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Abstract 

Purpose: Today the amount of Eco labelled multi-family houses are increasing. The 

Nordic Swan is a well-known certification that has grown a lot when it’s comes to 

certifying multi-family houses in Sweden. Unlike other well-known ecolabels there are 

not many studies done on the Nordic Swan. By studying the certification, and its 

establishment, in two large projects the goal of this study is to pinpoint weaknesses in 

the process of attaining the Nordic Swan and then make improvement proposals. 

Method: In order to provide improvement proposals, a qualitative study was chosen. 

A study of literature and a document analysis is the foundation of the study by taking 

theoretical aspects into account, within the Nordic Swan and multi-family housing. The 

chosen qualitative method is also based on semi structured interviews. The interview 

respondents were selected as: two production supervisors, a site manager, a quality and 

environmental coordinator, a project manager and a project developer. All respondents 

are working daily with the projects, characterized by the Nordic Swan. The different 

persons were chosen to obtain a high validity of the study. To further increase the 

validity and its reliability, respondents were given back the empirical data so that they 

could make further comments and revisions. Reliability was assured by providing well-

designed questions. 

Findings: The goal refers to improvements with the certification, propelling to new 

knowledge, within the area of the subject. The empirical investigation shows recurring 

problems with the product database within the certification, seen from the respondent’s 

experiences of working with the Nordic Swan in projects. They’ve informed about 

challenges that comes with respective working process. The certification is solid and 

gives a qualitative product, but has a time-consuming learning process.  Overall, the 

respondent’s focused on the way of working with the ecolabel and the organisations 

way of managing the product database, both for an older and a new version. 

The improvement proposals that results from an analyzation of interviews concerns the 

communication between the Nordic Swan and its customers, how the Nordic Swan’s 

product database can improve when future versions releases and how the ecolabel could 

accomplish a greater eco-impact to the projects by promoting “green innovations”. 

Limitations: The study is limited to the application of the Nordic Swan in multi-family 

housing in two large projects. As the guidelines in the process do not differ between 

companies, the result can be considered general. Retrieving information from even 

more companies on the other hand could have resulted in a more accurate overall result. 

Implications: The drawn conclusion from the thesis is that the result creates 

opportunities for improving the certification process. It can also be used to get more 

companies to use the Nordic Swan. It provides an opportunity for both companies and 

individuals to farm an understanding regarding the certification.  

Keywords: certification, certification process, ecolabel, improvement proposals, multi-

family housing, the Nordic Swan. 
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Sammanfattning 

Syfte: Idag byggs allt fler flerbostadshus med olika certifieringar. Svanen är en välkänd 

certifiering som ökat i popularitet i Sverige, då det gäller miljöcertifiering av 

flerbostadshus. Tillskillnad från andra certifieringar är Svanen inte lika studerat. 

Genom att studera certifieringen samt upprättandet av Svanen i två stora projekt är 

målet att kartlägga svagheter i arbetsprocessen och därefter ge förbättringsförslag. 

Metod: För att slutligen kunna ge förbättringsförslag har en kvalitativ studie valts. En 

litteraturstudie och en dokumentanalys ligger till grund för studien genom att beakta det 

teoretiska tillvägagångssättet inom Svanen och produktgruppen. Som kvalitativ metod 

valdes semistrukturerade intervjuer av styrande befattning från två olika företag, 

beställare och insatta stödfunktioner. Personerna valdes för att få hög validitet i 

rapporten då de alla arbetar med Svanen. För att ytterligare öka validiteten samt 

säkerställa dess reliabilitet fick respondenterna tillbaka empirin för vidare synpunkter 

och revidering. Reliabiliteten ökades genom inspelning av intervjuer. 

Resultat: Målet avser förbättringsförslag som bidrar till ny kunskap inom 

ämnesområdet. Den empiriska undersökningen visar på återkommande problem med 

Svanens produktdatabas, sett från respondenternas erfarenheter av att arbeta i 

Svanenprojekt. De har återgett utmaningar som uppkommit i respektive arbetsprocess. 

Svanen är en gedigen certifiering som ger en kvalitativ produkt, men certifieringen har 

en tidskrävande läroprocess. Sammantaget har respondenterna fokuserat på arbetssättet 

och hanteringen av Svanens produktdatabas i både en äldre version och en 

nytillkommen version. 

Förbättringsförslagen som analyserats fram behandlar kommunikationen mellan 

Svanen och kund, hur Svanens produktdatabas kan förbättras vid lansering av nya 

versionsläpp samt hur Svanen kan ytterligare bidra till hållbarhetsarbetet genom att 

lyfta fram ”gröna innovationer”. 

Begränsningar: Studien begränsas till tillämpningen av Svanencertifiering av 

flerbostadshus i två stora projekt. Då riktlinjerna i processen inte skiljer sig mellan 

företag kan resultatet antas vara generellt. Att hämta information från ännu fler företag 

hade däremot gett ett mer korrekt generellt resultat.  

Konsekvenser: Slutsatsen som dras av examensarbetet är att resultatet skapar bättre 

möjligheter att förbättra moment i certifieringsprocessen. Den ger även en möjlighet 

för företag och privatpersoner att bilda sig en uppfattning om certifieringen.  

Nyckelord: arbetsprocessen, certifiering, flerbostadshus, förbättringsförslag, 

miljöcertifiering, Svanen.
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1 Inledning 
Det inledande kapitlet förklarar inriktningen på den valda studien genom att beskriva 

bakgrund och problembeskrivning. Därefter tas målet med studien upp samt vilka 

frågeställningar rapporten grundar sig på. För att den genomförda studien behandlar ett 

brett område tas studiens avgränsningar upp. Avslutande del i kapitlet är en beskrivning 

av rapportens disposition.  

1.1 Bakgrund 
I det nutida samhället är efterfrågan på nya bostäder hög. Tillsammans med behovet 

från samhället har byggbranschen miljökrav att förhålla sig till. Kraven har sitt ursprung 

i Sveriges miljömål, där de har en direktpåverkan genom målen: God bebyggd miljö 

och Begränsad klimatpåverkan (Naturvårdsverket, 2017). Miljömålen som påverkar 

branschen har konkretiserats av Boverket Byggregler. Reglerna innefattar exempelvis 

krav på energiprestanda hos byggnaden och utsläpp vid byggproduktion (Boverket, 

2016). 

De senaste åren har klimatförändringarna fått stort fokus via Parisavtalet. Inom 

byggsektorn återkommer hållbarhetsarbetet från Brundtlandsrapporten ”Vår 

gemensamma framtid”, där man lyfter fram hur man kan utveckla samhället hållbart. 

Vid utformandet av samhället tar man hänsyn till tre aspekter: miljömässiga, 

ekonomiska och sociala aspekter (Världskommissionen, 1987).  

Flera företag i byggbranschen tar ställning för ett mer hållbart samhällsbyggande. De 

större byggföretagen har alla etablerade hållbarhetsprofiler i respektive organisation.  

Miljöcertifieringar har därför fått stor uppmärksamhet och blivit ett prestigefyllt 

verktyg till marknadsföring av nya projekt. I Sverige har man nationellt anpassade 

certifieringar, både med inhemsk och internationell bakgrund (LEED, BREEAM, 

Svanen, Miljöbyggnad). 

Sedan det första Svanenmärkta flerbostadshuset i Sverige fastställts 2011, visar 

statistiken en exponentiell utvecklingskurva (Svanen, 2016a). Fördelen är att 

märkningen är känd inom Skandinavien och håller en hög prestigegrad med hårda krav 

på inomhusklimat (Svanen, 2016b).  
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1.2 Problembeskrivning 
Miljömärkta produkter håller likvärdig kvalité som en icke miljömärkt. Däremot är en 

miljömärkt produkts miljöpåverkan överlägsen gentemot en icke miljömärkt (Esteves, 

Dean & Balzarova, 2017). Miljömärkningar används för att hjälpa konsumenter att göra 

miljömedvetna köp utan att de behöver sätta sig in i produkters tekniska egenskaper 

och ursprung. För att konsumenten ska kunna göra detta behöver den först ha förståelse 

om vad miljömärkningen betyder och dess värderingar (Daugbjerg, Smed, Andersen & 

Schvartzman, 2014).  

Det har genomförts detaljerade studier på miljömärkningar som LEED och BREEAM 

inom forskningsvärlden. Ett exempel på ovanstående är en studie med fokus på LEED 

och BREEAM, där man utvecklat kunskapsområdet genom att synliggöra styrkor och 

svagheter med båda certifieringarna (Wangel, Wallhagen, Malmqvist & Finnveden, 

2015). Som tidigare nämnts i föregående delkapitel är Svanen en nykomling inom 

byggsektorn. Problemet är att det inte finns lika mycket studier gjorda på Svanen. Att 

Svanenmärkningen generellt är bra ur ett marknadsföringsperspektiv har däremot 

uppdagats, då märkningen konstaterats öka försäljningen på märkta produkter 

(Kjeldsen, Wied, Lange, Tofteng & Lingaard, 2014). 

Inom husbyggnad är Svanen eftertraktad av byggherrar. Med ett ökat intresse av att 

certifiera med Svanen inom byggsektorn behöver byggbranschen informeras om hur 

man ska förhålla sig till de material- och dokumentationskrav som ställs (Svanen, 

2015). Processen av att certifiera med Svanen underlättas om området studeras och 

återförs. På så sätt bidrar man till en mer generell bild av hur arbetet med Svanen går 

till inom kategorin flerbostadshus, som är en del av Svanens produktgrupp: Småhus, 

flerbostadshus och byggnader för skolor och förskolor. 

I ett tidigare examensarbete, utfört 2016 har följande slutsatser uppdagats om Svanen i 

flerbostadshus: Certifieringen ger en högkvalitativ byggnad med låg klimatpåverkan 

och god boendemiljö. Studien visar på att arbetsprocessen kan utvecklas genom att 

effektivt arbeta med erfarenhetsåterföring. Författaren konstaterar även att fler projekt 

behöver studeras inom området (Sandström, 2016).  

Syftet med att studera området ytterligare är då att kunna bidra med en mer 

generaliserad bild av arbetsprocessen och samtidigt fylla i kunskapsluckorna som finns 

inom området. 

1.3 Mål och frågeställningar 
Genom att studera certifieringen samt tillämpningen i flerbostadsprojekt är målet att 

kartlägga svagheter i arbetsprocessen och därefter ge förslag på förbättringar.  

1. Hur ser processen för Svanencertifiering av flerbostadshus ut? 

 

2. Hur gör entreprenören för att nå Svanenkraven? 

 

3. Hur kan arbetsprocessen med Svanen förbättras för framtida byggprojekt?  
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1.4 Avgränsningar 
Studien är framtagen i samarbete med Serneke Bygg AB, med syftet att undersöka hur 

Svanen uppnås i Kvarteret Mars, beläget i Trollhättan. Projektet är en totalentreprenad, 

med en uppskattad genomförandetid på 25 månader. I byggprocessen är kv Mars i 

produktionsskedet, vilket innebär att studien avgränsas till projektstart och kursens slut.  

För att komplettera studien av kv Mars har ett samarbete med Veidekke Bygg AB 

uppförts. Genom att involvera ett referensprojekt i studien och ta del av deras 

erfarenheter kan säkrare slutsatser dras.  

1.5 Disposition 
Rapporten är utöver detta inledande kapitel indelad i ytterligare fem kapitel: 

• Metod och genomförande 

• Teoretiskt ramverk 

• Empiri 

• Analys och resultat 

• Diskussion och slutsatser 

I metod och genomförande beskrivs de metoder som kommer användas för att samla in 

data samt hur det generella genomförandet av arbetet kommer att gå till. 

Kapitlet om teoretiskt ramverk beskriver miljöcertifieringen inom flerbostadshus på en 

övergriplig och ingående nivå.  

Under kapitlet empiri redovisas insamlad information från de undersökta fallen.  

I kapitlet analys och resultat analyseras empirin och ställs i relation till det teoretiska 

ramverket. Denna analys leder fram till resultatet för arbetet.  

Kapitlet diskussion och slutsatser tar upp resultatet, hur resultatet ska tolkas och förslag 

till vidare forskning. 
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2 Metod och genomförande 
Kapitlet ger en översiktlig beskrivning av kandidatarbetets genomförande samt 

arbetsgång. Här redovisas undersökningsstrategin för arbetet, de olika 

insamlingsmetoderna samt arbetsgången för informationsinsamlingen. Kapitlet 

avslutas med en diskussion kring resultaten med utgångspunkt från metodvalen.  

2.1 Undersökningsstrategi 
Rapporten bygger på en kvalitativ undersökningsstrategi, vilket ger en god inblick i 

projektens verkliga miljö. Den kvalitativa undersökningsstrategin startas med en 

analys av dokument från Svanens hemsida som syftar till att skapa en kunskapsgrund 

kring Svanen och aktuell produktgrupp. Parallellt med dokumentanalysen söktes 

vetenskapliga artiklar för en litteraturstudie. Därefter genomförs intervjuer och 

analysering av dokument för projekten. En dokumentanalys av Miljöbyggnad ligger 

till grund för en jämforelse av två likvärdiga certifieringar. Ämnesområdet studerades 

induktivt eftersom teorier utformas utifrån den empiriska datainsamlingen (Patel & 

Davidson, 2011). 

Den valda intervjuformen är semistrukturerad intervju. Alla personer som intervjuats 

fick liktydigt ställda frågor som sedan mynnat ut i följdfrågor. Det som kännetecknar 

en semistrukturerad intervju är att öppna frågor utformas. Respondenten får därmed 

utrymme till att förklara personliga reflektioner (Gillham, 2008).  

Intervjuerna spelades in, vilket gav möjlighet för båda studenter att ställa frågor i 

efterhand på respondenternas svar och lyssna på intervjun flera gånger för att inte gå 

miste om viktig information. På så sätt kontrolleras empirin och blir än mer tillförlitlig 

(Patel & Davidsson, 2011).  

Respondenterna är personer nära kopplade till projekten, med befattningarna beställare, 

arbetsledare, platschef, projektledare och projektets KMA-samordnare. Valet av 

respondenter var för att skapa en tydlig bild över problemområdet från flera olika 

positioner i processen. Under besöken på arbetsplatserna har vi fått ta del av Sernekes 

styrdokument inom projektet kv Mars. Dokumenten analyseras och redovisas i 

tillhörande fall. 

För att komplettera studien av kvarteret Mars har ett samarbete med Veidekke Bygg 

AB uppförts. Genom att involvera ett referensprojekt i studien och ta del av deras 

erfarenheter kan säkrare slutsatser dras. Respondenten som deltar jobbar som 

arbetsledare. Respondenten är samtidigt författare av tidigare nämnt examensarbete, 

Svanenmärkning av flerbostadshus – En fallstudie av arbetsprocessen hos Veidekke 

Entreprenad AB. Syftet med att involvera respondenten i detta studiefall är också för 

att följa upp hans studiefall, samt dra lärdomar från andra Svanenprojekt. 

Den insamlade empirin ställs därefter i relation till dokumenten i kapitel tre i en analys. 

Med hjälp av reflektioner från analysen kan frågeställningarna besvaras och 

förbättringsförslag utformas, vilket gör att rapportens mål uppfylls.  
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2.2 Koppling mellan frågeställningar och metoder för 
datainsamling 

2.2.1 Hur ser processen för Svanencertifieringen av flerbostadshus ut? 
Den första frågeställningen är teoretiskt inriktad och besvaras genom en 

dokumentanalys av informationen från teoretiska ramverket. Studerandet av 

vetenskapliga publikationer och dokument skapar en tillförlitlig bild av Svanens 

innebörd för flerbostadshus. Metoderna ger en kunskapsgrund och möjliggör 

fördjupningar inom certifieringen. 

2.2.2 Hur gör entreprenören för att nå Svanenkraven?  
Frågeställningen visar på styrkor och svagheter med entreprenörens arbetsprocess. 

Frågan är en följdfråga som visar på problemområden entreprenören stöter på i 

arbetsprocessen. Intervjuerna möjliggör fördjupningar i olika problemområden, där 

respondenterna kan hänvisa till dokument från Svanen och interna dokument. 

Dokumenten analyseras senare för att styrka empirins validitet. Egna observationer av 

dokument ger perspektiv på respondenternas upplevelser av att arbeta med Svanen.  

2.2.3 Hur kan processen för Svanencertifiering förbättras för framtida 
byggprojekt?  
Målet är att föreslå förbättringar som avser entreprenörens arbetsprocess med Svanen. 

I denna frågeställning har föregående undersökningsmetoder vägts ihop. Med 

erfarenheter från dokumentanalyser, litteraturstudien och till stor del intervjuer kan 

förbättringsförslag utformas på ett tillförlitligt sätt.  

2.3 Valda metoder för datainsamling 

2.3.1 Litteraturstudie 
Arbetet inleddes med en litteraturstudie som kontinuerligt uppdateras. Syftet är att med 

jämna mellanrum kunna fylla på med relevanta teorier och fakta kring ämnet. Databaser 

som använts är Scopus och DiVA. För att sålla artiklar har följande sökord använts: 

certification, ecolabel, green-building, multi-family housing, Nordic Swan och Svanen.  

2.3.2 Dokumentanalys 
För att kunna svara på frågeställningarna behöver dokument analyseras. Dokumenten 

avser Svanens kriterium inom produktgruppen och certifieringsprocessen. Dokument 

från Miljöbyggnad analyseras i syfte till att förstå hur certifieringen förhåller sig till 

Svanen. Utöver dokument om miljöcertifieringar analyseras dokument tillhörande 

projekten.  

2.3.3 Intervju 
För att besvara frågeställningarna används semistrukturerade intervjuer. 

Semistrukturerade intervjuer kännetecknas av att alla personer som intervjuas får 

liktydiga frågor ställda som sedan mynnar ut i följdfrågor anpassade för respektive 

arbetsområde (Gillham, 2008). För att få intervjuerna kvalitativa spelades de in (Patel 

& Davidsson, 2011). För att öka validiteten på intervjuerna, undvika missförstånd och 

visa respekt till respondenterna, skickades sedan ett dokument med resultatet utav 

intervjun till dem för godkännande. Frågorna var ställda på ett sådant sätt att ja och nej 

svar undviks till stor grad och ger möjlighet till fördjupning i frågeställningsområdet 

(Josselson, 2013).  
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2.4 Arbetsgång 
Från början uppdagades problemställningen genom samtal med en projektledare på ett 

större byggföretag, då de tagit sig an ett större projekt som skulle Svanenmärkas. 

Problemområdet preciserades ytterligare genom ett tidigare genomfört examensarbete 

inom samma problemområde, Svanenmärkning av flerbostadshus - En fallstudie av 

arbetsprocessen hos Veidekke Entreprenad AB (Sandström, 2016).  

Kandidatarbetets fundament kommer från analysering av  dokument som fått stort fokus 

i ett tidigt stadium, samt information från vetenskapliga publikationer. Litteraturstudien 

och dokumenten härstammar från följande data: vetenskapliga publikationer, statistiska 

uppföljningar, artiklar samt faktabaserade data från primärkällor. 

Inför intervjuerna utformades intervjufrågorna utifrån den samlade kunskapen från 

boken, Forskningsintervjun: tekniker och genomförande av Bill Gillham (2008). För 

att få vidare idéer om hur frågornas utformning gjordes jämförelser med äldre arbeten 

där semistrukturerade intervjuer använts.  

När frågornas struktur klarnade bokades tid för intervjuer. I samband med detta 

skickades frågorna till dem i förväg. Totalt genomfördes sex intervjuer, varav fem 

personer i entreprenadföretag och en telefonintervju med en person från beställarsidan. 

Det inspelade materialet analyserades och sammanställdes därefter. Respondenterna 

fick sedan tillbaka materialet för att ge synpunkter och deras godkännande. 

Analysen som förbättringsförslagen bygger på, upprättades genom den sammanställda 

empirin tillsammans med det teoretiska ramverket. Flera respondenter gav ut 

information som kan kopplas till dokument från Svanen eller som styrker deras 

erfarenheter av arbetsprocessen. Till sist utformades förbättringsförslag.  

2.5 Trovärdighet 
Validiteten i arbetet anses vara god, då olika metoder används för att samla information, 

samt att alla respondenter i intervjuerna är insatta i byggprocessen kring de 

Svanenmärkta flerbostadshusen. Frågeställningarna i intervjuerna grundar sig i empiri 

från litteraturstudien och information från dokumentanalysen knutna till 

frågeställningarna. På så sätt uppnås en god innehållsvaliditet och en god reliabilitet för 

att få svar på de frågor som skall besvaras (Patel & Davidson, 2011). En god 

tillförlitlighet uppnås genom att spela in intervjuerna. Då minskar chansen för 

missförstånd vid framtagandet av empiri eftersom man kan säkerställa rätt information 

(Patel & Davidsson, 2011). 



Teoretiskt ramverk 

7 

3 Teoretiskt ramverk 
Kapitlet ger ett teoretiskt ramverk och förklaringsansats till studien och dess syfte, med 

tillhörande frågeställningar. 

3.1 Koppling mellan frågeställningar och teori 
Informationen i detta kapitel möjliggör för svar på de tidigare nämnda 

frågeställningarna. Figur 1 illustrerar kopplngarna mellan frågeställningar och teorier. 

Frågeställningen ”Hur ser processen för Svanencertifieringen av flerbostadshus ut?” 

kommer kunna besvaras, samtidigt som informationen ger möjlighet att analysera och 

upptäcka problemområden. Det kommer till användning för att besvara den tredje 

frågeställningen ”Hur kan processen för Svanencertifiering förbättras för framtida 

byggprojekt?”.  

 

 

 

 

 

 

 

  

Hur ser processen för 

Svanencertifieringen av 

flerbostadshus ut? 

Hur gör entreprenören för att 

nå Svanenkraven? 

Hur kan processen för 

Svanencertifiering förbättras 

för framtida byggprojekt? 

Svanen 

Svanen ur ett 

företagsperspektiv 

Frågeställningar Teorier 

Figur 1: Koppling mellan frågeställningar och teorier. 

Jämforelse av 

Svanen och 

Miljobyggnad 
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3.2 Svanen 

3.2.1 Miljömärkning Sverige AB 
”Miljömärkning Sverige AB har det övergripande ansvaret för miljömärkena Svanen 

och EU-Blomman i Sverige. Bolaget ska bidra till att Sveriges övergripande mål för 

konsumentpolitik uppfylls, det vill säga att konsumenterna har makt och möjlighet att 

göra aktiva val" (Svanen, 2016c).  
 

Miljömärkning Sverige AB är ett statligt bolag som bildades 1998 med dåvarande 

namnet SIS Miljömärkning AB. Verksamheten finansieras genom skattemedel och 

avgifter för miljömärkningslicenser. De arbetar på uppdrag av regeringen, utan 

vinstintresse, med att förvalta samt utveckla Svanen och EU-blomman (ibid.). 
 

Den överordnade visionen för våra miljömärkningar är ett hållbart 

samhälle. När vi tar fram krav arbetar vi transparent. Vi konsulterar 

experter på området, frågar branschen om råd och tar in synpunkter 

från alla som är intresserade. På så sätt vill vi försäkra oss om att 

kraven blir så tuffa och så bra som möjligt (Svanen, 2016d). 

 

Tabell 1 och Figur 2 visar att denna organisation är essentiell då svanen ökat 

stadigt i flertalet av deras produktgrupper genom åren de vart aktiva (Svanen, 

2016a). 

  
Tabell 1: Statistisk utveckling over antal Svanenmarkta 

hus i Sverige (Svanen, 2016a). 

 

Figur 2: Statistisk utveckling over antal Svanenmarkta hus i 

Sverige (Svanen, 2016a). 
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3.2.2 Certifieringsprocessen 
Svanen är en oberoende märkning, vilket betyder att en oberoende utomstående 

organisation, den Nordiska Miljömärkingsnämnden, beslutar i alla frågor som rör 

Svanens kriterier. De sätter krav med hänsyn till produktens miljöpåverkan ur ett 

livscykelperspektiv. För att uppdatera aktuell version inom miljömärkningen höjs 

kraven kontinuerligt (Svanen, 2016d). 

 

Processen av att få en produkt märkt med Svanen sker genom att först vara licensierad 

av Miljömärkning Sverige. Produkten som ansöker om märkningen ställs mot 

kravställningen genom specifika kriterier, beroende på produktgrupp (Svanen, 2016e). 

Produktgruppen: Småhus, flerbostadshus och förskolebyggnader är en av många 

produkter som kan märkas med Svanen (Svanen, 2015). 

 

”Svanen ställer krav på byggprocess, material och energibehov. Hänsyn tas till miljön 

genom hela tillverkningsprocessen, från råvaror till färdig byggnad. Förutom låg 

påverkan på miljön och klimatet ska byggnaden också erbjuda en god inomhusmiljö” 

(ibid.) Figur 3 illustrerar ett urval av Svanens krav som visar på certifieringens bredd.  
 

När ett företag ansökt om licens tilldelar Miljömärkning Sverige AB projektet en 

handläggare som agerar rådgivare i projektet. Vid första mötet mellan handläggare och 

projektets involverade parter beslutar man om hur tiden disponeras i projektet samt hur 

man hanterar dokumentering av arbetet. Mötet skall mynna ut i en tidplan och 

dokumentationsplan. Handläggarens uppgift är att följa upp projektet genom ett 

kontrollbesök som genomförs under produktionsskedet (Svanen, 2016e). 

Figur 3: Illustration av en byggnad med en del aspekter Svanen ställer krav på (Svanen, 2017). 
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Då licensen erhållits och granskning genomförts av Miljömärkning Sverige har man 

som licensinnehavare fullt ansvar för att uppnå produktgruppens krav i byggprocessen. 

Vanligtvis är licensinnehavare hustillverkare, byggentreprenörer, beställare eller en 

byggentreprenör som bygger i egen regi eller åt en extern beställare (Svanen, 2016f). 

 

Svanen arbetar med att kontinuerligt revidera alla produktgrupper med hänsyn till ny 

information. Den sortens information som kan komma att utveckla Svanen kan 

exempelvis vara nytillkommen kunskap via forskning/teknisk utveckling eller 

interna/externa synpunkter (Svanen, 2016g).  

 

Innan en ny huvudversion fastställs skickas den aktuella revideringen ut på remiss. 

Remissprocessen präglas av transparens, där utomstående har möjligheten bedöma 

dokumentet genom att komma med synpunkter till Svanen. Arbetet bakom remisser tar 

vanligtvis 60 dagar och utförs via kollaborationer mellan Svanen och experter, forskare, 

branschföreningar, myndigheter (Svanen, 2016g). 
 

När kraven skärps får företag med Svanenlicens ansöka om 

omprövning av sin licens. Det betyder att en Svanenlicens inte gäller 

för evigt. För att kunna fortsätta vara Svanenmärkt måste företaget 

visa att det klarar de nya skärpta kraven. Genom att kontinuerligt 

skärpa kraven driver miljömärkningen på omställningen till en 

hållbar produktion (ibid.). 

 

”Senast 12 månader innan kriterierna slutar gälla meddelas vilka kriterier som ska gälla 

efter kriteriernas sista giltighetsdatum. Licensinnehavaren erbjuds då möjlighet att 

förnya licensen” (Svanen, 2016f). 

3.2.3 Kriterieversion 3.0 
Version 3.0 är den första i Svanens senaste kriteriegeneration för produktgruppen 

Småhus, flerbostadshus och byggnader för skola. Möjligheten att certifiera enligt 3.0 

började den 9 mars 2016, då den godkänts av Nordisk Miljömärkning. Giltighetstiden 

på ovanstående version sträcker sig fram till 31 mars år 2020. Svanens nya kriterium är 

utarbetat på följande områden (Svanen, 2016f): 

• Översyn av energikrav både avseende byggnad, vitvaror och andra 

energirelaterade produkter. 

• Översyn av materialkraven. 

• Fortsatt fokus på energikrav till material.  

• Krav på metaller för att öka återvinningen.  

• Begränsning av bly i vattenarmaturer för att minimera risken för läckage  

• Översyn av poängkraven. 
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3.2.4 Kriteriedokument 
Nuvarande kriteriedokument består av 41 obligatoriska krav, med beteckning O+, som 

kan antingen godkännas eller icke godkännas. Utöver dessa har man 14 poängkrav att 

förhålla sig till. Poängkraven betecknas som P+. Antalet poäng varierar beroende på 

projekttyp (Svanen, 2016f). För att få Svanlicens krävs att: 

 

• Samtliga obligatoriska krav uppfylls. 

• Minst det antal poäng som fastställs i krav O3 erhålls.  

• Nordisk Miljömärkning har kontrollerat på plats. 

 

Miljömärkning Sverige har upprättat tillhörande bilagor beroende på produktgrupp. I 

den aktuella gruppen redovisas de i intygsform och checklistor. De fungerar också som 

hjälpmedel för beräkningar av dagsljus samt energiåtgång (ibid.). 

 

Kriteriedokumentet delas in i följande kapitel (ibid.): 

1. Allmänna krav 

2. Resurseffektivitet 

2.1. Energi & klimat 

2.2. Avfall 

3. Innemiljö 

4. Kemiska produkter, byggprodukter och byggvaror 

4.1. Allmänt 

4.2. Byggprodukter, byggvaror och byggmaterial 

5. Kvalitetsstyrning av byggprocess 

6. Kvalitetskrav och lagkrav 

7. Instruktioner för boende och förvaltare 

8. Poängkrav 

 

3.2.5 Skillnader från tidigare version 
I uppdateringen till version 3.0 gjordes vissa ändringar i kriterierna från version 2.13.  

I de obligatoriska punkterna, representerade med ”O” är de större förändringarna bland 

annat (Svanen, 2016f):  

• Krav på automatisk närvarobelysning i lokala ytor.  

• Skärpt krav på vitvarors energiklass 

• Krav på Konserveringsmedel i inomhusfärg, inomhuslack och övriga produkter 

avsedda för inomhusbruk. 

• Kravet för träråvaror är skärps från 50 % till 70 % 

För poängkraven, representerade med ”P” har följande nya krav upprättats (ibid.): 

• Beräknade varmvattencirkulationsförluster, VVC-förluster 

• Vitvaror av bästa energiklass 

• Träkonstruktion 

• Återvunnet eller återanvänt material i byggprodukter 

• Gröna grepp 
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3.3 Svanen ut ett företagsperspektiv 
På en övergripande nivå har Svanen studerats på uppdrag av nordiska ministerrådet. 

Syftet är att studera märkningen brett och djupt ur ett företagandeperspektiv (Kjeldsen, 

Wied, Lange, Tofteng & Lingaard, 2014). Studien innefattar 16 fallstudier och beaktar 

6 olika produkttyper, geografiskt utbrett enligt figur 4. Områdena som studerats är 

följande: 

- Motivationen för företag att certifiera enligt Svanen  

- Implementeringen av Svanen.   

- Påverkan av att förvärva sig Svanen.  

 

Figur 4: Bild över intervjuade företag (Kjeldsen et al., 2014).   

Sambanden och resultaten som framkommit är positiva men har en varierande 

lönsamhet beroende på produkttyp. Svanenmärkningens påverkan är större för 

serviceföretag jämfört med produktionsföretag. Anledningen är att hela 

företagsorganisationen blir certifierat med Svanen hos serviceföretag. Det kan 

exempelvis vara ett hotell som måste förhålla sig till en viss energiförbrukning jämfört 

med ett produktionsföretag som certifierar ett antal produkter (Kjeldsen et al., 2014).  

Gällande alla studiefall så dras slutsatsen att Svanenmärkta produkter ökar 

försäljningen, vilket är den största motivationsfaktorn för att certifiera enligt Svanen. 

Märkningen stärker företagens hållbarhetsprofil och kan vara en nödvändig 

förutsättning för att nå ut till kunder. För att nå kraven behövs en hängiven personal 

inom alla led som klarar av förändringar som påverkar deras dagliga arbetsuppgifter. 

Vissa av de medverkande företagen upplever frustrationer och negativa reaktioner när 

dessa förändringar förekommer (Kjeldsen et al., 2014). 

På organisationsnivå har Svanen studerats kvalitativt av Stockholms centrum för 

forskning om offentlig sektor. Genom studien, Den eskalerande organiseringen bakom 

skapandet av en trovärdig miljömärkning – exemplet Svanen har författarna fördjupat 

sig i Svanens organisation. Den bygger på intervjuer inom Svanen samt utomstående 

företag som certifierar produkter enligt Svanen.  
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Studien innefattar en bakgrund till Miljömärkning Sverige AB och förmedlar 

tillvägagångssättet av att få en produkt certifierad. Processen av att certifiera en produkt 

är in princip generaliserbar för alla produktgrupper. Vid licensieringen av en produkt 

tilldelas kunden en handläggare som först har en dialog med kunden och samlar in all 

information enligt kriteriedokumentet (Tamm Hallström & Adamsson, 2015).  

När handläggaren bedömer att handläggningen är klar, träder en 

erfaren kollega, en ”kontrollör”, in i processen. Den kollegan har 

specialistkompetens inom det aktuella området och kontrollerar att 

rätt dokumentation är inhämtad så att kunden uppfyller kraven i 

kriteriedokumentet. Denna person har dock ingen kontakt med 

kunden överhuvudtaget utan har bara till uppgift att kontrollera 

handläggningen (ibid.). 

Intervjuade handläggare upplever att Svanens kriterier uppdateras lite väl ofta, vilket 

skapar problem i deras arbete gentemot kunderna. Konsekvensen blir ett svårare arbete 

för producenterna att praktiskt genomföra förändringarna i tid. När kriterierna förändras 

så uppdateras alla krav på en gång och handläggaren menar att man skulle kunna 

underlätta för producenterna genom att exempelvis uppdatera enstaka krav åt gången i 

stället för allt vid samma tillfälle. En intervjuad kund uttrycker problem med långa 

handläggningstider vid en kriterieförändring. I förlängningen hämmar det kreativitet 

och nytänkande som behövs för att hålla sin konkurrenskraft vid liv inom 

dagligvaruhandel (ibid.). 

I Tamm Hallströms och Anderssons (2015) studie tar de även upp att Axfood fått vända 

sig till en annan aktör då den aktör som är deras förstahandsval inte fått sina produkter 

Svanenmärkta i tid. Detta kan i slutändan drabba konsumenterna, då de eventuellt får 

en sämre produkt i handen och till samma eller högre pris. 

Problemet som tydliggjordes vid studerandet av Svanen är att deras 

märkningsverksamheter har ett specifikt behov av att framställa sig som oberoende. 

Behovet gör att det blir svårt i praktiken att genomföra oberoende granskningar och 

samtidigt ta betalt för densamma från den som granskas. Det skapar organiseringsbehov 

i större utsträckning, som i sin tur gör arbetet svårt att bedöma (Tamm Hallström & 

Adamsson, 2015). 
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3.4 Jämförelse med Miljöbyggnad 
För att få en bild av alternativa miljöcertifieringar ställs Svanen i relation till 

Miljöbyggnad. Jämförelsen möjliggör information om deras fokus i respektive 

kriterieversioner och utvecklingsarbete inom produktgruppen flerbostadshus. Dess 

omfattning gäller nybyggnation inom Svanen kriteriedokument 3.0 och Miljöbyggnad 

version 2.2.  

3.4.1 Miljöbyggnad 
Miljöbyggnaden är utvecklat efter Sveriges förhållanden och regler där certifieringen 

bedömer småhus, flerbostadshus, skolor och kontorsbyggnader.  

Certifieringen ägs och förvaltas av Sweden Green Building Council. Miljöbyggnad 

ställer krav på nybyggnation och ombyggnation genom 15 indikatorer, där en byggnads 

energianvändning, inomhusmiljö och material utvärderas av en oberoende part. 

Därefter betygsätts byggnaden och kan erhålla Miljöbyggnad brons, silver eller guld 

Det slutliga betyget för en byggnad sammanställs utifrån övervägande indikatorer, 

aspekter och områden (SGBC, 2017a). Det illustreras i figur 5.  

  

Figur 5: Betygsverktyg vid hantering av Miljöbyggnad (SGBC, 2017b). 
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3.4.2 Certifieringssystemen 
I grunden fokuserar både Svanen och Miljöbyggnad på energiprestanda, inomhusklimat 

och material. Utvärderandet av deras kriterier/indikatorer skiljer sig åt, då Svanen har 

obligatoriska och poängbaserade krav. Miljöbyggnad betygsätts enligt brons, silver och 

guld.  

Certifieringarna lägger olika tyngd av ingående områden och utvärderandet av deras 

kriterier/indikatorer skiljer sig åt. Svanen har obligatoriska och poängbaserade krav att 

beakta. Miljöbyggnad har ett betygsystem där ett projekt kan erhålla brons, silver och 

guld. Skillnader av ingående krav varierar, där t ex redovisning av inbyggnadsmaterial 

kan ske pa olika nivåer. Enligt Svanens kriteriedokument måste produkterna genomgå 

deras interna utvärdering (Svanen, 2016f). Alla produkterna redovisas senare genom en 

digital och loggbok med en bifogad materiallista. Kravet motsvarar Miljöbyggnad guld 

i enlighet med figur 6. 

 

Figur 6: Indikator 14, Miljöbyggnad (SGBC, 2017b).   

Miljöbyggnad har ett större ställningstagande gällande beräkningar av byggnadens 

prestanda. Värmeeffektbehov beräknas och utvärderas med hänsynstagande till 

Sveriges klimatzoner. Energins ursprung och dess åtgång måste iaktas genom 

indiktatorerna solvärmelast samt energislag. Beräkningar av operativ temperatur ska 

genomföras för att skapa ett bra termiskt inneklimat vintertid och sommartid (SGBC, 

2017b). 

Avseende en Svanenmärkt byggnads energiprestanda måste dess energianvändning 

vara max 85% av föreskriven gräns, angiven i Boverkets Byggregler. Byggnaden har 

krav på att vara lufttät, innehålla energieffektiva vitvaror samt behovstyrda 

belysningskällor i gemensamma utrymmen. Vid överlämnandet av ett färdigställt 

projekt till brukare ska drift- och skötselinstruktioner tillkomma (Svanen, 2016f). 

Avfallshantering/källsortering ar en aspekt som ingår inte i Miljöbyggnads indikatorer, 

men beaktas i Svanens kriterium. Det innefattar sopkärl i hemmet och en 

källsorteringsstation nära till hands. Vid produktion ar det obligatoriskt att hantera 

avfall vid uppforandet av ett Svanenmarkt projekt (ibid.).    

Svanen har ingående krav på materialaspekten hos byggnaden och kan jämföras med 

Miljöbyggnad indiktator 15, Utfasning av farliga ämnen. Indikatorn hänvisar till 

kriterier från Kemikalieinspektionen enligt figur 7. Materialkrav som ingår i Svanens 

kriterium och faller utanför Miljöbyggnads ramar redovisas enligt tabell 2. 
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Figur 7. Indikator 15, Miljöbyggnad (SGBC, 2017b). 

Tabell 2: Redovisning av ingående materialkrav utanför Miljöbyggnads ramar.  
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3.4.3 Certifieringsprocesserna 
Miljöbyggnads process kan förklaras i fem steg, enligt figur 8 (SGBC, 2017c). 

1. Byggnaden registreras. Här väljs vilka kriterier byggnaden kommer ställas mot. 

2. Inom en treårsperiod ska en ansökan skickas in. Ett dokument som som 

beskriver byggnaden och hur den uppfyller de samma betygskriterierna. 

3. Ansökan granskas därefter av en oberoende part. Om ansökan behöver 

kompletteras skickas den tillbaka för revidering denna process görs som högst 

tre gånger. Tiden för varje revidering är varierande beroende på ifall det köpts 

till extra tid. Rikttiderna är enligt figur. 

4. På 20% av befintliga byggnader görs utökade kontroller från och med 2016. 

Detta i form av kontrollbesök där uppgifter ansökan jämförs med verkligheten. 

5. Blir byggnaden godkänd efter gransknings och revideringsskedet får byggnaden 

sitt certifikat.  

 

Figur 8: Illustration av Miljöbyggnads certifieringsprocess (ibid.). 

Svanens certifieringsprocess kan sammanfattas enligt dessa fem punkter (Svanen, 

2016f). 

1. Företaget skickar in sin ansökan och en handledare från svanen tilldelas. 

2. Företaget bockar själva i kriteriedokumentet. 

3. Handläggaren från svanen finns till hands vid frågor. 

4. En eller flera kontrollbesöks görs av svanen underproduktion beroende på 

projektets storlek.  

5. Licensen beviljas och avslås efter en ett slutligt besök. 
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3.4.4 Uppföljning- och utvecklingsarbeten 
Värderingarna hos Svanen och Miljöbyggnads arbete i hållbarhetsfrågan är snarlika. 

Gradvis höjs kraven enligt svenskt regelverk och i samband med teknisk utveckling. 

För att säkerställa värderingarna rent praktiskt sker samarbeten med experter utanför 

organisationen, exempelvis miljöexperter, forskare, branschföreningar, myndigheter. 

De bistår med sin kompetens vid framtaganden av nya versioner (SGBC, 2017d). 

”När vi på Svanen tar fram krav för att märka en produkt ser vi på hur produkten 

påverkar miljön under hela livscykeln. Från tillverkning till användning och slutligen 

när den blir till avfall” (Svanen, 2016g).  

Miljöbyggnad version 3.0 är nästa serie som verkställs från och med 1 januari år 2018.  

Kriterieversionen innefattar uppdaterade indikatorer som syftar till att skärpa och 

tydliggöra arbetsgången i hanterandet av certifieringen. Indikator Kvävedioxid har 

bytts ut till en ny inom området energi, Stommens Miljöpåverkan (SGBC, 2017d). 

Syftet är att belysa stommens miljöpaverkan genom en LCA av byggmaterial i 

grundkonstruktioner och stomme, mätt i CO2-e/Atemp. Vid hantering av indikatorn 

beaktas även transporter för att ha ett helhetsåtagande, från vaggan till grav. Kunder 

kan välja ett externt beräkningsprogram eller ett internt inom Miljöbyggnad vid 

hantering av indikatorn (SGBC, 2017e).  

”Fler byggvaror måste dokumenteras och fler byggvaror omfattas av certifieringen. 

Antalet farliga ämnen som inte får användas eller måste minska i omfattning har blivit 

fler och gräns på emissionsvärdena från byggvaror som brukare exponeras för har 

införts” (SGBC, 2017d).  
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3.5  Sammanfattning av valda teorier 
Den första teorin ”Svanen” handlar just om Svanen. Här introduceras först 

miljömärkningens bakgrund i delkapitlet ”Miljömärkning Sverige AB”, för att sedan 

beskriva ”Certifieringsprocessen”. Till processen hör också ”Kriterieversion 3.0”, 

denna beskriver den nya versionen tillsammans med ”kriteriedokumentet”. För att 

kunna förstå vad som är nytt i version 3.0 introducerades en jämförelse med tidigare 

kriterieversioner i slutet av teorin.  

Nästa teori, ”Svanen ur ett företagsperspektiv” Tar upp tidigare utförda studier som 

gjorts på certifieringen. Denna tar bland annat upp hur företagen förhåller sig till Svanen 

och deras syn på miljömärkningen. Den tar också upp vad märkningens incitament men 

också vissa negativa aspekter. Jämförelsen ställer Svanen mot Miljöbyggnad och sätter 

certifieringarna i ett större sammanhang genom att förtydliga styrkor/svagheter och 

likheter/skillnader hos två snarlika certifieringssystem.
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4 Empiri 
Empirin i studien kommer dels från de olika dokumenten som finns i det teoretiska 

ramverket samt semistrukturerade intervjuer och dokument från två projekt. 

Intervjurespondenterna som medverkar är i förtid informerade om intervjuns 

utformning och upplägget på frågorna, enligt bilaga 1. 

4.1 Kvarteret Mars 
Kvarteret Mars är ett flerbostadsprojekt som upprättas av Eidar AB, ett kommunalt 

bostadsbolag i Trollhättan (Eidar, 2016). Kvarteret består av fem huskroppar, varav fyra 

lamellhus och ett högre punkthus på 17 våningar. Projektet är beläget i Trollhättans 

centrum där Serneke är totalentreprenör. Totalt kommer kvarteret innehålla 177 

hyresrätter, parkeringsgarage och lokaler för näringsliv kommer finnas på markplan. 

Kv Mars kommer vara det första Svanenmärkta flerbostadshuset i staden 

(Fastighetssverige, 2016).  

4.1.1 Dokumentanalys 

Styrdokument 

I projekt har en KMA-Samordnare från huvudkontoret skapat interna styrdokument för 

att underlätta arbetet för personerna ute i projektet. Styrdokumentet tar upp processen 

för att styra krav på produkter och material. Dokumentet är uppbyggt av totalt åtta 

punkter sorterade i olika moment i processen.  

”Före upphandling/materialinköp” är första styckesindelningen. Här beskrivs först vad 

underentreprenör och leverantör ska göra i skedet och sedan beskrivs ”kontroll av 

Svanenkrav”. Punkten tar upp hur underentreprenör, leverantörer och Serneke ska gå 

tillväga för vid planering av inköp.  

Nästa stycke innefattar moment som sker efter upphandling, men före produktion. 

Avsnittet börjar likt tidigare avsnitt med information till underentreprenör och 

leverantör. Därefter beskrivs steg som avser hur loggboken ska skrivas, hur Serneke 

ska utföra kontroll av underentreprenörers material och slutligen hur säkerhetsbladet 

om materialet ska redovisas på arbetsplatsen.  

Det sista stycket ger viktig information under produktionen. Avsnittet börjar med att 

beskriva vad produktionsledningen ska göra när underentreprenören kommer till 

arbetsplatsen, hur de ska gå tillväga med underentreprenörens material och 

egenkontroller. Avsnittet avslutas med att informera om hur arbetsplatskontrollen 

kommer att gå till (Bilaga 2). 
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4.1.2 Intervju med styrande befattning 
Respondenterna i intervjuerna är stationerade ute i kv Mars med rollerna: Projektledare, 

platschef och arbetsledare. Redovisningen av intervjuerna gör i en sammanställande 

text som följer processen och avslutas med förbättringsförslag. 

Kv Mars är det första projektet som certifieras med Svanen inom företaget. Det betyder 

att Serneke inte har något upprättat system, avseende erfarenhetsåterföring. Sernekes 

hållbarhetsarbete är att vara en entreprenör som ska möta alla kunders miljökrav. Vid 

byggmöten och UE-möten är Svanen en stående punkt. Vid byggmöten medverkar 

beställare tillsammans med entreprenör och på UE-möten medverkar 

underentreprenörer.  

Till hjälp har entreprenören en extern konsult som bistår med en matris och flertalet 

bilagor. De har skickat in bilagor till Svanen som avser arbetssättet i olika frågor. 

Nyttjandet av övriga material beräknas komma till nytta i ett senare skede, exempelvis 

bilagor för en obligatorisk ventilationskontroll och besiktningsprotokoll.  

Svanen har en databas som visar hur de bedömt material ur ett miljöperspektiv. I 

samband med deras nya certifieringsserie har databasen nollställts. Nollställningen har 

medfört en direkt påverkan i produktionsledningens arbetsprocess. Alla produkter 

måste förnyas enligt utökade krav och dokumenteras till projektet i databasen.  

”Vid framtagning av förfrågningsunderlag var det föreskrivet att version 2.12 skulle 

gälla. I projektets verkställande ändrades det till version 3.0.” – Respondent 1 

Till en början var det en omfattande process att få in produkterna för godkännande 

berättar ledningen. Först måste produkten läggas in i Svanens bibliotek. Efter det att 

Svanen lagt upp produkten i databasen måste produkten läggas in i det specifika projekt 

den är avsedd för. Produktionsledningen lade fram kritik till Svanen angående sistnämnt 

arbetsmoment, alltså att koppla produkten till projektet. Kritiken har resulterat i att 

Svanen tagit på sig arbetsmomentet.  

”Svanen borde jobbat igenom databasen mer innan verkställandet av version 3.0”  

– Respondent 2 

Varje gång Svanen får en serie produkter genomgår de en granskning och har en 

handläggningstid upp till två veckor. Svanen har via dialog med beställare, projektör, 

entreprenör gett ut preliminära godkännanden, ofta via mail. Beslutet syftar till att hålla 

projektets tidsplan, men har skapat svårigheter i projektets arbetsprocess.  

”När man är mitt uppe i projektet är två veckor lång tid.” – Respondent 3 

Strax efter överlämnandet till totalentreprenör fick produktionsledningen erfara 

problem som uppstått i förprojekteringen, gällande preliminära godkännanden. Ett 

flertal fabrikat som varit inom projektets rambeskrivning underkändes och det föll på 

entreprenören att byta ut dem. Trots att projekteringen tagit hänsyn till Svanen vid 

ritningsframtaganden fick de avslag. 

”Tanken vid projekteringen var att allt som är föreskrivet på ritningen skulle vara 

Svanengodkänt” – Respondent 1 
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Via dialog med beställare fastställde man material som mötte beställaren och Svanens 

krav. För att förebygga problemet avsatte entreprenören fler resurser för att skicka in 

bilagor på de material man vet kommer vilja använda i ett senare skede. Utöver det 

problem följer Svanen inte alltid upp de produkter som fått ett preliminärt godkännande. 

De har en fortsatt status i databasen, listed. När en produkt erhållit Svanen visar 

databasen status ”approved”. 

”Många gånger måste vi följa upp produkterna en extra gång.” – Respondent 3 

När materialen blir godkända dokumenterar entreprenören var i byggnaden materialet 

ska finnas. I detta skede används SundaHus databas som en loggbok. Den används även 

för att granska framtida produkter eftersom SundaHus ger ut information om vilka 

certifieringar produkten innehar.  

”SundaHus har ett komplett bibliotek och används som loggbok för att leva upp till ett 

obligatoriskt krav. Det ska finnas föreskrivet var ett material ska finnas”- Respondent 

1  

Alla är eniga om att Svanens aktuella produktgrupp är en certifiering i utveckling. Man 

syftar på Svanens lyhördhet och arbetet med en mer etablerad databas. Efter kritik från 

produktionsledning har Svanen jobbat med att återinföra gamla produkter från tidigare 

databas. 

”Det kommer bli enklare att jobba med Svanen i framtiden. Certifieringen är logiskt 

uppbyggd, men har problem med hanteringen av sin egen databas.” – Respondent 1 
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4.1.3 Intervju med KMA-samordnare 
Respondenten jobbar som Kvalitets, miljö och arbetsförhållandesamordnare (KMA-

samordnare) och har tidigare arbetat med Svanen, version 2.12. Respondenten jobbar 

centralt från huvudkontoret och fungerar som en stödfunktion till 

produktionsledningen. Nedan följer en sammanställning av informationen från 

intervjun. 

Respondenten berättar att i projektets tidiga skede har två personer, en i Göteborg och 

en i Trollhättan arbetat med att efterfråga väsentliga bilagor hos tillverkare som sedan 

fyller i dem. Bilagorna behöver verifieras före användning av nya material. Då Svanen 

uppdaterat sina krav genom version 3 har den tidigare databasen som gick att tillgå i 

version 2.12 rensats ut. Konsekvensen blir att alla material som ska användas behöver 

skickas in för granskning, vilket har betytt extrajobb. 

Svanen har som krav att alla delaktiga i projektet ska känna till kraven tillhörande 

certifieringen. Kravet uppfylls vid samma tillfälle som arbetarna skrivs in på 

arbetsplatsen. Utöver detta så har också en konsult hjälpt till med att skapa stödmaterial. 

Syftet med stödunderlaget är att underlätta arbetet och tydliggöra Svanens 

kriteriedokument för involverade underentreprenörer.  

Alla underentreprenörer i projektet sköter sitt gällande deras produkter. De ansvarar 

själva för att produkterna blir dokumenterade och förs in i respektive loggbok. KMA-

samordnaren har som ansvar att vid jämna mellanrum stämma av att 

underentreprenörerna gjort detta.  

Svanen har vanligtvis en avstämning någon gång under byggtiden och senare ett 

avslutande möte när projektet är klart.  

”Just det här projektet är ganska stort, vilket gör att de kanske gör fler än ett besök 

under produktionen” – Respondent 4 

Under intervjun uppdagas det att Svanen fått kritik från entreprenören.  Kritiken avser 

databashanteringen och den ekonomiska påföljden av att lägga in produkter. Via dialog 

med Svanen hävdes avgiften för produktregistrering i databasen tillsvidare.  

För att arbetsprocessen ska gå smidigt har respondenten upprättat interna checklistor 

anpassade för produktionsledningen. Erfarenhetsåterföring som berör respondenten 

görs i samband med kontinuerliga besök på arbetsplatsen. En milstolpe i 

erfarenhetsåterföringen är det slutgiltiga besöket på arbetsplatsen. Vid detta tillfälle 

medverkar även representanter från Svanen. 

Generellt anser respondenten att certifieringen är svår att orientera sig i. Respondenten 

tycker även att handläggningstiden ibland är för lång samt att projektets handläggare på 

Svanen dröjer med svar på frågor via mail. Av expansionsskäl tilldelades projektet en 

ny handläggare, dvs en ny kontaktperson. 

Som förbättringsförslag föreslår respondenter att produktionsledningen och 

kontaktpersoner från Svanen knyter en bra kontakt redan i uppstarten av produktionen. 

På så sätt blir det lättare för styrande befattning att höra av sig direkt med frågor som 

dyker upp.  
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4.1.4 Intervju med byggherre 
Respondenten arbetar som projektledare på beställarsidan för projektet kv Mars. Detta 

är bostadsbolagets första bostadsprojekt som använder sig av Svanen. Respondenten 

har tidigare kommit i kontakt med Svanen och är bekant med andra system som 

miljöbyggnad och SundaHus. 

Vid arbetet med förfrågningsunderlaget hade beställaren kontinuerlig dialog med 

Svanen. Kontakten avser frågor som handlar om hur arbetet kommer att se ut, vem som 

gör vad och vilka incitament certifieringen kan ge. Allteftersom projektet avancerat har 

involveringsgraden för beställaren minskat när det gäller agendor relaterat till Svanen. 

De tillfällen respondenten arbetar med certifieringen är vid avstämningar under 

byggmöten.  

Utöver uppstartsinsatsen och byggmötena anser respondenter att arbetet med Svanen 

tagit mer tid än förväntat. Projektet hade föreskrivits version 2.12, en beprövad version. 

Versionen ändrades därefter till version 3.0 eftersom den tidigare versionen har gått ut 

vid projektets färdigställande, 2018. 

”Bytet har vart lite krångligt men det är entreprenören som fått ta det tunga lasset”  

– Respondent 5 

Den stora skillnaden vid bytet var att Svanens databas var tom, något som inte nämnts 

i de tidigare samtal som respondenten haft med Svanens representant. 

Versionsändringen ligger till grund för ett ändrings och tilläggsarbete som är förenat 

med att bytet utgör en extra kostnad för entreprenören när de inte vet med säkerhet vilka 

material som kan användas.  Även en del föreskrivna produkter uppfyllde inte de nya 

kraven som ställs i version 3.0, vilket också resulterar i merjobb.  

Respondenten anser att Svanen borde lägga ner mer arbete med att skapa en utvecklad 

databas innan den nya serien tas i bruk. Till detta borde övergångsperioden vid en ny 

serie vara längre.  

I dagsläget ser Svanens databas inte på alla delar som behövs för att skapa ett komplett 

hus vilket gör att man behöver arbeta i två olika databaser. I det här projektet används 

Svanens egna och SundaHus databas för att få en komplett bild av projektet. Att enbart 

använda sig av Svanens databas hade underlättat menar respondenten. Då slipper man 

som kund den extra kostnaden som uppstår i merarbetet när man arbetar från två håll.  

En del bekymmer har uppkommit då Svanen samtidigt omorganiserat sig. Det har vid 

tillfällen varit svårt att få klara besked. På grund av detta överväger beställaren andra 

miljöcertifieringar i framtiden. Om Svanen vill hålla förtroendet för byggherren 

behöver de presentera sig själva bättre. Det finns andra system som inte har så hög 

avgift som Svanen, men som ger lika bra hus med betydligt lägre kostnader. 

  



Empiri 

25 

4.2 Kolla Parkstad 
Kolla Parkstad är ett bostadskvarter beläget i Kungsbacka, bestående av flera 

flerbostadsprojekt. En utav de medverkande byggföretagen i Kolla Parkstad är 

Veidekke Bygg AB och verkar som totalentreprenör i fem etapper. Alla etapper 

certifieras enligt Svanen version 2.13. Bostadsrättsförening Fladen är ett färdigställt 

flerbostadshus som studerats kvalitativt. Studien avser tillämpningen av Svanen i 

flerbostadshus, likt denna studie. Slutsatserna som framkommit avser 

förbättringsförslag som syftar till att utveckla arbetsprocessen, genom att effektivt 

arbeta med erfarenhetsåterföring, styrdokumentation och databasmodifiering. 

(Sandström, 2016).  

4.2.1 Intervju med styrande befattning 
Respondenten jobbar inom produktionsledning som arbetsledare. Svanen var fokus i 

hans examensarbete, där han var ytterst delaktig i upprättandet av brf Fladen. Projektet 

är numera ett Svanenmärkt flerbostadshus. Examensarbetet avser arbetsprocessen med 

Svanen och har studerats genom en fallstudie med egna observationer, intervjuer av 

nyckelpersoner inom Veidekke. Respondentens ansvar under studien var även att 

Svanenmärka projektet enligt version 2.13. 

Vid intervjun har respondenten påbörjat Veidekkes tredje respektive fjärde projekt 

inom samma stadsdel, brf. Bryggan samt brf. Seglet. Ansvarsområdet är detsamma som 

brf. Fladen och innefattar dokumentationshantering gällande Svanens krav.  Det 

handlar även om att samordna med underentreprenörer och framtagandet av bilagor från 

leverantörer och inskickning av produkter till Svanen. Respondentens inställning till 

Svanen är att det är en välkänd och gedigen certifiering. 

Arbetssättet med Svanen version 2.13 är att använda SundaHus egna databas, där 

företaget etablerat sig och kontinuerligt fyllt på med godkända produkter. Information 

avseende Svanens produktgrupp delas via ett internt projektrum samt på deras intranät. 

I projektrummet finns olika stöddokument som går att nyttja i projekten. Informationen 

är allt ifrån nyheter från Svanen som är aktuella för projekten till interna mailutskick 

angående stora kollektioner som godkänts.  

Godkännandeprocessen av ett material inleds först genom att leverantören fyller i en 

bilaga som avser produktens tekniska data. Därefter ska bilagan skickas in för 

granskning till Svanen. Vad man vill undvika i arbetsprocessen är att söka substitut för 

produkter som avslagits av Svanen, vilket är tidskrävande.  

”En tidsbov i brf. Fladens tidiga skede var när vi var tvungna att söka substitut. I detta 

fall skickade leverantören in bilagor till Svanen tre veckor senare. Då får man söka 

substitut och det kan ta tre veckor till.”– Respondent 6 

Sedan brf. Fladens tidiga produktionsskede har företaget avsatt resurser som specifikt 

jobbar mot Svanen. Ansvaret är att skicka in produktkollektioner från diverse 

leverantörer. Fördelen med att ha en person som tar fram godkända produkter är att 

arbetet ute i projekten går smidigare.  

”Alla centrala avtal med leverantörer är då godkända och det gör att vi ute i projekten 

sparar tid.” – Respondent 6 
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Från respondentens erfarenheter är det viktigt att kontinuerligt sköta dokumentering av 

obligatoriska samt poängbaserade krav. Har man struktur på dokumentationens viktiga 

skeden gällande Svanens krav förebygger man tidsförhinder. I projektens tidiga skeden 

bör Svanens krav bestämmas i dialog med underentreprenörer. Underentreprenörerna 

bör därefter få dokumenteringen inskickad så att kravet kan bockas av.  

”Det är svårt när man inte jobbat med Svanen innan, då är det ganska mycket att sätta 

sig in i, avseende dokumentering av obligatoriska krav, poängkrav. Även om Svanen 

följer en röd tråd borde Veidekke upprätta en guide som underlättar arbetet” – 

Respondent 6 

Respondenten anser att Veidekke borde upprätta en guide, innehållande flera mallar för 

hantering av obligatoriska och poängbaserade krav. Det blir enklare att värdera kraven 

för alla om man känner igen dokumentstrukturen. Som tidigare nämnt har man avsatt 

resurser inom företaget, med syfte att utöka databasen med godkända produkter. 

Däremot skulle arbetsbördan hos den här resursen avlastas om Svanen marknadsför sig 

mer riktat till leverantörer. På så sätt minskar jobbet för styrande befattning i produktion 

och effektiviserar processen. En motivering för leverantörer är att de kommer få fler 

kunder genom att fler projekt kan handla deras varor när de fått ett godkännande från 

Svanen.  

4.3 Sammanfattning av insamlad empiri 
Det finns en klar koppling mellan respondenternas erfarenheter. Kopplingen grundar 

sig i frågornas uppbyggnad men också genom att de återberättar erfarenheter som 

grundar sig i samma problem. Respondenterna är eniga om möjligheterna med 

certifieringen och de problem som orsakar merjobb, exempelvis databashanteringen, 

handläggningstid och ofta uppdaterade versioner. De två sistnämnda belyser också 

litteraturstudien, genom Tamm Hallström & Adamsson (2015). 

Möjligheterna med Svanen är stora ur en marknadsföringsaspekt eftersom märkningen 

är välkänd. Vilket framkommer ur intervjun med beställarsidan på kvarteret Mars och 

The Nordic Swan and companies – Is it worthwhile to acquire the Swan Label? av 

Kjeldsen et al., (2014). 

Svanens organisation befinner sig inom en utvecklingsprocess som påverkar de 

studerade projekten. Svanens kommunikation med kund blir lidande av det höga 

certifieringsintresset i Sverige. Ibland behöver styrande befattning i båda undersökta 

fallen följa upp mail som avser produkter som skall granskas för godkännanden.  
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5 Analys och resultat 
I detta kapitel analyseras den insamlade empirin från föregående kapitel. Empirin ställs 

i relation till informationen i det teoretiska ramverket. Med hjälp av analysen besvaras 

därefter frågeställningarna och kopplas till målet. 

5.1 Analys 
Om ett projekt ska märkas skickas först en licensansökan in och därefter tilldelas 

projektet en handläggare. När handläggaren tar kontakt bestäms datum för ett 

uppstartsmöte (Svanen, 2016f). Att ha en och samma handläggare är fördelaktigt då 

entreprenören har en väl insatt kontaktperson som kan svara på frågor under projektets 

gång. Utöver handledaren tilldelas också varje projekt en kontrollant som inte har 

kontakt med entreprenören i detta fall (Tamm Hallström & Adamsson, 2015). Detta gör 

att det blir svårt för företagen att kunna påverka resultat och risk. Resultatet blir att 

påtryckningar försvinner eftersom handledaren inte beslutar om ett projekts 

godkännande.  

I poängkraven som finns i kriteriedokumentet, vilket finns hänvisat i teoretiska 

ramverket, finns tveksamheter. I poängkriterierna får en byggnad lika antal poäng för 

att ha vitvaror av bästa energiklass som de får utav att placera hälften av alla 

cykelparkeringar under väderskydd. Teoretiskt sett kan en del viktiga krav ur 

miljösynpunkt väljas bort mot ett billigare alternativ.  

Vidare fördjupning bland de olika poängkriterierna uppdagas en möjlighet att förbättra 

miljötänket. Poängkrav 14, ”Gröna grepp” kan även ge poäng för idéer som gynnar 

byggnaden ur ett hållbart perspektiv. Projekten som certifierar enligt Svanen får därmed 

möjligheter att komma med idéer som kan bredda miljöaspekten vid husbyggnation. I 

poängkravet råder inte transparens eftersom skillnader i arbetsinsatser uppenbarar sig. 

Svanen borde belöna projekt som innefattar nytänk, med bakgrund i hållbarhetsarbetet. 

Med att uppmärksamma möjligheten med egna lösningar skapas utrymme för 

kreativitet. 

Version 3.0 är den första i Svanens senaste kriteriegeneration (Svanen, 2016f). 

rapporten tar både upp projekt från den tidigare versionen, 2.13 och 3.0. Skillnaderna 

ligger i kriteriedokumentet. En del punkter har tagits bort och vissa har lagts till eller 

ändrats. Att versionen kontinuerligt uppdateras är viktigt för att certifieringen ska ligga 

i tiden. Däremot kan andra problem uppkomma, vilket framkommit under intervjuerna. 

Det tydligaste problemet som lyfts fram i alla intervjuer som +hanterat version 3.0 är 

att Svanens databas var tom vid lansering. Entreprenören hade sparat mycket tid om 

Svanens produktbibliotek var bättre rustat. Ur Svanens perspektiv är det däremot ett 

smidigt sätt att få sin databas fylld med aktuella produkter. 

Ett problem som lyfts fram i litteraturstudien är att företag, i litteraturstudiens fall 

Axfood, ibland måste välja en annan aktör än den som egentligen har bäst produkt 

eftersom förstahandsvalet inte hunnit bli Svanenmärkt. I litteraturstudien handlar det 

om livsmedel men samma procedur finns inom byggsektorn (Tamm Hallström & 

Adamsson, 2015). Även om en tillverkare kanske har den bättre produkten, både 

kvalitéts- och miljömässigt får företagen välja ett annat alternativ. Detta drabbar i 

slutändan kunden i båda fallen då en bättre lämpad produkt valts bort på grund av att 

den inte blivit godkänd.  
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När Svanen ställs mot Miljöbyggnad i jämförlesen syns det att Svanen är en mer 

gedigen märkning överlag. En förklaring till detta är att Svanen inte har några nivåer i 

sin märkning, likt Miljöbyggnad, men också for att certifieringen totalt har fler krav 

med obligatoriska och poängbaserade kriterier. Vid studerande av Miljöbyggnads 

nästkommande version kan vi konstatera att det kommer finnas fler likheter med 

Svanen trots skilda utvarderingsmetoder. Materialaspekten har skärpts ytterliggare i 

Miljobyggnad 3.0. Fler byggvaror och farliga ämnen måste beaktas i större utstrackning 

samt en gräns för emissionsvarderna från byggvaror införts (SGBC, 2017c). 

Sammantaget visar intervjustudien från det undersökta fallet kv Mars på problem från 

olika synvinklar. Svanens databas är den gemensamma faktorn som respondenterna 

återkommer till. Vad det visar på är att Svanen inte hanterat databasen korrekt från 

början. Sedan starten av kvarteret Mars har entreprenören gett feedback till Svanen och 

fått gehör för riktad kritik. 

Fördelen med ovanstående situation är att utvecklingen av certifieringen sker snabbt, 

med ett öppet förhållningssätt. Genom snabba versionsläpp visar tiden vad som 

fungerar bra och vad som fungerar mindre bra.  

Ur ett miljöperspektiv gynnas samhället av snabba verkställanden av nyskapade 

versioner. Nackdelen är att relationen mellan Svanen och kunder drabbas, vilket syns 

ur intervjun med beställarsidan. Vid Tamm Hallström & Adamssons fallstudie om 

Svanens organisering och deras arbetssätt bekräftas det att snabba versionsläpp drabbar 

kundrelationen, oavsett produktgrupp. För att motverka missnöje bör de utveckla 

kommunikationen genom att ha dialog med kunden. Det ligger i Svanens intresse att 

upprätthålla sitt rykte eftersom märkningen idag är både prestigefylld och igenkännbar. 

Förslagsvis bör Svanen i framtidens versionsläpp avsätta mer resurser som riktar sig till  

marknadsföring mot leverantörer. Om flera leverantörer samarbetar växer biblioteket i 

Svanens databas. En motivering för leverantörer är att de når ut till fler projekt genom 

godkända produkter. På så sätt minskar jobbet för styrande befattning i produktion och 

effektiviserar processen. Entreprenören slipper att agera mellanhand i högre 

utsträckning, leverantören kan nå en ny målgrupp och Svanen kommer få en mer 

etablerad databas, som i sin tur generar mer pengar. Det skapar en situation som gynnar 

alla parter. 

Vad som framgick av intervjun från det färdigställda Svanenmärkta projektet är vikten 

av struktur, avseende dokumentationshantering. Det avser flera obligatoriska och 

poängbaserade krav indirekt, men påverkar även direkt genom det allmänna kravet, 

O15: Produktlista och loggbok över byggnaden.  

Med en god dokumentering blir det lättare att följa upp kringgående krav, likväl som 

när det är dags att riva byggnaden. För att skapa en god struktur har man antingen 

interna hjälpdokument eller en specialist som stödpelare.  

Ur intervjuerna framgår värdet av att ha en databas som hanterar alla bitar i ett hus. 

Respondenterna i produktionsledningen samt beställaren anser att Svanen inte tar 

hänsyn till exakt alla delar i ett projekt. Konsekvensen blir att entreprenören behöver 

arbeta i två olika databaser för att täcka hela projektet. Detta skulle kunna ligga till 

grund för att en annan miljöcertifiering väljs framför Svanen. 
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5.2 Hur ser processen för Svanencertifieringen av 
flerbostadshus ut? 

5.2.1 Ansökning 
Processen för att få en produkt märkt med Svanen sker genom att först vara licensierad 

av Miljömärkning Sverige. Produkten som man ansöker märkning om ställs mot 

kravställningen, beroende på produktgrupp, genom specifika, fastställda kriterier 

(Svanen, 2016e). Detta kan antingen byggherren eller entreprenören göra beroende på 

projektets bakgrund. Då ansökningsblanketten registrerats hos Miljömärkning Sverige 

blir projektet tilldelad en handläggare och ett uppstartsmöte genomförs. Då licensen 

erhållits och granskning genomförts av Miljömärkning Sverige har man som 

licensinnehavare fullt ansvar för att uppnå produktgruppens krav i byggprocessen.   

5.2.2 Tillvägagångssätt 
Nuvarande kriteriedokument för version 3.0 består av 41 obligatoriska krav, med 

beteckning O+, som kan antingen godkännas eller icke godkännas. Utöver dessa har 

man 14 poängkrav att förhålla sig till. Poängkraven betecknas som P+. Antalet poäng 

varierar beroende på projekttyp. För att få Svanlicens krävs att (Svanen, 2016f): 

• Samtliga obligatoriska krav uppfylls. 

• Minst det antal poäng som fastställs i krav O3 erhålls, för flerbostadshus 

skall 17 av 44 möjliga poäng uppfyllas. 

• Nordisk Miljömärkning har kontrollerat på plats. 

 

Rent praktiskt behöver samtliga produkter inneha ett godkännande från Svanen. Det 

uppnås genom produktgranskningar som kopplar tekniska data till rådande krav.  

Produkterna skickas kontinuerligt in till svanen som bilagor allt eftersom de skall 

implementeras i projektet.  

Vid projektets färdigställande görs en slutlig kontrollbesiktning av en 

utomstående kontrollant inom projektet från Svanen. Om byggprojektet uppnått 

de ställda kraven får projektet ett godkännande. Därefter registreras projektet som 

Svanenmärkt. 
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5.3 Hur gör entreprenören för att nå Svanenkraven? 

5.3.1 Organisation 
Entreprenören genomför projektet tillsammans med underentreprenörer. En extern 

konsult ingår även i projektorganisationen och bistår entreprenören med stödmaterial. 

För entreprenörer som utför ett Svanenprojekt för första gången underlättas 

arbetsgången med att involvera en specialist. Oavsett i vilken uträckning man jobbar 

med konsultmaterialet breddas tillvägagångssättet, då man inte har intern erfarenhet i 

stor uträckning.  

5.3.2 Arbetsprocess 
I samband med lansering av version 3.0 har arbetet med databasen förstorats. 

Anledningen är att Svanen vill prova om alla produkter med hänsyn till versionens krav. 

Entreprenören konstaterar att de ska vara i framkant med materialutskick för att 

förebygga mer tidsåtgång. Tidigare fick entreprenören lägga ner tid genom 

materialavslag från förprojektering. Produktionsledningen i kv Mars anser att 

personerna som låg bakom materialvalen hade gjort konsekventa bedömningar. Vad det 

visar på är att Svanens hantering inte sköttes korrekt. 

Processen av att certifiera en produkt är enligt följande:     

1. Kontakt med leverantör, ifyllnad av produktbilaga. 

2. Inskick av signerad bilaga till Svanen. 

Handläggning hos Svanen. 

3. Beslut för granskad produkt. 

Hantering av preliminära godkännanden från Svanen: 

1. Preliminärt godkännande via mail.  

2. Inskick av signerad bilaga till Svanen. 

 Eventuell uppföljning av preliminära godkännanden. 

3. Beslut för granskad produkt. 

 

När materialen blir godkända dokumenterar entreprenören var i byggnaden materialet 

ska finnas. I detta skede används SundaHus databas. Den används även för att granska 

framtida produkter eftersom SundaHus ger ut information om vilka certifieringar 

produkten innehar. SundaHus har ett komplett bibliotek och används som loggbok för 

att leva upp till ett obligatoriskt krav. Det ska finnas föreskrivet var ett material ska 

finnas.  Konsekvensen av kravet gör det lätt att följa upp kringgående krav, likväl som 

när det är dags att riva byggnaden.  

Vid tillämpning av Svanen i Kolla Parkstad tryckte respondenten på vikten av struktur 

avseende dokumentationshantering. Dokumentationshanteringen är kopplade till 

obligatoriska och poängbaserade krav. Underentreprenörer har eget ansvar till att leva 

upp till de krav som bestämts. Det innebär att föra loggbok och samordna bilagor som 

berör respektive underentreprenörs område. Slutligen skickas ifyllda bilagor in från 

entreprenören till Svanen.  
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5.4 Hur kan arbetsprocessen med Svanen förbättras för 
framtida byggprojekt? 

Frågeställningen syftar till att utreda faktorer och problemområden i 

certifieringsprocessen och hitta förbättringsåtgärder. Utifrån empiriinsamlingen har 

flera problemområden uppdagats och även förslag på förbättringsåtgärder med 

certifieringen.  

5.4.1 Kommunikation mellan Svanen och kund för utveckling 
Expansionen av Svanen kan i stort drabba projekten som är med och utvecklar 

certifieringen. God kommunikation med kund som jobbar i projekten är viktigt för att 

behålla kunder. I kv Mars har kontaktpersonen bytts ut på grund av expansion. Sedan 

den ersättaren tillkom har projektet och den nya kontaktpersonen inte etablerat kontakt. 

Det ligger i Svanens intresse att ta del av arbetet i projekten. Entreprenörer ger feedback 

i större utsträckning om det är högt i tak parterna emellan.  

När ett företag ansökt om licens tilldelar Miljömärkning Sverige AB projektet en 

handläggare som agerar rådgivare i projektet. Vid första mötet mellan handläggare och 

projektets involverade parter beslutar man om hur tiden disponeras i projektet samt hur 

man hanterar dokumentering av arbetet. Mötet skall mynna ut i en tidplan och 

dokumentationsplan. Handläggarens uppgift är att följa upp projektet genom ett 

kontrollbesök som genomförs oftast under produktionsskedet (Svanen, 2016e). 

5.4.2 Förbereda databasen 
I fem av sex intervjuer tog problemet med Svanens databas upp. Att lansera en ny serie 

med en tom databas som fylls på allt eftersom användarna skickar in material är i sig 

en smart lösning. Däremot krävs det mer av aktörerna och medför en del problem, vilket 

kommit fram i intervjustudien.  

För att göra övergången till en ny serie smidigare bör Svanen föra in produkter i det nya 

produktbiblioteket innan en ny version lanseras. På så sätt hade mycket tid sparats 

eftersom alla material inte behöver verifieras. Med en väl förberedd databas förebyggs 

komplikationer såsom substitut och bidrar till en mer kundanpassad arbetsprocess.  

5.4.3 Marknadsföring till leverantör för etablering av databas 
Förslagsvis kan Svanen förbereda sin databas genom att informera leverantörer om 

skärpta krav som resulterar i ett nytt produktbibliotek. En motivering för leverantörer 

är de får mer jobb eftersom de finns i Svanens produktdatabas. Entreprenören slipper 

att agera mellanhand i högre utsträckning, leverantören kan nå en ny målgrupp och 

Svanen kommer få en mer etablerad databas, som i sin tur generar mer pengar. 

5.4.4 Belöna gröna innovationer 
Avslutningsvis visade respondenterna i produktionsledningen Svanens obligatoriska 

krav och poängbaserade krav. Vad de uppfattade som felaktigt är poängkravens 

uppbyggnad. I version 3.0 råder inte transparens i antalet poäng.  

Gröna grepp är ett poängkrav som kan ge 0-3p, P14. Svanen har själva lagt fram förslag 

i poängkravet, men de kan även ge poäng för idéer som gynnar byggnaden ur ett hållbart 

perspektiv. Projekten som certifierar enligt Svanen får därmed möjligheter att komma 

med idéer som kan bredda miljöaspekten vid husbyggnation.  
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Förbättringsförslaget är att frånskilja föregående krav genom att införa ett ytterligare 

poängkrav, ”Gröna innovationer”. Med att uppmärksamma möjligheten med egna 

lösningar skapas utrymme för kreativitet i projekten. För att ge företagen incitament till 

att vilja plocka poäng genom ”Gröna innovationer” bör Svanen belöna projektet med 

en titel förslagsvis. På så sätt kan företagen marknadsföra sig genom ett tillföra nya 

lösningar i projekten. Förbättringsförslaget resulterar därmed till mer aktivt miljöarbete.  

5.5 Koppling till målet 
Målet med arbetet är att kunna kartlägga svagheter i arbetsprocessen för 

Svanencertifieringen och därefter ge förbättringsförslag. Svaret på frågeställningen 

”Hur ser processen för Svanencertifieringen av flerbostadshus ut?” tar upp processen 

från start till färdigställande. Samma gäller svaret på frågeställning 2 ”Hur gör 

entreprenören för att nå Svanenkraven”. Här tas entreprenörens verkliga process upp i 

en mer konkret beskrivning. Det är här svagheter i arbetsprocessen visat sig i båda 

projektfall. Detta uppfyller då delen i målet om att kunna kartlägga svagheter. 

De två föregående svaren är viktiga för att kunna besvara den sista frågeställningen som 

handlar om förbättringsförslag. Resultatet ger förslag på bland annat 

kommunikationsförbättringar, förberedelser inför en ny produktversion och hur svanen 

kan uppmuntra gröna innovationer. Med dessa förslag uppfylls målet.
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6 Diskussion och slutsatser 
I kapitlet diskuteras arbetet och resultatet i kapitel 5. Metodval och begränsningar 

diskuteras också i detta kapitel samt läggs förslag till framtida forskning fram.  

6.1 Resultatdiskussion 
Det presenterade resultatet anses tillförlitligt. Det teoretiska ramverket innehåller 

aktuell information från förstahandskällor. De är valda för att kunna svara på 

frågeställningen ”Hur ser processen för Svanencertifieringen av flerbostadshus ut?”. 

Teorierna hjälper också till att forma ett svar till ”Hur kan arbetsprocessen med Svanen 

förbättras för framtida byggprojekt?”. 

Genomförda fallstudier inom Svanens organisation och certifieringen ur ett 

företagsperspektiv bidrar till fördjupningar, i kombination med intervjuerna. 

Kopplingar mellan tillämpandet av Svanens från olika produktgrupper visar sig och 

bidrar till en högre tillförlitlighet till studien och mer generaliserbara resultat. 

Intervjufrågorna var utformade enligt Gillhams vetenskapliga intervjumetodik om 

semistrukturerade intervjuer. De var utformade så att respondenterna skulle kunna 

återge relevanta aspekter och upplevelser kring ämnet.  

Blomqvist och Hallin (2015) skriver i deras bok Metod för teknologer – examensarbete 

enligt 4-fas modellen att god validitet förutsätter hög reliabilitet, vilket empirin har. 

Empirin är hämtade erfarenheter från tillämpningen av Svanen, där hänvisar gjorts till 

pålitliga dokument. Varje intervju sammanfattades och skickades tillbaka till varje 

respondent för feedback, vilket höjer validiteten ytterligare.  

För att kunna ge förbättringsförslag är det bra att kunna se både hur det ser ut i teori och 

i praktiken, vilket speglar den första och andra frågeställningen. När de är besvarade 

finns information att svara på den sista frågeställningen och uppfylla målet. 

Med facit i hand hade rapporten haft en högre kvalitet om en omfattande jämförelse 

hade genomförts med en liknande certifiering. Mer spridda respondenter hade 

eventuellt gett en bredare bild på hur verkligheten ser ut, möjligtvis skulle rapporten 

tappat spets om den genomförts så. Certifieringsprocessen hade kunnat utföras mer 

fokuserat på obligatoriska krav samt poängbaserade krav. Det hade möjliggjort en bättre 

insikt i projektets framskridande och i entreprenörens arbetsprocess.     

Det uppnådda resultatet är trovärdigt och kan underlätta arbetsprocessen för både 

Svanen och entreprenörer i framtiden.  
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6.2 Metoddiskussion 
Metodvalet var en kvalitativ studie med semistrukturerade intervjuer som styrker upp 

litteraturstudie och dokumentanalys. Valet av en kvalitativ metod var lämpligt då 

rapportens frågeställningar fördelaktigt besvaras med hjälp av respondenternas 

erfarenheter och förslag. Valet av de intervjuade personerna grundades i att få en djup 

insikt i den styrande befattningens upplevelser vid hantering av Svanen version 3.0.  

Jämförelsen med Miljöbyggnad tydliggör skillnader och likheter med respektive 

certifiering, samt organisationernas utvecklingsarbete till framtida versioner. Det ger 

vidare perspektiv på vilka incitament som finns med att miljöcertifiera inom 

flerbostadshus. 

För att få en helhetsbild intervjuades också styrande befattning från ett redan färdigställt 

projekt från en annan entreprenör, vilket var givande. Semistrukturerade intervjuer är 

att föredra tillskillnad från strukturerade intervjuer. De ger en möjlighet att gå in på 

sidospår och på så vis ta del av expertis som respondenten besitter. Om ostrukturerade 

intervjuer skulle använts hade svaren vart svåra att koppla samman, vilket hade gjort 

det svårt att analysera.  

Att istället använda sig utav en enkätundersökning hade gjort att ett större 

helhetsperspektiv skulle kunna dragits. Däremot hade informationens validitet minskat, 

då det är svårt att mäta hur involverande deltagarna är i ämnet, vilket skulle kunna ge 

ett missvisande resultat. Även svar på kvalitativa fördjupningsfrågor som kom utav 

intervjuerna hade gåtts miste om, vilket är en kritisk byggsten för att kunna svara på 

frågeställningarna.   

6.3 Begränsningar 
För att hålla studien kvalitativ och inom kandidatarbetets ramar har tillämpningen av 

Svanen studerats i två stora flerbostadsprojekt. Utifrån litteraturstudien och empirin kan 

det konstateras att processen är den samma för alla företag vilket gör att resultatet kan 

antas vara generellt. Vid studiens empirinsamling var kv Mars mitt i produktion. Det 

innebär att alla problem inte blivit synliggjorda, och utgör en begränsning i studien. 

Avgränsningarna i inledningen är därför välbehövliga. En ytterligare begränsning i 

studien är att styrdokumenten hos entreprenörerna inte kunnat jämföras mot varandra. 

Anledningen är att styrdokumenten inom Veidekke är sekretessbelagda.  

6.4 Slutsatser och rekommendationer 
Problembeskrivningen beskriver ett ökat intresse för att använda Svanen när det 

kommer till att certifiera större hus så som flerbostadshus. Få studier har gjorts för just 

Svanen, till skillnad från LEED och BREEAM där det genomförts detaljerade studier. 

Resultatet av examensarbete skapar bättre möjligheter för företag att bilda sig en 

uppfattning kring certifieringen. Utöver detta kan studiens resultat användas för att: 

• Upplysa företag om tillämpningen av Svanen - Genom att ta del av empirin 

och analysen kan företag bilda sig en uppfattning om certifieringen.  

 

• Effektivisera certifieringsprocessen – Resultatet från studien visar 

tillämpningen av Svanen i flerbostadsprojekt, där rekommendationer och 

förbättringsförslag tas upp för att skapa en smidigare arbetsprocess och för att 

motverka fel.  
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6.5 Förslag till vidare forskning 
För att göra vidare forskning i området föreslås att studera andra entreprenadföretag i 

branschen inom samma ämnesområde. Detta för att skapa en än mer generaliserad 

teori om arbetsprocessen. En annan studie skulle kunna göras i en senare version i 

Svanens serie 3 för att se hur den fungerar när den blivit helt inkörd.  
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Bilaga 1 Intervjufrågor 

Intervjufrågor 

- Vilken roll har du i företaget? 

- Hur är din involveringsgrad i projekt vid hantering av Svanens krav? 

- I vilken utsträckning har du kontakt med Svanen? 

- Fanns Svanen med på agendan under projekteringen? 

- Hur arbetar ni med erfarenhetsåterföring kring Svanen? 

- Har du vid något annat tillfälle arbetat med andra miljöcertifieringar och hur tycker du 

att den/dem förhåller sig till Svanen? 

- Kan du beskriva för mig hur din arbetsprocess kring Svanen fungerar? 

- Hur är din syn på arbetsprocessen vid hantering av Svanens krav? 

- Vad anser du fungerar bra med hanteringen av Svanens krav? 

- Vad anser du fungerar mindre bra med hanteringen av Svanens krav? 

- Finns det fungerande moment man kan bygga vidare på? 

- Finns det bristfälliga moment man kan förbättra? 

- Önskar du dig något som kan hjälpa till i arbetet med Svanen?  
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Bilaga 2 Styrdokument 

 

 



Bilagor 

43 



Bilagor 

44 

 


