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Abstract  

Environmental certification of buildings plays an important role in reducing the impact of our 

buildings on the environment. When certification systems have been created, it has been done 

with the aim of creating and developing properties that will reduce their environmental impact 

and be climate friendly. Environmental certification schemes largely assess the performance of 

the building, rather than the well-being and health of those who use it. The International WELL 

Building Institute realized that a separate system focusing on people was needed and in 2014 

created the WELL Building Standard health certification system. WELL is a certification system 

for buildings with the aim of putting people and the environment as its focus.  

 

This thesis work has been carried out in collaboration with Sweco and the aim of the report is to 

investigate how to go about certifying an existing building with the WELL Building Standard, and 

whether and how WELL differs from the other Swedish certification systems. The methodology 

of the study is interviews with representatives from the industry and a direct observation. A 

literature review has been conducted on WELL and other Swedish certification- and regulatory 

systems. Using this, a result has been produced that can help companies and building owners 

understand what WELL means and how it can be applied to existing buildings.  

 

Out of the total 11 indicators in WELL, five indicators are assumed to be easier to achieve and 

two are assumed to be more difficult to achieve. In the remaining four, there are both easy and 

difficult indicators to score in. The conclusion of this study is that the most important thing is to 

check the performance of the building, to know how to proceed with the challenging indicators. 

Handling time is the main difference in management between WELL and other certification 

schemes, which is due to two factors: annual monitoring and lack of knowledge. The conclusion 

that can be drawn is that it is mainly due to the 24 mandatory requirements of WELL, where 

several must be accounted for and reported every year. The study also shows that a Swedish 

version of WELL will not be constructed in the closest future.  
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SAMMANFATTNING 

 
Miljöcertifiering av byggnader har stor betydelse för att minska våra 

fastigheters påverkan på miljön. När systemen skapats har det gjorts med 

syftet att skapa och utveckla fastigheter som ska minska miljöpåverkan och 

vara klimatsmarta. Miljöcertifieringssystemen bedömer till största del hur 

byggnaden presterar, och inte lika mycket välmående och hälsan för de som 

brukar den. International WELL Building Institute insåg att ett separat system 

som fokuserar på människan behövdes och skapade 2014 

hälsocertifieringssystemet WELL Building Standard. WELL är ett 

certifieringssystem för byggnader med målet att sätta människan och miljön i 

fokus.  

 

Detta examensarbete har genomförts i samarbete med Sweco och syftet är att 

undersöka hur man kan gå till väga för att certifiera en befintlig byggnad med 

WELL Building Standard, samt om och hur WELL skiljer sig mot de andra 

svenska certifieringssystemen. Metoden i studien är intervjuer med 

representanter från näringslivet och en direkt observation. En litteraturstudie 

har genomförts om WELL och andra svenska miljöcertifieringssystem. Med 

hjälp av detta har ett resultat tagits fram som kan hjälpa företag och 

fastighetsägare förstå vad WELL innebär och hur det kan användas på 

befintliga byggnader.  

 

Av de totalt 11 indikatorerna som finns i WELL, antas fem indikatorer vara 

enklare att uppnå och två vara svårare att uppnå. I de resterande fyra finns det 

både lätta och svåra indikatorer att ta poäng i. Slutsatsen av studien är att det 

viktigaste är att kontrollera byggnadens HVAC-prestanda, för att veta hur 

man ska gå till väga med de utmanande indikatorerna.  

 

Tiden är den största skillnaden i förvaltningen mellan WELL och andra 

certifieringssystem, vilket beror på två faktorer; årliga uppföljningar och 

bristande kunskap. Slutsatsen som kan dras är att det främst beror på WELL:s 

24 obligatoriska krav, där flertal ska redovisas och rapporteras varje år. 

Studien visar även att en svensk version av WELL inte kommer att konstrueras 

inom den närmaste framtiden.  

 

Nyckelord:  WELL, Miljöcertifieringssystem, Hållbarhet, svenska standarder, 

Hälsocertifiering, Befintlig kontorsbyggnad, Indikatorer, HVAC 
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TERMINOLOGI 

AFS 2020:1  Föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete 

utgiven av arbetsmiljöverket. 

 

Agenda 2030 FN:s hållbarhetsmål (Mål för människans och 

planetens    välmående, 17mål och 169 delmål)      

AP  Asset Performance (Prestandajämförelse byggnad) 

BRE   Building Research Establishment (Internationell 

vinstdrivande organisation i Storbritannien, 

engagerade i BREEAM.     

BBR  Boverkets byggregler (föreskrifter och allmänna råd 

för svenska byggnad) 

Brukare Personer som vistas i en byggnad   

CCA  Kromatkoppararsenat (giftigt träskyddsmedel 

bestående av koppar, krom och arsenik).  

 

EPBD   Energy Performance of Buildings Directive (EU-

direktiv för att främja byggnaders energiprestanda) 

 

GRI  Global Reporting Initiative (internationellt ramverk 

för rapportering och redovisning av 

hållbarhetsinformation).   
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HVAC  Heating, Ventilation, Air conditioning. 

 

IWBI  International WELL Building Institute (Amerikanskt 

icke-vinstdrivande organisation som engagerar sig 

om hälsa och välmående i byggnader). 

 

MP   Management Performance (Prestandajämförelse 

organisation) 

 

SGBC  Sweden Green Building Council (Ideell svensk 

förening, finns till för alla organisationer och företag 

i bygg- och fastighetsbranschen) 

 

Smarta Buildings  Smarta Byggnader (Driften av moderna tekniska 

system i byggnad) 

ISO 14001  Internationell standard för miljöledning.  

 

USGBC  US Green Building Council (Styrelse och personal, 

experter inom LEED-certifiering) 

   

VOC  Volatile Organic Compounds (allmänna föroreningar 

I inomhusluft). 

 

WELL AP WELL Accredited Professional (WELL Expert)
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1. INTRODUKTION 

I detta kapitel presenteras en inledning till rapporten, problemformulering, syfte, 

mål, frågeställningar och avslutas med avgränsningar för examensarbetet.  

1.1 Bakgrund 

Under det senaste årtiondet har bygg- och fastighetsbranschen genomgått 

stora förändringar. Klimat- och miljöfrågor är mer relevanta än någonsin och 

förändrar hela tiden sättet att bygga och förvalta på. Certifieringssystem av 

byggnader har därför vuxit fram i syfte att minska våra byggnaders 

miljöpåverkan (Peab 2022).  

 

Miljöcertifiering för byggnader fungerar som en bedömning av hur hållbar en 

byggnad är utifrån ett miljömässigt perspektiv. Byggnaderna bedöms utifrån 

ett poängsystem där saker från energieffektivitet och materialval, till 

luftkvalité och inomhusklimat ger olika mycket poäng (WSP 2022). Den 

enskilt största hållbarhetsorganisationen inom samhällsbyggnad i Sverige är 

SGBC, Sweden Green Building Council. Organisationen arbetar med 

certifiering och utbildning med syftet att uppnå ett samhälle som både gynnar 

miljön och människan (SGBC 2022). Några av de vanligast förekommande 

certifieringssystemen i Sverige är Miljöbyggnad, BREEAM och LEED, alla 

med olika bedömningskriterier (NCC 2022). I figur 1.1 visas vad som är 

utmärkande för respektive certifieringssystem. Att miljöcertifiera en fastighet 

innebär förutom minskade klimatavtryck, även att fastigheten blir mer 

attraktiv genom högre marknadsvärde och minskade driftkostnader (NCC 

2022).  
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Figur 1.1: Beskrivning av de vanligaste miljöcertifieringssystemen i Sverige.   

 

Den plats som människor spenderar nästan häften av sina dagar på är 

arbetsplatsen, det är därför viktigt att den är anpassad efter människornas 

behov och välmående. Det finns flertalet faktorer som påverkar 

inomhusmiljön och hälsan för de som vistas i fastigheten, därför måste saker 

som fastighetens ventilation, ljus och vatten uppnå en god kvalité. Ljud, fukt 

och radon måste även de kontrolleras så att inte hälsan påverkas negativt 

(Boverket 2022). Ett begrepp som vuxit fram de senaste åren är smart buildings, 

en beskrivning av byggnader som tar hänsyn till både miljön och 

människorna. Smart building utgår från brukarnas behov. Fokus ligger på 

funktionalitet och tillgänglighet samtidigt som ett hälsosamt inomhusklimat 

och medarbetarnas värdesättningar tas i beaktning (COOR 2019). 

 

Eleftherios Zacharakis, hållbarhetskonsult, berättade 2019 i en intervju med 

COOR om smarta byggnader att fokus en längre tid har legat på 

Ett svenskt miljöklassningssytem inom energi, material och 
inomhusklimat som ägs och utvecklas av Sweden Green 
Building Council. Med hjälp av 16 indikatorer kan både 
befintliga och nya byggnader betygsättas med Guld, Silver 
och Brons. 

Ett brttiskt system som är svenskanpassat av SGBC. 
Systemet bedömer förutom energianvänding, 
inomhusklimat och materialval även vatten - och 
avfalsshantering, markanvändning, miljöpåverkan och 
kommunikationsmöjligheter. Systemet kan även ge 
extrapoäng för inovativa tekniska lösningar. 

Ett amerikanskt system som inriktar sig främst mot 
komersiella fastigheter. Systemet återfinns över hela 
världen och har samma kriterier oavsett land. Områden 
som betygsätt är vatten- och energianvändning, närmiljö, 
materialval samt inomhusklimat. Kan uppnå betygen 
Certifierad, Silver, Guld och Platinum.



   Kap. 1 Introduktion 

3 
 

energieffektivisering när nya kontorsbyggnader ska designas och projekteras. 

Nu börjar de även inse hur pass viktig alla de olika hälsoaspekterna i en 

byggnad är, och att en ökning av nya hälsocertifieringar system sker. Detta på 

grund av att företagen har börjat insett att medarbetarnas välmående påverkar 

i hög grad hur de presterar på arbetet (COOR 2019). Forskning har visat att 

genom ökad tillförselhastighet av uteluft, en bättre inomhus-luftkvalité i 

kontorsbyggnader, gör att arbetsprestandan för de som arbetar där kan 

förbättras med 5 % till 10 % beroende arbetsuppgift (Wargocki 2008). Forskare 

har även sett att medarbetarna i de byggnader som investerar i ett bättre 

inomhusklimat i en lägre grad sjukskriver sig. Minskad sjukskrivning 

tillsammans med en ökad arbetsprestanda kan då resultera i ekonomiska 

fördelar för verksamheten (Wargocki & Seppänen 2006).  

 

Med mål att förvandla byggnader och organisationer på ett sätt som sätter 

både miljön och människan i fokus lanserade International WELL Building 

Institute, IWBI, 2014 certifieringssystemet WELL Building Standard (IWBI 

2022). WELL är ett system som syftar till att främja hälsan och välmående för 

de som vistas i olika fastigheter eller stadsdelar. Den nyaste versionen av 

WELL, WELL v2, lanserades 2021 och är vidareutvecklad med hjälp av 

feedback av den första versionen. WELL v2 innehåller tio kärnindikatorer 

(SGBC 2022). I Sverige är hälsocertifieringar och WELL fortfarande något nytt. 

Det är många som inte känner till uttrycket hälsocertifiering och vad det 

innebär. Flertalet fastighetsägare är i dagsläget ovetandes om vad det innebär 

att certifiera en byggnad enligt WELL Building Standard, vad skillnaden är 

mellan en hälsocertifiering och en miljöcertifiering. Hur går fastighetsägare 

och förvaltare till väga om de vill certifiera byggnaden enligt WELL? Är det 

möjligt att göra det på en befintlig byggnad? Går det att anpassa systemet så 

att det passar svenska standarder? För att undersöka detta vidare har tre 

frågeställningar tagits fram som med hjälp av denna rapport ska försöka 

besvaras.  
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1.2 Problemformulering  

Idag ökar efterfrågan att certifiera byggnader enligt WELL Building Standard 

i Sverige. Ett fåtal nyproduktioner har genomgått en certifiering, men hur 

fungerar WELL-certifiering på befintliga byggnader? 

 

1.3 Syfte och Mål  

Syftet är att undersöka hur man ska gå till väga för att certifiera befintliga 

byggnader med WELL Building Standard, samt att undersöka om och hur 

WELL skiljer sig mot andra miljöcertifieringssystem. 

 

Målet är att kunna se om WELL-certifiering går att tillämpa på befintliga 

byggnader som har andra certifieringssystem och miljöcertifieringssystem.  

 

1.4 Frågeställning 

F1 – Hur kan man certifiera en befintlig byggnad med WELL? 

F2 – Vad skiljer WELL mot andra miljöcertifieringar i förvaltning av byggnad? 

F3 – Är det möjligt att anpassa WELL till svenska standarder och regler? 

 

1.5 Avgränsningar  

Detta examensarbete avgränsas till att fokusera om WELL-certifiering är 

lämplig i våra svenska kontorsbyggnader.  Vid jämförelse med WELL och 

andra svenska certifieringssystem avgränsas arbetet till att jämföra WELL med 

LEED, BREEAM och Miljöbyggnad.  Studien avgränsas till att undersöka 

systemens standardversion och version för befintliga byggnader. Utöver 

WELL finns det ett annat   globalt hälsocertifieringssystem, Fitwell.   En 

jämförelse med Fitwell kommer inte att genomföras i denna undersökning 

utan lämnas till framtida forskning. 
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2.  METODIK 

I detta kapitel presenteras de valde metoderna för att kunna besvara frågeställningarna 

F1, F2 och F3. Resultatet i detta kapitel stödjer avsnitten litteraturstudie, resultat, 

diskussion och slutsats. I avsnitt 2.3 klargörs sambandet mellan metod och 

frågeställning.  

 

2.1 Litteraturstudie  

I inledande skedet av examensarbetet genomfördes en litteraturstudie för att 

få en djupare förståelse för WELL-certifierings nuvarande kunskapsläge.  

Kartläggning av tidigare examensarbeten och studier genomfördes för att 

samla in bakgrundsinformation. Information hämtas via böcker, 

vetenskapliga artiklar i SCOPUS, branschorganisationers webbsidor och 

andra relevanta dokument. Sökmotorn Google användes för att hitta andra 

vetenskapliga rapporter i ämnet. Litteraturaturstudien studerade de andra 

svenska certifieringssystemen för att identifiera kopplingen till WELL. Alla 

källor granskades kritiskt för att visa trovärdigheten.  

 

Litteraturstudien var en av metoderna för att besvara frågeställningen F1 ”Hur 

kan man WELL-certifiera en befintlig byggnad”, som redan har en annan 

miljöcertifiering i grunden.  Frågeställning F2 ”Vad skiljer WELL mot andra 

svenska miljöcertifieringar i förvaltningen av byggnad?” och frågeställning F3 

”Är det möjligt att anpassa WELL till svenska standarder och regler” kommer 

besvaras med bland annat litteraturstudie. Litteraturstudien i rapporten finns 

under avsnittet 3 Teori.  

 

2.2 Datainsamling  

I detta avsnitt beskrivs teknik för datainsamling, fallstudie, observationer och 

semistrukturerad intervjustudie. 
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2.2.1 Fallstudie 

En fallstudie består av antingen ett eller flera liknande fall. Fallstudie tillämpas 

för att få en större förståelse för ett pågående eller avslutat fall. Genom att 

studera ett pågående fall genomförs en realtids fallstudie och vid avslutade 

fall genomförs en retrospektiv fallstudie. En fallstudie är lämpligt för att få 

svar på frågorna varför, vad och hur (Säfsten och Gustavsson 2019, 105–106).  

 

Vid datainsamling till en fallstudie används olika tekniker; observationer, 

enkät och intervjuer. Vanligast är att kombinera teknikerna, triangulering, för 

att stärka kvalitén på studien. Fördelen är att svagheter och styrkor hos en 

datainsamlingsmetod kan kompletteras av en annan metods styrkor och 

svagheter (Säfsten och Gustavsson 2019, 106).    

 

I examensarbetet genomförs en enfallsdesign med en analysenhet. Valet av 

analysenhet var Skandia Fastigheter. Skandia fastigheter var en lämplig och 

tillgänglig för studien, eftersom företaget har erfarenhet av 

certifieringssystemen; WELL, BREEAM, LEED och Miljöbyggnad. Genom att 

genomföra fallstudien kan resultatet ge inblick till hur bygg- och 

fastighetsbranschen kan tillämpa hälsocertifieringssystemet WELL i svenska 

byggnader. 

 

Denna fallstudie genomfördes med datainsamlingsteknikerna intervjuer och 

observationer. Fallstudien kompletterades med kvalitativa semistrukturerade 

intervjuer med andra intressenter med erfarenhet och kunskap av WELL 

Building Standard.  
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2.2.2 Semistrukturerad intervjustudier   

Intervjustudie är en kvalificerad metodteknik vid insamling av information 

från flera erfarna respondenter. Det finns tre intervjutekniker; strukturerad, 

ostrukturerat och semistrukturerad intervju. En strukturerad intervju ger 

respondenten en minimal möjlighet att gå utanför de fasta frågorna medan en 

ostrukturerad intervju öppnar för en friare intervju med fåtal övergripande 

frågor. I en semistrukturerad intervju ställs samtliga förberedda frågor till alla 

respondenter och forskaren väljer följdfrågor utifrån respondenternas svar 

(Säfsten och Gustavsson 2019, 152).  

 

Datainhämtning har genomförts genom semistrukturerad kvalitativa 

intervjuer. Fördelen med semistrukturerade interjuver är att en detaljrik 

information och djupare förståelse fås av respondenterna om ämnet som 

undersöks. En annan fördel är att tid och plats anpassas efter respondenterna, 

bidrar till högt svarsdeltagande (Säfsten och Gustavsson 2019, 157).  

 

Olika respondenter kontaktades som har kunskap och erfarenhet om WELL 

Building Standard. Innan intervjun genomfördes förklarades syfte och vad 

respondentens bidrag tillför i examensarbetet. Respondenterna har godkänt 

att namn och yrkestitel används i arbetet, se bilaga 1. Av tabell 2.1 framgår 

respondenternas yrkestitel, företagsnamn, intervjutyp och datum för 

intervjutillfället. Respondent 2 representerar två företag och två yrkestitlar. 

Respondenten 2 är WELL-expert på SGBC och WELL-samordnare, via 

Tengbom, vid certifiering av Skandia Fastigheters huvudkontor.  

 

 

 

 

 



Hälsocertifieringssystemet WELL 

8 
 

 

Tabell 2.1:  Intervjurespondenternas yrkestitel, företag, intervjutyp och datum för 

intervjun. 

Respondent Yrkestitel Företag Intervjutyp Datum 

Respondent 1 

 

Hållbarhets- 

ansvarig  

Castellum  Teams 26/4 - 2022 

Respondent 2 

 

WELL AP 

WELL 

samordnare 

SGBC 

 

Tengbom 

Teams 21/4 - 2022 

 

Respondent 3 

 

Projektledare 

Hållbarhet 

Skandia 

Fastigheter 

Platsbesök 3/5 - 2022 

 

 

Intervjufrågorna delades upp i olika frågeområden. Frågeområdena var 

Aktualitet, Befintlig byggnad, Förvaltning, Ekonomi och Anpassning. 

Samtliga frågeområden ställdes till respondenterna. I frågeområdet aktualitet 

ställdes frågan om efterfrågan i Sverige. I Befintlig byggnad ställdes frågor för 

att ta reda på svårigheter och enkelheter med att uppnå krav i WELL för 

befintlig byggnad. Inom frågeområdet förvaltning och ekonomi ställdes frågor 

för att undersöka skillnaden i förvaltning mellan olika svenska 

certifieringssystem. I sista frågeområdet, anpassning, berördes svårigheter och 

utmaningar med WELL samt vilka krav som skulle behöva svensk anpassas. 

Intervjufrågorna hittas i bilaga 2.  

 

2.2.3 Observation  

Observation är en vetenskaplig metod som syftar till att undersöka 

frågeställningarna i en undersökning. En observation kan vara indirekt eller 

direkt. En indirekt observation innebär dokumentdata och mätning från 

observation. Direkt observation innebär en observation på plats (Säfsten och 

Gustavsson 2019, 144 – 146).  
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I examensarbete genomfördes en direkt observation på Skandia fastigheters 

huvudkontor i Stockholm. Objektet valdes eftersom det är det första svenska 

kontoret i drift som WELL certifierats. Observationen var en av metoderna för 

att ta reda på frågeställning F1 ” Hur kan man certifiera en befintlig byggnad 

med WELL?”. 

 

2.3 Samband mellan frågeställning och metod 

Frågeställningarna F1, F2 och F3 har valt att besvarats med olika metoder.  

Av figur 2.1 framgår sambandet mellan frågeställning och vald metod. 

                                      

 

 

 

 

Figur 2.1:  Samband mellan rapportens frågeställning och metod 

 

 

 

F1
Litteraturstudie

Semistrukturerad 
Intervjustudie

Observation

F2
Litteraturstudie

Semistrukturerad 
Intervjustudie

F3
Litteraturstudie

Semistrukturerad 
Intervjustudie
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3. TEORI 

I detta kapitel presenteras teori för det studerande ämnet, metodik 2.1 Litteraturstudie. 

3.1 WELL-certifiering handlar om vad en WELL-certifiering innehåller och 

certifieringsnivåer. Under avsnitt 3.2 tre andra svenska certifieringssystem beskrivs, 

de tre vanligaste miljöcertifieringssystem i Sverige och hur dessa fungerar i drift.  

 

3.1 WELL-certifiering 

WELL Buildings Standard är ett amerikanskt certifieringssystem som 

lanserades första gången 2014. År 2021 lanserades WELL v2 av International 

WELL Building Institute. International WELL Building Institute tog fram en 

certifiering där människan står i fokus. Syftet är att förbättra människornas 

välmående, produktivitet och effektivitet genom att ställa olika krav för en 

välvårdad och hälsosam byggnad. Stort fokus ligger på att identifiera 

parameter och lösningar på platsbesök under certifiering. (IWBI 2022). 

Parametrarna och lösningarna dokumenteras i certifieringsansökan och i 

certifieringen (Grezegorzewska och Kirschke 2021, 1.3). Processen för 

mätningar och tester kallas Performance Verification, som ska säkerställa att 

byggnader presterar enligt kraven i WELL (IWBI 2022). 

 

WELL Buildings standard v2 innehåller 10 obligatoriska indikatorer; 

Gemenskap, Sinne, Material, Ljud, Termisk komfort, Rörelse, Ljus, Näring, 

Vatten och Luft. Indikatorerna syftar på både mjuka och hårda värden i en 

byggnad. En elfte indikator, Innovation, är en tilläggsindikator där projekt kan 

samla poäng för strategier som inte ingår i WELL (IWBI 2022). I figur 3.1 

framgår alla 11 indikatorer i WELL, de obligatoriska i grön kulör och frivillig 

tilläggsindiktaor i orange kulör.  
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Figur 3.1: WELL building standards 11 indikatorer. 

 

Varje enskild indikator består av funktioner. Varje funktion innehåller 

förutsättningar, P, och optimeringar, Pts. Förutsättning är grunderna i WELL-

certifieringen och måste uppfyllas, totalt finns det 24 förutsättningar. Inom 

varje indikator finns olika antal optimeringar. Optimeringarna i WELL har ett 

poängvärde och är valfria att genomföra. Det finns totalt 98 optimeringar 

(IWBI 2022). På senare år har efterfrågan på WELL Building Standard ökat i 

svenska bygg- och fastighetsbranschen. Bygg- och fastighetsbranschen vill 

börja lägga mer fokus på människans välmående och hälsa i byggnader (SGBC 

2022). Utmaningen med WELL är att förutsättningar och optimeringar inte är 

anpassade efter svenska byggregler och standarder. En del förutsättningar och 

optimeringar i WELL behandlas redan i svenska byggregler vilket gör dom 

enklare att tyda. Men inom andra krav kan referenser och kunskap saknas, 

vilket gör dom svårare att förstå sig på.  

 

3.1.1 Indikatorer i WELL  

Luft 

Första indikatorn i WELL Building Standard är Luft, WELL-Air. Luftkvalitén 

inomhus har betydelse för människans välmående och hälsa. Människan 

Luft Vatten Näring Ljus

Rörelse
Termiska 
komfort

Ljud Material

Sinne Gemenskap Innovation
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vistas ungefär 90 % i byggnader, vilket ställer höga krav på luftkvalitén. 

Luftföroreningar inomhus påverkar negativt människans hälsa på kort- och 

lång sikt. Föroreningar inomhus uppstår från bland annat förbränningskällor, 

byggnadsmaterial, tobak, rengöringsprodukter och möbler (IWBI 2022).  

 

Indikatorn Luft innehåller fyra förutsättningar och tio optimeringar, vilka 

framgår i tabell 3.1. Förutsättning ett är luftkvalité. Luftkvalitétsnivåerna i ett 

projekt ska följa nivåerna enligt folkhälsomyndigheten WHO. Luftkvaliténs 

nivåer i byggnaden ska vara acceptabla vid certifiering. Förutsättning två är 

rökfri miljö. Rökfrimiljö ställer krav på att rökförbud i och utanför byggnadens 

entréer, fönster samt vid luftintag. Till exempel att e-cigaretter är förbjudet vid 

uteplatser och hustak vid byggnaden. Förutsättning tre, ventilationsdesign, 

ställer krav på vilka ventilationssystem som ska tillämpas i byggnaden. Sista 

förutsättningen, krav fyra, är konstruktionsrelaterade föroreningar. Denna 

förutsättning kräver åtgärder för att skydda inomhusluft kvalitén under 

uppförande och renovering genom exempelvis damm- och fukthantering.  

(IWBI 2022). 

 

Tabell 3.1: Förutsättningar och optimeringar i indikatorn Luft  

Luft, WELL-Air Förutsättning, P Optimering, Pts 
Luftkvalité X  
Rökfrimiljö  X  
Ventilationsdesign  X  
Konstruktionsrelaterade 
Föroreningar  

X  

Förbättrad Ventilationsdesign   X 

Förbättrad luftkvalité  X 

Användbara fönster   X 

Luftkvalitétsövervakning   X 

Föroreningsinfiltrationshantering  X 

Förbränningsminimering  X 

Källhantering  X 

Luftfiltrering   X 

Förbättrad tilluft, VOC-kontroll  X 

Mikro- och mögelkontroll  X 
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Vatten 

Människan är beroende av rent dricksvatten. Krav på dricksvattenkvalitet och 

byggnadsmaterialen är viktigt för att säkerställa föroreningsgränserna i 

dricksvattnet. Vid tappvatteninstallation ska byggnadsmaterialen vara fria 

från skadliga ämnen som kan förorena tappvattnet (Boverket 2021).  

 

Indikatorn Vatten, WELL-Water, syftar till att säkerställa byggnadens vatten 

genom kontroll, kvalité, föroreningsgränser och tillgänglighet. De 

grundläggande förutsättningarna är Vattenkvalité, Dricksvattenkvalitet och 

Grundläggande vattenhantering. Vattenkvalité ställer krav på verifiering av 

bakteriehalten och andra parametrar i vattnet. Dricksvattenkvalitet handlar 

om tillgången till dricksvatten med acceptabla nivåer för kemiska 

sammansättningar och gränsvärden för kemikalier. Sista förutsättningen, 

grundläggande vattenhantering, innebär regelbundna kontroller av 

dricksvatten samt protokoll för vattenkvalitétsförlust. Till exempel att en gång 

per år behövs prover göras på vattnets grumlighet, pH-värde och klorhalt 

(IWBI 2022). Av tabell 3.2 framgår alla förutsättningar och optimeringar som 

ingår i indikatorn Vatten.  

 

Tabell 3.2: Förutsättningar och optimeringar i indikatorn Vatten 

Vatten, WELL-Water Förutsättning, P Optimering, Pts 
Vattenkvalité X  
Dricksvattenkvalitet X  
Grundläggande vattenhantering  X  
Förbättrad vattenkvalité   X 
Dricksvattenkvalitetshantering    X 

Promotion för dricksvatten  X 

Fukthantering  X 

Hygienstöd  X 

Återanvändning av icke-dricksvatten 
på plats 

 X 
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Näring 

Näring och kost är en viktig del av människans liv och hälsa. Näringsfattig 

mat ökar risken för sjukdomar som diabetes typ 2, hjärt- och kärlsjukdomar 

och andra sjukdomar kopplat till kosthållning. Näringsrik mat som frukt, 

baljväxter samt olika grönsaker minskar risken för försämrad hälsa och 

sjukdomar (Livsmedelsverket 2021). Kostmönstret hos människor påverkas 

av deras vardagliga miljöer, som arbetsplatser. Tillgången till näringsrik mat 

i människans vardagliga miljö är viktigt för att främja hälsosamma och 

näringsrika val i kosten (IWBI 2022).  

 

Indikatorn Näring, WELL-Nourishment, innehåller två grundläggande krav 

se tabell 3.3. Ett krav är tillgängligheten för frukt och grönt på arbetsplatsen. 

Arbetsplatsen ska positivt stödja till att öka konsumtionen av frukt och grönt 

genom ökad tillgång. Kravet innehåller antalet sorter samt vart frukt och grönt 

ska placeras i lokalen. Till exempel placera frukt och grönt i ögonhöjd, vid 

bord eller i slutet av byggnadens korridor.  Det andra kravet är tillgång till 

ingrediensinnehåll, näringsinnehåll och livsmedelsallergen. Det ska tydligt 

framgå på varje inköpt produkt. Under till exempel optimeringen 

portionsstorlekar ställs poängkravet på cirkulära tallrikar med maximala 

storleken 10 tum (IWBI 2022). 
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Tabell 3.3: Förutsättningar och optimeringar i indikatorn Näring  

Näring, WELL-Nourishment Förutsättning, P Optimering, Pts 
Frukt och Grönsaker  X  
Näringsmässig transparens X  
Raffinerade ingredienser                      X 
Matreklam   X 
Konstgjorda Ingredienser    X 

Portionsstorlekar  X 

Näringsutbildning    X 

Medvetet ätande    X 

Specialdieter  X 

Matlagning  X 

Ansvar, matförsörjning   X 

Livsmedelsproduktion   X 

Närproducerad matmiljö  X 

Processat och rött kött   X 

 

Ljus 

Enligt International WELL Building Instituite (2022) syftar Ljus, WELL-Light 

till att tillämpa ljusmiljöer för att främja mentala, biologiska och visuella 

hälsan. Behagligt ljus kan exempel hindra huvudvärk och sveda i ögonen för 

det som vistas i byggnaden (Arbetsmiljöverket 2020). 

 

Ljus ställer krav på två obligatoriska förutsättningar, ljusexponering och 

visuell ljusdesign. I förutsättning ljusexponering kan projekt plocka två 

poäng, inom ljusexponering inomhus och belysningsutbildning. 

Ljusexponering inomhus innebär att säkerställa tillgången av inomhusljus 

genom dagsljus eller andra elektriska belysningsstrategier. 

Belysningsutbildning innefattar information om dygnsrytm, behov av ljus och 

hälsa kopplat till ljus och sömnhygien. Förutsättningen visuell ljusdesign 

innehåller krav på acceptabla värden på belysningsstyrka för alla 

åldersgrupper. Till exempel att byggnadens belysning måste ta hänsyn till 

åldersgruppen samt arbetsuppgifter för att erbjuda en acceptabel arbetsmiljö 

(IWBI 2022). I tabell 3.4 framgår alla förutsättningar och optimeringar i 

indikatorn Ljus. 
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Tabell 3.4: Förutsättningar och optimeringar i indikatorn Ljus  

Ljus, WELL-Light Förutsättning, P Optimering, Pts 
Ljusexponering X  
Visuell Ljusdesign X  
Dygnsbelysning design  X 

Bländskydd  X 

Förbättrad tillgång till dagsljus  X 

Visuell balans  X 

Elektrisk ljuskvalitet  X 

Kontroll av belysningsmiljöer  X 

 

Rörelse 

Människors hälsa påverkas positivt av fysiska aktiviteter. WELL-Movement, 

Rörelse syftar på att byggnaden ska motverka beteenden som stillasittande 

och uppmuntra till aktiv rörelse och liv samt fysiska aktiviteter (IWBI 2022).  

En ökad inaktivitet hos människan bidrar till ökad risk för sjukdomar. 

Sjukdomar som hjärt- och kärlsjukdomar, cancer, tidigare död och andra 

kroniska sjukdomar. Stillasittande beteende på arbetsplatser har ökat, vilket 

påverkar människans hälsa negativt. Fokusområdet för några år sedan var 

enbart på människans personliga aktivitetsbeteende och faktorer. På senare 

har insikten kommit att människans rörelseaktivitet är kopplat till miljö, 

sociala sammanhang och samhället. Syftet med WELL Rörelse är att erbjuda 

fysiska aktiviteter i utrymmen där människan vistas, exempel på kontor (IWBI 

2022).  

 

Inom indikatorn Rörelse, WELL-Movement, ingår två förutsättningar och 10 

poängsättande optimeringar, vilka framgår i tabell 3.5. Förutsättningen aktiva 

byggnader och samhälle bygger på att byggnadens utformning ska bidra till 

mer fysiska aktiviteter och rörelse hos människan. Till exempel byggnadens 

utformning ska uppmuntra människan att ta trappan i stället för hissen.  

Förutsättning nummer två, visuell och fysisk ergonomi, syftar på bekväma 

kontorsstationer. Bekväma stationer innebär tillgång till stationära och 
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bärbara datorer, anpassningsbart skrivbord, stående stöd och utbildning i 

ergonomi (IWBI 2022).  

 

Tabell 3.5: Förutsättningar och optimeringar i indikatorn Rörelse (IWBI 2022) 

Rörelse, WELL-Movement Förutsättning, P Optimering, Pts 
Aktiva byggnader – samhälle X  
Visuell & Fysisk ergonomi X  
Rörelsenätverk & Cirkulation   X 
Aktiv pendlar- & passagerarsupport  X 
Platsplanering & val   X 
Fysisk aktivitetsmöjlighet  X 
Aktiv inredning   X 
Fysiska aktivitetsutrymme & utrustning   X 
Exteriör, aktiv design   X 
Förbättrad ergonomi   X 

Främjande av fysisk aktivitet   X 
Självövervakning  X 

 

Termisk komfort 

En behagligt termisk komfort är viktigt för människans hälsa och välmående. 

Trivseln hos människan kan påverkas negativt om det termiska klimatet inte 

är optimalt. Det är dock svårt att hitta en optimal termisk komfort där alla 

individer trivs (Boverket 2022). 

 

Enligt IWBI (2022) påverkas människans upplevelse av den termiska miljön i 

en byggnad. Termisk komfort i byggnader påverkar människans fokus, 

motivation, humör och trötthet. IWBI (2022) menar att det finns ett behov av 

holistiskt synsätt, den termiska komforten ska tillfredsställa nästan alla som 

vistas på platsen. Syftet med indikatorn Termisk komfort, WELL-Thermal 

Comfort, är att hitta en acceptabel termisk komfort där nästan alla brukare 

trivs. Detta genom att använda sig av förbättrad design på byggnadens system 

i kombination av forskning. Säkerställa kontroller av HVAC-system och 

ständigt lyssna in människornas synpunkter på det termiska inomhus 
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klimatet är två viktiga verktyg för att acceptabel termisk komfort ska uppnås 

(IWBI 2022).  

 

Det finns nio funktioner i indikatorn Termisk komfort, vilka framgår i tabell 

3.6. Förutsättningen termisk prestanda handlar om en acceptabel termisk 

miljö. Detta innefattar parametrar av komfortförhållande, termiska data, årlig 

och kontinuerlig mätning av prestandan i inomhusmiljön (IWBI 2022).  

 

Tabell 3.6: Förutsättningar och optimeringar i indikatorn Termisk komfort  

Termisk komfort,  
WELL-Thermal Comfort 

Förutsättning, P Optimering, Pts 

Termisk prestanda X  
Förbättrad termisk prestanda   X 
Termisk zonindelning  X 
Individuell termisk kontroll   X 
Strålande termisk komfort  X 
Termisk komfortövervakning   X 
Fuktkontroll  X 
Förbättrad driftbara fönster  X 
Termisk utomhuskomfort   X 

 

Ljud 

Ljud är något som finns på alla arbetsplatser och påverkar människan i högst 

grad. Allt oönskat ljud buller, kan orsaka permanenta hörselproblem. Buller 

kan också vara en bidragande faktor till sämre prestationsförmåga och ökad 

stress. I öppna kontorslandskap finns det i AFS 2020:1 föreskrifter om hur 

landskapet ska vara utformat för att förbättra ljudmiljön (Arbetsmiljöverket 

2021).   

 

Överexponering av oönskat ljud i högre grad kan leda till hörselnedsättningar 

och andra hälsoproblem. Forskning har visat att ett holistiskt arbetssätt med 

akustiska frågor kan göra det möjligt att möta individens behov av akustisk 

komfort (IWBI 2022). Arkitektoniska trender som öppna kontorslandskap, 
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exponerad betongyta och HVAC-system kan enligt IWBI (2021) innebära 

skadliga effekter på det akustiska klimatet om det inte tas hänsyn till i 

designen.  Syftet med WELL-Ljud är att stärka brukarnas hälsa och välmående 

genom att identifiera och förbättra de akustiska komfortsparametrarna som är 

väsentliga för att få en god ljudmiljö (IWBI 2022).    

 

Det finns totalt nio ljudfunktioner i WELL-Ljud som framgår i tabell 3.7. En av 

dessa är en förutsättning och övriga poängsättande optimeringar. 

Förutsättningen ljudkartläggning handlar om att inkludera den planering som 

krävs för att undvika akustiska störningar. Förutsättningen kräver att 

projektet tar fram en plan som identifierar ljudkällor som kan påverka 

ljudmiljön på ett negativt sätt. Kraven är uppdelat i två delar där del ett 

identifierar och märker akustiska zoner och i del två tas en akustiskt 

designplan fram (IWBI 2022). 

 

Tabell 3.7: Förutsättningar och optimeringar i indikatorn Ljud 

Ljud, WELL-Sound Förutsättning, P Optimering,Pts 
Ljudkartläggning X  
Maximala ljudnivåer   X 
Ljudbarriärer  X 
Efterklangstid  X 
Ljudreducerade ytor   X 
Minsta bakgrundsljud  X 
Stötljudshantering  X 
Förbättrade ljudenheter  X 
Bevara hörselhälsa  X 

 

Material 

Material i alla dess former kan innehålla farliga substanser eller ha dem 

exponerade på ytan. Om människan utsätts för dessa ämnen kan olika 

skyddsåtgärder behöva antas. Exempel på dessa material kan vara 

impregnerat virke, bly eller material som innehåller asbest. Även kemikalier 

som finns i färg och bekämpningsmedel är något som kan påverka oss 
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negativt (Arbetsmiljöverket 2015). Trots att äldre kemikalier som bly och 

asbest idag är mycket begränsade i användning och tillverkning utgör de 

fortfarande fara då de återfinns i äldre konstruktioner, även kemikaliernas 

miljööde fortsätter att påverka vår hälsa (IWBI 2022). Enligt WHO (2021) 

ansvarade blyexponering 2019 för 900 000 dödsfall globalt och kan definieras 

som en global hälsofara. Syftet med WELL-material är att minska den 

mänskliga exponeringen för kemikalier som används under upp- eller 

ombyggnad, inredning och drift av byggnader., antingen genom 

miljöförorening eller direkt kontakt (IWBI 2022).  

 

WELL-Material har totalt 12 materialfunktioner som visas i tabell 3.8, tre av 

dessa är förutsättningar och övriga nio optimeringar för att uppnå en högre 

nivå. Förutsättning ett behandlar materialtrestriktioner och finns som krav för 

att minska eller eliminera människornas exponering för de material på en 

byggarbetsplats som har allmänt kända farliga ämnen. Den andra 

förutsättningen hanterar samma problem, exponering av farliga material, men 

med fokus på tidigare praxis. Slutligen kräver den tredje förutsättningen att 

man hanterar och förebygger exponering för CCA i befintliga träbyggnationer 

och bly i mark (IWBI 2022).  

Tabell 3.8: Förutsättningar och optimeringar i indikatorn Material  

Material, WELL-Material Förutsättning, P Optimering,Pts 
Materialrestriktioner X  
Hantering av inre farliga material X  

CCA och Bly hantering X  
Platssanering  X 
Förbättrade materialbegränsingar  X 
VOC-begräsningar   X 
Materialtransparens  X 
Materialoptimering  X 
Avfallshantering  X 
Användning av bekämpningsmedel  X 

Rengöringsprodukter och protokoll  X 
Kontaktreduktion  X 
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Sinne 

Psykisk ohälsa är ett stort problem i dagens samhälle. Utmattning, 

depressioner, ångest och trötthet är vanligt på svenska arbetsplatser. Den 

vanligaste sjukskrivningen i samhället är psykisk ohälsa. Företags 

interventioner, medvetenhet och lösningar på arbetsplatsen kopplat till 

psykisk ohälsa visar uppåtgående positiv effekt på medarbetarnas psykiska 

hälsa och välmående (Folkhälsomyndigheten 2021).  

 

Indikatorn Sinne handlar om att byggnadens utformning och miljö ska lindrar 

människans psykiska ohälsa. Genom tillgång till olika former av program, 

policy, strategier och design främjar företagen människans hälsa och 

välmående. Små och stora insatser påverkar positivt människans hälsa på 

både kort- och långsikt (IWBI 2022).  

 

Sinne, WELL-Mind, innehåller elva funktioner; två förutsättningar och nio 

optimeringar. Av tabell 3.9 avläses dessa förutsättningar och optimeringar. 

Förutsättning främjande av psykisk hälsa handlar om att företaget ska kunna 

erbjuda stöd i form av program och resurser för att minska den psykiska 

ohälsan. Möjligheten till återhämtning för att förbättra människans hälsa och 

välmående ska erbjudas. Den andra förutsättningen, natur och plats, innebär 

att byggnadens element ska bidra till minskning av stress, skapa yta och skapa 

glädje. Implementera växter på väggar, konst, kultur, naturfärger och 

naturutsikt (IWBI 2022).  
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Tabell 3.9: Förutsättningar och optimeringar i indikatorn Sinne  

Sinne, WELL-Mind Förutsättning, P Optimering,Pts 
Främjande av psykisk hälsa  X  
Natur och plats  X  
Mentalvård   X 
Utbildning för mental hälsa   X 
Stresshantering  X 
Återställande möjligheter  X 
Utrymme   X 
Återställande program  X 
Förbättrad tillgång till naturen   X 
Tobaksavvänjning  X 

Substansanvändningstjänster  X 

 

Gemenskap 

Syftet med WELL-Gemenskap är att tillhandhålla verksamhetsstrategier och 

policies som främjar sociala sammanhang, inkludering och mångfald. Alla 

individer ska få tillgång till olika hälsotjänster i företaget. Syftet med WELL-

Gemenskap är att bygga ett socialt sammanhang där rättvisa och mångfald är 

en viktig faktor.  

 

Det finns 18 funktioner i WELL-Gemenskap; fyra förutsättningar och 14 

optimeringar, vilka framgår i tabell 3.10. Förutsättning främjande av hälsa och 

välmående innebär att brukarna ska ha tillgång till dokument som beskriver 

sambandet mellan människans hälsa och byggnaden. Interaktiv design ställer 

krav på samarbetande och inkluderad planering under projektprocessen. 

Projektteamen ska i sitt arbete sträva mot Agenda 2030 målen för hållbarhet 

och välmående. Förutsättning tre, nödberedskap, handlar om en plan för 

nödberedskap, riskbedömning och nödhantering för olika situationer som kan 

uppstå. Sista förutsättningen i WELL-Gemenskap syftar till att utföra 

undersökningar om boendes välbefinnande och hälsa i miljön kopplat till 

WELL-strategier (IWBI 2022). 
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Tabell 3.10: Förutsättningar och optimeringar i indikatorn Gemenskap  

Gemenskap, WELL-Community Förutsättning, P Optimering,Pts 
Främjande av hälsa och välbefinnande X  
Interaktiv design  X  
Nödberedkap  X  
Boendeundersökning  X  
Förbättrad boendeundersökning  X 
Hälsotjänster & förmåner  X 
Förbättrad hälsa & välbefinnande  X 
Nya föräldrastöd  X 
Nytt mammastöd  X 
Familjestöd   X 

Samhällsengagemang  X 
Mångfald & inkludering   X 
Tillgänglighet & universell design   X 
Akutresurser  X 
Resiliens & återhämtning i nödsituationer  X 
Bostäders eget kapital  X 
Ansvarfull arbetspraxis  X 
Stöd till offer för våld i hemmet  X 

 

Innovation  

Avsikten med WELL-Innovation är att projekt ska framta samt utveckla 

strategier för skapande av miljöer där hälsa och välmående står i fokus. Denna 

indikator finns för att projekt ska ta upp nya strategier och koncept som inte 

ingår de 10 obligatoriska funktionerna. Det finns innovationsfunktioner som i 

förväg är godkända strategier av IWBI att använda för att ta poäng, se tabell 

3.11. Förutom dessa förbestämda funktioner kan även projekt ansöka om egna 

innovationsförslag som kan ge poäng. Det finns inom indikatorn innovation 

riktlinjer för hur dessa förslag ska vara utformade och vilka krav som behöver 

uppfyllas för att det ska övervägas för godkännande (IWBI 2022).  
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Tabell 3.11: Optimeringar i indikatorn Innovation 

WELL-Innovation Förutsättning, P Optimering,Pts 
Förnya/Utveckla WELL                     X  
WELL-AP närvaro                    X 

Fortlöpande WELL utbildning  X 
Hälso- och välmående program   X 
Inneha miljöcertifiering  X 
Minska koldioxidutsläpp   X 

 

3.1.2 Certifieringsnivåer i WELL 

WELL Building Standard baseras på ett poängsystem där varje projekt kan 

uppnå totalt 110 poäng. Poängen för certifieringen samlas ihop från 

optimeringarna. Alla förutsättningar är obligatoriska medan optimeringar är 

valfria att välja mellan. Optimeringarna är poängbaserade, där varje 

optimering innehåller olika antal poäng. Det är upp till varje projekt att 

genomföra hela optimeringen för maxpoäng eller delar av en optimering för 

delpoäng (IWBI 2022). I tabell 3.12 framgår certifieringsnivåerna och 

tillhörande poängnivå samt antalet poäng per indikator som måste uppfyllas.  

 

Tabell 3.12: Certifieringsnivåer med respektive antal poäng för WELL 

WELL-Certifieringsnivåer Total Poäng Antalet poäng/indikator 

Platinum  80  3 

Guld  60 2 

Silver  50 1 

Brons  40 0 
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3.1.3 Omcertifiering av WELL 

En WELL-certifiering är giltig i tre år. Tre år efter certifieringsdatumet måste 

projekten ansöka om omcertifiering för att behålla WELL-certifieringen. 

Projektet måste bevisa att kraven fortfarande uppnås i byggnaden för 

omcertifiering av WELL. Vid ansökan om omcertifiering förlängs den 

ursprungliga certifieringen med 12 månader. Under dessa 12 månaderna 

måste en omcertifieringsprocess genomföras för att säkerställa att projektet 

fortsätter att uppfylla alla krav. Projekt är endast befogad att omcertifiera 

byggnaden om man under de tre senaste åren har uppfyllt kraven för 

pågående övervakning, framsteg och inlämning av olika mätningar (IWBI 

2021, 22).   

 

Om ett WELL-certifierat projekt inte lämnar in en ansökan om omcertifiering 

tre år efter certifieringsdatumet kommer certifieringen omedelbart att 

upphöra. Detta innebär att projektet omedelbart måste ta bort all användning 

av skyltar eller plaketter kopplat till WELL-certifiering. IWBI tar bort projektet 

från listan över WELL-certifierade projekt (IWBI 2021,22). 

 

 

3.2 Fyra andra svenska certifieringssystem  

I detta avsnitt presenteras tre andra svenska miljöcertifieringssystem som ska ingå i 

jämförelse med WELL Buildings Standardcertifiering.  

3.2.1 BREEAM  

BREEAM, BRE Enviromental Assessment Method är ett 

miljöcertifieringssystem utvecklat i Storbritannien 1990 av The Building 

Research Establishment, BRE (SGBC 2018). BREEAM är ett flexibelt 

certifieringssystem och är applicerbart på nya- och befintliga byggnader, 

ombyggnationer samt infrastruktur. Idag finns det 535 000 BREEAM-



Hälsocertifieringssystemet WELL 

26 
 

certifierande byggnader utspridda i 74 länder, med 2 217 00 registrerade 

projekt som väntar på att bli certifierade (Bregroup 2022). 

 

Enligt BRE (2022) är målet med BREEAM förutom att belöna och erkänna 

byggnader med hållbara kvalifikationer, även att uppmärksamma förbättring 

av hållbarheten i dessa byggnader samt miljön i sin helhet. Dessa mål ska 

fortsatt uppmuntra inblandade i certifierade byggnader att söka sig längre än 

de regulatoriska kraven som finns för hållbara byggnader. För att ta hänsyn 

till svenska hållbarhetskrav och förhållanden skapade SGBC 2013 en 

svenskanpassad version av certifieringssystem, BREEAM-SE som bedömer en 

byggnads miljöprestanda inom relevanta områden (SGBC 2018). 

 

Vid en certifiering utvärderas och betygssätt en byggnad efter de kategorierna 

som visas i figur 3.2. Dessa kategorier har i sin tur flertalet ämnesinriktningar 

var och en med egna syften, mål och riktmärken, totalt uppgår dessa till 96 i 

antalet där obligatoriska krav varierar från två till sju beroende vilken nivå 

som väntas uppnås (BREEAM 2022). De krav som återfinns i BREEAM-SE är 

skärpta i jämförelse med de krav svenska lagar och byggregler har vilket gör 

att systemet håller bästa praxis gällande hållbara och klimatsmarta byggnader 

(SGBC 2018).  

 

 

Figur 3.2: Kategorier i BREEAM  
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När en certifiering med BREEAM utförs bedöms byggnaden med hjälp av ett 

poängsystem där poäng utdelas efter i hur stor utsträckning varje kategori är 

uppnådd. En byggnad kan uppnå en viss certifieringsnivå beroende poäng. 

Dessa nivåer är enligt SGBC (2018) Pass, Good, Very Good, Excellent och 

Outstanding vilket återspeglas i hur många stjärnor som visas på BREEAM-

certifikatet. För att bestämma vilken nivå en byggnad kommer bli certifierad 

enligt så beräknas först varje område enskilt för att se hur pass stor del av den 

totala poängen byggnaden uppnår. Vikten av varje område varierar från 9,3 

procent till 41,7 procent. I slutändan adderas alla poäng och en slutgiltig 

procentuell summering bestäms (Yildiz 2016). SGBC (2018) beskriver 

fortsättningsvis vilken totalprocent som krävs för respektive nivå i BREEAM-

SE. För lägst nivån och PASS krävs 30 procent, 45 procent för GOOD, 55 

procent för VERY GOOD och 70 procent för att uppnå EXCELLENT. För att 

uppnå högsta nivån OUTSTANDING behöver byggnaden uppnå 85 procent. 

När väl en byggnad uppnått ett slutbetyg är det gällande för evigt (BREEAM 

2022). 

 

BREEAM In-Use  

2009 skapade BRE ett anpassat certifieringssystem för befintliga byggnader, 

BREEAM In-Use. Systemet är ett hjälpmedel för förvaltare och fastighetsägare 

att mäta och förändra byggnadens klimatpåverkan. Detta genom att 

energieffektivisera och förbättra prestandan av deras byggnader på ett säkert 

och effektivt sätt. Det anpassade systemet togs fram för att säkerhetsställa 

kompatibilitet med viktiga ramverk som ISO 14001, EPBD och GRI och är 

uppbyggd på ett sätt som gör den anpassningsbar för framtida krav och 

förändringar (Summerson et al. 2016). 

  

Till skillnad från standarden finns det ingen svenskanpassad version av 

BREEAM In-Use utan en och samma version används över hela världen. Detta 

gör det enkelt att jämföra certifierade fastigheter internationellt. En 
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anpassning som systemet dock har är att det finns en version för kommersiella 

byggnader och en för bebodda bostäder (SGBC 2022). Utöver det områden 

som bedöms i BREAAM, betygssätter även BREAAM In-Use resiliens & 

resurser (BREEAM 2020). 

 

När en befintlig byggnad ska certifieras med BREEAM In-Use är processen 

indelad i två separata delar. Användaren kan välja om certifieringen ska 

omfatta båda delarna eller enbart en del (SGBC 2022). Del ett, Asset 

Performance, omfattar byggnadens prestanda och tar hänsyn till dess 

konstruktion och form. Del två, Management Performance, omfattar kvalitén 

på förvaltningen och drift. I båda delarna framtas en prestandajämförelse som 

redovisar vilka områden fastigheten når framgångar i men även inom vilka 

områden där det finns plats för utveckling (Summerson et al. 2016). Om den 

sökande innehar fastigheter av samma typ finns möjligheten att 

volymcertifiera, används samma policys och riktlinjer på alla fastigheter.  

 

BREEAM In-Use innehar samma betygsskala som BREEAM men med andra 

nivåer. För lägst nivån ACCEPTABLE krävs det 10 procent, PASS 25 procent, 

för GOOD krävs det minst 40 procent och VERY GOOD 55 procent, 

EXCELLENT kräver 70 procent medan högsta nivån OUTSTANDING kräver 

85 procent av totalpoängen (SGBC 2022). Till skillnad från BREEAM har 

BREEAM-In-Use certifieringen en giltighetsperiod på tre år innan den behöver 

förnyas (BREEAM 2022).  Skulle de ursprungliga värdena komma att 

förändras med mer än 10% kommer BREEAM att erbjuda den sökande att 

åtgärda ändringen, följs inte detta kan certifieringen komma att beskrivas som 

ogiltig (bre 2019).  

 

3.2.2 LEED 

LEED, Leadership in Energy and Enviromental Design, är ett system som 

lanserades 1999 av U.S Green Building Council. LEED är ett 
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certifieringssystem som används världen över och finns i flertalet lokalt 

anpassade versioner. Dessa anpassningar gör att LEED kan användas till 

bostadsbyggnader, kommersiella fastigheter, kollektivtrafikanläggning, 

mindre stadsområden till hela städer (SGBC 2022). Enligt USGBC (2022) är 

LEED det mest använda miljöcertifieringssystemet i världen och presenterar 

ett ramverk för hälsosamma, energi- och kostnadseffektiva miljöbyggnader. 

Sedan starten 2009 har SGBC samarbetat med USGBC för att göra LEED-

systemet anpassat till Sverige, ingen komplett anpassning av systemet har 

genomförts utan regionala anpassningar finns att tillgå (SGBC 2018).  

 

Vid en certifiering av LEED är målet att få en byggnad som minskar dess 

bidrag till negativa klimatförändringar, uppmanar till god hälsa, prioriterar 

och skyddar ekologi och mångfald, uppmanar till miljösmarta materialval 

samt bidrar till ökad livskvalité för de som vistats där (USGBC 2022). När 

poäng ges vid certifiering prioriteras målen och varje mål kan tilldelas olika 

mycket poäng, Figur 3.3 visar den procentuella fördelningen av poängen.  

 

 

Figur 3.3: Den procentuella uppdelningen av poäng 
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När byggnaden ska poängsättas utgår systemet från dessa mål och poäng ges 

inom sju kategorier, vilka framgår av figur 3.4. Även regionala prioriteringar 

kan ge ytterligare poäng (SGBC 2022). Inom dessa sju kategorier finns det i sin 

tur många åtgärder och förbättringar som ger poäng, det finns förutsättningar 

som är obligatoriska och det finns frivilliga krav som gör att det går att addera 

poäng för att uppnå bättre nivå (USGBC 2018).   

 

 

 Figur 3.4: De sju kategorierna i LEED 

 

Den nivå certifieringen uppnår beror på antalet poäng som byggnaden 
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denna tid bibehåller samma goda status. Om dessa uppdateringar av data 
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tre år. Om inte data uppdateras antas projektet vara icke certifierat och en 

avgift kommer att krävas vid ny certifiering (USGBC 2018).   
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tillbyggnationer. Kravet för att O+M ska kunna användas är att byggnaden 

under minst ett år ska varit i full drift och full av rörelse (USGBC 2022).   

 

LEED O+M är indelat i två områden, Existing Buildings och Existing Interiors. 

Existing building behandlar hela byggnader och kan användas för alla projekt. 

Existing Interiors versionen används när inre utrymmen i befintliga 

byggnader ska certifieras, dessa utrymmen kan vara inom 

handelsverksamheter, kommersiella byggnader och logiverksamhet (USGBC 

2022). Om en fastighetsägare har fastigheter av samma typ går det med LEED 

O+M att volymcertifiera flera fastigheter samtidigt då styrdokumenten kan 

användas på alla dessa byggnader. Detta förenklar och kostnadseffektiviserar 

certifieringsprocessen (Bengt Dahlgren 2016).      

 

Grunden för betygsättning och poänghämtning är detsamma som standarden 

att det finns åtgärder som är obligatoriska och de som är frivilliga. Varje 

indikator innehåller i sin tur flertalet kriterier, totala antalet kriterier är 50 var 

av 12 är obligatoriska att uppnå (LEED 2019). Även betygsnivåerna är 

detsamma med Certified, Silver, Gold och Platinum. LEED O+M bygger till 

stor del på de resultat som redovisas under prestationsperioden, den period 

där verksamhetens hållbarhet mäts. Eftersom en majoritet av 

poänggrundande förutsättningar mäts under en prestationsperiod är det 

viktigt att det inte finns luckor i mätningen längre än en vecka. Denna period 

sträcker sig under 12 månader (USGBC 2022).  För att bibehålla certifieringen 

ska den hämtade datan från dessa 12 månader skickas in till USGBC och en 

omcertifiering måste utföras inom tre år för att certifieringen ska vara fortsatt 

gällande (SGBC 2022).  

 

3.2.3 Miljöbyggnad  

Miljöbyggnad är ett svenskt miljöcertifieringssystem som ägs och utvecklas av 

SGBC. Miljöbyggnad 3.1 är den senaste versionen av certifieringssystemet på 
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den svenska marknaden. Certifieringen av Miljöbyggnad utförs av tredje part 

där byggnadens miljöprestanda och miljöarbete granskas noga. Certifieringen 

genomförs av en certifierad miljöbyggnadssamordnare (SGBC 2021). 

 

Vid certifiering enligt Miljöbyggnad bedöms byggnaden utifrån 16 olika 

indikatorer, vilka framgår i figur 3.5. De 16 indikatorerna är uppdelade inom 

områdena material, energi och inomhusmiljö (SGBC 2021). Vid certifiering av 

Miljöbyggnad finns tre betygsnivåer; Brons, Silver och Guld. Den nivå 

certifieringen uppnår aggregeras i fem steg; rumsbetyg, indikatorsbetyg, 

aspektbetyg, områdesbetyg och byggnadsbetyg. Det slutliga byggnadsbetyget 

utgår från det lägsta betyget i områdesbetyget för att avgöra byggnadens 

betyg enligt Miljöbyggnad (SGBC 2021). 

 

 

 

 

Figur 3.5: De 16 indikatorerna i miljöbyggnad 
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Certifiering enligt Miljöbyggnad skiljer sig beroende på om byggnaden är 

befintlig, nyproducerad eller under ombyggnad. En befintlig byggnad 

certifieras med miljöbyggnad utifrån byggnadens prestanda, en så kallad 

direkt certifiering. Nyproduktion och ombyggnation av en byggnad certifieras 

med Miljöbyggnad preliminärt, som innebär att certifieringen enbart utgår 

från projekteringsunderlaget. Tre år senare görs en verifiering av 

certifieringen för att säkerställa att betyget från den preliminära certifieringen 

är uppnådd (SGBC 2021). 

 

Miljöbyggnad iDrift 

Miljöbyggnad iDrift utvecklades och färdigställdes sommaren 2020.  

Miljöbyggnad iDrift är ett verktyg för fastighetsägare att se till att befintliga 

byggnader uppnår miljökvalitetsmålen. Miljöbyggnad iDrift utvecklades i 

samarbete mellan SGBC och bygg- och fastighetsbranschen i form av 

intervjuer, seminarium och workshops. Arbetet med Miljöbyggnad iDrift 

började 2017 för att få fram ett anpassat certifieringssystem för de befintliga 

byggnaderna till 2020 (Wahlström och Warfinge 2020).  

 

Miljöbyggnad iDrift består av fem områden; Inomhusmiljö, Hälsa, 

Klimatpåverkan, Resurser och Skick (Wahlström och Warfinge 2020). 

Miljöbyggnad iDrift 1.1 innehåller 14 indikatorer, där 12 är obligatoriska 

indikatorer som tillsammans har 15 obligatoriska kriterier. Indikatorerna 

Städbarhet och Klimatskal är inte obligatoriska att uppfylla för en certifiering. 

Miljöbyggnad iDrift 1.1 innehåller 87 valfria kriterier, totalt 110 tillgängliga 

poäng. (SGBC 2022). Av figur 3.6 framgår de 14 indikatorerna i Miljöbyggnad 

iDrift. Gröna markerade är obligatoriska och orangemarkerande frivilliga. 
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Figur 3.6: Indikatorer i Miljöbyggnad iDrift  
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(SGBC 2021.   
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byggnaden som kan göra så att kraven inte uppnås, sker inga ändringar 

behöver data ej redovisas. Efter tre år måste en ny redovisning skickas in för 

att byggnaden ska få behålla sin certifiering (SGBC 2022). 
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4.RESULTAT   

I detta kapitel presenteras resultatet från intervjuer och observation.  

4.1 Intervjuer   

Under detta avsnitt redovisas respondenternas svar inom varje frågeområde. 

Intervjufrågorna uppdelades i fem frågeområden. 

 

4.1.1 Aktualitet 

Fanns det en efterfråga att etablera WELL i Sverige? 

Efterfrågan på WELL ökar, för ett år sedan fanns det 35 projekt registrerade 

och idag har den siffran ökat till 80 förklarar respondent 2. Både respondent 1 

och 2 tycker att vid träffar med befintliga- och potentiella hyresgäster så är 

intresset större för WELL än för andra miljöcertifieringar. Områden som bra 

termiskt klimat, bra materialval och låg energianvändning anser 

hyresgästerna inte vara så spännande. Det är i stället dom mjuka frågorna 

hyresgästerna tycker är viktigast berättar respondent 1. Ett stort intresse för 

hälsotrenden inom byggnader finns, men det är svårt att säga om folk vill 

betala extra för det. Respondent 3 berättar att de vanliga miljöcertifieringarna 

är viktiga för hyresgäster, dock märks ännu inte den efterfrågan gällande 

WELL. 

 

4.1.2 Befintlig byggnad  

Alla respondenter anser att det finns svårigheter och enkelheter med 

certifieringssystemet WELL.  

 

Vilka svårigheter finns det med att certifiera en befintlig byggnad? 

Den största utmaningen med WELL är att projekt inte uppnår 

optimeringspoäng i alla indikatorer berättar respondent 2. Svårigheten med 

befintliga byggnader är att man inte kan ändra på de befintliga systemen, 
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anser både respondent 2 och 3. I en befintlig byggnad finns redan vissa 

förutsättningar som kan vara omöjliga att ändra och byta ut, vilket kan göra 

det svårt att uppnå vissa krav. Respondent 3 förklarar att vid nyproduktion 

finns möjligheten att projektera enligt WELL:s alla krav.  

 

Respondent 1 som arbetar med WELL och förvaltning av WELL- certifierade 

byggnader anser, som respondent 2, att vissa tekniska krav kan svåra att 

uppnå. 

 

Vilka indikatorer i WELL-certifieringen är svåra att uppnå i befintliga byggnader? 

Respondent 1 förklarar att indikatorn Ljus kan vara svår att uppnå i befintliga 

byggnader. Belysningen i befintliga bygganden kan vara för gamla eller risken 

finns att det inte uppfyller kraven i WELL.  Enligt respondent 1 finns det flertal 

indikatorer som är svåra att uppnå i Sverige. Det finns lätta poäng och svåra 

poäng, men inget där emellan för projekten att samla ihop poäng från.  

 

Enligt respondent 2 finns det svårigheter med att uppnå poäng och krav i 

indikatorerna Termisk komfort, Näring, Ljus, Ljud och Material. Respondent 

2 förklarar att det största utmaningen i befintliga byggnader är Termisk 

komfort. Det beror på att man inte kan påverka de valda systemen i 

byggnaden och deras parametrar. Akustik isolering, optimeringspoäng inom 

ljud, är en annan utmaning i WELL. Respondent 2 berättar att 

optimeringskraven för akustikisolering i WELL är tuffare än svenska 

standarder. Byggnader i dagens samhälle är byggda efter att människor vistas 

på plats och inte via digitala plattformar. Det blir en utmaning för befintliga 

byggnader att klara akustikisolering för digitala plattformar förklarar 

respondent 2. I indikatorn Ljus anser respondent 2 att de flesta byggnaderna 

klarar förutsättningar, vilket beror på krav i BBR. Optimeringspoäng är en 

utmaning, beror på hur man utfört projekteringen. Respondent 3 anser att 

indikatorer kopplat till tekniska system i drift kan vara svårare att uppnå 
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poäng inom, som i Termisk komfort och ljud, utan att genomföra tekniska 

byten eller anpassningar.  Det finns speciella optimeringspoängs-krav som 

inte är relevanta att tillämpa i Sverige, som delar av vattenavsnittet. Vi i 

Sverige har bra kontroller av dricksvatten på vattenverken och därför inte i 

behov av att flertalet provtagningar i byggnaderna.  

 

Vilka indikatorer i WELL är lättare att uppnå vid certifieringar av en befintlig 

byggnad? 

Respondent 2 anser att det finns sju indikatorer i WELL som kan vara lättare 

att uppnå vid certifiering av befintliga byggnader; luft, rörelse, ljud, material, 

vatten, sinne och gemenskap. Flertalpoäng i indikatorn luft kan tilldelas, 

eftersom BBR ställer högre krav på ventilationsflödet än WELL. Respondent 2 

anser att relativt höga poäng kan tillhandahållas i indikatorerna sinne, 

gemenskap och rörelse. I dagens samhälle erbjuder de flesta svenska kontoren 

tillgång till hälsovård, cykelparkering och förbättrad ergonomi. Respondent 2 

förklarar att i områdena vatten, ljud och material finns både lättare och svårare 

optimeringspoäng. De som respondent 2 anser är lättare att kunna uppnå 

poäng för är bakgrundsljud, efterklang, stegljud, vattennivåer och val av 

material utifrån europeiska krav.  

 

Enligt respondent 1 finns det optimeringspoäng som kan uppnås direkt i 

befintliga byggnader. I Sverige projekteras och produceras bra byggnader, 

som gör att en del av optimeringspoängen uppnås automatiskt i WELL v2. 

Kritiken mot WELL är att flertal poäng är för lätta att uppnå i Sverige, till 

exempel rökfri miljö, anser respondent 1.  

 

Respondent 3 berättar att om en byggnad har certifierats med en 

miljöcertifiering, exempelvis Miljöbyggnad, så underlättas arbetet med att 

uppnå vissa krav i WELL.  Indikatorerna sinne, gemenskap och rörelse skulle 
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kunna upplevas lättare att arbeta med i befintliga byggnader och lokaler i 

drift.  

 

Är andra certifieringssystem lättare än WELL? 

WELL jämfört med andra certifieringssystem upplevs inte svårare att arbeta 

med enligt samtliga respondenter. Enligt respondent 1 bygger WELL-

certifieringen på liknande sätt som LEED O+M och BREEAM In Use, att 

projekt ska samla poäng. Vid certifiering kan projekten välja vart man lägger 

fokuset att ta poäng, förutsatt att obligatoriska kraven uppfylls. Respondent 3 

berättar att i jämförelse med vissa andra miljöcertifieringssystem ska ett antal 

verifieringsmätningar göras årligen, till exempel termisk komfort och 

luftkvalité. Ingen erfarenhet av andra certifieringar med fokus på hälsa 

berättar respondent 3.  

 

Respondenterna anser gemensamt att det som kan försvåra arbetet med WELL 

är det bristande kunskapen om systemet. Framför allt anses det vara ett 

problem att projektörer och konstruktörer inte har kunskap inom ämnet. 

Respondent 1 tror att det handlar om att manualen inte finns tillgänglig på 

svenska, samt att de amerikanska standarderna och kraven kan upplevas som 

jobbiga att sätta sig in i. Att det i själva verket är ganska simpelt och att några 

små justeringar i det dagliga arbetet skulle underlätta för en framtida WELL-

certifiering. 

 

4.1.3 Skillnad i förvaltning  

Vad anser du är största skillnaden i förvaltningen med att ha en byggnad certifierad 

enligt WELL kontra andra certifieringar? 

Den som skiljer WELL mot andra system i förvaltningsskedet är att det krävs 

mer uppföljningar, mätningar och tester menar respondent 1. Till skillnad från 

andra certifieringssystem handlar WELL mycket om hur byggnaden presterar 

och att det inte är så mycket dokumentation. Respondent 1 gillar att fokuset 
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ligger på saker som att luften är bra och att ljudmiljön är bra. Dessa mätningar 

och tester kan upplevas som tufft för förvaltningen menar respondenten, att 

det kan ta lite mer tid och kosta lite mer pengar. Respondent 3 menar att det 

beror delvis på vilka indikatorer som fokus ligger på och vad de innebär för 

rutiner i förvaltningen. I jämförelse med andra certifieringssystem ska vissa 

verifieringsmätningar göras årligen, dessa mätningar kan mäta till exempel 

luftkvalitet och termisk komfort. Utöver dessa mätningar ska även årliga 

enkäter genomföras förklarar respondenten.   

 

Krävs det mer tid att förvalta en byggnad som är certifierad enligt WELL jämfört med 

andra svenska certifieringar? Vad beror det på i så fall? 

WELL tar längre tid enligt samtliga respondenter. Enligt respondent 1 beror 

detta på att systemet fortfarande är nytt i Sverige och att saker behöver 

uppfinnas och tester måste genomföras. Respondent 3 menar att beroende på 

vilka indikatorer som valts och vilka rutiner dom för med sig kan det påverka 

tiden på olika sätt, men i jämförelse med andra system kan dom årliga 

mätningarna och testerna göra att det tar längre tid. Vissa krav och frågor är 

svåra att tyda och det finns en viss osäkerhet vilka bevis som behövs för att ta 

poäng berättar respondent 1, detta kan innebära längre hanteringstider.  

   

Respondent 1 förklarar att BREEAM In-Use används på 140 fastigheter och att 

en bra rutin och process har jobbats fram och att mycket sker på automatik. 

Med WELL finns inte samma rutin och processen blir mer långdragig då 

många lösningar och svar måste sökas fram. Trots att det tar mer tid att arbeta 

med en WELL-certifiering upplever respondent 1 att många tycker det är 

roligare att jobba med WELL än till exempel BREEAM.  

 

För att arbetet med WELL ska bli mer effektivt tas en WELL-portfölj fram 

förklarar respondent 1. Även respondent 2 argumenterar för att en WELL-

portfölj kan underlätta arbetet för fastighetsägare som har flertalet byggnader 
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av samma sort. Med hjälp av en portfölj kan gemensamma rutiner och policys 

tas fram för dessa byggnader och arbetet med att certifiera och förvalta enligt 

WELL effektiviseras.  

 

Vad finns det för skillnad i omcertifiering? Hållbarheten på certifieringen/tid? 

Respondent 1 tycker att WELL har vissa likheter med andra 

certifieringssystem vid omcertifiering, liksom BREEAM krävs omcertifiering 

av WELL efter tre år. Enligt respondent 3 sker omcertifiering av WELL vart 

tredje år. Varje år ska verifieringar göras för att upprätthålla certifieringen, 

mätningar av till exempel luftkvalité och vattenkvalité ska rapporteras in till 

IWBI. Det finns olika krav i olika certifieringssystem. Respondent 3 berättar 

att WELL har årliga mätningar och återrapportering kan nog ibland upplevas 

som irrelevant om ingen väsentlig förändring har skett.  

 

Respondent 1 gillar dock att det är mycket mätningar då det är enklare att 

tänka sig vad som ska göras för att uppnå ett högre betyg.  

Något som respondent 3 tycker kunde förbättras med WELL är det intervall 

som tester och kvalitetmätningar ska ske inom för att upprätthålla 

certifieringen. Att det varje år ska in flertalet dokument med data om testerna 

och mätningarna känns överflödigt då det under den korta tiden inte hinner 

ske någon väsentlig förändring.  

 

4.1.4 Ekonomi  

Skiljer det sig i driftkostnad att ha en certifiering enligt WELL jämfört med andra 

certifieringar? 

Respondent 1 förklarar att ingen direkt skillnad i driftkostnad finns jämfört 

med andra system. Mer växter och fler saker, förse trapphuset med konst, det 

är åtgärder som tar lite extra tid och pengar jämfört med andra fastigheter 

berättar respondenten. Respondent 3 berättar att det är för tidigt att säga om 

det är skillnad i driftkostnad, dock tror respondent 3 att inga stora skillnader 
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finns. Det kommer tillkomma nya rutiner samt årliga mätningar, men 

troligtvis inga större förändringar i driftkostnader. Då kontoret redan innan 

WELL-certifieringen har skötselavtal tillkom här inte några extra kostnader.  

 

Har WELL bidragit med några ekonomiska förändringar? Positivt/Negativt, (mindre 

sjukskrivningar, högre prestanda, energieffektivare) 

Enligt respondent 1 är det svårt att påvisa att brukarna som sitter i fastigheten 

faktiskt presterar bättre på sitt arbete, men att trivseln är hög är bekräftat. 

Respondent 3 håller med om att det är svårt att påvisa att arbetsprestanda ökar 

efter certifiering då dom certifierat en befintlig lokal i drift. Både respondent 1 

och 3 refererar till den forskning som bedrivits om hur arbetsmiljön och 

arbetsprestanda är beroende av varandra. Att en bättre arbetsmiljö med 

naturmaterial och mycket växter ofta har som resultat en högre 

arbetsprestanda och trivsel på arbetsplatsen. 

 

Respondent 3 förklarar att hygiensupport på toaletter är något som flertalet 

medarbetare utryckt sig bra om. Till exempel att det nu finns mensskydd på 

toaletterna och tillgång till skötbord för föräldralediga medarbetare på besök 

eller andra besökare. WELL konceptet och fastigheterna som är certifierande 

får stor uppskattning menar respondent 1. Respondenten tycker dock det 

skulle vara av intresse att veta om certifieringen verkligen gör skillnad på 

prestandan hos brukarna.    

 

4.1.5 Anpassning  

Om en svensk anpassning av WELL skulle ske, vart ligger de största utmaningarna? 

En svensk version av WELL Building Standard anser respondent 2 inte 

kommer finnas tillgängligt i framtiden. Respondent 2 förklarar att 

International WELL Building Institute endast vill ha en global version av 

WELL. Det handlar om att man inte kan säkerställa kvalitén på certifieringen 

om det finns flera versioner.  Enligt respondent 2 kan enskilda projekt ansöka 
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om anpassningar i WELL hos IWBI. Det är IWBI som beslutar om ansökan 

beviljas eller avslås berättar respondent 2.   

 

Respondent 1 och 3 anser att det skulle finnas fördelar med en svensk 

anpassning av WELL.  För bygg- och fastighetsbranschen hade en 

översättning varit värdefull för att lättare förstå vad kraven innebär.  

Respondent 3 berättar att en utmaning i områden såsom ljud är de 

amerikanska enheterna, framför allt vid mätningar. Externa resurser behövs 

för att förstå de amerikanska enheterna vid projekt för att certifiera enligt 

WELL. Respondent 1 anser att indikatorn material och luft hade varit enklare 

att förstå om det fanns en svensk anpassning av kraven. Projekt kan välja att 

hoppa över optimeringspoäng för att det tar ansträngande tid att förstå vad 

kraven innebär i Sverige. 

 

Respondent 1 anser samtidigt att inga större problem finns med att det bara är 

en global version av WELL.  IWBI är öppna för att göra anpassningar i 

enskilda projekt. IWBI kan godkänna att projektet får tillämpa BBR:s krav i 

stället för krav i WELL, om kravet är i riktlinje med de amerikanska 

standarder. Respondent 1 upplever att IWBI är tillmötesgående och öppen för 

dialog av kravanpassning i projekt.  

 

Respondent 3 anser att fördelen med en global version av WELL är att det blir 

samma förutsättningar för alla byggnader, lika över hela världen. Det finns 

företag som har fastigheter i olika delar av världen, vilket gör att 

förutsättningarna vid WELL-certifieringen är densamma för alla fastigheter.  

 

4.2 Observation  

Skandia Fastigheters huvudkontor är belägen i Stockholm, Jakobsbergsgatan 

22. Kontoret har varit Skandia Fastigheters huvudkontor sedan år 2006. 
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Skandias kontor är beläget på det sjunde våningsplanet och är det första 

svenska kontoret i drift att certifieras efter WELL:s standarder och krav.  

 

När platsbesöket gjordes hade arbetet med att certifiera kontoret enligt WELL 

färdigställts, resultaten blev att kontoret uppnådde betygsnivån Platinum. 

WELL-certifieringen gav möjligheten för företaget att förbättra och utvärdera 

följande; materialval, möblering, ljud, utformning, termisk komfort, akustik 

och luftkvalité.  

 

Vid besöket på Skandia Fastigheters huvudkontor observerades kontorets 

utformning kopplat till WELL-certifieringens indikatorer. Vid hissen fanns en 

digital tavla som uppmanade besökarna och medarbetarna att ta trapporna i 

stället för hissen till kontoret. Samma uppmaning fanns vid utgången av 

kontoret.  

 

De observerades att kontorets färger var inspirerande från naturen där 

naturmaterial är frekvent återkommande, framför allt olika nyanser av grön. 

Mycket gröna växter vid reception och matsal. Vid matsalen inbyggt i väggen 

fanns ett inomhusväxthus med färska kryddor och andra ätbara växter fritt för 

medarbetarna att använda. Olika typer av konstnärliga motiv fanns på 

våningsplanet. Det dova och gula ljuset uppmärksammades från lamporna. 

 

Kontoret var en blandning av öppna landsskapsytor med fria arbetsplatser 

och enskilda mötesrum av varierad storlek. De mindre mötesrummen hade 

varierade teman med olika framstående element. Även ett vilorum med 

skogstema observerades där säng och massagestol fanns tillgängligt för 

medarbetarna att använda. Ett annat rum avsedd för möten hade en lugn och 

avslappnad känsla med temat växter och natur där fyra korgstolar fanns att 

tillgå, vilket visas på figur 4.1. 
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Figur 4.1: Vy från ingången till ett mindre mötesrum (egen bild) 

 

Ljudet på kontoret var något som vid observation uppmärksammades som 

väldigt behagligt. Trots öppna landskap där flertalet arbetare huserade var 

ljudnivån låg och samtal kunde föras utan att bli störd. Detta på grund av de 

åtgärderna som genomförts med ljuddämpande gardiner och avskärmningar, 

samt akustikplattor med gröna nyanser som bidrog till en lugnare omgivning. 

Om en individ föredrar att det ska vara helt tyst fanns även runt hela kontoret 

små kompakta och ljuddämpande poddar utplacerade där möjligheten att 

jobba ostört finns. 

 

Det dova ljuset och ljuddämpade gardiner syns på figur 4.2, på bilden går det 

även att se hur kulörerna är naturinspirerande men färger som är bekväma för 
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ögat och ger ett lugnt intryck. Även här syns det tydligt hur man valt att arbeta 

med växter för att skapa naturliga avskärmningar. Det noterades även vid 

observationen att fastigheten redan var certifierad enligt miljöbyggnad innan 

kontorsplanet blev certifierad enligt WELL.  

 

 

Figur 4.2: Skandia fastigheters huvudkontor (egen bild) 

 

 

4.3 Jämförelse av certifieringssystem för befintliga 

byggnader 
 

Resultatet av övergripande jämförelse mellan WELL Building standard, 

BREEAM In-Use, LEED O+M samt Miljöbyggnad iDrift.  Tabell 4:1 visar 

certifieringssystemens grunder och förutsättningar. Resultatet visar att 

systemen är uppbyggda på likvärdiga sätt. Alla fyra systemen kräver årliga 

redovisningar samt har en giltighetsperiod på tre år. Möjligheten att 

volymcertifiera finns inom alla fyra system men med varierade 
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förändringskrav. Resultatet visar även att trots likvärdiga antal indikatorer så 

är den stora skillnaden kriterierna och hur pass många som är obligatoriska.   

 

Tabell 4.1: Jämförelse mellan certifieringssystemens grunder 

 
     

   

 WELL Building 
standard 

BREEAM  

In-Use 
(AP+MP) 

LEED O+M Miljöbyggnad 
iDrift 

Separat version för 
befintlig byggnad 

 x x x 

Svenskanpassad version    x 
Antal indikatorer  11 11 7 14 
Giltighetsperiod (år) 3 3 3 3 
Krävs årlig redovisning x x1 x x2 

Volymcertifiering  x x x x4 

Poängsättning P % P P 

Antal kriterier 122 96 50 102 
Frivilliga kriterier 98 (89–94)3 38 87 
Obligatoriska kriterier 24 (2–7)3 12 15 
1Om en ändring över 10% inträffat. 

2Enbart om en ändring skett på byggnaden som kan påverka den uppnådda nivån. 

3Beror på vilket betyg som eftersöks  

4Volymrabbat finns och utgår från antalet byggnader där lägsta antalet byggnader är 20.  

P=poäng 
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Figur 4.1: Certifieringssystemens indikatorer för befintliga byggnader.  

 

 

Resultatet visar att BREEAM In-Use och LEED O+M innehåller några 

likvärdiga indikatorer som finns i WELL Building Standard.   Indikatorer som 

hälsa, välmående, innovation och material.  Det man kan utläsa av figur 4.1 är 

hur pass mer detaljerade Miljöbyggnad iDrifts indikatorer är jämfört med de 

övriga tre certifieringssystemen.  I figur 4.1 framgår certifieringssystemens 

olika indikatorer.

WELL Building 
Standard

• Luft

•Vatten

•Näring

• Ljus

•Rörelse

• Termisk Komfort

• Ljud

•Material

• Sinne

•Gemenskap

• Innovation

BREEAM In-Use

• Energi

•Hälsa och välmående

•Vatten

• Föroreningar

• Transport

•Mark och ekologi

•Material

• Ledning

•Resiliens och resurser

•Avfall

• Innovation

LEED O+M

• Energi och atmosfär

• Inomhusklimat

• Läge och transport

•Hållbara platser

•Material och resurser

•Vatteneffektivitet

• Innovation

Miljöbyggnad
iDrift

• Kritiskt rum/byggnad

•Ventilation

• information brukare

• Instruktions 
driftpersonal

•Rummets funktioner

•Utemiljö

•Avtal, Hyresanpassning

• Sakkunnig inventering

•Underhållsplan

• Installation & Mätare

• Styrning och Reglering

•Uppföljning & Nyckeltal

• Städbarhet

• Klimatskal
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5.  ANALYS OCH DISKUSSION  

I detta kapitel analyseras resultaten från kapital 4 Resultat. Analysen utgår ifrån   

 av intervjuerna utgår ifrån frågeområdena. Därefter analyseras resultatet från 

observationen samt jämförelse i förvaltning och i drift mellan certifieringarna, utifrån 

intervjuer och litteraturstudie.  Resultatet analyseras utifrån frågeställningarna.  

 

5.1 Analys av intervju 

5.1.1 Aktualitet 
Respondenterna delade åsikter om efterfrågan av WELL. Det finns en stor 

efterfrågan av certifieringssystemet från företag i bygg- och 

fastighetsbranschen. Företagen märker att medarbetarnas välmående 

påverkar hur de presterar. Uppfattningen stämmer överens med det 

Zacharakis förklarande om att företag har börjat inse hur viktigt det är att börja 

fokusera på hälsoaspekterna i en byggnad. Människors prestationer på arbetet 

är kopplat till deras välmående. Däremot finns inte någon större efterfrågan 

från potentiella och befintliga hyresgäster, eftersom vetenskapen om 

certifieringen är minimal.   

 

5.1.2 Befintlig byggnad 

Vid analys av besvarandet av frågeställning 1, ”hur kan man certifiera en 

befintlig byggnad med WELL?”, framkom vilka indikatorer som kommer vara 

utmanande samt vilka indikatorer för byggnader i drift som kommer vara 

lättare att uppfylla. Det krävs en noggrann kontrollering av byggnadens 

inomhuskvalité för att validera byggnadens prestanda. Respondenterna är 

relativt eniga om att de indikatorer som är kopplade till tekniska system kan 

vara utmanande för befintliga byggnader. Utmaningar och svårigheter är 

inom indikatorerna Termisk Komfort, Ljus och ett antal optimeringspoäng 

inom vatten, näring, material och ljud. Största utmaningen ligger i att uppfylla 

de tekniska kraven för system i WELL. Ett exempel på ett tekniskt krav som 
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är svår att uppnå i en befintlig byggnad är kravet på förbättrad design på 

byggnadens system, inom termisk komfort. En förbättrad design av ett 

befintligt system är svårt att uppfylla om inte en omfattande renoveringen av 

fastigheten sker. Exempelvis är det stora svårigheter för ett enskilt 

våningsplan att ta flertalet poäng för just detta.  

 

Det finns krav i WELL som kommer vara lättare att uppnå, som beror på att 

WELL:s krav är lägre än svenska standarder och regler. Det finns två faktorer 

som bidrar till att flertalet optimeringspoäng kan plockas i indikatorerna; 

sinne, rörelse, gemenskap, luft samt några optimeringspoäng inom vatten, 

näring, material och ljud. Första faktorn är att svenska byggnader redan har 

höga standarder, som gör att flertal poäng uppnås automatiskt vid en 

certifiering. BBR:s krav för till exempel luft, ventilationsflöden, är högre än 

kravet i WELL. Automatiska poäng kan även fås om bygganden redan har en 

miljöcertifiering, då vissa likheter mellan systemen finns. Den andra faktorn 

är att det är lättare att ta fram lösningar och förbättringar inom dessa 

indikatorer. Till exempel att ta fram förbättrade dokument för 

hälsovårdspolicy, nödberedskapsplan, riskbedömning och nödhantering för 

olika situationer.  

 

5.1.3 Förvaltning 

Den stora skillnaden med WELL jämfört med andra certifieringssystem i 

förvaltningen är att arbetet med WELL tar längre tid. Detta på grund av två 

huvudsakliga faktorer. Först och främst kräver WELL att årliga uppföljningar 

utförs där både tester och mätningar ska redovisas. Vissa av dessa tester och 

mätningar utförs för första gången av projektteamen vilken resulterar i extra 

tid. Vid mätning av luftkvalité ska noggranna resultat lämnas in och för detta 

kan fastighetsägaren behöva ta in externa parter vilket även det bidrar till 

ökad tidsåtgång. Den andra faktorn som påverkar tiden är bristen på kunskap 
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om systemet. I Sverige finns ett fåtal WELL AP:s som har den rätta kunskapen. 

Eftersom många arbetar med systemet för första gången måste saker 

uppfinnas på nytt, framför allt det som behöver anpassas till svenska regler 

och lagar. Trots detta upplevs WELL vara roligare att arbeta med än övriga 

system.  

 

För större fastighetsägare finns även möjligheten att volymcertifiera med hjälp 

av WELL-portfölj. Detta underlättar arbetet vid tillfällen där fastigheter av 

samma sort skall certifieras. Till skillnad från den ökade tidsåtgången vid 

enskilda certifieringar så effektiviserar detta arbete och underlättar för alla 

inblandade då samma rutiner och policys tas fram för samtliga byggnader.  

 

Trots skillnaden i tidsåtgång är det även tid som är likvärdig andra 

certifieringssystem.  Flertalet system kräver även dem årliga uppföljningar på 

hur byggnaden presterar, dock inte med samma noggrannhet men 

uppföljning trots alls. Samt att certifieringen har en hållbarhet på tre år vilket 

övriga system som jämfördes även dom har.   

 

5.1.4 Ekonomi 

Vid en ekonomisk analys visar det sig att ingen direkt skillnad finns jämfört 

med andra system. Mindre utgifter kopplade till ökat antal växter och konst 

kan tillkomma. Skillnaden som kan vara just nu när WELL är så pass nytt är 

tidsåtgången som krävs för de inblandade. Så projektteamen lägger ner mer 

tid på WELL en andra system vilket i sin tur resulterar i en dyrare 

personalkostnad och fler antal timmar.  

 

Trots att WELL grundades med inspiration från den forskningen om att 

människor presterar i högre grad om arbetsmiljön är bättre så är detta svårt 

att mäta för företagen. Viss enkätarbete har bedrivits men resultaten från dessa 

visar mest att trivseln är hög på kontoret efter en WELL certifiering. Intresset 
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finns dock av respondenterna att veta om certifieringen påvisar en skillnad på 

arbetsprestanda. 

 

5.1.5 Anpassning 

En svensk anpassning och version av WELL kommer förmodligen inte att 

inträffa i framtiden. Däremot hade det varit ett värdefullt verktyg för bygg- 

och fastighetsbranschen om en översättning fanns för att underlätta 

förståelsen för vad kraven och SI-enheterna innebär. De respondenterna som 

har erfarenhet av förvaltning anser samtidigt att en global version ger samma 

förutsättningar för alla byggnader i världen. Kvalitén på certifieringen 

kvarstår och bevaras med en version av certifieringen.  

 

5.2 Analys av observation 

Analysen av observationen visar att det finns några visuella uppenbara 

optimeringar och indikatorer i sin helhet att tillämpa på ett kontor för att 

främja människans hälsa och välmående. Optimeringen Aktiva byggnader, 

inom indikatorn rörelse, observerades vid entréplan samt vid utgång från 

kontoret. Företaget uppmanar därmed sina medarbetare till vardaglig motion 

via digitala skyltar vid entrén och utgången från kontoret. Observationen 

visade att kontorets val av naturmaterial och olika nyanser av grönt bidrar till 

en lugn och stressfri miljö. Indikatorn sinne innefattar betydelsen av att valet 

av färger, växter och naturmaterial är viktigt för trivsel och en stressfri miljö. 

En annan stor betydelse för en trivsam och lugn miljö är ljudnivån.  Även om 

kontoret hade öppna landskap upplevdes ljudnivån, akustiken, låg. Detta på 

grund av flertal ljuddämpande gardiner och avskärmningar. Dock den största 

bidragande faktorn till låg ljudnivå var de gröna akustikplattorna, som 

frekvent återkom.  
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Vid observationen framgick även det som skiljer WELL mot andra system, 

kraven för indikatorn Näring. Uppsatt på flertalet väggar fanns det på 

kontoret mindre växthus innehållande ätbara växter, så som bär och diverse 

kryddor som brukarna hade möjligheten att ta av.  

 

Vid observationen upptäcktes det att kontoret sedan innan var certifierad 

enligt Miljöbyggnad.  Det kan ha bidragit till att optimeringspoäng och 

funktioner blivit uppnådda automatiskt i WELL. Exempelvis inom indikatorn 

innovation kan projektet hämta poäng för att redan inneha en 

miljöcertifiering.  

 

 

5.3 Analys av jämförelse för byggnader i drift   

Vid en första anblick är systemen relativt lika varandra, alla fyra system har 

olika varianter av redovisningskrav samt en giltighetsperiod som är 

detsamma. Första stora skillnaden är att WELL är enda system utan en egen 

version för befintliga byggnader eller version för svenska lagar och regler. 

Jämförelsen visar även på hur WELL har flertalet kriterier än övriga system, 

då framför allt de obligatoriska kraven sticker ut. Då WELL är ett 

hälsocertifieringssystem medan övriga är miljöcertifieringar så är innehållet 

den absoluta skillnaden. Övriga system fokuserar mer på helheten av en 

byggnadens läge, byggnadens skal samt exteriör. Av WELL:s 11 indikatorer 

så är samtliga applicerbara på byggnadens inomhusklimat. De andra tre 

systemen har minst en indikator som enbart fokuserar på byggnadens yttre 

och marken runt om.  

 

Eftersom både LEED och WELL tagits fram med amerikanska standarder och 

lagar som grund är dessa lika i form av vilken enhet kraven är satta i och vilken 

nivå kraven är på. WELL, BREEAM In-Use samt LEED O+M har alla breda 

indikatorer som omfamnar mycket, Miljöbyggnad iDrift:s indikatorer är i 



   Kap. 5 Analys och Diskussion   
                                                                 
 
   

53 
 

stället mer detaljerade och precisa, fram för allt gällande dokumenthantering 

och informationshämtning. 

 

Att den sökande kan plocka poäng för innovativa lösningar på fastigheten är 

en återkommande indikator för de flesta av systemen. Det ger mer utrymme 

för att den som söker certifiering vågar ta ut svängarna och testa nya lösningar 

för att kunna nå högre nivå på certifieringen och få en mer klimat smart 

byggnad. 

 

5.4 Diskussion  
Syftet med studien var att ta reda på hur man ska gå till väga för att certifiera 

en befintlig byggnad med WELL Building Standard. Med fallstudien, 

intervjustudien och observationen, har frågeställningen ”hur man kan 

certifiera en befintlig byggnad med WELL?” besvarats. WELL 

certifieringssystemet är inte svårare att jobba med än de andra svenska 

certifieringssystemen. Det visar sig att det är de olika HVAC-systemen, 

tekniska systemen, för befintligt byggnader som är utmanade att ta 

optimeringspoäng för. Det viktigaste för att veta hur man ska börja 

certifieringen av en befintlig byggnad med WELL är att kontrollera systemens 

kvalitéer och nivåer, för att kartlägga utmaningarna i indikatorerna.  Medan 

de lättare indikatorerna går att få höga poäng för genom att dem tillämpa 

visuellt.  Ett exempel är att välja behaglig kontorsfärg, uppmana till aktiv 

rörelse, använda akustikplattor för att skapa en behaglig miljö för brukarna. 

Att uppnå lägsta betyget för WELL visar sig vara enkelt eftersom Sveriges 

bygglagar och standarder redan är så pass höga, detta gör att det krävs en 

mindre insats för den sökande att nå dessa nivåer i WELL än andra system.  

  

Studien visar att det finns skillnader i förvaltningen mellan WELL Building 

Standard och de andra svenska certifieringssystem; LEED O+M, BREEAM In 
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Use och Miljöbyggnad iDrift, viket gör att frågeställningen ”vad skiljer WELL 

mot andra miljöcertifieringssystem i förvaltningen?” besvarats. Det tar 

framför allt längre tid att förvalta en WELL-certifierad byggnad jämfört med 

de andra miljöcertifieringssystemen. Detta beror på kunskapsbrist i 

projektteamen och hos projektörer, vilket bidrar till att externa resurser tas in. 

Eftersom de finns få externa resurser att ta in, kan de årliga mätningarna ta 

längre tid. Ur ett ekonomiskt synsätt blir det en ökad personalkostnad, för 

utbildning av personal samt för de externa konsulterna. Jämförelsen visar att 

uppbyggnaden av certifieringssystem är likvärdiga. Dock skiljer det sig i 

antalet möjliga kriterier, antalet är fler i WELL än i de andra 

certifieringssystemen. Detta bidrar till fler antal obligatoriska kriterier, som i 

sin tur leder till fler antal mätningar per år.  

 

En svensk version av WELL visade sig enligt studien inte komma att 

framställas av SGBC, vilket besvarar frågeställningen ”Är möjligt att anpassa 

WELL till svenska standarder och regler?”. Anledningen är att en version 

underlättar och säkerställer certifieringens kvalité oavsett vart i världen den 

används. Hade flera intressenter varit möjligt att intervjua hade det med stor 

sannolikhet varit mer eftertraktat med en svensk version, från bygg- och 

fastighetsbranschen. Det ska dock poängteras att branschen samtidigt inte 

upplever några större problem med att det enbart finns en version. Så länge 

IWBI är öppna för enskilda anpassningar i projekt är bygg- och 

fastighetsbranschen förstående med att det enbart finns en global version.   

 

5.4.1 Metoddiskussion 

Metodvalet i denna rapport var fallstudie; semistrukturerade intervjuer och 

observation. Det utfördes tre intervjuer och en observation. Antalet av 

intervjurespondenter och observationer kan anses vara kritiskt. I detta fall är 

kunskapen om WELL-certifiering låg i Sverige, vilket gjorde att få 

respondenter kunde kontakts för intervju. Det är möjligt att om fler 
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respondenter hade kunnat intervjuats hade det bidragit till en djupare 

förståelse för ämnet och resultatet. Dock anses resultatet validerat eftersom 

intervjuer genomförts med en WELL AP och erfarna på WELL inom Sverige. 

Valet av antalet observationer var begränsat. Inom rimligt geografiskt område 

och tillgänglighet av WELL certifierade kontor genomfördes enbart en 

observation. Metodvalet anses rimliga för denna rapport utifrån vad som 

skulle studeras.  

 

I fallstudien valdes det att inte genomföra en enkätundersökning, detta beror 

på att kunskapen om WELL hos hyresgäster och hyresvärdar är låga.  Det blir 

svårt att få ett relevant resultat baserat på människors olika åsikter. Till 

exempel har personer olika åsikter om vad en behaglig termisk komfort är.  

Utifrån detta valdes det inte att genomföra en enkätundersökning i denna 

rapport.
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6. SLUTSATER OCH REKOMMENDATIONER 

I det avslutande kapitlet presenteras slutsatser för rapporten. Slutsatserna dras utifrån 

rapportens resultat och analys. Kapitlet avslutas med rekommendationer för fortsatta 

studier inom WELL-certifiering.   

6.1 Besvarande av frågeställningar 

F1 - Hur man kan certifiera en befintlig byggnad med WELL? 

Studien visar att det finns utmaningar och möjligheter med WELL-certifiering 

en befintlig byggnad. Det viktigaste är att utföra noggranna mätningar och 

tester av byggnadens HVAC-system och andra tekniska system i starten av 

certifieringen för att veta byggnadens prestanda. I studien konstaterades vilka 

indikatorer som skulle vara enklare och svårare att uppnå i en befintlig 

byggnad i drift. Detta resulterade i att en sammanställd tabell av 

certifieringens indikatorer kunde framställas, vilka framgår i tabell 6.1. 

Indikatorerna har delats in i tre fack; enklare att uppnå, relativt lätt/svårt och 

svårare att uppnå.  

Tabell 6.1: Sammanställd tabell av WELL:s indikatorer för befintlig byggnad 

Enklare att uppnå Relativt lätt/svårt Svårare att uppnå 

Sinne  Vatten Termisk komfort 

Gemenskap  Näring Ljus 

Innovation  Ljud   

Rörelse  Material  

Luft   

 

F2 – Vad skiljer WELL mot andra miljöcertifieringssystem i förvaltningen av 

byggnad?  

Jämfört med andra system kräver WELL mer tid och handläggning, det beror 

främst på de 24 obligatoriska kraven där flertalet av dom ska redovisas varje 

år. Eftersom kriterierna i WELL är i antalet fler än andra system bidrar det till 

att fler mätningar ska göras och redovisas, till exempel årliga mätningar inom 
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termisk komfort och luftkvalitet. Dessa mätningar och tester leder till ökad 

tidsåtgång jämfört med andra certifieringssystem. Med mer kunskap om 

systemet kan rutiner arbetas fram vilket kommer effektivisera arbetet. WELL 

fokuserar mer på människan än byggnaden, därför handlar 

förvaltningsarbetet mycket om att ta hänsyn till arbetarna och hur dom mår i 

stället för hur byggnaden mår och presterar.  

 

F3 – Är det möjligt att anpassa WELL efter svenska standarder och regler? 

Resultatet och analysen visar både att det skulle behövas en lättillgänglig 

enhetshantering för att omvandla de amerikanska enheterna till svenska, men 

att en svensk version av WELL inte kommer framställas. Slutsatsen som kan 

dras av studien är att det inte inom den närmsta framtiden kommer att 

framställas en svensk version av WELL. Däremot är det fullt möjligt att ansöka 

om anpassningar för enskilda projekt hos IWBI.  

 

6.2 Rekommendationer för fortsatta studier 

Hälsa och välmående på våra arbetsplatser och i våra bostäder är mer 

intressant nu än det någonsin varit. Denna studie har fokuserat på hur WELL 

kan användas på befintliga kontorsbyggnader och mycket är fortfarande 

outforskat inom ämnet. Förslag på vidare forskning och utveckling från 

författarna är att jämföra WELL med det andra stora 

hälsocertifieringssystemet Fitwell. Vilken av systemen som lämpar sig bäst i 

Sverige och vad dom ekonomiska skillnaderna är. En ytterligare studie som 

skulle kunna bedrivas är att framställa en enhetshanterare anpassad för WELL 

och svenska byggregler och standarder. En sista idé på fortsatta studier är hur 

certifiering av byggnader och klimatdeklarationer kan gå hand i hand. Hur 

kan en klimatberäkning av byggnad underlätta arbete med en certifiering och 

går dom att kombinera? Övrig rekommendation är även att utbilda flertalet 

förvaltare och projektörer inom WELL:s krav för att underlätta framtida 

certifieringsarbete och ge möjlighet till djupare studier.  
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BILAGA 2 INTERVJUFRÅGOR 
Namn: 
Företag: 

Yrkestitel: 
 

Aktualitet: 
- Finns det en efterfrågan att etablera WELL i Sverige? 

 

Befintliga byggnader: 

- Vilka svårigheter finns det med att certifiera en befintlig byggnad? 
- Vilka indikatorer i WELL är svåra att uppnå i en befintlig byggnad? 
- Vilka indikatorer i WELL är lättare att uppnå i en befintlig byggnad? 
- Är andra certifieringssystem lättare än WELL? 

 
Förvaltning: 

- Vad anser du är den största skillnaden i förvaltningen med att ha en 
byggnad certifierad enligt WELL jämfört med andra svenska 
certifieringssystem? 

- Krävs det mer tid att förvalta en WELL-certifierad byggnad jämfört 
med andra svenska certifieringar? 

- Vad finns det för skillnad i omcertifiering? Hållbarheten på 
certifieringen? 

 
Ekonomi: 

- Skiljer det sig driftkostnaderna mellan en byggnad som är certifierad 
enligt WELL? 

- Har WELL bidragit med någon ekonomisk förändring? 
Positivt/Negativt (mindre sjukskrivningar, högre arbetsprestanda, 
energieffektivare?) 

 
Anpassningar: 

- Om en svenskanpassning av WELL skulle ske, vart ligger de största 
utmaningarna? 

- Vilka indikatorer anser du behöva svensk anpassas?


