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Abstract 
 
The aim of this case study has been to evaluate differences between the public and the 
private sector based on interest and knowledge of Life cycle assessments, LCA, of 
residential buildings. The construction and building sector have a major impact on the 
environment and the climate change. Methods and tools are required to measure and 
compare the environmental impacts generated from human activities and products within 
the sector. The entire life cycle must be known and kept in mind in order to value the total 
environmental impact of activities and products. The environmental life cycle of a product 
consists all the different stages, from raw material, through use, to waste management. 
Life cycle assessment is a method that makes it possible to value and then minimize the 
environmental impact throughout the whole life cycle. Telephone interviews with 
representatives from participant counties and companies have been made in order to 
compare their answers and to achieve great insight of how they work towards 
environmental questions. The results show that the sectors differ from each other. The 
private sector was further in the development, although a larger number of the counties 
had plans on using the assessment in the future. The interviews indicated LCA’s future 
role in the sector, and even though LCA’s is quite new in the area the future seems bright. 
The global population and the demand for residents are continuously increasing and the 
need to adopt the sector to sustainable development is substantial.  
 
 
Keywords: Life cycle assessment, Building sector, Environmental impact, Environmental 
assessment tools. 
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1 Inledning  
 
Bygg- och anläggningssektorn står idag för en stor del av samhällets totala miljöpåverkan. 
Branschen bidrar till en femtedel av Sveriges klimatbelastning genom bland annat 
utsläpp av växthusgaser samtidigt som den genererar en hög andel av landets avfall samt 
farligt avfall (Boverket, 2007). I tillägg till de tidigare nämnda faktorerna nyttjar 
byggsektorn idag även 40 % av samhällets resursanvändning i form av energi och 
material (Svenska Miljöinstitutet [IVL] 2014). För att minska byggsektorns miljöpåverkan 
används idag miljöcertifieringssystem och andra miljöverktyg med olika inriktningar och 
fokusområden (Fuerst och McAllister 2010). Med dagens teknik finns förutsättningarna 
för att halvera klimatpåverkan till år 2030, något som skulle kräva både engagemang och 
innovation (Dagens Industri, 2018). Trots befintliga miljöverktyg ser Boverket ett behov 
av ytterligare styrmedel för att påskynda processen mot ett hållbart byggande (Boverket, 
2018).  
 
Livscykelanalys (LCA) är en metod som används för att ge en heltäckande bild av hur stor 
den totala miljöpåverkan är under en produkts livscykel, ”från vaggan till graven”. Denna 
livscykel omfattar råvaruutvinning, tillverkningsprocesser, användning eller drift samt 
avfallshanteringen, inklusive alla transporter och all energiåtgång i samtliga led (Bribian 
et al. 2009). LCA är en omfattande metod som används för att utvärdera av människan 
framtagna produkter och verksamheter. Idag används LCA för att analysera och 
kvantifiera den totala miljöpåverkan på allt från mat, förpackningar, elektronik, bränslen, 
byggnader m.m. (Bribian et al. 2011).  
 
Syftet med LCA inom byggsektorn är att minska branschens miljöpåverkan samt att öka 
kompetensen hos branschens aktörer. Målsättningarna med detta verktyg är att öka och 
effektivisera användningen av produkter och material som över tid kan ge ekologiska, 
ekonomiska och sociala fördelar (Ortis et al. 2009). Boverket har under år 2017–2018 
arbetat med att ta fram en vägledning gällande LCA för byggnadsverk samt hållit 
branschdialoger med inriktning mot bygg- och fastighetssektorn. Den första versionen 
planeras att publiceras under våren 2018. Boverket har tidigare även lagt ett förslag att till 
år 2020 ska livscykelperspektivet vara en utgångspunkt för all ny- och ombyggnad samt 
vid förvaltning av befintlig bebyggelse (Boverket, 2018). 
 
För att beräkna resultat med hjälp av LCA krävs att Miljövarudeklarationer finns till 
förfogande. Miljövarudeklaration förkortas ofta till EPD på grund av den internationella 
benämningen Environmental Product Declaration. EPD:er är ett oberoende dokument 
som ger ett transparent sätt att jämföra en produkts miljöbelastning ur ett 
livscykelperspektiv (Bribian et al. 2011). I Europastandarden för ”Hållbarhet hos 
Byggnadsverk”, SS-EN 15 804:2012, finns produktspecifika regler för hur framtagande av 
EPD:er för byggprodukter och material ska gå till. Trots att denna standard finns att 
förhålla sig till har det framkommit information om att resultat från LCA tidigare har 
manipulerats och vinklats. Detta har varit möjligt på grund av att det inte funnit någon 
enhetlig vägledning för LCA (IVL, 2014). Det har resulterat i en stor problematik vid 
jämförelse mellan olika material och konstruktioners miljöpåverkan, vilket har fått LCA 
att tappa sin trovärdighet (Erlandsson et al. 2013). Boverket strävar efter att återge LCA 
dess trovärdighet med den tidigare nämnda vägledningen i kombination med 
branschdialoger (Boverket, 2018). En enhetlig metod skulle kunna resultera till ett 
användbart och tillitsfullt verktyg vid jämförelser mellan produkter, men även som ett 
konkurrensverktyg vid offentlig upphandling (IVL, 2014). 
 
Enligt Svenska Miljöinstitutet (2014) är flertalet stora aktörer inom byggsektorn eniga om 
hur LCA ska användas inom byggbranschen. De är även överens om att det finns ett 
behov av LCA, och att metoden är en förutsättning för att byggsektorn ska bidra till en 
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mer hållbar utveckling samt att i slutänden förhoppningsvis nå berörda miljökvalitetsmål 
och ett fossilfritt Sverige. Trots detta är drivkraften idag låg för LCA inom byggprocesser 
och Boverket beskriver en problematik utifrån att det saknas kravställare av LCA inom 
bygg- och fastighetssektorn. Detta har inneburit ett svalt intresse från samtliga aktörer 
inom branschen trots möjligheten till miljövinster och god marknadsföring i ett 
miljömedvetet Sverige (Boverket 2018).   
 
1.1 Syfte  
Syftet med denna rapport är att kartlägga intresse- och kompetensskillnader för 
Livscykelanalys mellan den offentliga och privata fastighet- och byggsektorn. Arbetet ska 
också ge en övergripande bild av hur Livscykelanalys inom byggbranschen används i 
dagsläget och hur aktörerna ställer sig till detta miljöverktyg. Syftet är vidare att utifrån 
resultatet av denna rapport kunna få en bild av hur Livscykelanalys inom byggsektorn kan 
komma att användas i framtiden.  
 
1.2 Frågeställningar 

• Finns intresse- och kompetensskillnader gällande Livscykelanalys mellan den 
offentliga- och privata sektorn?  

• Anser aktörerna att det finns ett behov och utrymme för ytterligare miljöverktyg 
och miljökrav? 

• Tror aktörerna att Livscykelanalys skulle kunna användas som ett 
konkurrensverktyg? 

• Är Boverkets tidsmässiga målsättning för Livscykelanalys realistisk jämfört med 
nuvarande intresse och kompetens hos offentliga och privata aktörer? 

 
1.3 Avgränsning  
LCA kan inriktas mot klimatpåverkan, försurning, övergödning, marknära ozon, 
ozonnedbrytning, toxicitet eller resursanvändning (Erlandsson et al. 2013). I dagsläget 
läggs störst fokus på klimatpåverkan vid användning av LCA, vilket även kommer vara 
inriktningen på detta arbete. Varken hälso- eller arbetsmiljöaspekter kommer att 
behandlas i rapporten.  
 
Detta arbete kommer att grunda sig på intervjuer med aktörer från den offentliga och 
privata sektorn. Inom den offentliga sektorn kommer intervjuerna göras med stora till 
medelstora kommuner i hela Sverige. Inom den privata sektorn kommer större fastighets- 
och bostadsbolag att intervjuas. Anledningen till denna avgränsning är att kunna få ett 
adekvat resultat.  
 
Byggnadsverk är ett brett uttryck och arbetet kommer att fokusera på nybyggnation, 
ombyggnationer och förvaltning av bostadshus. I ett ständigt växande Sverige känns 
denna inriktning högst aktuell.  
 
 
2 Bakgrund  
 
LCA har sitt ursprung från energianalyser av produkter som togs fram på 1960-talet. 
Metoden började inte tillämpas i sin nuvarande form förrän på slutet av 1980-talet. LCA 
fick i ett tidigt skede en stämpel om att vara svår att använda och ekonomisk krävande, 
samtidigt som resultaten inte alltid ansågs vara trovärdiga (Erlandsson et al. 2013). I 
teorin anses LCA vara ett utmärkt verktyg men det kräver både särskilda kunskaper och 
ett standardiserat system för insamling av data och beräkningar av resultat för att få en 
välfungerande metod med trovärdiga resultat (Boverket, 2018).  
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2.1 Byggsektorns miljöpåverkan  
Bygg- och anläggningsbranschen har, som tidigare nämnts, en stor påverkan på vår miljö. 
Byggfasen vid nybyggnationer och den efterföljande driftsfasen står för en lika stor del av 
klimatpåverkan. Trots detta har stort fokus lagts på driftsfasen där utsläppen avsevärt har 
minskat. På senare tid har klimatpåverkan från byggfasen börjat uppmärksammats och 
stora möjligheter för klimatsmarta materialval och hushållning av resurser ses (Dagens 
Industri, 2018). Boverket (2007) har försökt att kvantifiera miljöpåverkan från sektorn 
med målet att öka kunskapen och för att ge tydligare prioriteringsområden. 
 
Energianvändningen står för den största miljöpåverkan från byggsektorn i Sverige enligt 
LCA-beräkningar (Boverket, 2007). Energianvändningen inom bostäder och tillhörande 
service är 143 TWh, vilket motsvarar närmare 40 % av Sveriges totala energianvändning 
(Energimyndigheten, 2017).  
 
Materialanvändningen står för den näst största miljöpåverkan från byggsektorn enligt 
LCA-beräkningar (Boverket, 2007). Materialanvändning innefattar samtliga faser, från 
utvinning av material till avfallstrappan (Khasreen et al. 2009). Där är främst stål- och 
cementproduktionen som bidrar till en stor del av klimatpåverkan (Dagens Industri, 
2018). Enligt Naturvårdsverket (2016) står byggsektorn för 10 % av den totala uppkomna 
mängden icke-farligt avfall samt 5 % av farligt avfall som genereras i Sverige. Angivet i 
vikt innebär dessa procentenheter att byggsektorn genererade 8,9 miljoner ton icke-
farligt avfall och 600 000 ton farligt avfall. Byggsektorn genererar mest avfall i Sverige 
efter gruvsektorn.  
 
Användning av farliga ämnen under produktion och drift är ytterligare en viktig faktor ur 
miljösynpunkt (Boverket, 2018). De sägs ha stor påverkan, men riskerna är i många fall 
inte tillräckligt kända vilket är en av orsakerna till användandet av försiktighetsprincipen 
(Kemikalieinspektionen, 2015).  
 
2.2 Miljökvalitetsmål  
Trots att miljöarbetet inom byggsektorn har gjort stora framsteg under de senaste 
decennierna är ytterligare åtgärder ett måste för att klara det nationella 
miljökvalitetsmålet ”Begränsad klimatpåverkan” (Naturvårdsverket, 2018). LCA inom 
byggsektorn kan kopplas till flertalet miljökvalitetsmål och Boverkets projekt gällande 
framtagning av vägledning om LCA för byggnadsverk anses vara en samverkasåtgärd 
inom Miljömålsrådet (Boverket, 2018).  
 
2.2.1 Begränsad klimatpåverkan 
Ett gott miljö- och klimatanpassat byggande tar hänsyn till hela byggnadsverkets livscykel 
och det finns flertalet faktorer i byggbranschen som påverkar klimatet (Erlandsson et.al 
2013). Den största påverkan från byggsektorn uppkommer främst genom CO2-utsläpp 
relaterat till energianvändning och transporter (Bribián et al. 2011). Att se över 
byggsektorns energianvändning i samtliga faser från ett livscykelperspektiv skulle minska 
landets klimatbelastning betydligt och ta Sverige ett steg närmare målet om begränsad 
klimatpåverkan (Ciambrone 2018). Mikael Eliasson, direktör på Svensk Trä, uttalar sig 
om att LCA är ett klokt, öppet och transparent sätt att göra helhetsbedömningar som är 
nödvändiga för att bromsa klimatförändringen och minska miljöbelastningen (IVL, 
2014).  
 
2.2.2 Andra miljökvalitetsmål som berör byggsektorn  
Flertalet miljökvalitetsmål berör bygg- och anläggningssektorn. ”Giftfri miljö” är ett av 
dessa. Farliga ämnen från material, produkter och varor från byggnader kan komma i 
kontakt med miljön och bli en olägenhet inom både djur och växters kretslopp (Boverket, 
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2007). Genom prioriteringar ur ett livscykelanalysperspektiv för val av leverantörer och 
resurser kan belastningen på miljön från farliga ämnen minska och kunskapen om 
produkter och materials innehåll öka (Bribián et al. 2011). ”God bebyggd miljö” är ett 
annat viktigt miljökvalitetsmål som byggsektorn arbetar mot då de berör energi- och 
avfallsfrågor. Det finns ett samband mellan miljökvalitetsmålet ”Begränsad 
klimatpåverkan” och energidelmålen i ”God bebyggdmiljö” där målen går parallellt med 
varandra och har en liknande innebörd (Boverket, 2007). LCA inkluderar rivningsfasen 
av byggnader där ett stort fokus läggs på hur avfallet ska hanteras för att ge minsta 
möjliga klimatpåverkan (Naturvårdsverket, 2015). Miljökvalitetsmålet ”Skyddande 
ozonskikt” berör också byggsektorn då har de största kvarvarande upplagrade mängderna 
ozonnedbrytande ämnen. Miljökvalitetsmålen ”Frisk luft” och ”Bara naturlig försurning” 
påverkas av energianvändningen även dem (Boverket, 2007).  
 
2.3 Miljöverktyg 
För att driva bygg- och fastighetssektorns miljöarbete framåt finns i dagsläget flertal 
miljöverktyg med varierande fokus. Dessa miljöverktyg möjliggör för branschens aktörer 
att ställa krav på byggnaders miljöprestanda (Fuerst och McAllister 2010).  
 
2.3.1 Miljöcertifieringssystem för byggnader    
Miljöcertifiering av byggnader kan ses som en drivkraft för miljöinvesteringar under 
förutsättning att olika åtgärder och satsningar leder till en högre miljöklass (Boverket, 
2007). En hög miljöklass gör bostäder och andra byggnader mer eftertraktade på 
marknaden och får därmed ett högre värde. Flertalet miljöklassningar kan även kopplas 
till LCA där de i olika program är frivilliga och i andra beskrivs som ett krav (Fuerst och 
McAllister 2010). 
 
Building Reserch Establishment Environmental Assessment Method (BREEAM) är ett 
miljöcertifieringssystem inriktat mot nybyggnationer som utvecklats i Storbritannien. 
Sweden Green Building Council, SGBC, har arbetat för att anpassa detta system till 
svenska förhållanden samtidigt som de erbjuder en internationellt erkänd metod (SGBC 
2017a). En internationell metod har sina fördelar då både investerare i och utanför 
Sverige ser ett stort värde i byggnader som kan jämföras på en internationell marknad 
(Schweber 2013). Högsta betyget i BREEAM kräver 85 % av maximal poäng. För att få de 
avgörande BREEAM-poängen som behövs för att nå det högsta betyget krävs att ett antal 
byggnadselement bedömts med hjälp av LCA (SGBC 2017a).  
 
Miljöbyggnad är ett svenskt miljöcertifieringssystem som främjar hållbart byggande. Det 
är anpassat efter den svenska marknadens nationella bygg- och myndighetsregler samt 
byggpraxis (Boverket 2007). Miljöbyggnad är uppbyggt av sexton olika miljöindikationer 
och kan användas på de flesta byggnader. Inom miljöbyggnad finns tre olika betyg: 
”Guld”, ”Silver” och ”Brons”. Enligt den senaste versionen, Miljöbyggnad 3.0, är LCA ett 
krav för att uppnå nivåerna Guld och Silver (SGBC 2017b). 
 
ISO 14001 certifiering är ett miljöledningssystem som ska generera fördelar som 
effektivare material, energianvändning och avfallshantering. ISO 14001 ger även 
personalen möjlighet till djupare förståelse och kunskap inom miljöområdet samtidigt 
som det inger förtroende mot kunder (Rondinellia och Vastagb 2000). Inom denna ISO-
certifiering är det inget krav att en komplett LCA ska genomföras men det finns en 
vägledning för hur en organisation på ett grundläggande sätt ska bedöma olika faser i en 
produkts livscykel (Intertek Group, 2015).  
 
2.3.2 Informativa styrmedel 
Det finns tre byggvarudatabaser som ska hjälpa aktörer att ta miljömässiga beslut med 
hjälp av webbaserade system och rådgivning. Dessa är Byggvarubedömningen, SundaHus 
och Byggsektorns avveckling av särskilt farliga ämnen, BASTA (Boverket, 2007). Samtliga 
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har som syfte att fasa ut farliga ämnen i byggmaterial och produkter enligt EU:s 
förordning REACH. Av dessa tre har Byggvarubedömningen flest livscykelkriterier och 
störst fokus på livscykelperspektivet i sina bedömningar (Samverkansforum, 2016).  
 
 
3 Metod och material 
 
3.1 Intervjuer via telefon  
Resultatet i denna rapport bygger på en fallstudie med aktörer från den offentliga och 
privata sektorn inom byggbranschen. Resultatet har tagits fram genom intervjuer med 
representanter i relevanta positioner från respektive sektor. Respondenterna har haft 
varierande titlar såsom energistrateg, exploateringsingenjör, bygglovschef, 
miljösamordnare mm. och besitter olika utbildningsbakgrunder och varierad kompetens 
inom ämnet. Respondenterna har kontaktats via mail i ett tidigt skede för att ge 
möjligheten att boka tid för telefonintervju. I mailet fanns information om mig och min 
inriktning gällande examensarbetet samt generell bakgrundsinformation om LCA. Målet 
med denna mailkontakt var att få en effektiv kommunikation från bägge parter. 
Kontaktuppgifterna till dessa aktörer har inhämtats via hemsidor eller efter 
vidarebefordran från kundtjänst och växel. Alla aktörer som deltagit i detta arbete 
kommer att hållas anonyma. I bilagorna 2 till 5 benämns de offentliga aktörerna med ”O” 
och de privata aktörerna med ”P” samt numrering för att hålla dem isär.  
 
En kvalitativ fallstudie har gjorts då denna metod ger förutsättningar för en djupare 
förståelse för ämnet och attityder då det ger chans för diskussion under samtalen 
(Backman 2008). I ett försök för att besvara frågeställningarna har ett antal delfrågor till 
varje frågeställning ställts vid intervjutillfällena. Dessa frågeställningar kommer även vara 
rubriceringen i arbetets resultat i ett pedagogiskt syfte. För att se fullständiga 
intervjufrågor se Bilaga 1.  
 
Studien bygger på totalt sjutton intervjuer, var av nio från den offentliga sektorn och åtta 
från den privata sektorn. Intervjuerna spelades in efter godkännande av respondenten. 
Excel har använts för att ta fram de diagram som presenteras i resultatet. 
 
3.2 Litteratur  
Arbetet kommer till stor del att grunda sig på Boverkets och IVL:s rapporter och 
undersökningar. Fakta kommer även tas från vetenskaplig litteratur genom artiklar som 
kan hittas via sökmotorer som Web of Science, Google Scholar m.fl. Andra källor är andra 
företags- och myndighetssidor hos aktörer som driver dessa frågor.  
 
Sökord; Life cycle assessment, Building sector, Environmental impact, Environmental 
assessment tools, Miljöbyggnad, Miljökvalitetsmål.   
 
 
4 Resultat 
 
4.1 Finns kompetens- och intresseskillnader gällande Livscykelanalys 
mellan den offentliga och privata sektorn?  
 
4.1.1 Har ni arbetat eller arbetar ni med Livscykelanalys för bostadshus? 
Sex av nio tillfrågade kommuner använder sig inte av LCA vid varken nyproduktion,
ombyggnation eller förvaltning av befintlig byggnad (Fig. 1a). Av de åtta privata 
bostadsbolag som intervjuades var det hälften som idag arbetar med LCA (Fig. 1b).  
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En kommun som intervjuades uppgav att de i dagsläget inte använder sig LCA. De 
svarade däremot att de är i ett uppstartskede då de arbetar efter Miljöbyggnad. En annan 
kommun angav att de inte använde sig av LCA på den förvaltning hen arbetade på, men 
att metoden möjligtvis kan användas på någon annan förvaltning inom kommunen som 
personen inte har vetskap om.  
 

 
 
Figur 1. Andelen aktörer som har arbetat eller arbetar med LCA inom den offentliga (1a) och den privata (1b) 
sektorn. 
 
4.1.2 Inom vilka områden har ni arbetat med Livscykelanalys?  
De tre kommuner som använder sig av livscykelanalyser fick frågan inom vilka områden 
de använder sig av LCA-metoden. En av kommunerna angav att det finns rutin för LCA 
med fokus på byggresurser och installationer på alla nyproduktioner som har ett värde 
över 10 miljoner. Efterlevnaden av denna rutin beskrevs som varierande beroende på 
projektledarens egna intresse och arbetssätt. Det uppgavs också att det inte skedde någon 
uppföljning inom området. Den andra kommunen använde sig av LCA på stomme, fasad, 
grundläggning och energi främst vid förvaltning av mark och bostäder. Den tredje angav 
att de använder sig av LCA i flera olika typer av projekt. Respondenten tillade att 
användandet av LCA vid större nyproduktionsprojekt av hyreslägenheter är 
förhållandevis litet. Detta trodde den intervjuade personen främst beror på de 
tilläggskostnader som tillkommer vid användandet av LCA och menade att dessa 
kostnader kan innebära högre hyror för konsumenten vilket de försöker undvika. De 
säger sig använda LCA i stor utsträckning vad gäller underhåll och ombyggnationer och 
att de strävar efter ständig utveckling. De använder främst LCA vid tekniska system, 
installation och belysningar. De tillade att de bör använda LCA vid fler delar samt för att 
olika jämföra åtgärder.  
 
Av de fyra privata bolag som använde sig av LCA är det endast en respondent som 
använder sig av metoden i alla aspekter. En annan av dem angav att de använder LCA 
inom energifrågor medan en tredje angav att de främst använder LCA vid större projekt 
och investeringar. Det sist nämnda bolaget kunde inte svara mer ingående inom vilka 
specifika områden de använder LCA. En representant från ett privat företag angav att de 
arbetar med en ”light-variant” av LCA vid nybyggnad som innefattar stomme och 
lösningsförslag. De angav att alla projekt inte har samma ambition, vilket de själva 
hoppas på skulle förändras. För ett halvår sedan fastställde de nya hållbarhetsmål där de 
ställt krav på verksamheten gällande projektering, förvaltning och stab. De använder 
främst LCA i projekteringsskedet då det är där de ser de största vinsterna. Där ser de över 
aspekter såsom placering, metoder, djup, höjd, material m.m.  
 
4.1.3 Har ni några planer att arbeta med Livscykelanalys för bostadshus i 
framtiden?  
Majoriteten av de tillfrågade aktörerna har planer om att arbeta med LCA i framtiden 
oberoende sektor (Fig. 2). Av de sex kommuner som svarade ja (Fig. 2a) anger fyra av 
dem att orsaken till dessa framtidsplaner beror på att de arbetar efter Miljöbyggnad 3.0. 
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De andra två kommunerna anger att anledningen till dessa framtidsplaner beror på att de 
har ett stort fokus på hållbart byggande. Tre andra representanter gav svaret att de inte 
har planer på att arbeta med LCA.  
 
Fyra av de tillfrågade aktörerna från den privata sektorn svarade att de antingen kommer 
fortsätta arbeta med LCA eller har framtidsplaner på att göra det (Fig. 2b). En av dessa 
fyra benämnde LCA som livsnödvändigt i systemet och att det är i ropet idag. De lade 
även till att stora företag måste ligga steget före inom sådana frågor, annars kan det leda 
till stora framtida kostnader. Bolaget lyfte även fram krav och förväntningar från ledning 
och utomstående aktörer som stora faktorer gällande val av arbetsmetod. Tre av 
representanterna svarade att de inte visste eller var osäker på hur LCA:s framtid i 
företaget kan se ut. En av dem menade att LCA kan komma att användas i vissa projekt, 
medan en annan svarade att hen inte visste, men såg möjligtvis att det skulle kunna 
användas i företaget i stort. Den tredje av dem svarade att de inte har en tydlig 
framtidsplan utan att de arbetar mot uppsatta mål utifrån CO2 kopplat till energi. En 
aktör angav att de inte hade planer på att arbeta med LCA i framtiden.  
 

 
Figur 2. Framtidsplaner för användande av LCA i respektive sektor, 2a för offentlig sektor och 2b för privat 
sektor. 
 
4.1.4 Anser du att ni som kommun eller företag har den kompetens som 
krävs för att arbeta med Livscykelanalys för bostadshus? 
Då respondenterna från den offentliga sektorn uppskattade sin verksamhets kompetens 
kring LCA svarade merparten, fem av nio, att den var otillräcklig (Fig. 3a). En av dem 
angav att det fanns en viss kompetensvariation mellan projektledarna på grund av olika 
bakgrunder men att de ansåg att kompetensen generellt är låg. Två respondenter angav 
att de var osäkra över den befintliga kompetensen. En kommun svarade att extern hjälp i 
form av konsulter har använts medan en annan svarade att LCA inom byggbranschen 
fortfarande är så pass nytt att kompetensen varken finns internt eller externt. Av dessa 
nio tillfrågade kommuner var det endast två som ansåg att de har den kompetens som 
krävs men de lade till att den befintliga kompetensen kan förbättras och bör upprätthållas 
samt spridas inom verksamheten.  
 
Tre av åtta respondenter från den privata sektorn angav att de inte anser att de besitter 
den kompetens som krävs för att arbeta med LCA i dagsläget (Fig. 3b). En av dem menar 
att LCA är nytt i branschen och att kompetensen inte finns inom projekten ännu. Övriga 
fyra respondenter ansåg att de besitter denna kompetens. En av dem lade till att tröskel 
till denna kompetensutveckling inte är så stor som många tror och att det som krävs för 
att lyckas med det är att skapa ett engagemang och större förståelse till varför det behövs. 
De tillade att det även behövs pedagogik från Boverkets sida för att lyfta det emotionella 
kring dessa frågor.  
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Figur 3. Andelen aktörer i den offentliga sektorn (3a) och den privata sektorn (3b) som anser att de besitter 
den kompetens som krävs för att arbeta med LCA.  
 
4.2 Anser aktörerna att det finns ett behov och utrymme för ytterligare 
miljöverktyg och miljökrav? 
 
4.2.1 Arbetar ni med något eller några miljöverktyg, som exempelvis 
miljöcertifieringssystem, miljömärkning eller liknande? 
Samtliga offentliga och privata aktörer arbetar med olika typer av miljöverktyg, där 
miljöcertifieringssystemet Miljöbyggnad är det som främst används (Bilaga 2). Alla 
företag förutom ett arbetar idag efter ett eller flera miljöcertifieringssystem medan ett 
större antal av kommunerna enbart arbetar mot interna mål och informativa styrmedel.  
 
4.2.2 Anser ni att det finns ett behov och utrymme för ytterligare miljökrav? 
Majoriteten i båda sektorerna, sju från den offentliga och fem från den privata sektorn, 
var överens om att det finns ett behov och utrymme för ytterligare miljökrav (Fig. 4). 
Under intervjuerna angavs varierande anledningar till deras svar (Bilaga 3). De två 
aktörerna i den privata sektorn som svarade nej såg hellre att en mer enhetlig 
kravställning skulle ta form.  

Figur 4. Respektive sektors respons till om behov och utrymme för ytterligare miljökrav finns, 4a för offentlig 
sektor och 4b för privat sektor.  
 
4.2.3 Vad skulle krävas för att ni skulle börja använda er av Livscykelanalys 
för byggnadsverk?  
I båda sektorerna finns en variation mellan svaren (Bilaga 4). Svaren varierade mellan 
externa förutsättningar, såsom utbildning, ett mer fungerande system och antalet 
tillgängliga miljövarudeklarationer. Andra faktorer var resurser gällande både tid och 
pengar. Det som angavs mest frekvent var ekonomiska faktorer, tillexempel inhyrning av 
konsulter, rekryteringskostnader och projekt med mindre resurser.  
 
4.3 Tror aktörerna att Livscykelanalys skulle kunna användas som ett 
konkurrensverktyg? 
 
4.3.1 Hur ställer sig aktörerna till krav på Livscykelanalys vid offentlig 
upphandling? 
Till aktörerna i den offentliga sektorn ställdes frågan ”Kan ni tänka er att ställa krav på 
LCA vid offentlig upphandling”. Fem av nio respondenter säger att de kan tänka sig att 
ställa krav på LCA vid offentlig upphandling. Tre av dessa fem hänvisar till kraven enligt 
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Miljöbyggnad 3.0. Av de övriga fyra respondenterna har tre svarat att de i dagsläget inte 
kan tänka sig att ställa krav på LCA på grund av anledningar som begränsad konkurrens 
och osäkerheter rörande uppföljning. Den siste respondenten svarade att denna fråga 
varit uppe för diskussion från flera håll men att de inte visste hur det skulle gå till 
praktiskt och att de saknar kompetens.  
 
Till de privata aktörerna ställdes frågan ”Hur skulle ni förhålla er till LCA om det skulle 
bli ett krav vid offentlig upphandling?” Av åtta intervjuer var det sju respondenter som 
inte ansåg sig beröras av frågeställningen. Den som berördes av frågan svarade att det 
redan idag ställs krav och att kommunen ser dem som en viktig och stor aktör. De tillade 
även att det är en anpassning och att det handlar om att vinna eller försvinna. Ett annat 
företag vände på frågan och svarade att ansåg att även dem kan ställa krav vid 
upphandlingar genom utvärderingsramar och kriterier. Det ansåg dem dock kunde bli 
väldigt jobbigt och kostsamt. De angav under intervjun att de idag använder sig av ett 
upphandlingsunderlag som utgår från ekonomiska grunder men tillade att upphandlingar 
kan styras efter vad de själva väljer, till exempel klimatbelastning. 
  
4.3.2 Tror ni att Livscykelanalys kan användas som ett konkurrensverktyg? 
Av nio tillfrågade kommuner ansåg sex att LCA kan användas om ett konkurrensverktyg 
(Fig. 5a). En tillade att grundtanken med LCA är att använda det som ett 
konkurrensverktyg medan en annan tycker att det ska användas som ett komplement till 
andra konkurrensaspekter. Tre av kommunerna besvarade frågan någorlunda likartat där 
de anser att LCA kan hjälpa olika aktörer inom byggbranschen att lättare jämföra 
alternativ och göra klimatsmarta val. En av dem lyfte fram att användandet av LCA leder 
till en högre kvalitet och syftade till att även det skulle kunna ses som en typ av 
konkurrensverktyg. En respondent svarade ”Både ja och nej” och anges i 
cirkeldiagrammet som ”Övrigt”. De lade till att det beror på hur man ser det och menade 
på att det skulle innebär stora kostnader arbeta med LCA och att man bör fundera över 
vilka parametrar inom hållbarhet som är viktigast. Deras svar utgick från kommunens 
interna frågeställning om hur resurserna ska fördelas mellan sociala, ekonomiska eller på 
ekologiska parametrar. De övriga två svarade ”Vet ej”.   
 
Sex av åtta respondenter från den privata sektorn tror att LCA kan användas som ett 
konkurrensverktyg på varierande grunder (Fig. 5b). Tre av dem uttryckte att LCA kan 
vara ett konkurrensverktyg men främst hos leverantörer för energi och material där dem 
kan jämförs mot varandra. En av dem nämner att det även är viktigt att kommunen 
ställer krav på aktörer för att få ett fungerande verktyg inom branschen. En annan menar 
att det helt klart kan användas som ett konkurrensverktyg och att de har sett exempel på 
detta. De säger även sig ha sett fler miljömässiga-, marknadsmässiga- och ekonomiska 
argument med LCA. Under samma intervju lyfter de fram att LCA kan användas som en 
del av ett företags image och att det kan leda till att fler vill ha dem som hyresvärd. En 
annan av respondenterna som angav att de tror på LCA som ett konkurrensverktyg 
syftade till en internationell marknad och för kontorslokaler. De hade inte samma tro när 
det kommer till bostäder då det i slutändan kommer handla om den privata plånboken. 
En av dem två som svarade nej på spörsmålet svarade att om så är fallet är det en lång väg 
dit. Den andra tror inte att LCA enskilt kan fungera som ett konkurrensverktyg då det är 
för komplext och för svårt att förhålla sig till då det är inte nog konsumentvänligt. De 
svarade även att LCA skulle kunna ses som ett konkurrensverktyg utifrån ett företags 
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marknadsföring och vid rekrytering då ett sådant fokus lockar personer som brinner för 
denna typ av frågor.  

Figur 5. Andelen aktörer i den offentliga (5a) respektive privata (5b) sektor som anser att LCA kan användas 
som ett konkurrensverktyg.  
 
4.4 Är Boverkets tidsmässiga målsättning för Livscykelanalys 
realistisk jämfört med nuvarande intresse och kompetens hos 
offentliga och privata aktörer? 
 
4.4.1 Tror du att Livscykelanalys kan bli en utgångspunkt för all ny- och 
ombyggnad samt vid förvaltning av befintlig bebyggelse till år 2020? Om ja, 
iså fall uppskattningsvis när angivet i år? 
Samtliga aktörer från både den offentliga och privata sektorn anser att denna målsättning 
till år 2020 inte kommer att kunna uppnås (Bilaga 5). Alla de offentliga aktörerna var 
överens om att LCA som utgångspunkt är en realistisk målsättning men inte inom det 
korta tidsspannet. Endast två av åtta aktörer inom den privata sektorn ansåg att LCA som 
utgångspunkt är möjligt även om man skulle bortse från det angivna tidsperspektivet. När 
det kommer till uppskattning gällande år var den generella åsikten bland kommunerna 
att det skulle dröja mellan 5–10 år från idag att uppnå denna målsättning. Av de privata 
företagen var det endast två av åtta som ville uppskatta någon tidshorisont. De två svar 
som gavs var 5 år och 5–12 år. Övriga ansåg att det inte är en realistisk målsättning, eller 
att de inte hade någon uppfattning.  
 
 
5 Diskussion  
 
5.1 Intresse och kompetens  
När resultatet analyserades framkom det att den privata sektorn ligger i framkant gällande 
användande av LCA. Under intervjuerna framgick att en del kommuner inte kunde svara för 
dess organisation i stort utan enbart utifrån den avdelning de själva arbetar på. I vissa 
kommuner kan de olika förvaltningarna vara segregerade, vilket gör det svårt att veta om de 
angivit valida svar.   
 
Av de aktörer som intervjuats är det endast en av de privata aktörerna som angett att de 
arbetar med LCA fullt ut. Enligt denna studie talar det för att detta företag ligger i framkant i 
branschen i stort. Att de har tagit utvecklingen gällande LCA så pass långt i detta tidiga skede 
inom byggbranschen är imponerande. Det kan möjligtvis anses lite djärvt att lägga sådana 
resurser så tidigt i utvecklingen av LCA inom just byggbranschen. Denna aktör är ett av 
Sveriges största privata fastighetsbolag och anger sig vara i framkant gällande hållbar 
utveckling. Som ett stort bolag är det viktigt hur företaget porträtterar och marknadsför sig 
gällande miljö- och hållbarhetsfrågor för att locka konsumenter samt att sticka ut på 
marknaden. En stor koncern innebär mest troligt även stora resurser vilket kan vara en 
faktor till deras intresse och framåtsträvande arbete med LCA.  
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En annan privat aktör som berättade att de använder sig av en ”light-variant” av en 
fullständig LCA där de själva har valt ut de delar de vill fokusera på. Detta är en bra början 
som visar på engagemang och ett intresse på att vilja driva dessa frågor framåt. Företagen 
kan då skräddarsy en variant efter organisationens egna resurser och kompetens, och på så 
sätt hitta något som fungerar för varje enskild aktör. Målet bör dock vara att utveckla detta 
till en heltäckande modell med tiden. LCA är idag fortfarande i en uppstartsfas inom 
byggbranschen och att förvänta sig att samtliga aktörer redan ska använda sig av LCA inom 
alla aspekter är inte rimligt i dagsläget utan bör ses som ett långsiktigt mål. Att börja se över 
utvalda områden och att låta kompetensen öka i samma takt som organisationen vidgar 
denna light-variant kan resultera i att detta mål uppnås. 
 
Det är en svår uppgift att uppskatta sin egen arbetsplats kompetens på ett rättvist sätt. Under 
intervjuerna gav respondenterna intrycket av att den privata sektorn har störst kompetens 
och flertalet av dem har arbetat med och visat intresse för dessa frågor under en längre tid. 
Den offentliga sektorn är fortfarande till stor del är i en uppstartsfas.  Två av kommunerna 
angav under intervjuerna att de inte visste om kompetensen fanns eller inte. Detta kan 
kopplas till den tidigare frågeställningen över hur väl intern kommunikation fungerar mellan 
förvaltningar inom vissa kommuner.  
 
Flertalet både kommuner och företag angav att de har använt eller kan tänka sig att använda 
konsulter då deras egna kompetens inte räcker till. En kommun yttrade sig om att den 
kompetens som krävs för att arbeta med LCA i byggbranschen varken finns externt eller 
internt i dagsläget. Det talar för att både information måste spridas och 
kompetensutvecklingen behövs hos samtliga aktörer. Under intervjuerna anger ett fåtal 
respondenter att med dagens metoder skulle även konsulter få varierande resultat på samma 
byggnad. Detta är förståeligt nog en faktor som gör aktörer omotiverade till att använda 
något som idag anses vara ett icke trovärdigt system. Förhoppningsvis kan Boverkets 
vägledning tillsammans med branschdialoger göra LCA mer användarvänligt och tillförlitligt.  
 
5.2 Användningen av miljöverktyg samt syn på miljökrav  
Samtliga intervjuade aktörer arbetar med olika typer av miljöverktyg och 
miljöcertifieringssystemet Miljöbyggnad är det som främst används. Då Miljöbyggnads 
senaste version kräver användande av LCA för högre certifieringsgrader kommer det mest 
troligt innebära en stor förändring i rätt riktning gällande miljöarbetet inom byggbranschen. 
Alla privata företag, förutom ett, arbetar idag med ett eller flera miljöcertifieringssystem. Ett 
större antal av kommunerna arbetar däremot enbart mot interna mål och informativa 
styrmedel. Denna skillnad kan bero på begränsade resurser och val av fokusområden inom 
kommunerna, medan den privata sektorn ser miljöarbetet i större utsträckning utifrån ett 
konkurrens- och lönsamhetsperspektiv.  
 
Majoriteten från båda sektorerna var överens om att det finns ett behov och utrymme för 
ytterligare miljökrav för att miljöarbetet ska utvecklas vidare. Trots detta var det färre aktörer 
inom den privata sektorn som angav att det finns ett behov av ytterligare miljökrav. Detta är 
intressant eftersom de privata aktörerna generellt har kommit längre i arbetet med 
miljöfrågor och LCA. De aktörer som svarat ”Nej” anger att de hellre vill se mer enhetliga 
krav där kommuner arbetar efter samma system. Det är förståeligt att ett större bostadsbolag 
efterfrågar mer enhetliga krav eftersom de krav som dem ska bemöta kan variera beror på var 
i Sverige de opererar, samtidigt som direkta krav på LCA kan bli problem då olika kommuner 
har varierad mängd resurser och olika förutsättningar.  
 
Ett annat svar som stod ut var aktören som yttrade sig om att det finns ett behov av en 
gratisvariant av ett miljöklassningssystem och menade att förbättring inte nödvändigtvis 
behöver kosta pengar. Inom denna kommun har de sett ett samband mellan ställda miljökrav 
och att byggnaders långsiktiga kvalitet höjts. Detta bör anses som en bra anledning för dem 
att ställa krav, men under intervjuns gång framgår det att de endast arbetar med en intern 
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miljöbyggstrategi. De arbetar inte heller med någon kravställning på aktörer idag gällande 
LCA utan endast med uppmuntran och stöttning. De svarar även att de inte kan tänka sig att 
ställa krav på LCA vid offentlig upphandling med anledning av att de först och främst måste 
ha möjlighet att få ställa krav som kommun. Nu i efterhand leder detta till förvirring då 
övriga kommuner har kunnat ställa krav och har planer om att göra det. Det kan vara så att 
denna kommun av okänd anledning inte har mandat att ställa krav. Om så inte är fallet, utan 
att denna kommuntjänsteman inte har kunskap om vilka krav de har rätt att ställa, bör detta 
ses som en stor kompetensbrist.  
 
Att en gratisvariant hade kunnat utveckla byggherrarnas arbetssätt och metoder till det 
bättre och att förändring inte behöver kosta är en sund tanke. Det hade kunnat fungera som 
ett uppstartsverktyg för en aktör som vill testa dessa metoder innan de gör en investering i ett 
mer kostsamt miljöverktyg. De större miljöcertifieringssystemen har en hög kostnad vilket 
gör det svårare för mindre företag att investera i dessa och en gratisvariant hade absolut 
kunnat öppna dörrar för en bredare publik. Det har dock under arbetets gång framkommit 
att IVL (Erlandsson 2014) har tagit fram en gratisvariant som i dagsläget kan ses som en 
prototyp. Detta tyder på ett bristande intresse där denna kommun i detta fall inte tagit reda 
på vilka alternativa metoder som finns. För att arbeta med dessa frågor måste ett eget 
engagemang och driv finnas där det är varje enskild aktörs skyldighet att ta reda på befintlig 
information och metoder.  
 
5.3 Livscykelanalys som konkurrensverktyg  
Majoriteten av de kommuner som deltagit i intervjuerna angav att de kan tänka sig att ställa 
krav på LCA vid offentlig upphandling. Trots att utvecklingen och etableringen av LCA inom 
byggbranschen går framåt skulle krav vid offentlig upphandling mest troligt påskynda denna 
process. En del av kommunerna ställer krav på LCA redan idag medan andra inte har kommit 
lika långt i denna process. I dagsläget indikerar intervjuerna att flertalet kommuner inte är 
redo för att ta detta steg kompetensmässigt. En av kommunerna påpekade att det är viktigt 
att vara klar över hur ett införande av LCA kan begränsa konkurrensen då denna typ av krav 
kan ha en negativ påverkan på mindre företag. Då de privata aktörerna fick frågan om hur de 
skulle förhålla sig till LCA om det skulle bli ett krav vid offentlig upphandling var det endast 
en som kände sig berörd av denna frågeställning. Tanken med denna fråga var att få en 
känsla av hur sammankopplande de olika sektorerna är och hur deras miljöarbete kan trigga 
varandra. Svaren ledde till förvåning där endast ett av dessa åtta bolag svarade att det hela 
skulle bli är en anpassning och att det handlar om att vinna och försvinna, vilket innan 
intervjuerna antogs vara den allmänna åsikten. Övriga visade sig emellertid inte arbeta mot 
offentliga uppdragsgivare. 
 
Att LCA kan användas som ett konkurrensverktyg har tidigare både nämnts i inledningen och 
visats i resultatet. Flertalet i båda sektorerna anser att metoden kan fungera i det syftet. En av 
respondenterna angav att grundtanken med LCA är att det ska användas som ett 
konkurrensverktyg. Syftet bör i första hand vara att minska klimatpåverkan för att sedan 
sekundärt påskynda denna process genom konkurrens vilket kan leda till innovation och 
produktutveckling. Att få möjligheten att använda LCA som en konkurrensaspekt gör det till 
ett väldigt användbart verktyg då det sätter press på tillverkare och leverantörer att värdera 
och rannsaka sina produkter ur ett klimatperspektiv.    
 
En av aktörerna ansåg att LCA inte är nog konsumentvänligt för att enskilt fungera som ett 
konkurrensverktyg. Om målet är att LCA ska kunna användas i ett mer vardagligt bruk bör 
komplexiteten att ta beräkna resultatet bestå men att utläsandet av resultaten görs mer 
lättförstådda med olika graderingar eller liknande som den enskilde konsumenten kan läsa 
ut.  



 

    
 

13 

 
5.4 Framtida målsättning och arbetssätt  
Frågan ” Vad behövs för att aktörer ska börja använda sig av LCA?” som ställdes under 
intervjuerna är en intressant frågeställning som öppnar upp för tolkning. Frågan går att svara 
på både från ett internt och externt perspektiv. Detta gav upphov till en stor variation mellan 
svaren där inga större skillnader eller likheter mellan den offentliga och privata sektorn 
kunde utläsas. Denna variation gör det svårt att veta vad huvudorsaken är till att få aktörer 
använder sig av LCA idag, samt hur man ska få fler att använda sig av LCA i framtiden.  
 
Enligt intervjuerna är kostnaden en viktig och bromsade faktor i LCA:s utveckling och för 
miljöarbete i stort. För att driva LCA framåt måste metoden vara fullt fungerande och 
kommer annars kunna anses som en onödig kostnad som intressenter i många fall vill 
undvika. LCA har beskrivits som en kostnadskrävande metod vilket återkommit flertalet 
gånger i resultatet. Om livscykelperspektivet ska vara en framtida utgångspunkt måste 
arbetsmetoden kräva mindre resurser. Ett alternativ är att belysa kostnads- och miljöfrågor 
parallellt, en blandning mellan livscykelkostnadskalkyler, LCC, och LCA. LCC är en metod 
som används för att bedöma olika investeringsalternativ ur ett livstidsperspektiv. Genom 
detta verktyg kan användaren lättare avgöra vilket alternativ som är mest fördelaktigt samt 
ge en kartläggning av möjliga framtida kostnader och vinster (Gluch och Baumann 2014). 
Många investerare är ute efter snabba klipp och vill generera pengar och vinst vid försäljning. 
De bygger alltså inte för egen förvaltning och tappar därmed ett långsiktigt miljöperspektiv. 
Om kostnads- och miljöfrågor kan förenas och sambanden dem emellan visas skulle fler 
intressera sig av denna typ av frågor. Denna utveckling mot ett hållbart byggande bör inte 
enbart vara en kostnad för aktörerna inom byggbranschen. Slutkunden har ett stort ansvar 
att faktiskt välja det miljövänligare alternativet trots att utgångspriset är marginellt högre, 
något de kan tjäna in på i ett långsiktigt perspektiv vid användandet av både LCC och LCA. 
Om slutkunder är villig att betala ett lite högre pris kan kostnaden fördelas över hela 
aktörkedjan och ingen enskild aktör blir tvungen att ta den stora smällen. Detta kan även 
kopplas till LCA som ett konkurrensverktyg utifrån den miljömedvetne slutkundens krav 
vilket kan ha stor inverkan genom efterfrågan på miljövänliga bostäder.  
 
Målet med frågan gällande aktörernas syn på Boverkets tidsmässiga målsättning för LCA är 
att undersöka denna frågeställning i relation till intresse och kompetens bland aktörerna. 
Samtliga i den offentliga sektorn anser att det är en realistisk målsättning medan den privata 
sektorn är mer skeptisk. Detta är intressant eftersom det är den privata sektorn som har mest 
kompetens och där fler aktörer arbetar med LCA idag. De bör därför teoretisk sett vara dem 
som har störst inblick av vad denna målsättning skulle betyda i praktiken. Frågan är då om 
denna skillnad mellan aktörerna beror på bristande kompetens från kommunerna samtidigt 
som de privata bolagen insett vilket arbete som krävs för att uppnå denna målsättning. 
Denna trend visades även vid frågan om aktörernas framtida planer att använda sig av LCA. 
Där trots att den offentliga sektorns arbete med LCA inte är lika etablerad i jämförelse med 
den privata var de förstnämnda mer positiv till miljöverktygets framtid inom sin egen 
organisation.  
 
Gällande Boverkets målsättning yttrade sig en av aktörerna att en fullskalig LCA är för 
komplicerad att ha som första utgångspunkt men att innehållet skulle kunna begränsas och 
vissa väljas ut, lite som den light-variant som tidigare nämnts i diskussionen. Det är viktigt 
att till en början ha utmanande men realistiska krav och att på så sätt få med aktörerna i 
detta miljöarbete. Att börja ställa krav på fullskalig LCA skulle kunna innebära frustration 
inom branschen med risk för stort motstånd. Man bör istället till en början välja ut och 
fokusera på de delar som har störst miljöpåverkan och ge ett utrymme för 
kompetensutveckling. Efter en tid då branschen har haft tid att anpassa sig kan dessa krav 
vidgas ytterligare.  
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Ett antal respondenter angav hur de såg på målsättningen för nybyggnation, ombyggnation 
och förvaltning separat. De svarade att det är rimligt vid nybyggnationer, delad åsikt gällande 
ombyggnationer och orealistiskt vid förvaltning. Med tanke på att det generellt finns mer 
resurser involverade i nybyggnationer samt vid större ombyggnationer finns förståelse för 
deras tankegång. Vid förvaltning försvåras arbetet beroende på husens tidigare historik då 
materialval kan vara okänt. Till en början bör fokus ligga på nybyggnationer där det generellt 
har en längre och utförligare planering- och projekteringsfas.  
 
När det kommer till uppskattningen av den tidsmässiga målsättningen var den generella 
åsikten bland kommunerna mellan 5–10 år innan LCA har implementerats. Det var endast 
två av åtta av de privata företagen som angav någon uppskattning. På grund av de få svaren 
från den privata sektorn var det svårt att ta någon slutsats. Kommunernas svar talar för att 
Boverkets målsättning till år 2020 inte kommer att uppnås, men att målsättningen är 
realistisk i stort. Inom 5–10 år har det förhoppningsvis hänt mycket inom branschen och 
med rätt mål och krav kan LCA mycket troligt vara en utgångspunkt i större till medelstora 
investeringar, gällande både nybyggnation, ombyggnation och förvaltning.  
 
För att Sverige ska bli fossilfritt krävs, förutom en gemensam branschdialog och vägledning, 
långsiktiga klimatmål samt hårda krav som utformas efter dem. Om vi vill uppnå ett 
fossilfritt Sverige med hjälp av LCA måste krav ställas på samtliga leverantörer att redovisa 
EPD:er efter standard. Att ställa krav på EPD:er skulle ge beställarna en chans att ta aktiva 
val och branschen att bli mer transparent. Nästa steg för ett optimalt användande av LCA 
inom byggbranschen är att objektiva och klimatpositiva upphandlingskriterier utformas. 
Denna typ av upphandlingskriterier skulle ha en god påverkan på klimatet samtidigt som det 
påverkar konkurrenskraften. Det är viktigt att ta denna utveckling stegvis och låta aktörerna 
”lära sig krypa innan man förväntar sig att de ska gå”. När åtgärderna ovan är vidtagna bör 
man se över Boverkets målsättning och stegvis iscensätta LCA som utgångspunkt, till och 
börja med vid nybyggnationer som tidigare nämnt. Det sista steget skulle kunna vara att 
ställa krav på hur stor klimatpåverkan en byggnad maximalt får ha anpassat efter angivna 
förutsättningar. Denna begränsning skulle ge utrymme för kreativitet och innovation som 
kan ge svar på framtida frågeställningar. Idag är det många steg som saknas för att LCA ska 
fungera optimalt på samtliga nivåer. Samtidigt finns viljan att vidta de åtgärder som krävs för 
att uppnå ett hållbart byggande ut ett livscykelperspektiv.  
 
Sammanfattningsvis har detta arbetet visat på både intresse- och kompetensskillnader 
mellan den offentliga och den privata sektorn där den privata sektorn ligger i framkant. 
Samtidigt visar den offentliga sektorn på en stor vilja för att arbeta med LCA i framtiden. Den 
privata sektorn är däremot mer skeptiskt gällande LCA:s framtid och intrycket gavs att de 
avvaktar för att se hur övriga branschen agerar innan de bestämmer sig för att satsa fullt ut 
på denna metod. Boverket ska ha en eloge för att de driver detta arbete samt för deras höga 
ambitioner och målsättningar, men även mer realistiska mål och delmål krävs för att 
övertyga denna starka bransch. Efter att ha intervjuat många viktiga intressenter är 
Boverkets målsättning till år 2020 fullkomligt orealistisk. Branschen är varken intresse- eller 
kompetensmässigt redo och flertalet viktiga grundläggande faktorer för LCA:s optimala 
funktion saknas fortfarande. Med det sagt bör tilläggas att branschen har alla förutsättningar 
att förändras samt att LCA som metod mycket troligt kommer att spela en stor roll inom 
byggbranschen i framtiden. Det gäller att hitta en samhörighet mellan kostnad och 
klimatpositiva åtgärder då det idag är ett stort fokus på kostnader inom byggbranschen. I 
framtiden kan fokus förhoppningsvis ligga på klimatet.  
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Bilaga 1  
 
Intervjufrågor 
 
Frågeställning 1: 
Finns intresse- och kompetensskillnader gällande Livscykelanalys mellan den offentliga- och 
privatsektorn?  
 
Intervjufrågor till frågeställning 1: 

1. Har ni arbetat eller arbetar ni med Livscykelanalys för byggnadsverk?  
2. Inom vilka områden har ni arbetat med Livscykelanalys?  
3. Har ni några planer att/kommer ni fortsätta att arbeta med Livscykelanalys för 

byggnadsverk i framtiden?  
4. Känner ni att ni har den kompetens som krävs för att arbeta med Livscykelanalys för 

byggnadsverk?  
 
Frågeställning 2: 
Anser aktörerna att det finns ett behov eller utrymme för ytterligare miljöverktyg? 
 
Intervjufrågor till frågeställning 2: 

1. Arbetar ni med något eller några miljöverktyg, som exempelvis 
miljöcertifieringssystem, miljömärkning eller liknande? Om ja, be dom ange vilket.  

2. Anser ni att det finns ett behov och utrymme för ytterligare miljökrav? 
 
Frågeställning 3: 
Tror aktörerna att Livscykelanalys skulle kunna användas som ett konkurrensverktyg? 
 
Intervjufrågor till frågeställningen 3: 

1. Vad skulle krävas för att ni skulle börja använda er av livscykelanalys för 
byggnadsverk?  

2. Hur skulle ni förhålla er till Livscykelanalys om det skulle bli ett krav vid 
offentligupphandling? /Kan ni tänka er att ställa krav på Livscykelanalys vid offentlig 
upphandling.   

3. Tror ni att Livscykelanalys kan användas som ett konkurrensverktyg? 
 
Frågeställning 4: 
Är boverkets tidsmässiga målsättning till år 2020 realistiskt jämfört med intresset och 
kompetensen för Livscykelanalys? 
 
Intervjufrågor till frågeställning 4: 

1. Tror du att Livscykelanalys kan bli en utgångspunkt för all ny- och ombyggnad samt 
vid förvaltning av befintlig bebyggelse? 

2. Om ja, iså fall uppskattningsvis när angivet i år? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

    
 

Bilaga 2  
 

Offentlig 
sektor (O) 

Aktörernas nuvarande användning av miljöverktyg 

O1 Miljöbyggnad. Interna mål och krav gällande energi och miljö. 

O2 Hållbart byggande på lokala delar samt inom planverksamheten. 

O3 Miljöbyggnad 3.0 Silver eller BREEAM vid nybyggnationer. 
Byggvarubedömning.  

O4 Ställer krav på valfritt Miljöcertifieringssystem på entreprenörer. 
Livscykelkostandskalkyler.  

O5 Byggvarubedömning. SundaHus. Livscykelkostnadskalkyler. 

O6 Miljöbyggstrategi internt. 

O7 ISO-certifiering. Miljödiplomering. 

O8 Miljöprogram för bostäder och markexploatering. Miljöbyggnad Guld, 
minimum Silver.  

O9 Miljöbyggnad Silver. 

Privat 
sektor (P) 

 

P1 BREEAM vid nyproduktion och ombyggnation. Byggvarubedömning 
för material och BASTA för kemikalier 

P2 Miljöbyggnad 3.0. 

P3 ISO-certifiering.  
P4 Årsredovisning av CO-mätningar.  Miljöåtgärder gällande belysning, 

installationer och energi.  
P5 Miljöbyggnad 3.0 Silver vid nyproduktion. Systemstöd för 

energiuppföljning. 
P6 Miljöbyggnad. Byggvarubedömning, Hållbarhetsredovisning. 

Prioriteringsområden med målstyrning i strategier.  
P7 Miljöbyggnad Silver vid nyproduktion och större ombyggnationer. 

Framtida målsättning på Guld. Energistrategi för att minska 
klimatpåverkan. Beräkningar av klimatavtryck på stomme samt skal.  

P8 Miljöbyggnad med målsättning Guld på kommersiella byggnader och 
minst Silver på bostäder. Ambition om att nå guld i energiprogrammet.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

    
 

 
Bilaga 3 
 

Offentlig 
sektor (O) 

Respons ang. behov och utrymme för ytterligare 
miljökrav 

O1 Ja, det finns behov att ta miljöarbetet ett ytterligare steg. Men vi är 
själv inte drivande och anser att det finns mer än nog. 

O2 Ja, det krävs för att upprätthålla ett hållbart byggande. 
O3 Vet ej, vi anser att Miljöbyggnad täcker upp det mesta. 
O4 Ja, det finns alltid utrymme då kunskapen ökar. Man blir klokare längs 

vägen och hittar nya ämnen och arbetssätt. Behovet ökar i samband 
med yttre omständigheter. 

O5 Ja, det finns utrymme och behov för mer nationella och 
branschöverskridande krav. 

O6 En gratis-variant behövs. Det finns flera stycken som används av 
byggherrar idag, Miljöbyggnad, BREEAM mm., men de kostar pengar. 
Vi menar att det vore fantastiskt om det fanns ett kostnadsfritt system 
som gällde för alla. Vi har märk att det finns ett samband mellan då de 
börjat ställa miljökrav och att husen fått högre kvalitet långsiktigt. 
Byggherrarna lär sig av dessa arbetssätt och metoder vilket innebär att 
en förbättring inte behöver kosta. 

O7 Ja, det kommer alltid finnas behov. Då vi klarar att uppfylla ett krav 
bör ribban höjas ytterligare.  

O8 Inget svar.  
O9 Ja, det har varit uppe för diskussion. Boverkets krav kan tas betydligt 

längre.  
Privat 
sektor (P) 

 

P1 Ja, absolut. Hållbarhetstänk kommer att krävas då vi bygger mycket i 
Sverige. 

P2 Nej egentligen inte, iså fall mer enhetlig då det idag känns spretigt och 
olika kommuner har olika system. 

P3 Idag är det snårigt med mycket krav. Personlig åsikt är att det inte 
behövs. 

P4 Ja, annars kommer vi få betala i framtiden. 
P5 Ja, eftersom det idag är det stort fokus på energianvändning i den 

färdiga byggnaden. Det behövs ett perspektiv för byggfasen och för 
material då det annars blir snedvridet. Bra avvägning för seriösa 
aktörer.  

P6 Inget svar. 
P7 Ja, det är nödvändigt med krav då branschen är stora bidragare. Det är 

lite styrmedel med tanke på utsläppen. Mycket sker genom eget fokus. 
P8 Ja, det krävs krav för att ytterligare utveckling. 

 
 
 
 
 
 



 

    
 

Bilaga 4 
 

Offentlig 
sektor (O) 

Aktörernas respons ang. vad som krävs för att de ska 
använda sig av Livscykelanalys 

O1 Det skulle krävas lagkrav trots att det finns krav inom miljöbyggnad. Det 
krävs också förutsättningar genom utbildning och kompetensutveckling.  

O2 Det som krävs är ett eget intresse kring hållbarhet. 
O3 Använder det redan.  
O4 Vet ej. 
O5 Det måste fungera riktigt bra med en övergripande målsättning. Annars 

kommer det bara anses vara en onödig kostnad och intressenter blir 
svårövertalade. 

O6 Vet ej. Men om man inte ser nyttan ses det enbart som en kostnad. 
O7 Kompetens, förmodligen kommer en konsult behövas vilket i sin tur kräver 

resurser. Det kan innebära en till tjänst att fylla om LCA ska ske löpande 
vilket innebär rekrytering.  

O8 Använder det redan. 

O9 Använder det redan. Vi är ägda av kommunen som ställer krav på oss som 
koncern. Vi har fått krav gällande minskning av CO2 och utökning av 
solceller. 

Privat 
sektor (P) 

 

P1 Det skulle behövas krav. Det finns idag i frivillig form. Möjligtvis om det 
skulle finnas någon ekonomisk vinning.  

P2 Lagkrav. Samt standard för olika system och granskning av redovisning. 
P3 Resurs i form av fysisk tid. 
P4 Det används idag men känns tungrott. För vidare utveckling behövs 

förmodligen lagkrav samt en fungerande och enkel programvara i tillägg till 
lättillgängliga data. Det behövs främst vid mindre projekt då samma 
resurser inte finns och att de flesta då tar den lättaste vägen.  

P5 Det används idag via Miljöbyggnad 3.0, vilket är ett bra första steg. Det är 
dock totalentreprenören och övriga entreprenörer som löser många frågor 
och vi ställer ej krav på hur och var. 

P6 Använder det idag.  
P7 Använder det idag.  
P8 Vi har börjat tänka lite lätt ur ett LCA-perspektiv gällande betongstommar 

och andra lösningar med gjutning där dess påverkan analyseras. Olika 
leverantörer från både Sverige och övriga världen jämförs också. LCA det är 
en kostnadsfråga där styrelsen måste ta ställning. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

    
 

Bilaga 5  
 

Offentlig 
sektor (O) 

Respons ang. Boverkets målsättning 
gällande Livscykelanalys 

År 

O1 Ja, om man skulle göra en tydlig gränsavdragning 
gällande innehåll. Fullskalig LCA blir för komplicerad. 
Om man fokuserar på de delar med störst miljöpåverkan 
och lägger resurser på utbildningsinsatser, samma 
synsätt gällande metod, utförande och krav. När detta 
kan bli en utgångspunkt beror på var man vill landa, 
delar eller helskalig LCA. Vår gissning är på ytterligare 
5år på vissa delar, beroende på var och hur högt man 
satsa. Det är fortfarande oklart vilken roll man vill att 
LCA ska ha i framtiden. 

5år  

O2 Ja, det är upp till samtliga att ställa krav. Man kan inte 
stryka alla med hårs. 

Ingen 
uppfattning 

O3 Det är rimligt vid nybyggnationer, mer osäker gällande 
ombyggnation och förvaltning. När det iså fall skulle 
kunna vara möjligt är inget som reflekterats över. 
Uppskattningsvis 10 år.  

10år 

O4 Inte i dagsläget, det skulle behöva utvecklas i hela kedjan 
och hela processen måste bli enklare. Vissa frågor måste 
också lösas, som t.ex. hur man gör en bedömning vid 
inköper av material från hela världen, framförallt från 
länder som inte har krav på LCA eller EPD:er. Ingen 
aning när det kan bli en utgångspunkt, längre bort än 
2020 i alla fall.  

Längre än 
2020 

O5 Absolut. 5år  

O6 Möjligtvis, men det är många led involverade och det 
kommer krävas kunskapshöjning hos byggherren, 
entreprenören, myndigheterna, beställarna mm.  

5-10år 

O7 Valt att inte svara  -  

O8 Det kommer hända väldigt mycket i branschen under de 
kommande åren vilket kommer bidra till en stor 
utveckling. Vid nybyggnation är det realistiskt att man 
bestämmer mer ingående efter LCA. Även större typer av 
ombyggnationer bör det vara en utgångspunkt. Det blir 
dock svårare vid mindre projekt, t.ex. ombyggnationer 
av miljonprogram, där det även blir det svårt att tillämpa 
praktiskt. Men det skulle kunna användas som ett 
prioriteringsverktyg för att se om man ska tilläggsisolera 
bjälklag eller fasad, byte av fönster, fläktar mm. LCA kan 
på så sätt vara en utgångspunkt trots att det inte behöver 
vara så utförligt. Det kan också användas som ett 
prioriteringsverktyg där man lättare kan lägga pengarna 
på det som gör mest nytta kan i framtiden bli lägg 
pengarna där det ger minst miljöpåverkan.  
Det gäller att hitta en samhörighet mellan kostnad, 
klimat och energi.  

2 år 



 

    
 

O9 Ja, ge uppmuntran till att ta fram en bra modell. 
Billigast kan bli dyrast i det långa perspektivet enligt 
LCA. 

5–10 år 

Privat 
sektor (P) 

  

P1 Det är en realistisk målsättning men det bör vara 
frivilligt till en början till man fått ett funderande och 
ordentligt verktyg.  

5år 

P2 Nej, det är idag långt ifrån. Vill inte uppskatta i år.  Ingen 
uppfattning 

P3 Nej, inte i utgångspunkt. Främst orealistiskt vid 
förvaltning.  

- 

P4 Det kommer ske stegvis efter den kravbild som sätts. Det 
kommer bli svårt att uppnå frivilligt. För maximal effekt 
krävas hårda lagkrav för att få med mellanskikt inom 
branschen. De större företagen är redan med i de flesta 
fall.   

5–12 år 

P5 Det är inte rimligt i alla projekt. Men detta uttalande kan 
även tolkas som att livscykelperspektivet ska vara med, 
inte att beräkningar alltid behövs, utan bara att det 
perspektivet finns med. LCA är bra vid avvägningar och 
ingenting är omöjligt. Iså fall måste LCA lyftas 
ytterligare och mer information ges. Det går att kolla på 
enskilda råvarors utvinning.  

Ingen 
uppfattning 

P6 Ribban ligger högt och fler instrument behövs. LCA 
behöver inte vara det enda alternativet då det finns 
andra faktorer. Intressenter ställer högre krav och även 
ägarna vill ha ekonomiska och långsiktiga lösningar.  

Ingen 
uppfattning 

P7 Tidsbrist vid intervjutillfället. - 

P8 Nej, det är för hög omsättning och korta hyror. Material 
blir inte använt till sin fulla kapacitet. Men stomme och 
fönster mm. bör kunna ses ur ett LCA perspektiv.  

- 
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