihus, då det krävs mer än så för att kunna bygga sunda 

och hälsosamma bostäder. Även val av material spelar roll. Därför handlar en del av 

examensarbetet om att ta fram vad som menas med ekologiska aspekter, dvs. vilka är tankarna 

och idéerna kring byggekologi som är rådande idag. Vidare är tanken med arbetet att ge en bild 

av hur de utvalda företagen marknadsför sitt gröna byggande. Förhoppningen är att detta 

kommer kunna ge en viss lägesbild av hur pass aktivt företagen väljer att bygga hållbart och sunt 

mot hur företagen marknadsför sig.  
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1.3 Avgränsningar 

Detta arbete har vissa avgränsningar som är viktiga att poängtera. Första avgränsningen handlar 

om att jag uteslutande kommer titta på nybyggnationer av byggnader, dvs. inte renoveringar 

eller dylikt. Med andra ord, hur pass ekologiskt byggherrar projekterar fastigheter. 

Andra avgränsningen är att jag inte har studerat alla slags byggnader som kan byggas utan har 

medvetet valt bort kontor och offentliga lokaler som många byggentreprenörer och byggherrar 

stoltserar med att bygga väldigt klimatsmart. För det tredje har jag valt att utesluta brukarnas 

totala energianvändning och brukarnas elanvändning då arbetet skulle bli för omfattande. Jag 

har inte heller valt att göra livscykelanalyser utan hänvisar till litteraturen av samma anledning. 

Därefter har vissa tekniska detaljlösningar ej tagits med såsom fasadmaterial och stommaterial.  

 

1.4 Kapitelindelningar 

Kapitel 1  Bakgrunden handlar övergripande om hotet från klimatförändringar. 

Frågeställningen tar upp den fråga som skall ges svar på genom arbetet. 

Kapitel 2  Handlar uteslutande om den metod som jag använt för att få ett resultat. Kapitlet 

innehåller en diskussion kring metodval samt hur jag praktiskt gjorde. Avsnittet 

viktning kan med fördel läsas efter teoridelen. 

Kapitel 3   En enklare presentation av företagen görs här. 

Kapitel 4  Handlar i stort om de teoretiska metoder som finns för att bygga ekologiskt. 

Kapitlet tar även upp ekonomiska aspekter samt kort vad ekologiska hus/byar 

innebär. 

Kapitel 5  I detta kapitel sammanställs resultatet från enkätundersökningen samt en 

poängsammanräkning för varje respondent samt det fiktiva företaget. 

Kapitel 6  Här analyseras de svar som respondenterna lämnat utifrån den teori som ges i 

Kapitel 4. 

Kapitel 7 I kapitlet diskuteras kring analysen och den presentation som företag har på 

internet. 

Kapitel 8  Slutligen gör jag reflexioner över arbetet, vad som kunde gjorts annorlunda.  
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2 Metod 
 

I detta avsnitt motiverar jag den forskningsmetod som jag har valt att använda 

för att samla in data. Jag skriver här även om metodens för och nackdelar och 

hur själva insamlingen av data har gått till, vilka företagen som valdes ut och 

varför samt om viktning av poängen. 

 

2.1 Undersökningsmetodik 

Den forskningsmetodik jag har valt för detta arbete går i den kvantitativa forskningsmetodens 

tecken med inslag av kvalitativ metod. Valet grundar sig på att mätningen avser specifika frågor 

med få svarsalternativ. Enligt Hartman (2004, s. 205) kännetecknas metoden enklast med att 

den besvarar frågan hur mycket av någonting och att resultatet som fås blir i numerisk form. 

Holme och Solvang (1997) skriver att den kvantitativa metoden kännetecknas även av att 

forskaren har ett tydligt avstånd till informationskällan då det är viktigt att ha kontroll på de 

svar som lämnas. Det som förloras med metoden är helhetssynen då svaren blir en mer 

generaliserad bild av det som undersöks. Alcom (2012) skriver att öppna enkätsvar är svårare 

att bearbeta vad gäller systematiseringen i den senare analysdelen då respondenterna uttrycker 

sig med egna ord och talesätt. Detta gör, enligt Holme & Solvang (1997), att det blir svårare att 

göra en exaktare jämförelse svaren emellan. Därför bör metoden användas i mindre omfattning 

framförallt vad gäller kvantitativa undersökningar. Insamlade empiriska data presenteras 

efteråt i en resultatdel, som utgör grunden för en diskussion kring resultatet och vad det betyder 

(Holme, I.M., & Solvang, B. K., 1997).  

Förutom frågor med givna svarsalternativ har jag även valt att låta respondenterna få möjlighet 

att kunna ge svar av mer öppen karaktär, dvs. inga inbyggda begränsningar där de som svarar 

med egna ord kan skriva fritt hur de tänker, dvs. en kvalitativ undersökningsmetod. Anledningen 

till varför jag väljer detta är att jag vill ge respondenterna möjlighet att bifoga tankar som 

förbigås av de mer styrda frågorna. Det är även möjligt att kombinera dessa typer av frågor till 

en enda enkät skriver Holme och Solvang (1997). 

      

  

2 METOD 



8 
 

2.2 Urval 

Trost (1997) skriver att det är viktigt att antalet respondenter inte blir för många för då kan 

grundmaterialet bli för stort och därmed ökar arbetsbördan. Sen måste de svarande ha 

sådan position att de faktiskt kan besvara frågan på korrekt sätt och utifrån företagets 

policy. För att få ett sådant urval har jag valt att försöka få personer med högre 

chefsställning inom organisationen att besvara enkäten. De som främst kommer till tals är 

projektledare, platschefer och byggarbetsledare. Det är även viktigt att de har makt att 

kunna fatta beslut om ex. materialval och normalt har projektledare, platschefer och 

byggarbetsledare det. 

Antalet svarande respondenter har satts till 5 – 6 stycken för att få en bild av hur olika 

byggherrar/entreprenörer tänker i frågan. För att få önskat antal svar krävs det att ett 

överskott av enkäter skickas ut. Detta då respondenterna kan glömma att svara, inte ha tid 

och dröja med svaren. Tanken har även varit att försöka sprida på respondenternas 

karaktär, dvs. att inte enbart ha stora företag utan en blandning av större och mindre samt 

mer nischade mot ekolösningar. 

 

2.3 Enkätens utformning 

Holme och Solvang (1997, ss. 99-100) skriver att det finns en poäng med att använda 

standardiserade frågeformulär oavsett om frågorna är öppna eller slutna, för det skapar en 

ram av frågor som respondenterna måste hålla sig inom. Frågorna i sin tur skall finna stöd i 

det innehåll som denna rapport tar upp. Alcom (2012) skriver att förutom vilka frågor som 

ställs är det viktigt att själva designen på enkäten gör att det blir enkelt för respondenterna 

att förstå den. Exempelvis är kryssfrågor ett lätt och logiskt alternativ. Då ökar 

svarsfrekvensen och därmed fås högre svarskvalité. Det är viktigt att tänka igenom antalet 

frågor, dvs. inte ha med onödiga frågor och om det finns huvudfrågor skall dessa numreras. 

Om respondenten skriver för hand uppstår även ett problem med att handstilen kan vara för 

otydlig. Därav har respondenterna i denna studie fått skriva/klicka in svaren med hjälp av 

dator. 

Enkäten som jag utformat för undersökningen (se Bilaga 1) utgörs till största delen av ett 

frågeformulär baserat på totalt 20 kryssfrågor. Den slutgiltiga versionen gicks igenom med 

handledare och sedan skrevs den in i ett webb-baserat enkätformulär8, för att det skulle bli 

                                                             
8 Enkäten skrevs via en hemsida vid namn www.surveymesh.se. 
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enklare för respondenterna att snabbt kunna svara på frågorna och skicka tillbaka dem. Alla 

frågor blev också numrerade då det skulle gå enkelt att matcha givna svar mot rätt fråga när 

poängsättningen skulle ske. Enligt den kvantitativa metoden där resultatet ska bli ett 

numeriskt värde. Poängsättningen sker genom att varje frågas svarsalternativ viktas (läs 

kap 2.6) utifrån den litteraturstudie som har gjorts och som redovisas i kapitel 3. Maxpoäng 

vid flervalsfrågor sattes till 3 poäng och sedan i fallande skala beroende på hur miljövänliga 

alternativen ansågs vara enligt mig baserat på inhämtad information från litteraturen. 

Efter att enkäten skickats ut, samlats in och poängräkningen gjorts per svarande gjordes en 

analys av svaren, dvs. en slags lägesbild av hur företagen väljer att bygga grönt. Även det 

fiktiva företaget analyserades på samma sätt. Genom att det fiktiva får maximalpoäng (35) 

kunde även en jämförelse göras mellan företagen. Analysen tar också upp den bild av 

företagen som finns öppet att få tillgång till, via ex. deras hemsida. Viss analys har också 

gjorts av de öppna svar som respondenterna gett. Slutligen har en diskussion förts om 

varför det ser ut som det gör. 

 

2.4 Arbetets källkritik 

Trost (1997) och Hartman (2004) skriver båda att stor vikt läggs på att arbetet ska vara 

vetenskapligt utfört samt att forskaren ska försöka göra det utifrån sina förutsättningar så 

korrekt som möjligt. Det finns ingen mall för vad ett korrekt arbete är för någonting då varje 

forskningsarbete kan utföras på så många olika sätt. Därför är det viktigt att som författare 

alltid kritiskt granska sitt arbete utifrån om det gjorts på rätt sätt utifrån den valda 

vetenskapliga metoden som författarna har valt. För detta används begreppen reliabilitet 

och validitet. 

2.4.1 Reliabilitet 

Enligt Thurén (1991, ss. 22-23) är det viktigt för en forskningsuppsats att forskarna 

undersöker det som är relevant med det syfte och den frågeställning som ligger till grund för 

arbetet (läs kap 1.2 & 1.3). Både för den induktiva9 kvantitativa och till viss del även för den 

kvalitativa forskningen gäller att undersökningen måste vara reliabel, dvs. tillförlitlig genom 

att de utförda mätningarna skall ha utförts korrekt. Dvs. inga oegentligheter ska ha 

förekommit som kan påverka det empiriska resultatet. Vad gäller poängsättningen i detta 

                                                             
9 Induktion – utifrån empirisk fakta dras slutsatser som bör anses vara allmänna och generella. Om en 
logisk slutsats dras av resultat skall den anses vara giltig om den förutsätts vara sammanhängande 
(Thurén, T. 1991, s.22-23). 
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arbete uppstår det alltid en diskussion kring huruvida rätt poäng har tilldelats rätt svar samt 

hur dessa poäng har viktats fram. Risken för att det skulle skett på ett felaktigt sätt har jag 

minskat genom att ta fram en så god bild som möjligt om de undersökta byggtekniska 

lösningarna via litteraturundersökningen. Jag måste även förlita mig på att de olika 

respondenterna har svarat sanningsenligt både vad gäller kryssfrågorna samt de öppna 

svaren. 

2.4.2 Validitet 

Thurén (1991, ss. 22-23) skriver att det som menas med validitet är frågan om forskaren 

verkligen har studerat det som har förutsatts att undersökas. Det handlar om att kritiskt 

ställa sig frågan om rätt slags och relevanta frågor har ställts för valt ämne och om svaren 

som har erhållits kan besvara dem. 

Det är en bedömningsfråga huruvida det har gjorts utifrån ovan skrivna kriterium. Målet 

med detta arbete har varit att försöka hålla en hög grad av reliabilitet samt validitet genom 

samtal med handledare innan enkätutskick, genomläsning av data som fåtts fram genom 

enkäten (läs Kap 2.3), beräkning av poäng och slutligen en analys av svaren. Exempelvis 

frågor med Ja och Nej som svarsalternativ får anses ha hög validitet då de berör den 

teoretiska referensramen. Reliabiliteten anser jag vara tillräckligt hög efter en noggrann 

sammanräkning av varje respondents totala poäng samt behandling av de öppna svaren. 

Dock är själva viktandet av värdet av poängen, med utgångspunkt från de fakta som hämtats 

in från litteraturen (läs Kap. 4), ett moment där ett subjektivt ställningstagande har gjorts 

och som alltid kan ifrågasättas. 
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2.5 Enkätfrågor och viktning 

För att kunna göra en kvantitativ undersökning krävs att resultaten kan 

presenteras i numeriskt format. Därför viktas enkätens svarsalternativ till olika 

poäng. Viktningen görs baserat på hur miljövänliga alternativen ansågs vara 

enligt mig grundat på den information som jag läst in via litteratur och andra 

källor (läs Kap 4).  

 
Fråga 1: Vilken faktor är mest styrande när ni projekterar bostäder?  

Ekonomi:   0 poäng 

Brukarnas intressen:  1 poäng 

Miljön:   2 poäng 

Kommentar: Om man ska följa resonemangen kring byggnadsekonomi (läs Kap 4.3) kan företag 

uppleva miljöpositiva investeringar som alltför dyra med tanke på att de ex. ökar 

fastighetsskatten samt på kort sikt minskar avkastningen (Kellner, 2007). Om företag tittar på 

ekonomin som främsta faktor vid projektering fås 0 poäng, detta då hotet om den globala 

uppvärmningen står över ekonomiska parametrar enligt mig (läs Kap 1.1.2). Om projektet 

däremot styrs mestadels av kravet på hållbart ekologiskt byggande ger detta högst poäng, dvs. 2 

poäng. Om brukarnas intresse är styrande i högre grad än de andra faktorerna skulle det kunna 

betyda att brukarna vill bo ekologiskt men även tvärtom, svarsalternativet får då 1 poäng. 

 

Fråga 2: Brukar ni under projekteringsfasen använda er utav någon/några av följande 

miljösystemanalytiska metoder för att bedöma projektets miljöpåverkan? 

Ja, LCA   1 poäng 

Nej   0 poäng 

Annat:   1 poäng 

Kommentar: Om respondenten väljer att svara LCA så får företaget 1 poäng. Detta då svaret 

innebär att företaget innan inköp har analyserat byggnadsmaterialens miljöpåverkan under 

deras livstid och kan på så sätt ha möjlighet att välja material med bättre livscykelegenskaper 

(läs Kap. 4.4.1) (Törnqvist, F., 2009). Om respondenten valt att svara Nej blir det svårare att 

kunna förutsäga byggmaterialens påverkan under hela byggnadens livstid. Om svarande har valt 
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Annat betyder det (oberoende på vad) att företaget är såsom de som svarat LCA medvetet om 

hur valda material påverkar miljön. Detta ger 1 poäng. 

 

Fråga 3: Brukar ni ta fram en detaljerad kravspecifikation för miljö under projekteringsfasen?  

Ja   2 poäng 

Nej   0 poäng 

Delvis   1 poäng 

Kommentar: Oavsett om företaget väljer att utnyttja Nature Plus, Svanen eller någon annan 

motsvarande detaljerad kravspecifikation för miljö visar det på att företaget har en medveten 

strategi att vilja välja ex. byggnadsmaterial som påverkar miljön positivt under hela dess 

livslängd. Annars skulle kraven inte finnas med under deras beslutprocess (läs Kap. 4.6.1 och 

4.6.2). Alltså, ett ja anses således vara till godo för miljön och får därmed 2 poäng. Med svaret 

Delvis (dvs. inte i alla projekt men i några) fås 1 poäng då det är bättre än aldrig. Slutligen ges 0 

poäng om de aldrig använder en detaljerad kravspecifikation för miljö. 

 

Fråga 4: Brukar ni kontrollera om byggnadsmaterialen som ni väljer är märkta med Nature Plus 

eller motsvarande innan inköp? 

Ja   1 poäng 

Nej   0 poäng 

Annat:   1 poäng 

Kommentar: Om föregående fråga besvarade om företagen ens nyttjade någon detaljerad 

specifikation för miljö, vid ex. inköp av byggnadsmaterial, försöker denna fråga besvara 

huruvida företagen väljer att gå så långt som Nature Plus eller något likvärdigt kräver (läs Kap. 

4.5) (Bokalders, V. & Block, M., 2009, s. 27, s. 41). Om respondenten svarar Ja innebär det att 

företaget har som strategi att använda ekologiska byggnadsmaterial vilket jag anser som positivt 

för miljö och får 1 poäng. Om respondenten svarar att de använder någonting likvärdigt10 ger det 

1 poäng medan ett Nej ger 0 poäng då det inte går att verifiera huruvida de inköpta 

byggnadsmaterialen är ekologiska eller ej. 

                                                             
10 En bedömning av motsvarande måste dock göras då alternativet måste i princip ställa lika höga krav 
som Nature Plus. 
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Fråga 5: Brukar ni använda er av följande databaser för inhämtning av miljöinformation om de 

byggnadsmaterial som ni väljer? 

Byggvarubedömningen  1 poäng 

Sundahus   2 poäng 

Basta   1 poäng 

Nej   0 poäng 

Annat   1 poäng 

Kommentar: Det framgår av Bokalders och Block (2009, s.32) att företag kan få kunskap om 

olika byggnadsmaterial genom olika databanker (läs. Kap 4.6.3). Av kapitlet framgår att 

Sundahus har en mer tydlig ekologisk inriktning än t.ex. Byggvarubedömningen och Basta. 

Därför ger ett användande av Sundahus som databas 2 poäng. Byggvarubedömningen och Basta 

ger även de viss information om materialens påverkan på miljön och får därför 1 poäng vardera. 

Ett Nej ger 0 poäng. Om respondenten svarar Annat (förutsatt att det motsvarar databaserna 

Byggvarubedömningen eller Basta) ges 1 poäng då det enligt Bokalders och Block (2009) inte 

finns någon annan databas som går lika långt som Sundahus i sina krav.  

 

Fråga 6: Är företaget ISO 14000-certifierat eller EMAS registrerat för miljökvalitetssäkring? 

ISO 14000   2 poäng 

EMAS   1 poäng 

Både ISO 14000 och EMAS  3 poäng 

Nej   0 poäng 

Kommentar: Företag som är ISO 14 000 certifierade får 2 poäng. Detta då det visar att 

organisationen har ett miljökvalitetstänkande och en vilja att ständigt förbättra sig internt (läs 

Kap. 4.7.1) vilket är positivt. EMAS (läs Kap. .7.2) är ett ytterligare steg med en öppen 

transparens utåt för hur organisationen tänker och agerar kring miljöfrågorna (Bokalders, V. & 

Block, M., 2009). Om respondenten svarar att organisationen använder båda systemen ger det 3 

poäng medan bara EMAS ger 1 poäng då det systemet har bara att göra med öppenhet i 

årsredovisningen. Dvs. med eller utan EMAS är det positivt om organisationen är knuten till ISO 

14 000. Att varken använda ISO 14 000 eller EMAS ger 0 poäng. 
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Fråga 7: Miljöklassar ni era bostäder enligt något vedertaget system eller inte och vilket isåfall? 

Ja   1 poäng 

Nej   0 poäng 

Annat   1 poäng 

Kommentar: Att miljöklassa en fastighet oavsett typ är ett sätt att kunna säkerställa vilken 

miniminivå av uppställda krav som byggnaden uppfyller. Genom att det finns olika system att 

använda är det svårt att säga om det ena är bättre än det andra och får därmed 1 poäng oavsett 

vilket av miljöklassningssystemen de väljer (Bokalders & Block, 2009, ss. 161-162). För 

intressets skull vore det intressant att veta vilket system men detta är ett frivilligt svar, det 

viktiga är att de utnyttjar något. Ett nej ger däremot 0 poäng. 

 

Fråga 8: Vilket isoleringsmaterial i väggar väljer ni övervägande i era projekt? 

Stenull   1 poäng 

Glasull   1 poäng 

Cellplast   1 poäng  

Cellulosafiber   2 poäng 

Cellglas   1 poäng 

Lättlera   3 poäng 

Annat   Bedömning utifrån svaret 

Kommentar: Lättlera har tilldelats högst poäng, dvs. 3 poäng, dels för att grundmaterialet 

kommer direkt från jorden och dels för dess goda isolerande egenskaper (läs Kap. 4.9.5). 

Därefter får cellulosafiber (läs Kap. 4.9.3) 2 poäng då det är positivt ur miljösynpunkt att stora 

delar av materialet består av återvunnet tidningspapper som tillverkas av trä och som är 

förnyelsebart, tillskillnad från ex. glasull eller stenull där kvartssand eller diabas används. Båda 

grundmaterialen är inte lika förnyelsebara som trä vilket gör att cellulosafiber får 2 poäng och 

inte 1. Att cellulosafiber inte får 3 poäng beror på att isoleringsmaterialet innehåller ett antal 

miljögiftiga ämnen för att kunna klara de egenskaper som krävs för ett godkänt 

isoleringsmaterial samt att det enligt Boverket (2006, s.20) är riskfyllt att inte använda en 
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ångspärr, exempelvis plast som inte är så ekologiskt. Bidragande i bedömningen är att det krävs 

mycket energi för framställningen av materialet. 

Att mineralull tilldelas 1 poäng beror på att ur livscykel perspektiv krävs det väldigt mycket 

energi för att framställa både själva isoleringsmaterialet och dels grundämnet, dvs. glas alt. 

diabas beroende på om det är glas- eller stenull. Nackdelen med mineralull är behovet av en 

fuktsäker och fibertät konstruktion för annars kan det uppstå risk för mögel pga. materialets 

fuktbuffrande egenskaper och att farliga fibrer kommer in i våra lungor.  

Resterande isoleringsmaterial, dvs. cellglas (läs Kap. 4.9.4) och cellplast (läs Kap. 4.9.2) får också 

1 poäng. Detta då det är relativt svårt att avgöra exakt för och nackdelar mot varandra. Ur 

livscykelperspektiv kan det konstateras att alla material, utom lera, kräver väldigt mycket energi 

för att kunna tillverkas, ofta en process som sker i flera steg för att kunna framställas och få de 

rätta egenskaperna. Likheten mellan alla materialen förutom lera är att det måste ingå kemiska 

ämnen för att det ska kunna fungera. Dessa två faktorer bidrar negativt till miljön då de inte blir 

så ekologiska. Cellulosafiber sticker dock ut då materialets grundämne kommer från trä 

(tidningspapper) vilket är positivt för miljön. Detta överväger i bedömningen (läs Kap. 4.9). 

 

Fråga 9: Vilket isoleringsmaterial vid grundläggning väljer ni övervägande i era projekt? 

Stenull   1 poäng 

Glasull   1 poäng 

Cellplast   1 poäng 

Cellglas   1 poäng 

Annat 

Kommentar: Läs kommentaren för Fråga 8. 
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Fråga 10: Vilket isoleringsmaterial i tak väljer ni övervägande i era projekt? 

Stenull   1 poäng 

Glasull   1 poäng 

Cellplast   1 poäng 

Cellulosafiber   2 poäng 

Cellglas   1 poäng 

Lättlera   3 poäng 

Annat 

Kommentar: Läs kommentaren för Fråga 8.  

 

Fråga 11: Vilket/vilka uppvärmningssystem använder ni mest av vid projektering av 

boendefastigheter? 

Pellets   2 poäng  

Biobränsle   2 poäng  

Solfångare   3 poäng  

Solceller   3 poäng 

Vindkraft   3 poäng 

Bergvärmepump  1 poäng 

Jordvärmepump  1 poäng 

Luftvärmepump  1 poäng 

Direkt-el   0 poäng 

Kommentar: I fallet uppvärmningssystem har jag låtit tre varianter få 3 poäng och det är de som 

är dels återvinningsbara men även sprungna ur rena energikällor, dvs. sol och vind (läs Kap. 

4.10.1.3 – 4.10.1.5). Därefter har jag valt att ge 2 poäng till uppvärmningssystem som anses vara 

positiva mot miljön men inte kommer från de rena energikällorna. Dit hör pellets (läs Kap. 

4.10.1.2) då råvaran kommer från skogen och systemet kan ersätta en befintlig oljepanna 
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(Bokalders och Block, 2009, s.287). Biobränsle (läs Kap. 4.10.1) får också 2 poäng då det är 

positivt att organiska avfall kan återvinnas och ge värme till ex. via de kommunala 

fjärrvärmesystemen. Att biobränsle inte får högsta poäng beror på att systemet inte bygger på 

de rena energikällorna utan att utvinna energi ur bland annat våra sopor, dvs. ett avfall som har 

behövt energi för att tillverkas . 

Därefter har de olika värmepumpsystemen (läs Kap. 4.10.2.1) fått 1 poäng, eftersom de behöver 

ingående el för att kunna fungera vilket är negativt då den kan komma från alla typer av elkällor 

och därmed kan inte miljövänligheten garanteras. Å andra sidan utnyttjar systemen en ren 

energikälla för energitillskott, ex. jord-, berg- eller luftvärme vilket är positivt. Slutligen får 

direktverkande el (4.10.2.2) 0 poäng då systemet bara förbrukar el, som alltså kan komma från 

olika källor vilket gör att ingen miljövänlighet kan garanteras. Märk väl att olja och kol inte är 

medtagna som alternativ. 

 

Fråga 12: Vilket ventilationssystem är det vanligaste som ni bygger in i boendefastigheterna? 

Självdrag   2 poäng 

Mekanisk frånluftsventilation 1 poäng 

Mekanisk från- och tilluftventilation 2 poäng 

Hybridventilation  1 poäng 

Kommentar: Ett självdragssystem (läs Kap. 4.11.1) får 2 poäng då lösningen är mest skonsam 

mot de boende och miljön då inga mekaniska fläktar utnyttjas, fläktar som dels kan upplevas 

störande och dels behöver underhållas till och från (Björkholm & Lindqvist, 1996). Mekanisk 

frånluftsventilation får 1 poäng då systemet (läs Kap. 4.11.2) bygger på att fläktar används för 

att föra ut frånluften ur bostaden. FTX (läs Kap 4.11.3) har givits 2 poäng då systemet förvisso 

använder fläktar men till skillnad från mekanisk frånluft möjliggör en återvinning av använd 

varm inneluft, vilket inte självdragssystemet gör (Bokalders & Block, 2009, s. 117). Slutligen 

hybridventilationen (4.11.4) som ges 1 poäng. Även om systemet är en mekanisk lösning är det 

positivt att mekaniken befinner sig utanför huset och på så sätt ej stör boende samt utnyttjar 

jordvärme som förvärmning (Bokalders & Block, 2009, s.115-116), men pga. kanaler och krav på 

markyta dras poängen ner. 
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Fråga 13: Brukar ni använda sedumtak eller liknande vid projektering av boendefastigheter? 

Ja   2 poäng 

Nej   0 poäng 

I enstaka projekt  1 poäng 

Kommentar: Ur ekologisk synvinkel är ett sedumtak betydligt bättre än ex. plåttak eller tegeltak, 

detta kan läsas mer om i Kap. 4.12.1. Rent ekonomiskt är det svårare att rekommendera 

lösningen men det är ingen ursäkt för att inte projektera bostäder med denna lösning, läs Kap 

4.4. Dvs. om en respondent svarar Ja så bortser företaget från den ekonomiska förlusten då t.ex. 

ett plåttak är betydligt billigare än ett sedumtak, som är ett bättre val ur miljösynpunkt. Om 

företaget gör det mer frekvent är det bra, dvs. bättre än enbart i enstaka projekt och för det ges 2 

poäng. Om företaget väljer att göra det i enstaka projekt så är det bättre än om de aldrig gör det 

och det ger 1 poäng. Svaret Nej ger 0 poäng. 

 

Fråga 14: Brukar ni välja att bygga vindfång till boendefastigheternas entréer? 

Ja   2 poäng 

Nej   0 poäng 

I enstaka projekt  1 poäng 

Kommentar: Vindfång (läs Kap. 4.12.2) är en del av filosofin kring ekologiskt byggande, detta då 

Jonsson (2007) skriver att grundtanken är att så lite energi som möjligt skall användas. Att 

öppna en ytterdörr skapar ett lufttryck utifrån eller när den står öppen generar kyla in i huset, 

ex. vintertid. Denna kalla luft måste då värmas upp för att upprätthålla samma behagliga 

innetemperatur vilket kräver extra energi. En luftsluss, eller vindfång, motverkar detta då det 

vid rätt användning försvårar för luftväxlingen mellan inom- och utomhus (Bokalders, V. & 

Block, M., 2009, s. 195). I denna fråga får ett Ja 2 poäng medan alternativet ”I enstaka projekt” 

ges 1 poäng då det enligt mig är bättre med enstaka gånger än aldrig. Ett nej ger 0 poäng. 
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Fråga 15: Avsätter ni mark i anslutning till byggnaden för att de boende skall kunna odla 

själva/kompostera? 

Ja, för egen odling  1 poäng 

Ja, för kompostering  1 poäng 

Ja, för både odling och kompostering 2 poäng 

Nej   0 poäng 

Kommentar: Bokalders och Block (2009, s.268), skriver att med hjälp av en kompostering (läs 

Kap. 13.1), oavsett typ, återförs viktiga näringsämnen tillbaka till ekosystemet. Detta är en bra 

handling för miljön. Odling är också en bra handling för miljön (förutsatt att ingen konstgödsel 

har använts) då resultatet blir en produktion av egna grödor och behovet av att köpa in samma 

odlade mängd minskar. Bokalders och Block (2009, s. 456) skriver att odling som företeelse 

bidrar positivt till det sociala livet. Jag ger 1 poäng om byggherre/entreprenören väljer att 

avsätta mark för antingen odling eller kompostering. Om mark avsätts för båda fås 2 poäng och 

ett Nej ger 0 poäng. 

 

Fråga 16: Väljer ni att separera de boendes fekalier och urin? 

Ja   1 poäng 

Nej   0 poäng 

Kommentar: Enligt Bokalders och Block (2009) är separering av avlopp (läs Kap. 4.13.4) en god 

affär för miljön då urin kan användas som gödselmedel och avloppet blir bättre renat, mindre 

tungmetaller går ut i avloppssystemet samt näring kan omhändertas lokalt. Därför får 

svartalternativet Ja 1 poäng medan ett Nej ger 0 poäng. 
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Fråga 17: Brukar ni installera vattensnåla lösningar i boendefastigheterna? 

Ja   1 poäng 

Nej   0 poäng 

Kommentar: Att välja vattensnåla lösningar (läs Kap. 4.14.1), oavsett vilket system, ger en 

mindre belastning på vattenmängden som används och exempelvis snålspolande diskmaskiner 

besparas även mängden varmvatten. Med dagens tekniska lösningar kan vi utan att minska på 

vår hygien eller levnadsstandard minska vår vattenförbrukning (Bokalders och Block, 2009). 

Därför får ett Ja svar 1 poäng och 0 poäng ges för ett nej svar. 

 

Fråga 18: Brukar ni installera avfallskvarnar i boendelägenheterna? 

Ja   1 poäng 

Nej   0 poäng 

Kommentar: Systemet med avfallskvarnar (läs Kap. 4.13.2) byggs upp genom att boende skiljer 

organiskt material från annat. Det organiska materialet males ner tillsammans med vatten och 

förs sedan vidare till exempelvis en biogasanläggning (www.miljokvarnar.se, 2012). Med 

utvunnen biogas kan energi återvinnas, som går tillbaka till fastigheters uppvärmningssystem 

(Bokalders och Block, 2009). Därför får ett Ja som svar 1 poäng medan ett Nej ger 0 poäng. 

 

Fråga 19: Brukar ni installera en avloppsvärmeväxlare/köksfläktsvärmeväxlare? 

Enbart avloppsvärmeväxlare 1 poäng 

Enbart köksfläktsvärmeväxlare 1 poäng 

Båda två   2 poäng 

Nej   0 poäng 

Kommentar: Avloppsvatten från ex. dusch och vattenberedare brukar bestå av stora delar 

förspillt varmvatten. Merparten av värmen går idag till spillo då det går helt ut ur systemet 

(Bokalders, V. & Block, M., 2009, s. 244). Ett system där denna värme kan återvinnas och 

återföras som tillförd energi till energihushållningen är till godo för miljön och ger därför 1 

poäng. Samma resonemang görs för köksvärmeväxlare (läs Kap. 4.14.3) där det istället för 

varmvatten rör sig om värmen från spis och ugn (www.luftmiljo.se, 2012). Om svarande företag 

http://www.miljokvarnar.se/
http://www.luftmiljo.se/
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utnyttjar enbart lösningen med köksvärmeväxlare ges 1 poäng. Om respondenten väljer att 

svara att de använder båda lösningarna ges däremot 2 poäng. Att använda ingendera ger 0 

poäng. 

 

Fråga 20: Har de boende tillgång till en miljöstation i närheten av sin bostad? 

Ja   1 poäng 

Nej   0 poäng 

Kommentar: Om brukarna har tillgång till en miljöstation (4.13.5) i närheten av sitt boende 

underlättar detta för bostadsbrukarna att kunna återvinna avfall (läs kap. 4.13), om avståndet 

till miljöstationerna är för långt kan brukarna i större utsträckning välja att inte återvinna. Med 

tanke på mängden avfall som slängs är det viktigt för miljön att återvinning sker. Av denna 

anledning har ett Ja fått  1 poäng medan ett Nej sätts till 0 poäng. 
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3 Presentation av företag 

3.1 Skanska 

Skanska valdes ut för att de hör till de stora byggentreprenörföretagen som genom sin 

betydande andel av byggproduktionsmarknaden har och kommer ha en stor påverkan på hur 

miljövänliga/ekologiska husen totalt sett blir. Enligt deras hemsida (www.skanska.se, 2012) 

säger företaget att de har beslutat att vilja bli den ledande gröna projektutvecklaren och 

byggentreprenören. Deras miljöarbete går under namnet Skanskas Gröna Initiativ. På hemsidan 

står det att de var först med Svanenmärkta hem och det innebär att de bostäder som de bygger, 

exempelvis lågenergihus och passivhus, ligger under myndigheternas krav på energianvändning. 

Vad gäller byggnation av kontor och offentliga lokaler skriver de att de vill bygga så gröna 

byggnader som möjligt. De är certifierade enligt ISO 14000. De kontrollerar alla inköpta 

produkter mot Skanskas kemikaliedatabas - vilken heter Basta. Enligt hemsidan 

(www.skanska.se, 2012) använder företaget Miljöbyggnad för bostäder som 

miljökvalitetssäkring. 

3.2 Karlson Hus 

Karlson Hus är en mindre hustillverkare som enligt hemsidan (www.karlsonhus.se, 2012) 

skriver att de erbjuder kunderna en helhetslösning gällande lågenergihus, därför är de 

intressanta som en av enkätens respondenter. Företaget skriver på sin hemsida att de bygger 

husen med förnyelsebara, ekologiska material. Några av deras genomförda projekt är 

plusenergihus eller koldioxidnegativa, dvs. de generar mer energi än vad de gör av med samt 

klarar alla krav på de byggnormer som myndigheterna tagit fram (räknat på 2010 års normer).  

3.3 Örebro Bostäder AB (ÖBO) 

ÖBO är Örebros kommunala fastighetsbolag som förutom förvaltning av bostäder även bygger 

bostäder. Valet av ÖBO handlar om att det inte är bara privata företag som projekterar och 

bygger bostäder utan väldigt många bostäder byggs upp av kommunala fastighetsbolag. Dock 

har de olika aktörerna olika förutsättningar och därför är det intressant att se hur 

miljömässigt/ekologiskt ett kommunalt bolag som Öbo är bygger. Enligt hemsidan 

(www.obo.se) skriver de att de bygger in solfångare på nybyggnationer och utnyttjar bergvärme 

kopplat till golvvärmesystem. Vidare skriver de att enligt deras miljöpolicy använder de material 

och metoder som är skonsamma mot miljön. Det nämns dock inte enligt vilka metoder. 

  

3 PRESENTATION AV DE SVARANDE FÖRETAGEN 

http://www.skanska.se/
http://www.skanska.se/
http://www.karlsonhus.se/
http://www.obo.se/


23 
 

3.4 Veidekke Bostad 

Norska Veidekke är ett företag som storleksmässigt inte är lika stort som Skanska eller NCC. De 

är ett byggentreprenörföretag som bygger hus åt andra och projekterar även egna. När de 

projekterar helt själva försöker de bygga dem med så liten miljöpåverkan som möjligt 

(www.veidekke.se, 2012). Framförallt kontor och offentliga lokaler är sådana som de satsar på 

att bygga med sådant resultat att fastigheterna ska ha så liten miljöpåverkan som möjligt. De 

skriver att de bygger miljömässigt hållbart genom att nyttja Svanen. Dvs. husen är energisnåla, 

byggda med material som innehåller så lite miljö- och hälsoskadliga ämnen som möjligt och det 

är viktigt med en god innermiljö anser de. 

3.5 Miljösmarta Hus i Småland 

Sju fastighets- och byggbolag har tillsammans gått ihop och bildat Miljösmarta hus i Småland. 

Det är inget aktiebolag utan en ekonomisk förening som registrerades 2010. Företagets syfte är 

att sälja energieffektiva och miljövänliga hus. Genom att de personer som valt att ingå i 

Miljösmarta Hus i Småland har erfarenheter och kunskaper inom alla områden inom 

byggprocessen blir de heltäckande från start till mål. Miljösmarta hus i Småland (2012) skriver 

på sin hemsida att deras ambition är att sälja bostadshus med miljösmarta material, inomhus 

och utomhus. De har som mål att sälja s.k. plushus eller nollenergihus, dvs. hus med neutral 

klimatpåverkan (www.mijlosmartahus.se, 2012). Därför och pga. att de är en rätt så liten aktör 

på marknaden är de intressanta i denna undersökning enligt mig. 

3.6 Riksbyggen 

Riksbyggen bildades 1940 som ett kooperativt företag som utvecklar nyproducerade bostäder. 

De förvaltar även de bostäder de bygger och det gäller både bostadsrätter, kommersiella och 

offentliga fastigheter. Företaget är certifierat enligt ISO 14 000. De producerar idag byggnader 

som använder 30% lägre energi än vad normerna föreskriver. De försöker även välja det 

energislag som ger minst koldioxidutsläpp. Detta sker genom metoden Riksbyggenbostaden, 

som är en kravlista bestående av över 100 punkter. De flesta kraven är såsom energin högre 

ställda än myndigheternas. Riksbyggen skriver vidare på sin hemsida att de alltid försöker bygga 

en gemensamhetslokal till sina bostadsrätter. Företaget erbjuder alla som har Riksbyggen som 

bostadsvärd en klimatskola där de får lära sig vardagliga tips om att hushålla med energi och 

hur även de boende påverkar klimatet (www.riksbyggen.se, 2012). 

 

 

 

http://www.veidekke.se/
http://www.mijlosmartahus.se/
http://www.riksbyggen.se/
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 4 Teoretisk bakgrund 
 

4.1 Kort om byggekologins historia 

Jonsson (2007) skriver att för att kunna uppnå de krav som FN och Sveriges regering ställt upp 

(läs Bilaga 2) har fler och fler ekohus och även ekobyar byggts. Idén kring ekobyggande 

utvecklas ständigt, främst på kontinenten t.ex. i Tyskland. Sättet att bygga sunda hus utifrån ett 

långsiktigt hållbart tänkande börjar sakta men säkert även etablera sig i Sverige enligt Per G 

Berg (www.bofast.net, 2009). I Sveriges fick idén om att bygga energisnålare och miljövänligare 

bostäder fäste efter oljekrisen på 70-talet. Under 80-talet började kommunerna göra de 

kommunala avloppsreningssystemen bättre. Efter flower-power rörelsen fick folk upp ögonen 

för det positiva med att odla och kompostera själva vilket gav en känsla för naturen för de 

boende. Detta skapade ett nytt sätt att leva och tankar om att försöka bygga mer ekologiska 

hus/byar fick ett fäste. Kommunerna tillät den första generationens ekohus byggas men då 

utanför samhällena i skogen där de fick hålla till lite för sig själva. 

När andra generationen ekologiska hus byggdes togs även hänsyn till var husen byggdes med 

tanke på transporterna. Byggherrarna valde även att experimentera med alternativa material 

och konstruktioner med blandade resultat. Dagens generation, den tredje, försöker förutom att 

använda tidigare erfarenheter även knyta sig an områdets historia samt att lokalisera 

bostäderna betydligt mer centralt mot städskärnorna än tidigare generationer; då det är viktigt 

att de boende inte ska behöva använda bilen för att nå sin bostad utan ska kunna utnyttja 

lokaltrafiken. Bokalders och Block (2009, s. 32) skriver att under experimenterandet har olika 

materialdatabaser tagits fram där det är möjligt att kunna se hur pass materialen påverkar 

naturen under hela sin livstid. Olika databaser tittar olika mycket på den ekologiska aspekten. 

Databaser har tillsammans med LCA-metoden (läs Kap. 4.3.1) visat sig underlätta för projektörer 

att kunna välja material som gör att husen kan byggas mer ekologiskt och hållbart för miljön. 

Resultaten av de olika generationernas ekobyggande visar att det är optimalt för ett ekohus om 

så naturliga material och lösningar som möjligt väljs, ex. att försöka undvika syntetiska material 

i klimatskärmen såsom olika plaster. Byggekologi har även kommit att handla om att bygga 

energisnåla hus där de boende ska kunna leva och bruka bostäderna på ett långsiktigt hållbart 

sätt.  Boverket (2009) skriver att den utveckling som har gjorts inom byggekologi har visat på 

filosofins fördelar så pass att mycket av den har implementerats i nya normer och direktiv från 

både EU och FN, som i sin tur förordar att regeringar världen över ska se till att byggbranschen 

ska bygga ett hållbart samhälle med totalt lägre energianvändande i hela processen. Filosofin 

kan sammanfattas i de fem punkterna nedan: 

4 TEORETISK BAKGRUND 
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 Kulturmiljön och de kulturhistoriska värdena ska bevaras 

 Ekosystemens långsiktiga produktionsförmåga skall upprätthållas 

 Boende ska möjliggöras med en god hushållning med naturresurser och miljö 

 Människor ska ha rätt till en god hälsa 

 Den biologiska mångfalden skall bevaras. 

 

4.2 Ekologiska grundregler 

Boverket (2006) skriver att det sannolikt går att i större utsträckning än idag bygga ekologiskt, 

dvs. resurs- och energieffektivt. Om detta görs korrekt får de boende dels en hälsosammare och 

sundare inomhusmiljö och dels att det totalt sett går åt mindre energi för att värma upp husen 

och producera byggnadsmaterial. För att nå dit krävs att byggnadsprojektörer väljer material 

och installationer som finns på marknaden och som enligt rådande praxis anses vara 

miljöriktiga. För att lyckas krävs det att beställare vågar välja sådana byggnadslösningar som i 

hög utsträckning är goda för miljön. Boverket (2002) skriver som exempel att energislaget 

pellets (läs Kap. 4.10.1.2) ur miljösynpunkt är ett fördelaktigt alternativ. De skriver även att 

avfall och avlopp bör integreras mer naturligt i naturens kretslopp. De menar även att alla slags 

installationer ska ha som uppgift att se till att de boende förbrukar mindre el. Boverket menar 

även att för att kunna uppnå ett hållbart samhälle krävs att boende har större möjlighet än idag 

att kunna återvinna material och kompostera. 

Bokalders och Block (2009) skriver att i ett ekosystem ingår människor, djur, växter och 

mikroorganismer, som alla bidrar till allas överlevnad och som är beroende av varandra i ett 

komplicerat kretslopp. Det är detta som vi uppfattar som naturen omkring oss. Dessa ekosystem 

är känsliga för förändringar och kan rubbas vid t.ex. en höjning av jordens medeltemperatur. Det 

är omöjligt för oss idag att kunna överblicka vilka konsekvenser som ändringarna får men det 

kommer mest troligt påverka oss alla och våra sätt att leva. 

 

4.3 Grön ekonomi 

Det byggs ekologiska hus och byar i Sverige men i en för sakta takt mot vad som skulle behövas 

och mot vad som görs t.ex. i Tyskland. Det finns flera faktorer som visat sig komplicera 

utvecklingen att bygga ekologiska hus i en större skala. Berg et al. (2002)  menar att en av 

faktorerna som hämmar utvecklingen är privata byggherrars och entreprenörers strävan att 

göra ekonomisk vinning på byggprojekten. Med ett sådant perspektiv väljer en del av beställarna 

billigare tekniska lösningar vad gäller konstruktion, klimatskal och installationer, som inte leder 
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till möjliga förbättringar av klimatet. Däremot är de tvingade att följa de minimikrav som PBL 

ställer på byggnaderna. Byggherrarna väljer alltså bort de alternativa, ekologiska 

bygglösningarna då de är dyrare än de mer konventionella såsom ett sedumtak t.ex. Även 

brukarnas önskemål och livsstil hämmar resultatet då de fortfarande förbrukar stora mängder el 

även om de nya och moderna tekniska prylarna såsom TV, datorer, mobiltelefoner som 

installeras ofta är elsnåla.  Att svenskar förbrukar mycket beror på en vana att priset ska vara 

lågt då det varit så historiskt sett pga. överkapacitet av el. Och även om hushållen försöker 

minska elanvändandet med att t.ex. släcka lamporna så uppvägs det av alla apparater som köps, 

t.ex. en dator eller TV per person i hushållet (Kellner, J., 2007). Det finns även en positiv sida 

med alla elberoende apparater, de genererar värme, dvs. ett extra tillskott av energi som bidrar 

till uppvärmningen av husen. Detta har tagits fasta på vid främst byggande av lågenergihus eller 

passivhus. Att utnyttja gratisvärmen gör att fastighetsägaren får lägre förbrukningskostnader 

under förvaltarskedet, som de i sin tur kan satsa på andra lösningar som är bra för miljön 

(Andrén, L., Tirén, L., 2010). Ytterligare en bidragande faktor som gör byggherrar tveksamma att 

satsa på ekologiska och miljövänligare byggnader är att byggherrar oftast måste låna kapital för 

att kunna investera i en byggnation eller förändring av en bostad. Ju dyrare investeringar som 

väljs av beställaren desto mer ökar värdet på byggnaden och därmed fastighetsskatten (Kellner, 

J., 2007). 

En lösning på det sistnämnda problemet är att koppla en rörlig miljöskatt till fastigheterna. Om 

byggherrarna väljer lösningar som försämrar för klimatet straffskattas fastighetsägarna och 

tvärtom. Politiker kan även i högre grad än vad som görs idag subventionera forskning om och 

anskaffning av miljöanpassad teknik, t.ex. solceller och se till att lånevillkoren för miljövänliga 

investeringar förbättras mot idag (Bokalders, V. & Block, M., 2009). 

 

4.4 Livscykelanalysmetoder 

Det finns analysverktyg som byggherrar/beställare kan använda sig utav för att veta hur pass 

hållbara fastigheterna är när de vill titta på hela byggnadens livstid. De kan se hur byggnaden 

påverkar klimatet eller ekonomin genom att utnyttja analysverktygen LCA- (läs Kap. 4.4.1) och 

LCC-metoden (läs Kap. 4.4.2) (Törnqvist, J. Y., 2009, ss. 2-7). 

4.4.1 LCA-metoden 

För att kunna veta hur pass mycket olika material påverkar miljön under hela deras livstid, från 

utvinning, materialproduktion till transport och slutligen förvaltning och möjlighet till 

återvinning, används LCA. LCA är en metod som också används för att kunna åskådliggöra vilka 

steg i byggnadens livscykel som påverkar miljön mest (Törnqvist, J. Y., 2009, ss. 2-7). Metoden 
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bygger på att företag formulerar så tydliga nyckeltal som möjligt och att det ska vara uppenbart 

för alla vad som mäts. Vad som anses vara positivt vid mätningen avgör företag själva genom 

deras egna värderingar och viktning. Ett problem som LCA har är att det ibland är svårt att 

kunna kvantifiera alla delprocesser till samma enhet och då får företagen själva värdera effekten 

enligt en skala. Detta bör tas i beaktande vid slutgiltig bedömning (Svantesson, A., 2012).  

4.4.2 LCC-metoden 

Ibland räcker inte en LCA analys till när byggherrarna även har över sig krav på avkastning. LCA 

tar inte hänsyn till den faktorn såsom LCC gör. Om byggherrarna enbart skulle ta hänsyn till LCA 

när de vill bygga ett miljövänligt hus skulle kanske kostnaderna överstiga vinsterna och det bli 

ett förlustprojekt för dem. Därför är det viktigt att kunna veta hur olika material kommer 

påverka husets kostnader i form av drift och underhåll under hela fastighetens livstid. Av den 

anledningen bör det finnas ett tydligare incitament för byggherrar att investera i projekt med 

hög grad av LCA genom att det då blir gynnsammare att finansiera dem, vilket kan åskådliggöras 

genom LCC. Dvs. ju mer miljövänlig en byggnad klassas som desto bättre lånevillkor bör 

erbjudas byggherren, även subvention från staten bör finnas med. På så sätt kan beställarna få 

en sådan lönsamhet att de vågar investera i projekt. Detta bör inte enbart gälla nybyggnation 

utan även ombyggnation samt när befintliga hus ska köpa in nya miljösmarta tekniska lösningar 

(Kellner, J., 2007). Boverket (2002) menar samma sak, att det ekonomiska systemet kring 

fastighetsinvesteringar borde konstrueras så att det vore en ekonomisk fördel för beställarna att 

bygga betydligt mer ekologiskt än idag. Framförallt gäller det hus med lägre energianvändning 

än vad dagens byggnormer kräver.  

 

4.5 Sunda hus 

Enligt Bokalders och Block (2009) handlar byggande av sunda hus allra främst om att skapa en 

god inomhusmiljö för de boende. Detta får inte heller göras så att naturen tar skada i något 

skede. Det är viktigt att just bygga för hälsans skull skonsamma hus då vi vistas ungefär 90% 

inomhus. Att bygga sunda hus kan sammanfattas i punkterna nedan: 

 Sunda byggnadsmaterial skall väljas ur både hälso- och miljösynpunkt, dvs. undersöka 

de kemiska beståndsdelarna i tillgängliga byggnadsmaterial samt hur dessa på lång 

tidshorisont påverkar miljön och hälsan. Detta kan med fördel göras med 

livscykelanalyser såsom LCA (läs Kap 4.4.1.). 

 Energisnåla och värmeväxlande installationer för ventilation, el och vvs. 
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 Konstruktioner tillsammans med sunda material. Fungerar bäst vid sådana 

konstruktioner som tar hänsyn till aspekter såsom fukt, låg energiförbrukning och 

ventilation. 

 Bättre miljöstyrning och samordning för varje steg i processen, detta då miljö alltid ska 

vara den överordnade aspekten genom hela byggprocessen. 

 

4.6 Val av byggnadsmaterial 

Kretsloppsrådet (2012) samt Miljöstyrningsrådet har båda formulerat vilka krav som olika 

aktörer inom byggsektorn ska ställa på varandra. Grundkravet är att projektörerna skall planera 

byggnaden för hela dess livslängd och att byggnaden under den långa perioden inte ska påverka 

naturen negativt. Dessutom ska byggnaden erbjuda brukarna ett gott och sunt inomhusklimat. 

Bland annat föreslår Kretsloppsrådet att byggnader bör byggas med bättre energieffektivitet än 

vad Boverket föreslår. De som använder icke-el som uppvärmningssätt ska ha 30% lägre 

energianvändning än vad reglerna säger.  

4.6.1 Detaljerad kravspecifikation 

Bokalders och Block (2009, s. 27) skriver att med detaljerad kravspecifikation menas även 

vilken miljömärkning som företagen använder sig utav. Tanken är att om ett material uppfyller 

villkoren för märkningen ska det garantera för vissa ställda miljökrav. Författarna menar att 

helst bör beställare välja produkter/material som är klassade med någon slags miljömärkning 

istället för att överhuvudtaget inte göra det. De två vanligaste miljömärkningarna är Nature Plus 

(läs Kap. 4.6.1.1) och Svanen (läs Kap. 4.6.1.2). 

4.6.1.1 Nature Plus 

Bokalders och Block (2009, s. 41) skriver att om företag väljer att använda Nature Plus 

garanteras av märkningen att en vara eller tjänst uppfyller vissa miljökrav. Nature Plus byggs 

upp av en internationell organisation som märker byggnadsmaterial om de klarar märkningens 

hårda krav. De kriterier som Nature Plus tittar främst på är hälsa, ekologi och god funktion med 

lång livslängd. LCA (läs kap. 4.4.1) används också. Byggnadsmaterial som klarar kraven består 

till 85 % av förnyelsebara råvaror. Organisationen räknar själva med att ungefär 20% av alla 

byggnadsmaterial som finns ute på marknaden idag skulle klara av kraven.  
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4.6.1.2 Svanen 

Svanen administreras av Miljömärkning Sverige AB på uppdrag av regeringen. Märkningen 

gäller i hela norden med samma kriterier som Nature Plus (läs Kap. 4.6.1.1). Idag finns det flera 

tusentals produkter som klarar av kraven som Svanen har. Svanen utnyttjar LCA för att 

kontrollera vilken miljöbelastning en produkt har. Märkningen bedömer olika egenskaper hos 

produkterna och dessa vägs mot varandra. Dvs, dåliga egenskaper kan uppvägas av goda 

(Bokalders, V. & Block, M. 2009, s. 27). 

4.6.2 Byggvarudeklarationer 

Kretsloppsrådet (2012) har med jämna mellanrum tagit fram riktlinjer för upprättande av 

byggvarudeklarationer. Det handlar om ett formulär som är gemensamt för branschen. Tanken 

är att dessa varudeklarationer ska redovisa all typ av miljöinformation som finns om materialet. 

Med tiden har det byggts upp ett par olika system som redovisas nedan. 

4.6.3 Byggvarubedömningen och Sundahus 

Byggvarubedömningen och Sundahus, där den senare enligt Sundahus (2012) har ännu 

strängare krav än Byggvarubedömningen. Sundahus bedömer, till skillnad mot 

Byggvarubedömningen, hur skadliga materialen är för boende vad gäller giftämnen, hur 

framställningen påverkar miljön samt hur fabrikanterna handskas med dem. 

4.6.4 Basta 

Basta är en databas som kartlägger materialens kemiska beståndsdelar. Systemet bygger på 

vetenskapliga kriterier och noggranna kontroller. Byggnadsmaterial kan klassificeras enligt två 

kravnivåer, där den högre nivån kräver mer av materialen. Framförallt tittar databasen på 

materialens kemiska sammansättning (www.bastaonline.se, 2012). 

  

http://www.bastaonline.se/
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4.7 ISO- och EMAS standarder 

Bergman och Klefsjö (2007, s.630) skriver att vårt medvetande om klimathotet har ökat. 

Framförallt visar det sig när kunderna väljer sina produkter. Företag har också blivit medvetna 

om att det är viktigt att följa den här trenden och på så sätt stärka sitt varumärke, dvs. att 

företagen också är medvetna om klimathotet. Exempelvis har olika kvalitetsstandarder uppstått 

som många företag efterstävar att klara av då det är en bra måttstock för varumärket. I arbetet 

kommer ISO 14 000 och EMAS att tas upp. Oavsett företagstyp är den ekologiska hållbarheten 

starkt kopplad till företagens miljöledningssystem. 

4.7.1 ISO 14 000 

ISO11 14 000 har tillkommit som en variant på den generella företagskvalitetsstandarden ISO 

9000 där ISO 14 000 enbart har fokus på miljökvalitetsarbetet inom organisationen. Om ett 

företag är knutet till ISO förpliktigar det att företaget ska tänka i ständiga förbättringar, dvs. i 

enighet med grundläggande kvalitetsteorier. Det gäller att hela tiden gå ett steg längre i sitt 

miljöarbete än vad kunderna efterfrågar. ISO-14 000 systemet är speciellt framtaget för att 

företagen ska kunna arbeta långsiktigt och miljömässigt hållbart (Bergman & Klefsjö, 2007, ss. 

630-632). Bokalders och Block (2009, ss. 156-157) skriver att när ett företag är fullt ut 

certifierat enligt ISO 14 000 systemet ingår att byggföretaget kontinuerligt ska tänka på att 

förbättra sitt miljökvalitetsarbete. Detta kan göras genom att använda verktyg som LCA (läs Kap. 

4.4.1), nyttja sådana databaser som ex. Basta, Sunda hus samt, se till att bostäderna 

miljöcertifieras. 

4.7.2 EMAS 

EMAS12 har utvecklats under EU-flagg som ett frivilligt sätt för företag att redovisa deras 

miljölednings- och miljökvalitets arbete. De företag som väljer att följa EMAS riktlinjer 

presenterar sitt arbete i samband med företagets årsberättelse. Redovisningssystemet är 

tillämpbart i hela världen men har inte blivit lika utbrett som ISO 14 000 systemet. EMAS har 

med tiden utvecklats samtidigt med ISO 14 000 men har däremot fått mindre tyngd. Om ett 

företag väljer att använda EMAS visar det utåt hur de förbättrar sitt miljökvalitetsarbete och 

ledningsarbete vilket många kunder och ägare efterfrågar idag (Miljöstyrningsrådet 2012). 

  

                                                             
11 ISO – Internationella Standardiserings Organisationen (Bokalders & Block, 2009, s.156). 
12 EMAS – Environmental management and Audit Scheme (Bokalders & Block, 2009, s.157). 
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4.8 Miljöklassningssystem 

Såsom livsmedelindustrin gör använder även byggindustrin olika kvalitetsmärkningar. 

Problemet är att idag finns det många olika miljöklassningssystem och det råder en stor 

förvirring bland konsumenterna och företagen då det finns över hundra stycken bara i Sverige. 

Anledningen är att länder har olika byggsystem, bygglagar och normer och att marknader idag 

är globala. Detta gör det svårt att kunna likställa olika kvalitetssystem med varandra. 

Grundtanken för alla system är att de är en måttstock på ex. hur pass miljöanpassad en byggd 

byggnad är. De olika klasserna anger olika höga krav. Klassningarna tittar oftast på val av 

material, inomhusklimatet och byggnadens totala miljöbelastningar genom hela byggprocessen 

till förvaltning. På marknaden värderas miljöklassade byggnader (framförallt de med högst 

poäng) som mer värdefulla än icke klassade byggnader. SvD (2012) skriver att de byggnader 

som byggherrar låter utveckla i centrum av städer är marken dyr och attraktiv. De vill kunna få 

ekonomisk avkastning på projekten och satsar därför mer miljöfrämjande resurser på sådana 

byggnader än bostäder då det förhöjer byggnadernas värden. Leed (2012) skriver att för att 

kunna jämföra och säkerställa miljöfrämjande åtgärder har flera miljöklassningssystem 

utvecklats. En av de vanligaste är Leed, som bygger på USA:s och Kanadas byggnormer och 

regler. Breeam (2012) skriver att detta system kommer från Storbritannien och där byggnaden 

helst ska ha en negativ koldioxid påverkan för att få högsta betyg. EU-greenbuilding (2012) 

skriver att EU har tagit fram sin egen variant vid namn EU-Greenbuilding och som klassar 

byggnaden efter det att nya installationer har gjorts. Kravet är att efter åtgärderna ska 

byggnadens totala energianvändning ha sänkts med minst 25%. Byggabo-dialogen (2012) 

skriver att det även finns en svensk variant som heter Miljöbyggnad och som är sprungen ur 

ByggaBo-dialogen. De områden som främst betygsätts är sund inomhusmiljö och effektiv 

energianvändning (Byggabo-dialogen, 2012). 
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4.9 Isoleringsmaterial 

Bokalders och Block (2009, s. 58) skriver att tanken med isoleringsmaterial, oavsett var de ska 

användas i klimatskalet, är att de ska se till att den värme som finns inomhus inte påverkas av 

kylan i uteluften så pass att de boende känner av någon försämring av komforten. De flesta 

materialen bygger på samma grundprincip, nämligen att hindra den naturliga konvektionen när 

lättare varm luft möter tyngre kall luft genom att tvinga luften att stå stilla i väggen. Dvs. det är 

inte materialet i sig själv som isolerar utan de många små hålrummen i materialet. 

4.9.1 Mineralull 

Mineralull kan vara gjord av antingen sten- eller glasfiber och benämns efter vilket av dem som 

använts som råmaterial, dvs. stenull eller glasull. Gemensamt för båda varianterna är att de är 

uppbyggda av hälsofarliga fibrer och lösullsvarianten är värst och allt mer tyder på att det finns 

en koppling mellan sjukdomen kol och mineralull. Materialet kräver även stora mängder energi 

för att framställas då sten och tillverkad och återvunnen glas smälts i höga temperaturer (1350-

1500C för sten och 1400-1550C för glas). Skillnaden mellan sten- och glasull är att stenull är 

mer värmetålig än glasullen. De höga temperaturerna vid tillverkningen gör att materialet ur ett 

ekologiskt och energisparande synsätt inte är bra (www.ekobyggportalen.se, 2013). 

Fiberdammet som frigörs vid användning kan leda till arbetsmiljöskador i form av irriterade 

ögon och klåda. Dock har materialet blivit det vanligaste använda isoleringsmaterialet idag då 

det är ett lätt och hanterbart isoleringsmaterial samt hör till de billigaste på marknaden 

(www.hallahus.se, 2013).  

4.9.2 Cellplast 

Cellplast kan delas in i två varianter, EPS (expanderad polystyren) eller XPS (extruderad 

polystren).  Materialet består till 91-94% luft som har slutits in av polystyren. Genom mängden 

luft som ingår väger materialet väldigt lite vilket gör det användarvänligt och det har därför 

blivit ett av de vanligaste isoleringsmaterialen (www.cellplast.nu, 2012). Materialet har flera 

positiva egenskaper såsom lång livslängd, kapillärbrytande13 och har bättre isolerande 

egenskaper än ex. mineralull. Cellplasten är även relativt billig och mögel kan inte angripa 

materialet vilket också är positit. Dock ingår pentan i EPS varianten, som är cancerogent. Istället 

för pentan används koldioxid för XPS, som är beständig mot mögel. En annan nackdel är att 

cellplast brinner lätt om inte brandskyddsmedel har använts under framställningsprocessen. Det 

går åt mycket energi vid framställningen. Tillverkningen är komplicerad, energikrävande och 

                                                             
13 Kapillärbrytande – innebär att fukt inte kan vandra genom materialet (www.nytthus.vatterliden.se, 
2010) 

http://www.ekobyggportalen.se/
http://www.cellplast.nu/
http://www.nytthus.vatterliden.se/
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miljöfarlig där processerna sker slutet och får därför inte anses alltför miljövänligt. Ett annat 

problem är att vid eld brinner cellplast snabbt upp (Bokalders, V. & Block, M., 2009).  

4.9.3 Cellulosafiber 

Materialet framställs av gamla dagstidningar eller nyproducerad cellulosa, dvs. från trä. 

Boverket (2006) skriver att cellulosafiber buffrar fukt och skulle därmed inte behöva en lufttät 

konstruktion där det ångtäta skiktet som oftast är av plast kan undvikas. Dock visar experiment 

att det är en fördel om någon typ av ångspärr används för annars uppstår fuktskador. Detta då 

den täta ångspärren gör att fukt inomhusluft transporteras ut genom ventilationssystemet 

istället för genom väggen, dvs. risken för kondens minskar. Dock behövs inte plast till ångspärr 

väljas, bara materialet säkerställer en lufttätare insida än mot utsidan (5 gånger). Att plast 

används beror på att det minskar mängden skarvar (Boverket, 2006, s.20). Cellulosafiber har en 

positivt egenskap i form av god ljudisoleringsförmåga. Nackdelen är att det går åt stor mängd 

energi vid tillverkningen och att materialet kräver ett brandhämmande skydd om det inte ska 

brinna och andra kemiska substanser så att det inte ska börja mögla, vilket är faktorer som 

bidrar negativt för hälsan och livscykeln (Pettersson, F., 2010, s.7). 

4.9.4 Cellglas/Skumglas 

Materialet tillverkas genom en blandning av smält glas, kolpulver och luft. Resultatet blir en 

sluten struktur med luftbubblor som ger en isolerande effekt. Materialet blir även vattentätt och 

diffusionstätt, varken möglar eller brinner. Dessutom är livslängden lång. Dock kräver 

materialet mycket energi vid tillverkningen vilket är negativt för dess miljöpåverkan. Andra 

positiva egenskaper som materialet har är att det möjliggör konstruktioner i princip helt utan 

köldbryggor. Om cellglas/skumglas används under en betongplatta på mark kan plattan göras 

tunnare än om inte (Bokalders & Block, 2009, s. 58). 

4.9.5 Lättlera 

Lera går lätt att utvinna då det nästan finns överallt i marken. Lera som byggnadsmaterial, 

exempelvis i väggar, har en lång historia och används en hel del på kontinenten, t.ex. i Tyskland. 

Med hjälp av halm och sågspån ökar lerans isolerande egenskaper. Genom att sågspånen och 

halmen bidrar till att binda leran så ger inblandningen en förstärkande effekt. Ur en miljömässig 

synpunkt är lera väldigt bra då materialet kräver lite energi vid framställning samt innehåller 

väldigt få tungmetaller och andra syntetiska ämnen. Slutligen är materialet förnyelsebart. 

Materialet har däremot inte fått så starkt fäste i Sverige, mest i södra Sverige (Bokalders & Block, 

2009, s. 60). 
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4.10 Uppvärmningskällor 

Människor har ett behov av ett jämnt och behagligt inomhusklimat oavsett vädret ute. Av det 

skälet har husens konstruktion försökt klara av kraven. Beroende på utomhustemperaturen 

måste byggnaden kylas eller värmas. Medan det under vintern behövs tillskott av energi så 

behövs det nästan ingenting under sommaren. För att ha kontroll på innetemperaturen även 

under sommaren kan ingående luft behöva kylas ner. Detta arbete gör skillnad på de 

energikällor som anses vara neutrala för den globala uppvärmningen och som är förnyelsebara 

och de som inte är det. Vad gäller olja/kol har de alternativen inte ens tagits med i 

undersökningen. 

4.10.1 Förnyelsebara uppvärmningskällor 

4.10.1.1 Biobränsle 

I allt fler kommunala uppvärmningsnät används biobränsle14 genom fjärrvärmesystemet. 

Produktionen av fjärrvärme sker genom värmecentraler eldade med bland annat avfall från 

hushållen. Förutom att värmekällan inte bidrar till den globala uppvärmningen bidrar den till att 

minska luftföroreningarna i luften då utgående luft renas innan utsläpp. Nackdelen med 

fjärrvärmen är att den kräver ett visst mått av tät bebyggelse för att hålla 

distributionsförlusterna nere. Om utbyggnad sker vid glesare bebyggelse försämras 

projektekonomin pga. lägre verkningsgrad. 

4.10.1.2 Pellets 

Pellets kan användas inte bara för att värma enskilda bostäder utan även mindre 

bostadsområden, flerbostadshus, skolor och sjukhus. Fördelen med pellets är att råmaterialet 

kommer från flis och trä och är därmed ett förnybart ämne (Bokalders & Block, 2009, s. 287). 

Vidare brukar pellets produceras inomlands (Sverige). Vid installation av pannan går det att 

behålla oljepannan och konvertera den. Nackdelarna med pellets är att materialet behöver ett 

förråd som kräver plats samt att systemet behöver underhållas, ex. att aska måste tömmas 

regelbundet. För rökens skull krävs även en skorsten. Systemet är initialt dyrt men blir med 

tiden ekonomiskt lönsamt (Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, 2012). 

4.10.1.3 Solfångare 

De vanligaste solvärmeenergikällorna för villor är solfångare. Placeringen sker ovanpå husens 

tak, helst mot söder. Solfångare nyttjar omvandlad värme till enbart husets varmvatten och 

ventilationssystem. För flerbostadshus finns takintegrerade solfångare där systemen är 

kopplade till det kommunala fjärrvärmenätet. Dock räcker inte att solfångaren är effektiv utan 

                                                             
14 Biobränsle – produceras utav levande organismer s.k. biomassa som kommer från ex. . Biobränsle ger 
inget nettotillskott av koldioxid, alltså bidrar inte förbränningen av energikällan till den globala 
uppvärmningen. Hushållsavfall och torv är exempel på material som kan omvandlas till biobränsle 
(Biobränsle, 2012). 
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täckningsgraden15 måste också vara hög. Genom att energikällan är solen och därmed väldigt 

miljövänlig har exempelvis Spanien som krav att solfångare skall installeras vid nybyggnation 

(Bokalders, V. & Block, M., 2009). 

4.10.1.4 Solceller 

Tanken med solceller är att cellerna omvandlar ljus till el som kan användas till alla slags 

apparaturer som kräver el. Då solen är en naturvänlig energikälla är detta positivt för miljön. Det 

finns två olika klasser ute på marknaden och en tredje är under utveckling. Den vanligaste 

varianten har 90 % verkningsgrad men är dyrast av de båda. Den andra varianten har sämre 

verkningsgrad men är billigare. Oavsett valet av typ blir totalkostanden ganska lika. Nackdelen 

med energikällan är, förutom den höga investeringskostnaden, att tillverkningen av cellerna är 

energikrävande och att materialen som används inte är så miljövänliga än. Detta uppvägs av att 

när investeringen väl har installerats och återbetalt sig själv producerar solcellspanelerna gratis 

el. Om 7 % av Saharas öken skulle täckas av solceller skulle det räcka för att täcka hela jordens 

behov av energi (Bokalders, V. & Block, M., 2009). 

4.10.1.5 Vindkraft 

Genom att det blåser längs Sveriges kuster är detta en gynnsam plats för vindkraft. Även insjöar 

och ute till havs räknas som goda platser. Med ett elnät som är väl utbyggt finns stora 

möjligheter att utnyttja vindkraft som alternativ energikälla. Detta då den inte bidrar något till 

den globala uppvärmningen. Dock är vinden nyckfull till sin natur och svår att beräkna. Det finns 

idag även mindre vindkraftverk som kan sättas upp på egen tomt, eller så kan man gå ihop i ett 

kooperativ och samäga ett större vindkraftsverk. En tidigare nackdel har varit att 

vindkraftverken har skapat oljud och stört människor i omgivningen. Utvecklingen har gått 

framåt och de har blivit tystare och tystare. Dock kan en del tycka att de fortfarande förfular 

landskapen (Bokalders, V. & Block, M. 2009, ss. 309-328). 

4.10.2 Elberoende uppvärmningskällor 

4.10.2.1Värmepump 

Ett värmepumpsystem brukar innebära att uppvärmning och ventilation ingår i samma system. 

Det kallvatten som förs in i systemet värms upp av den eldrivna värmepumpen tillsammans med 

ackumulatortanken. Det uppvärmda vattnet går sedan vidare in i husets varmvattenledningar 

och oftast till FTX systemet. I många fall är värmepumpen kompletterad med energi som utvinns 

direkt från marken, berget eller vinden, vars energi används för att få ut ytterligare energi 

(Björkholm, Y. & Lindqvist, M. 1996, ss. 51-55). Svesol (2012) skriver på sin hemsida att 

luftvärmepump fungerar tillsammans med solvärme och en ackumulatortank. Anledningen är 

                                                             
15 Täckningsgrad – menas hur stor del av uppvärmningsenergin av varmvatten och luften kan ersättas av 
solfångarnas inkommande energi (Bokalders, V. & Block, M., 2009). 
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att solens energimängd är i princip oändlig medan bergen med tiden förlorar energi då 

kallvatten pumpas ner. Att utnyttja solenergi som komplement till värmepumpen ger en mindre 

påverkan på naturen. 

4.10.2.2 Direktverkande el 

Energimyndigheten (2012) skriver att tanken med direktverkande el är att elen som går in i 

huset omvandlas direkt i radiatorerna istället för i en värmeväxlare eller en elpatron. Det finns 

två typer av radiatorer på marknaden, de oljefyllda och de icke oljefyllda. Oljan utnyttjas som en 

värmebuffert, dvs. värmen håller sig mer stabil över tid och ger ett mer komfortabelt 

inomhusklimat än om icke oljefyllda element används, som har större svängningar i temperatur. 

Oftast används direktverkande el när golvvärme installeras som ger behaglig komfortvärme, 

främst i nyproducerade hus. Nackdelen med systemet är att det drar el och inte låter alternativa 

elproducerande system såsom solenergi eller fjärrvärme kunnas användas vilket ur 

miljösynpunkt är negativt. 

 

4.11 Ventilationssystem 

Det finns flera ventilationssystem att välja på. De vanligaste systemen idag använder eldrivna 

mekaniska system. El till fläktar måste produceras på något sätt och det har varit ett av 

problemen med de mekaniska systemen. Med hjälp av olika förnybara värmekällor (läs Kap. 

4.10) kan systemen totalt sett bidra väldigt lite till den globala uppvärmningen (Bokalders, V. & 

Block, M, 2009). 

4.11.1 Självdrag 

Självdragsystemet bygger på termisk drivkraft, dvs. systemet utnyttjar det faktum att varm luft 

är lättare än kallare luft (konvektion). Genom vinden och lufttryckets påverkan skapas ett 

naturligt luftflöde då det rådet ett undertryck inomhus som uteluften vill utjämna. Via ventiler 

och otätheter sker luftväxlingen. Systemet är helt fritt från mekaniska lösningar i form av fläktar, 

vilket gör att systemet inte påverkar miljön negativt då ingen el behövs användas för att driva 

det. Däremot är problemet med systemet att under vintertid, när temperaturskillnaderna mellan 

ute och inne är som störst, fungerar systemet som bäst men under sommaren när 

temperaturförhållandena är tvärtom så fungerar det sämre (Björkholm, Y. & Lindqvist, M., 

1998). 
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Figur 2 Självdragssystem - blåa pilar visar på 
1tilluften, som efter uppvärmning blir utgående luft, 
dvs. orangea pilar (www.mittbygge.se, 2012). 

 

4.11.2 Mekanisk frånluft16 

Skillnaden mot ett självdragsystem är att här hjälper fläktar den använda luften ut ur systemet, 

dvs. avluften. Systemet påverkas inte så mycket av utetemperaturen samt av vinddraget som 

uppstår utanför huset. Tanken med fläktarna är att underlätta ett inflöde av utomhusluft pga. 

baksuget som fläktarna åstadkommer och då flödar luften genom hela huset. Inflödet av uteluft 

sker genom spjäll och ventiler precis som i självdragssystemet. Systemet kräver tillförd el till 

fläktarna och hela systemet kräver återkommande skötsel och justeringar vilket t.ex. inte ett 

självdragsystem (läs Kap. 4.11.1) behöver (Bokalders, V. & Block, M. 2009). 

4.11.3 Mekanisk från- och tilluft (FTX) 

Skillnaden mot enbart frånluftssystemet (läs Kap. 4.11.2) är att i ett mekaniskt från- och 

tilluftsystem regleras inte bara flödet utgående inneluft utan även den ingående uteluften. 

Värme i den använda inneluften kan genom systemets uppbyggnad återkopplas till den ingående 

luften genom värmeväxling. På så sätt utnyttjas den varma inneluften för att förvärma 

inkommande uteluft. Detta är positivt för miljön då det totalt sett går åt mindre energi att 

ventilera huset. Tillskillnad från självdrag kan ett FTX-system installeras efter det att byggnaden 

är klar och tilluftsdon placeras där de gör bäst verkan. Nackdelarna med systemet är att det är 

det dyraste av de beskrivna och att fläktarna, värmeväxlaren samt filtren behöver utrymme och 

bytas och ses över då och då samt att det krävs el för att driva systemet. 

                                                             
16 Mekanisk frånluft – kallas även för förstärkt självdrag med mekanisk ventilation 
(www.ekobyggportalen.se, 2012). 

http://www.ekobyggportalen.se/
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4.11.4 Hybridventilation 

Det som menas med hybridventilation är att tilluften förs in via en nedgrävd kulvert i marken. 

Luftintaget till kanalen placeras ett antal meter ifrån huset. Ett skydd ovan mark byggs för 

intaget så att inget skräp kommer in (tillsammans med ett hönsnät ex). Ett filter kan även 

monteras för de mindre luftburna partiklarna. Denna lösning kan användas i ett 

självdragssystem eller med mekaniska fläktar som driver tilluften in i huset. Om fläktar används 

fås problemet med irriterande ljud bort då fläkten placeras utanför huset. När tilluft går genom 

en underjordisk kulvert utnyttjas även gratis värme från marken. Dock behöver både fläktar och 

filter (om det har valts) ses över då och då (Bokalders, V. & Block, M. 2009, ss. 115-116). En 

nackdel med system, förutom att kanalerna kan samla jord och smuts, är att systemet inte 

tillåter användning av värmeåtervinning då lutflödet går en väg (Edfeldt & Elsmén, 2007, s.9). 

 

4.12 Gröna bygglösningar 

4.12.1 Gröna tak 

Bokalders och Block (2009) skriver att gröna tak, exempelvis sedumtak (mossa, sedum, matta) 

eller grästak (sedum, örter, gräsmatta) renar luften omkring fastigheten då växterna agerar som 

reningsfilter och tar koldioxid i anspråk för att skapa syre. Växterna binder även vatten (upp till 

50-80% av inkommande regnvatten) och därmed avlastar det dagvattensystemet. Gröna tak har 

förutom detta en hög värmekapacitet och kyler huset på sommaren eller blir lika kallt som 

vanligt tak på vintern. Nackdelen är att taken blir tyngre pga. jordmassorna och kräver därmed 

förstärkning i takkonstruktionen. Andra fördelar som finns är att sedumtak i sig själva isolerar, 

ger biologisk mångfald samt dämpar buller (Garden Aquatica, 2012). Byggvärlden (2011) 

skriver däremot om en nackdel nämligen den höga initiala investeringskostnaden som krävs 

(mellan 500-1400 kr per kvm) men skriver samtidigt att många kommuner väljer att utöka 

byggrätten för vald tomt om grönt tak väljs och då kan byggherrar skapa mer boendeyta på 

samma tomt. En annan fördel enligt Bokalders och Block (2009) är att livslängden på sådana här 

tak är väldigt lång. 

4.12.2 Vindfång 

Det har visat sig att om en extern entré, utanför husets vanliga entré, byggs och om huset är både 

tätt och välisolerat minskas energianvändningen. Detta beror på de olika lufttrycken som råder 

inom- och utomhus och att de vill jämna ut obalansen. När ytterdörren (gäller även fönster) 

öppnas bildas en öppning i klimatskalet för luften att vandra genom mellan kall och varm 

luftmassa. Även draget från när dörrbladet öppnas bidrar till att sätta luftväxlingen i rörelse. Om 
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det är kallare utomhus än inomhus försvinner en del av värmen ut genom dörren. Den förlusten 

måste ersättas med annan energi. Tanken med den externa entrén är att hindra luftvandringen 

så mycket som möjligt genom att de två ytterdörrarna bildar en egen luftsluss. Genom att all typ 

av energibesparande metoder är tillgodo för miljön så är därför denna lösning bra. Dock är 

lösningen dyrare än den med bara en ytterdörr (Bokalders, V. & Block, M., 2009. S. 195). 

 

4.13 Avfallslösningar 

Berg, Cras-Saar och Saar (2002) skriver att i ekologiska sammanhang räknas egen 

kompostering, möjlighet till egen odlingslott och avfallskvarn som väldigt positiva. Om inte 

möjlighet till kompostering finns bör avfallskvarn installeras men helst bör alla systemen 

användas. 

4.13.1 Kompostering 

Fördelen med att kompostera är att det är bra för miljön. Framförallt handlar kompostering om 

att skapa en bättre råvarubalans i jordens känsliga ekosystem. Att producera spannmål kräver 

näringsämnen från jorden och som via kompostering återförs till jordens naturliga kretslopp. På 

så sätt ökas jordens bördighet (Green Solutionens, 2012). Nackdelen är att komposter behöver 

skötsel för att förmultningsprocessen ska kunna ta vid. Sågspån ska tillsättas och omröras då 

och då (Bokalders, V. & Block, M., 2009, s. 268). 

4.13.2 Avfallskvarnar 

Istället för att varje enskild brukare ska ta sitt organiska avfall och själv kompostera det kan 

alternativet vara att antingen slänga det organiska i miljöstation i närheten eller att använda sig 

utav avfallskvarnar. Oavsett vilket är det viktiga att det organiska materialet återvinns. Vad 

gäller avfallskvarnar installeras de i bostadsfastigheternas kök och maler ner det organiska 

avfallet. Köksavfallet tillsammans med toalettavfall (används tillsammans med pumpar för att 

leda bort det) kallas för svartvatten. Svartvattnet går sedan till biogasanläggningar som i sin tur 

kan omvandla det inkommande till biogas som kan driva exempelvis bussar eller gå ut i 

fjärrvärme systemet (läs Kap. 4.10.1.1). Istället för att använda konstgödsel används en del av 

det näringsrika bioavfallet till åkrarna, se Figur 3. Fördelarna är att systemet underlättar för 

hushållen att återvinna organiska material, samtidigt som mängden transporter minskas i 

samhället (Mynewsdesk, 2012). I ett konkret fall skriver Naturvårdsverket om en sänkning av 

soptransporter med 123 ton/år då en kommun, med 10 000 invånare, fick en avfallskvarn 

installerad per hushåll (Naturvårdsverket, 2012). 
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Figur 3 Översiktsbild över tanken kring avfallskvarn 
(www.mynewsdesk.com, 2012). 

  

4.13.3 Odlingslotter 

Bokalders och Block (2009, s. 456) skriver att fördelarna med att ha egna odlingslotter är flera. 

Dels handlar det om att de boende själva producerar egen spannmål vilket är bra för naturen 

och skapar sinnesro och glädje för brukarna och grannarna. Barn får även möjlighet att se värdet 

i att odla sina egna grönsaker och örter. Många gånger brukar även egen producerad mat vara 

det billigaste alternativet. Om lägenheten har tillgång till en uteplats finns det möjlighet för 

brukarna att odla där. Små odlingar som ligger öppet och tillsammans med andra öppnar upp för 

naturliga sociala kontakter. Nackdelarna med odlingslotter, främst i tätbebyggda områden och 

städer är att det krävs en ekonomiskt avvägning för att avsätta eftertraktade markområden i 

närheten av bostäderna då markbundna odlingslotter upptar värdefull yta. Sen kräver odlingar 

en årlig skötsel och alla är inte intresserade av det. 

 

4.13.4 Separation av avföring 

Bokalders och Block (2009, ss. 347-348) menar att all typ av näringsåterföring till ekosystemen 

är av godo och därför vore det bra om boende skiljer på urin och avföring. Urin är mycket 

näringsrikt och duger alldeles utmärkt ur näringsinnehåll att gödsla växterna med. Dock måste 

det spädas innan det sprids på åkrar eller odlingar då det innehåller stark koncentration av 

näringsämnen. Svartvatten (läs kap 4.13.2) har också ett balanserat näringsinnehåll. Svartvatten 

kan med fördel blandas med gödsel och bli en del av komposten. Kommunen gör till viss del 

redan denna avskiljning genom det kommunala avloppssystemet men brukarna kan också göra 

detta och fördelen är att de har en bättre koll på processen och kan styra den själv. Främst sker 

separering genom installering av toaletter som separerar urin och fekalier. Idag finns även 

vattenspolande urinseparerande toaletter (Bokalders, V. & Block, M., 2009, s. 335).  Boverket 

http://www.mynewsdesk.com/
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(2006, s. 8) skriver att det är bra med toaletter som beskrivs ovan men att det är viktigt att 

brukarna kan rengöra dem på ett enkelt sätt för annars kan det uppstå obehaglig lukt. Jonsson 

(2007, s. 29) skriver om en undersökning han gjorde som handlade om hur pass bra de boende i 

ekohus och ekoby som hade valt urinseparerande toaletter kopplade till en fekaliekompost 

upplevde lösningen. Svarsfördelningen visas i Figur 4. Att så många var missnöjda berodde 

enligt undersökningen främst på lukten.  

 

Figur 4 Undersökning om hur boende 
upplever en urinseparerad toalett. Blå 
– Dålig (ca. 45%), grön – okej (ca 35%), 
Gul – Bra (ca. 20%) (Jonsson, M., 2007, 
s. 29). 

4.13.5 Miljöstationer 

Miljöstationer uppfyller en väldigt viktig funktion för att kunna återvinna använda varor. 

Grundtanken är att boende ska ta sina sorterade sopor till en hänvisad plats i närheten av sitt 

boende där de ska slänga avfallet i rätt behållare. På så sätt avskiljs olika avfallsprodukter från 

varandra och det går lättare att återvinna dem (Bokalders, V. & Block, M., 2009, s. 273). Att det 

finns behov av att återvinna på detta sätt skriver Naturvårdsverket (2012) om då år 2008 

slängde svenska hushåll totalt ca. 4,4 miljoner ton avfall (400 000 kg avfall var farligt avfall 

medan resten var icke-farligt avfall). Det avfall som generas och som inte tillhör farligt avfall går 

sedan till förbränning som utgör en del av fjärrvärmesystemet. Boverket (2002) skriver att ju 

mindre avfall som produceras desto mindre resurser t.ex. i form av transporter och förbränning 

går vilket de menar är bra för miljön. Bokalders och Block (2009) skriver att varje kommun bör 

ha tillräckligt många återvinningsstationer som folk kan utnyttja. Boende bör kunna ha 

möjlighet till återvinning av icke miljöfarligt avfall i närheten av sitt boende. 
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4.14 Effektiva tekniska lösningar 

Med effektiva lösningar avses främst tekniska lösningar som kan installeras, dvs. om det sker så 

hjälper det de boende att spara på miljön genom att man ex. växlar värme på olika sätt. 

4.14.1 Vattensnåla lösningar 

Idag förbrukar vi stora mängder vatten och nära 40 % av förbrukad mängd handlar om 

varmvatten. Med tanke på att varje svensk använder i snitt 160 liter vatten per dag förbrukas en 

hel del varje år. Vår dagliga vattenförbrukning kan uppdelas enligt Figur 5 där en stor del av 

förbrukningen kommer från när vi duschar/badar (www.vattenfall.se, 2012). 

 

Figur 5: Fördelning av varje svensk genomsnittliga 
vattenförbrukning. Personlig hygien 60 liter, spolning toalett 
30 liter, disk 30 liter, tvätt 20 liter och dryck & matlagning 10 
liter (www.vattenfall.se, 2012). 

 

Upphettning av kallvatten till varmvatten kräver alltid energi och det gör att det finns potential 

bland hushållen att minska mängden energi för ändamålet. Detta kan göras genom att minska på 

mängden varmt spillvatten som lämnar hushållen varje dag, främst dusch och diskvatten. Detta 

görs genom att byggherrar/beställare väljer att installera vattensnåla tekniska lösningar såsom 

snålspolande duschkranar med i princip inget läckage alls tillsammans med en duschstopp. Det 

finns idag även vattensnåla vitvaror såsom tvätt och diskmaskin som båda kräver varmvatten 

för att kunna fungera (Bokalders, V. & Block, M., 2009). 

4.14.2 Avloppsvärmeväxlare 

Bokalders och Block (2012, s.203) skriver att en stor del av den energi som vi använder går till 

att värma kallvatten. Tanken med avloppsvärmeväxlare är att försöka återutnyttja ex. det varma 

duschvattnet genom att leda tillbaka värmen till befintligt ventilationssystem, dvs. ett eget FTX-

system. Med tanke på den höga investeringskostnaden tekniken innebär bör mycket varmvatten 

förbrukas av brukarna innan det ska finnas någon ekonomisk lönsamhet. Om enbart det bästa 

http://www.vattenfall.se/
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för miljön får råda så är denna investering bra. Tekniken kräver filter som behöver rensas då och 

då. 

4.14.3 Köksfläktsvärmeväxlare 

Samma tanke att försöka tillvara ta utgående värme från spillvatten görs även för den varma 

ångan från spis och ugn genom köksfläktarna. Tekniken har bara funnits ett tag men har inte 

hunnit utvecklats till någon standard såsom FTX har blivit på senare år. Den värme som går ut 

genom köksventilationen tas tillvara och återförs till husets FTX system. Den stora nackdelen är 

att en sådan här lösning är dyrare än en mer konventionell lösning, dvs. utan tekniken. Och 

genom att all typ av återföring av värme tillbaka till byggnadens ventilationssystem är bra för 

miljön, då det kräver mindre el utifrån för att tillgodose behovet, anses lösningen vara en bra 

lösning ur miljöhänseende (www.luftmiljo.se, 2012).  
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 5 Empiri 
 

I detta kapitel sammanställs de resultat som har fåtts in av svarande 

respondenter. Det innebär att deras svar från enkät redovisas samt de poäng 

som de får per enskild fråga samt totalt för alla kryssfrågor och slutligen en 

redovisning av de öppna svar som de givit. 

 

5.1 Företag: Fiktivt idealföretag17 

 

Respondent: Fiktiv 

 

Fråga 1.1 Miljö   2 poäng  

Fråga 1.2 Ja, LCA   1 poäng 

Fråga 1.3 Ja   2 poäng 

Fråga 1.4 Ja   1 poäng 

Fråga 1.5 Sundahus   2 poäng   

Fråga 1.6 Både ISO 14 000 och EMAS  3 poäng 

Fråga 1.7 Ja (typ Miljöbyggnad)  1 poäng 

Fråga 1.8 Lättlera   3 poäng 

Fråga 1.9 Cellgas   1 poäng 

Fråga 1.10 Cellulosafiber   2 poäng 

Fråga 1.11 Solceller + vindkraft  3 poäng 

Fråga 1.12 FTX   2 poäng 

Fråga 1.13 Ja   2 poäng   

Fråga 1.14 Ja   3 poäng   

Fråga 1.15 Ja, för både odling och kompost 2 poäng 

Fråga 1.16 Ja   1 poäng 

Fråga 1.17 Ja   1 poäng 

Fråga 1.18 ja   1 poäng   

Fråga 1.19 Båda två   2 poäng 

Fråga 1.20 Ja   1 poäng 

 

Summa    36 poäng 

 

                                                             
17 Genom att detta är ett fiktivt företag har inga öppna svar tagits med, enbart poängsvar. 
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5.2 Företag: Skanska 

 

Respondent: Patrik Ihrstedt, distriktchef Örebro. 

 

Fråga 1.1 Brukarnas intresse  1 poäng  

Fråga 1.2 Ja, LCA   1 poäng 

Fråga 1.3 Ja   2 poäng 

Fråga 1.4 Ja   1 poäng 

Fråga 1.5 Basta   1 poäng 

Fråga 1.6 ISO 14000   2 poäng 

Fråga 1.7 Ja   1 poäng 

Fråga 1.8 Stenull   1 poäng 

Fråga 1.9 Cellplast   1 poäng 

Fråga 1.10 Glasull   1 poäng   

Fråga 1.11 Inget svar   0 poäng 

Fråga 1.12 FTX   2 poäng 

Fråga 1.13 I enstaka projekt  1 poäng  

Fråga 1.14 I enstaka projekt  1 poäng  

Fråga 1.15 Nej   0 poäng 

Fråga 1.16 Nej   0 poäng 

Fråga 1.17 Ja   1 poäng 

Fråga 1.18 Nej   0 poäng 

Fråga 1.19 Nej   0 poäng 

Fråga 1.20 Ja   1 poäng 

 

Summa    18 poäng 

 

Fråga 2.1 JA. Där vi kan påverka. Ligger i vår linje som företag att bidra till samhällets 

 miljöarbete. 

Fråga 2.2 Inget svar. 

Fråga 2.3 Via projektering så håller vi kommunens krav eller högre. 

Fråga 2.4 Inget svar. 
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5.3 Företag: Karlson Hus 

 

Respondent: Kennet Karlsson, VD. 

 

Fråga 1.1 Ekonomi   0 poäng  

Fråga 1.2 Ja, LCA   1 poäng 

Fråga 1.3 Delvis   1 poäng 

Fråga 1.4 Egna bedömningar18  0 poäng 

Fråga 1.5 Nej   0 poäng   

Fråga 1.6 Nej   0 poäng 

Fråga 1.7 Nej   0 poäng 

Fråga 1.8 Cellulosafiber   2 poäng 

Fråga 1.9 Cellglas   1 poäng 

Fråga 1.10 Cellulosafiber   2 poäng 

Fråga 1.11 Sol + biobränsle  3 poäng 

Fråga 1.12 FTX   2 poäng 

Fråga 1.13 I enstaka projekt  1 poäng 

Fråga 1.14 I enstaka projekt  1 poäng  

Fråga 1.15 Nej   0 poäng 

Fråga 1.16 Nej   0 poäng 

Fråga 1.17 Ja   1 poäng 

Fråga 1.18 Nej   1 poäng 

Fråga 1.19 Nej   0 poäng 

Fråga 1.20 Ja   1 poäng 

Summa    17 poäng 

 

Fråga 2.1 JA. Vi följer värdegrunderna för Ekomer, se www.ekomer.se. 

Fråga 2.2 Småhus, så finns ej. 

Fråga 2.3 Småhus, så finns ej. 

Fråga 2.4 Vi anser att hus skall byggas med Ekomer för att vara koldioxidneutrala, Carbon 

 Zero. 

                                                             
18 Svaret ”egna bedömningar” har tilldelats noll poäng då inget specifikt svar angavs. 
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5.4 Företag: Örebro Bostäder AB 

 

Respondent: Peter Palmgren, projektledare nybyggnation. 

Fråga 1.1 Brukarnas intresse  1 poäng  

Fråga 1.2 Ja, LCA   1 poäng 

Fråga 1.3 Delvis   1 poäng 

Fråga 1.4 Nej   0 poäng 

Fråga 1.5 Sundahus   2 poäng   

Fråga 1.6 Nej   0 poäng 

Fråga 1.7 Nej   0 poäng 

Fråga 1.8 Glasull   1 poäng 

Fråga 1.9 Cellglas   1 poäng 

Fråga 1.10 Glasull   1 poäng 

Fråga 1.11 Fjärrvärme (biobränsle)  2 poäng 

Fråga 1.12 FTX   2 poäng 

Fråga 1.13 I enstaka projekt  1 poäng 

Fråga 1.14 I enstaka projekt  1 poäng  

Fråga 1.15 Nej   0 poäng 

Fråga 1.16 Nej   0 poäng 

Fråga 1.17 Ja   1 poäng 

Fråga 1.18 Nej   0 poäng 

Fråga 1.19 Enbart köksvärmeväxlare  1 poäng 

Fråga 1.20 Ja   1 poäng 

Summa    17 poäng 

 

Fråga 2.1 JA. Stort fokus på låga energiförbrukningar, fuktsäkert byggande och sunda 

 material. 

Fråga 2.2 Inget svar  

Fråga 2.3 Inget svar 

Fråga 2.4 Inget svar 
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5.5 Företag: Veidekke Entreprenad AB 

 

Respondent: Johnny Kellner, Byggchef, Veidekke Bostad. 

 

Fråga 1.1 Ekonomi   0 poäng  

Fråga 1.2 Ja, LCA   1 poäng 

Fråga 1.3 Vi är certifierade enl. Svanen med 

 kriterierna för Miljömärkning Sverige. 1 poäng 

Fråga 1.4 Ja   1 poäng 

Fråga 1.5 Sundahus   2 poäng   

Fråga 1.6 Nej   0 poäng 

Fråga 1.7 ja   1 poäng 

Fråga 1.8 Stenull   1 poäng 

Fråga 1.9 Cellplast   1 poäng 

Fråga 1.10 Stenull   1 poäng 

Fråga 1.11 Fjärrvärme   1 poäng 

Fråga 1.12 FTX   2 poäng 

Fråga 1.13 I enstaka projekt  1 poäng 

Fråga 1.14 I enstaka projekt  1 poäng  

Fråga 1.15 Nej   0 poäng 

Fråga 1.16 Nej   0 poäng 

Fråga 1.17 Ja   1 poäng 

Fråga 1.18 Nej   0 poäng 

Fråga 1.19 Nej   0 poäng 

Fråga 1.20 Ja   1 poäng 

Summa    16 poäng 

 

Fråga 2.1 JA. Energikrav för bostäder är >65 kWh/m2 Atemp. Svanens kriterier gäller för 

 inomhusmiljö. 

Fråga 2.2 Inget svar. 

Fråga 2.3 Rum för källsortering  

Fråga 2.4 Försök med fjärrvärmda byggbodar istället för el pågår. Försök med att både disk 

& tvättmaskiner är fjärrvärmeuppvärmda. 
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5.6 Miljösmarta Hus i Småland 

 

Respondent: Okänd 

 

Fråga 1.1 Miljö   2 poäng  

Fråga 1.2 Ja, LCA   1 poäng 

Fråga 1.3 Ja   1 poäng 

Fråga 1.4 Ja   1 poäng 

Fråga 1.5 Nej   0 poäng   

Fråga 1.6 Nej   0 poäng 

Fråga 1.7 Nej   0 poäng 

Fråga 1.8 Cellulosafiber   2 poäng 

Fråga 1.9 Hasopor19   1 poäng 

Fråga 1.10 Cellulosafiber   2 poäng 

Fråga 1.11 Bergvärmepump  1 poäng 

Fråga 1.12 FTX   2 poäng 

Fråga 1.13 I enstaka projekt  1 poäng 

Fråga 1.14 Ja   2 poäng  

Fråga 1.15 Ja, för både odling och kompost 2 poäng 

Fråga 1.16 Nej   0 poäng 

Fråga 1.17 Ja   1 poäng 

Fråga 1.18 Nej   0 poäng 

Fråga 1.19 Nej   0 poäng 

Fråga 1.20 Ja   1 poäng 

Summa    20 poäng 

 

Fråga 2.1 JA. Vi ställer tuffa krav på material. 

Fråga 2.2 N.a. 

Fråga 2.3 N.a.  

Fråga 2.4 Na. 

  

                                                             
19 Hasopor – ett material gjort av skumglas, motsvarande cellglas (Hasopornytt, 2009). 
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5.7 Riksbyggen 

 

Respondent: Henrik Sjölund, Projektledare 

Fråga 1.1 Brukarnas intresse  1 poäng  

Fråga 1.2 SGBC samt ett eget system som kallas 

 Riksbyggen bostaden  1 poäng 

Fråga 1.3 Ja   2 poäng 

Fråga 1.4 Ja20   0 poäng 

Fråga 1.5 VGV Svensk husdeklaration  1 poäng   

Fråga 1.6 ISO 14 000   2 poäng 

Fråga 1.7 Ja   1 poäng 

Fråga 1.8 Glasull   1 poäng 

Fråga 1.9 Glasull   1 poäng 

Fråga 1.10 Stenull   1 poäng 

Fråga 1.11 Fjärrvärme, biobränsle  2 poäng 

Fråga 1.12 FTX   2 poäng 

Fråga 1.13 Ja   3 poäng 

Fråga 1.14 I enstaka projekt  1 poäng  

Fråga 1.15 Nej   0 poäng 

Fråga 1.16 Nej   0 poäng 

Fråga 1.17 Ja   1 poäng 

Fråga 1.18 Nej   0 poäng 

Fråga 1.19 Nej   0 poäng 

Fråga 1.20 Ja   1 poäng 

Summa    21 poäng 

 

Fråga 2.1 JA. Det gör vi genom att jobba för att vara en samhällsutvecklare och gärna 

 producera bostäder med hög kvalitet och en hållbar miljö. 

Fråga 2.2 Detta finns det rutin för kring i Riksbyggen bostaden som vi skall projektera för. 

Fråga 2.3 Se punkt 3.2 

Fråga 2.4 Inget svar. 

                                                             
20 Svar uppgavs till: ”Vi köper sällan byggvaror själva utan det gör underentreprenörer. Vi använder oss av 
VGV för kontroll av byggmaterial i projekt”. Svaret får 0 poäng då det ej värderas till motsvarande Nature 
Plus. 
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6 Analys 
 

Kapitlet kommer ta upp tankar kring enkäternas resultat och försöka koppla 

dem till litteraturen genom den viktning som skedde (läs kap 2.6). Tanken är att 

försöka göra kopplingar mellan svaren och teorin (läs kap 3) för att få en bild 

hur pass miljömedvetet de responderande företagen väljer att projektera 

bostäder. 

6.1 Företag Fiktivt företag 

Om detta företag hade funnits på riktigt skulle det vara ett företag som till att börja med skulle 

ha sådana ekonomiska resurser att de skulle kunna enbart titta på miljövänliga alternativ och 

utesluta ekonomiska faktorer såsom beskrivs i Kap 4.3. Företaget tittar inte heller på brukarnas 

intresse. Företaget gör alltid LCA metoder, utnyttjar Nature Plus för koll av materialens hela 

livslängd (läs Kap. 4.6.1.1), använder Sundahus som databas över hur skadliga materialen är 

kemiskt sätt och följer ett ekologiskt tankesätt. Organisationen har inom organisationen ett 

miljötänkande där delarna ovan ingår naturligt i deras ständiga förbättringsplaner och som 

följer ISO 14 000. Genom att företaget även är knutet till EMAS (läs Kap. 4.7.2) får alla veta om 

deras mål i årsberättelsen. Efter att en byggnad är uppförd klassas den antingen med Leed, 

Breeam, Miljöklassad byggnad eller EU-Greenbuilding, dvs. som ett kvitto på att 

bostadsfastigheten nått en viss miniminivå gällande de krav som respektive system använder 

(Kap. 4.7). 

Materialmässigt utnyttjas lera i väggarna som isoleringsmaterial då det inte kräver stora 

mängder energi för att producera dem och att råmaterialet kommer direkt från naturen. Om inte 

lera hade valts skulle cellulosafiber använts pga. att en stor komponent i materialet består av 

återvunna dagstidningar och att lösningen skapar möjlighet att kunna undvika plast som 

diffusionsspärr. Detta material används även som isolering i takbjälklaget. För grunden används 

cellplast men kunde lika gärna ha varit mineralull eller cellglas då de enligt mig är lika icke 

ekologiska, läs Kap. 2.5, fråga 9. Att cellplast har valts kan bero på att det är ett lätt material att 

handskas med då det väger så pass lite. Dock finns det negativa aspekter med materialet (läs 

Kap. 4.9.2). 

Huset utnyttjar främst solceller som energikälla för allt, läs kap. 2.5, fråga 11, samt vindkraften 

som tas i bruk under ex. vintermånaderna då inte solen värmer systemet. Alternativet till 

vindkraft hade varit att välja pellets då det är ett biobränsle och ett naturligt bränsle (läs Kap. 

4.10.1.2). Valet av FTX-system beror på möjligheten till att återvinna varm använd luft tillbaka i 

systemet och av att de boende sparar energi på så sätt (läs Kap. 4.11.3). 

6 ANALYS 
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Det fiktiva företaget bygger i princip alltid hus med sedum eller grästak av de skäl som står i 

Kap. 4.12.1 samt vindfång (läs Kap. 4.12.2). För avfallets del installeras avfallskvarnar som är 

kopplade till en biogasanläggning och de boende kommer även få varsitt markområde alldeles i 

närheten av sitt boende där de har en odlingslott samt en kompost. I varje hus installeras snåla 

vattenspolande toaletter, duschar och kranar. Toaletterna väljs med funktion att de ska separera 

urin och fekalier (läs Kap. 4.13.3) och värme från allt avloppsvatten som rinner ut återvinns 

genom avloppsvärmeväxlare (läs Kap. 4.14.2) medan spisen och ugnens varma ångor sugs in av 

köksfläkten där även den värmen återvinns och återgår in i systemet. 

De byggda ekologiska husen eller lägenheterna har också tillgång till en miljöbod där de kan 

slänga farligt avfall eller andra typer av icke-farligt avfall. Om detta företag hade funnits på 

riktigt skulle enligt litteraturen dessa bostäder klassas som ekologiska och därmed hållbara för 

miljön. 
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6.2 Företag Skanska 

Skanska (distrikt Örebro) tittar på brukarnas intresse och gör LCA analyser när de ska välja 

byggnadsmaterial, vilket enligt Kap. 4.4.1 är bra för miljön. Företaget tar även fram en detaljerad 

kravspecifikation för byggnadsmaterialen samt miljöklassar byggnaderna enligt Miljöklassad 

Byggnad, vilket gör att företaget kan enligt Bokalders och Block (2009, s.161) få en bild av hur 

materialen påverkar inomhusklimatet. Detta stämmer också då detta står på deras hemsida, läs 

Kap. 3.6.1. Vidare använder företaget Nature Plus för att se materialens påverkan under hela 

deras livslängd och företaget är knutet till ISO 14 000. Istället för att använda Sundahus, som har 

en mer ekologisk inriktning (Bokalders & Block, s. 32), väljer företaget att använda sig utav 

Basta (läs kap. 4.6.4). 

 I väggar, tak och grund väljs sämre material än de som det fiktiva skulle välja. Oavsett anledning 

blir utfallet sämre lösningar för miljön (läs Kap. 4.9.). Dock väljer de oftast FTX som 

ventilationssystem och det är ju positivt med tanke på den återvinning av energi som görs (läs 

Kap. 4.11.3). När det gäller yttre konstruktionslösningar väljer Skanska (Örebro) gröna tak och 

vindfång enbart i enstaka projekt vilket ger 1 poäng var. Vad gäller avfallsfrågan installeras inga 

avfallskvarnar, ingen mark avsätts för vare sig odlingar eller komposter och inte heller utnyttjas 

vare sig avloppsvärmeväxlare eller motsvarande för köksfläkten. Företaget väljer att projektera 

miljöbodar vilket är bra med tanke på resonemanget som förs i Kap. 4.13.5. Företaget väljer 

dock inte att separera urin och fekalier. Slutligen har ingen uppgift om uppvärmningskälla 

lämnats in.  

De öppna svaren ger ett svar där respondent skriver att företagets mål är att bidra till samhällets 

miljöarbete, vilket stämmer med den bild som fås på hemsidan (www.skanska.se, 2012). Och 

företaget försöker projektera utifrån högre egna ställda krav än myndigheternas. 

  

http://www.skanska.se/
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6.3 Företag Karlson Hus  

Utifrån Karlson Hus svar fås bilden av ett företag som riktar in sig på ekonomi och inte 

brukarnas intresse eller miljö. Företaget gör LCA analyser när de ska välja byggnadsmaterial. 

Däremot tar de inte alltid fram kravspecifikationer samt miljömärkningar vilket ska jämföras 

med det fiktiva företaget som alltid gör det. Detta får ses negativt för företagets miljöarbete då 

resultatet blir att företaget missar viktig information kring de valda materialen, dvs. egna 

bedömningar räcker inte utan de skulle behöva använda ex. Nature Plus och Sunda Hus såsom 

det fiktiva företaget gör. Karlson Hus är inte heller certifierat enligt ISO 14 000 eller EMAS samt 

väljer att inte miljöklassa sina byggnader. Dvs. Karlson Hus missar dels 

kvalitetsförbättringsmöjligheterna samt kan inte garantera någon lägsta miniminivå för 

miljökrav. Alla dessa faktorer är negativa för hur miljömedvetet företaget har valt att arbeta och 

skapar en dålig förutsättning för att bygga miljövänligt. 

I väggar och tak använder de cellulosafiber med dess fördelar men även nackdelar som nämns i 

Kap. 4.9.3 och som isolering under grunden används cellglas som det fiktiga företaget också gör. 

Valet att använda sol + biobränsle är positivt för miljön (Bokalders & Block, 2009). FTX väljs som 

ventilationssystem men de väljer att inte bygga vare sig gröna tak, vindfång, urinseparerare, 

avlopps- och köksvärmeväxlare. De väljer däremot att bygga miljöstation i närhet av bostäderna 

samt vattensparande tekniska lösningar (läs Kap. 4.14.1). 

Av de öppna svaren skriver företaget att de använder sig av någonting som kallas för Ekomer 

som ger koldioxidneutrala byggnader och Karlson Hus menar att de säljer småhus så de väljer 

att inte försöka påverka det sociala livet. 
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6.4 Företag Örebro Bostäder 

Örebro Bostäder är med i enkätundersökningen i egenskap av att de är ett kommunalt 

fastighetsbolag som bygger och förvaltar bostäder. Deras fokus ligger mer på brukarnas intresse 

än ekonomi och ren miljö. De gör LCA-analyser men använder inte specifikt Nature Plus. Detta är 

negativt då Nature Plus är den miljömärkning som går längst i att titta på byggnadsmaterialen ur 

det ekologiska perspektivet genom hela dess livscykel (Bokalders & Block, 2009, s.27, s.41). 

Dock använder sig det kommunala företaget av databasen Sundahus vilket är positivt om man 

ska följa det resonemang som kan läsas i Kap. 4.5. Öbo använder varken ISO 14 000 eller EMAS, 

dvs. företaget har ingen intern miljökvalitetsprocess som blir resultatet om dessa två program 

certifieras och efterlevs (läs Kap. 4.7). Inte heller miljöklassar de byggnaderna efter något 

vedertaget system. 

Vad gäller val av material svarar Öbo att de använder glasull för väggar och tak medan cellglas 

används i grunden. Låga poäng ur miljösynpunkt och anledningen kan läsas i kapitel 4.9.1 och 

4.9.4. Vad gäller uppvärmningssystem väljer de fjärrvärme där biobränsle kan ingå och det är 

positivt för miljön. Dock är systemet inte lika bra som om de hade valt ex. sol eller vind, men 

bättre än värmepumpar och direktverkande el. Öbo använder sig utav FTX och såsom Skanska 

bygger de enbart i enstaka projekt gröna tak och vindfång, vilket ska jämföras med det fiktiva 

företaget som alltid gör det. Det som slutligen skiljer de ovanstående företagen i de sista 

frågorna är att Öbo väljer att installera köksvärmeväxlare i sina bostäder, vilket de andra inte 

gör. Köksvärmeväxlare är bra för miljön då använd värme från spis/ugn återförs till de boendes 

energisystem (läs Kap. 4.14.3). 

Slutligen skriver Öbo genom de öppna frågorna att det kommunala företaget har stort fokus på 

låga energianvändning, att bygga fuktsäkert och nyttja sunda material. 
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6.5 Företag Veidekke 

Veidekke har som utgångspunkt ekonomi och företaget väljer att göra LCA analyser av 

byggnadsmaterialens miljöpåverkan vilket är positivt. Vidare använder Veidekke Svanen som 

miljömärkning istället för Nature Plus. Genom att det är svårt att göra en exakt skillnad på dessa 

två fås 1 poäng vardera (läs Kap. 2.5, fråga 4) detta då det visar att företaget väljer att vara 

medveten om materialens miljöpåverkan. De använder Nature Plus som miljömärkning och 

databasen är Sundahus. Veidekke är inte certifierade enligt ISO 14 000 eller EMAS och förlorar 

då enligt Kap. 4.7 möjligheter till förbättringar av miljökvalitén i hela organisationen och dess 

beslutstagande. 

Materialvalet i väggkonstruktioner är oftast stenull. Det är värmebeständigt men kräver stora 

mängder energi vid tillverkning (läs Kap. 4.9.1.2) och poängen blir bara 1 poäng då 

cellulosafiber och lera är ett bättre alternativ ur miljösynpunkt (läs Kap 2. Fråga 9). Samma 

material väljer företaget att använda i takbjälklaget. För grunden däremot väljer de cellplast. 

Uppvärmningssystemet väljs till fjärrvärme (biobränsle) och det är näst bäst där sol eller vind 

anses bäst. Precis som hos Skanska och Karlson Hus väljer Veidekke att projektera hus med 

gröna tak och vindfång i enstaka projekt. Slutligen väljer de varken marker för odlingar, 

komposter, avfallskvarnar eller avlopps- och köksvärmeväxlare samt väljer att inte använda 

toaletter som separerar urin och fekalier. Däremot väljer de vattensnåla tekniska lösningar och 

att bygga en miljöbod i närheten av husen. 

De öppna frågorna gav svaren att Veideeke tänker miljömässigt då de projekterar bostäder med 

tuffare krav än vad myndigheterna säger (mindre än 65 kWh/m2). Företaget använder Svanen 

främst för produkter som ingår i boendes inomhusmiljö. De gör även försök att låta fjärrvärmen 

värma disk- och tvättmaskinerna mot enbart el som nu. 
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6.6 Företag Miljösmarta Hus i Småland 

Miljösmarta Hus i Småland valdes ut till enkäten därför att de har en särpräglad nisch inom 

småhustillverkning med ekologi som grund. Företaget väljer att främst titta på miljö som faktor 

vid projektering och är det enda företag av alla sex studerade som gör det (bortsett det fiktiva). 

Precis som alla andra företag har även Miljösmarta Hus i Småland svarat att de väljer att göra 

LCA analyser. Företaget väljer såsom det fiktiva företaget gör att genom detaljerade 

kravspecifikationer miljömärka de produkter som ska ingå i byggnaden. Sen brukar de 

kontrollera med Nature Plus om materialens hela livslängds påverkan på miljön (läs Kap. 

4.6.1.1). Företaget väljer att inte använda några databaser över huvudtaget när de ska hämta 

hem information om materialens kemiska sammansättning och påverkan på 

energianvändningen vilket är negativt. De har valt att inte heller arbete efter ISO 14 000 eller 

EMAS samt miljöklassa byggnaderna. 

Vad gäller val av material väljer Miljösmarta Hus i Småland cellulosafiber i väggarna. Det är 

positivt samt att de väljer samma material till tak. Som isolering under grunden väljer de ett 

skumglasmaterial som heter Hasopor. Skumglas och cellglas bygger på samma princip som 

Hasopor, dvs. de utnyttjar återvunnet glas vilket är positivt för miljön (läs Kap. 4.9.3). Dock är 

materialen ganska likvärdiga och det är svårt att utse en exakt vinnare ur miljöns perspektiv så 

deras val ger 1 poäng. Därefter väljer Miljösmarta Hus i Småland bergvärmepump som 

uppvärmningskälla. Detta mot andra typer av källor såsom solceller, vindkraft, pellets och 

fjärrvärme. De väljer att projektera för gröna tak i enstaka projekt, inte i alla såsom ex. 

Riksbyggen och det fiktiga företaget gör. Däremot bygger de alltid vindfång som 

entrékonstruktion och det är positivt för miljön då det ger mindre energiförluster, enligt 

Bokalders & Block (2009, s.195) (läs Kap. 4.12.2). Till skillnad från de andra företagen (bortsett 

det fiktiga företaget) väljer Miljösmarta Hus i Småland att upplåta mark för både odling och 

kompostering vilket totalt bidrar till ökad social samvaro (läs Kap. 4.13.3) och komposten 

generar egna livsmedel och en möjlighet att lära ut vikten av miljötänkande till sina barn. Detta 

ses ur miljösammanhang som positivt. Valet att inte separera urin med fekalier ses däremot som 

negativt likväl som att inte utnyttja spillvärme från avlopp och spis/ugn genom en lokal FTX 

lösning. Att de boende har tillgång till miljöstation är positivt likväl som valet att installera 

vattensnåla tekniska lösningar i form utav toaletter och kranar (läs 4.14.1). 

De öppna svaren ger endast ett svar och det är att respondenten skriver att företaget ställer tuffa 

krav på materialen.  
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6.7 Företag Riksbyggen 

Riksbyggen hör till ett mellansegment på bostadsmarknaden, de är inte lika stora som Skanska 

men inte heller små som Miljösmarta Hus i Småland. De bygger oftast bostadsrätter via 

entreprenörer för att sedan förvalta dem (läs Kap. 3.6). Istället för miljö väljer de att titta till 

kundernas eller brukarnas intresse. Istället för LCA använder de Riksbyggenbostaden och de får 

1 poäng för det då det är svårt att mäta exakta skillnader analysmetoderna emellan. Vidare 

svarar de att de använder kravspecifikationer genom miljömärkningen (ej uppgivet vad) och det 

är positivt för miljön då de gör det. Istället för Nature Plus använder de ett system som kallas för 

VGV och detta ges 0 poäng enligt fotnot. VGV Svensk husdeklaration används även som databas 

istället för Sundahus och får 1 poäng då Sundahus såsom Nature Plus har den starkaste 

ekologiska grunden enligt Bokalders & Block, 2009. Företaget är till skillnad från flera andra 

företag certifierat enligt ISO 14 000 vilket är positivt för miljöarbetet inom företaget med 

grunden i kvalitetstänkande och ständiga förbättringar (läs Kap. 4.7). Ytterligare positivt är att 

Riksbyggen väljer att även miljöklassa bostäderna och får 1 poäng för det. 

Vad gäller deras val av material i väggkonstruktioner, takbjälklag och under grund väljer de 

däremot inte lika miljövänliga material som det fiktiva fallet eller andra respondenter såsom 

Miljösmarta Hus i Småland och Karlson Hus. Riksbyggen väljer glasull i vägg och tak vilket inte 

anses vara det mest optimala valet ur miljösynkpunkt (läs Kap. 2.5, fråga 9). Stenull väljs i grund 

vilket inget annat svarande företag har valt och med tanke på materialframställningens höga 

energianvändning får detta inte anses som ett bra miljöval (Kap. 4.9.1). Vad gäller 

uppvärmningssystemet brukar de inte heller välja de renaste energislagen utan håller sig till 

fjärrvärme och biobränsle vilket är bättre för miljön än t.ex. värmepumparna. Till skillnad från 

de andra respondenterna väljer Riksbyggen att bygga husen med gröna tak vilket anses vara 

positivt för miljön. Däremot byggs vindfång enbart i enstaka projekt. Och precis som Skanska, 

Karlsson Hus och Veidekke väljer Riksbyggen bort avfallskvarn, avlopps- och köksvärmeväxlare 

och möjlighet till odling och kompost på mark i närheten, även valet att brukarna ska kunna 

separera fekalier och urin väljs bort. Det som återstår är att de väljer att investera i miljöbodar 

och slutligen vattensnåla lösningar åt de boende; vilket är positivt. 

De öppna svaren som Riksbyggen ger säger att företaget vill vara en samhällsutvecklare och att 

deras mål är att producera bostäder med hög kvalitet samtidigt som miljön värnas. Genom 

Riksbyggenbostaden finns det rutin kring hur boende ska källsortera sitt avfall. 

  



59 
 

7 Diskussion 
 

Att utnyttja enkäter istället för klassiska intervjuer har enligt mig givit en faktisk bild av hur 

företagen väljer material och olika arbetsmässiga lösningar. Jag vill inte misstro företagen i sina 

ambitioner för att bygga miljömässigt hållbart genom att läsa vad de skriver på deras hemsidor 

(läs. Kap. 3), men grundtanken med arbetet har varit att deras val får tala för sig själva. Dvs. om 

företaget skriver en sak på hemsidan men sen inte väljer lösningar som skulle kunna göra 

bostäderna ännu miljövänligare och mer ekologiska visar enkätsvaren mer av verkligheten 

enligt mig. Intressant var att företagen svarade ganska olika på enkätfrågorna men ändå skiljde 

det 4 poäng mellan det svarande företag med bäst poäng och det med minst, detta på en skala på 

36 poäng. Det gör att de svarande företagen tillsammans ligger på ca. 47-58% av den maxpoäng 

som viktades fram (17-21 poäng mot max 36). Det som tydligaste visade sig tydligt på att det 

som kommunicerades utåt mot det faktiska resultatet inte alltid gick i samklang. T.ex 

Miljösmarta hus i Småland, som enligt hemsidan verkligen ska tänka på miljön och ekologi, fick 

näst högst poäng av de svarande medan Karlson Hus som också talade varmt om ekologi hörde 

till de sämre. 

Ingen av de svarande företagen ska i detta arbete dömas för att de inte når högre poäng än det 

fiktiva. Detta då det fiktiva företaget inte behöver ta med andra komplexa betingelser än enbart 

miljö och då menas dels krav på ekonomisk lönsamhet i projekten (läs Kap. 4.3)och dels vilka 

önskemål och krav som brukarna och myndigheter har. T.ex. är det viktigt att veta att 

investeringar (för att minska totala energianvändandet) kostar mycket initialt och höjer 

samtidigt värdet på fastigheterna och åtgärderna ger en ökad fastighetskatt om det gäller äldre 

hus (Kellner, 2007). Sen verkar alla, utom till viss del kommunägda Örebro Bostäder, Öbo, i en 

konkurrensutsatt värld där de troligen känner att de har funnit en passande nivå som anses vara 

miljövänligt byggande men som ändå skulle kunna bli grönare. Därför är det intressant att det 

kommunala företaget inte på något sätt var bättre än de andra. Det skulle kunna vara det då 

kommunernas verksamhet har en annan typ av vinstkrav och verksamheten är 

skattefinansierad. Sedan är det positivt att flera av företagen nämner i sina öppna svar att de har 

som ambition att ha strängare krav när det gäller energianvändning än vad myndigheterna 

kräver och detta blir en viktig del i att locka miljömedvetna kunder till sig. 

Den analys som gjordes tidigare (läs Kap. 6), får ses som en bild över hur pass miljövänligt varje 

svarande företag väljer att projektera sina bostäder med tanke på de betingelser som ovan har 

skrivits om. Att bygga miljövänligt betyder mycket och för att få en helhetstäckande bild över de 

aspekter som kan tänkas spela in i företagens arbetsgång för miljökvalitén har frågorna inte 

enbart handlat om byggtekniska lösningar.  En del av frågorna har handlat ifall om de använder 
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materialdatabaser med prägling av ekologiskt tänkande eller om de är kvalitetscertifierade 

enligt ISO. Andra frågor har varit om respondenterna väljer att använda någon typ av 

miljömärkning vid inköp av material och om de väljer att kvalitetssäkra bostäderna med något 

av de system såsom Breem, Leed eller Miljöbyggnad som finns att läsa om i Kap. 4.7. Jag menar 

att om de väljer några av dessa alternativ visar det på att de har en ambition att sträva mot mer 

miljötänkande under sin arbetsgång under projekteringsfasen av de anledningar som tas upp i 

Kap 2.5. Genom att undersökningen visar vad de svarande företagen inte valt går det att se vilka 

förbättringar de skulle kunna göra för att bygga ännu mer miljövänligt än idag. T.ex. borde alla 

företag vara certifierade enligt ISO samt registrera sig till EMAS och de som inte väljer att 

kontrollera byggnadsmaterialen med Nature Plus (Karlson Hus och Öbo) bör med fördel välja att 

göra detta. Såsom Kap. 4.5.1 menar så har Nature Plus en mer ekologisk prägel än ex. Svanen. 

Detta gäller även Sundahus. 

En fråga som jag var tvungen att tänka på var exakt vilka frågor skulle tas med i enkäten. Jag har 

varit tvungen att göra en del avgränsningar (läs Kap. 1.4) i själva arbetet men även vilka ämnen 

inom det ekologiska byggandet jag skulle belysa. Jag valde exempelvis val av isolering då det är 

intressant att det går att bygga passiva hus men med material som är dåliga för miljön. Och just 

isolering är ett slags signum för det ekologiska tänkande då det finns alternativa lösningar i form 

av lera och halm (Berg et al., 2002). Att inget av de svarande företagen använder lera beror nog 

på att materialet används mest av entusiasterna som bygger ekohus åt sig själva, företagen 

kanske ser fördelar med andra material då de vänder sig mot en större kundkrets. Kul ändå att 

några företag valde cellulosafiber som material i väggar och tak då det ur miljösynpunkt är 

bättre än ex. mineralull (läs Kap. 4.8.2).  

Av alla svarande gjorde Riksbyggen ett extra positivt intryck då de svarade att de oftast väljer att 

bygga bostäder med sedumtak. Riksbyggen var det företag som fick högst poäng, 21. Mycket då 

de väljer att bygga med vindfång i enstaka projekt och använder ISO 14 000, t.ex. Intressant var 

att alla utom ett företag, Miljösmarta hus i Småland, inte valde att bygga hus med vindfång, inte 

ens i enstaka projekt. För Riksbyggen del skulle de välja att börja använda Nature Plus, låta de 

boende få någonstans att odla och kompostera och framförallt använda ex. cellulosafiber eller 

lera i vägg och tak för att de skulle få en poängsatts motsvarande 30 poäng. Miljösmarta Hus AB 

skulle kunna projektera ännu mer ekologiska hus genom att certifiera sig enligt ISO och använda 

Sundahus som databas, även ytterligare åtgärder skulle kunna göras. 

Vidare gav enkäten en bild där Skanska likväl som Riksbyggen borde se över sina val av 

isoleringsmaterial samt använda mer rena förnyelsebara energikällor. Karlson Hus som brukar 

välja cellulosafiber i vägg och tak borde istället låta sig certifieras enligt ISO, använda Nature 

Plus och Sundahus. Öbo har samma problem med isoleringsmaterialen såsom ex. Skanska, och 
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borde också använda sig mer av Nature Plus och ISO 14 000. Öbo stack ut från de andra på så vis 

att de valde att installera köksvärmeväxlare, dock ej avloppsvärmeväxlare, i lägenheterna. Inget 

annat företag, inte ens Miljösmarta hus i Småland, valde detta. Lite förvånad blev jag när inte ens 

de företag som ansåg sig enligt deras hemsida vara väldigt miljövänliga använda 

urinseparerande toaletter. Dock kan detta bygga på att det finns en viss skepsis kring 

alternativet (läs Kap. 4.13.4). Sen är en stor nackdel med lösningen att den behöver ständig 

skötsel tillsammans med kompostering. Dock så skulle miljön enligt Bokalders och Block, (2009) 

helt klart vinna på om denna tillsammans med de andra tekniska lösningarna valdes. 

En annan tendens som var tydlig var att alla, utom Miljösmarta hus i Småland, svarade att de inte 

avsatte mark till egen odling och kompostering men däremot alla lät varje boende ha en 

miljöbod i närheten. Det kan vara en idé att i större utsträckning låta folk få möjlighet till att odla 

och kompostera av skälen som kan avläsas i Kap. 4.13.1 och 4.13.3. Även avfallskvarnar skulle 

bidra till att skapa ett mer hållbart samhälle då det skapar mindre åkningar för sopåkarna 

(www.naturvardsverket.se, 2012), läs Kap. 4.12.2. 

Sammanvägt visar enkäten att företagen gör sådana beslut att de skulle hamna ca. 50-60% mot 

det fiktiva företaget och de skulle kunna bygga mer ekologiskt om de skulle vilja de har kommit 

en bit på väg och potentialen finns där. 

  

http://www.naturvardsverket.se/
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8 Slutsats 
 

Det har under arbetets gång varit svårt att välja ut de frågor till enkäten som skulle kunna tänkas 

ge en så rättvisande bild som möjligt av ett miljövänligt hållbart byggande, dvs. ett ekologiskt 

byggande. Det finns frågor som jag har medvetet valt att inte ta upp, ex. val av stommaterial och 

fasadmaterial. Detta då trä och betong har sina för- och nackdelar och det är svårt att exakt 

avgöra vilket av dem som är bäst för miljön. Det finns andra parametrar som är betydligt mer 

avgörande för dessa frågor än rena miljöaspekter såsom utseende. Att studera närmare de olika 

alternativen, t.ex. isoleringsmaterialens effekter på miljön, mer ingående för att ge en bättre 

helhetsbild som underlag, baserat på livscykelanalyser, kan vara ett framtida studieprojekt. 

Sen är det viktigt att påpeka att av alla byggherrar som bygger hus har åtta frågats och sex 

svarat, inga fler pga. omfattningen av arbetet. Det gör att det inte går att dra några generella 

slutsatser om att hela branschen ser ut så här. Det här är mer av stickprovskaraktär och de svar 

som fåtts in blir en bild av varje företag för sig självt men även en viss helhetsbild. Här har ex. 

det fiktiva företaget bidragit för att visa på skillnaderna. 

Tyvärr visade det sig att de öppna enkätfrågorna inte gav sådana svar som jag hade hoppats på. 

Detta visar på att öppna svar behöver öppna frågor i en intervju situation och detta är någonting 

som en vidareutveckling av arbetet skulle kunna ta fasta på. Med enkätsvaren som grund finns 

möjligheten att kunna fråga de svarande företagen varför de svarat som de gör och hur de ser 

framtiden an.  

  

8 SLUTSATS 
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10 Bilagor 

 

Bilaga 1 

 

Enkäten är uppdelad i två delar. Den första delen består av 20 frågor där du svarar det som du 

tycker passar bäst genom att klicka i rätt ruta. Kom ihåg att i en del frågor har du möjlighet att 

klicka i fler svarsalternativ. Den sista delen består av 4 frågor av mer öppen karaktär som ger dig 

möjlighet att svara med egna ord. Som tack för att du ställer upp får du en trisslott.  

 

Viktigt. Innan du börjar med enkäten ska du fylla i företagets namn samt den adress som lotten ska 

skickas till.  

1 Dina uppgifter 

Innan du börjar behöver jag lite kontaktuppgifter av dig.  

1.1 Företags namn: 

1.2 Adress för trisslott:  

 

2 Kryssfrågor 

2.1 Vilken faktor är mest styrande när ni projekterar bostäder?  

Ekonomi 

Brukarnas intressen 

Miljön 

    

2.2 Brukar ni under projekteringsfasen använda utav någon/några av följande 

miljösystemanalytiska metoder för att bedöma projektets miljöpåverkan? 

Om du svarar "Nej" skriv gärna in varför i rutan Annat. 

Om företaget använder någon annan metod skriv vilken ni använder i rutan Annat.  

Ja, LCA 

Nej 

Annat   
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2.3 Brukar ni ta fram en detaljerad kravspecifikation för miljö under projekteringsfasen? 

Ja 

Nej 

Delvis    

2.4 Brukar ni kontrollera om byggmaterialen som ni väljer är märkt med Natureplus eller 

motsvarande innan inköp? 

Om ni väljer att använda er av annan märkningskod så skriv vilken i rutan Annat:  

Ja 

Nej 

Annat 

2.5 Brukar ni använda er av följande databaser för inhämtning av miljöinformation om de 

byggmaterial som ni väljer? 

Byggvarubedömningen 

SundaHus 

Basta 

Nej 

Annat 

2.6 Är företaget ISO 14000-certifierat eller EMAS registrerat för miljökvalitetssäkring?  

ISO 14000 

EMAS 

Både ISO 14000 och EMAS 

Nej 

2.7 Miljöklassar ni era bostäder enligt något vedertaget system eller inte och vilket isåfall? 

Skriv vilket system ni använder i rutan för Annat:  

Ja 

Nej 

Annat 
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2.8 Vilket isoleringsmaterial i väggar väljer ni övervägande i era projekt? 

Stenull 

Glasull 

Cellplast 

Cellulosafiber 

Cellglas 

Lättlera 

Annat 

2.9 Vilket isoleringsmaterial vid grundläggning väljer ni övervägande i era projekt? 

Stenull 

Glasull 

Cellplast 

Cellulosafiber 

Cellglas 

Annat 

2.10 Vilket isoleringsmaterial i tak väljer ni övervägande i era projekt?  

Stenull 

Glasull 

Cellplast 

Cellulosafiber 

Cellglas 

Lättlera 

Annat 

2.11 Vilket/vilka uppvärmningssystem använder ni mest av vid projektering av 

boendefastigheter? 

Om flera alternativ behövs så skriv in det i rutan "Annat" 

Pellets 

Biobränsle 

Solfångare 

Solceller 

Vindkraft 

Bergvärmepump 

Jordvärmepump 

Luftvärmepump 
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Direkt-el 

Annat 

2.12 Vilket ventilationssystem är det vanligaste som ni bygger in i boendefastigheterna? 

Med hybridventilation menas att uteluft förs in till byggnaden via en jordkanal nergrävd i marken.  

Självdrag 

Mekanisk frånluftsventilation 

Mekanisk från- och tilluftsventilation (FTX) 

Hybridventilation 

Annat   

2.13 Brukar ni använda sedumtak eller liknande vid projektering av boendefastigheter? 

Ja 

Nej 

I enstaka projekt 

2.14 Brukar ni välja att bygga vindfång till boendefastigheternas entréer? * 

Ja 

Nej 

I enstaka projekt 

2.15 Avsätter ni mark i anslutning till byggnaden för att de boende skall kunna odla själva/ 

kompostera? 

Ja, för egen odling 

Ja, för kompostering 

Ja, för både odling och kompostering 

Nej 
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2.16 Väljer ni att separera de boendes fekalier och urin? 

Ja 

Nej 

Annat 

2.17 Brukar ni installera vattensnåla lösningar i boendefastigheterna? 

Om ja, skriv vilka lösningar i rutan annat:  

Ja 

Nej 

Annat 

2.18 Brukar ni installera avfallskvarnar i boendelägenheterna? 

Om inte så skriv gärna varför:  

Ja 

Nej 

Annat 

2.19 Brukar ni installera avloppsvärmeväxlare/köksfläktsvärmeväxlare? 

Enbartavloppsvärmeväxlare 

Enbart köksfläktvärmeväxlare 

Båda två 

Nej 

2.20 Har de boende tillgång till en miljöstation i närheten av sin bostad? 

Ja 

Nej 
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3. Öppna frågor 

3.1 Anser du att ni projekterar för ett miljömässigt hållbart boende eller inte? 

Om du tycker att ni gör det berätta varför du anser att ni gör det. 

 

Om du tycker att ni inte gör det så berätta vad som skulle krävas för att ni skulle bygga mer 

ekologiskt och miljömässigt hållbart.  

 

3.2 Skriv hur ni har underlättat för de boendes sociala samvaro med varandra: 

 

3.3 Skriv hur ni underlättar för de boende att källsortera sitt avfall och hur avfallet återvinns:  

 

3.4 Egna kommentarer:  

Här har du möjlighet att skriva om det är någonting mer som du känner att du vill lägga till. 
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Bilaga 2 

 

Miljökvalitetsmålet Begränsad klimatpåverkan påverkas positivt av 

biobränsleeldning i pelletspannor och i miljögodkända vedpannor. 

 

Miljökvalitetsmålet Frisk luft, delmål 1, 2 och 4, påverkas positivt av 

biobränsleeldning i pelletspannor och i miljögodkända vedpannor. Utsläpp av stoft 

kan dock innebära negativa effekter. 

 

Miljökvalitetsmålet Bara naturlig försurning, delmål 1, 2, 3 och 4, påverkas 

positivt av biobränsleeldning i pelletspannor och i miljögodkända vedpannor. Om 

inte uttag av skogsbränsle kompenseras, t.ex. genom återföring av aska, innebär 

det negativa effekter. 

 

Miljökvalitetsmålet Giftfri miljö delmål 1, 2, 3 och 4, påverkas positivt av att man 

inom ekologiskt byggande strävar efter att välja material som inte innehåller 

farliga ämnen. Återföring av avloppsprodukter kan innebära positiva eller 

negativa effekter beroende på avloppsprodukternas kvalitet, närings och övrigt 

ämnesinnehåll: 

 

Miljökvalitetsmålet Ingen övergödning, delmål 2, 3, 4 och 5 kan 

påverkas negativt av avloppsrening i kretsloppsanpassade enskilda avlopp. Deras 

miljö och hälsomässiga hållbarhet är inte fullt utredd ännu. Driftsäkerhet och 

reningspotential behöver utvecklas. 

 

Miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö, delmål 5 och 9 påverkas positivt av att man inom 

ekologiskt byggande strävar efter att välja material som går att återvinna. Delmål 1, 7 och 

8 påverkas positivt av att man inom ekologiskt byggande strävar efter att bygga resurs och 

energieffektiva 

byggnader. Delmålen kan också påverkas negativt bl.a. om självdragsventilation 

inte är korrekt dimensionerad (Boverket. 2006, s.11). 

 


