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Abstract 

Purpose: CEEQUAL is the only environmental certification system adapted for civil 
engineering that is used in Sweden. Although the system meets no competition, the 
demand for it is low. In order to understand how working with CEEQUAL developed 
from the translation of the manual to Swedish in 2014, the aim was to assess the climate 
for future CEEQUAL projects by examining the entrepreneurship’s attitudes, resources 
and implementation of CEEQUAL.  

Method: Interviews were conducted with respondents from four major construction 
companies in Sweden, where two companies previously performed CEEQUAL 
certified projects and two did not. The same questions were asked at each interview but 
follow-up question varied depending on the respondents’ answers. Each interview was 
recorded, transcribed and verified by the respondent. The interviews were 
supplemented with literature studies to get an even more comprehensive picture of what 
working with CEEQUAL looks like.  

Findings: CEEQUAL is a good certification system that contributes to various forms 
of development within all represented companies. LCA is a contribution that will 
probably be used for more and more projects. When it comes to CEEQUAL, it is often 
pointed out that CEEQUAL would be adapted to Swedish conditions. A translation was 
made but adapting CEEQUAL more to Swedish laws and working methods has not 
been possible. This because the CEEQUAL organization has been clear about the 
guidelines to be followed in CEEQUAL certification, which must be respected if 
CEEQUAL is the system to be used.  

Furthermore, the contractors consider that higher environmental requirements must 
come from the clients. In parallel, a sharpened legislation or environmental policy must 
be developed by the state to guide procurers in public procurement in order to achieve 
better environmental work.  

Implications: CEEQUAL is a well-functioning environmental certification system and 
by signing into it, you can find parts that can contribute to the business. It is apparent 
that no action is taken than law requires, so the state can contribute by tightening the 
laws and regulations that exist. Entrepreneurs want to be challenged and look forward 
to higher demands being requested. Increased communication between actors is a key 
factor in ensuring that sustainability work continues to evolve.  

Limitations: This paper has only included entrepreneurs, as the purpose has been to 
reflect their future with CEEQUAL. Although there are more certification systems 
regarding civil engineering than CEEQUAL, they are not included as they are not used 
in Sweden. A survey could have provided a broader scope for the work, but not the 
depth required to answer the questions. 

Keywords: Attitudes, CEEQUAL, contractors, environmental certification systems, 
implementation, resources, sustainable development. 
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Sammanfattning 

Syfte: CEEQUAL är det enda miljöcertifieringssystemet för anläggningsbranschen 
som används i Sverige. Trots att systemet inte är utsatt för någon som helst konkurrens 
är efterfrågan av det väldigt liten. För att förstå hur arbetet med CEEQUAL utvecklats 
från då att en översättning av manualen gjordes till svenska 2014 var målet att genom 
en undersökning av entreprenadföretagens attityder, resurser och implementering av 
CEEQUAL bedöma klimatet för framtida CEEQUAL-projekt. 

Metod: Intervjuer gjordes med respondenter från fyra stora entreprenadföretag i 
Sverige, där två företag tidigare utfört CEEQUAL-certifierade projekt och två inte hade 
det. Samma frågor ställdes vid varje intervju men följdfrågor varierade beroende på 
respondenternas svar. Varje intervju spelades in, transkriberades och verifierades av 
respondenten. Intervjuerna kompletterades med litteraturstudie för att få en ännu mer 
omfattande bild av hur arbetet ser ut med CEEQUAL.  

Resultat: CEEQUAL är ett bra certifieringssystem som bidragit till olika former av 
utveckling inom alla representerade företag. LCA är ett bidrag som förmodligen 
kommer användas vid allt fler projekt. När det talas om CEEQUAL påpekas allt för 
ofta att CEEQUAL skulle behöva anpassas till de svenska förhållandena. En 
översättning gjordes men att anpassa CEEQUAL mer till svenska lagar och arbetssätt 
har inte kunnat göras. Detta på grund av CEEQUAL-organisationen som varit tydliga 
med vilka riktlinjer som ska följas vid certifieringen av CEEQUAL, något som måste 
respekteras om det är CEEQUAL som ska användas.  

Vidare anser entreprenörerna att högre miljökrav måste komma från beställarsidan. 
Parallellt måste en skärpt lagstiftning eller en miljöpolicy tas fram av staten för att 
vägleda beställare vid offentlig upphandling för att uppnå bättre miljöarbete.  

Konsekvenser: CEEQUAL är ett väl fungerande miljöcertifieringssystem och genom 
att sätta sig in i det kan man hitta delar som kan bidra till verksamheten. Det framgår 
att det inte görs mer än vad lagar kräver, därmed kan staten bidra genom att skärpa de 
lagar och regler som finns. Entreprenörerna vill utmanas och ser positivt på att det ställs 
högre krav på dem. Ökad kommunikation mellan aktörerna är en nyckelfaktor för att 
hållbarhetsarbetet ska fortsätta utvecklas.  

Begränsningar: Arbetet har endast inkluderat entreprenörer, då syftet har varit att 
spegla deras framtid med CEEQUAL. Även om det finns fler certifieringssystem för 
anläggning än CEEQUAL har de inte inkluderats då de inte används i Sverige. En 
enkätundersökning hade kunnat ge en större bredd till arbetet, men inte det djup som 
har krävts för att svara på frågeställningarna. 

Nyckelord: Attityder, CEEQUAL, entreprenadföretag, hållbar utveckling, 
implementering, miljöcertifieringssystem, resurser. 
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1 Inledning 
Denna rapport skrivs vid Tekniska Högskolan i Jönköping och omfattar 15 
högskolepoäng. Rapporten utgör det avslutande examensarbetet för Byggnadsteknik-
programmet med inriktningen väg- och vattenbyggnadsteknik.  

1.1 Bakgrund 
Svenska Byggbranschens Utvecklingsfond (SBUF) är en verksamhet som stödjer 
forskning som behandlar utveckling inom byggbranschen (Svenska Byggbranschens 
Utvecklingsfond [SBUF], 2013a). De har bland annat gett stöd till forskning rörande 
miljöcertifieringssystemet CEEQUAL. Syftet med miljöcertifieringssystem är att bidra 
i utvecklingen till ökad hållbarhet (Sweden Green Building Council [SGBC], u.å.-a). 
CEEQUAL är ett miljöcertifieringssystem för anläggningsprojekt som ska få berörda 
aktörer att överträffa lagkrav för att nå mer hållbara resultat (SGBC, u.å.-b). Åtta 
svenska projekt hade i slutet på 2014 blivit certifierade med CEEQUAL (SGBC, u.å.-
c), vilket kan jämföras med över 400 certifierade byggnader samma år (SGBC, u.å.-d).  

1.2 Problembeskrivning 
Ett flertal utredningar om CEEQUAL:s användning i Sverige har genomförts av SBUF. 
Hållbarhetscertifiering med CEEQUAL i Sverige (Ek & Brinkhoff, 2013) är en av dessa 
utfört av NCC som utreder fördelar och brister med CEEQUAL utifrån två certifierade 
projekt. Resultatet visade på relativt diffusa fördelar, exempelvis får 
hållbarhetsfrågorna större tyngd vilket kan sporra till mer hållbara lösningar. Bristerna 
upplevs mer konkreta. Bland annat ansågs inte manualen vara anpassad till svenska 
förhållanden, samt att CEEQUAL inte är tillräckligt efterfrågat av svenska beställare. 
Ek och Brinkhoff (2013) nämner även i rapporten att en översättning av manualen 
skulle spara tid och arbete, då det finns många engelska fackuttryck. 2014 gjordes en 
översättning av CEEQUAL International manualen till svenska. Översättningen 
innebar ingen anpassning till svenska lagkrav eller förhållanden, utan endast att 
manualen blev tillgänglig på svenska (SGBC, u.å.-b). 

Vidare är Hållbar utveckling i anläggningsbranschen ett annat SBUF-projekt utfört av 
WSP, Trafikverket, NCC, Skanska och Peab där Del 1 syftar till att lägga grunden för 
hållbarhetscertifiering av anläggningsprojekt och ge kunskap om CEEQUAL. 
Undersökningens resultat visade att CEEQUAL ansågs vara fullt utvecklat, direkt 
applicerbart på svenska projekt och ha ett brett användningsområde (SBUF, 2013c). 
Del 2 belyste vad som måste arbetas mer aktivt med för ökad hållbarhet i svenska 
anläggningsprojekt. Resultatet visade på att det i allmänhet inte görs mer än vad lagen 
kräver, men att CEEQUAL fungerar som ett verktyg för att förbättra miljöarbetet 
(SBUF, 2013c). 

Artikeln Using public procurement to implement environmental policy: an empirical 
analysis angriper problemet från ett annat håll, då man menar på att om beställaren 
skulle ställa högre ”gröna” krav där anbud med höga miljöstandarder kan få extra poäng 
i jämförelse med mindre gröna anbud skulle det locka andra att utveckla gröna projekt 
(Lundberg, Marklund, Strömbäck & Sundström, 2015). Därav framgår beställarrollens 
ansvar i den hållbara utvecklingen och deras bidrag till fenomenet ”The vicious circle 
of blame” som innebär att olika aktörer beskyller varandra för att arbeta med hållbarhet 
går så långsamt framåt (Andelin, Sarasoja, Ventovuori & Junnila, 2014). 
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Ovanstående visar på att de undersökningar som genomförts trycker på brister och 
komplikationer med användandet av CEEQUAL i Sverige. De undersökningar som 
genomförts av SBUF är gjorda innan den svenska översättningen av manualen kom ut, 
det är därför aktuellt att genomföra en undersökning för att se vilken förändring som 
har skett. 

1.3 Mål och frågeställningar 
Genom att resonera kring entreprenadföretagens attityder, resurser och implementering 
av CEEQUAL är målet att bedöma klimatet för framtida CEEQUAL-projekt.  

Följande frågor ska besvaras för att uppnå det beskrivna målet: 

 Hur förhåller sig anläggningsbranschens entreprenadföretag till 
CEEQUAL idag? 

 Vilka faktorer driver eller begränsar entreprenadföretag att ta sig an 
CEEQUAL inför projekt? 

 På vilket sätt kan arbetet med CEEQUAL utvecklas för 
entreprenadföretagen? 

1.4 Avgränsningar 
Arbetet ska beskriva entreprenörens syn på tillämpningen av CEEQUAL i anläggnings-
projekt. Då CEEQUAL är det enda etablerade miljöcertifieringssystemet av 
anläggningsprojekt i Sverige kommer inte system från andra länder som inte är 
etablerade i Sverige att behandlas. 

1.5 Disposition 
Undersökningen inleds med en beskrivning av metod och genomförande. I detta kapitel 
beskrivs vilken undersökningsstrategi som valts. Här argumenteras även för vilka 
metoder som ska svara på vilka frågeställningar samt en beskrivning av dessa metoder. 
Ett resonemang kring trovärdigheten utifrån begreppen validitet och reliabilitet 
presenteras.  

Efter följer teoretiskt ramverk där teorier och källor som ger en bakgrund till 
frågeställningarna samt övriga rapporten beskrivs. Dessa teorier sammanfattas sedan 
där eventuella kopplingar beskrivs. 

All insamlad data sammanställs under kapitlet empiri. Först presenteras den insamlade 
empirin utifrån i förväg uppställda områden. Därefter kopplas den samman under 
sammanfattning av insamlad empiri.  

Den insamlade empirin analyseras i kapitlet analys och resultat. Där framkommer 
resultatet av studien. Frågeställningarna och målformuleringen besvaras sedan separat.  

I kapitlet diskussion och slutsatser diskuteras resultatet, metoden och begränsningar. 
Därefter ges slutsatser och rekommendationer. Kapitlet avslutas med förslag till vidare 
forskning.  
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2 Metod och genomförande 
Detta kapitel beskriver vilket angreppssätt samt vilka metoder som valts för denna 
studie.  

2.1 Undersökningsstrategi 
Studiens frågeställningar om CEEQUAL krävde en undersökning av verkligheten för 
att besvaras. För att få så relevanta svar som möjligt genomfördes en kvalitativ studie 
för att förstå variationer och strukturer hos företeelser, egenskaper och innebörder 
(Starrin & Svensson, 1994). 

Målet med undersökningen var att finna de faktorer som ligger till grund för klimatet 
med CEEQUAL. Detta fås genom personliga erfarenheter samt genomgång av 
dokumenterat material, som speglar nulägets attityder i branschen angående 
CEEQUAL. 

Intervju och litteraturstudie är de metoder som användes vid insamlingen av empirin. 
Därmed grundas empirin på tidigare forskning som genomförts inom ämnet samt på 
svar från intervjuer. Intervjuernas speglar en nuläget och den specifika gruppen, medan 
litteraturstudiens ger en grund till samband och helheten. Bearbetningen av all data 
gjordes kvalitativt då det inte är någon mätbar metod som använts och den insamlade 
empirin består av olika former av textmaterial (Patel & Davidsson, 2011). 

2.2 Koppling mellan frågeställningar och metoder för 
datainsamling 

Här förklaras syftena med frågeställningarna, varpå valda metoder för att besvara dem 
motiveras.  

 Hur förhåller sig anläggningsbranschens entreprenadföretag till 
CEEQUAL idag? 
Frågeställningen syftar på att lokalisera nuläget och besvarades med hjälp av 
litteraturstudie och intervjuer. Intervjuerna hölls med respondenter från entreprenad-
företag som både har utfört CEEQUAL-certifierade projekt och företag som inte har 
gjort det. Detta för att få en bredare information kring nuläget. Resultatet krävde en 
kvalitativ bearbetning av data. (Patel & Davidsson, 2011). 

Fördelen med att genomföra intervjuer är att respondenten var fri att bidra med egna 
tankar som kan ge nya synsätt som hade varit begränsade genom exempelvis enkäter 
(Patel & Davidsson, 2011). 

 Vilka faktorer driver eller begränsar entreprenadföretag att ta sig 
an CEEQUAL inför projekt? 
Syftet med frågeställningen var att förstå entreprenörernas inställning till CEEQUAL 
genom att ta del av upplevelser kring de möjligheter och problem. Frågeställningen 
besvarades genom intervjuer med både entreprenadföretag som har arbetat med 
CEEQUAL förut och företag som inte har det. För att besvara frågeställningen 
användes även en litteraturstudie.  

En litteraturstudie tillsammans med intervjuer ger en bra grund att förstå situationen 
bättre, då fås en förstahandskälla över hur verkligheten kan se ut utifrån upplevelser 
och erfarenheter från respondenten (Ahrne & Svensson, 2011). 
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 På vilket sätt kan arbetet med CEEQUAL utvecklas för 
entreprenadföretagen? 
Syftet med frågeställningen var att finna konkreta faktorer som påverkar användningen 
av CEEQUAL i Sverige. Frågeställningen besvarades med litteraturstudie och 
intervjuer med entreprenadföretag som har arbetat med CEEQUAL i tidigare projekt 
och entreprenadföretag som inte har det. Intervjuerna speglade respondenternas 
upplevelser av situationen och gjorde det möjligt att jämföra två perspektiv. 
Litteraturstudien kompletterade med övergripande information och kunskap för vidare 
analyserna.  

2.3 Valda metoder för datainsamling 
De metoder som tillämpats i denna studie är intervju och litteraturstudie. Respektive 
metod presenteras nedan.  

 Intervju 
Intervju är en undersökningsmetod för att samla in data baserad på frågor (Patel & 
Davidsson, 2011). Det finns olika typer av sätt att genomföra intervjuer, exempel på 
metoder är ostrukturerad-, halvstrukturerad- och strukturerad intervju (Gillham, 2008). 
I denna undersökning användes halvstrukturerade intervjuer, som innebär att samma 
frågor ställs till alla respondenter. Följdfrågor ställs för att leda vidare respondenterna i 
de fall aktuella punkter inte besvarades utifrån huvudfrågan. Frågorna karaktäriseras 
med att vara öppna, de är alltså inte ledande mot ett visst alternativ, utan respondenterna 
ges utrymme till personliga reflektioner (Gillham, 2008).  

Intervjufrågorna byggs upp systematiskt genom att först ringa in de områden som 
önskas besvaras utifrån undersökningens uppsatta mål och frågeställningar (Gillham, 
2008). Därefter formuleras frågor för varje område. När frågorna är tillfredsställande 
och täcker in de svarsområden som önskas bestäms dess ordning. Det är viktigt att lägga 
tid på att strukturera följdordningen för frågorna då den kommer att påverka vilken väg 
samtalet tar (Bell, 2016). 

För att underlätta vid informationsåterföringen spelas intervjuerna in vilket ger 
möjligheten att lyssna igenom dem flera gånger så inte information inte går förlorad för 
att det glöms bort. Det är viktigt att få tillåtelse av respondenten att spela in intervjun, 
samt att informera om hur materialet kommer användas (Bell, 2016). Intervjuerna 
transkriberas för möjligheten att läsa igenom intervjun flera gånger. Fördelen med 
transkribering är också att kunna skicka tillbaka resultatet till respondenten för 
möjligheten att rätta till missförstånd (Bell, 2016). 

 Litteraturstudie 
En litteraturstudie innebär att systematiskt söka, kritiskt granska och sammanställa 
litteratur inom ett ämne eller problemområde. Det finns olika sorters litteraturstudier. 
Till exempel genomförs en allmän litteraturstudie inför ett forskningsarbete för att 
redogöra empirins bakgrund eller kunskapsläget inom problemområdet. Därefter är 
systematisk litteraturstudie en metod för att besvara frågeställningar då den syftar till 
att testa en enskild hypotes. Målet är att identifiera så mycket evidens som möjligt från 
så många artiklar som möjligt. Av praktiska skäl går det inte att omfatta all litteratur. 
Den systematiska litteraturstudien, kontra den allmänna litteraturstudien, är mindre 
känslig för urval eftersom denna består av fler vetenskapliga artiklar (Eriksson Barajas, 
Forsberg & Wengström, 2013). 
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Begreppsanalys är också en form av litteraturstudie. Denna metod används för att reda 
ut vad ett begrepp innebär i allmän mening, ofta genom ordböcker av olika 
slag. Vidare klargörs begreppets meningsinnehåll och omfattning utifrån analyser och 
tolkningar. Med tiden kan begrepp förändras i budskap eller helt försvinna 
(Eriksson Barajas, Forsberg & Wengström, 2013). 

2.4 Arbetsgång 
Nedan beskrivs tillvägagångssättet vid tillämpningen av de valda metoderna. 

 Intervjuer 
Strategiskt valdes fyra stora entreprenadföretag i Sverige som utför anläggningsprojekt. 
Därefter valdes vem på företaget som skulle kontaktas. Lämpligast var någon som 
arbetar med miljö- och kvalitetsfrågor, eller någon som på något sätt varit i kontakt med 
CEEQUAL. Respondenterna kontaktades via telefon. Alla respondenterna vi sökte 
fanns inte positionerade i Jönköping, därför genomfördes intervjuer både på plats och 
via Skype. 

Intervjufrågorna konstruerades utifrån undersökningens mål, frågeställningar och det 
teoretiska ramverk. Efter att definierat de aktuella frågeområdena arrangerades 
ordningen i en följd så intervjuerna fick en naturlig gång.  

Innan intervjuerna genomfördes skickades intervjufrågorna till respondenterna för att 
de skulle få möjlighet att förbereda sig på dessa. Under intervjuerna agerade en person 
intervjuledare medan den andra lyssnade och antecknade. Intervjuerna spelades in och 
transkriberades. Det relevanta materialet sammanfattades och återgick till 
respondenterna som fick möjlighet att kommentera och ge synpunkter på huruvida svar 
uppfattats på rätt sätt eller inte. Den första intervjun genomfördes på plats på företagets 
kontor, de övriga genomfördes via Skypesamtal. Det insamlade materialet 
sammanställdes sedan tillsammans med litteraturstudien för att redovisas i 
empirikapitlet.  

 Litteraturstudie 
Litteraturstudien gav en bakgrund att jämföra empirin från intervjuerna med. Tidigare 
arbeten och undersökningar om CEEQUAL och dess tillämpning i Sverige nyttjades 
för att se den eventuella förändringen som skett. 

För att finna det material som använts vid litteraturstudien användes till att börja med 
databaserna Scopus och Sciencedirect. Sökorden ”environmental certification” 
tillsammans med ”road construction” användes, men gav inga relevanta träffar. 
Sökningen utökades genom att använda sökordet ”CEEQUAL”, vilket gav träffar om 
certifieringssystemet, men inga artiklar som var tillämpbara för det uppsatta problemet. 
Istället användes SBUF:s hemsida där sökordet CEEQUAL användes, vilket 
resulterade i tre aktuella rapporter för detta arbete.  

Sammanställningen av data i empirikapitlet utgick ifrån delområden som ringar in olika 
intervjufrågor. Därefter bearbetades empirin genom analyser kring samband och 
attityder för att se förändringar från tidigare undersökningar och eventuellt se hur 
framtiden kan tänkas se ut. 
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2.5 Trovärdighet 
Trovärdigheten diskuteras utifrån begreppen validitet och reliabilitet.  

I denna studie uppnås god validitet genom att rätt tillvägagångssätt tillämpas vid 
insamlandet av data. Detta säkras genom att studera tillvägagångssätt och upplägg vid 
genomförandet av en intervjubaserad studie innan intervjuerna genomförs och frågorna 
formuleras. För att undvika missförstånd fick respondenterna möjlighet att se materialet 
från intervjuerna, vilket bidrar till större säkerhet i resultatet (Grønmo, 2006). Vid 
transkribering av intervjuerna beaktas att resultat kan påverkas i och med att svar 
omformuleras för att göras tydligare. Resultat från litteraturstudien ger en grund till att 
jämföra svaren från intervjuerna. En triangulering gör att det går att finna bekräftelser 
eller skillnader vilket ökar validiteten i studien eftersom information bekräftas från flera 
håll (Patel & Davidsson, 2011). 

Vid god reliabilitet ska upprepade mätningar av samma företeelse ge samma resultat 
(Eriksson Barajas, Forsberg & Wengström, 2013). Detta uppnås i denna studie genom 
att vi alltid var två närvarande vid genomförandet av intervjuerna, då tolkningar av 
informationen och resonemang kan föras om vad båda uppfattat. Intervjuerna spelas in 
för att ge möjlighet till fler genomlyssningar vilket försäkrar att ingen information 
missas (Patel & Davidsson, 2011). Genom att i förväg skicka intervjufrågorna till 
respondenterna ges bra förutsättningar att få god respons.  

 



Teoretiskt ramverk 

7 

3 Teoretiskt ramverk 
Det teoretiska ramverket beskriver de områden som ligger till grund för 
undersökningen. Kapitlet är uppbyggt på tre teorier: Hållbar utveckling, Miljösystem 
och Circle of blame.  

3.1 Koppling mellan frågeställningar och teori 
Teorierna som presenteras är den informationsgrund som är nödvändig i analysen för 
att besvara frågeställningarna. Figur 1 illustrerar kopplingen mellan frågeställningar 
och teorier.  

Figur 1. Koppling mellan frågeställningar och teoretiskt ramverk. 

3.2 Hållbar utveckling 
Den mest välkända definitionen för hållbar utveckling lyder ”En hållbar utveckling är 
en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande 
generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov” (Brundtlandskommissionen 
refererad i Gulliksson & Holmgren, 2015). Definitionen sammanfattar en strävan efter 
balans mellan det sociala-, ekologiska- och ekonomiska systemet. Social hållbar 
utveckling kan kort definieras som ett samhälle som ”… är rättvist, jämlikt, 
inkluderande och demokratiskt. Det garanterar en rimlig livskvalitet för nuvarande och 
kommande generationer” (Gulliksson & Holmgren, 2015). Ekologisk hållbar 
utveckling har ett brett utbud av aspekter och definitioner men i Sverige är 
utgångspunkten de 16 miljökvalitetsmålen som är framtagna på uppdrag av den svenska 
regeringen (Naturvårdsverket, 2017a): 
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Ekonomisk hållbar utveckling är också ett begrepp med flera olika definitioner. 
Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm menar på att ekonomiska strukturer är 
skapade av människan och därför finns möjligheten att se det från olika perspektiv. Ett 
perspektiv menar på att ekonomisk hållbar utveckling är när ekonomiskt kapital inte 
tillåts öka om naturkapital eller socialt kapital minskar. Ur ett annat perspektiv är 
ekonomisk hållbar utveckling lika med ekonomisk tillväxt, detta innebär att ökat kapital 
tillåts bekosta natur- och socialt kapital (Kungliga Tekniska Högskolan [KTH], 2015).  

De sociala, ekologiska och ekonomiska systemen har ett tillhörande kapital som i olika 
former utgörs av resurser. Dessa kapital kallas humankapital (sociokulturella systemet), 
naturkapital (ekologiska systemet) och realkapital (ekonomiska systemet). 
Humankapitalet utgörs av exempelvis kunskap och personhälsa. Naturkapital utgörs av 
naturresurser som vatten och växter. Realkapital utgör det som tillverkas, till exempel 
hus och bilar. Naturkapital är grunden till humankapital som tillsammans gör att 
realkapital kan skapas. Realkapital utgör i sin tur påverkan på både miljön och samhället 
(Gulliksson & Holmgren, 2015). Hur de tre delarna av hållbarhet samverkar visas i figur 
2 där alla tre krävs för att nå en hållbar utveckling.  

Figur 2. De tre systemen, socialt, ekologi och ekonomi, sammanflätade med fokus 
på hållbar utveckling (KTH, u.å.).  

Påverkan går att mäta på olika sätt. Living Planet Index (LPI) mäter det ekologiska 
fotavtrycket och bruttonationalprodukten (BNP) mäter ekonomi. Det finns andra 
mätsystem som berör två eller alla tre aspekter, i hopp om att kunna mäta hållbar 
utveckling. Exempelvis miljöjusterad nationalprodukt (MNP) - grön BNP, är en 
kombination av de två tidigare nämnda mätsystemen. Hittills fungerar det mest som 
fingervisningar då det inte finns tillräckligt med information om vilka variabler som är 
relevanta vid mätning av hållbar utveckling. Fler variabler gör det också svårare att 
mäta och jämföra (Gulliksson & Holmgren, 2015).    

Olika länder, men också människor i samma land har inte allt för sällan olika åsikter 
och syn på de faktorer som förknippas med hållbar utveckling. I artikeln “Environment, 

 Begränsad klimatpåverkan 
 Frisk luft 
 Bara naturlig försurning  
 Giftfri miljö  
 Skyddande ozonskikt  
 Säker strålmiljö  
 Ingen övergödning  
 Levande sjöar och 

vattendrag  

 Grundvatten av god kvalitet  
 Hav i balans samt levande kust och skärgård  
 Myllrande våtmarker 
 Levande skogar  
 Ett rikt odlingslandskap 
 Storslagen fjällmiljö  
 God bebyggd miljö 
 Ett rikt växt- och djurliv 
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economy and society: fitting them together into sustainable development” säger 
författarna Giddings, Hopwood & O’Brien (2002, s.188): 

It is clear from all the debates about sustainable development is that 
there is no common philosophy. There are so many interpretations of 
sustainable development that it is safe to say that there is no such 
thing as sustainable development-ism… 

I artikeln Sustainable infrastructure operations (Shaw, Kenny, Kumar & Hood, 2012) 
beskrivs problematiken med generella ramverk kontra specifika ramverk. Generella 
ramverk är anpassade för att kunna tillämpas på flera områden eller i flera projekt vilket 
gör det svårare att specificera vissa kriterier. Specifika ramverk är anpassade för mer 
homogena projekt vilket ger färre användningsområden. Det påpekas även att 
övervägande kriterier i ”hållbar-hetscertifieringssystem” fokuserar på miljö medan 
ekonomiska- och sociala aspekter överskuggas. 

3.3 Miljösystem 
Sweden Green Building Council (SGCB) är en organisation som arbetar för ett hållbart 
samhälle. De erbjuder verktyg som miljöcertifieringssystem och utbildningar om 
hållbar utveckling. Inom organisationen medverkar olika företag inom byggsektorn, 
fastighetsägare, kommuner och akademiska institut för att tillsammans bidra till 
utveckling. Anledningen till att organisationen grundades 2009 var för att det politiska 
engagemanget för hållbarhetsfrågor var för lågt (SGBC, u.å.-e).  

Miljömärkning Sverige AB är ett statligt ägt bolag som har ansvar för miljömärk-
ningarna Svanen och EU-blomman (Svanen, u.å.). Bolagets syfte är att bidra till att 
övergripande mål i svensk konsumentpolitik uppfylls (Regeringen, u.å.-a). 
”Konsumenter ska ha makt och möjlighet att göra aktiva val” lyder den första meningen 
ur konsumentpolitik (Regeringen, u.å.-b).  

Swedish Standards Institute (SIS) är en ”ideell förening som driver och samordnar 
standardiseringen i Sverige” (Swedish Standards Institute [SIS], u.å.-a). Föreningen 
representerar Sverige i CEN, som är standardiseringsorganisationen för Europa, och 
ISO, som sträcker sig globalt. SIS jobbar mot allt från ideella organisationer och privata 
sektorn till kommuner och myndigheter (SIS, u.å.-a). 

Nyttan med miljöcertifieringssystem är att det är en vägvisning i vad som bör tänkas på 
vid hållbart byggande. Konsumenten får även en indikation på vilken nivå ett objekt 
har uppnått hållbarhet utifrån de krav som ställs av certifieringen. Certifieringssystemen 
hjälper till att driva på utvecklingen för ökad hållbarhet (SGBC, u.å.-a).   

I Sverige finns idag sex stycken vanliga miljöcertifieringssystem för byggobjekt: 

Av dessa är CEEQUAL det enda certifieringssystem som riktar sig mot 
anläggningsprojekt (SGBC, u.å.-a).  

 Miljöbyggnad 
 GreenBuilding  
 BREEAM SE 

 LEED 
 Svanen 
 CEEQUAL 



Teoretiskt ramverk 

10 

En verksamhet kan ISO-certifieras om de nivåer som eftersträvas uppfylls för de olika 
ledningssystemen:  

ISO 14001 är ett miljöledningssystem, detta utgör även grunden för EMAS som är ett 
miljöledningssystem framtagen av Europiska Unionen (EU) (Naturvårdsverket, 
2017b).   

Skillnaden mellan miljöcertifieringssystem och miljöledningssystem är: 

 Miljöledningssystem fungerar som en naturlig del i organisationen och 
eftersträvar ett mer hållbart arbetssätt.  

 Miljöcertifieringssystem nyttjas för hållbarhet i specifika projekt.  

 ISO 14001  
Det finns olika sorters styrmedel, bland annat för ekonomi, säkerhet och miljö. ISO 
14001 är ett miljöledningssystem som är internationellt erkända. ISO 14001 är den mest 
använda miljöstandarden i världen då det nyttjats i 170 olika länder. Syftet med ISO 
14001 är att en verksamhet ska arbeta mot att kontinuerligt minska den totala 
miljöbelastningen. En revidering av standarden gjordes 2015 och nya centrala begrepp 
som livscykelanalys har införts (SIS, u.å.-b).  

Miljöledningssystem synliggör verksamhetens ansvars- och förbättringsområden. Detta 
kan medföra optimering av resursförbrukningen, exempelvis minskad energi-
förbrukning, som är gynnsamt för både miljö och ekonomi (Morrow & Rondinelli, 
2002). Ett företag ökar sin trovärdighet genom att årligen kunna visa en godkänd 
miljöredovisning (Naturvårdsverket 2017b).  

Förfrågningsunderlag innehåller inte krav på specifika system, exempelvis ISO 14001, 
men kraven kan formuleras så att nivån uppnår dessa. Företag kan själva utforma sina 
styrmedel, problemet kan dock vara att det är svårt för företaget att bevisa att 
formuleringarna är likvärdiga. Genom att ha ett internationellt erkänt 
miljöledningssystem uppnås enlighet och det skapar bättre förutsättningar att kunna 
jämföra (Morrow & Rondinelli, 2002). 

 CEEQUAL 
Civil Engineering Environmental Quality Assessment and Awards Scheme 
(CEEQUAL) är utvecklat av brittiska Institution of Civil Engineers (ICE). 
Certifieringssystemet var till en början tillämpat för den engelska- och irländska 
marknaden, men sedan 2011 har det funnits en internationell version och det kom en 
svensk översättning 2014. I dagsläget är CEEQUAL det enda miljöcertifierings-
systemet för anläggningar som nyttjas i Sverige (SGBC, u.å.-b). 

Syftet med CEEQUAL är att motivera beställare, projektörer och entreprenörer att 
anstränga sig mer än vad lagarna kräver vad gäller hållbarhet och miljötänkande. 
Bedömningen sker utifrån hur väl projektet har hanterat hållbarhetsfrågor. Själva 
bedömningen sker genom att en assessor genomför egenbedömningar av arbetet utifrån 
en manual (SGBC, u.å.-b). En extern verifierare granskar sedan bedömningen. 

 ISO 9001 
 ISO 14001 

 ISO 26000 
 ISO 27000 
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Bedömningen ratificeras sedan av CEEQUAL som utfärdar ett certifikat som innehåller 
bedömningen samt betyg (SGBC, 2014). 

CEEQUAL är aktuellt för såväl entreprenörer som privata/offentliga beställare och 
projektörer. Systemet kan användas på projekt inom drift- och underhållsentreprenader, 
mark- och anläggningsarbete, infrastruktur och landskapsutformning. (SGBC, 2014)  

Områden som utvärderas i projekten är: 

1. Projektstrategi 
2. Projektledning 
3. Människor och Samhälle 
4. Markanvändning och Landskap 
5. Kulturhistorisk miljö 
6. Ekologi och Biologisk mångfald 
7. Vattenmiljö 
8. Fysiska resurser 
9. Transport 

Utmärkelsen beror även på vilka av följande skeden som bedömts: 

 Whole Team Award 
 Client & Design Award 
 Design Award 
 Design & Construction Award 
 Construction Award 

Projektet bedöms sedan efter en fyrgradig skala som baseras på den totala erhållna 
poängen: Pass, Good, Very Good och Excellent. (SGBC, u.å.-b) 

2015 valde BRE och CEEQUAL att slå ihop BREEAM och CEEQUAL, för att skapa 
ett miljöcertifieringssystem för infrastruktur för Storbritannien och resten av världen. 
BRE ska sätta ihop de bästa delarna av båda systemen för att skapa ett system som 
innehåller CEEQUAL:s processfokus och BREEAM:s tillgångsbaserade metod. 
CEEQUAL kommer under tiden av omarbetningen att fortsätta vara tillgängligt för 
certifiering. Sammanslagningen är tänkt att vara klar under 2017 (BRE, 2015).  

3.4 Circle of blame 
Miljö är ett aktuellt ämne på många håll, men är inte huvudfåran inom byggbranschen. 
Detta kan kopplas till ett fenomen som kallas för ”Circle of blame”, vilket innebär att 
olika intressenter skyller på varandra kring varför ingen satsar hållbart. Entreprenörerna 
anser sig inte bygga hållbart för att det inte är beställt. Projektörerna anser att beställarna 
inte är intresserade av att investera i hållbara projekt. Beställaren beställer inte hållbara 
projekt eftersom konsumenterna inte efterfrågar det. På samma gång tänker 
konsumenterna att utbudet av hållbara projekt är begränsade eftersom det byggs så få 
(Andelin, Sarasoja, Ventovuori & Junnila, 2014). För att kunna bryta den onda cirkeln 
krävs en förståelse för hur den uppkommit.  

 Beställarrollen 
Beställaren har en roll i projekten som innebär ansvar, beslutstagande och uppföljning 
(Hansson, Olander, Landin, Aulin & Persson, 2015). Inom bygg- och anläggnings-
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branschen innehar offentliga sektorn en viktig roll. Många stora projekt kommer från 
beställare tillhörande den offentliga sektorn och all bebyggelse upprättas utifrån 
byggplaner som den offentliga sektorn tillhandahåller. Trafikverket ansvarar för de 
statliga vägarna i landet och är också en stor beställare.  

En rapport från Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) menar på att staten har en 
viktig roll i kommunernas klimatanpassningsarbete. Staten måste skapa bättre 
förutsättningar, exempelvis investeringsmedel, effektivare styrmedel, samordning och 
bättre underlag till kommunerna för klimatanpassad planering. Om inte kommer en stor 
del av kommunernas potential att få förlorad (Sveriges Kommuner och Landsting 
[SKL], 2011). 

Lagen om offentlig upphandling (LOU) styr i sin tur vilka krav som kan ställas av 
offentliga beställare, det primära syftet är att nyttja offentliga medel på bästa sätt, detta 
genom konkurrens, inte miljöanpassning. Staten har möjligheten att påverka 
producenter inom en mängd branscher för att få dem att tillämpa mer miljövänlig 
produktionsteknik (Konkurrensverket, 2009).  

 Grön offentlig upphandling  
Grön offentlig upphandling heter på engelska Green public procurement (GPP) och 
innebär att vid offentliga kontrakt väga in olika miljökriterier, utöver kvalitets-
kriterierna som finns idag. GPP är ett marknadsbaserat styrmedel som innebär att 
kundtryck och beställarinitiativ avgör framgången av användandet. Det är alltså ett 
frivilligt styrmedel som varken kommuner eller landsting är skyldiga att införa, men 
hade kunnat nyttja för att uppvisa gott exempel (Naturvårdsverket, 2010).  

Eftersom den offentliga sektorn utgör en betydande del i landets ekonomi kan 
köpkraften påverka produktion och konsumtion. Vad som krävs är att beställare ser 
förmånerna med miljökriterierna och är villiga att investera i mer miljövänliga 
alternativ (Lundberg, Marklund, Strömbäck & Sundström, 2015). En undersökning av 
Naturvårdsverket visar på att det finns tre nyckelfaktorer som avgör ifall GPP används 
eller inte: 

 Politiskt stöd – det efterfrågas en tydlig, välförankrad miljöpolicy att följa.  
 Osäkerhet om hur miljökrav kan ställas – ovana att ställa miljökrav skapar 

osäkerhet för hur dessa kan ställas i förhållande till regelverken kring offentlig 
upphandling.  

 Individuellt engagemang – att verksamhetsutövare och upphandlare driver på 
så att miljökrav ställs.  

Som stöd i processen för GPP framställde Naturvårdsverket en handlingsplan men 
slutsatsen blev att grunden till problemet med bristande kunskap, osäkerhet om 
regelverket och svagt politiskt engagemang kvarstår. På grund av heterogena 
målgrupper försvårades arbetet att framställa rätt sorts stöd. Staten står inför en 
utmaning vid införandet av GPP (Naturvårdsverket, 2010).  
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3.5 Sammanfattning av valda teorier 
Hållbar utveckling är den grundteori som de övriga teorierna bygger vidare på. 
Miljösystem finns för att leda arbetet med hållbarhet. Miljöledningssystem och miljö-
certifieringssystem är i sig verktyg att använda vid utförandet av hållbarhetsåtgärder. 
Circle of blame ligger i andra änden av hållbar utveckling, då den teorin förklarar ett 
fenomen som innebär en begränsning av utvecklingen. Teorierna beställarroll och grön 
offentlig upphandling är två delar som i sig är en del av ”cirkeln”. Den första beskriver 
en av aktörerna i ”cirkeln” och den andra ett försök till att väga in hållbarhet i 
upphandlingar. Tillsammans ger dessa områden en bakgrund till de frågeställningar 
som ska besvaras, samt att de ger förutsättningar och underlag att koppla mot den 
insamlade empirin. De teorier som tas upp utgår från begreppet hållbar utveckling och 
bygger sedan vidare mot områden som behandlar hållbar utveckling inom ramar som 
är aktuella för den genomförda undersökningen, se figur 3. 

Figur 3. Beskrivning av hur teorierna bygger på varandra.  
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4 Empiri 
Empirin presenteras och delas upp utifrån den litteraturstudie och de intervjuer som 
genomförts.  

4.1 Litteraturstudie 
Litteraturstudien delas upp efter tillämpning, fördelar och brister med CEEQUAL. 

 Tillämpning 
I rapporten Hållbarhetscertifiering av anläggningsprojekt Del 2 redovisas resultatet av 
användningen av CEEQUAL på två projekt. Följande slutsatser drogs: 

 Går inte att säga om projektet presterat bättre än svensk normnivå då 
CEEQUAL baseras på brittiska lagkrav. 

 CEEQUAL bedömer endast om dokument kravställda av beställaren tagits 
fram, de kontrolleras inte.  

 Det är viktigt att CEEQUAL tas med tidigt för att systemet ska kunna influera 
planeringsprocessen.  

 CEEQUAL medför en större medvetenhet om miljöfrågorna i 
projektorganisationen.  

 Miljöfrågorna måste tas upp under projekteringen för att ge resultat i 
produktionen.  

 Om CEEQUAL ska användas krävs en kontroll över hur väl Englands och 
Sveriges lagar och krav stämmer överens, då CEEQUAL ska belöna 
miljöinsatser som gör mer än lagar och krav.  

(SBUF, 2013c). 

 Fördelar med CEEQUAL 
I rapporten Hållbarhetscertifiering av anläggningsprojekt Del 1 som togs fram av SBUF 
2013 framgick följande saker som fördelar med CEEQUAL: 

 Medför att miljöfrågorna blir mer integrerade med projektledningen, än vad som 
annars kanske varit fallet. Under hela projektets gång är det någon som arbetar 
med de krav CEEQUAL sätter upp, vilket medför att de kommer upp till 
diskussion och inte glöms bort. Hållbarhetsfrågorna får större tyngd i projektet.  

 CEEQUAL medför att miljöfrågorna hanteras i projektet löpande i ett tidigt 
skede.  

 Förutbestämt vilka hållbarhetskrav som är okej att ställa. 
 Jämförbart och internationellt. Troligt att vissa internationella aktörer 

kravställer CEEQUAL i framtiden. 
 Bra områden, bredare än klassningssystemen för fastighetsbranschen.  
 Bra med olika typer av Awards. 
 Att använda CEEQUAL medför PR-mässiga fördelar om man lyckas ladda 

systemet med ”miljövibbar”. Då det är viktigt att systemet förknippas med god 
hållbarhet bör en hel del energi läggas på kommunikativa av detta.  

(SBUF, 2013b). 
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Fler fördelar framgår i rapporten Hållbarhetscertifiering med CEEQUAL i Sverige, som 
togs fram av NCC med stöd av SBUF. Fördelar med att certifiera ett projekt enligt 
CEEQUAL är att det: 

 Innebär en systematisk hantering av hållbarhetsfrågorna. 
 Ger hållbarhetsfrågorna större tyngd, vilket kan sporra till mer hållbara 

lösningar. 
 Förenklar måluppföljning och erfarenhetsåterföring. 
 Kunskapsspridning. 
 Synliggör och sammanfattar hållbarhetsarbetet. 
 Ger en marknadsmässig fördel. 
 Ger möjlighet till internationell jämförelse. 
 Har en flexibel och gedigen certifieringsprocess. 

(Ek & Brinkhoff, 2013). 

 Brister med CEEQUAL 
I rapporten Hållbarhetscertifiering av anläggningsprojekt Del 1 som togs fram av SBUF 
2013 framgick följande saker som brister med CEEQUAL: 

 Kan användas i marknadsföringssyfte oavsett vilket betyg projektet får, och 
oavsett om bara en del av projektet/en viss fas är certifierat. 

 Behöver anpassas till svenska förhållanden. Dock skiljer grader av anpassning 
– vissa menar att det ska finnas en svensk version av manualen medan andra 
menar att systemet ska anpassas till svensk lag och praxis. 

 CEEQUAL tillåter beställaren att komma in i certifieringsprocessen sent, vilket 
inte syns på betyget. Detta medför att påverkansmöjligheten är begränsad, vilket 
inte syns i slutändan.  

 Mängden konkreta krav är för få – mer siffror etc. 
 Bör vara mer fokus på socialt ansvarstagande än vad det är, miljöfrågorna 

arbetar vi redan med.  
 Den internationella viktningen av systemet är svår att få till.  
 Kräver för mycket resurser (tid och pengar), för stor organisation och medför 

för mycket byråkrati.  
 Drivs av ett företag med vinstintresse. 
 För lite tid för verifierarna att granska, vilket gör att de inte kollar upp alla bevis. 
 CEEQUAL bör titta mer på uppföljning; att de krav som ställs (i avtal, vid 

upphandling etc.) följs. 

(SBUF, 2013b). 

Fler fördelar framgår i rapporten Hållbarhetscertifiering med CEEQUAL i Sverige, som 
togs fram av NCC med stöd av SBUF. Bristerna med CEEQUAL är att det: 

 Innehåller ett visst mått av subjektivitet i bedömningen. 
 I dagsläget tar tid från projektet för att hantera certifieringen. 
 Inte finns så mycket tid för verifierare att granska projektet. 
 Inte är anpassat till svenska förhållanden (samtidigt en fördel då det möjliggör 

internationell jämförelse). 
 Har en något svårtillgänglig manual. 
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 Tenderar att ge höga betyg genomsnitt vilket kan minska värdet av en 
certifiering. 

 Inte bedömer alla aspekter av hållbarhet. 
 I dagsläget inte finns en stor efterfrågan hos kunder.  

(Ek & Brinkhoff, 2013). 

4.2 Intervjuer 
Detta kapitel delas upp efter avsnitt som intervjuerna delats upp i. Under varje avsnitt 
presenteras svaret från samtliga respondenter.  

Respondenternas svar presenteras anonymt för att inte upplevas representativa för 
företagen. Varje respondent benämns med en siffra mellan 1 och 5. För information om 
respondenterna samt intervjuerna, se tabell 1. Intervjufrågorna återfinns i Bilaga 1. För 
fullständiga intervjuer se bilaga 2. 

Tabell 1. Sammanställd information om intervjuerna, företag, respondent, 
position, datum för varje intervju samt intervjuform.  

 

 Arbetssätt och resultat 
Respondent 1 och 4 har inställningen att CEEQUAL är ett genomtänkt och strukturerat 
sätt att arbeta efter. Respondent 1 konstaterar att arbetssättet innehåller mycket 
kvalitetssäkring, vilket kräver att man tänker igenom beslut och för en dokumentation. 
Respondent 4 poängterar att frågorna kan användas som vägledning i och med att det 
är en organisation bakom som har tänkt till. Det är bra när en utomstående part kan 
verifiera/intyga att man har uppfyllt vissa krav. Man ska ha ett certifikat för att 
organisationen vill utveckla sig, inte för certifikatets skull. 

Respondent 2 upplevde att det krävs en ganska stor omställning för att arbeta med 
CEEQUAL, dels för medarbetare men även för att beställare ska se nyttan. Det krävs 
även ett visst administrativt arbete i uppstarten av projekt. Dokumentation sker löpande 

Företag NCC  Skanska  Svevia Peab 

Respondenter  Emma 
Sigonius 

Marie Kruså  

Louise Alström Anders 
Lindström 

Johanna 
Weckström 

Titel Entreprenad-
ingenjör 

Kvalificerad 
specialist 
inom 
markmiljö 

Hållbar 
affärsutvecklare  

Miljöchef Miljösamordnare, 
CEEQUAL-
assessor 

Intervjudatum 04-04-2017 05-04-2017 11-04-2017 19-04-2017 

Mötestyp Platsmöte Skypemöte Skypemöte Skypemöte 
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under projektets gång. Respondent 1 tyckte inte att det krävdes mycket omställningar, 
men det behövs en ledande och drivande person. En tydlig information behöver också 
gå ut till de berörda i projektet. Respondent 3 tycker inte att det är speciellt komplicerat 
att anpassa arbetsmetoderna till ett CEEQUAL-projekt, men att det är viktigt att 
CEEQUAL kommer med tidigt i projektet. Om det bestäms i efterhand kan nödvändig 
dokumentation saknas.  

Alla är överens om att resultatet av att arbeta med CEEQUAL och miljöcertifierings-
system ger förbättringsmöjligheter, respondent 5 poängterade marknadsförings-
möjligheterna. Respondent 1 menar på att det leder till ett bättre miljöarbete genom det 
grundliga arbete det medför. Det blir även ekonomiskt lönsamt att arbeta efter dessa 
krav vad gäller materialhantering och transporter. Respondent 4 poängterar att de 
istället för att sticka ut med enskilda projekt väljer de metoder de ser fungerar och 
tillämpar dem i alla projekt. Respondent 3 sade att om CEEQUAL räknas med tidigt i 
planeringen finns alla möjligheter att uppnå goda resultat. 

 CEEQUAL-manualen 
Respondent 2 konstaterar att den engelska manualen är bra, men den innehåller långa 
meningar och svåra ord. Det är mycket text, men det krävs för att förstå frågorna. Både 
respondent 1 och 2 uttrycker att de hellre utgår från den engelska manualen än den 
svenska då den svenska innehåller vissa ofullständiga översättningar. Respondent 3 
poängterade även att en svårighet med manualen är att vissa förhållanden som beskrivs 
utifrån engelsk lagstiftning blir komplicerade att applicera i Sverige. Respondent 3 
uppfattar manualen som väldigt logisk bara man satt sig in i den. Respondenten var med 
vid arbetet med översättningen av manualen till svenska. CEEQUAL som organisation 
var tydliga med hur saker och ting skulle göras, om det hade gått att tolka lite mer hade 
resultatet kunnat bli ännu bättre för de svenska förhållandena. Respondenten anser ändå 
att resultatet blev riktigt bra. Respondent 4 förklarade att företaget tittat på 
frågeställningarna från CEEQUAL och ansåg att alla frågor inte var tillämpbara på det 
projekt som manualen/systemet testats mot. 

 Arbete med miljöcertifieringssystem och CEEQUAL 
Respondent 5 beskrev att hussidan ligger långt före anläggningssidan vad gäller 
certifieringar. Hussidan har hittat ett mervärde i hållbart byggande, att certifiera ger ett 
ökat värde i byggnaden, vilket inte sker med en CEEQUAL-certifiering. Respondent 1 
förklarade att de flesta husbyggnadsprojekt, kontor och kommersiella fastigheterna 
certifieras inom företaget. Certifieringar förekommer mer på hussidan än det gör på 
anläggningssidan. Det är däremot känt inom hela organisationen vad CEEQUAL är för 
något. Respondent 4:s företag har tagit till sig det som är krav i sina rutiner och 
genomför granskningar för att kontrollera att dessa rutiner sedan följs. Respondent 3:s 
företag har ett verksamhetsledningssystem som är anpassat till ISO 14001 och ISO 
9001. Respondenten förklarade att vikten av att certifiera varierar utifrån vad man säljer 
för produkt. Husbyggnad och tillverkning av material, såsom betong och asfalt, behöver 
certifieringar för att vara konkurrenskraftiga, den efterfrågan finns ännu inte på 
anläggningssidan.  

Respondent 5:s företag genomför ett utvecklingsarbete där mycket resurser läggs för att 
anpassa den mer mot CEEQUAL. I företagets grunddokument saknas vissa delar för att 
de ska kunna användas som bevis mot CEEQUAL och därför sker en omarbetning av 
dessa. Respondent 1:s företag har många utbildade assessorer, men kommer inte att 
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utbilda fler om det inte uppstår ett behov. De försöker i många projekt föreslå 
CEEQUAL. Respondent 3 och 4:s företag lägger inga resurser på att öka användningen 
av CEEQUAL.  

Respondent 5 förklarade att för att företaget ska använda CEEQUAL i fler projekt krävs 
det att beställare kräver det i upphandlingarna och att det får ett mervärde. Ett mervärde 
skulle då exempelvis kunna vara klimatkalkyl eller klimatkompensation. Man har tagit 
initiativ till CEEQUAL på egen hand i projekt. Beställarens reaktion på det brukar vara 
att fråga vad det innebär för merkostnad, samt vad vinningen för dem blir. Respondent 
1 vill ha krav från beställare för att använda sig av CEEQUAL. Man vill även se ett 
mervärde tillsammans med kund. Man har i vissa projekt tagit egna initiativ till att 
använda CEEQUAL, men det är inget man kommer fortsätta med. Respondent 4:s 
företag kommer själva inte att ta något initiativ för att utveckla arbetet med CEEQUAL, 
men ta sig an det om det ställs som krav från kund. Respondenten säger att man inte 
kan göra något som inte kunden beställt. Respondent 3 svarade att man inte kan veta 
om CEEQUAL kommer vara den enda vägen framåt. Anläggningsbranschen är inte så 
långt fram i dagsläget vad gäller hållbarhetsfrågorna. Man säger dock att hållbarhets-
frågan över lag är på väg in i branschen. Man har fört diskussion om att använda 
CEEQUAL utan att beställaren är med på det och företaget kan tänka sig att göra det. 

 Förbättringsområden 
Respondent 2 menade på att CEEQUAL inte passar helt till de svenska förhållandena 
då systemet hänvisar till specifika riktlinjer och lagar för Storbritannien, som inte är 
detsamma i Sverige. Detta byggs på av respondent 1 som förklarade att även om den 
internationella versionen av CEEQUAL är bättre anpassad är den fortfarande väldigt 
generell. Den internationella versionen skulle kunna anpassas mer mot de svenska 
förhållandena. Exempelvis ger frågor om avfallshantering poäng i CEEQUAL, något 
som är standard i svensk lagstiftning att jobba efter. Respondent 3 tycker att mer 
heltäckande arbetsmiljöfrågor skulle ge ett mer fullständigt system. Anledning att det 
inte satsats på arbetsmiljöfrågorna är att det regleras av lagstiftningar.  

 Inställning till CEEQUAL 
Respondent 1 och 2:s företag har resurser att genomföra ett projekt med CEEQUAL 
om det ställs krav på detta. De svarade även att de ser att arbeta med CEEQUAL som 
något positivt. Respondent 5 sade att om man lyckas med att hålla nere kostnaderna i 
ett CEEQUAL-projekt skulle bidra till att fler projekt genomförs på samma sätt och 
man kan nyttja resurser på bästa sätt. Respondent 4 svarade att, om det skulle ställas 
krav på det, finns en möjlighet att de i så fall kan göra det. De ser positivt på att använda 
certifieringssystem eftersom det ger förbättringar i projekt. Respondent 3 svarade att 
företaget inte fullt ut har resurser att lägga på CEEQUAL-projekt. Det är på grund av 
att fler affärsområden berörs, och alla då inte alltid är beredda att lägga de resurser som 
krävs. Samtliga företag svarade att de ser att ett projekt ska certifieras med CEEQUAL 
som något positivt. Respondent 3 med tillägget att det samarbete processen skulle 
innebära skulle vara mycket positiv för hela projektorganisationen.  

Samtliga företag tyckte alla att den metodik som används vid arbete med CEEQUAL 
kan medföra arbetssätt som kan tillämpas i vanliga projekt. respondent 1 och 2 
förklarade att de på olika sätt och i olika utsträckning i framtiden kan börja tillämpa 
arbetssätt från CEEQUAL i sina vanliga projekt. Även respondent 4 ser nyttan med att 
använda de framarbetade metoderna. Respondent 3 anser att det inte är så svårt att nå 
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ett lägre betyg, då vissa saker som redan görs idag i projekt ger poäng i CEEQUAL. 
Respondent 1:s företag har ingen utarbetad metod för kunskapsöverföring vid 
CEEQUAL-projekt, men vid uppstarten av projekt hjälper erfarna personer till och 
fungerar som mentorer. Det finns även en sammanställning av de frågor och bevis som 
använts i tidigare projekt för att underlätta vid nya.  

Respondent 4 och 5 står bakom påståendet att svårigheterna med CEEQUAL beror till 
viss del på att det är oetablerat. Respondent 1 menade på att CEEQUAL inte har blivit 
så etablerat har att göra med att man saknar ett tydligt mervärde i certifikatet, jämfört 
med dem certifieringar som finns inom husbyggnad. Just att det saknas ett mervärde är 
något som även respondent 3 tar upp. Respondenten nämner även att resurser kan vara 
en del i det hela. Både respondent 1 och 2 nämner klimatkalkyler och LCA 
(livscykelanalys) och att arbetet med det kommer att öka till följd av arbetet med 
CEEQUAL. 

 Framtida utveckling 
De intervjuade är oeniga vad gäller CEEQUALs framtid i Sverige. Respondent 2 och 5 
sade att det kommer att öka, respondent 1 ser inte att det kommer ske någon stor 
förändring, men det hänger på beställarna att välja att jobba med det. Respondent 4 ser 
inte att det kommer att utvecklas så länge inte kunden kräver det. Eftersom trafikverket 
inte satsat på CEEQUAL har inte de heller gjort det. Inte heller respondent 3 tror att det 
kommer att ske någon ökning, men det visar sig vad som händer efter 
sammanslagningen med BREEAM. Respondenten är inte heller säker på vilket värde 
en CEEQUAL-stämpel har inom marknadsföring.  

Alla står bakom att certifieringssystem är ett bra sätt att visa sina ansträngningar, men 
respondent 1, 3 och 4 påstår att det inte är en nödvändighet för att bygga hållbart. 
Respondent 2 tycker att certifieringssystem är ett bra sätt att visa vad hållbarhet är och 
på så vis visa att det man gör är hållbart. Det är inte ett alternativ att gå bakåt, alltså 
kommer arbetet för hållbarhet att öka. Respondent 1 poängterar att certifieringssystem 
medför ett systematiskt arbetssätt. Enligt respondent 4 sparar det tid att använda 
certifieringssystem då det finns färdiga frågor att utgå ifrån.  

 Circle of blame 
Det var inget av företagen som innan kände igen begreppet circle of blame. Respondent 
3 och 5 kunde kännas vid att intressenter skyller på varandra, företag 3 med tillägget att 
det inte är speciellt utbrett och att man har höjt sig över den nivån. Respondent 1 och 4 
kände inte att det var något som upplevts, men företag 4 sade att det går att relatera till.  

På frågan vad det egna företaget kan göra för att bryta den onda cirkeln svarade 
respondent 4 och 5 att de kan påverka transporter i viss utsträckning, men inget av 
företagen kan peka på något som kan förändras inom verksamheten. Respondent 4 
konstaterar att man gör det som kan göras.  

Alla respondenter svarar att mycket ansvar ligger på beställaren. Respondent 4 och 5 
menar att det är beställaren som sätter målen, men att projektören har en viss möjlighet 
att styra beställaren. Respondent 5 sa att pengar går hand i hand med hållbarhet. 
Respondent 1 ser gärna att beställaren sätter högre krav. Respondent 4 menar på att det 
är beställaren som bestämmer vad som ska byggas, företaget kommer inte att utföra 
något som inte efterfrågas. Respondent 3 ser att ett samarbete har börjat och att det förs 
mer dialog mellan intressenterna. Man är intresserad av att prata med varandra och man 
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är positiva till att samarbeta. Mot beställaren sade respondent 3 att det krävs en samsyn 
för vad hållbart byggande är i anläggningsbranschen. Respondenten konstaterar även 
att samarbete mellan intressenterna är nyckeln till framgång.  

Vad gäller konsumenter är alla överens om att de inte sitter på så stor möjlighet att 
påverka marknaden. Respondent 5 sade att det konsumenter kan göra är att efterfråga 
hållbart byggande. Respondent 1 poängterade att genom att skylta mer med de projekt 
som genomförts med CEEQUAL och uppmärksamma vägen eller anläggningen kan 
konsumenterna få mer kunskap inom området och på så vis kan efterfrågan skapas. Det 
är enligt respondent 4 svårt för konsumenter att skapa efterfrågan, på grund av att det 
inte är en produkt som konsumenten köper på samma sätt som det är på 
husbyggnadssidan. Respondent 3 sade att det måste finnas en vilja hos konsumenten 
samt en medvetenhet för att de ska kunna göra någon skillnad. 

 Monopolställningen 
Respondent 2 och 5 ser gärna ett system som är bättre anpassat för svenska 
förhållanden. CEEQUAL omfattar även planering- och projekteringsskedet, vilket 
oftast inte ägs av företaget. Det skulle vara bättre med en indelning mellan de olika 
stegen. I och med de många stegen och olika aktörerna är det svårt att ta poäng på de 
saker som inte finns med från början. Respondent 1 håller med om att en bättre 
anpassning till olika typer av projekt är positivt. Även respondent 3 håller med om att 
fler miljöcertifieringssystem på anläggningsmarknaden som något positivt. Respondent 
4 håller fast vid att det i sig inte spelar någon roll vilket system det är, utan följer vad 
kunden önskar. 

 Gröna förfrågningsunderlag 
Respondent 5:s företag skulle absolut svara på gröna förfrågningsunderlag. För att det 
ska fungera måste det gröna dock vara med hela vägen, det får då inte sluta i att det 
fortfarande är pengarna som styr. Även för respondent 1 är gröna förfrågningsunderlag 
av intresse. Respondenten sa att kunderna över lag styrs av LOU, men det går att 
uppfylla kraven för LOU samtidigt som det ställs högre krav, exempelvis genom att 
ange att ett miljöcertifieringssystem ska användas (utan att specificera CEEQUAL). 
Respondent 3 ser också att gröna förfrågningsunderlag är något positivt och att det är 
något de är trygga med. Respondent 4 står fast vid att man gör det som kunden beställer. 
I branschen har man olika roller, utförare har rollen att utföra det som beställs. 

4.3 Sammanfattning av insamlad empiri 
Både litteraturstudien och intervjuerna har använts för att besvara samtliga 
frågeställningar. Empirin från litteraturstudien behandlar ett antal tidigare 
undersökningar av CEEQUAL. Empirin från intervjuerna tillför den nya kunskapen i 
undersökningen. I förhållande till intervjuerna går det att se att litteraturstudien 
överensstämmer på flera sätt med respondenternas svar. Den empirin har jämförts mot 
litteraturstudien för att bedöma utvecklingen som skett. Genom att använda sig av både 
ny insamlad information och tidigare undersökningar kan en koppling göras mellan 
dem som ger en rättvisare och mer nyanserad bild. 
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5 Analys och resultat 
I detta kapitel analyseras data från empirikapitlet och resultaten presenteras. Svaren på 
varje frågeställning presenteras samt svaret på målet.  

5.1 Analys 
Under detta kapitel kopplas teorin och empirin mot varandra för att ge resultat som kan 
besvara frågeställningarna och målet. 

 Miljösystem 
CEEQUAL intygar i systembeskrivningen för version 5 att systemet nästan fullständigt 
omfatta alla egenskaper i en ”hållbar utveckling” (SGBC, 2014). Detta innefattar en 
mängd variabler att håll koll på. Gulliksson och Holmgren (2015) skriver att fler 
variabler gör det svårare att mäta och jämföra när det kommer till att kombinera olika 
mätsystem (t.ex. ekonomiska mätsystem, ekologiska mätsystem och sociala 
mätsystem), men det kan fungera bra som fingervisningar. Det innebär att endast mäta 
ekologi är enklare än när även ekonomi och socialt inkluderas.  

I artikeln Sustainable infrastructure operations (2012) påpekas att övervägande 
kriterier i ”hållbarhetscertifieringssystem” fokuserar på miljö medan ekonomiska- och 
sociala aspekter överskuggas. En förklaring på hur CEEQUAL ändå kan tänkas 
uppfylla alla tre hållbarhetspelare (ekonomi, ekologi och socialt) skulle kunna bero på 
att det är ett ”specifikt ramverk” som beskrivs i ovan nämnda artikel. Detta innebär att 
certifieringssystemet är anpassat till homogena projekt vilket skapar färre 
användningsområden, varav CEEQUAL är specificerat för anläggningar. Respondent 
1, 2 och 5 uttrycker att det skulle vara enklare vid certifieringen om det för varje skede 
i byggprocessen fanns en definierad bedömning som inte inkluderade delar från andra 
skeden.  

Om CEEQUAL ska vara ett system som uppfyller alla tre hållbarhetspelare genom hela 
byggprocessen kan en förbättring vara att dela in skedena, specificera och fördjupa de 
kriterier som omfattar ekonomisk-, ekologisk- och social hållbarhet. Med fokus på 
endast ett skede är det lättare att noggrant ta sig an kriterierna och därmed ha mer tid 
att lägga på ekonomisk- och social hållbarhet som idag är något som inte uppfylls lika 
mycket.  

 Innovation och innovationshämning  
Respondent 5 beskriver en utvecklingsfas som har lett till en omarbetning av 
verksamhetens grunddokument då vissa delar saknas för att kunna användas som bevis 
mot CEEQUAL, resultatet ska omfatta vissa exakta frågeställningar. Det är ett tydligt 
exempel på anpassning av verksamheten efter ett system för att uppmuntra innovation 
i framtiden. Här går det att ifrågasätta om företag kan komma att bli låsta med för många 
riktlinjer vilket kan hämma innovationer. 

I SBUF-projektet Hållbarhetscertifiering av anläggningsprojekt Del 1 (2013) tas för-
och nackdelen med att jobba med givna system upp. Ett certifieringssystem kan leda 
till nya innovationer som bidrar till produktivitet, men samtidigt kan ett givet arbetssätt 
medföra innovationshämning. Att CEEQUAL skulle vara innovationshämmande är 
inget som framkommit i intervjuerna, utan snarare tvärtom upplever respondenterna att 
CEEQUAL bidrar till utveckling i verksamheten. 



Analys och resultat 

22 

Om ett företag befinner sig i uppstarten av hållbara projekt kan det vara till fördel med 
riktlinjer som vägledning, vilket CEEQUAL kan bidra till.  

 Produktmix 
I dagsläget är det NCC och Skanska som utfört CEEQUAL-certifierade projekt, dessa 
är även företag med väletablerade byggavdelningar. Miljöcertifieringar för hus är något 
som företagen är välbekanta med och generellt är detta mycket mer etablerat inom 
byggindustrin kontra anläggningsindustrin.  

Ett stort företag har en fördel om det finns mer resurser att tillgå när det behövs, men 
även om ett företag är stort kan avdelningarnas storlek och resurser variera (bygg- 
kontra anläggningsavdelning). En faktor som bidrar till användningen av CEEQUAL 
skulle kunna vara företagens produktmix. Då huscertifieringar är etablerat inom vissa 
verksamheter kan det bli naturligt att implementera certifieringar för anläggningar 
också. Detta hänger ihop med respondenternas svar om att CEEQUAL-metodiken kan 
medföra arbetssätt som kan nyttjas i fler projekt, möjligtvis kan certifieringsmetodiken 
medfört arbetssätt som nyttjats i andra projekt.  

5.2 Frågeställning 1 
Frågeställning 1 lyder: Hur förhåller sig anläggningsbranschens entreprenadföretag till 
CEEQUAL idag? Syftet med frågeställningen var att bilda en uppfattning om vad för 
attityder svenska entreprenadföretag har till CEEQUAL.  

Entreprenörerna vill utmanas med högre krav och initiativ från beställaren gällande 
CEEQUAL. Alla respondenterna bekräftade att de står positiva till att arbeta med 
certifieringssystem och CEEQUAL-projekt förmodas vara en god erfarenhet som 
uppskattats på flera sätt inom organisationerna. CEEQUAL-metodiken kan medföra 
arbetssätt som kan nyttjas i fler projekt. Att ta initiativet själv är något som har gjorts 
tidigare men att göra det i framtiden har tre av företagen sagt att de troligtvis inte 
kommer göra.  

Entreprenörerna är bundna att göra det som efterfrågas av beställaren, om beställaren 
framöver beställer CEEQUAL-projekt så kommer det byggas. Olika viljor, både internt 
och mellan aktörerna, kan också vara en bidragande faktor till att CEEQUAL inte 
prioriteras, istället väljs väl beprövade arbetssätt för att uppnå miljökraven. Att 
CEEQUAL inte används eller använts i större utsträckning kan även bero på 
kombinationen mellan att det är ett resurskrävande system och att det inte medför större 
skillnader i miljöarbetet. Det går alltså att uppnå miljömässigt likvärda resultat utan att 
använda sig av CEEQUAL. 

5.3 Frågeställning 2 
Frågeställning 2 lyder: Vilka faktorer driver eller begränsar entreprenadföretag att ta 
sig an CEEQUAL inför projekt? Syftet med frågeställningen var att ringa in faktorerna 
till varför eller varför inte företagen väljer att tillämpa/inte tillämpa CEEQUAL i sina 
projekt.  

Något som driver företagen att arbeta med CEEQUAL är viljan att utmanas och 
kvalitetssäkra hållbarheten i produkten. Systemet innefattar en mängd bra information 
om hållbart arbete som företagen kan ta nytta av. Marknadsföring är en positiv effekt 
av certifieringen.  
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Vad som upplevs begränsande med CEEQUAL är att certifieringen kräver mycket 
administrativt arbete, samt att systemet inte stämmer överens med de svenska arbets-
metoderna. En avgörande faktor är att certifieringen inte medför något mervärde, vilket 
tydligt begränsar intresset för beställare och kunder.  Den svenska översättningen av 
manualen förutsågs ge ökad och enklare användning av CEEQUAL, vilket dock inte 
inträffade.  

Faktorerna som är drivande i arbetet med CEEQUAL kan upplevas vaga i förhållande 
till de faktorer som är begränsande. Det är lättare att räkna pengar än att räkna på 
hållbarhet, därför kan CEEQUAL upplevas mer resursmässigt kostsamt än 
miljömässigt lönsamt. Något att ha i åtanken är syftet med CEEQUAL-certifieringen, 
vilket är att få ett resultat på till vilken nivå hållbarhet har uppnåtts. I dagsläget täcker 
inte CEEQUAL ekonomisk- och social hållbarhet i samma utsträckning som ekologisk 
hållbarhet, därför bör man räkna med att miljömässig framgång uppnås på bekostnad 
av ekonomi.  

Respondenterna är enade om att en del svårigheter med CEEQUAL kan bero på att 
systemet är oetablerat i Sverige just nu. CEEQUAL är i stort sett lika nytt som 
miljöcertifieringar generellt är för anläggningsbranschen i Sverige. Det kan mycket väl 
vara så att oavsett vilket certifieringssystem som använts hade det nog varit svårt och 
jobbigt till en början. Det är dock viktigt att fortsätta utvecklingsarbetet med 
certifieringssystem för anläggningar då det skapar förutsättningarna att i slutändan ha 
ett ännu mer träffsäkert system. 

5.4 Frågeställning 3 
Frågeställning 3 lyder: På vilket sätt kan arbetet med CEEQUAL utvecklas för 
entreprenadföretagen? Syftet med frågeställningen var att finna faktorer som kan bidra 
till att användningen av CEEQUAL ökar i Sverige.  

Största faktorerna som har betydelse för användningen av CEEQUAL i Sverige är 
mervärde och efterfrågan. Respondenterna är överens om att ett mervärde skulle öka 
intresset av CEEQUAL. Samtidigt visar resultat från projekt där entreprenörerna har 
tagit initiativet till att använda CEEQUAL att beställaren visat intresse och engagemang 
i senare skeden. Ovanstående tyder på att om entreprenörerna fortsätter att ta egna 
initiativ till att använda CEEQUAL skulle engagemanget hos beställaren på längre sikt 
kunna öka.  

En annan faktor som poängterats kunna påverka användningen av CEEQUAL är om 
det framkommer konkreta resultat för vad just CEEQUAL bidrar med för den 
miljömässiga vinsten i projektet.  

Bland respondenterna märks det att CEEQUAL är ett system med goda kvalitéer. För 
att nyttjas mer i Sverige skulle en utveckling bland svenska anläggningsföretag kunna 
vara att acceptera CEEQUALs arbetssätt eller så kan CEEQUAL utvecklas genom att 
acceptera svenska arbetssätt. Då globaliseringen bidrar till internationella marknader 
kan CEEQUAL vara ett verktyg för att nå ut dit. Om inte är det inte heller läge att börja 
försöka uppfinna hjulet på nytt utan i stället nyttja förmånerna med att CEEQUAL är 
ett väl fungerande system och istället jobba utifrån det för att ta fram något som passar 
Sverige bättre.  
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5.5 Koppling till målet 
Genom att resonera kring entreprenadföretagens attityder, resurser och implementering 
av CEEQUAL är målet att bedöma klimatet för framtida CEEQUAL-projekt.  

Eftersom de stora anläggningsföretagen indikerar att CEEQUAL-projekt inte kommer 
genomföras på egna initiativ framöver så kommer det antagligen inte bli någon större 
ökning av certifierade projekt. Hållbarhetsfrågorna kommer dock ta allt mer plats i 
framtiden, därför är det viktigt att följa med i utvecklingen och CEEQUAL kan då vara 
ett verktyg för det. Ett bidrag från CEEQUAL har bland annat varit LCA som 
respondenterna tror blir krav framöver och därför jobbar de med att implementera det. 
Hållbarhet är något svenskarna generellt är duktiga på vilket ställer högre krav på ett 
certifieringssystem. 
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6 Diskussion och slutsatser 
I detta kapitel diskuteras resultatet, metodvalen samt de avgränsningar som satts upp. 
Sedan anges slutsatser och rekommendationer samt förslag till vidare forskning.  

6.1 Resultatdiskussion 
För att säkerställa trovärdigheten i rapporten har arbetsgången följt de delar som tagits 
upp i kapitlet trovärdighet. 

För att vidhålla en hög validitet lästes litteratur inom ämnet igenom för att ge nödvändig 
kunskap inför konstruerandet av intervjufrågor och genomförandet av intervjuerna. 
Intervjuerna transkriberades och sammanställdes innan de gick tillbaka till 
respondenterna. Validiteten kan sänkas av att denna sammanställning görs, då det görs 
egna tolkningar av vad som sades. Trovärdigheten behölls dock i och med att 
respondenterna fick möjlighet att läsa igenom och kommentera materialet.  

Reliabiliteten i undersökningen handlade mycket om att det fanns en säkerhet i det 
insamlade materialet. För att stärka denna trovärdighet var alltid båda författarna med 
vid intervjuerna, vilket bidragit till att undvika missförstånd mot vad som framkommit 
i intervjuerna. Respondenterna fick intervjufrågorna i förväg för möjligheten att 
förbereda sig. Detta medförde att respondenterna hade tid att fundera på frågorna och 
kunde ge en bra respons. Detta medför en högre reliabilitet.  

Varje intervju spelades in för möjligheten att ta vara på all information. Vid en av 
intervjuerna fungerade inte inspelningen, något som sänkt reliabiliteten för rapporten. 
Under denna intervju fördes anteckningar, vilket fick användas som material för den 
intervjun. Materialet gick tillbaka till respondenten som fick gå igenom och 
kommentera, vilket gör att trovärdigheten behålls. Övriga intervjuer fungerade som 
tänkt, där inspelningarna kunde användas för transkription.  

Frågeställning ett är den frågeställning som minst bidrar till att uppfylla målet, då syftet 
med den var att ge dagens syn på CEEQUAL. Frågeställningen är i sig fortfarande 
relevant då en förståelse för nuläget är väsentligt för att sia om framtiden. Frågeställning 
två och tre är mer direkt bidragande till att uppfylla målet, då de pekar på de faktorer 
som är avgörande för hur CEEQUAL kommer att användas.  

6.2 Metoddiskussion 
Intervjuer som metod för datainsamlingen var en väl fungerande metod för att få de 
svar som söktes i undersökningen. Respondenterna gav utförliga svar på 
intervjufrågorna och hade utrymme att ge fria reflektioner tack vare den 
halvstrukturerade intervjuformen. För att uppnå en ännu mer omfattande bild av 
klimatet för CEEQUAL skulle fler företag (eller respondenter från givna företag) 
kunnat medverka i undersökningen. Intervjuerna gjordes med respondenter från fyra 
företag som på något sätt arbetat med CEEQUAL (certifierade projekt och/eller 
pilotprojekt). En kategori som inte togs upp i undersökningen var företag utan någon 
erfarenhet av CEEQUAL. Eftersom denna kategori inte arbetat med CEEQUAL skulle 
det vara svårt att få ut information som tillförde frågeställningarna.  

En alternativ undersökningsmetod istället för intervju är enkätstudie. Risken är dock att 
undersökningen inte går tillräckligt djupt eller resulterar i bristfälliga svar om 
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respondenterna inte har tillräcklig kunskap om CEEQUAL. Då frågeställningarna 
krävde djupare svar är intervjuerna rätt metod för ända målet.  

Litteraturstudien gav en bra bild av hur tidigare arbetet sett ut, som i sin tur gick att 
jämföra med intervjuerna. Jämförelsen mellan intervjuer och litteraturstudie har visat 
på att delar stämt överens likväl som delar skilt sig. Meningen med detta var att genom 
litteraturstudien se var man varit och från intervjuerna se nuläget och där efter kunna 
dra slutsatser om var framtiden är på väg.  

6.3 Begränsningar 
Likt beskrivet i avgränsningar har endast entreprenörer inkluderats i undersökningen. 
Detta är aktuellt för arbetet då syftet varit att undersöka entreprenörens del i arbetet med 
CEEQUAL. Att även ta med beställaren hade varit intressant, men då inriktningen av 
arbetet varit mot entreprenörerna har beställarna således lämnats utanför. Det finns fler 
certifieringssystem än CEEQUAL som är riktade mot anläggningsprojekt, men då 
CEEQUAL är det enda system som har använts i Sverige har andra system inte varit 
aktuella eller realistiska att hantera i denna undersökning.  

6.4 Slutsatser och rekommendationer 
I den här rapporten har vi gett en bild av hur anläggningsbranschens entreprenadföretag 
förhåller sig till CEEQUAL idag. Vi har även redovisat de faktorer som driver och 
begränsar entreprenadföretagen att ta sig an CEEQUAL för att vidare kunna se 
utvecklingen av CEEQUAL inom branschen. Rapporten beskriver många av de 
problem som finns och som hindrar tillämpningen av CEEQUAL, vilket leder till 
följande slutsatser och rekommendationer: 

 CEEQUAL är ett väl genomarbetat hållbarhetsramverk som kan nyttjas som 
vägledning i hållbarhetsarbetet. En rekommendation är att sätta sig in i systemet 
och hitta delar som kan vara givande. Vidare kan man också anta utmaningen 
att testa implementering av något område som tidigare bortprioriterats. Detta 
kan hjälpa till att bryta mönster och hitta nya arbetssätt.  

 Ur ett långsiktigt perspektiv är det viktigt att staten utgör stöd i 
hållbarhetsarbetet. Detta genom att anpassa lagarna så mer hållbara lösningar 
främjas, men också hjälpa offentliga beställare att anpassa sig. 

 Entreprenörerna vill utmanas, de vill ha högre krav från beställaren men för att 
detta ska lyckas är samarbete och kommunikation mellan aktörerna en 
nyckelfaktor. Detta uppnås genom att aktörer känner till sina egna begräsningar 
men framförallt sina förmågor. Entreprenörerna kan exempelvis effektivisera 
sina processer gällande transporter, vattenskydd, val av bränsle och energi.  

 Resultatet visar att miljöcertifieringssystem nödvändigtvis inte är ett måste för 
att arbeta hållbart. CEEQUAL är på vissa delar likvärdig svensk lagstiftning, 
vilket även talar för att certifieringssystemet kan vara överflödigt. 

 De konkreta punkter som framkommit behandlande vad som kan bidra till ökat 
användande av CEEQUAL är att det medför ett mervärde likt en 
huscertifiering. Även att beställare ser ett värde i att certifiera med CEEQUAL.  

6.5 Förslag till vidare forskning 
Utifrån resultatet uppstår nya frågor och undersökningsområden.  
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 Det har framgått att trafikverket satsar på SUNRA och inte CEEQUAL. När 
SUNRA väl tas i bruk skulle det vara intressant med en jämförelse av för och 
nackdelar systemen emellan.  

 När den nya versionen där CEEQUAL och BREEAM har slagits ihop kommer 
ut kan det vara intressant att utvärdera vilka skillnader det har gett och om 
systemet blir mer tillämpbart i Sverige tack vare detta.  

 Då detta arbete har utförts med fokus på entreprenören är det relevant att även 
undersöka samma delar hos beställare och projektörer.  
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Bilagor 
Bilaga 1 Intervjufrågorna som användes vid genomförandet av intervjuer.  

Bilaga 2 Transkriptioner av genomförda intervjuer 

Bilaga 3 BRE acquires CEEQUAL in move to develop new sustainability rating scheme 
for infrastructure, BRE 

Bilaga 4 Ekonomisk hållbarhet, KTH 

Bilaga 5 Om EMAS – ett ambitiöst system för miljöledning 

Bilaga 6 Miljömärkning Sverige AB, Regeringen 

Bilaga 7  Konsumentpolitik, Regeringen 

Bilaga 8 Om oss, Svanen 

Bilaga 9 Mål och inriktning, SBUF 

Bilaga 10 Vår verksamhet, SGBC 

Bilaga 11 Hållbarhetscertifiering – CEEQUAL, SGBC 

Bilaga 12  CEEQUAL, SGBC 

Bilaga 13 Statistik, SGBC 

Bilaga 14  Om oss, SGBC 

Bilaga 15 Om SIS, SIS 

Bilaga 16 Miljöledningssystem – krav och vägledning, SIS 



Bilaga 1 

Intervjufrågor CEEQUAL:  
 

Företag:     

Namn:     Telefon: 

Avdelning:    e-post: 

 

1. Vad ingår i dina arbetsuppgifter? 

2. Hur länge har du arbetat på företaget?  

3. Vad gjorde du innan du började arbeta på detta företag?  

4. Vad var det som fick dig att börja arbeta med detta?  

 

5. Vad har du för tidigare erfarenheter av miljöcertifieringssystem?  

6. Vilka erfarenheter av CEEQUAL har du? (ex. arbetat med, kunskap om, eller intresse 

av). 

7. Om du arbetat med- eller har erfarenheter av CEEQUAL, hur upplever du…   

a) Manualen? (ex. språk, upplägg) 

b) Arbetssätt? (ex. Tillämpning, omställningar, engagemang, 

administration) 

c) Resultat? (ex. ekonomi, miljö, utveckling, kunskapsöverföring) 

8. Kan du märka av någon skillnad från då att manualen anpassades till de svenska 

förhållandena 2014?  

9. Finns det något som skulle kunna förbättras ytterligare med CEEQUAL?  

10. Hur arbetar ditt företag generellt med miljöcertifieringssystem?  

a. Har ditt företag utfört CEEQUAL-certifierade projekt?  

b. Är användningen av CEEQUAL något företaget lägger resurser på att 

utveckla? (ex. Assessorer, utbilda medbetare, certifiera projekt). 

11. Vad skulle få er att arbeta mer med CEEQUAL?  

12. CEEQUAL går att tillämpa i utförandeskedet utan att vara på order av beställaren, är 

detta ett initiativ ni kan tänka er att ta?  

13. Har ni resurser att lägga anbud på CEEQUAL-projekt i dagsläget?  

14. Är vetskapen om att ett projekt ska certifieras med CEEQUAL en positiv eller negativ 

utmaning?  
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15. Kan CEEQUAL-metodiken medföra ett arbetssätt som kan användas i vanliga projekt 

för bättre resultat? (ex. Uppföljning, kunskapsöverföring). 

16. Tror du att några av svårigheterna med CEEQUAL kan bero på att det är så oetablerat 

i Sverige just nu?  

17. Hur ser vägen enligt dig ut för användningen av CEEQUAL? 

18.  Anser du att ett certifieringssystem är något som behövs för att arbeta mer hållbart i 

projekt?  

 

19. Känner du till fenomenet ”the circle of blame”- kan du relatera till detta?  

(Detta innebär att intressenter - beställare, projektörer, entreprenörer och 

konsumenter- ofta skyller på varandra gällande varför det inte byggs så mycket 

hållbart i allmänhet). 

20. Finns det något i er verksamhet som hade kunnat förbättras för att hjälpa till att bryta 
den onda cirkeln?  

21. Finns det något som de andra intressenterna kan göra för att hjälpa till att bryta den 
onda cirkeln?  

a) Beställare.  
b) Projektörer.  
c) Konsumenter.  

 
22. Vid upphandling: skulle det vara intressant att införa s.k. ”Grönt 

förfrågningsunderlag”?  

(Detta innebär att även miljöpåverkan kommer finnas som en aspekt vid val av 

anbud).  

     



Respondent 1 

1. Vad ingår i dina arbetsuppgifter?
Fungerar som stöd åt väg och anläggningsregioner i hållbarhetsfrågor. Även strategi,
utvecklingsfrågor övergripande för väg och anläggning för något som kallas
verksamhetsgren väg och anläggning.

2. Hur länge har du arbetat på företaget?

Sex år i år.

3. Vad gjorde du innan du började arbeta på detta företag?

Började på konsultfirma (Sweco), var där 15 år, var innan dess på en kommun. Hade på 
Sweco uppgifter som rörde miljötillstånd, miljökonsekvensbeskrivningar och 
avfallshantering inom miljö.  

4. Vad var det som fick dig att börja arbeta med detta?

Utbildad agronom och valde miljöutbildningar/kurser, vilket har lett vidare.

5. Vad har du för tidigare erfarenheter av miljöcertifieringssystem?

Ingen erfarenhet av miljöcertifieringssystem utöver CEEQUAL

6. Vilka erfarenheter av CEEQUAL har du?

Det har funnits i företaget sedan 2012, har påträffat det vid sidan av. Blev assessor i 
januari i år (2017). Har även erfarenheter från kollegor som varit assessorer sedan 
2012.  

7. Om du har arbetat med eller har erfarenheter av CEEQUAL, hur upplever du…
a) manualen

Har egentligen bara använt den engelska manualen, har den svenska vid sidan av. Man 
bör vara försiktig med den svenska manualen då det finns tolkningar och begrepp som 
inte riktigt stämmer. Den svenska går att använda för att dubbelkolla, men man ska inte 
utgå från den. Manualen i sig är väldigt detaljerad. Det krävs ett noggrant arbete för att 
sätta sig in i varje fråga. 

b) arbetssätt

Att arbeta med CEEQUAL medför en grundlighet i arbetet som man kanske inte gör lika 
mycket i andra projekt. Det innehåller väldigt mycket kvalitetssäkring, det krävs att man 
tänker igenom beslut och dokumenterar. Det innefattar även att beakta alternativ på ett 
tydligt och strukturerat sätt, något som kan gå fortare i andra skeden.  

Upplever ni att det behövs mycket omställningar för att ta er an ett CEEQUAL-
projekt? 

Nej, det behövs en person som är drivande och ledande. Det behövs även en tydlig 
information till alla som berörs i projektet, från projektering till produktionsutförande. 
Detta för att skapa förståelse för vad det innebär och på vilket sätt var och en berörs. 
Det krävs också att alla är införstådda med vad de måste dokumentera. Det krävs även 

Bilaga 2



 

 

en person som håller samman och lägger ner extratid, men det krävs ingen stor 
omställning.  

c) resultat 

Man gör ett bättre miljöarbete i och med att man tänker igenom och diskuterar med 
projektörer, samt med projektorganisationen i alla led. Genom att ta beslut och 
strukturerat arbeta sig igenom detaljer i tidigt skede gör att man hittar möjligheter som 
man kanske hastar förbi annars.  

Aspekten ekonomi, tjänar ni något på att göra det här grundliga förarbetet, 
exempelvis om man kan spara på material och liknande? 

Det mesta man gör miljömässigt är inom anläggning ekonomiskt lönsamt, det minskar 
mängder och optimerar transporter, samt återanvänder material.  

Hur jobbar ni med kunskapsöverföring från ett CEEQUAL-projekt till ett annat? 

Ett konkret exempel är att vi har två nystartade projekt som jobbar efter CEEQUAL. Där 
har vi suttit med en annan assessor som har varit med i flera CEEQUAL-projekt. Vi gick 
igenom detaljer och mallar som använts i tidigare CEEQUAL-projekt. Det hänger på att 
det Skanska-projekt som ska certifieras enligt CEEQUAL söker internt erfarenhetsutbyte 
för CEEQUAL-projekt. Det finns alltså inget administrativt system för det, men det finns 
väldigt mycket kunskap i och med att företaget har många projekt som har jobbat med 
CEEQUAL. Ett exempel är två personer som i stockholmsregionen har jobbat i flera 
CEEQUAL-projekt som i startskedet av projekt fungerar som mentorer i andra projekt. 
Det finns även en sammanställning för flera av projekten med vilka frågor man har 
svarat på för att ge tips om vad man har tänt och vad man har använt för bevis.  

8. Kan du märka av någon skillnad från det att manualen anpassades till de svenska 
förhållandena 2014? 

Den nya är tydligare. 

9. Finns det något som skulle kunna förbättras ytterligare med CEEQUAL? 

Den internationella versionen är något anpassad, där man har tagit bort vissa termer, 
utbildningsnivåer och diplom som hör till Storbritannien, men den är fortfarande väldigt 
generell. Den skulle absolut kunna göras mer anpassad, allt stämmer ju inte för svenska 
förhållanden. Vi har diskuterat att vissa frågor är standard i svensk lagstiftning, 
exempelvis avfallshantering som man självklart gör, något som är grundnivå i alla 
projekt, ger poäng i CEEQUAL, något som känns lite konstigt.  

10. Hur arbetar ditt företag generellt med miljöcertifieringssystem? 

De flesta husbyggnadsprojekt certifieras, i alla fall alla kontor och kommersiella 
fastigheter. Fler och fler bostadshus certifieras, så på den sidan är det väldigt vanligt. 
För väg och anläggningsprojekt är det inte lika vanligt, men inom företaget är det 
skapligt välkänt vad CEEQUAL översiktligt är för någonting. Alla regioner inom väg 
och anläggning har haft åtminstone något projekt, så på alla kontor har man hört talas 
om det, men kanske inte vet i detalj vad det är.  



 

 

a) Har ditt företag utfört CEEQUAL-certifierade projekt?  

Ja 

b) Är användningen av CEEQUAL något företaget lägger resurser på att 
utveckla? 

2012 trodde man att det skulle bli större, vilket gjorde att varje region utbildade 
assessorer, så vi har väldigt många assessorer som inte har jobbat i CEEQUAL-projekt. 
När det inte blev så stort som man trodde fortsatte man inte att utbilda assessorer, det 
görs endast efter behov. Vi försöker i väldigt många projekt föreslå CEEQUAL, och har 
även fått igenom det, ett alldeles nyligen som var på förslag av oss.  

11. Vad skulle få er att arbeta mer med CEEQUAL?  

Allra första gången CEEQUAL tillämpades var i efterhand på ett projekt, det 
genomfördes som ett test. Vi har även genomfört två projekt där kunden inte var 
intresserad från början (trafikverket) men tyckte i senare skede att det var intressant, så 
de var med och engagerade sig och tog en delkostnad senare. 

12. CEEQUAL går att tillämpa i utförandeskede utan att vara på order av 
beställaren, är detta ett initiativ ni kan tänka er att ta?  

Vi har gjort det i några projekt men kommer nog inte att göra det i fler. Nu vill vi att 
kunderna ska vara engagerade, vi kommer nog inte att genomföra fler projekt på egen 
hand, där vi inte ser ett mervärde tillsammans med kund. Bo klok är ett Skanskabolag, 
där företaget har haft markarbetena och genomfört CEEQUAL-certifiering tillsammans 
med bo klok, detta är ytterligare ett exempel på egeninitiativ. Vi vill ha med kunderna 
mer, vi vill få krav ställda på oss i förfrågningar och vill ha engagemang från kunderna 
för att det ska ge bästa resultat.  

Vad stoppar trafikverket från att vilja ta sig an CEEQUAL-projekt? 

Jag tror att det är personligen projektledare som behöver förstå och tycka att det är 
intressant, trafikverket centralt är antagligen positiva, men det hänger nog på vilken 
projektledare som håller i projektet, tror jag, utan att veta. 

Kan okunskap vara en faktor? 

Ja, eller att man inte ser nyttan med det, det är inte att man inte vågar, snarare ser man 
inte att det är värt resurserna eller att det inte ger något extra.  

13. Har ni resurser att lägga anbud på CEEQUAL-projekt i dagsläget? 

Vi har resurser att lägga anbud på CEEQUAL-projekt, fick ett alldeles nyligen, där en ny 
terminal ska byggas på Arlanda. CEEQUAL var med som ett krav där. 

14. Är vetskapen om att ett projekt ska certifieras med CEEQUAL en positiv eller 
negativ utmaning?  

Väldigt positiva till att genomföra projekt med CEEQUAL som krav.  

15. Kan CEEQUAL-metodiken medföra ett arbetssätt som kan användas i vanliga 
projekt för bättre resultat? 



 

 

Ja, jag tror att det kommer bli en hand i hand utveckling. Något som görs i alla projekt 
är till exempel klimatkalkyler, men det finns andra saker som CEEQUAL ställer krav på 
som vi i nuläget inte gör i alla projekt, t.ex. LCA. De metoder vi utvecklar i CEEQUAL 
som är poänggivande, kommer nog att användas mer i andra projekt också. Vi har 
ganska mycket arbetssätt som passar väl in i CEEQUAL.  

16. Tror du att några av svårigheterna med CEEQUAL kan bero på att det är så 
oetablerat i Sverige just nu? 

Det syns inte något tydligt mervärde för projektet framför allt under produktionen. De 
miljöbesparingar man gör är ju inte enkelt beräkningsbara. Jämfört med 
huscertifieringar är det ju en tydlig prislapp på fastigheten tack vare att det certifierats, 
det finns ett direkt mervärde som inte finns på anläggningssidan.  

Kan det vara en del av det, att man inte kan få samma mervärde?  

Det tror jag verkligen! Om det sparas pengar via gröna alternativ, är det inte lika enkelt 
att sammanställa det och säga att det är tack vare CEEQUAL de här massorna har 
återanvänts.  

17. Hur ser vägen enligt dig ut för användningen av CEEQUAL?  

Användandet av CEEQUAL kommer nog att öka inom Skanska, men det hänger på 
beställarna. Vi är duktiga på att marknadsföra det, så vi tror att fler och fler kunder 
kommer att vilja samarbeta kring det, men det kommer nog inte bli någon stor 
förändring.  

Skulle fler system bättre anpassade för Sverige vara något positivt? På hussidan 
finns det ju flera typer av certifieringar, om man jämför med det. 

Det är ju en öppen marknad, men det är svårt att säga. En bättre anpassning till olika 
typer av projekt kan vara positivt. 

18. Anser du att ett certifieringssystem är något som behövs för att arbeta mer 
hållbart i projekt? 

Jag tror att man kan arbeta hållbart ändå, men jag tror absolut att det hjälper. Det är ett 
systematiskt arbetssätt.  

19. Känner du till fenomenet ”circle of blame”? Kan du relatera till detta?  

Det är inget som har upplevts. 

21. Finns det något som de andra intressenterna kan göra för att hjälpa till att bryta 
den onda cirkeln? 

Vi ser gärna att beställare ställer högre krav. Konsumenterna har en ganska liten del i 
det hela, de påverkar inte i någon större utsträckning. Möjligheten att 
skylta/uppmärksamma vid den färdiga vägen/anläggningen vilka miljöåtgärder som har 
gjorts, märka med nåt miljömärke eller annat, för att uppmärksamma och informera 
konsumenterna, och det tror jag skulle kunna ge positiva effekter på sikt och att 
konsumenter successivt blir medvetna och kanske ställer krav/efterfrågar. 



 

 

22. Vid upphandling, skulle det vara intressant att införa s.k. ”grönt 
förfrågningsunderlag”? 

Gröna förfrågningsunderlag är definitivt av intresse. Vi ser även större krav från 
beställaren som något positivt för en hårdare utvärdering. Förfrågningsunderlaget styrs 
för de flesta av våra kunder av LOU. Det går för kunder/beställare att uppfylla LOU-
krav i upphandlingsprocessen och ställa högre krav, exempelvis att ange att ett 
miljöcertifieringssystem ska användas utan att ange CEEQUAL. 

 



 

 

Respondent 2 

1.Vad ingår dina arbetsuppgifter?  

Nyligen färdigutbildad CEEQUAL-assessor. Har tidigare erfarenheter från CEEQUAL-projekt, 
men då inte titulerad assessor. Jobbar just nu med NCC:s huvudkontor i Solna som är ett aktuellt 
CEEQUAL-projekt. Uppgiften i detta tidiga skede är att ha koll på manualen, se över frågorna 
och poängen. Generella arbetsuppgifter är markmiljöfrågor, riskbedömningar och 
provtagningar.   

2. Hur länge har du arbetat på företaget?  

2,5 år  

3. Vad gjorde du innan du började arbeta på detta företag?  

Jobbade som konsult, forskade innan det vid Stockholms Universitet, därefter NCC.  

4. Vad var det som fick dig att börja arbeta med detta?  

Alltid haft ett miljöintresse, generellt som något hemifrån. Studerade Geovetarprogrammet som 
hade några miljöinriktade kurser, därefter har det blivit mer miljö. Som konsult är man inte ute i 
projekt utan sitter lite på sidan av och ger rekommendationer som man inte vet om de 
implementeras.  

Som forskare och anställd på entreprenadföretag är det mer tillämpat miljöarbete.  

5.Vad har du för tidigare erfarenheter av miljöcertifieringar?  

Inga tidigare erfarenheter av andra miljöcertifieringssystem än CEEQUAL. 

6.Vilka erfarenheter av CEEQUAL har du?  

För tillfället är det två CEEQUAL-projekt. Ett projekt i Norge där en kollega är assessor, men 
jag är med och lär mig, varit med i Workshops och möte med verifierare (scoop out-möte), letar 
bevis (online tools). Efter att sedan slutfört kursen för att bli CEEQUAL-assessor tilldelades 
rollen för det andra projektet (whole team award) NCC:s huvudkontor, som nyligen startat.  

- Känns det bra, är du nervös inför rollen som assessor i det här projektet?  

Nej, inte nervös för rollen som assessor utan mer över att det är många viljor som inte vill 
likadant. Detta beror mycket på att CEEQUAL-certifieringen inte var bestämt vid beställningen 
utan bestämdes senare vid ett skede när projekteringen nästan var klar. Detta har lett till en del 
förändringar i arbete och tider, men främst kostnader. 

7. Om du har arbetat med- eller har erfarenheter av CEEQUAL, hur upplever du… 

 a) manualen? b) arbetssätt? c) resultat?  

a) Läst manualen på både svenska och engelska. Den engelska manualen är generellt bra, dock 
en del långa meningar och ord som är svåra att förstå, vilket gör att man får läsa det många 
gånger. Det är mycket text, men stödtexten behövs för att förstå frågorna. Svenska manualen har 
en ofullständig översättning och det kan vara svårt att förstå syftet med frågan. Även här kan det 
vara väldigt långa meningar som gör att syftet tappas bort. Då får man gå tillbaka till den 
engelska manualen för att förstå den verkliga innebörden. Kan bli att man hoppar lite fram och 
tillbaka. 

b) Det arbetas fram ett förfinat arbetssätt för att utveckla företagets verksamhetssystem parallellt 
med de två pågående CEEQUAL-projekten. LCA är exempelvis ett utvecklingsområde. Generellt 



 

 

ligger fokus på gröna frågor som ingår mycket i CEEQUAL men som inte vi arbetat med på det 
sättet tidigare.  

Omställningen kan beskrivas ganska stor. För engagemang gäller det att få både medarbetare 
och beställare att förstå nyttan av CEEQUAL.  

Administration mot CEEQUAL behövs mer vid uppstarten då det behövs fyllas i formulär, men 
sen är det inte så mycket mot dom. Under arbetetsgången blir det en del med dokumentation av 
bevis i online tools.  

c) - 

8.Kan du märka någon skillnad från då att manualen anpassades till de svenska förhållandena 
2014? 

Det sker några uppdateringar i den engelska manualen 5.2, med bland annat lite mer 
beräkningar som är bra stöd till några av frågorna.  

9. Finns det något som skulle kunna förbättras ytterligare med CEEQUAL? 

CEEQUAL passar inte perfekt till svenska förhållanden. Detta beror främst på CEEQUAL 
hänvisar till specifika riktlinjer för Storbritannien som inte finns i Sverige. De svenska 
riktlinjerna skulle behöva nyttjas mer. Detta beror på att CEEQUAL är anpassad efter 
Storbritanniens lagar och regler som inte är densamma som den svenska lagstiftningen.  

10. Hur arbetar företaget generellt med miljöcertifieringssystem?  

 a) Har ditt företag utfört CEEQUAL-certifierade projekt?  

b) Är användningen av CEEQUAL något företaget lägger resurser på att 
utveckla?  

a) Ja  

b) Det läggs mycket resurser på det just nu.  

En beställare för HK-projekt, där byggnaden ska certifieras med BREEAM och marken med 
CEEQUAL, yttrade vid informationsmöte ”vi får ett ökat värde i huset, det går att säja dyrare 
med BREEAM-certifiering, men CEEQUAL ger ingenting…”.  

11. Vad skulle få er att arbeta mer med CEEQUAL? 

- 

- Vad skulle ett mervärde med CEEQUAL kunna utgöras av?  

BREEAM verkar ha ett lättare poängsystem än CEEQUAL 

12. CEEQUAL går att tillämpa i utförandeskede utan att vara på order av beställaren, är detta 
ett initiativ ni kan tänka er att ta?  

- 

- Hur reagerar beställare när ni i utförandeskede ska CEEQUAL-certifieras?  

- 

13. Har ni resurser att lägga anbud på CEEQUAL-projekt i dagsläget?  

- 



 

 

14. Är vetskapen om att ett projekt är ska certifieras med CEEQUAL en positiv eller negativ 
utmaning? (Tänker ni Yes! eller nah…)  

Jag tänker Yes, det är kul. Men det gäller ju att också få fram det till produktionssteget, att även 
dom tar till sig tänket.  

15. Kan CEEQUAL-metodiken medföra ett arbetssätt som kan användas i vanliga projekt för 
bättre resultat?  

Ja definitivt, om man väl får in det här tänket kring tillvägagångssättet så går det att applicera 
på andra projekt även de som inte ska certifieras.  

- Är exempelvis platschefer utbildade/insatta i CEEQUAL inför dessa projekt?  

En fråga angående detta togs upp under introduktionskursen. I normala fall så sitter assessorn 
på NCC Teknik, alltså inte i projektet. Dock måste ”projektet” hjälpa till att samla in bevisen. 
Där lyftes frågan om att det skulle vara bra att ha en assessor i projektet, exempelvis KMA-
person (kvalitet, miljö och arbetsmiljö). Insikten var dock att arbetet inte nått dit ännu. Först 
behövs det en utveckling av egna processer och verktyg, för att sedan kunna ta det steget.  

BREEAM har ett annat arbetssätt där personen som jobbar med att få in de här uppgifterna sitter 
mer i projektet. Medan CEEQUAL har en annan strategi, att personen sitter lite utanför. Det är 
en stor uppgift och skulle vara svår att lägga på KMA, de har så mycket redan att tänka på.  

16. Tror du att några av svårigheterna med CEEQUAL kan bero på att det är så oetablerat i 
Sverige just nu?  

- 

Men det kommer att komma senare?  

- 

17. Hur ser vägen enligt dig ut för användningen av CEEQUAL? 

Det kommer bli mer.  

- Just nu är CEEQUAL det enda valet för anläggnings-sidan i Sverige. Skulle det vara 
mer intressant att jobba med ett certifieringssystem som är mer anpassat till de svenska 
förhållandena?  

Ja, det tror jag. Det skulle vara enklare att motivera frågorna när de är till för svenska 
förhållanden. CEEQUAL är ganska omfattande, det tar upp alla delar av ett projekt och det blir 
väldigt stort.  

Det är lite svårjobbat. Beställaren sätter målen, som sen projektören ska försöka införliva i 
planerna och sen ska entreprenören utföra det. Det blir så många steg att vissa punkter inte går 
för oss att ta poäng på om de inte finns med från början.  

18. Anser du att certifieringssystem är något som behövs för att arbeta mer hållbart i projekt?  

För att kunna visa vad hållbart är, så är ett certifieringssystem bra. Man kan på så sätt visa att 
det vi gör är hållbart. Vi gör bra saker inom projektet som inte går att förklara, men med ett 
certifieringssystem så kan man knyta ihop allt.  

19. Känner du till fenomenet ”The circle of blame”- kan du relatera till detta?  

- 



 

 

20. Finns det något i er verksamhet som hade kunnat förbättras för att hjälpa till att bryta den 
onda cirkeln?  

Vi driver inte dom frågorna på det sättet, om det inte finns med från beställaren från början av 
projektet.  

21. Finns det något som de andra intressenterna kan göra för att hjälpa till att bryta den onda 
cirkeln? a) Beställare b) Projektör c) Konsumenter 

a) Det är beställaren som måste sätta målen för projektet. 

b) - 

c) - 

22. Vid upphandling: skulle det vara intressant att införa så kallat ”grönt 
förfrågningsunderlag” 

- 

- Ser ni positivt till sådana förändringar? 

 Ja. 

 



 

 

Respondent 3 

1. Vad ingår i dina arbetsuppgifter?  

Arbetar som miljösamordnare på affärsområdesnivå i Peab-anläggning. Ansvarar för några 
specialområden inom affärsområdet. Specialområden är bland annat de frågor som rör 
hantering av kemiska produkter och kloka produktval gällande material och kemiska produkter. 
Samarbetar med inköp vid framtagning av arbetssätt för att säkra leverantörskedjan utifrån 
ansvarsområdena. Samarbetar med Peab-koncernen gällande hållbarhetsfrågor 

2. Hur länge har du arbetat på företaget?  

5 år 

3. Vad gjorde du innan du började arbeta på detta företag?  

Arbetade som miljösamordnare på ett företag som heter Bring- för Sverige och Finland. 

4. Vad var det som fick dig att börja arbeta med detta? 

 Det har alltid varit mitt intresseområde. Studerade ekoteknik, en tvärvetenskaplig utbildning, 
med hållbarhet som röd tråd. Även arbetat på den kommunala sidan som miljöinspektör.  

5. Vad har du för tidigare erfarenheter av miljöcertifieringssystem? 

Bring var ISO 14000-certifierade i Sverige, jag såg till att systemet upprätthölls. Såg även till att 
det finska bolaget miljöcertifierades. 

6. Vilka erfarenheter av CEEQUAL har du? 

Utbildad CEEQUAL-assessor. Ingår i ett CEEQUAL-nätverk för assessorer i Sverige, träffar 
hålls lite nu och då i Stockholm, som ger möjligheten att ta del av varandras erfarenheter.  

Företaget har själv inte genomfört ett CEEQUAL-projekt. Dock gjordes ett test i efterhand på ett 
projekt för att se vilket betyg som hade kunnat uppnås, för att se hur CEEQUAL fungerar.  

7. Om du arbetat med- eller har erfarenheter av CEEQUAL, hur upplever du… 
  a) manualen, b) arbetssätt, c) resultat?  

a) Jag läste till assessor med den engelska versionen. Manualen är egentligen inte så 
komplicerad, jag uppfattar den som väldigt logisk om man sätter sig in i den. Något som var 
krångligt är just vissa förhållanden som beskrivs utifrån engelsk lagstiftning blir komplicerat att 
applicera i Sverige.  

b) I praktiken är det inte så komplicerat att anpassa arbetsmetoder till ett projekt. Allt hänger på 
hur tidigt CEEQUAL kommer in i projektet, det blir nästan den avgörande faktorn. Om man 
planerar för CEEQUAL i tidigt skede är det mycket enklare att hitta bra arbetsmetoder. 

Därför blev det svårare i efterhand att göra CEEQUAL-testet, nödvändig dokumentation var inte 
sparad på samma sätt.  

c) Tidigt i planeringen finns alla möjligheter att uppnå goda resultat.  

8. Kan du märka av någon skillnad från då att manualen anpassades till de svenska 
förhållandena 2014?  

Jag var med lite grann i arbetet med översättningen, fick titta på en del för att stötta. Det var en 
rätt så tung process att göra den svenska översättningen. CEEQUAL som organisation var 
väldigt tydliga med hur saker och ting skulle göras. Man var väldigt hårt hållen, vilket ledde till 



 

 

några problem. De var hårda med hur saker skulle uttryckas, om möjligheten att kunna tolka lite 
mer hade funnits, skulle resultatet kunna blivit ännu bättre för våra svenska förhållanden. Men 
förstår såklart att de måste hålla sin strikta linje. Resultatet som jag ser det, blev faktiskt riktigt 
bra. 

- Vad var det för saker CEEQUAL-organisationen höll hårt på?  

De accepterade inte vissa tankesätt kring olika saker. Britterna hade ett sätt som inte passade 
svenskarna, det var en kulturskillnad. Men det var bara att gilla läget.  

9. Finns det något som skulle kunna förbättras ytterligare med CEEQUAL?  

Om man önskar att CEEQUAL täckte in allt helt och hållet så ja. Framförallt arbetsmiljöfrågor 
skulle kunna bli mer heltäckande för ett mer fullständigt system. De har ju valt att inte satsa på 
arbetsmiljöfrågan då de finns väldigt omfattande lagstiftning som reglerar det ändå.  

Men CEEQUAL är ju uppköpta av BREEAM, så framtiden kan bli väldigt intressant när dessa 
två system har ”smittat av sig” positiva egenskaper på varandra.  

10. Hur arbetar ditt företag generellt med miljöcertifieringssystem?  

Vi har ett verksamhetsledningssystem i dagsläget som är anpassat till ISO 14001 och ISO 9001.  

Vikten av certifiering varierar mellan vad för produkter som marknadsförs. Husbyggnad och ex 
tillverkning av material, såsom betong och asfalt har hög efterfrågan av ISO-certifikat, men det 
är först nu det nått anläggningssidan.  

a) Har ditt företag utfört CEEQUAL-certifierade projekt? 

Nej. Endast detta test-projektet, men sen har vi också varit med och räknat på projekt där 
CEEQUAL varit något som önskas kunna levereras.  

b) Är användningen av CEEQUAL något företaget lägger resurser på att utveckla? 

Inte i dagsläget.  

11. Vad skulle få er att arbeta mer med CEEQUAL? 

Generellt är hållbarhetsfrågan på ingång i hela anläggningsbranschen, det har ju varit på god 
väg i många år, men det är nu en jättevåg kommer. Det är inte heller bara CEEQUAL, utan 
hållbarhet i stort. Om det är CEEQUAL eller något annat arbetssätt som behövs för att 
hållbarhet ska hamna högst upp på agendan, det vet jag inte i dagsläget. Jag vet inte heller om 
CEEQUAL är lösningen, att det är vad man ska jobba med, för att få folk att vakna. 
Mognadsmässigt har anläggningsbranschen inte kommit så långt gällande hållbarhetsfrågorna. 
Att bara kommit dit vi är idag har tagit en väldigt lång tid.  

- Känner du till SUNRA? 

Jag har varit involverad i det. 

- Tror du mer på det? 

Det är mindre fyrkantigt än CEEQUAL. Jag tror det skulle passa det svenska synsättet lite mer. 

- CEEQUAL sitter med ett monopol just nu, det kanske inte skulle vara en nackdel med 
fler miljöcertifieringssystem?  

Helt klart, vi är ju för en valmöjligheter i Sverige.  



 

 

12. CEEQUAL går att tillämpa i utförandeskedet utan att vara på order av beställaren, är detta 
ett initiativ ni kan tänka er att ta?  

Diskussion kring ett sådant initiativ har skett, så det kan vi absolut tänka oss.  

13. Har ni resurser att lägga anbud på CEEQUAL-projekt i dagsläget?  

Nja, inte fullt ut. När vi bygger något är det inte alltid bara mitt affärsområde som berörs, det är 
många gånger fler affärsområden som bygger något ihop. Vår avdelning har kunnat tänka sig att 
lägga de nödvändiga resurserna, men de andra parterna har, efter att de insett hur mycket jobb 
det innebär, tackat nej med ursäkten att de inte har de resurserna. De väljer att satsa sina 
resurser på ett annat hållbarhetsområde och kan då inte genomföra CEEQUAL samtidigt.  

14. Är vetskapen om att ett projekt ska certifieras med CEEQUAL en positiv eller negativ 
utmaning?  

För mig är det jättepositivt, och troligen också för flera i min organisation. Vi skulle helt säkert 
göra vad som krävs för att få till det, men det skulle såklart kosta. Jag skulle inte kunna lägga tid 
på något annat, men som tur är finns det ju konsulter. Det CEEQUAL skulle tillföra arbetslaget 
och projektorganisationen är något unikt. Det samarbetet som processen skulle innebära skulle 
vara mycket positivt för hela projektorganisationen. 

15. Kan CEEQUAL-metodiken medföra ett arbetssätt som kan användas i vanliga projekt för 
bättre resultat?  

Ja det kan det. Vissa saker som redan görs i vår verksamhet ger poäng i CEEQUAL. Ganska 
mycket självklara saker pekas ut, men standardiserar det på ett fyrkantigt vis. Det är inte särskilt 
svårt att nå ett av de, i alla fall lägre betygen. Svenskarna är bättre än vad vi tror, men vi är inte 
dom som ”slår på stora trumman” över det. 

16. Tror du att några av svårigheterna med CEEQUAL kan bero på att det är så oetablerat i 
Sverige just nu? 

Etableringen är ju på gång, till exempel med Assessor-nätverket, men det tar liksom inte fart 
ändå. Jag tror det kan ha att göra med för resurser, men också att man inte heller har sett det 
kommersiella värdet, eller att det är Brittiskt och upplevs besvärligt på olika sätt.  

Andra bygg- och anläggningsföretag har ju arbetat med CEEQUAL och lyckats bra, men de har 
troligen andra resurser och har som företag uppnått en annan mognadsnivå.  

17. Hur ser vägen enligt dig ut för användningen av CEEQUAL? 

Jag tror inte det kommer öka. Det sisar sig vad som händer nu efter sammanslagningen med 
BREEAM. 

Sen är jag inte säker på hur stort värde en CEEQUAL-stämpel har inom marknadsföring. En sak 
är ju byggnader som certifieras, de har ett helt annat kommersiellt värde. Det är svårt att uppnå 
samma värde för till exempel en bro. Konsumenterna är avgörande, men de bryr sig inte om 
CEEQUAL-stämpeln.  

18. Anser du att ett certifieringssystem är något som behövs för att arbeta mer hållbart i 
projekt?  

Jag tror vi jobbar med hållbarhet mycket ändå, på olika fronter. Det är inte säkert att det måste 
vara ett certifieringssystem. 

19. Känner du till fenomenet ”the circle of blame?”- kan du relatera till detta? 



 

 

Det förekommer, men det känns inte lika utbrett, att man ändå höjt sig över den nivån. Jag tror 
intressenterna förstår sin del i det hela.  

20. Finns det något i er verksamhet som hade kunnat förbättras för att hjälpa till att bryta den 
onda cirkeln? 

På anläggningssidan så görs det mycket, och vi kommer någonstans, vi gör det vi kan.  

21. Finns det något som de andra intressenterna kan göra för att hjälpa till att bryta den onda 
cirkeln? 

För att det verkligen ska fungera så krävs det samarbete mellan beställare, arkitekt och utförare. 
Det är nyckeln till framgång.  

Det pågår mycket arbete inom hållbarinfrastruktur, där jag också är involverad. Där tas det 
fram olika typer av plattformar och dialoger mellan de olika intressenterna. Alla är egentligen 
intresserade av att prata med varandra, det märks vid olika forum där intressenterna träffas och 
pratar så är alla väldigt positiva till att samarbeta.  

Jag vet vilken nivå vi nått i dagsläget, kommunikation har börjat så första steget är taget. Steg 
nummer två är att entreprenörer önskar att beställare skulle ha mer samsyn i hur hållbart 
byggande gällande anläggningsprojekt ska vara. Samsyn skulle kunna vara gynnsamt för 
beställare också, men anpassat för att de ska kunna ha sina egna idéer. Och sen är det också 
politiker som styr på sitt sätt.  

Jag anser att diskussion om samarbete har börjat, samt hur det här samarbetet ska se ut. Men det 
är jättesvårt om det inte går att enas om gemensamma hållbarhetskrav från beställarsidan, 
liksom en lägsta nivå. Vilket hade kunna vara lagstiftningar.  

- Skulle det kunna hjälpa konsumenterna att bli mer medvetna om man hade en 
CEEQUAL-stämpel på vägen?  

Det är möjligt att folk skulle kunna få upp ögonen av det. Men konsumenterna är svåra, det finns 
så många olika typer av människor i samhället. Några köper bara nyckelhålsmärkta matvaror, 
andra köper bara det som de tycker smakar gott. Men ju mer en fråga kommer upp, desto mer 
intressant blir den också. Numera kan man köpa textilier av eko-bomull, klädföretagen har 
jobbat med hållbarhetsfrågorna i en väldigt lång tid, men inte ens där är man framme vid målet.  

Nu är vi redo att klämma in hållbarhetsfrågorna inom anläggningsbranschen. Jag är oftast 
väldigt positiv, men jag har insett att det finns saker som jag inte kan rå över. Till exempel är 
ledningen på en mognadsnivå, samhället på en annan, omvärlden på en tredje och lagstiftningen 
på en helt annan nivå. Det enda som går att göra är att skynda i lagom takt, för annars fungerar 
det inte, alla intressenter hinner inte med.   

- Skulle det vara bättre med fler, konsekventa möten/forum?  

Ja så är det ju, det görs egentligen. Det brukar ofta börja med SBUF-projekt, en god tanke, gott 
samarbete, ny kunskap, sen hålls en utbildning/kurs för beställare, entreprenörer och projektörer 
och nätverk byggs upp kring dessa.  

- Hur sprids kunskapen vidare internt?  

Det är väldigt viktigt att specificera vad som ska genomföras om något ska bli gjort för i 
dagsläget går det inte att jobba på flera fronter samtidigt då resurserna är så få just nu.  

 



 

 

 

22. Vid upphandling: skulle det vara intressant att införa s.k. ”grönt förfrågningsunderlag”?  

Ja absolut, det är något jättepositivt för företag som vårt, kanske inte för mindre företag. Men för 
oss skulle det inte var något problem, det är vi trygga med.  

Hur tror du att införandet av CEEQUAL skulle tas emot av organisationen? Är man villig att 
testa nytt och köra?  

Man vill vara duktiga, en CEEQUAL-stämpel är bara bra! Många projekt som görs idag är 
relativt bra, men medarbetare vet inte om att sättet dom jobbar på är hållbart. De gör det för att 
förenkla eller tjäna pengar, men det bidrar samtidigt till hållbarhet. Det svåra är att översätta 
effektivitet till hållbarhet.  

Hållbarhet är kanske ett begrepp som skulle behöva raderas, det förknippas med att något är 
besvärligt.  

Anläggningsbranschen är inte konservativ, den är konserverad. Det brukar jag säga när jag har 
haft en jobbig dag. Men samtidigt så är den på väg att ändras och det kommer in nya talanger 
som vill arbeta på ett företag som har en tydlig hållbarhetsprofil. 

Vi gjorde en workshop för att förstå begreppet hållbarhet inom olika arbetsområden i vår 
verksamhet. Alla olika verksamhetsområden på Peab-anläggning fick göra en ”översättning” av 
Peab-anläggnings definition av hållbarhet, begreppet fick då flera olika betydelser beroende på 
sysselsättning.  

 



 

Respondent 4 

1.Vad ingår dina arbetsuppgifter?  

 

2. Hur länge har du arbetat på företaget?  

 

3. Vad gjorde du innan du började arbeta på detta företag?  

 

4. Vad var det som fick dig att börja arbeta med detta?  

 

5.Vad har du för tidigare erfarenheter av miljöcertifieringar?  

Vi är miljö och kvalitetscertifierade enligt ISO 14001/9000, har även börjat med 
energiledning, vilket kan läggas som del under 14000 (ISO 50000) 

6.Vilka erfarenheter av CEEQUAL har du?  

Vi tittade för ett par år sedan på frågeställningarna från CEEQUAL. Detta för att ta 
fram en mer hållbar arbetsplats. Där använde vi CEEQUAL-frågor som stöd. 

7. Om du har arbetat med- eller har erfarenheter av CEEQUAL, hur upplever du… 

 a) manualen? b) arbetssätt? c) resultat?  

a) Vi tittade på manualen innan 2014. Vi tyckte inte att allt där var tillämpbart på det 
projekt vi testade på, då vissa av frågorna inte passade oss. 

b) Vi har gjort en pilot för att testa. CEEQUAL-frågorna fungerade som en vägledning. 
Det är bra att någon har tänkt till, då de frågorna kan användas som vägledning. 

c) Det ger förbättringsmöjligheter. Projekten styrs av beställaren. Vi har miljö och 
kvalitetscertifiering, plus energicertifiering, som grund. Vi satsar ej speciellt på att sticka 
ut med enskilda projekt. Vi väljer istället att hitta de saker som fungerar och tillämpar 
dem på alla kommande projekt. Vi jobbar ej efter åtgärder som system som exempelvis 
LEED och BREEAM kräver, vi väljer istället att tillämpa de saker vi märker fungerar.  

 8.Kan du märka någon skillnad från då att manualen anpassades till de svenska 
förhållandena 2014? 

Pass, det var 2011 jag kollade på manualen. 

9. Finns det något som skulle kunna förbättras ytterligare med CEEQUAL? 

Det man får av certifieringssystem som ISO och CEEQUAL är att någon har tänkt till. 
Det ger bra tips på vilka områden man ska lägga energi. Det finns då en standard man 
kan ta del av. Det blir bra och enhetligt när någon annan kan verifiera/intyga att man 
har uppfyllt vissa krav. I och med att man håller ett certifikat blir det ju ett tryck på 
organisationen, man ska dock inte ha ett certifikat för certifikatets skull, utan för att 
organisationen vill utveckla sig.  



 

Är alla i organisationen med på arbetet med certifieringar? 

Svårt att svara på 

10. Hur arbetar företaget generellt med miljöcertifieringssystem?  

a) Har ditt företag utfört CEEQUAL-certifierade projekt?  

b) Är användningen av CEEQUAL något företaget lägger resurser på att utveckla?  

 

a) Nej, bara testat tre pilotstudier 

b) Nej  

11. Vad skulle få er att arbeta mer med CEEQUAL? 

ISO lägger grunden för vårt arbetssätt. Om en större kund vill ha en oberoende 
certifiering på ett projekt, då tar vi oss in i det, men det ligger på kunden.  

Trafikverket har inte krävt CEEQUAL-certifiering? 

Nej 

Trafikverket genomför en pilotstudie med deras motsvarighet i andra europeiska länder 
(SUNRA) där man har tittat på vissa frågeställningar från CEEQUAL.  

CEEQUAL är inte helt anpassat för de svenska förhållandena, man valde därför att titta 
på endast vissa frågeställningar. 

12. CEEQUAL går att tillämpa i utförandeskede utan att vara på order av beställaren, är detta 
ett initiativ ni kan tänka er att ta?  

Nej, vi tar inget initiativ för det. Det är ganska styrt av stora beställare vad de vill ha, 
man utgår ifrån det. Om de inte ställer krav, så räcker det där. 

13. Har ni resurser att lägga anbud på CEEQUAL-projekt i dagsläget?  

Vi har ingen utbildad assessor. Om det ställs krav på att genomföra CEEQUAL-projekt 
är det inte omöjligt att det är något vi gör, annars kanske vi tar hjälp av en konsult som 
är certifierad med CEEQUAL. 

14. Är vetskapen om att ett projekt är ska certifieras med CEEQUAL en positiv eller negativ 
utmaning? 

Det är positivt. Det ger förbättringar i projektet.   

15. Kan CEEQUAL-metodiken medföra ett arbetssätt som kan användas i vanliga projekt för 
bättre resultat? 

Absolut. Det är en organisation som har tagit fram frågor som vi kan använda oss av. 

16. Tror du att några av svårigheterna med CEEQUAL kan bero på att det är så oetablerat i 
Sverige just nu?  

Absolut. 

Om exempelvis Sunra skulle bli aktuellt, är det något ni i så fall satsar mer på? 



 

Ja, det som efterfrågas blir krav. För att få en nöjd kund ser man till att klara av kraven. 
Om en kund inte vill ha CEEQUAL, varför ska vi då jobba efter det?  

Det handlar om resurser. De andra företagen är större, de har även en större 
produktmix. Det ställs ju högre krav vid husprojekt exempelvis. Olika typer av 
företag/olika typer av projekt. 

17. Hur ser vägen enligt dig ut för användningen av CEEQUAL? 

Jag ser ingen väg om inte kunden kräver det. Mindre kunder ställer inte krav på dessa 
saker. Trafikverket har valt att inte använda CEEQUAL, alltså har inte vi heller gjort 
det. De testar Sunra istället.  

18. Anser du att certifieringssystem är något som behövs för att arbeta mer hållbart i projekt?  

Certifieringssystem behövs egentligen inte, men det är en god hjälp för att börja fundera 
på vad man kan göra i det här projektet. Det bidrar till vad som ingår i projektet 
hållbart. Det kapar också tid när någon annan har gjort jobbet och konstruerat 
frågeställningarna vi kan utgå ifrån. 

19. Känner du till fenomenet ”The circle of blame”- kan du relatera till detta?  

Det är inget vi pratar om, men det går att relatera till. Det är inte vi som bestämmer vad 
som ska byggas. Vi kommer aldrig att göra något beställaren inte vill ha eller betalar 
för. Vi måste följa det som är bestämt. Så till stor del ligger det på beställaren. Vi är 
utförare, så vi utför det som beställs. 

20. Finns det något i er verksamhet som hade kunnat förbättras för att hjälpa till att bryta den 
onda cirkeln?  

Historiskt: sidoanbud har blivit förkastade av beställare, så man måste gå på vad kunden 
vill köpa. Inom projektet kan vi exempelvis påverka transporter, med att optimera 
körvägar exempelvis. Men man måste ge vad kunden efterfrågar.  

Vad gör att beställaren väljer mindre gröna alternativ? 

De är nog på väg att ändra sig, men man väljer normalt beprövade alternativ som man 
vet fungerar. Bara på ett par år kommer det nog att hända saker. De funderar mer på 
vad man kan göra. Vi kommer nog att se mer miljökrav. För vår del tas resurser fram 
där det krävs. 

21. Finns det något som de andra intressenterna kan göra för att hjälpa till att bryta den onda 
cirkeln? a) Beställare b) Projektör c) Konsumenter 

b) Projektörer kan föreslå ett alternativ, ta exemplet en bro: den ska se ut på ett sätt, men 
att använda slankare pelare kräver mindre betong, vilket i sig ger mindre utsläpp och 
miljöpåverkan. Men har beställaren bestämt att det är det vi vill ha är det inte mycket att 
göra. Men de kan ge förslaget. 

c) Det är inte lika tydlig konsumentmakt, det är inte något köpbeteende som styr. 
Exempelvis en bil som konsumenterna väljer att inte köpa kommer inte att finnas så 
länge, det här är en annan bransch. Vi utför tjänster för samhället, håller vägarna i bra 
skick. Det är svårt för konsumenterna att styra dessa delar. 



 

Okunskap? Bra att marknadsföra? 

Vi ser andra problem, det stora för oss är energiförbrukningen. Även förstörelse av 
vatten. Där krävs det omställning, användning av andra bränslen exempelvis. Och att 
man beaktar skyddad natur. Även att man hjälper till att bevara det som ska bevaras. 
Vatten är en stor del, samt att få stopp på användningen av fossila bränslen. Stoppa kol 
för kraftproduktion.  

22. Vid upphandling: skulle det vara intressant att införa så kallat ”grönt 
förfrågningsunderlag” 

vi gör inte det kunden inte vill ha, man utför det som är beställt. Man har olika roller, vi 
levererar det som beställs. 



 

 

Respondent 5 

1.Vad ingår dina arbetsuppgifter?  

Aktuellt projekt är Väg 26/47 som ska byggas om till en 17km lång 2+1-väg med arbetsuppgifter 
att ha koll på miljön. Detta innebär allt från vattenverksamhet, transporter och kemikalier.  

2. Hur länge har du arbetat på företaget?  

Sedan 2008 (ca 9år)  

3. Vad gjorde du innan du började arbeta på detta företag?  

Studerade, civilingenjör i Uppsala, skrev examensarbete tillsammans med NCC och fick därefter 
en tjänst på företaget.  

4. Vad var det som fick dig att börja arbeta med detta?  

Redan under grundskolan väcktes nyfikenheten för byggbranschen mycket på grund av projektet 
Hallandsåsen. 

5.Vad har du för tidigare erfarenheter av miljöcertifieringar?  

Lite tidigare erfarenheter från ”hus-sidan” av Miljöbyggnad, och lite hjälpt till att samla poäng 
till CEEQUAL.  

6.Vilka erfarenheter av CEEQUAL har du?  

Man bör vara tidigt ute, det är svårt att hitta bevisen i efterhand. 

7. Om du har arbetat med- eller har erfarenheter av CEEQUAL, hur upplever du… 

 a) manualen? b) arbetssätt? c) resultat?  

a) - 

b) - 

c) Marknadsföringen är ett gynnsamt resultat av arbetet med CEEQUAL.  

8.Kan du märka någon skillnad från då att manualen anpassades till de svenska förhållandena 
2014? 

- 

9. Finns det något som skulle kunna förbättras ytterligare med CEEQUAL? 

- 

10. Hur arbetar företaget generellt med miljöcertifieringssystem?  

 a) Har ditt företag utfört CEEQUAL-certifierade projekt?  

b) Är användningen av CEEQUAL något företaget lägger resurser på att 
utveckla?  

a) Ja, vi har utfört CEEQUAL-certifierade projekt. 

b) Det sattes igång en process att arbeta med CEEQUAL tidigare, men sen blev det en paus och 
nu har det arbetet startat igen. Just nu befinner vi oss i en sådan fas att det sker mycket 
utvecklingsarbete och därför läggs stora resurser på att utvecklas som verksamhet och anpassas 



 

 

mot CEEQUAL. Vissa delar i verksamhetens grunddokument saknas för att kunna använda 
dokumenten som bevis mot CEEQUAL, därför görs en omarbetning för att få med vissa exakta 
frågeställningar. Detta innebär ett ganska stort utvecklingsarbete som då pågår parallellt med 
CEEQUAL-projekten.  

Hus-sidan ligger långt före anläggnings-sidan, det kommer ta flera år innan anläggning kommit 
ikapp i utvecklingen. Hus-sidan har hittat ett mervärde i hållbart byggande, det är en annan sorts 
produkt man säljer.  

Det är svårt då att få en person att lägga resurser på CEEQUAL när man inte kan få ut något för 
det i slutändan, det blir mycket interna medel som måste nyttjas då. Trafikverket ställer inga krav 
på att anläggningar ska CEEQUAL-certifieras, men om det är något som ska slå igenom måste 
det komma uppifrån.  

11. Vad skulle få er att arbeta mer med CEEQUAL? 

Att beställare har med det i anbudet och alla jobbar med det. Att det på något sätt får ett 
mervärde.  

- Vad skulle ett mervärde med CEEQUAL kunna utgöras av?  
Vid diskussion kring det har det fallit på ”klimatkalkyl” eller ”klimatkompensation”.  

12. CEEQUAL går att tillämpa i utförandeskede utan att vara på order av beställaren, är detta 
ett initiativ ni kan tänka er att ta?  

Detta är ett initiativ som vi tagit, exempelvis vattentornet i Helsingborg var beställare inte tänkt 
sig det från första början.  

- Hur reagerar beställare när ni i utförandeskede ska CEEQUAL-certifieras?  

Det beror jättemycket på vem beställaren är. Första frågan är oftast ”vad innebär det för 
merkostnad för mig?” andra brukar vara ”vad vinner jag på det?”. Men det är något dom måste 
inse att de kommer vinna på till slut. Detta är något som var jättetrögt på hussidan från början 
också, men tillslut insåg man de positiva sidorna av certifieringsarbetet.  

13. Har ni resurser att lägga anbud på CEEQUAL-projekt i dagsläget?  

Ja, absolut.  

14. Är vetskapen om att ett projekt är ska certifieras med CEEQUAL en positiv eller negativ 
utmaning? (Tänker ni Yes! eller nah…)  

Jag tänker YES! Skulle säga att hela organisationen tänker Yes när man väl får till det. Det 
pratas ju mycket om det här vattentornet, hur man ska få ihop det, få ner kostnader och samtidigt 
uppnå kraven för CEEQUAL-certifiering. Det är alltid en utmaning att hålla nere kostnaderna 
för ett projekt, men att lyckas med det i ett CEEQUAL-projekt skulle kunna bidra till att fler 
sådana projekt görs. På så sätt skapas ett system som gör att resurserna nyttjas på bästa sätt.  

15. Kan CEEQUAL-metodiken medföra ett arbetssätt som kan användas i vanliga projekt för 
bättre resultat?  

Just nu omarbetas våra kunskapsdokument och de verksamhetssystem som är grunden för hur vi 
arbetar. Som nämnts tidigare, kommer omarbetningen anpassas mer mot CEEQUAL och 
automatiskt kommer andra projekten hänga med då det blir naturligt i arbetssättet.  

- Är exempelvis platschefer utbildade/insatta i CEEQUAL inför dessa projekt?  



 

 

Är det ett projekt som ska CEEQUAL certifieras så måste man som platschef sätta sig in i vad det 
innebär, annars tar man sig inte igenom processen.  

Det skulle nog vara svårt också för en KMA att ha den uppgiften också då det finns så mycket 
runt om kring. 

I dagsläget passar nog inte de arbetsuppgifterna en KMA. Kanske när metoden är mer inarbetad, 
men nu skulle arbetsuppgifterna bli övermäktiga. Det skulle krävas 1,5 person.  

16. Tror du att några av svårigheterna med CEEQUAL kan bero på att det är så oetablerat i 
Sverige just nu?  

Skulle det vara mer etablerat skulle resurser ha lagts tidigare och vi skulle vara där idag.  

Men det kommer att komma senare?  

Ja! Uttryckligen går det inte att komma undan. Det kommer bli mer naturligt med allt sånt där 
och det går inte att blunda för. Även LCA och klimatkalkyler i projekt.   

17. Hur ser vägen enligt dig ut för användningen av CEEQUAL? 

Det kommer bli mer.  

- Just nu är CEEQUAL det enda valet för anläggnings-sidan i Sverige. Skulle det vara 
mer intressant att jobba med ett certifieringssystem som är mer anpassat till de svenska 
förhållandena?  

Systemet omfattar också planering- och projekteringsskedet, något som vi ofta inte ens äger i 
projekt. Därför blir det svårt att hitta bevis och nyttja dem i utförandeskedet. Det skulle vara 
enklare om det var indelat, vid projektering används en metod, sen tar det stopp där. Sen något 
annat vid utförandefasen, för det finns massor som vi kan göra i vår planering och produktion, 
materialval tex. Det skulle vara bra om man kunde tratta ner omfattningen lite.  

18. Anser du att certifieringssystem är något som behövs för att arbeta mer hållbart i projekt?  

Det behövs för att arbete mer hållbart och lika, skulle jag tro.  

- Kommer det bli en ”inflation” med hållbarhet i byggprojekt? 

Vi talar mycket om en ”hygienfaktor”. Exempelvis grönt byggande där poäng utdelades för 
arbetsplatsernas etablering. Bodar staplas på varandra för att vara så energisnåla som möjligt, 
samt förses med en kantkjol för att undvika att kalluft tar sig in under boden. Idag är det ingen 
som längre pratar om dessa poäng, det har blivit en hygienfaktor, det görs alltid på det viset vid 
etableringar nuförtiden. Vid upphandling kostar det inte heller jättemycket mer. Beställning av 
effektiva byggbodar har även lett till att Cramo inte längre har andra bodar.  

Just nu tycks hållbart arbete vara något jättestort och det är något att vara stolt över, men vi 
kommer komma dit då man inser att det är ett måste att arbeta hållbart. Det går inte att göra 
något annat, det skulle vara konstigt att gå bakåt.  

19. Känner du till fenomenet ”The circle of blame”- kan du relatera till detta?  

Absolut.  

20. Finns det något i er verksamhet som hade kunnat förbättras för att hjälpa till att bryta den 
onda cirkeln?  



 

 

Vi jobbar mycket efter kundens efterfrågan. Vi vill jättegärna göra mer. Exempelvis tänka på 
transporter, vilket även vi har en vinst i då. Det är lättare om det ligger hos beställaren, annars 
ligger ju kostnaden på oss själva. 

- Kommer ni på något inom er verksamhet som hade kunnat förbättras?  

Jadå, det finns alltid saker som kan göras bättre, saker man kan fundera kring. Men det är 
mycket pengar som styr. Det måste vara intressant för beställaren. 

Vi har jobbat med något som kallas ”gröna anbud”, var vi då lägger ett sidoanbud med ett 
grönare förslag. Eller föreslå en klimatkalkyl som gör att det går att klimatkompensera. Men då 
är det upp till beställaren nappa på det.  

21. Finns det något som de andra intressenterna kan göra för att hjälpa till att bryta den onda 
cirkeln? a) Beställare b) Projektör c) Konsumenter 

a) - 

b) Projektören styr ändå beställaren ganska mycket. De kan styra beställaren mot grönare 
alternativ tidigt. Till exempel, ”måste det vara en betongbro här när det går lika bra med en 
rörbro?”. Projektörerna måste också ha grundförståelse för vad hållbarhet är och vad det gör. 
Sen går också pengar hand i hand med hållbarhet.  

Orgeln i Jönköping är ett kvarter var projektören verkligen vävt in det gröna i byggnaden med 
att använda gröna tak. Alla fastnade för att det är så de vill bo. 

c) Efterfrågan, vill alla ha svanen märkta hus så är det vad som kommer byggas. Varför de i sin 
tur inte efterfrågas kan bero på okunskap.  

22. Vid upphandling: skulle det vara intressant att införa så kallat ”grönt 
förfrågningsunderlag” 

Är det ett grönt förfrågningsunderlag så efterfrågas grönt- då svarar alla grönt tillbaka. Det är 
absolut något vi skulle nappa att svara på!  

- Om alla projekt skulle förfråga ”grönt”?  

Då svarar vi på det.  

- Ser ni positivt till sådana förändringar? 

Ja, men sen är ju frågan vad de kommer väga in i det ”gröna”. De väger de små myrorna men 
elefanterna kan gå förbi. Men självklart vill vi jobba mer grönt.  

Vi vill bli utmanade!  

Frågar man grönt måste det gröna vara med hela vägen, det går inte att miljön faller bort efter 
en upphandling eftersom det då fortfarande är pengarna som styr. 
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6/4/2017 KTH I Ekonomisk hallbarhet 

Ekonomisk hallbarhet 

Den kanske storsta skillnaden i uttolkning av vad en enskild 

hallbarhetsdimension innebar star att finna i ekonomisk hallbarhet dar 

det finns tva fundamentalt olika definitioner. 

Ekonomi som begrepp kan harledas fran grekiskans 

"laran om hushallning av knappa resurser". Ur ett 

hallbarhetsperspektiv kan vi nu se att definitionen pa 

ekonomi kan vidgas och ses ur olika perspektiv och 

definitioner. 

En viktig skillnad mellan ekonomisk hallbarhet och 

ekologisk resp. social hallbarhet ar att de ekonomiska 

strukturema ar skapade av manniskan. Darmed har vi 

ocksa mojlighet att se de ur olika perspektiv och 

ocksa paverka de for att stodja en hallbar utveckling. 

Olika definitioner 

Det finns flera definitioner pa ekonomisk hallbarhet. Skillnadema mellan tva 

av dessa har sin grund i att man anvant olika hallbarhetsmodeller som 

utgangspunkt. I den forsta av dessa tva definitioner forstas ekonomisk 

hallbarhet som en ekonomisk utveckling som inte medfor negativa 

konsekvenser for den ekologiska eller sociala hallbarheten. En okning av 

ekonomiskt kapital far alltsa inte ske pa bekostnad av en minskning i 

naturkapital eller socialt kapital. 

I den andra definitionen likstalls ekonomisk hallbarhet med ekonomisk tillvaxt, 

vilken anses vara hallbar sa lange den totala mangden kapital okar. Ett okat 

ekonomiskt kapital kan darmed tillatas att ske pa bekostnad av en minskning 

av andra tillgangar i fonn av naturresurser, ekosystemtjanster eller valfard. 

Slutligen finns det aven de som avstar fran att anvanda ekonomisk hallbarhet 

som begrepp for att istallet prata om ekonomin som ett verktyg dar dess 

strukturer och institutioner antingen framjar eller hammar en hallbar utveckling. 

Vilken av dessa definitioner som bar rada ar en varderingsfraga bland 

forskare och dar ar man fortfarande inte helt overens. 

G+l Tweeta De la till Facebook

Tillhor: Om KTH 

Senast andrad: 2015-06-25 

Scanna QR-koden for lank till sidan 

https://www.kth.se/om/m iljo-hal I bar-utveckling/utbildni ng-m i ljo-hallbar-utveckli ng/verktygslada/sustai nable-developm ent/ekonom isk-hallbarhet-1.431976 1/2 
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6/4/2017 Om oss - Svanen.se 

-

-

-

Svanen "foddes" 1989, nar Nordiska Ministerradet startade Svanenmarkningen for 
att hjalpa konsumenter gora bra val for miljon. Det borjade med papper och 
batterier och idag hittar du Svanen pa tier an tiotusen varor och tjanster. Etter 
nagra ar tick Svanen sallskap av EU-Blomman, EU:s miljomarke. Det statliga 
bolaget Miljomarkning Sverige ansvarar for bade Svanen och EU-Blomman och 
arbetar utan vinstsyfte pa uppdrag av regeringen. 

OMOSS 

- Varfor miljomarkt?

- Vara tva miljomarkningar

- Fragor och svar

- Om foretaget

- Jobba hos oss

- Kontakta oss

- Nordisk organisation

-Arsstamma

http://www.svanen.se/Om-oss/ 1/1 

Bilaga 8



Bilaga 9



Bilaga 10





Bilaga 11





Bilaga 12





Bilaga 13



Kantor 

Kontor 

er 

ILogistik 

I Lat! industri 

Utblldnlngslokaler (Hiigskola/unlversitet) 

9rdlokal 

50 100 150 200 250 

Norway 

( 

300 

Go gle 

350 400 450 

• 

• 

• 

500 550 

1,443 traffar 

av totalt 1,443 

Aterstall alla filter 

(https:,I maps.google.com/maps?ll•62.89284,15.548093&z•S&t•m&hl•en-US&gl•US&mapclient•apiv3) 

Certifieringsar 

Map da1a ©2017 GeoBasis-DE/BKG (©2009), Google 





Om Sweden Green Building Council 

Vad arSGBC? 
Sweden Green Building Council ar Sveriges ledande organisation for hallbart samhallsbyggande. Vara medlemmar ar foretag och organisationer som arbetar med 

samhallsbyggande. Tillsammans viii vi utveckla och paverka bebyggelsen sa att den blir mer hallbar. Vi viii skapa battre byggnader och platser som ger manniskor sunda 

miljiier att leva, arbeta och leka i. 

Vad gar SGBC? 
lnom Sweden Green Building Council finns ett start natverk av experter for erfarenhetsutbyte och inspiration. Vi erbjuder verktyg och utbildning i miljiicertifiering av 

byggnader, stadsdelar och anlaggningsprojekt. Pa sii satt stiidjer vi foretag och organisationer att nii sina hallbarhetsmiil. Sweden Green Building Council arbetar aktivt for en 

god bebyggd miljii dar hiillbara liisningar efterfriigas och premieras. 

-Vi arbetar utifriin kriterier friin varldsorganisationen World Green Building Council:

-Vi erbjuder certifieringssystem for byggnader, stadsdelar och anlaggningsprojekt som forbattrar den byggda miljiin

-Vi erbjuder kurser, natverkstraffar och konferenser for att sprida och utveckla kunskap for ett hiillbart samhallsbyggande

-Vi ska vara en tung opinionsbildare och arbeta for att lagstiftningen framjar grant byggande 

-Vi arbetar for att nii ett tillstiind dar alla parter premierar hiillbart byggda miljiier

Manga fordelar med att vara medlem 
Las mer har (lmedlemmar/bli-medlem-topp) om varfiir ditt foretag eller organisation ska vara medlem i Sweden Green Building Council. 

Vilka ar medlemmar i SGBC? 
Vi ar Sveriges snabbast vaxande hallbarhetsorganisation. Vi har iikat fran tretton medlemmar vid starten 2009 till over 300 medlemmar 2016. Vara medlemmar representerar 

hela samhallsbyggnadssektorn - vii ken ar en av viira framsta styrkor. Har ar en lista pii alla viira medlemmar. (/medlemmar/vara-medlemmar) 

Varfor bildades SGBC? 
Sweden Green Building Council (SGBC) ar en ideell forening som bestiir av over 300 medlemmar. Fiireningen ar iippen for alla foretag och organisationer inom den svenska 

bygg- och fastighetssektorn. Aven kommuner, landsting och andra offentliga aktiirer ar valkomna. 

Sweden Green Building Council grundades i juni iir 2009 av tretton svenska foretag och organisationer: Akademiska hus, DTZ, Fastighetsagarna Sverige, Husvarden, IVL, NCC, 

Malmo Stad, SEB, Skanska, Stockholm Stad, Sweco, Vasakronan och White Arkitekter. 

- 2009 fanns ingen pa den politiska sidan - varken i regeringen eller hos oppositionen - som kraftfullt ville driva dessa fragor. Vi var tretton foretag och organisationer som

bestamde att nu tar vi pa ass ledartriijan, sager Monica van Schmalensee styrelseordforande i Sweden Green Building Council och vd for White Arkitekter. 

-Vi som grundade SGBC representerade hela samhallsbyggarsektorn och det tror jag var en av viira framgangsfaktorer, men ocksa att vi ville gii fore och visa vagen. Vii rt 

arbete handlar om att driva pa for ett hiillbart samhallsbyggande. Hallbart samhallsbyggande ar inte en fardig liisning, utan en process som omfattar sociala, ekologiska och 

ekonomiska aspekter. Det handlar om helhetssyn, dialog och om att tanka efter fore. Pa sii satt kan manga kostsamma experiment undanriijas. Aid rig har behovet av detta 

angreppssatt varit stiirre an nu. Vart arbete omfattar saval inomhusmiljii som hur byggnaderna passas in i den befintliga miljiin, sager Monica van Schmalensee. 

- Nu har vi over 300 medlemmar och ett 20-tal anstallda och ar darmed den snabbast vaxande hallbarhetsorganisationen i Sverige. Vara medlemmar brinner for ett hallbart

samhallsbyggande. Vi utvecklar och tillhandahaller verktyg i form av certifieringssystem - exempelvis miljiicertifiering av byggnader, stadsdelar och anlaggningsprojekt. Men vi 

arbetar ocksa med utbildningar och natverkande, avslutar Monica van Schmalensee. 

Medlem i World Green Building Council 
Sweden Green Building Council ar medlem i varldsorganisationen World Green Building Council sedan oktober 2011. World Green Building Council samlar over 90 councils 

varlden over. Det ar en av varldens stiirsta organisationer som jobbar med hiillbarhet inom den byggda miljiin. Sweden Green Building Councils VD Bengt Wanggren sitter i 

World Green Building Councils styrelse sedan 2015. 

Las mer om World Green Building Council pa deras hemsida. (http://www.worldgbc.org) 
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