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Sammanfattning 

Undersökningens syfte är att hitta hinder (barriärer) och möjligheter för ökad användning av 

Livscykelanalys-baserade (LCA-baserade) verktyg, såsom Miljöbelastningsprofilen (MBP) för den 

byggda miljön. År 2006 kom jag i kontakt med en forskningsprojektgrupp som ville vidareutveckla 

och förenkla Miljöbelastningsprofilen för att göra den mera användarvänlig. Det övergripande målet 

inkluderade två delmål: ett forskningsmål för att utveckla en förenklad MBP och ett 

implementeringsmål för att använda och dra erfarenheter av användningen av MBP såsom den var 

utvecklad. Denna studie kom sedan att användas för att samla information till en förenklad version 

av MBP, vilken sedan användes i Hammarby sjöstad. Dessutom blev den en delrapport (nummer 

två) i en doktorsavhandling av Karolina Brick (Barriers and opportunities for increased use of 

LCA-based tools for the built environment - Stakeholder responses, manuscript, Brick, K., Frostell, 

B., Svanberg, C. 2008). Denna studie innehåller svaren från en enkät och intervjuer. Enkäten döptes 

till Frågor om miljö och hållbar utveckling till representanter för bygg- och fastighetssektorn. Vi 

skickade ut den till 76 personer inom 46 olika organisationer. Efter två skriftliga påminnelser och 

ett telefonsamtal svarade 40 tillfrågade på enkäten. Vid telefonsamtalet fick de som uppgav att de 

inte hade tid att svara på enkäten möjligheten att svara på fem av frågorna som vi valt ut. På detta 

sätt fick vi elva ytterligare svar på de viktigaste frågorna. Även åtta längre intervjuer gjordes med 

aktörer som lämnat intressanta och utförliga svar i enkäten. I dessa intervjuer ställdes frågor om 

vilket innehåll, vilken metod och vilket resultat man förväntar sig av LCA- baserade verktyg.  

 

I studien har vi undersökt:  

 miljöarbetet i Sverige byggsektorn (bakgrund, ansvar, attityder, drivkrafter)  

 erfarenhet kring miljöbedömning verktyg (särskilt LCA-baserade) olika aktörer i Sverige 

byggsektorn har. (nuläge, kunskap och förståelse och tankar om framtiden). 

 

För detta ändamål har vi etablerat en dialog med olika aktörer i Sverige byggsektorn:  

 Aktörer som vi behöver för förändring av t. ex. lagar, föreskrifter och allmänna råd, 

såsom myndigheter, forskare och intresse-/branschorganisationer. 

 Aktörer vilkas uppgift är att uppfylla kraven (dvs. beställare/byggherrar, 

förvaltare/fastighetsägare, konsulter/arkitekter och byggföretag/byggentreprenörer).  

 

Av de aktörer som deltagit i den här studien är tillhör de flesta beställare/byggherrar. Många arbetar 

som miljöchef/miljösamordnare eller projektledare och har haft sin befattning i över tio år. 

De flesta tycker att beställare/byggherrar har det största ansvaret för att driva frågor om miljö- och 

hållbar utveckling i byggsektorn (även beställare/byggherrar själva tycker detta). Men man tycker 

att även förvaltare/fastighetsägare och myndigheter har ett stort ansvar. Minst ansvar tycker man att 

intresseorganisationer och forskare har. Man tycker även att massmedia och politiker har mycket 

stort inflytande att påverka miljö- och hållbarhetsarbetet i byggsektorn. De största drivkrafterna 

bakom miljö- och hållbarhetsarbete för den egna organisationen tycker man är 

varumärkesuppbyggnad och företagets miljöledning samt lagstiftning. Störst betydelse för hur 

företaget bedriver sitt miljöarbete har kunderna, därefter kommer medarbetare/anställda. Aktörerna 

tycker allmänt att deras kunskaper om miljöfrågor och hållbar utveckling i Sverige byggsektorn är 

hög. Miljöfrågorna är en stor del av det dagliga arbetet. I studien anser aktörerna att deras företag 

eller organisation är placerad högt i miljöarbetet i Sverige byggsektorn. En stor del (77 %) av 

aktörerna använder olika verktyg i sitt miljöarbete. De tycker själva att kunskapen om LCA-

baserade verktyg är hög (81 %). Trots detta verkar det som om de bara använder sina kunskaper om 



 

 

verktygen i begränsad omfattning, då endast 42 % av dem som vet om LCA-baserade verktyg 

använder dem. Hela 68 % känner till Miljöbelastningsprofilen, vilket inte är så konstigt då urvalet 

består av användare och tänkbara användare till MBP. De anser sig ha hög kunskap om hållbar 

utveckling och är medvetna om sitt miljöansvar inom Sveriges byggsektor. De tycker att det är 

viktigt att deras organisation syns i debatten om hållbar utveckling och att utvecklingen går framåt, 

men för sakta. De har ett starkt engagemang för att förbättra sitt miljöarbete genom önskan att bli 

placerad högre i miljöarbetet än vad de anser sig vara i dag. De tycker att det finns ett stort behov av 

samverkan mellan de olika aktörerna. De anser även att deltagande av miljöforskningen är av stor 

betydelse. Aktörerna anser att LCA-baserade verktyg för den byggda miljön, såsom MBP har 

många användningsområden (t.ex. för att jämföra energilösningar, välja material, att använda i 

miljöfrågor, årsredovisningar, användas i samband med EU-direktivet om byggnaders 

energiprestanda och miljömärkning). Men beredskapen att använda LCA-baserade verktyg är 

relativt låg, då de anses tidskrävande och leder till höga kostnader i projekten; att det även finns en 

brist på indata och standarder och att det krävs hög kunskapsnivå för att använda verktygen och 

tolka deras resultat. Ett stort antal hinder mot implementering av MBP och andra typer av LCA- 

baserade verktyg i Sveriges byggsektor har även identifierats.  

 

Vi har funnit barriärer mellan:  

 det befintliga och det önskade miljöarbetet inom sektorn 

 kunskapen och användningen av LCA-baserade verktyg 

 utvecklarna och användarna av verktygen  

 

Ytterligare identifierade barriärer är särskilt kopplade till:  

 data (tillgänglighet och trovärdighet)  

 kostnader  

 tid  

 kundtryck 

 kunskap 

 incitament  

 

Vi har även identifierat ett antal möjligheter för ökad användning av denna typ av verktyg:  

 olika design av verktygen för olika aktörer och syften  

 kombinera LCA med LCC  

 använd miljövärdering i kombination med energideklaration av byggnader  

 utveckla referensvärden  

 förenkla insamling av indata till modellerna  

 använd som underlag till miljömärkning och  

 tillhandahålla incitament  

 

Studien visar att det finns vissa starka drivkrafter för hållbar miljö i Sverige byggsektorn. Dock 

inser man att för att nå ett bättre miljöarbete inom byggsektorn, finns behov av ett starkare tryck 

från omgivningen (t.ex. lagar och kundtryck). I denna studie fick vi många viktiga åsikter om LCA-

baserade verktyg att ta hänsyn till i den fortsatta utvecklingen av MBP. 

 

(Texten är delvis hämtad från Barriers and opportunities for increased use of LCA-based tools for 

the built environment - Stakeholder responses, manuscript) 



 

 

 Abstract 

This study aims to find obstacles (barriers) and opportunities for increased use of LCA-based tools, 

such as the Environmental Load Profile (MBP) for the built environment. In 2006 I came in contact 

with a research group that wanted to develop and simplify Environmental Load Profile to make it 

more user friendly. The overall objective includes two goals: one research objectives was to 

develop a simplified MBP and implementation goals for the use and benefit experience of the use of 

MBP as it was developed. This study was then used to gather information for a simplified version 

of MBP, which is then used in Hammarby. Moreover, it became part report (number two) in a 

doctoral thesis by Karolina Brick (named Barriers and Opportunities for Increased use of LCA-

based tools for the built environment - Stakeholder responses, manuscript, Brick, K., Frostell, B. 

Svanberg, C. 2008). This study includes responses from a questionnaire and interviews. The 

questionnaire was christened Questions on Environment and Sustainable Development to the 

representatives of the construction and property sector. We sent it out to 76 people in 46 different 

organizations. After two written reminders and phone calls answered 40 in the questionnaire. When 

the phone called they had stated that they had no time to answer the survey opportunity to answer 

five of the questions that we have selected. In this way, we got 11 pieces of superficial answers to 

important questions. Even 8 pc long interviews were conducted with operators who have interesting 

and detailed answers in the questionnaire. In these interviews, questions were asked about the 

content, methodology and expected outcome of the LCA-based tools 

In this study, we have examined: 
 

• environmental work in Sweden building (background, responsibilities, attitudes, motivations) 

• experience in environmental assessment tools (especially LCA-based) actors in Sweden, the 

construction sector has (current status, knowledge and understanding and thoughts about the 

future). 
 

For this purpose, we have established a dialogue with different actors in Sweden construction: 

• stakeholders who need change by example laws, regulations and guidelines (ie authorities, 

researchers and trade associations and industry organizations). 

• stakeholders whose job is to meet the requirements (ie clients / developers, managers / owners, 

consultants / architects and builders / contractors). 

 

Of the stakeholders who participated in this study are among the most developers. Most work as 

Environmental Manager / Environmental Coordinator or Project Manager and has held his post for 

over 10 years. Most people think that the Client / Clients have the greatest responsibility to pursue 

issues of environment and sustainable development forward in the construction sector (including 

Client / Clients themselves think so). But even managers / property owners and authorities’ piece 

you have a great responsibility. Minimum liability think that interest groups and researchers have. 

They also think that the media and politicians have very large immigrant to affect the environment 

and sustainability in the construction sector. The biggest drivers of environmental and sustainability 

initiatives for the organization think it is brand building, the company's environmental management 

and legislation. The greatest impact on how the company conducts its environmental efforts, 

customers who come two Employees / Employees. The stakeholders generally think that their 

knowledge of environmental issues and sustainable development in Sweden, the construction sector 

is high. Environmental issues are a big part of the daily work. The study participants believe that 

their company or organization is located high in environmental work in Sweden construction. A 

large proportion (77%) of the participants is using different tools in their environmental efforts. 

They find themselves the knowledge of LCA-based tools is high (81%). Despite this, it seems that 



 

 

they only use their knowledge of the tools to a limited extent. As only 42% of those who know 

about LCA-based tools use them. The entire 68% know the Environmental load profile, which is 

not surprising when the sample consists of users and potential users to MBP. It is considered to 

have a high knowledge of sustainable development and are aware of their environmental 

responsibilities within the Swedish construction sector. They think it is important that their 

organization is visible in the debate on sustainable development and that think that evolution is 

progressing, but slowly. It has a strong commitment to improving its environmental performance by 

one wishes to be placed higher in environmental than what they consider to be today. You think that 

is a great need for cooperation between the different actors. It also believes that the participation of 

environmental research is of great significance. The players believe LCA-based tools for the built 

environment, such as MBP has many uses (eg to compare energy solutions, selecting materials for 

use in environmental issues, annual reports, used in conjunction with the EU directive on the energy 

and environmental labeling). But the readiness to use LCA-based tools is relatively low. When is 

the view that these are time-consuming, leading to high costs of the projects. The fact that there is 

also a lack of input and standards. That one must have a high level of knowledge to use the tools 

and interpret their results. 

 

A large number of barriers to implementation of MBP and other types of LCA-based tools in the 

Swedish construction sector have also been identified. 

 

We have found barriers between: 
• the existing and the desired environmental sector, 

• knowledge and use of LCA-based tools 

• developers and users of the tools. 

 

Additional identified barriers are specifically linked to: 
• data (availability and reliability); 

• costs, 

• time 

• customer pressure; 

• knowledge 

• incentives. 

 

We have also identified a number of opportunities for increased use of this type of tool: 
• different design of the tools for actors and purposes, 

• Combining LCA with LCC 

• use environmental evaluation in combination with energy performance of buildings, 

• develop benchmarks 

• simplify the collection of input data for the models, 

• use as a basis for eco-labeling and 

• providers incentives. 

 

The study shows that there is some strong drive towards environmental sustainability in Sweden 

construction. However, one realizes that in order to achieve a better environmental performance in 

the construction sector, there is a need for a stronger pressure from the environment (eg laws and 

customer pressure. In this study, we have received many important opinions LCA-based tools to 

take into account the continued development of the MBP. 



 

 

Förord  

Miljöbelastningsprofilen (MBP) på engelska Environmental Load Profile (ELP). 

Miljöbelastningsprofilen testades för första gången i den tävling om bästa nybyggnad som LIP-

kansliet utlyste år 2000. År 2006 kom jag i kontakt med en forskningsprojektgrupp som ville 

vidareutveckla och förenkla verktyget för att göra det mera användarvänligt. Jag påbörjade då detta 

examensarbete med en enkätundersökning och intervjuer som utmynnade i en del av en 

doktorsavhandling. Brick, K., Frostell, B., Svanberg, C. 2008: Barriers and opportunities for 

increased use of LCA-based tools for the built environment - Stakeholder responses, manuscript. 

Rapporten till denna undersökning blev inte klar då projektet var aktivt men resultatet redovisades 

för projektgruppen. Undersökningen gjordes 2006 och examensarbetet var tänkt att pågå i tio 

veckor. Men rapporten har omarbetats vid flera tillfällen sedan dess under 2008, 2010, 2012 och nu 

år 2015. Forskningsprojektet hade som övergripande mål att göra MBP till en vedertagen modell 

vid LCA-baserade miljövärderingar av den byggda miljön. Detta övergripande mål inkluderar två 

delmål: ett forskningsmål som var att utveckla en förenklad MBP som bygger på en kompromiss 

mellan att vara vetenskapligt förankrad och socialt accepterad och ett implementeringsmål som var 

att använda och dra erfarenheter av användningen av MBP som den var utvecklad då. Projektet 

genomfördes under åren 2005−2008 och avrapporterades i form av en licentiatavhandling och flera 

rapporter. Avhandlingen består av tre artiklar: den första är en utvärdering av två svenska LCA-

baserade miljövärderingsverktyg för den byggda miljön, baserad på en jämförande värdering av en 

kontorsbyggnad mellan MBP och EcoEffect (EE), den andra är baserad på denna enkät och 

intervjustudie, i vilken vi har undersökt olika aktörer i Sverige byggsektorns åsikter kring LCA-

baserade verktyg för den byggda miljön, med syftet att identifiera hinder och möjligheter för ökad 

användning av denna typ av verktyg och den tredje är baserad på implementeringsstudier i 

Hammarby sjöstad, i vilka vi har identifierat de mest dominerande parametrarna som ger upphov till 

miljöbelastning i MBP, samt jämfört resultaten med andra studier genomförda inom området. 

Projektet avslutades med utvecklingen av en förenklad version av MBP, vilken sedan är använd i 

Hammarby sjöstad. 
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1.       Inledning 

1.1. Bakgrund 

Miljöbelastningsprofilen (MBP) på engelska kallad Environmental Load Profile (ELP) testades för 

första gången i den tävling om bästa nybyggnad som LIP-kansliet utlyste år 2000. År 2006 kom jag 

i kontakt med en forskningsprojektgrupp som ville vidareutveckla och förenkla verktyget för att 

göra det mera användarvänligt. Utvecklingen av MBP hade hittills varit utbudsstyrd (snarare än att 

efterfrågas av byggsektorn), och därmed hade användargruppen fått lite utrymme för deltagande i 

processen. Det här forskningsprojektet hade som övergripande mål att göra MBP till en vedertagen 

modell vid LCA-baserade miljövärderingar av den byggda miljön. Detta övergripande mål 

inkluderar två delmål. Ett forskningsmål är att utveckla en förenklad MBP som bygger på en 

kompromiss mellan att vara vetenskapligt förankrad och socialt accepterad och ett 

implementeringsmål är att använda och dra erfarenheter av användningen av MBP som den är 

utvecklad år 2006. Jag påbörjade då detta examensarbete med en enkätundersökning och intervjuer 

som utmynnade i en del av en doktorsavhandling. Brick, K., Frostell, B., Svanberg, C. 2008. 

Barriers and opportunities for increased use of LCA-based tools for the built environment 

−Stakeholder responses, manuscript. Rapporten till denna undersökning blev inte klar då projektet 

var aktivt men resultatet redovisades för projektgruppen. 

 

1.2. Livscykelanalys (LCA) 

LivsCykelAnalys, på engelska Life Cycle Assessment (livscykelbedömning) är ett samlingsbegrepp 

för olika metoder att beskriva en produkt, process eller aktivitets totala miljöpåverkan. 

(Arbetarskyddsnämnden, 1999, Miljö i ett företagsperspektiv). Begreppet innebär att man 

undersöker alla de aktiviteter som kan kopplas till en produkt under dess livstid och gör en 

miljöpåverkansbedömning av dessa, från ”vaggan till graven” (Gierow, 2001). LCA är en av flera 

metoder för att bedöma/redovisa miljöpåverkan. Andra metoder är miljökonsekvensbeskrivning 

(vanligen använt för enskilda projekt), olika former av ekonomisk värdering (t.ex. cost-benefit-

analys) och miljörapporter (för enskilda företag). (http://www.slu.se/sv/fakulteter/nl-fakulteten/om-

fakulteten/institutioner/institutionen-for-energi-och-teknik/forskning/lca/vadar/) 

 

LCA innebär att man undersöker alla de aktiviteter som kan kopplas till produkten under dess 

livstid (Gierow, 2001). Syftet med LCA är utöver att få en uppfattning om miljöpåverkan också få 

en uppfattning om de resursflöden som finns. För att det då går lättare att se vad man kan göra för 

att minska miljöpåverkan. Det är framförallt detta som skiljer LCA från många andra 

bedömningsmetoder som enbart tittar på den berörda delen (projektet eller företaget). LCA är också 

kvantitativ, till skillnad från många kvalitativa bedömningsmetoder. ISO, International Standard 

Organisation, har arbetat fram standarder för hur en LCA ska genomföras (Lindahl m.fl., 2000). 

Dessa finns samlade under standarden ISO 14040-serien. Sedan 1997 finns LCA standardiserat 

inom ISO med numret 14040 för övergripande regler samt intervallet 14041–14049 för mer 

detaljerade krav. 

 

1.2.1. Användningsområde 

Livscykelanalyser kan även användas som en del av olika styrsystem inom miljöområdet, t.ex. 

miljöledningssystem och miljömärkning. Enligt en studie publicerad i Journal of Industrial Ecology 

http://www.slu.se/sv/fakulteter/nl-fakulteten/om-fakulteten/institutioner/institutionen-for-energi-och-teknik/forskning/lca/vadar/
http://www.slu.se/sv/fakulteter/nl-fakulteten/om-fakulteten/institutioner/institutionen-for-energi-och-teknik/forskning/lca/vadar/
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använde 63 % av de tillfrågade LCA som beslutsunderlag för företagsbeslut, 62 % använde det för 

forskningsändamål, 52 % använde det som beslutsunderslag för produkt- eller processdesign, 46 % 

för undervisningsändamål och 37 % för märkning och produktdeklarationer. Bland de tillfrågade 

livscykelanalysanvändarna fanns tillverkningsföretag (47 % av alla användare), aktiva inom 

universitetsvärlden (20 %), konsulter/statliga myndigheter (11 %) och icke-statliga organisationer 

(6 %). (http://www.slu.se/sv/fakulteter/nl-fakulteten/om-fakulteten/institutioner/institutionen-for-

energi-och-teknik/forskning/lca/vadar/) 

 

Enligt den internationella Standard ISO 14040 kan en LCA användas som hjälp till att: 

 identifiera möjligheter att förbättra de miljömässiga aspekterna för produkter vid olika 

ställen i deras livscykler  

 ge beslutsunderlag i industrin, statliga eller icke-statliga organisationer (till exempel 

strategisk planering, prioritering, produkt- eller processdesign)  

 bestämma relevanta indikatorer för miljömässig prestanda, inklusive mätningsteknik 

 marknadsföra produkter (till exempel miljömässiga påståenden, miljömärkning eller 

miljödeklarationer). 

 

(http://www.traguiden.se/TGtemplates/popup1spalt.aspx?id=973) 

 

1.2.2. Att göra en LCA 

Processen med att göra en LCA består av fyra delar: formulering av mål och omfattning av studien, 

inventering av flöden och nettosystemflöden, kvantifiering av dess miljöpåverkan samt tolkning av 

resultaten. Enligt ISO ska en LCA-studie innefatta följande fyra faser (EN ISO 14040:1997): 

• Definition, målsättning och omfattning 

• Inventeringsanalys 

• Miljöpåverkansbedömning 

• Tolkning av resultat 

Förhållandet mellan dessa är inte linjärt utan iterativt. Detta innebär att det sker ett utbyte mellan de 

olika stegen och justeringar kan därför behöva göras. Det kan t.ex. vara nödvändigt att ändra 

målformuleringen efter att man har inventerat vilka flöden som ingår. Därmed kan det bli 

nödvändigt att gå fram och tillbaka mellan de fyra faserna flera gånger under utformningen av en 

LCA (http://www.traguiden.se/TGtemplates/popup1spalt.aspx?id=973). 

1.2.3. Fas 1: Definition, målsättning och omfattning 

En LCA börjar med en tydlig redovisning av definition, mål och omfattning för studien, som anger 

ramen för studien och förklarar hur och till vem resultaten ska förmedlas. När man gör en LCA ska 

verkligheten transformeras om till en modell. En sådan systemmodellering kan göras på flera olika 

sätt, och det finns därför ett stort antal frihetsgrader när man gör en LCA 

(http://www.traguiden.se/TGtemplates/popup1spalt.aspx?id=973). 

 

Generellt anses det lämpligt att följa alla flöden från ”vaggan till graven”, dvs. från utvinningen av 

råvarorna ur naturen till dess de inte längre används av människor utan lämnar samhället som 

http://www.slu.se/sv/fakulteter/nl-fakulteten/om-fakulteten/institutioner/institutionen-for-energi-och-teknik/forskning/lca/vadar/
http://www.slu.se/sv/fakulteter/nl-fakulteten/om-fakulteten/institutioner/institutionen-for-energi-och-teknik/forskning/lca/vadar/
http://www.traguiden.se/TGtemplates/popup1spalt.aspx?id=973
http://www.traguiden.se/TGtemplates/popup1spalt.aspx?id=973
http://www.traguiden.se/TGtemplates/popup1spalt.aspx?id=973
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avgaser, föroreningar, fast avfall. Man kan i princip gå tillbaka hur långt som helst i en LCA, men 

att följa alla flöden hela vägen kan i praktiken innebära ett i det närmaste oändligt arbete. 

http://www.slu.se/sv/fakulteter/nl-fakulteten/om-fakulteten/institutioner/institutionen-for-energi-

och-teknik/forskning/lca/vadar/). Det är därför tillåtet att inte inkludera sådant som inte avsevärt 

påverkar resultatet. Samtidigt är det viktigt att styrka alla sådana beslut om vad som ska och inte 

ska ingå och varför. Avgränsningar måste därför göras för flera olika nivåer: 

 

• Mot natursystem 

• Mot andra produkters livscykler 

• Geografiskt 

• I tiden  

Avvägningar görs här bland annat med avseende på om ett flöde anses försumbart, men också 

beroende på om data är väldigt svåra, eller rentav omöjliga att få tag på. Slutsatsen blir att ett 

resultat av en studie enbart gäller under de antagna förutsättningarna som beskrivits i 

avgränsningarna. (http://www.infra.kth.se/fms/pdf/miljosystemanalytiska_verktyg.pdf). 

 

1.2.4. Allokering 

Systemgränser ger upphov till så kallade allokeringsproblem som beskriver hur olika typer av 

miljöbelastning ska fördelas (allokeras) mellan olika produkter. 

(http://www.infra.kth.se/fms/pdf/miljosystemanalytiska_verktyg.pdf). Allokering i LCA är 

definierad som "fördelning av input- eller outputflöden från en enhetsprocess till systemet under 

fokus". När ett input- eller outputflöde kan fördelas på flera olika sätt mellan enhetsprocesser 

behövs motiverade principer för hur det ska fördelas 

(http://www.traguiden.se/TGtemplates/popup1spalt.aspx?id=973). Flera allokeringsprinciper har 

utvecklats, baserade på olika enheter (till exempel massa eller ekonomi). Ett exempel på ett 

allokeringsproblem är när flera produkter tillverkas ur samma process, exempelvis el och värme ur 

ett kraftvärmeverk. (http://www.infra.kth.se/fms/pdf/LCA.fjarrvarme.pdf)  

 

1.2.5. Funktionell enhet − att undersöka rätt sak  

För att kunna jämföra två produkter och avgöra om en är miljömässigt bättre än en annan, måste 

båda produkterna kunna täcka samma behov eller relateras till samma funktion. Begreppet 

funktionell enhet beskriver till vilken nytta en produkt kan vara och hjälper till att göra en rättvis 

jämförelse och avgränsning av två olika produktsystem. Det betyder att man, istället för att utgå 

från själva produkten, utgår från den funktionella nytta som uppnås genom att använda produkten 

(http://extra.ivf.se/lcae/LCA.htm). Ett av de primära syftena med en funktionell enhet är att skapa 

en referensenhet till vilken man kan relatera input- och outputdata. Därför ska den funktionella 

enheten vara tydligt definierad och mätbar. Jämförelse mellan system görs på basis av denna 

funktionella enhet och kvantifieras genom samma funktionella enhet. Slutsatsen med denna 

definition är att det är en service eller prestanda från en produkt som ska jämföras med en service 

eller prestanda från en annan produkt, inte produkten själv. När olika produkter jämförs ska även de 

olika produktsystemen vara jämförbara 

(http://www.traguiden.se/TGtemplates/popup1spalt.aspx?id=973). Ett exempel på vad som kan vara 

en funktionell enhet är om vattenbaserad målarfärg med sex års livslängd jämförs med 

http://www.slu.se/sv/fakulteter/nl-fakulteten/om-fakulteten/institutioner/institutionen-for-energi-och-teknik/forskning/lca/vadar/
http://www.slu.se/sv/fakulteter/nl-fakulteten/om-fakulteten/institutioner/institutionen-for-energi-och-teknik/forskning/lca/vadar/
http://www.infra.kth.se/fms/pdf/miljosystemanalytiska_verktyg.pdf
http://www.infra.kth.se/fms/pdf/miljosystemanalytiska_verktyg.pdf
http://www.traguiden.se/TGtemplates/popup1spalt.aspx?id=973
http://www.infra.kth.se/fms/pdf/LCA.fjarrvarme.pdf
http://extra.ivf.se/lcae/LCA.htm
http://www.traguiden.se/TGtemplates/popup1spalt.aspx?id=973
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lösningsmedelsbaserad målarfärg med tio års livslängd. Funktionell enhet kan då vara ytbehandling 

och underhåll av en yttervägg på 30 kvm under tjugo år (http://extra.ivf.se/lcae/LCA.htm). 

1.2.6. Fas 2: Inventeringsanalys 

Inventeringsanalysen (LCI) som är den andra fasen omfattar datainsamling och 

beräkningsprocedurer för att kartlägga resurser såsom råvaror, energiflöden och annat till det 

system som har definierats (EN ISO 14040:1997; Rimsjö, 2003). Inventeringen är en kartläggning 

av material- och energiflöden till och från det tekniska systemet. För de ingående strömmarna ser 

man på material, kemikalier och energi. För de utgående strömmarna ser man på utsläpp till luft och 

vatten samt avfallsmängder. Inventeringen för fram till en samlad uppställning av all 

resursförbrukning och de utsläpp och avfallsmängder som produkten ger upphov till 

(http://extra.ivf.se/lcae/LCA.htm). Datainsamlingen för inventeringsanalysen är vanligtvis det mest 

arbetskrävande arbetsmomentet som därför kräver mest resurser. Ofta beror detta på att det är svårt 

att finna specifika data från de aktuella tillverkarna och då får man kanske hålla tillgodo med mer 

generella data. Det är viktigt att undersöka dels hur aktuella datauppgifterna är, om det gått lång tid 

sedan de togs fram dels om tekniska framsteg eventuellt gjort att de inte längre är relevanta. 

Dessutom bör den geografiska ”sanningshalten” i datauppgifterna undersökas noga. 

(http://extra.ivf.se/lcae/LCA.htm). Inventeringen visar samtidigt vilka delar som har tagits med i 

livscykelanalysen och vilka som har utelämnats. Man bör tänka på att inventeringsanalysen är en 

iterativ process, vilket innebär att den hela tiden är föränderlig. Efter hand som data samlas in fås 

nya kunskaper om systemet. Det leder till att nya avgränsningar får göras och att mer information 

behövs för att uppnå de mål som satts upp (EN ISO 14040:1997). Det är viktigt att hänsyn tas till de 

praktiska begränsningarna för datainsamlingen och att dessa dokumenteras i rapporten (EN ISO 

14040:1997).  

Här kommer ett exempel på vilka aktiviteter som kan ingå i en produkts livscykel (Lindahl m.fl., 

2000):  

 

• Utvinning av råmaterial 

• Förädling av råmaterial 

• Tillverkning/produktion 

• Transporter 

• Användning 

• Underhåll 

• Återvinning/Återanvändning 

• Avfallshantering 

 

1.2.7. Fas 3: Miljöpåverkansanalys  

Life Cycle Impact Assessment (LCIA) eller miljöpåverkansbedömningen är den tredje fasen i en 

livscykelanalys. Syftet med miljöpåverkansbedömningen är att översätta resultaten från 

inventeringsanalysen till potentiella miljöeffekter. Det innebär att olika resultat sorteras, för att 

härledas till rätt miljöeffekt. Valet av miljöeffekter och detaljeringsgraden utgår från de definitioner 

och mål som tidigare satts upp (EN ISO 14040:1997). Efter inventeringsanalysen görs en 

http://extra.ivf.se/lcae/LCA.htm
http://extra.ivf.se/lcae/LCA.htm
http://extra.ivf.se/lcae/LCA.htm
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sammanställning för bedömning av vilka inventeringsdata som är viktiga ur miljösynpunkt. 

Inventeringsdata måste förenklas så de lättare kan bedömas. Datakategorier jämställs genom några 

metoder för att ta fram den möjliga påverkan som kan uppstå. Dessa värderingsmetoder är 

klassificering, karakterisering och viktning.  

I klassificering indelas påverkanskategorier efter naturvetenskapliga samband/miljöeffekter såsom 

växthuseffekt, ozonförtunning, marknära ozon, övergödning av hav, sjöar och mark, försurning 

m.m. Det förekommer att vissa påverkanskategorier hamnar i flera miljöeffektkategorier och då 

måste dessa värderas vidare i nästkommande metoder.  

 

Karakterisering görs genom att multiplicera inventeringsdata med en karakteriseringsfaktor för att 

bedöma vilka emissioner som leder till större miljöpåverkan. Karakteriseringens syfte är att få en 

miljöeffekt orsakad av förbrukad resurs. Växthuseffekten förstärks genom att förbränna fossila 

bränslen. Ofta brukar denna karakterisering räcka för att kunna göra en miljöpåverkansbedömning.  

 

Valet av miljöpåverkanskategorier och kategoriindikatorer måste vara relevant och stämma överens 

med syfte och avgränsning för studien. I tabellen redovisas ett antal vanliga 

miljöpåverkanskategorier och kategoriindikatorer. 

Miljöpåverkanskategori Kategoriindikator 

Växthuseffekt CO2-ekvivalenter 

Ozonuttunning ODP (ozone depletion potential) 

Försurning  SO2-ekvivalenter 

Övergödning COD/BOD 

Marknära ozon POCP (eten-ekvivalenter) 

Resursanvändning, material KG 

Resursanvändning, energi MJ (mega-joule) 
Tabell 1. Exempel på miljöpåverkanskategorier och kategoriindikatorer.  

Ibland kan vara det intressent vid jämförelser att vikta samman all miljöpåverkan till ett nummer, 

beroende på hur viktiga olika typer av påverkan bedöms vara. De olika metoderna är baserade på 

subjektiva värderingar (lite hårdraget ”hur mycket ekosystemförstörelse” motsvarar ett förlorat 

människoliv). Det är därför starkt rekommenderat att använda flera olika viktningsmetoder och vara 

medveten om vad som utmärker olika viktningsmetoder.  

För att bedöma hur stor miljöpåverkan är används vanligen generella värden, 

karakteriseringsfaktorer, som inte tar specifik hänsyn till var och när utsläppen eller 

resurskonsumptionen skedde (t.ex. om det skedde i en stad eller på landsbygden). I många fall 

används värden producerade av någon form av internationell auktoritet, t.ex. IPCC för 

växthusgasen. Exempel på påverkanskategorier finns beskrivna i tabellen nedan. 

Midpoint-kategorier 

Miljöpåverkan (Vanlig 

karaktäriseringsfaktor; 

Dataleverantör) 

Kommentarer  

Abiotiska resurser Icke förnyelsebara t ex kol, olja och metaller. 

ADP baseras på totala reserverna och nuvarande 

utvinningstakt 

http://www.slu.se/sv/fakulteter/nl-fakulteten/om-fakulteten/institutioner/institutionen-for-energi-och-teknik/forskning/lca/vadar/abiotiska-resurser/
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Genom inventeringsanalysen vet vi hur mycket utsläpp som t.ex. en produkt ger upphov till och hur 

mycket resurser den förbrukar. Däremot vet vi inte om det är mycket eller lite jämfört med andra 

produkter/processer eller jämfört med andra sätt att framställa produkten. För detta måste de olika 

formerna av miljöpåverkan summeras på något sätt. För miljöpåverkan finns tre kategorier 

uttryckligen identifierade i ISO 14040: mänsklig hälsa, ekosystemkvalitet och tillgången på ändliga 

resurser. 

Att direkt beräkna påverkan på mänsklig hälsa genom att t.ex. släppa ut ett ton svaveldioxid är 

komplicerat, därför sker ofta en beräkning i två steg: först fastställs vilken påverkan en förbrukad 

resurs eller producerad förorening har på olika miljöproblem (s.k. ”midpoint”-kategorier som 

växthuseffekten, försurning och övergödning) därefter beräknas vilken påverkan dessa 

miljöproblem har på mänsklig hälsa, ekosystemkvalitet och ändliga resurser (”endpoint”-

kategorier). 

1.2.8. Fas 4: Tolkning av LCIA  

I resultattolkningen av en LCIA, en livscykelinventeringsanalys, vägs alltså resultaten från 

inventeringsanalysen och miljöpåverkansbedömningen samman. Det är här som jämförelsen mellan 

olika alternativ görs. ”Syftet med tolkningsfasen är att analysera studiens resultat, utvärdera och 

förklara dess begränsningar samt att komma fram till slutsatser och rekommendationer” (Lindahl 

m.fl., 2000). I tolkningen vägs alltså resultaten från inventeringsanalysen och 

miljöpåverkansbedömningen samman. Tolkningen är en av de viktigaste faserna, eftersom 

måldefinitionen ska uppfyllas där. Resultatet ska ligga som grund för rekommendationer och 

slutsatser för fortsatt utveckling av produkten (EN ISO 14040:1997). Tidigare kallades denna del av 

analysen för "förbättringsanalys". Det har på senare tid blivit ändrat till "tolkning" därför att det inte 

nödvändigtvis krävs en förbättringsanalys i all typer av LCA. I tolkningen av resultatet ska hela 

analysen diskuteras angående datakvalitet, avgränsningar, systemgränser, giltighet av studie samt 

känslighetsanalys. (http://www.traguiden.se/TGtemplates/popup1spalt.aspx?id=973) 

 

När livscykelanalysen är färdig och rapporten ska skrivas är det viktigt att det görs fullständigtoch 

noggrant. Alla resultat ska redovisas på ett transparent sätt. Det ska vara lätt att 

Biotiska resurser Förnyelsebara och biologiskt baserade t ex trä, biobränsle 

Landanvänding  

 Temporär  

 Permanent 

Vanl. anses olika typer av landanvändning ha olika värde 

beroende på dess biodiversitet. Användning av mark leder till: 

markkonkurrens, förlust av ekologiska tjänster och 

biodiversitet 

Klimatpåverkan GWP finns för tidsintervall om 20,100 och 500 år  

Förtunning av ozonlagret  

Humantoxicitet 
Finns olika konsumtionsvägar: mat, dryck, andning. Även hur 

ämnena bryts ned m.m. påverkar 

Ekotoxitet Som för humantoxicitet 

Marknära ozon Beror mycket på lokala omständigheter (atmosfärskemi m.m.) 

Försurning 
Beror mycket på lokala omständigheter (typ av ekosystem, 

lokal kemi m.m.) 

http://www.slu.se/sv/fakulteter/nl-fakulteten/om-fakulteten/institutioner/institutionen-for-energi-och-teknik/forskning/lca/vadar/Mansklig-halsa/
http://www.slu.se/sv/fakulteter/nl-fakulteten/om-fakulteten/institutioner/institutionen-for-energi-och-teknik/forskning/lca/vadar/ekosystemskvalitet/
http://www.slu.se/sv/fakulteter/nl-fakulteten/om-fakulteten/institutioner/institutionen-for-energi-och-teknik/forskning/lca/vadar/abiotiska-resurser/
http://www.traguiden.se/TGtemplates/popup1spalt.aspx?id=973
http://www.slu.se/sv/fakulteter/nl-fakulteten/om-fakulteten/institutioner/institutionen-for-energi-och-teknik/forskning/lca/vadar/landanvanding/
http://www.slu.se/sv/fakulteter/nl-fakulteten/om-fakulteten/institutioner/institutionen-for-energi-och-teknik/forskning/lca/vadar/klimatpaverkan/
http://www.slu.se/sv/fakulteter/nl-fakulteten/om-fakulteten/institutioner/institutionen-for-energi-och-teknik/forskning/lca/vadar/fortunning-av-ozonlagret/
http://www.slu.se/sv/fakulteter/nl-fakulteten/om-fakulteten/institutioner/institutionen-for-energi-och-teknik/forskning/lca/vadar/humantoxicitet/
http://www.slu.se/sv/fakulteter/nl-fakulteten/om-fakulteten/institutioner/institutionen-for-energi-och-teknik/forskning/lca/vadar/ekotoxicitet/
http://www.slu.se/sv/fakulteter/nl-fakulteten/om-fakulteten/institutioner/institutionen-for-energi-och-teknik/forskning/lca/vadar/marknara-ozon/
http://www.slu.se/sv/fakulteter/nl-fakulteten/om-fakulteten/institutioner/institutionen-for-energi-och-teknik/forskning/lca/vadar/forsurning/
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se var informationen har hämtats, hur osäkra källorna är, svårigheter bakom att få fram vissa 

resultat och förekommande avgränsningar. Omfattningen på rapporten ska ha definierats i 

början på LCA-studien (EN ISO 14040:1997; Lindahl m.fl., 2000).  Beroende på vilka 

frågeställningar som LCA:n avsåg att undersöka är det viktigt att presentera resultaten så att läsaren 

får svar på frågorna på ett lättbegripligt sätt. Beroende på målgrupp kan redovisningen behöva 

anpassas. Det finns en mängd osäkerheter när man gör en LCA: osäkra indata, olika 

beräkningsmetoder, val av den funktionella enheten, systemgränser och allokeringar. Det är viktigt 

att läsaren av LCA får en uppfattning om vilka osäkerheterna är och hur pass omfattande de är. 

Genom att ta reda på i vilket steg i produktionskedjan miljöpåverkan är som störst, kan företagen 

rikta sina miljöansträngningar åt rätt håll och skapa ett effektivt miljöledningssystem. Idag gör allt 

fler företag och organisationer livscykelanalyser som en del av sitt miljöarbete. Genom ökad 

efterfrågan på miljöinformation, stärkt miljölagstiftning inom EU och en ökad trend mot globalt 

ansvarsfullt företagande sprids industrins och samhällets användning av LCA. 

(http://sv.wikipedia.org/wiki/Livscykelanalys) 

 

 

 

En livscykelanalys, LCA (Life Cycle Assessment), är en beskrivning av hur ett materials eller en 

produkts material- och energiflöden påverkar den yttre miljön under sin livscykel. 

LCA-resultaten är ofta mycket känsliga för de förutsättningar som väljs. Miljöfrågor skiljer sig åt i 

olika samhällen och därför är analyser olika. För jämförande analyser krävs dock att funktionskrav 

och alla grundläggande villkor för objekten i praktiken är identiska. I många fall är därför 

jämförande analyser en omöjlighet om man avser komma nära sanningen. Det finns faror i att 

reducera komplicerade frågor till en alltför enkel och begränsad analys. Var kritisk och försiktig 

med att ta resultat ur sitt sammanhang! LCA är komplicerat, men kan ge ett bra beslutsunderlag om 

det används rätt. En bra LCA ska vara objektiv.  

 

Det innebär bl.a. att: 

 den ska genomföras enligt standardiserade och allmänt accepterade metoder  

 den behöver "utsättas" för extern granskning 

 

På detta sätt möjliggör man för andra att kontrollera och förstå analysen. Syftet med analysen ska 

primärt vara att utgöra underlag för intern miljöförbättring och icke jämförande 

marknadskommunikation, inte konkurrerande marknadsföring. 

En livscykelanalys kan inkludera en värdering av påverkan på olika typer av miljöeffekter. För att 

förenkla detta arbete finns ett antal värderingsmodeller framtagna där t ex olika materialflödens 

inbördes betydelse för en viss miljöeffekt rangordnas. valet av värderingsmetod knyts ofta till de 

nationella övergripande miljömålen, vilket för Sverige bl.a. innebär att koldioxidutsläpp prioriteras.  

 

1.3. Vad finns och används idag? 

Inom byggsektorn, liksom inom andra samhällssektorer, söker man mått och indikatorer som 

beskriver miljöpåverkan och som underlättar beslut på vägen mot ett långsiktigt samhälle. 

(Glaumann 1999). På den svenska marknaden finns en rad system att deklarera existerande 

byggnader, så som MILAB, Miljöstatus, Frisk bostad, P-märkning, Svanen-märkning. Ändå är inget 

av dessa system är grundade för att närma sig en undersökande metod, trots att de innehåller en 

livscykels synsätt. Å andra sidan har ett antal Livscykelanalysbaserade system utvecklats på den 

Svenska marknaden nämligen: Miljöbelastningsprofilen (Forsberg, 2003), Miljöanpassade 

http://sv.wikipedia.org/wiki/Milj%C3%B6ledningssystem
http://sv.wikipedia.org/wiki/EU
http://sv.wikipedia.org/wiki/Livscykelanalys
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byggnader/Green Buildings (Erlandsson & Carlson 2003, Erlandsson 2004) and EcoEffect 

(Glaumann, 1999). Metoderna har olika utgångspunkt och kriterier vilket gör att man får olika 

resultat. (Glaumann, 1998). Miljöbelastningsprofilen är utvecklad för värdering av ett helt 

stadsdistrikt, medan EcoEffect är utvecklat för en fastighet. Metoderna mäter vidare olika 

miljöbelastningar och har en del skillnader i indata. Skillnader finns även i metoderna inbyggd 

materialdata och data om den tekniska försörjningen. EcoEffect innehåller till skillnad från 

Miljöbelastningsprofilen en viktningsdel och Miljöbelastningsprofilen innehåller till skillnad från 

EcoEffect en inbyggd energiberäkning. Metoderna redovisar sina resultat på olika sätt med olika 

enheter. (Brick, 2005).  

Sedan 2006 har t.ex. även Anavitor tillkommit på marknaden. Anavitor har utvecklats för att vara 

ett lättillgängligt och lättanvänt verktyg för att hantera LCA (Life Cycle Analysis), beräkning av 

miljöpåverkan och LCC (Life Cycle Cost), livscykelkostnader. Genom att använda underlaget från 

investeringskalkylen och komplettera denna med Drift- och underhållsdata och generell data för 

resursers miljöpåverkan erhålls underlag för rapportering av kostnader, klimatpåverkan m.m. 

Information om Anavitor finns på Anavitors egen webbplats (http://www.anavitor.se/). 

 

1.3.1. Miljöbelastningsprofilen (MBP) 

Miljöbelastningsprofilen (MBP), på engelska kallad Environmental Load Profile (ELP), testades för 

första gången i den tävling om bästa nybyggnad som LIP-kansliet utlyste år 2000. 

Tävlingsbidragen, i form av systemhandlingar, bedömdes i huvudsak med hjälp av profilen. 

Avsikten med tävlingen var att åstadkomma minskad miljöbelastning i kombination med god 

boendemiljö i nybyggnadsprojekt. Tävlingen skulle stimulera till satsningar utöver det vanliga, med 

möjlighet att vinna tillbaka en del av de extra pengar som byggherrarna satsat. Nio bidrag tävlade 

om den totala prissumman på 15 miljoner kronor. Första pris gick till NCC:s kvarter Holmen på 

Sickla kaj. Modellen utvecklades i samband med planeringen av Hammarby sjöstad av Carl Bro 

Stockholm konsult, för Stockholms stads räkning. (http://www.stockholm.se/Fristaende-

webbplatser/Fackforvaltningssajter/Stadsledningskontoret/LIP---Stockholms-lokala-

investeringsprogram/Metoder-/Miljobelastningsprofilen/). 

 

MBP har utvecklats som ett LCA-baserat verktyg för att beräkna miljöbelastningen från byggd 

miljö. Utgångspunkten har varit att följa upp miljömålen i Hammarby sjöstad i Stockholm. 

Erfarenheterna och resultaten pekar på att verktyget kan användas för att få fram hur 

miljöbelastningen ser ut från en enskild huskropp, såväl som från en stadsdel. MBP har använts till 

att följa upp miljöbelastningen från olika konstruktioner i byggfasen, liksom utvärderat 

miljöbelastningen från olika energislag som används i driften. Delar av verktyget kan 

även användas till att utvärdera miljöbelastningen från enskilda produkter eller tjänster, t.ex. 

företags resor, miljöredovisningar för fastighetsbolags energianvändning. Miljöbelastningsprofilen 

användes för att kunna bedöma Stockholms tre så kallade kretsloppsstadsdelars − Hammarby 

sjöstad, Skärholmen och Östberga − måluppfyllelser (Miljöförvaltningen, 1999). Hammarby sjöstad 

är tänkt att bli en spjutspets i miljöinriktat byggande och boende och ligga i den internationella 

frontlinjen, för en hållbar utveckling i en stadsmiljö (Hammarby sjöstads miljöprogram, 2000). Det 

övergripande miljömålet är att miljöbelastningen vid nybyggnationen av Hammarby sjöstad skall 

minska till hälften, jämfört med teknik som användes för byggnation i stadsdistriktet under början 

http://www.anavitor.se/
http://www.stockholm.se/Fristaende-webbplatser/Fackforvaltningssajter/Stadsledningskontoret/LIP---Stockholms-lokala-investeringsprogram/Metoder-/Miljobelastningsprofilen/
http://www.stockholm.se/Fristaende-webbplatser/Fackforvaltningssajter/Stadsledningskontoret/LIP---Stockholms-lokala-investeringsprogram/Metoder-/Miljobelastningsprofilen/
http://www.stockholm.se/Fristaende-webbplatser/Fackforvaltningssajter/Stadsledningskontoret/LIP---Stockholms-lokala-investeringsprogram/Metoder-/Miljobelastningsprofilen/
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av 1990-talet (Forsberg, 2003). Miljömålen för den befintliga bebyggelsen i Östberga och 

Skärholmen är att miljöbelastningen skall minska med 30 procent. Modellen lämpar sig dock inte 

bara för Stockholms stad och kretsloppsstadsdelarna utan även för andra aktörer och sammanhang 

(Brick, 2005). 

Miljöbelastningsprofilen är ett verktyg som möjliggör en kvantitativ uppföljning av den potentiella 

miljöpåverkan från teknisk försörjning, individer/hushåll, byggnader, tomter och område inom de 

tre tidsramarna produktion, drift och avveckling. För varje område beräknas miljöbelastningsprofiler 

som redovisas i diagram och som jämfördes med ett referensobjekt från början av 1990-talet (Brick, 

2005).  

Miljöbelastningsprofilerna som redovisas i programmet är:  

 

 Uttag av ej förnybar och förnybar energiråvara  

 Färskvattenanvändning  

 Växthuseffekt  

 Försurning  

 Farligt och radioaktivt avfall  

 Övergödning  

 Marknära ozonproduktion  

 

Uttag av ej 

förnyelsebar 

energi [kWh] 

Användning av 

förnyelsebar 

energiråvara [kWh]  

Utsläpp 

till luft [g]  

Utsläpp till 

mark [g]  

Utsläpp 

till vatten 

[g]  

Förekomst av 

miljöfarliga 

ämnen [g] 

  SO2 farligt avfall BOD  

  NOx  KOD  

  CO2 Kväve Kväve  

  CO Fosfor Fosfor  

  HC/VOC Radioaktivt 

avfall 

Metaller  

  Stoft    

Tabell 1. Sammanställning av yttre miljöparametrar som ingår i miljöbelastningsprofilen.  
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MBP ur ett livscykelperspektiv:    

 Redovisar uttag av ej förnybar energiråvara, förnybar energiråvara, utsläpp till luft, mark 

och vatten, radioaktivt avfall samt vattenanvändning 

   

 De parametrar som analyseras är faktiska emissioner som t.ex. koldioxid, kolväten och 

kväveoxider 

 Emissionerna omräknas till s.k. miljöpåverkanskategorier som växthuseffekt, övergödning, 

marknära ozon och försurning. 

 

(http://www.grontmij.se) 

 

 

 

Diagrammen visar MBP Individ (per person, år) från en excel-tabell som är hämtad från Power- 

presentationen om Miljöbelastningsprofilen av Per Levin, Carl Bro, 2004. 

(www.miljostatus.se/_pdf/MBPMiljostatus41124MFB.ppt) 
 

     Textiltvätt      Textiltvätt      Textiltvätt

     Livsmedelshantering      Livsmedelshantering      Livsmedelshantering

     Personlig hygien      Personlig hygien      Personlig hygien

0

100

200

Alt 1 Alt 2
0

0,02

0,04

0,06

0,08

0,1

0,12

0,14

Alt 1 Alt 2
0

200

400

600

800

1000

1200

Alt 1 Alt 2

0

10

20

30

Alt 1 Alt 2

Växthuseffekt g CO2 ekv Marknära ozon g C2H2 ekv Försurning kg g mol H+ ekv

Övergödning g O2 ekv

0

2

4

6

8

10

12

14

16

Alt 1 Alt 2

Farligt avfall g

0

10

20

30

40

Alt 1 Alt 2

Radioaktivt avfall cm3

0

10

20

30

40

50

60

Alt 1 Alt 2

Vattenanvändning m3

0

500

1000

1500

2000

2500

Alt 1 Alt 2

Uttag av ej förnybar energiråvara 

http://www.grontmij.se/
http://www.miljostatus.se/_pdf/MBPMiljostatus41124MFB.ppt
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Ovan visas modellens struktur i schematisk form. Bilden är hämtad från 

http://www.stockholm.se/Fristaende-

webbplatser/Fackforvaltningssajter/Stadsledningskontoret/LIP---Stockholms-lokala-

investeringsprogram/Metoder-/Miljobelastningsprofilen/ 

 

 

För att kunna miljöanpassa tjänsterna krävs att det i beslutsunderlaget finns en bakomliggande 

analys där miljöpåverkan beskrivs på ett robust och konkret sätt. Ett analytiskt verktyg för detta är 

just en livscykelanalys såsom MBP. Att utföra en LCA-beräkning för en byggnad kräver ett mycket 

omfattande arbete med att länka LCA-data till olika byggprodukter och processer som används i 

bygg- och förvaltningsprocessen. Miljöbelastningsprofilen befann sig år 2006 i ett 

utvecklingsskede. Det var ett fungerande verktyg som används i olika slags projekt. Verktyget var 

dock komplext och det fanns en del hinder mot användandet av det. Förenklingar behövdes göras, 

för att nå en ökad användning av verktyget. 

http://www.stockholm.se/Fristaende-webbplatser/Fackforvaltningssajter/Stadsledningskontoret/LIP---Stockholms-lokala-investeringsprogram/Metoder-/Miljobelastningsprofilen/
http://www.stockholm.se/Fristaende-webbplatser/Fackforvaltningssajter/Stadsledningskontoret/LIP---Stockholms-lokala-investeringsprogram/Metoder-/Miljobelastningsprofilen/
http://www.stockholm.se/Fristaende-webbplatser/Fackforvaltningssajter/Stadsledningskontoret/LIP---Stockholms-lokala-investeringsprogram/Metoder-/Miljobelastningsprofilen/
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1.3.2. EcoEffect  

EcoEffect är en metod för att mäta och värdera miljöpåverkan från en fastighet under en tänkt 

livscykel. Att miljövärdera är att ge mått på ett objekts samlade miljöpåverkan för att möjliggöra 

rangordning och jämförelser. EcoEffect-metoden är en sådan metod som utvecklats vid KTH och 

Högskolan i Gävle med stöd av en rad företag och organisationer inom byggsektorn. Finansiärer har 

varit Formas, och ett antal företag och organisationer. Miljöpåverkan beskrivs i EcoEffect som 

negativ påverkan på människors hälsa och ekosystem samt utarmning av naturresurser. EcoEffect-

metoden tar ett helhetsgrepp om miljöfrågorna genom att parallellt behandla områdena: 

Energianvändning, Materialanvändning, Innemiljö, Utemiljö samt Livscykelkostnader. 

Livscykelkostnader är de områden som behandlas, och utvärderingen baseras på livscykelanalyser 

och kriterier. Resultaten redovisas i form av miljöprofiler som var och en innehåller ett tiotal staplar 

som visar miljöpåverkans storlek inom olika påverkanskategorier. För att enklare kunna jämföra 

den samlade miljöpåverkan från olika fastigheter har utarbetats en metod att väga samman 

informationen till två eller tre miljöbelastningstal inom varje område. För energi- och 

materialanvändning blir det miljöbelastningstal för utsläpp, avfall och naturresursförbrukning, för 

innemiljö ohälsa och obehag, för utemiljö ohälsa, obehag och brist på biologisk mångfald samt 

produktionsförmåga. 

 
Syftet med EcoEffect-metoden är att:  

• kvantitativt beskriva miljö- och hälsopåverkan från fastigheter och bebyggelse  

• ge underlag för jämförelser och beslut som kan leda till minskad miljöpåverkan  

 

Inom varje område görs miljövärderingen för ett antal olika påverkanskategorier, t.ex. klimatpåverkan, 

försurning, övergödning, buller, allergipåverkan etc. Strävan har varit att så långt som möjligt 

kvantifiera fastigheters/byggnaders bidrag till olika miljöproblem. Det är egenskaper hos byggnad och 

mark, dvs. den fysiska miljön, som värderas i EcoEffect. Brukarna förutsätts använda utrustning på 

avsett vis och ha ett normalt beteende. För att kunna redovisa aggregerade resultat, vilka underlättar 

jämförelser, har en viktningsmetodik utvecklats inom projektet som bygger på värdering av vilka 

problem miljöpåverkan leder till för människor, direkt eller indirekt. 

Ett datorprogram har utvecklats för beräkning av miljöpåverkan och för överskådlig redovisning av 

resultaten som tillsammans med s.k. indatablad utgör redskap för att praktiskt använda sig av 

EcoEffect-metoden. Metoden vänder sig i första hand till beslutsfattare som planlägger, beställer, 

projekterar och förvaltar bebyggelse. Ett antal befintliga fastigheter har redan värderats med 

EcoEffect-metoden. Bland annat kan metoden användas för att göra en MIBB (miljöinventering i 

befintlig bebyggelse) för en fastighet. De indata som krävs om en befintlig fastighet för att kunna 

göra en värdering framgår av indatabehov. Metoden är idag utvecklad för flerbostadshus, kontor och 

skolor. 

http://www.ecoeffect.se/ 

 

http://www.formas.se/
http://www.ecoeffect.se/indatablad.pdf
http://www.ecoeffect.se/
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2 Miljöarbete i företagen 

Marknaden ställer idag större krav på miljöarbete t.ex. vid upphandling av byggprojekt. Det finns 

också många fler olika aktörer som ställer krav på företagen. Därför har det blivit viktigare för 

företag att arbeta med miljöfrågor. Det ställs krav på miljöledningssystem, frågas efter miljöpolicy 

eller handlingsplaner för miljön, utbyte av farliga kemikalier och produkter m.m. Även om man kan 

visa certifikat och hävda att man jobbar för att minska miljöbelastningen räcker inte det, budskapet 

man förmedlar måste vara trovärdigt. I ett ambitiöst miljöarbete måste man se framåt och upptäcka 

risker så snabbt som möjligt, man måste ha stor kunskap och kunna förutse vad som komma skall. 

Förr har mindre företag angett att det främsta motivet för företaget att syssla med miljöarbete har 

varit myndighetskrav. Det kanske håller på att ändras nu när miljömedvetenheten ökar, för man 

anser även att man vill undvika dålig publicitet, då man tappar marknadsandelar eller drabbas av 

tillfälliga bojkotter. Det kan även vara ekonomiskt lönsamt att satsa på miljöanpassade och 

kravmärkta produkter, och på så vis uppnå intern och extern goodwill för företaget. Vad företaget 

har för motiv skiftar givetvis, men hur det uppfattas av omgivningen kan generaliseras i dessa tre 

strategier: defensiv, reaktiv och aktiv. Ett företag med en defensiv strategi har svårt att leva upp till 

de krav som myndighet ställer, man försöker motverka miljökrav, föreslagna lagar etc. Det 

”reaktiva företaget” anpassar sig efter de lagar och krav som finns men försöker göra så lite som 

möjligt för att ändra på verksamheten. Det aktiva företaget ligger före lagstiftningen och 

tillsammans med kunderna, olika experter m.fl. letar man nya lösningar. Miljöarbetet blir på detta 

sätt en viktig drivkraft för verksamhetens utveckling och omfattas i företagets affärsidé. Hur företag 

agerar och vilken strategi man väljer beror på det synsätt företagsledningen och branschlogiken. 

Med branschlogiken menas de naturliga tumregler som ”alla” i branschen är överens om och som 

därför inte upptäcks eller diskuteras. (Arbetarskyddsnämnden 1999) 

2.1. Hållbar utveckling 

Det första stora globala miljömötet i FN:s regi var Stockholmskonferensen 1972, om den mänskliga 

miljön. Konferensen 1972 ses som den första milstolpen när man talar om ämnet hållbar utveckling, 

och på svenskt initiativ hade man för första gången tagit upp miljöfrågan till en samlad behandling i 

FN. Konferensen utmynnade i en deklaration, ett handlingsprogram och man skapade samma år 

FN:s miljöprogram, United Nations Environment Programme (UNEP); på svenska kallas den FN:s 

miljöprogram. UNEP har ett samordningsansvar för miljöfrågorna inom FN. Denna uppgift har på 

senare år vuxit till att också omfatta samverkan inom FN-systemet kring miljödimensionen av 

hållbar utveckling. UNEP arbetar också för att främja integrering av miljöhänsyn i 

utvecklingsarbetet, genom att samverka med andra multilaterala organisationer. Tjugo år efter 

Stockholmskonferensen genomfördes ett möte om miljö och utveckling i Rio de Janeiro 1992, då 

Agenda 21 − ett handlingsprogram för det tjugoförsta århundradet – antogs. 

(http://www.regeringen.se/sb/d/1591/a/184920) 

 

Fem dokument antogs vid Riokonferensen 1992: 

 Riodeklarationen 

 Handlingsprogrammet Agenda 21 

 Skogsprinciperna 

 Konventionen om Biologisk mångfald 

 Konventionen om Klimatförändringar 

http://www.regeringen.se/sb/d/1591/a/184920
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1992 bildades även en FN-kommission för hållbar utveckling, CSD (Commission for Sustainable 

Development). (http://www.regeringen.se/sb/d/1591/a/184920). 

  Sedan FNs miljökonferens i Rio de Janeiro 1992, då agenda 21 antogs har miljöfrågor fått allt 

större uppmärksamhet. Begrepp som hållbar utveckling är inte längre ”flummiga” modeord utan 

möts med respekt av näringsliv, myndigheter och privatpersoner. (Arbetarskyddsnämnden 1999) 

Johannesburgkonferensen om hållbar utveckling 2002 samlade 20 000 deltagare från 189 

medlemsländer samt från mellan- och ickestatliga organisationer. En politisk deklaration och en 

genomförandeplan för hållbar utveckling antogs. Resultatet är både ett politiskt och moraliskt 

åtagande. All utveckling ska vara hållbar med en integrerad behandling av ekonomiska, sociala och 

miljömässiga aspekter. Världstoppmötet ses allmänt som den tredje milstolpen i den process som 

kommit att handla om hållbar utveckling. Inför världstoppmötet angav FN:s generalsekreterare fem 

områden av särskild betydelse för hållbar utveckling: vatten, energi, hälsa, jordbruk och biologisk 

mångfald. FN:s generalförsamling beslutade 2010 att en FN-konferens om hållbar utveckling 

(kallad Rio+20) skulle äga rum i Brasilien 2012. Konferensens tema var grön ekonomi inom ramen 

för hållbar utveckling och fattigdomsbekämpning, samt det institutionella ramverket för hållbar 

utveckling, det vill säga hur regler och organisation ska se ut när det gäller hållbar utveckling.  

Under 2012 har frågan om hållbar utveckling aktualiserats internationellt. Den svenska regeringen 

stod i april värd för den internationella konferensen "Stockholm+40" till minne av FN:s första 

globala konferens om den mänskliga miljön i Stockholm 1972. Syftet med Stockholm+40 var att 

samla aktörer från det internationella samfundet för en dialog om hållbar utveckling och dess 

utmaningar. Resultaten från Stockholm+40 togs vidare som inspel till Rio+20, FN:s konferens om 

hållbar utveckling i Rio de Janeiro, som hölls i juni 2012. 

(http://www.regeringen.se/sb/d/1591/a/184920) 

 

 

2.1.1. Regeringens strategi för hållbar utveckling 

I skrivelsen Regeringens skrivelse Strategiska utmaningar – En vidareutveckling av svensk strategi 

för hållbar utveckling (2005/06:126) redovisade Persson-regeringen sin strategi för ekonomiskt, 

socialt och miljömässigt hållbar utveckling. 

(http://www.government.se/content/1/c6/06/06/92/5ff0d494.pdf) 

 

Fyra strategiska utmaningar kom att stå i fokus för regeringens politik för hållbar utveckling under 

mandatperioden 2002−2006: 

 Bygga samhället hållbart  

 Stimulera en god hälsa på lika villkor  

 Möta den demografiska utmaningen  

 Främja en hållbar tillväxt  

http://www.regeringen.se/sb/d/1591/a/184920
http://www.regeringen.se/sb/d/1591/a/184920
http://www.government.se/content/1/c6/06/06/92/5ff0d494.pdf
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Utifrån ett underlag från Statistiska centralbyrån togs en uppsättning med 87 indikatorer för hållbar 

utveckling fram av den dåvarande regeringen för vidare utveckling av den svenska strategin för 

hållbar utveckling under våren 2006. Indikatorer används ofta för att illustrera de ekonomiska, 

ekologiska och sociala dimensionerna av hållbar utveckling. En bred krets myndigheter och 

experter har rådfrågats. Tolv indikatorer har valts ut som huvudindikatorer. Avsikten är att de ska 

ge en översiktlig bild.  (http://www.scb.se/Pages/Product____21309.aspx) 

 

Av dessa var tre av vikt för bygg- och fastighetssektorn under år 2006. 

 Energieffekter  
Energiintensitet Wh/BNP 

 Växthusgaser  
Klimatpåverkande utsläpp uttryckta i koldioxidekvivalenter  

 Farliga ämnen  

      Långlivade organiska ämnen i bröstmjölk  

(http://www.mir.scb.se/hut/hut06/skal/index_2b.htm) 

 

Idag prioriterar regeringen följande frågor i arbetet för hållbar utveckling, nationellt och globalt: 

 Hållbar urbanisering − hållbara städer. 

 Tillgång till och ett hållbart nyttjande av energi och vatten. 

 Rätt prissättning och värdet av ekosystemtjänster. 

 Marknadsutveckling som inkluderar näringslivets roll, hållbart jordbruk, skog och fiske 

samt handel. 

 Beslut om att införa globala så kallade hållbarhetsmål. 

 Biologisk mångfald och ekosystemtjänster. 

(http://www.regeringen.se/sb/d/1591) 

 

2.1.2. Hållbara städer 

Delegationen för hållbara städer tillsattes av regeringen för perioden hösten 2008−2010 som en 

kraftsamling för att på olika sätt stimulera hållbar stadsutveckling. Delegationens uppdrag har 

förlängts fram till december 2012, för att konsolidera och avsluta det arbete som inletts. Här finns 

företrädare för bland annat arkitekter, planerare, teknikkonsulter och exportfrämjare samlade 

(www.hallbarastader.gov.se). 

 

2.1.3. Verktyg och arbetsmetoder för hållbar utveckling 

Hur gör man för att uppnå en hållbar utveckling? Idag finns det lika många lösningar som problem. 

Staten kan använda sig av nationella styrmedel i form av skatter och avgifter eller lagstiftning. På 

http://www.scb.se/Pages/Product____21309.aspx
http://www.mir.scb.se/hut/hut06/skal/index_2b.htm
http://www.regeringen.se/sb/d/1591
http://www.hallbarastader.gov.se/
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lokal eller regional nivå används olika verktyg och arbetsmetoder för att ta sig an och driva på 

hållbarhetsarbetet, genom t.ex. ledningssystem och lokala eller regionala utvecklingsstrategier. 

Hållbarhetsindikatorer kan användas som temperaturmätare på den hållbara utvecklingen. Ett 

exempel är Stockholms stads miljöbarometer. Verktyg och arbetsmetoder kan underlätta och 

påskynda vägen från ord till handling genom att konkretisera och verkställa uppställda mål för 

hållbar utveckling lokalt, regionalt och nationellt. För att uppnå hållbara byggnader i ett långsiktigt 

perspektiv krävs det samverkan mellan alla aktörer. Det gäller att redan nu planera så att den 

byggnad som kommer att finnas under många år, blir hållbar för kommande generationer och del av 

ett kretsloppssamhälle.(Energimyndigheten, Naturvårdsverket och Boverket, 2002) 

 

Regeringen inrättade i början av 2005 ett råd för hållbar utveckling under Boverket. 

Hållbarhetsrådet arbetar med att underlätta ett genomförande av den svenska strategin för hållbar 

utveckling, särskilt på lokal och regional nivå. År 2007 beslutades att Hållbarhetsrådet skulle 

avskaffas, i och med förordning 2007:1065. Beslutet motiverades med att man ville ändra inriktning 

för hållbarhetspolitiken, bland annat genom att prioritera den då nybildade 

Hållbarhetskommissionen.  
 

2.1.4. Visst kan det vara lönsamt att vara hållbar 

Det är inte bara storföretag som tjänar pengar på att vara miljövänliga. I Nuteks rapport Det 

lönsamma miljöarbetet, Miljöstrategier och resultat i småföretag publicerade 2004, som baseras på 

en enkätundersökning gjord bland svenska småföretag visar det sig att process- och 

hållbarhetsinriktat miljöarbete ofta ger minskade kostnader. Undersökningen visade också att det 

mest positiva resultatet med en produktinriktad miljöstrategi var ökad försäljning. Undersökningen 

visar även att företag som startat sitt miljöarbete av konkurrensskäl eller för att möta kundkrav har 

haft en bättre utveckling när det gäller sysselsättning och ekonomisk tillväxt än företag som startat 

sitt miljöarbete av andra skäl, till exempel lagkrav. Rapporten pekar även på att företag som 

använder formaliserade verktyg i miljöarbetet växer snabbare. Den allra viktigaste slutsatsen i 

denna studie är att de företag som driver sitt miljöarbete som en del i en affärsmässig strategi får 

störst ekonomisk avkastning. Vill man ha en lönsamhet på sikt är det avancerat miljöarbete man ska 

satsa på. (Nutek 2004) 

 
Miljöstrategi  Mål Förhållningssätt i 

miljöarbetet 

Företagets 

egenskaper 

Viktigaste 

drivkrafterna för 

miljöarbetet 

Ekonomiska 

effekter i företaget 

Utsläpps- 

inriktad 

(End of pipe)  

 

Att minska 

företagets direkta  

utsläpp 

Nästan alltid 

reaktivt 

Uppgift saknas Lagstiftning Små 

Process- 

inriktad 

(Pollution  

Prevention) 

 

Att minska 

företagets 

egen miljö-

påverkan 

Proaktivt eller 

reaktivt 

Innovativt Lagkrav  

Konkreta kundkrav 

Framtida kundkrav 

Bättre image 

Minskade 

kostnader 

Bättre image 

Ökat värde på 

företaget 

Produkt- 

inriktad 

(Product 

Stewardship) 

Att minska 

företagets indirekt 

miljöpåverkan 

Nästan alltid 

proaktivt 

Proaktivt Konkreta kundkrav 

Framtida kundkrav 

Bättre image 

Ökad försäljning 

Bättre image  

Ökat värde på 

företaget 

Hållbarhets-  

inriktad 

(Sustainable 

Development)  

Företag med denna 

strategi vill vara en 

del av den 

samhälleliga  

Proaktivt Innovativt 

Proaktivt 

Riskbenäget 

Eget engagemang Minskade 

kostnader 

Ökad försäljning 

Bättre image 

http://sv.wikipedia.org/w/index.php?title=H%C3%A5llbarhetskommissionen&action=edit&redlink=1
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Miljöstrategi  Mål Förhållningssätt i 

miljöarbetet 

Företagets 

egenskaper 

Viktigaste 

drivkrafterna för 

miljöarbetet 

Ekonomiska 

effekter i företaget 

 

 

omställningen till 

ett hållbart 

samhälle  

Ökade risker 

Källa Nuteks intervjuundersökning 2003 

Trots detta har man svårigheter att få acceptans för hållbarhetstänkandet genom hela 

byggprocessen. Hållbart byggande har blivit ett begrepp man sysslar med utan för det ”vanliga” 

sättet att uppföra byggnader, men används i samband med pilotprojekt. Grunden till problemet 

menar man ligger i den bristande kunskapsåterföringen, då man anser att varje projekt lever sitt eget 

liv. ( Johansson, 2007) 

2.2. Nuläget (Vad händer då i byggbranschen?) 

2.2.1. Varför händer ingenting? 

Det går trögt med omställningen till hållbar utveckling inom byggsektorn menar forskare. 

Anledningen till detta anses bero på att byggbranschen inte tar hållbart byggande på allvar, och inte 

tar till vara de kunskaper som finns. Vad detta beror på och vad kan man göra åt problemen finns 

det en hel del synpunkter på. 
 

I byggkommissionens betänkande "Skärpning Gubbar" (SOU 2002:115) är en starkare beställare en 

av de många åtgärder som föreslås. 

 

Kommissionen anser att byggsektorn har svårigheter att se sambanden mellan sina problem och det 

egna agerandet, eller bristen på agerande, när det gäller till exempel personalutveckling, ny 

forskning och jämställdhet. Det leder, i kombination med svag konkurrens, till ett lågt 

omvandlingstryck, revirtänkande, svårigheter att ta till sig ny kunskap och en avskärmning från 

samhället och dess värderingar. I förlängningen ger det symptom i form av bristande kvalitet, höga 

priser och en dålig förståelse för konsumenternas behov och förväntningar. 

Andra anser att det inte kommer att bli riktigt bra förrän branschen tar ett större ansvar. Hos vem/ 

vilka tycker man då att huvudansvaret ligger? 

I samhällsbyggnadssektorn finns idag ett stort antal organisationer, företag och personer som kan 

fungera som ett slags förbättringsagenter. De driver på eget initiativ intressanta projekt inom ramen 

för sina förbättringsprogram.(http://www.byggkommitten.se) 

Det kommer antagligen vara dessa som ser till att branschen förändras och att man skärper sig. 

 

2.2.2. Förbättringsagenter 

I samhällsbyggnadssektorn finns idag ett stort antal organisationer, företag och personer som kan 

fungera som ett slags förbättringsagenter. De driver på eget initiativ intressanta projekt inom ramen 

för sina förbättringsprogram. Intresseorganisationerna, branschorganisationerna och de fackliga 

organisationerna är som förbättringsagenter mycket viktiga aktörer för att initiera och driva på 

arbetet. Deras uppgift är också att förmedla och bevaka viktiga strategiska frågor för sina branscher. 

(www.byggkommitten.se) 

http://www.byggkommitten.se/
http://www.byggkommitten.se/
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2.3. Samverkansforum 

Det är viktigt med samverkansforum där aktörer kan få råd och bli informerade om vad som är på 

gång i branschen. Det finns ett stort antal sådana sammanslutningar/grupperingar, men de flesta är 

mer eller mindre specifika, inriktade på speciella aktörer. I sådana forum sker en nödvändig 

kvalitetsdiskussion för just den aktuella aktören, men det finns dock en risk att förändringar och 

kvalitetsutveckling stannar inom respektive aktörsgrupp. Man skapar då en känsla av att ”vi tar vårt 

ansvar, men de andra gör inte det". Det avgörande viktiga, och det alla just nu påstår sig vilja nå, 

nämligen samverkan, riskerar då att gå förlorad. (www.bqr.se) 

Eftersom alla olika aktörer efterlyser samverkan och tydligt ansvar behövs det mötesplatser där alla 

är med. Det finns sådana t.ex. FIA, Bygga-bo-dialogen och BQR. 
 

2.3.1. FIA 

I anläggningsbranschen har man fokus på förändring. FIA, som står för förnyelse i 

anläggningsbranschen och grundades på initiativ av generaldirektörerna på Vägverket och 

Banverket i december 2003. Man vill samla hela den svenska anläggningsbranschen från beställare 

till enskilda entreprenörer, kring insikten om att en förändring och förnyelse är nödvändig. Det 

gäller såväl öppenhet och arbetssätt som kompetens- och kvalitetsutveckling. 

Senast år 2010 skall branschen ha genomgått en sådan förnyelse att nedanstående vision blivit en 

realitet: 

 

"Anläggningssektorn är, och upplevs som, en viktig och respekterad samhällsbyggare, vilken i en 

gemensam, innovativ och lärande process, på ett kostnadseffektivt sätt utvecklar väg- och 

baninfrastrukturen för att tillfredsställa samhälls- och (slut)kundbehoven. Anläggningsbranschen 

har jämfört med dagens situation uppnått dels markant höjd effektivitet, dels kraftigt minskad 

felfrekvens.” 

 

För att nå visionen har man ställt upp fem (del)mål som ska vara uppfyllda 2010: 

• Högre effektivitet som ger högre kvalitet, lägre kostnader och ökad lönsamhet.  

• Bättre samspel och samarbete mellan branschens aktörer. 

• Bättre incitament för satsning på forskning och kompetensutveckling. 

• Effektivare förmedling av den kunskap och kompetens som redan finns. 

• Nyrekryteringen säkras genom att förnyelsearbetet ger en mer positiv bild av branschen i 

allmänhetens ögon.(www.fiasverige.se) 

  

2.3.2. Bygga-bo-dialogen 

I Bygga-bo-dialogen, som förts mellan staten och näringslivet har man siktet inställt på en hållbar 

bygg- och fastighetssektor, 25 år framåt i tiden. Företag, kommuner och regeringen har tillsammans 

i Bygga-bo-dialogen formulerat målen som de vill arbeta med för att uppnå Bygga-bo-målen. 

Aktörerna har skrivit under en överenskommelse och ett antal åtaganden om konkreta insatser som 

de nu genomför.  

 

I överenskommelsen förbinder sig aktörerna: 

 att aktivt verka för hållbar utveckling inom bygg- och fastighetssektorn  

 att arbeta för att uppnå de mål som formulerats inom dialogen, Bygga-bo-målen  

http://www.bqr.se/
http://www.fiasverige.se/
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 att medverka till att utveckla och följa upp Bygga-bo-målen  

 att medverka till att följa upp dialogprojektet 

 

I dialogens första skede enades man om en vision om en hållbar utveckling – en önskvärd framtid 

om 25 år. I rapporten Tänk nytt, tänk hållbart! – att bygga och förvalta för framtiden som behandlar 

detta första skede av Bygga-bo-dialogen har sju åtgärdsområden identifierats och beskrivits.  
 

 Hållbar samhällsbyggnad  

 Användning av bästa möjliga teknik och utveckling av ny teknik  

 Upphandling med livscykelperspektiv och helhetssyn  

 Samordning av bygg- och förvaltningsprocessen  

 Klassning av bostäder och lokaler  

 Satsning på forskning och utveckling  

 Marknadsföring av miljölösningar 
 

Idag har åtgärdsområdena ändrats till dessa sju huvudområden: 

1. Planera för ett hållbart samhällsbyggande!  

2. Se till helheten och byggnadsverkets hela livscykel  

3. Skapa en effektiv och kvalitetsstyrd bygg- och fastighetsförvaltningsprocess  

4. Förvalta byggnadsverk med energi och miljöhänsyn  

5. Klassificera byggnader  

6. Forska, utveckla och utbilda för en hållbar bygg- och fastighetssektor  

7. Följ upp och utvärdera  

 

I punkt 2 (se till helheten och byggnadsverkets livscykel) lovar företagen, kommunerna, och 

myndigheterna att se till att analysera funktioner, delsystem och byggnadsverk utifrån helhetssyn 

och livscykelperspektiv. Man åtar sig att enligt egna, fastställda rutiner utföra LCC-analyser vid val 

av system – utformning av byggnadsverk, tekniska installationer och större komplement. Där så 

erfordras kompletteras LCC-analyserna med livscykelanalys (LCA) i lämplig omfattning utifrån 

tillverknings- och driftsskedenas betydelse ("begränsad LCA"). Detta gäller såväl vid ny- som 

ombyggnad. Livscykelanalys (Life Cycle Assessment, LCA) syftar till att göra en helhetsmässig 

bedömning av miljöpåverkan av produkter och tjänster i ett livscykelperspektiv – från 

råvaruutvinning och förädling, tillverkning, transport och distribution, produktanvändning, 

återanvändning samt återvinning till slutlig avfallshantering. Man hänvisar till standarder för LCA 

som återfinns i ISO 14040-14049. 

Bygga-bo-dialogen är ett unikt samarbete mellan företag, kommuner och regeringen för att få en 
utveckling mot en hållbar bygg- och fastighetssektor i Sverige. 

Genom frivilliga åtaganden inom Bygga-bo-dialogen vill aktörerna i näringslivet nå längre än lagar och 
regler. Det gemensamma målet är att före 2025 – inom en generation – nå en hållbar bygg- och 
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fastighetssektor främst inom tre prioriterade områden; hälsosam innemiljö, effektiv energianvändning 
och effektiv resursanvändning. 

 

 

 

(www.byggabodialogen.se) 

 
 

2.3.3. BQR 

Rådet för byggkvalitet är ett forum för att främja samverkan, stärka kvalitetsutvecklingen och verka 

för ett ökat engagemang för kvalitetsfrågor inom bygg-, anläggnings- och fastighetssektorn.  

Rådet för byggkvalitet, bildades på regeringens initiativ, i maj 2001 med uppgift att främja 

samverkan, stärka kvalitetsutvecklingen och verka för ett ökat engagemang för kvalitetsfrågor inom 

bygg- och fastighetssektorn. BQR är ett forum för samverkan mellan sektorns samtliga 

aktörsgrupper där kvalitetsfrågor av övergripande karaktär kan behandlas i en kreativ miljö där alla 

parter/aktörer är inbjudna att medverka. I rådet finns företrädare för ägare, byggherrar och 

förvaltare likaväl som för entreprenörer, arkitekter, materialtillverkare. Här finns också statliga 

myndigheter, kommuner och landsting representerade. Det som gör rådet helt unikt är att det också 

är öppet för medverkan från slutkunder/brukare. 

BQR:s verksamhetsidé är att utifrån gemensam helhetssyn och grundläggande värderingar utvärdera 

och påverka hela sektorns kvalitetsutveckling i riktning mot noll fel, nöjda kunder och 

ändamålsenliga produkter samt ökad lönsamhet. (www.bqr.se)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

2.3.4. Kretsloppsrådet 

Kretsloppsrådet är en ideell förening med syftet att "byggsektorn genom ett frivilligt åtagande, skall 

uppnå ett trovärdigt, effektivt, systematiskt och samordnat miljöarbete som leder till ständiga 

http://www.byggabodialogen.se/
http://www.bqr.se/
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miljöförbättringar. Åtagandet bygger på samverkan med myndigheterna, har lagstiftningen som bas 

och fungerar enligt marknadsekonomiska principer”. I Kretsloppsrådet har bygg- och 

fastighetssektorn arbetat med ett frivilligt producentansvar med syftet att uppnå en hållbar byggd 

miljö. Genom detta arbete har sektorn visat att den på frivillig grund kan begränsa sin negativa 

miljöpåverkan. Producentansvaret formulerades i ”Miljöprogram 2010”. Inom ramen för 

”Miljöprogram 2010” har flera viktiga dokument utvecklats. Kretsloppsrådet ombildades 2010 till 

”Nya” Kretsloppsrådet med syftet att säkra resultatet av det arbete som bedrivits och vara en ”nod” 

för sektorns fortsatta miljöarbete. Alla medlemsorganisationer inom Bygg- och fastighetssektorn är 

välkomna att bli medlemmar i ”Nya” Kretsloppsrådet 

(http://www.kretsloppsradet.com/web/page.aspx?refid=10) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

För att skapa ett heltäckande och samordnat engagemang inom bygg- och fastighetssektorn bildades 

1994 Byggsektorns Kretsloppsråd − ett omfattande nätverk med representanter från hela sektorn. 

Kretsloppsrådet ska verka för att samordna sektorns växande miljöintresse och vara en stark 

drivkraft för ett uthålligt kretsloppssamhälle. Kretsloppsrådets primära uppgift är att fungera som 

kontaktorgan för intressenterna i bygg- och fastighetssektorn gentemot Miljödepartementet och 

myndigheterna, bl.a. (framförallt Boverket och Naturvårdsverket). 

(http://www.kretsloppsradet.com/web/page.aspx?refid=10) 

 

Kretsloppsrådet har en struktur baserad på fyra grupperingar inom sektorn:  

1. Byggherrar och fastighetsägare  

2. Arkitektföretag och tekniska konsultföretag 

3. Byggindustri 

4. Byggmaterialindustri  

Den ideella föreningen har ett trettiotal medlemmar. Ledande organisationer inom bygg- och 

fastighetssektorn. Rådet tillkom som "ett nätverk för att samordna sektorns växande miljöintresse 

http://www.kretsloppsradet.com/web/page.aspx?refid=10
http://www.kretsloppsradet.com/web/page.aspx?refid=10
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och vara en stark drivkraft för ett uthålligt kretsloppssamhälle". 

Genom Kretsloppsrådet har bygg- och fastighetssektorn arbetat med ett frivilligt producentansvar 

med syftet att uppnå en hållbar byggd miljö. Producentansvaret formulerades i ”Miljöprogram 

2010”. Sektorn har därigenom visat att den på frivillig grund kan begränsa sin negativa 

miljöpåverkan. Genom ”Miljöprogram 2010” har flera viktiga dokument utvecklats. 

(www.kretsloppsradet.com) 

 

2.3.5. Byggkommittén 

Den 7 oktober 2004 utsåg regeringen Sonny Modig till nationell byggsamordnare för att 

tillsammans med företrädare för byggnads-, fastighets- och anläggningssektorerna 

(samhällsbyggnadssektorn) bygga upp och samordna ett utvecklingsprogram för den svenska 

samhällsbyggnadssektorn. Arbetet startade den 1 december 2004 och för att genomföra uppdraget 

bildades Byggkommittén (Fi 2004:15).  

Byggkommittén ska enligt regeringens direktiv söka nära samverkan med näringslivet, berörda 

myndigheter, pågående utredningar inom området samt organisationer för att programmet ska få en 

bred förankring och stimulera till ständiga förbättringar. 

Utvecklingsprogrammet heter, Utmärkt! Samhällsbyggnad, och har tagits fram i nära samverkan 

med samhällsbyggnadssektorns aktörer. (www.byggkommitten.se) 

 

2.3.6. Utmärkt! Samhällsbyggnad 

Det övergripande målet för utvecklingsprogrammet, Utmärkt! 

Samhällsbyggnad, är en effektiv, lönsam och attraktiv 

samhällsbyggnadssektor.  

2.4.  Forskning 

2.4.1. SBUF 

Svenska Byggbranschens Utvecklingsfond, SBUF, instiftad 1983, är byggbranschens egen 

organisation för forskning och utveckling med nära 5000 anslutna företag i Sverige. SBUF verkar 

för att utveckla byggprocessen så att det skapas bättre affärsmässiga förutsättningar för 

entreprenörer och installatörer att utnyttja forskning och driva utvecklingsarbete. Bakom SBUF står 

Sveriges Byggindustrier, VVS Företagen, Ledarna, Svenska Byggnadsarbetareförbundet och 

SEKO.  

2.4.2. CERBOF 

CERBOF − Centrum för Energi- och Resurseffektivitet i Byggande och Förvaltning − är ett 

program för forskning och innovation, initierat av Energimyndigheten. Programmet CERBOF drivs 

i samverkan med aktörer inom byggsektorn, och kanslifunktionen upprätthålls av BIC. CERBOF:s 

vision är att all energi- och resursanvändning inom bebyggelsen är effektiv och långsiktigt hållbar 

och att byggnader har god inomhusmiljö. CERBOF:s uppgift är ett vara den ledande mötesplatsen 

där stat, näringsliv, akademi och brukare stimulerar tillkomsten av relevanta forsknings- och 

innovationsprojekt. CERBOF:s verksamhet skall bidra till att resultaten nyttiggörs i kommersiella 

http://www.kretsloppsradet.com/
http://www.byggkommitten.se/
http://www.bygg.org/
http://www.vvsforetagen.se/
http://www.ledarna.se/
http://www.byggnads.se/
http://www.seko.se/
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produkter, tjänster, system eller metoder. Forskning, utveckling och demonstration som stöds skall 

bidra till att nationella energi- och miljömål nås samt att svenskt näringslivs konkurrenskraft stärks. 

CERBOF:s programverksamhet drivs inom två områden: 

 Byggnaden som tekniskt energisystem  

 Beteende, processer och styrmedel  

 

CERBOF har en tydlig ambition att knytas till multinationell samverkan 

(http://www.cerbof.se/sa/node.asp?node=40) 

 

2.4.3. FORMAS – forskningsrådet för miljö, areella näringar och 
samhällsbyggande 

Forskningsrådet Formas stödjer grundforskning och behovsstyrd forskning inom områdena miljö, 

areella näringar och samhällsbyggande. Formas främjar en ekologiskt hållbar tillväxt och utveckling 

i samhället, mång- och tvärvetenskaplig forskning samt internationellt forskningssamarbete. 

Forskningsrådet ansvarar vidare för information om forskning och forskningsresultat.  

 

Formas tre huvudområden är:  

 Miljö och natur  

 Areella näringar, djur och livsmedel  

 Samhällsbyggande 

 

Formas är ett statligt forskningsråd som ligger under Miljödepartementet. Det innebär att Formas 

får huvuddelen av sina ekonomiska anslag från Miljödepartementet. Resterande anslag kommer från 

Jordbruksdepartementet. (www.formas.se) 

 

 

2.4.4. BIC − Byggsektorns Innovationscentrum 

Byggsektorns Innovationscentrum (BIC) drivs och ägs av medlemsföretag i bygg- och 

fastighetssektorn och arbetar sektorsövergripande med att förbättra innovationsklimatet, stödja 

innovationsarbete och stärka medlemmarnas konkurrenskraft. Verksamheten genomförs 

tillsammans med medlemmarna, och i samverkan med nationella och internationella nätverk t.ex. 

forskning och innovation i samverkan med Formas. Samarbetet rör flera frågor rörande generering 

av ny kunskap genom forskning samt nyttiggörande av ny kunskap genom innovation. En 

forskningsstrategi har upprättats i samarbete och en programverksamhet benämnd Formas-BIC. 

(www.bic.nu) 

 

http://www.cerbof.se/sa/node.asp?node=40
http://www.formas.se/
http://www.bic.nu/
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2.4.5. Formas-BIC 

Formas har i samarbete med Byggsektorns Innovationscentrum (BIC) tagit fram en 

Forskningsstrategi för hållbart samhällsbyggande som ska ligga inom ramen för den dialog som 

regeringen och näringslivet genomfört som går under namnet ”Bygga, Bo och förvalta för 

framtiden” dvs. Bygga-bo-dialogen. Byggsektorns produkter har en lång livslängd. Därför betonas i 

denna strategi för hållbart samhällsbyggande vikten av att anlägga ett livscykelperspektiv samt 

möjligheten till rationellt underhåll och flexibel ombyggnad och utbyggnad. (Forskningsstrategi för 

hållbart samhällsbyggande, 2004) 

Genom ett samarbete mellan Formas och Byggsektorns Innovationscentrum, BIC, satsar staten 

genom Formas 30 miljoner kronor per år på byggforskning. Miljö, förnyelse och tillväxt står i 

fokus.  

Effekter på människors hälsa, miljöpåverkan och resursanvändning i bygg- och fastighetssektorn är 

högt prioriterade områden. Tanken är att samarbetet mellan Forskningsrådet för miljö, areella 

näringar och samhällsbyggande (Formas) och (BIC) ska leda till ekonomisk tillväxt i byggsektorn, 

som är en av Sveriges största näringar. Formas anslår högst 30 miljoner kronor per år för tillämpad 

forskning med start under 2004. Lika mycket förväntas i samfinansiering från medverkande parter 

inom bygg- och fastighetssektorn. Detta är den andra utlysningen i samarbetet mellan Formas och 

BIC. En första utlysning har redan genomförts och 25 miljoner kronor har i år tilldelats fjorton 

mycket intressanta forskningsprojekt som bedöms främja en hållbar utveckling.  

Utlysningen inriktas främst mot följande områden:   

 Miljö och kretslopp 

 Energianvändning 

 Processer 

 Informations- och kommunikationsteknik (ICT) 

 Byggherrerollen 

Samarbete med byggsektorns parter förutsätts liksom ett internationellt perspektiv i arbetet. 

(http://www.formas.se/formas_templates/Page____399.aspx) 

 

2.5. Energianvändning 

 

Bebyggelsen i Sveriges står idag för ca 40 % av den totala energianvändningen. Projektet 

Energiframsyn Sverige I Europa visar i sina framtidsbilder att det fortfarande finns en stor potential 

för energieffektivisering i bebyggelsen. Energianvändningen under en byggnads livscykel innebär 

en stor resursutarmning och utgör också det enskilt största bidraget till en byggnads miljöpåverkan. 

(Forskningsstrategi för hållbart samhällsbyggande, 2004) 

 För att minska miljöbelastningen av energianvändningen behövs bl.a. att fossila bränslen byts ut 

mot förnyelsebara energikällor. Att fjärrvärmenätet byggs ut och om skatter och energipriser höjs 

kommer antagligen ännu fler fastighetsägare att byta energikälla för uppvärmning. Att ändra sitt 

energisystem i fastigheter, sparkampanjer och ökat genomslag för energisnåla apparater i hemmen 

är exempel på åtgärder som kan minska den totala energianvändningen.  ( www.boverket.se ) 

http://www.formas.se/formas_templates/Page____399.aspx
http://www.boverket.se/
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Idag är miljöbelastningen från energisystemet för stor. Följderna blir skadliga utsläpp till luften och 

att klimatet påverkas. För att minska miljöpåverkan behövs ett långsiktigt tänkande som ställer ett 

stort krav på byggbranschen. En ökad helhetssyn är nödvändig för att uppfylla komfort- och 

funktionskraven men även krav på energieffektivitet och miljöanpassning. (Energimyndigheten, 

Naturvårdsverket och Boverket, 2002) 

 Målet är att miljöbelastningen från energianvändningen i bostäder och lokaler minskar och är lägre 

år 2010 än år 1995. Detta ska bl.a. ske genom att den totala energianvändningen effektiviseras för 

att på sikt minska. ( www.boverket.se ) 

För en byggnad är energianvändning och miljöpåverkan som störst i förvaltningskedet ca 80−90 %. 

Därför är det nödvändigt att erfarenheter från förvaltningsskedet återförs till arkitekter och 

projektörer av nya hus, så att man kan inrikta sig på låga energikostnader och en låg miljöpåverkan. 

(Energimyndigheten, Naturvårdsverket och Boverket, 2002) 

 

2.5.1. Energideklaration 

Den första oktober 2006 infördes lagen om energideklarationer för byggnader. Enligt denna lag, 

SFS 2006:985, har den som för egen räkning uppför eller låter uppföra en byggnad skyldighet att 

energideklarera den. Lagen omfattar även befintliga byggnader, såsom byggnader för nyttjanderätt 

och specialbyggnader. Den som äger byggnaden är skyldig att tillhandahålla en energideklaration 

som inte är äldre än tio år.  

En energideklaration beskriver hur effektiv en byggnad är från energisynpunkt. Den ger även 

möjlighet till jämförelser med liknande byggnader. I samband med att den görs får man också veta 

om byggnaden kan förbättras, hur energianvändningen kan minskas och driftskostnaderna sänkas.  

Energideklaration berör den som är ägare av 
− Flerbostadshus med hyres- och/eller bostadsrätt. 

– En villa som säljs 

− En annan byggnad som hyrs ut. 

Alltså hyres- eller bostadsrätter som till exempel kontor, butiker, hotell, en- eller tvåbostadshus 

− Specialbyggnad över 1 000 kvm. 

Exempelvis simhallar, skolor, vårdbyggnader och biografer.  

Energideklarationens innehåll 

1. Byggnaders energimässiga egenskaper 

2. Om obligatorisk funktionskontroll av ventilationssystemet har utförts i byggnaden 

3. Om radonmätning har utförts i byggnaden 

4. Rekommendationer om kostnadseffektiva åtgärder för att effektivisera energianvändningen med 

beaktande av god inomhusmiljö 

5. Referensvärden, som gör det möjligt för konsumenter att bedöma byggnadens energiprestanda 

och att jämföra byggnadens energiprestanda med andra byggnaders.  

Energideklarationen är ett bra verktyg för att se hur man kan minska energiåtgången i sin byggnad. 

Deklarationen görs av en energiexpert tillsammans med byggnadsägaren. Behovet av åtgärder styrs 

av om expertens rekommendationer på åtgärder kan få negativa effekter på exempelvis 

inomhusmiljön eller byggnadens kulturvärde. Målet är alltid att sänka energianvändningen. Endast 

godkända företag (ackrediterade av SWEDAC) får utföra energideklarationer. ( www.boverket.se ) 

http://www.boverket.se/
http://www.boverket.se/
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2.5.2. Miljöarbetet i byggbranschen 

Bygg- och fastighetssektorn har väldigt stor inverkan på miljöbelastningen i vårt land. Den 

använder årligen 75 miljoner ton material. Sektorn kallas ofta för 40 % -sektorn i 

miljösammanhang eftersom den ställs ansvarig för cirka 40 % av energi- och 

materialresursanvändningen samt 40 % av den totala mängden människogenererat avfall 

(UNEP, 2003 ). Den står även för 10 % av transportarbetet. Den byggda miljön spelar en stor 

roll i arbetet för hållbar utveckling, eftersom byggsektorns miljöbelastning väger tungt för vårt 

samhälles totala belastning (Forsberg, 2003). 

Om man ska uppnå målet hållbar samhällsutveckling krävs det stora insatser från såväl statens 

sida som från näringslivet och kommunerna. Det gäller att ta reda på hur vi ska bygga, förvalta 

och bo för att få så liten belastning på miljön som möjligt och ändå tillgodose människornas 

behov. Visst kan det vara lönsamt att vara hållbar. Det gäller att se det som sin affärsidé. Det 

finns pengar att tjäna för de företag som inser det. Att vara hållbar innebär för företag främst två 

saker, nämligen att värna om sin personal och om miljön. Miljöarbetet kan vara en del i en 

medveten strategi för att förbättra företagets konkurrenskraft, men det kan även bidra till att 

förbättra företagets allmänna affärsstrategi och egenskaper vilket på sikt bidrar till ökad 

lönsamhet. 

2.6. Vem har ansvaret?  

2.6.1. Boverket 

 

 

Boverket har ett så kallat sektorsansvar, dels för byggsektorn inom miljöarbetet, dels för 

miljöfrågor. De ska också samordna, följa upp och rapportera hur miljökvalitetsmålet God bebyggd 

miljö uppfylls, och ansvarar för den övergripande miljömålsfrågan om fysisk planering och 

hushållning med mark och vatten samt byggnader. Av betydelse från ekonomisk – men också social 

och ekologisk – synpunkt är ett byggande som långsiktigt uppfyller samhällets kvalitetskrav och en 

planering som främjar investeringar för en hållbar tillväxt och en balanserad regional utveckling. 

(http://www.regeringen.se/content/1/c6/01/76/42/cb1f06c1.pdf) I skrivelsen Regeringens skrivelse 

− En svensk strategi för hållbar utveckling Skr. 2003/04:129. 

 

God bebyggd miljö 

"Städer, tätorter och annan bebyggd miljö ska utgöra en god och hälsosam livsmiljö samt medverka 

till en god regional och global miljö. Natur- och kulturvärden ska tas till vara och utvecklas. 

Byggnader och anläggningar ska lokaliseras och utformas på ett miljöanpassat sätt och så att en 

långsiktigt god hushållning med mark, vatten och andra resurser främjas." 

– Riksdagens definition av miljökvalitetsmålet. 

(http://www.miljomal.se/sv/Miljomalen/15-God-bebyggd-miljo/) 

 

  

Boverkets uppgifter inom ansvarsområdet är t.ex. att: 

http://www.regeringen.se/content/1/c6/01/76/42/cb1f06c1.pdf
http://www.miljomal.se/sv/Miljomalen/15-God-bebyggd-miljo/
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 Främja en hållbar utveckling 

 Inom ramen för sektoransvaret för miljöfrågor vara samlande, stödjande och pådrivande för att 

integrera miljöfrågor i de verksamheter som bedrivs inom sektorn 

 Följa tillämpningen av plan- och bygglagen, byggnadsverkslagen samt delar av miljöbalken 

samt förordningar till dessa, utvärdera effekterna av tillämpningen och lämna förslag till 

regeringen om vilka åtgärder som behövs för att syftet med reglerna ska nås 

 Bygga upp och sprida kunskap om sektorns miljöpåverkan och dess utveckling 

 

Den viktigaste uppgiften enligt Boverket är att ta hand om de byggnader och boendemiljöer som 

finns. Det handlar bland annat om att spara energi, öka tillgängligheten och förbättra vardagsmiljön. 

Andra prioriterade uppgifter är att föra in människors roll i miljömålsdiskussionerna och att arbeta 

för det goda boendet i hela landet.( www.boverket.se ) 

2.6.2. Byggherren 

Byggherre är den som för egen räkning utför eller låter utföra byggnads- anläggnings- och 

installationsentreprenader. (AB04) 

 

Ett byggprojekt ska leda till en färdig ”produkt” i form av ett byggnadsverk även kallad byggobjekt. 

Ordet byggnadsverk är ett sammanfattande begrepp av byggnader och anläggningar.  

Hur byggobjektet (byggnadsverket) kommer se ut och fungera preciseras enligt vissa krav och 

önskemål från byggherrens sida. I de flesta fall är byggherren även beställare av hela byggprojektet. 

Det är byggherren som ansöker om bygglov och har det juridiska ansvaret och är skyldig att följa 

plan- och bygglagen. Byggherren kan vara en privatperson, ett företag eller en organisation. De kan 

vara en ny byggnation eller en om- eller tillbyggnad. Byggherren kommer som regel att äga 

byggnadsverket. Om byggherren inte tänker bygga själv, upprättas ett avtal med en entreprenör som 

ska utföra själva byggarbetet. I ett sådant entreprenadavtal finns två parter: beställaren och 

entreprenören. Byggherren är beställare av entreprenaden. Byggentreprenören är nutidens 

byggmästare förutom ”ritandet” som övertagits av arkitekterna. (Nordstrand, 2000) 

Självklart påverkas byggherrens styrning under produktionstiden av vald entreprenadform. Delad 

entreprenad kräver att samordningen fungerar och det administrativa arbetet blir stort. Vid en 

totalentreprenad har byggherren enbart ett avtal med en part, entreprenören som även ansvar för 

projekteringen. (Söderberg 2005) 

2.6.3. Byggherrens ställning och konkurrensen 

Byggherrarnas kompetens har inte kunnat upprätthållas under de senaste åren, men samtidigt har 

just kravet på styrka och kompetens gentemot byggentreprenörerna ökat. 

Det har blivit ett problem att beställarna av byggentreprenader idag har sämre kunskaper och en 

betydligt svagare ställning än tidigare. Den vanligaste ”beställaren” som bygger bostäder är en 

bostadsrättsförening med enskilda konsumenter. Byggföretagen har däremot på många sätt stärkt 

sitt inflytande över byggandet. Det har lett till en obalans mellan parterna. Svaga beställare riskerar 

att själva få svara för byggfel, och har små möjligheter att påverka byggnadernas utformning, pris 

och kvalitet. Svaga beställare leder även till dålig konkurrens. För att komma till rätta med 

problemen föreslår byggkommissionen en rad åtgärder för att stärka beställarnas ställning, bland 

annat utbildning.  

http://www.boverket.se/


 

32 

 

2.6.4. Byggherren som förändringsagent 

Byggherren har som förändringsagent en nyckelroll i förnyelsen av byggsektorn och sektorns 

produkter mot en hållbar utveckling av den byggda miljön, såväl för samhällets miljömål som 

sociala aspekter och ekonomi i vid mening. (www.formas.se) 

Byggherren som ägare och finansiär avgör vilken långsiktig kvalitet som erbjuds kund och hur 

kraven från kunder och samhälle ska tillgodoses.  

 

Byggherren som beställare av byggsektorns tjänster och produkter är den som styr processen från 

idé till genomförande och den som därigenom skapar förutsättningar för användning och teknisk 

förvaltning under byggnaders och anläggningars mångåriga verksamhet. 

 

2.7. Miljö- och byggstyrning 

Beställare kräver av konsulter, entreprenörer och underentreprenörer att de ska använda 

välfungerande kvalitets- och miljöstyrningssystem i pågående eller framtida projekt. Kraven 

formuleras i administrativa föreskrifter i dagligt tal även kallad AF-delen som ingår i 

förfrågningsunderlaget och som sedan blir bindande när man skrivit kontrakt, då de ingår i 

kontraktshandlingarna. För att entreprenören och ska kunna uppfylla dessa krav måste de införa 

rutiner för kvalitets- och miljöarbete i sin verksamhet i form av ”kvalitets- och miljöplaner” som 

ofta ersätts av begreppet ”verksamhetsplan”. Kvalitets- och miljöstyrning blir på så sätt en del av 

byggstyrningen som avser byggentreprenörens styrning av sin byggproduktion. 

(Nordstrand och Révai, 2002) 

2.7.1. Miljöstyrning 

I entreprenörens byggstyrning ingår en del miljöstyrning. Under produktion måste man ta i 

beaktande hur miljön påverkas (marken, energianvändning, avgaser, buller damm, avloppsutsläpp, 

källsortering och sophantering). Vid planering av inköp granskas byggmaterial och leverantörer. 

(Nordstrand, 2002) 

2.7.2. Miljöledningssystem 

Idag arbetar de flesta verksamheter med sina miljöfrågor med hjälp av ett miljöledningssystem. 

Genom att införa ett miljöledningssystem kan företag och organisationer ta ett samlat grepp om sitt 

miljöarbete och genomföra det på ett strukturerat och effektivt sätt. Det finns olika sätt att bygga 

upp ett sådant system, men de två vanligaste är ISO14001 och EMAS (Eco Management and Audit 

Scheme). EMAS är Europeiska unionens frivilliga förordning för miljöstyrning och miljörevision. 

The International Organization for Standardization (ISO), är den organisation som tar fram 

internationella standarder inom olika områden. År 1996 tog man fram en ny standard för 

miljöledningssystem kallad ISO 14001. Man har även tagit fram andra miljö standarder tex 

miljörevision, miljömärkning, miljöprestanda och livscykelanalyser. (Arbetarskyddsnämnden 1999) 

En studie visar att år 2002 hade så många som 90 % av företagen inom svensk bygg- och 

fastighetssektor med mer än 50 anställda en miljöpolicy, och 80 % av alla företag i undersökningen 

hade infört eller höll på at införa ett miljöledningssystem (Baumann m.fl., 2003). 
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2.7.3. Miljöklassning 

Miljöledning och miljöklassning är ett viktigt forskningsområde enligt Bygga-bo-dialogen, och då 

speciellt delutredningen Klassning av bostäder och lokaler. Där påpekas ett antal frågeställningar 

med bygganknytning som ytterligare måste belysas av forskning innan ett klassningssystem kan tas 

i bruk. 
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3 Syfte och metod 

Examensarbetet kommer att genomföras med hjälp av en enkätundersökning samt djupare 

intervjuer med byggherrar, fastighetsägare och med dem som lämnat uppgifter till tidigare 

värderingar med Miljöbelastningsprofilen. Dessa har sedan analyserats för att hitta möjligheter för 

ökad användning av LCA-baserade verktyg såsom MBP.  

Syftet med enkäten är främst att identifiera viktiga hinder hos olika aktörer, mot att mer regelbundet 

använda datorbaserade LCA-verktyg (speciellt Miljöbelastningsprofilen) för utvärdering av 

kommande investeringsprojekt och/eller för byggnader i drift. 

Enkäter och intervjuer ska ligga till grund för utvärdering och analys kring aktörsbehov och krav på 

LCA-baserade verktyg, samt av hinder och möjligheter för ökad användning. Resultaten skall bidra 

till identifiering av hinder som finns mot ökad användning av sådana verktyg. 

3.1. Vad är vi intresserade av att få veta och av vem? 

Vi är intresserade av hur byggbranschen i Sverige förhåller sig till miljöfrågor. Vad gör man idag? 

Vad har man för inställning och attityd? Vad har man för kunskap om olika verktyg? Vilka kan vara 

framtida användare av Miljöbelastningsprofilen? Vad använder man och vad tycker man om det 

som används? Hur ser man på framtida behov? Dessa huvudfrågor och några till vill vi få svar på. 

Frågan blir då till vilka vi ska ställa frågorna? Vilka ger relevanta och trovärdiga svar? Vilka 

representerar branschens åsikter om miljöfrågor? Vilka har en möjlighet att påverka utvecklingen i 

branschen?  

Svaret blir de personer/organisationer som är delaktiga aktörer i en byggprocess. Vilka är då de? De 

måste ha insikt och inflytande! De måste vara tillräckligt stora för att kunna påverka eller bilda 

opinion. De måste ha resurser och erfarenhet. Vår utgångspunkt är att dessa personer finns bland 

följande aktörer och intressenter: 

 

Beställare/Byggherrar 

Byggföretag/Byggentreprenörer 

Förvaltare/Fastighetsägare 

Konsulter/Arkitekter 

Myndigheter 

Intresseorganisationer 

Forskare 

3.2. Problemformulering 

Miljöbelastningsprofilen är svensk livscykelanalys(LCA)-baserade verktyg för den byggda miljön. 

Utvecklingen av MBP hade hittills varit utbudsstyrd (snarare än efterfrågad av byggsektorn), och 

därför hade den tänkta användargruppen fått väldigt lite utrymme för deltagande i processen. Syftet 

med detta examensarbete var att identifiera viktiga hinder hos olika aktörer, mot att mer regelbundet 

använda datorbaserade LCA-verktyg (speciellt Miljöbelastningsprofilen) för utvärdering i 

investeringsprojekt och för byggnader i drift. Men även att hitta möjligheter och fördelar för MBP, 

så att verktyget kom att användas mycket mera. Forskningsgruppen hade ett stort antal frågor som 
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de ville ha svar på och redan från början hade man en klar bild att svaret på dessa frågor skulle fås 

med en enkätstudie baserad på den grupp av människor som redan varit i kontakt med 

Miljöbelastningsprofilen eller hade stor kunskap om miljöfrågor, främst då LCA-baserade verktyg. 

Frågorna handlade om bakgrund, ansvar, attityder, drivkrafter bakom miljöarbetet i byggsektorn, 

erfarenhet av miljöbedömningsverktyg (särskilt LCA-baserade), nuläget, kunskap, förståelse och 

tankar om framtiden. Enkäter och intervjuer ska ligga till grund för utvärdering och analys om 

aktörsbehov och krav på LCA-baserade verktyg, samt för utvärdering och analys av hinder och 

möjligheter för ökad användning. Dessa resultat skall bidra till identifiering av hinder som finns 

mot ökad användning av sådana verktyg.  

3.3. Frågorna var uppdelade i följande huvudfrågor:  

3.3.1. Hur ser miljöarbetet i Sverige ut i byggsektorn 

 Bakgrund: Vad har man för bakgrund? 

 Ansvar: Hur ser man på ansvarsfördelning?  

 Attityder: Hur förhåller man sig till LCA? 

 Drivkrafter: Hur ser man på påverkan och inflytande? 

3.3.2. Erfarenhet om miljöbedömningsverktyg (särskilt LCA-baserat) 

 Nuläge: Vad gör man idag? 

 Kunskap och förståelse: Vad vet man om olika verktyg?  

 Framtiden: Vad har man för behov och önskningar? 

3.4. Enkätfrågorna (Det vi vill ta reda på) 

1. Vilken typ av organisation tillhör Du?  

2a. Vilken befattning har Du? 2b. Hur många år har Du haft den befattningen? 

3a. Vilken av följande aktörer anser Du har störst ansvar för att driva frågor om miljö och 

hållbar utveckling framåt i byggsektorn? 3b. Varför tycker Du så?  

4. Hur stort ansvar för miljöfrågor i byggbranschen tycker Du att följande aktörer har? 

5a. Vilken/vilka av följande aktörer skulle Du vilja se agerade mer kraftfullt på miljö- och 

hållbarhetsområdet. 5b. Varför tycker Du så?  

6. Hur stort inflytande anser Du att följande aktörer har att påverka miljö- och 

hållbarhetsarbetet i byggsektorn? 

7. Vem/vilka anser Du har störst betydelse för hur Din organisation bedriver sitt miljöarbete? 

8. Vilka är de främsta drivkrafterna bakom Din organisations miljö- och hållbarhetsarbete?  

9. Hur mycket vet Du om hållbar utveckling? 

10. Hur arbetar Du med miljöfrågor i Din organisation?  

11a. Vilken betydelse tycker Du att forskning har för byggsektorns miljöarbete? 11b. Hur 

viktigt tycker Du det är att Din organisation själv deltar i forskning inom miljöområdet? 

12a. Hur skulle Du vilja att Din organisation positionerade sig beträffande miljöarbetet i 



 

37 

 

byggsektorn? 12b. Var anser Du att Din organisation ligger med sitt miljöarbete idag? 

13. Hur viktigt tycker Du det är att Din organisation syns i debatten om hållbar utveckling? 

14a. Använder Du dig av något hjälpverktyg för att bedriva miljöarbete? 14b. Om ja, 

vilket/vilka redskap? 14c. Varför använder Du just det verktyget/de verktygen? 14d. I vilket 

sammanhang ser Du det som viktigast att använda det/dem? 14e. Vad är fördelarna och 

nackdelarna med verktyget/verktygen? 

15a. Känner Du till LCA-baserade verktyg? 15b. Om ja, vilka känner Du till? 15c. Använder 

Du något sådant LCA-baserat verktyg? 15d. Varför då? 

16a. Känner Du till Miljöbelastningsprofilen? 16b. Om ja, på vilket sätt kom Du i kontakt med 

den?  

17. Hur ser Du på användningen av LCA-baserade verktyg, såsom Miljöbelastningsprofilen? 

18. Vilka fördelar och nackdelar ser Du med LCA-baserade verktyg?  

19. Hur tror Du att LCA-baserade verktyg kommer att användas i framtiden? 

20. Anser Du att det pågående miljöarbetet i bygg- och fastighetssektorn leder till verkliga 

miljöförbättringar? 

21. Vad anser Du om bygg- och fastighetssektorns arbete inom det bredare området hållbar 

utveckling? 

22. Om Du fick önska endast en sak om framtiden med avseende på arbetet med miljö och 

hållbar utveckling inom bygg- och fastighetssektorn, vad skulle Du då önska? 

 

 

3.5. Frågeställningar bakom djupintervjufrågorna 

Djupintervjuer gjordes också med åtta av bidragen i frågeformuläret, för att förbättra de uppgifter 

som kom in samt på tydligare svar på dessa huvudfrågor. 

3.5.1. Nulägesanalys: 

Hur förhåller sig allmänheten till användandet av LCA-baserade verktyg? Vad används och 

vad görs egentligen idag? Hur stort steg är det till ett ökat användande av LCA-baserade 

verktyg såsom Miljöbelastningsprofilen? 

3.5.2. Efterfrågan: 

Utvärdering av nuvarande version av Miljöbelastningsprofilen, vad är överflödigt och vad 

vill beslutsfattarna egentligen ha reda på? Hur långt ska man gå innan det blir för krångligt? 

När det är lämpligt att använda miljöbelastningsberäkningarna? 

3.5.3. Arbetsinsats/Förståelse: 

Vilka förväntningar och krav ställs på omvärlden för användande av verktyget? Hur stor 

arbetsinsats (och till vilken kostnad) kan man kräva för framtagande av indata? Verktyget är 

komplext och inte helt enkelt att förstå, det kräver tid att sätta sig in i. Hur mycket måste 

användaren kunna för att förstå och kunna tolka resultaten och använda verktyget? Vad gör 
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att ett verktyg är lätt att använda och förstå? Vad läser olika personer ut av olika resultat? 

Hur mycket arbete är användarna beredda på att lägga ner? 

 

3.6. Frågor till djupintervjuerna 

Frågorna berör områdena:  

 

 Användning 

 Innehåll 

 Redovisning 

3.6.1. Frågor kring hur verktyget kan användas 

 

Hur tror ni att LCA-baserade verktyg kan användas i byggprocessen? 

Ex. Krav vid upphandling, i olika skeden, kopplat till MKB, uppföljning av miljömål/projekt, 

kunskapsåterföring. 

 

Hur skulle ni vilja att sådana verktyg användes? 

Ex. Vill ni ha ett eget verktyg att laborera med, vill ni att någon utomstående ”expert” ska göra det 

åt er, tycker ni det verkar tidskrävande, jobbigt?  

Vad anser ni är skälig tid för att bli insatt hur ett sådant ”program” såsom 

miljöbelastningsprofilen fungerar? 

 

3.6.2. Frågor kring vad metoderna ska innehålla 

 

Vad förväntar ni er att verktyg såsom Miljöbelastningsprofilen kan ge er som företag? 

 

Vad är viktigast att verktygen ger svar på för frågor? Vilka svar vill ni att verktyget kan 

svara på? 

Ex. Ska de kopplas ihop med andra verktyg, kopplas till nationella miljömål? Vilka miljöproblem 

anser ni vara viktigast att titta på? T.ex. växthuseffekten, försurning. Vill ni ha med farligt avfall, 

farliga ämnen och i sådana fall hur? Uträknat till ekotoxicitet, humantoxicitet eller rakt av 

redovisat? Vill ni ha med inomhusmiljö, koppling till LCC eller naturresurser/resursknapphet? 

 

Är verktygen som finns idag för krångliga? Hur skulle ni vilja att de såg ut? 

Ex. Nu ingår mycket detaljerat, materialmängder etc. Vill man att de bara fokuserar på en sak t.ex. 

energi? Har något glömts bort? Hur kan man göra dem mer lättanvända? Varför tror ni inte att de 

används i större utsträckning? Vilka hinder finns? 

 



 

39 

 

3.6.3. Frågor kring resultat, vad ska metoderna redovisa 

 

Vad skulle ni vilja att verktygen gav för resultat? 

Ex. I form av miljöpåverkanskategorier, gradering, betyg, miljömärkning; vill man ha viktning av 

resultaten, klasser (godkänd, bättre än ...)? Vill man ha noggranna resultat, fingervisande resultat 

eller räcker det om det markeras när det är galet? Vill man kunna tolka resultaten själv eller ska 

experthjälp krävas? 

 

3.7. Avgränsningar inom urvalet 

 

Nu när frågorna tagits fram, måste vi även bestämma till vem/vilka vi ska ställa dessa frågor. För att 

få fram vårt urval var vi tvungna att göra avgränsningarna nedan. Därför ställde vi oss en del frågor 

om vilka dessa aktörer är. 

3.7.1. Urvalsprocessen 

Vad är vi främst intresserade av?  

Hur man förhåller sig till LCA-baserade verktyg.  

Vilken del av populationen/befolkningen är vi intresserade av? 

 Byggbranschen i Sverige. 

Vilka menar vi med byggbranschen?  

Vi är inte intresserade av alla som är inblandade i alla byggprojekt utan bara byggnader. De 

som är i anläggningsbranschen är inte intressanta, då undersökningen gäller LCA-baserad 

miljövärdering av byggd miljö. Vi är inte intresserade av privatpersoner som tillfälligt blir 

involverade i projekt när man t.ex. bygger sitt eget hem. 

Är det alla i Sverige som arbetar i branschen med byggnader? 

Vi är intresserade av dem som idag arbetar med miljöfrågor i byggbranschen. Visst skulle vi 

vilja veta allas inställning, men främst är vi intresserad av dem som påverkar och ställer 

krav på byggbranschen och av dem som ska uppfylla kraven som består av lagar, 

förordningar, föreskrifter och allmänna råd angående miljön. 

Vi kallar dem för kravställare och uppfyllare av miljöfrågor. 

Vilka är de? 

Kravställare är myndigheter, forskare och intresseorganisationer.  

Uppfyllare är beställare/beställarorganisationer, byggföretag dvs. byggentreprenörföretag, 

förvaltare/förvaltarorganisationer och byggkonsultföretag 

Är det alla kravställare och uppfyllare av miljöfrågor som arbetar i Sverige, i byggbranschen 

med byggnader? 

Ja nu har vi populationen klar. Det blir väldigt många företag och myndigheter med väldigt 

många anställda och medlemmar.  
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Sverige kanske blir för stort; hur har vi tänkt avgränsa oss geografiskt? 

Stockholm, Göteborg och Malmö får det bli, de är de tre största städerna i Sverige. Här finns 

många aktörer, främst stora som kan påverka och som jobbar nationellt. 

3.7.2. Sammanfattning urvalprocessen 

Vi är intresserade av hur byggbranschen förhåller sig till LCA-baserad miljövärdering av byggd 

miljö. Med byggbranschen menar vi bara dem som arbetar med byggnader. De som är i 

anläggningsbranschen är inte intressanta, eftersom undersökningen gäller byggd miljö.  

Vi är inte intresserade av privatpersoner som tillfälligt blir involverade i byggprojekt när man t.ex. 

bygger sin egen villa. Vi räknar med att de får sin röst hörd som svenska medborgare genom sin 

rösträtt vid val till riksdagen, landstings- och kommunfullmäktige. 

Vi är intresserade av dem som idag arbetar med miljöfrågor i byggbranschen. Visst skulle vi vilja 

veta allas inställning, men främst är vi intresserad av dem som påverkar och ställer krav på 

byggbranschen och av dem som ska uppfylla kraven som består av lagar, förordningar, föreskrifter 

och allmänna råd angående miljön. 

Vi kallar dem för kravställare och uppfyllare av miljölagar, regler och normer. 

Kravställare är myndigheter, forskare och intresseorganisationer.  

Uppfyllare är beställare/beställarorganisationer, byggföretag dvs. byggentreprenörföretag, 

förvaltare/förvaltarorganisationer och byggkonsultföretag 

 

Sverige blir för stort och vi måste tänka på att avgränsa oss geografiskt. 

Stockholm, Göteborg och Malmö får det bli, de är de tre största städerna i Sverige. Här finns många 

aktörer, främst stora som kan påverka och uppfylla krav, lagar, regler och normer och som ofta 

jobbar nationellt. 

3.7.3. Urvalsram 

Det blir väldigt många företag, myndigheter och föreningar med väldigt många anställda och 

medlemmar, så nu är det dags att göra ett lämpligt urval när populationen är klar. Vi måste hitta 

register där vår kända population kan finnas registrerad. Vilken urvalsram är lämplig? Måste vi 

själva göra en sådan urvalsram innan vi kan göra urvalet? Hur gör vi urvalsramen? Ska vi bara fråga 

dem som är störst i branschen? Vad menas med störst? Är det omsättning, antal fastigheter, antal 

anställda, antal projekt under föregående år eller är det en annan parameter; kanske hur många 

”miljöforum” man är medlem i.  

När vi har en ram med de myndigheter, företag och övriga föreningar som är intressanta för vår 

undersökning är det dags att göra urvalet. Hur många ska vi fråga och till vilka ska vi skicka 

enkäten. Ska det vara slumpmässigt eller t.ex. till någon med en viss befattning i företaget dvs. ett 

strategiskt urval. 

”Urvalet kan vara slumpmässigt eller inte. Icke slumpmässiga val kan vara kvoturval, 

bekvämlighetsurval eller strategiska urval." (Trost 2001) 

3.7.4. Vilka är vårt urval? 

Vi gjorde ett strategiskt urval med aktörer i Byggbranschen som redan känner till 

Miljöbelastningsprofilen eller kan tänkas vara framtida användare. 
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3.7.5. Varför just de? 

Eftersom det är en marknadsundersökning om LCA-baserade verktyg, krävs det att man redan har 

en del kunskap. Allmänheten och hela byggbranschen vet generellt för lite för att kunna ge 

användbara svar. Hade vi istället frågat ett slumpmässigt urval hade vi fått ett större bortfall. 

Kunskapen om LCA hade varit betydligt lägre och svaren hade antagligen varit bristfälliga. De 

flesta i vårt urval finns i gruppen byggherrar och förvaltare. Antalet enkäter som skickades ut var 76 

till 46 olika organisationer. De flesta var sådana som direkt eller indirekt arbetar med miljöfrågor 

inom sina respektive organisationer  

3.7.6. Hur påverkar detta urval vilka svar vi fått? 

Urvalet består till stor del av personer som arbetar med miljöfrågor. Kunskapen är hög och många 

brinner för de här frågorna. Därför är personerna antagligen mer positiva till Livscykelanalyser än 

vad man generellt är i byggbranschen 

 

3.8. Bortfall vid enkätundersökningar 

Enkätundersökningar ger oftast större bortfall än intervjuundersökningar. Vid intervjuer får man 

reda på orsaken till bortfallet t.ex. sjukdom, möte etc. Vid en väl förberedd och genomförd 

enkätundersökning riktad till allmänheten, kan man räkna med 90 % svarsfrekvens. Vid 

undersökningar såsom marknadsundersökningar bör man förvänta sig ett lägre deltagande. 

(Eljertsson 1996) 

Hur man påverkar deltagandet i undersökningen beror bland annat på hur man utformar enkäten och 

det medföljande brevet om vad man vill undersöka, men också om man gör en uppföljning i form 

av en påminnelse till dem som inte svarat. Först brukar deltagandet ligga runt 50-60 %, men om 

man söker upp dem som inte svarat, brukar deltagandet till sist bli 80-90 %. (Kylén 2004) 

Två påminnelser kan anses optimalt; en första för att påminna dem som tänkt svara, en andra för att 

övertyga dem som är skeptiska, att det är viktigt att även de svarar. Efter två påminnelser anses det 

som påstridigt och lite väl efterhängset; det ska vara frivilligt att svara på en enkät. En del kan det 

krävas extra ansträngning att få ett svar ifrån; att ringa till dem som inte svarat efter andra 

påminnelsen kan göra att man får reda på orsaken till bortfallet, och dessutom kan man kanske få 

svar på några nyckelfrågor.  (Eljertsson 1996) 

3.1. Hur många frågor? 

Hur många frågor man kan och bör ställa i enkäten beror på dess utformning och följebrev. Man bör 

räkna med att det högst bör ta en halvtimme att svara på enkäten vilket brukar innebära max 40−50 

frågor. Enkätens svaghet kan elimineras genom klara och genomarbetade frågor och svarsalternativ.  

(Eljertsson 1996) 

3.1.1. Hitta svarsalternativ 

Att hitta svarsalternativ kan vara svårt. Ett sätt är att brain-stormning, där de alternativ som ger 

intressanta svar byggs vidare på. Ett annat sätt kan vara att göra intervjuer med några ur målgruppen 

för att få nya idéer, men även få reda på rätt ordval och språk som ska användas i enkäten. Att utgå 

från en modell, teori eller utredningens problemställning är också sätt att hitta alternativ (Kylén 
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2004). Frågorna togs fram i samarbete med projektgruppen, men valet av frågor gjordes av mig, 

Karolina Brick och Björn Frostell. 

3.2. Enkätutformningen 

Enkätundersökningen gjordes i Excel och hade ursprungligen 42 frågor. Den förkortades till 22 

frågor, vilket verkade rimligare med tanke på utformningen. Även sammanställningen av enkäten 

skulle då anses genomförbar under examensarbetets genomförandetid. Dessutom hoppades vi att en 

kortare enkät skulle bidra till större svarsfrekvens.  

Enkäten e-postades med ett kort följebrev till 76 aktörer inom 46 olika organisationer. De svarande 

ombads returnera ifylld enkät till undertecknads e-postadress eller per post till KTH Industriell 

ekologi att. Karolina Brick.  

Enkäten döptes till Frågor om miljö och hållbar utveckling till representanter för bygg- och 

fastighetssektorn. Den delades in under följande underrubriker: 

 

 

1. BAKGRUNDSFRÅGOR 

 Fråga 1−2b 

2. FRÅGOR OM DRIVKRAFTERNA BAKOM MILJÖARBETET OCH HÅLLBAR 

UTVECKLING I BYGGSEKTORN 

 Fråga 3a−8 

3. FRÅGOR OM HUR DU SER PÅ MILJÖARBETET I BYGGSEKTORN 

 Fråga 9−13 

4. FRÅGOR OM OLIKA HJÄLPVERKTYG FÖR ATT BEDRIVA MILJÖARBETE 

 Fråga 14a−14e 

5. FRÅGOR OM LIVSCYKELANALYSBASERADE VERKTYG (LCA-BASERADE 

VERKTYG) 

 Fråga 15a−19 

6. TRE AVSLUTANDE FRÅGOR 

 Fråga 20−22 

3.3. Öppna frågor  

I enkäten ställdes ett antal öppna frågor för att få en djupare förståelse för hur man arbetar med 

miljöfrågor i byggsektorn. Frågorna och svaren finns i sin helhet under Bilagor och Öppna frågor 

och är uppdelade i aktörsgrupperna. 

 

3.3.1. Följande öppna frågor ställdes:  

 

Vilken av följande aktörer anser Du har störst ansvar för att driva frågor om miljö och hållbar 

utveckling framåt i byggsektorn?  
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3B) Varför tycker Du så? 

 

Vilken av följande aktörer skulle Du vilja se agerade mer kraftfullt på miljö- och 

hållbarhetsområdet?  

5B) Varför tycker Du så? 

 

10) Hur arbetar Du med miljöfrågor i Din organisation? 

14 A) Använder Du dig av något hjälpverktyg för att bedriva miljöarbete?  

B) Om ja vilket/vilka redskap? 

C) Varför använder Du just det verktyget/de verktygen? 

D) I vilket sammanhang ser Du det som viktigast att använda det/dem? 

E) Vilka är fördelarna och nackdelarna med verktyget/verktygen? 

Känner Du till LCA-baserade verktyg? 

15B) Om ja, vilka känner Du till? 

 

Använder Du något sådant LCA-baserat verktyg? 

15D) Varför då? 

 

Känner Du till Miljöbelastningsprofilen? 

16B) Om ja, på vilket sätt kom Du i kontakt med den? 

 

17) Hur ser Du på användandet av LCA-baserade verktyg, såsom Miljöbelastningsprofilen? 

 

18) Vilka fördelar och nackdelar ser Du med LCA-baserade verktyg? 

 

19) Hur tror Du att LCA-baserade verktyg kommer att användas i framtiden? 

 

22) Om Du fick önska endast en sak om framtiden med avseende på arbetet med miljö och hållbar 

utveckling inom bygg-och fastighetssektorn, vad skulle Du då önska? 
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4 Resultat från enkätundersökningen 

4.1. Antal svar från enkätundersökningen 

Av de 76 frågeformulär som skickades ut svarade 40 stycken efter två påminnelsebrev, vilket 

resulterade i en svarsfrekvens på 53 %. Frågeformulären kompletterades med korta 

telefonintervjuer. Tolv av de 36 som inte svarade på enkäten svarade på telefonintervjuerna. De 

viktigaste frågorna valdes ut, vilket gav en svarsfrekvens på 68 % för de frågor som undersökts. 

Djupintervjuer gjordes också med åtta av bidragen i frågeformuläret, för att förbättra de uppgifter 

som ligger till grund.  

 

4.2. Diagram 

 
 

De flesta tillhör en beställarorganisation men har även svarat att de är en fastighetsägare/förvaltare. 

Fem tillfrågade är rena Beställare/Byggherrar 

Åtta tillfrågade är Beställare/Byggherrar och Förvaltare/Fastighetsägare 

En tillfrågad är Beställare/Byggherrar, Förvaltare/Fastighetsägare och Myndighet 

En tillfrågad är Beställare/Byggherrar och Byggföretag/Byggentreprenörer 

1.   Vilken typ av organisation tillhör Du? 
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De flesta är Miljöchef/Miljösamordnare eller Projektledare. 

 

 

 
De flesta har haft sin befattning över tio år. 

2a.   Vilken befattning har Du? 
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2b.   Hur många år har Du haft den befattningen?
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De flesta tycker att Beställare/Byggherrar har det största ansvaret för att driva frågor om miljö och hållbar utveckling 

framåt i byggsektorn. Men de tycker att även Förvaltare/Fastighetsägare och myndigheter har ett stort ansvar. 

3a.   Vilken av följande aktörer anser Du har störst ansvar för att driva 

frågor om miljö- och hållbar utveckling framåt i byggsektorn ?
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De flesta tycker att Beställare/Byggherrar har det största ansvaret för att driva frågor om miljö och hållbar utveckling 

framåt i byggsektorn. Men de tycker att även Förvaltare/Fastighetsägare och myndigheter har ett stort ansvar. Minst 

ansvar tycker de att intresseorganisationer och forskare har. 

 

 

4.   Hur stort ansvar för miljöfrågor i byggbranschen tycker Du att 

följande aktörer har?
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Man kanske inte kan dra en korrekt slutsats av frågan, eftersom ett svarsalternativ råkade försvinna (nämligen 

Beställare/Byggherrar). Man skulle vilja att Fastighetsägare/Förvaltare och Byggföretag/Byggentreprenörer agerade 

mer kraftfullt på miljö- och hållbarhetsområdet. 

 

5a.   Vilken/vilka av följande aktörer skulle Du vilja se agerade

mer kraftfullt på miljö- och hållbarhetsområdet.
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Man tycker att massmedia och politiker har mycket stort inflytande att påverka miljö- och hållbarhetsarbetet i 

byggsektorn. 
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Störst betydelse för hur företaget bedriver sitt miljöarbete har kunderna, därefter Medarbetare/Anställda. 

7.   Vem/vilka anser Du har störst betydelse för hur 

Din organisation bedriver sitt miljöarbete?
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De största drivkrafterna bakom miljö- och hållbarhetsarbete för den egna organisationen tycker man är varumärkes- 

uppbyggnad, företagets miljöledning och lagstiftning. 

 
Man tycker att man vet mycket om hållbar utveckling. 

9.    Hur mycket vet Du om hållbar utveckling?
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Man tycker att forskning har stor betydelse för byggsektorns miljöarbete. 

 

11a.    Vilken betydelse tycker Du att forskning har för 

byggsektorns miljöarbete?
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Man tycker att det är viktigt att den egna organisationen deltar i forskning inom miljöområdet. 

 

11b.   Hur viktigt tycker Du det är att Din organisation själv

deltar i forskning inom miljöområdet?
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12a.   Hur skulle Du vilja att Din organisation positionerade sig

beträffande miljöarbetet i byggsektorn?
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Man skulle vilja att ens organisation positionerade sig som ett spjutspetsföretag. 

 
Men i verkligheten tycker man att man inte riktigt kommer upp till den nivån. De flesta tycker att de ligger i den övre 

fjärdedelen. 

12b.   Vad anser Du att Din organisation ligger med sitt miljöarbete 

idag?
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Man tycker att det är viktigt att ens organisation syns i debatten om hållbar utveckling. 

 

13.    Hur viktigt tycker Du det är att Din organisation

syns i debatten om hållbar utveckling?
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14a.   Använder Du dig av något hjälpverktyg för att bedriva 

miljöarbete?

Ja; 27; 77%

Nej; 8; 23%

Ja Nej
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77 % använder sig av ett hjälpverktyg för att bedriva miljöarbete. 

 
81 % känner till LCA-baserade verktyg. 

 

15a.   Känner Du till LCA-baserade verktyg?

Ja; 30; 81%

Nej; 7; 19%

Ja Nej
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42 % använder sig av ett LCA-baserat verktyg 

15c.   Använder Du något sådant LCA-baserat verktyg?

Ja; 14; 42%

Nej; 17; 52%

Vet ej; 2; 6%

Ja Nej Vet ej
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68 % känner till Miljöbelastningsprofilen. 

 

16a.    Känner Du till Miljöbelastningsprofilen?

Ja; 26; 68%

Nej; 12; 32%

Ja Nej

20.   Anser Du att det pågående miljöarbetet i bygg- och 

fastighetssektorn

 leder till verkliga miljöförbättringar?
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Man anser att det pågående miljöarbetet leder till verkliga miljöförbättringar till en del, men att det går för sakta. 

 
Inom det bredare området hållbar utveckling tycker man att det går framåt, men för sakta. 

 

 

21.   Vad anser Du om bygg- och fastighetssektorns arbete

inom det bredare området hållbar utveckling?
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5 Fem korta frågor 

För att få mer information om de viktiga öppna frågorna som haft sämre svarsfrekvens än de slutna 

gjordes en kortare telefonintervju med dem som inte haft tid att svara på enkäten. 

Av de 36 som inte svarade på enkäten svarade 11 (12) på dessa intervjuer. De viktigaste frågorna 

valdes ut, vilket ger svarsfrekvens på 67−68 % för de frågor som undersöks. Djupintervjuer gjordes 

också med sju av bidragen i frågeformuläret, för att förbättra de uppgifter som ligger till grund för 

den här undersökningen. En av aktörerna bad vid den korta telefonintervjun att vi (jag och min 

handledare Karolina Brick) istället skulle komma och göra en djupintervju på plats. Därför finns 

personen i fråga med som procenttal (68 %) och står inom parentes. Intervjun står som nummer åtta 

under djupintervjuer. 

Jag ställde fem öppna frågor med några följdfrågor. Samtalen tog cirka fem minuter per person.   

5.1. Frågorna var: 

3A) Vilken av följande aktörer anser Du har störst ansvar för att driva frågor om miljö och 

hållbar utveckling framåt i byggsektorn?  

Beställare/Byggherrar, Byggföretag/Byggentreprenörer, Förvaltare/Fastighetsägare, Konsulter/Arkitekter, Myndigheter, 

Intresseorganisationer och Forskare 

3B)Varför tycker Du så? 

 

14 A) Använder Du dig av något hjälpverktyg för att bedriva miljöarbete?  

B) Om ja vilket/ vilka redskap? 

C) Varför använder Du just det verktyget/verktygen? 

D) I vilket sammanhang ser Du det som viktigast att använda det/dessa 

E) Vad är fördelarna och nackdelarna med verktyget/verktygen? 

 

15A) Känner Du till LCA-baserade verktyg? 
15B) Om ja, vilka känner Du till? 

15C) Använder Du något sådant LCA-baserat verktyg? 

15D) Varför då? 

 

17) Hur ser Du på användandet av LCA-baserade verktyg, såsom Miljöbelastningsprofilen? 

18) Vilka fördelar och nackdelar ser Du med LCA-baserade verktyg? 

19) Hur tror du LCA-baserade verktyg kommer att användas i framtiden? 

 

22) Om Du fick önska endast en sak om framtiden med avseende på arbetet med miljö och 

hållbar utveckling inom bygg- och fastighetssektorn, vad skulle Du då önska? 

 

5.2. Vi fick följande svar:  

5.2.1. Olof Sjöberg,  Vasakronan 

 

3a) Byggherrar/Beställare: för att de ställer kraven. De bildar en kedja neråt då entreprenörerna blir 

skyldiga att följa dessa krav och på så sätt kan även leverantörerna påverkas. 
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b) Bygga-bo-dialogen och kretsloppsrådet hjälper till att driva frågan tillsammans med enskilda 

företag som är spjutspetsföretag. Milab är även bra för miljön med säkra produkter. 

 

Miljöarbete 
Är certifierade enligt den internationella standarden ISO 14 001 (sen våren 2001). Basen i 

miljöarbetet är miljöledningssystemet med miljöhandboken. Ett antal övergripande mål har 

fastställts:  

Minska miljöpåverkan från energianvändning i fastigheterna. 

Minska miljöpåverkan från kylning. 

Miljöstatus ska vara känd i samtliga fastigheter. 

Källsortera avfall i samverkan med hyresgäster och entreprenörer.  

Göra medvetna material-, produkt-, och metodval i fastighetsförvaltning, drift och skötsel. 

Sammansättningen hos alla material och produkter ska vara känd.  

I samverkan med hyresgästerna minska deras miljöpåverkan. 

Minska miljöpåverkan av egna transporter. 

Alla fastigheter i beståndet utom tre har sanerats från miljöfarlig PCB och i 24 fastigheter återstår 

att anlägga en källsorteringsanläggning. De kortsiktigt viktigaste målen är att reducera 

energiförbrukningen och interna transporter, minska avfall till deponi, förbättra inomhusmiljön 

samt vidareutveckla det certifierade miljöledningssystemet. 

14b) Använder sig av Miljöstatus för byggnader, Milab, Miljömanualen (WSP), Energi webb ess 

uppföljning av energiförbrukning (White). Deltar i Bygga-bo-dialogen och BLICC och på så sätt 

medverkar man och driver på miljöarbetet i form av utbildning. 

14c) Täcker olika behov 

14d) Miljöstatus för byggnader ger koll på vad vi bygger in, Milab val av material. Miljömanualen: 

byggdelar och projektering. Tillsammans blir det heltäckande men inte för mycket. Annars blir det 

för komplicerat och man tappar fokus. 

 

15b) Eneu (LCC) och Miljöbelastningsprofilen 

Har använt delar av Miljöbelastningsprofilen i sin årsredovisning.  

 

17) Svårt att få fram uppgifter (data). Mycket arbete till stor kostnad. Det är bra att det finns i alla 

fall vissa delar. Men blir den alltför omfattande används den inte. Ett exempel på detta är EcoEffect. 

Trots att programmet är klart används det inte i verksamheten som företagen bedriver eftersom den 

är för komplicerad. Omfattningen gör att den kan användas i forskning. 

LCA-baserade verktyg såsom MBP kan användas i förstudien för byggprojekt om man tar med den 

från början. 

18) Fördelen med verktygen är att man får en känsla av var man står och vart man är på väg. Svarar 

på frågan: Förbättrar vi oss? Synliggör verksamheten. 

Nackdelar: Faktorerna koldioxid och växthuseffekt m.m. presenteras som ett miljöindex. Ett tal som 

bara blir en siffra och blir alldeles för flummigt. Energiförbrukningen är det viktiga (värme, grön 

el). Vill att byggnadens miljöskuld ska bli mer konkret, t.ex. radon kommer inte från verksamheten 

utan från kärnkraftverk. 

Viktigt är att kunna påverka leverantörer främst på värmesidan (fjärrvärme, förbrukning och 

utsläpp). Annars är inbyggt material och energi viktigast. 

19) Det är viktigt att det inte bara blir en kostnad utan att det tillför mer. Energiförbrukningen är en 

grund, fokusera på den. Våra fastigheter har varit stabila de senaste fem åren, vi vet hur vi ligger 

till. Det blir djupare med BLICC. 
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22) Att miljösäkra material och råvaror i det inbyggda materialet. Att ett eller max två 

miljöbedömningsverktyg används i verksamheten för att öka trovärdigheten. Att vi kan undvika 

miljökatastrofer i andra länder. Och att kunna lita på produkter att de är bra och inte skadliga för 

hälsan. 

 

5.2.2. Per-Olof Carlsson, ACC-glas 

 

3b) Beställare/Byggherrar, Förvaltare/Fastighetsägare: eftersom tid och pengar styr. Vill även att 

dessa agerade ännu mer än de gör idag. 

14a)Miljömanualen, Klassningssystem, Byggsektorns miljöprogram, Bygga-bo-dialogen 

14b) De är bäst! Och används av många.  

14e) Det används av många. Dessutom finns det ett samspråk. Nackdelen kanske är att det används 

för lite. 

 

15b) Var med under EcoEffect-projektet, Miljöbelastningsprofilen. 

17) Saknar ett förenklat verktyg som fokuserar på energifrågorna. Är för krångliga och dyra. 

18) Fördelar: Förenklat kan det ge bra fokus på energifrågorna, resursanvändning och global 

uppvärmning. Nackdel: Svårt med det befintliga som är ett forskningsverktyg som är allt för 

komplicerat och dyrt. 

19) Ett program där man kan peta in data och räkna ut med en referens till ett likvärdigt hus (ej från 

40-talet) söks. 

22) Jobba med energianvändning och farliga ämnen. 

 

5.2.3. Ulrika Broman, JM 

3b) Byggherrar/Beställare: de har maktmedlen 

14b) Verksamhetstyp utifrån ISO-standarden, Bevakning av miljöfrågor, Prenumerationer av 

medier, Samarbete: Kretsloppsrådet, Bygga-bo-dialogen, Näringslivets miljöchefer, statistik på 

avfall och energi. 

15b) Värdering som påminner om Milab, Miljöbelastningsprofilen 

17) Tror ej på fullständig MBP, utan på miljöutredningar som innehåller energi, avfallshantering 

och transporter. Man ska kunna titta på en viss aspekt annars tappar man fokus. 

19) Efterfrågan styrgruppen. 

22) Ett likartat sätt att se på miljöfrågor. Nu jämförs äpplen och päron. Miljöklassning av bostäder 

är viktigt. Bygga-bo-dialogen kan vara sättet att få gemensamma (samma) nyckeltal.  

5.2.4. Jonas Gräslund,  Skanska 

3b) Byggherrar/Beställare, Förvaltare/Fastighetsägare, Myndigheter: Myndigheterna har 

övergripande ramar, de andra kan påverka upphandlingen 

14b) Miljöledningssystemet, Egna energiberäkningsmetoder mall är ENEU94K, Stämma av egna 

organisations- och projektmål 

14c) Utvecklar metoder (Driftmetoder) som ska vara enkla och flexibla. Viktigt med ekonomi 

(LCC) och låg miljöbelastning. 

14e) Fördelar: styra och påverka. Nackdelar: Inga standarder, ej branschanpassat. Nu får man 

använda egna faktorer. Myndigheterna borde kunna presentera standardvärden 
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17) Nackdelar: svårt med perspektiv. Inga standarder finns, materialdata fattas, svårt med 

faktorerna. Borde vara årsbaserade förändringsvärden. 

22) Önskar att myndigheterna var med i matchen genom att påverkar och ge incitament som visade 

att man har rätt riktning. Boverket har idag fel riktning. 

 

5.2.5. Gunnar Wernstedt, ÅF 

3b) Byggherrar/Beställare, Förvaltare/Fastighetsägare: för det tar stopp p.g.a. pengar 

14b) Miljöguiden i liten utsträckning 

14c) Digitalt hjälpmedel som är inblandat i processen, används inte mycket 

15a) Volvos EPS 

15b) Inblandade i MBP för att göra ett dataprogram 

17) Otrolig mängd indata 

18) Fördel: Helhetsgrepp om man får stöd av indata. 

Måste till utveckling 

22) Att byggvarudeklarationer kom fram på VVS- och färgsidan. Idag är det för dåligt. 

 

5.2.6. Per-Arne Nilsson, Malmö stad 

 

3b) Alla! Byggherren/Beställaren har en nyckelroll då de beställer 

14b) Miljöstrategiska frågor i kommunen, tar fram program och dokument, medverkar i projekt och 

nätverk såsom Bygga-bo-dialogen, pengar och övertalningsförmåga är också viktiga verktyg 

15b) Miljöbelastningsprofilen och Mauritz Glaumanns EcoEffect, Energiberäkningar tillsammans 

med WSP. 

17-18) Nackdel: Dåligt marknadsanpassat. Problem med husnivå eller områdesnivå gör att man 

jämför äpplen med päron. Det finns inga givna svar. Risken blir då att det blir för komplicerat när 

man försöker hitta hela sanningen. Viktigt att kunna hitta fokus. Eko-bild i London och Lyd i USA 

är tydligare. I Sverige har vi svanmärket men varför inte koppla LCA såsom man gjort med BREM 

där man får guldplakat eller platina. Det är viktigt att göra det tydligt. Generalisera och förenkla för 

att få genomslag. Tävlingsinstinkten kan väckas med ett tydligt belöningssystem. 

19) Produktions- och projekteringsverktyg. Att man i branschen kan utveckla sin kvalité på olika 

nivåer. Det blir ett marknadsinstrument och beställningskrav. 

22) Först kom pilotprojekt med pionjärer för hållbart byggande. Ekobyggande m.m. på grund av 

spjutsspetsföretag som första generationens hållbart byggande. Sen kom Bo01 m.m. som andra 

generationen. En önskan är att tredje generationens hållbart byggande nu ska komma som 

mainstream för hållbart byggande. 

 

5.2.7. Bengt Jansson, AP-fastigheter 

 

3b) Fastighetsägare/Förvaltare: Börjar man hos den som äger huset ger det en bra effekt. Det blir 

lönsamt i längden och vinsten blir en del av vår affär. 

14b) Verksamhetsledningssystem där miljöledning är integrerat, Milab och Miljöbedömning av 

fastigheter (Tyréns system). 

14c) Miljöbedömning av fastigheter är ett webbaserat system för att hantera miljöfrågorna i 

fastighetsförvaltningen. Med hjälp av systemet kan man ta fram miljönyckeltal och på så sätt mäta 
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miljöförbättringarna i fastigheterna. Det underlättar driftsuppföljning och väger tungt. 

14e) Fördelar: Förenklar, tidsbesparing 

Nackdelar: finns begränsningar, tröghet i utveckling 

15b) Ja, men inte så bra, det är ett viktigt område. Miljöbelastningsprofilen 

17) Komplexa system. Svårt att redovisa resultatet. 

18) LCC med miljö. Användas i årsredovisning, det är bra från växthussynpunkt men svårt att 

redovisa resultaten. Att kunna gå in på byggdelsnivå, systemnivå och sen se helheten. Det gäller att 

ha ett enkelt system som funkar fullt ut. Att koppla nyckeltal till ekonomi och att kunna jämföra 

med olja för att se skillnad i miljöbelastning. Koldioxidekvivalenter är fungerande nyckeltal som 

ger ett riktvärde/gränsvärde. Kunna få varningsklockor vid nyproduktion inte bara kilowattimmar 

per kubikmeter i solenergi eller olja. 

19) Hittar man tillämpningar och det blir användbart. Samhället kommer ställa krav på 

miljöbelastningen. Alla aktörer måste då hitta verktyg och arbetsätt för att styra mot de värdena. 

22) Mer nytänkande i branschen. Att man hittar nya tänkesätt och tar ett nytt grepp. Nya enkla 

hållbara lösningar. Bygga-bo-dialogen ser helheten på byggnaden och inte bara U-värden. Lokala 

naturresurser används. Man tar fördel av dygnsrytmen och tar vara på gratisenergi som man buffrar. 

 

5.2.8. Therese Ernhult, SABO 

3b) Myndigheter och Förvaltare/Fastighetsägare: De som kan ställa krav och har störst intressen. 

14b) Nej 

15b) Ja, EcoEffect och Miljöbelastningsprofilen 

17−18) För krångligt och tidskrävande. Fördelen är att man kan se den största miljöbelastningen 

men nackdelen överväger. 

19) Förenklat är idag för komplext. 

22) Att frågan kommer upp på ledningsnivå och tas på större allvar. Nu är det eldsjälar som brinner 

för miljöfrågor. 

 

5.2.9. Jerker Larsson, BLP-arkitekter 

 

3b) Byggherrar: Pengar 

14b) Fastighetsägarnas system, varudatabas 

15b) Ja, men inte jobbat själv 

17) Viktigt med en fräsch databas som är en färskvara, men det är en bra ambition. 

18) Fördel: Helhetsbild 

Nackdel: Svårt med uppdaterad databas 

19) Projektörer har en tuff tidsplan; man kommer aldrig så långt som till en LCA. Det är för 

komplext och ligger långt ner på skalan av det som ska göras. Om det fanns det ekonomiska 

incitament på längre sikt skulle det gå bra, men enbart policyn väger inte så tungt. 

22) Om det fanns det ekonomiska incitament skulle dessa frågor bli starka. Tid och möda måste 

vara värt det. Och inte enbart policy som inte väger lika tungt. 

 

5.2.10. Johnny Andersson, Ramboll 

 



 

68 

 

3b) Byggherre: störst ansvar för sitt hus 

14b) Nej, utrednings karaktär 

15b) Ja, klassning av bostäder och lokaler 

17) Ökande, mer efterfrågan 

18) Besvärliga att använda och är sinsemellan olika. Vilka ska man välja? 

19) Klassning: Får du incitament och belöning så blir det bättre 

Gängtryck: Om några börjar följer fler med. Fastighetsägare har GreenBuilding som är ett nytt EU-

projekt som syftar till att effektivisera energianvändningen i byggnader 

Tvång: Energideklarationer kan göra det allmänt förekommande 

22) Att man kan uppfylla de mål man ställt. Att hållbarhetsmålen uppnås. 

5.2.11. Bengt Dalgren, Anders Nilsson 

 

3b) Beställare/Byggherrar: sätter spelreglerna alt. fastighetsägare. Vi som konsulter kan informera 

och ge råd. 

14b) Ja, Byggvarudeklarationer (dåligt på VVS-sidan), Milab (installationssidan dåligt), Sunda Hus, 

har egen systemanalys med LCC och begränsad LCA, Bygga-bo-dialogen 

15b) Miljöbelastningsprofilen och LCC och begränsad LCA baserad på ENEU-konceptet 

17) Varje konsult gör sitt eget. Tänk om vi kunde ena oss och få fram standardvärden. 

18) Fördelar: Helhetssyn viktig. Om databasen var heltäckande, idag behöver varje konsult eget. 

Nackdelar: Ej enhetligt och man arbetar med investeringskostnader på kort sikt och struntar i miljön 

och bryr sig för lite om framtida kostnader. Det kan ses som skrämmande då det är svårt och dyrt så 

man måste anlita konsulter. Finns risk för övertolkning. Skräckexempel: Högskolan i Gävle med 

EcoEffect, som aldrig kommer att komma ut i branschen eftersom det är alldeles för komplicerat. 

Det finns en viss sammanblandning mellan LCC och LCA vilket också kan vara en nackdel. 

19) Förhoppningsvis mer än idag och det blir kostnadseffektivt och ger en kompassriktning, men 

inte en precis riktning om miljöbelastningen från byggnader. De bör vara lätta, handfasta, enkla att 

tolka. Hinder är viljan, då det är en stelbent bransch som inte gärna ändrar sig och tycker att så här 

har vi aldrig gjort förut. Tid, kostnaderna och kunskap kan vara andra hinder. Det är pressat i 

branschen det behövs mer kunskap om helhetsfrågor. De senaste åtta nio åren har man fokuserat på 

materialfrågor. Nu är energin viktig med t.ex. projekt som Hus utan värmesystem. 

22) Att vi tog klimathotet på allvar! Även om det inte drabbar mig, mina barn och barnbarn. 
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6 Djupintervjuerna  

Djupintervjuer gjordes också med åtta av bidragen i frågeformuläret, för att förbättra de uppgifter 

som ligger till grund för denna undersökning. 

6.1. Frågor till intervjuerna 

Frågorna berör områdena:  

 Användning 

 Innehåll 

 Redovisning 

6.1.1. Frågor kring hur verktyget kan användas 

 

Hur tror ni att LCA-baserade verktyg kan användas i byggprocessen? 

Ex. Krav vid upphandling, i olika skeden, kopplat till MKB, uppföljning av miljömål/projekt, 

kunskapsåterföring. 

 

Hur skulle ni vilja att sådana verktyg användes? 

Ex. Vill ni ha ett eget verktyg att laborera med, vill ni att någon utomstående ”expert” ska göra det 

åt er, tycker ni det verkar tidskrävande, jobbigt?  

Vad anser ni är skälig tid för att bli insatt hur ett sådant ”program” såsom 

miljöbelastningsprofilen fungerar? 

 

6.1.2. Frågor kring vad metoderna ska innehålla 

 

Vad förväntar ni er att verktyg såsom miljöbelastningsprofilen kan ge er som företag? 

 

Vad är viktigast att verktygen ger svar på för frågor? Vilka svar vill ni att verktyget kan svara på? 

Ex. Ska de kopplas ihop med andra verktyg, kopplas till nationella miljömål? Vilka miljöproblem 

anser ni vara viktigast att titta på? T.ex. växthuseffekten, försurning. Vill ni ha med farligt avfall, 

farliga ämnen och i sådana fall hur? Uträknat till ekotoxicitet, humantoxicitet eller rakt av 

redovisat? Vill ni ha med inomhusmiljö, koppling till LCC eller naturresurser, resursknapphet. 

 

Är verktygen som finns idag för krångliga? Hur skulle ni vilja att de såg ut? 

Ex. Nu ingår mycket detaljerat, materialmängder etc. Vill man att de bara fokuserar på en sak t.ex. 

energi. Har något glömts bort? Hur kan man göra det mer lättanvänt? Varför tror ni att de inte 

används i större utsträckning? Vilka hinder finns? 
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6.1.3. Frågor kring resultat, vad ska metoderna redovisa 

 

Vad skulle ni vilja att verktygen gav för resultat? 

Ex. i form av miljöpåverkanskategorier, gradering, betyg, miljömärkning, vill man ha viktning av 

resultaten, klasser (godkänd, bättre än ...) Vill man ha noggranna resultat, fingervisande resultat 

eller räcker det om det markeras när det är galet. Vill man kunna tolka resultaten själv eller ska 

experthjälp krävas? 

 

6.2. Svaren (djupintervjuerna):  

 

6.2.1. Anders Lindén, ÅF-Consult 

 (Tyckte att han var negativ i enkäten.) 

 

Användning: 

Tycker att LCA-baserade verktyg kan användas i ett tidigt skede i byggprocessen? 

För att jämföra olika alternativ som t.ex. när man jämförde kostnader för kinesisk eller svensk sten 

till Glashus ett i Hammarby sjöstad med lägsta pay off och miljökostnad.  

Skulle vilja att sådana verktyg användes kontinuerligt i processen som ett dagligt verktyg. Vill själv 

jobba med verktyget och tycker att en halv dag kan vara rimlig tid att sätta sig in i programmet. 

 

Metod innehåll: 

Förväntar sig att verktyget ska ingå som en naturlig del för att ge handling och jämförelse som blir 

ett bättre beslutsunderlag till byggherren. Verktyget blir trovärdigare ju fler som använder samma 

verktyg. Mervärdet blir att man fattar rätt beslut.  

Vill att verktyget ska svara på miljöpåverkan för energidelen, som påverkar mest.  

Verktygen används inte idag, men kommer att komma mycket mer i samband med 

energideklaration, kanske som ett stödprogram från staten. 

Tror inte på att samla in varje skruv och mutter till databasen under byggfasen eller vid rivning, där 

fungerar OBS-listor bra. 

Man ska koppla upp sig mot en aktuell databas. Man kan t.ex. koppla upp sig på FORTUM idag. 

Anledningen till att det inte används i större utsträckning är att beställaren inte frågar efter det. Det 

handlar om vad han kan påverka. Som konsult kan man bara påpeka att ”detta borde du ha med”. 

 

Redovisning av resultat: 
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Resultatet ska visas i klartext som en grund, därefter kanske en värdering kan vara bra i form av en 

viktning. Hur påverkar miljöbelastningen miljön; är det t.ex. i form av försurning? Vill man att det 

ska finnas signaler på att det blir hög miljöbelastning? De flesta har inga referenser att utgå ifrån. 

Gränser ska finnas för Bra, Bättre och Skitbra! På så sätt kan man själv pressa ner gränserna och 

välja var man vill ligga. 

Vill inte ha information i framtiden, håller inte på med det. Anarki kan inte påverka! 

Tycker att det är skit att man inte kan enas i branschen och att det finns flera konkurrenter, Mauritz 

Glaumanns EcoEffect , Per Levins MBP. Och inte kan man enas om gemensamma värden, så att det 

ger ett liknande resultat. Man borde enas i byggbranschen! 

 

6.2.2. Hans Wallström, Skanska 

 

Användning: 

 

Verktygen kan användas för att hitta olika systemlösningar och för viktning av lika saker och vid 

inventering av byggnader för olika sorters miljöbelastning. 

Idag är det väldigt abstrakt och man jämställer äpplen med päron. Vad har man egentligen räknat 

fram? Det kan vara bra med LCA för systemlösningar men det blir för svårt med hela byggnadens 

miljöbelastning. 

Tror på gemensamma verktyg och ett språk. Miljöstatus har den styrkan att den tagits fram 

gemensamt. 

Vill att man ska kunna köpa en LCA-tjänst. Om det fanns ett eget verktyg måste det vara 

självinspirerande annars riskerar man att glömma bort hur man gör, om man använder det bara en 

gång i månaden. 

 

Metod innehåll: 

 

Förvänta sig att verktyg kan ge målvärden genom att man sätter mål som man uppfyller och kan 

kommunicera och jämföra sig med andra. Vad gör vi jämfört med andra.  

Verktyg kan hjälpa att hitta och styra viktiga miljöfrågor, där energi är viktigast att titta på. Hur vi 

styr de frågorna kan verktyget hjälpa till med. Det är viktigt att det blir greppbart och man kan klä 

energianvändningen i riktig miljöbelastning, för att se vad man kan jobba med. 

Man borde kunna koppla ihop så att en inventering kan omvandlas till en miljöbelastning. Att 

kunna koppla till nationella miljömål kan vara intressant, men är det viktigt? Inomhusmiljö är inte 

viktigt och är allmänt skeptisk till att väga ihop flera saker, då det blir allt för klurigt och abstrakt. 

Tycker att Miljöbelastningsprofilen inte är så krånglig men att EcoEffect är det, och därför hittar 

man ingen användning för den eftersom den är för abstrakt. MBP är lite krånglig och faller på för 

mycket data. Tror på moduler genom att man ska kunna gå in på olika nivåer och själv välja nivå. 

 

Hinder kan vara att det upplevs skrämmande med för mycket data. Det blir för mycket jobb med 
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hela byggnaden så att man ryggar tillbaka och istället inte gör någonting alls. 

 

Redovisning av resultat: 

 

Resultat borde presenteras som Koldioxidekvivalenter. Viktning gör att det blir svårförståligt när 

man vägt samman eller slagit ihop för många parametrar. Tycker inte man ska vikta för då blir det 

alldeles för abstrakt. Vid t.ex. Greenbuilding challenge blev det ingen stor skillnad mellan 

resultaten fast ambitionsnivån var hög.  

Vill att man ska få ett både fingervisande och noggrant resultat. Om man ser att det blir galet ska 

man kunna stega ner till siffrorna. Man måste kunna ta åt sig resultatet själv. Man ska förstå och 

tolka resultatet själv, ingen experthjälp ska krävas. 

Tar gärna del av information, så får man se hur aktiv man är sen. 

 

6.2.3. Richard Westling, Vasallen 

 

Användning: 

 

Tror att LCA-baserade verktyg kan användas i funktionsentreprenad för att ställa krav, alltså som en 

funktionsupphandling vid totalentreprenad.  

Det är inte så lätt med sådana verktyg, då energipriserna åker upp och ner och det finns många 

parametrar. Men det skulle kunna användas som krav på moment (t.ex. ENEU) 

Man kan kolla vid besiktning eller ställa krav på sin egen verksamhet. För att få förståelse måste det 

ställas ekonomiska krav. Mindre energi ger även bättre miljö. Bra energi är bra för miljön om man 

t.ex. har fjärrvärme bör man kolla upp vad som eldas. Fick inte ställa krav på transporten, varifrån 

den fick komma, därför blir det svårt att påverka den. 

Det bör inte ta mer än någon timme att lära sig hur ett program fungerar. Det ska vara så enkelt att 

det inte krävs mer tid. Blir det för krångligt gör man det inte. 

 

Metod innehåll: 

 

Förväntar sig att LCA-verktyg kan ge en guidning och ett fingervisande resultat. 

Det är viktigast att verktygen ger svar på kemikaliesidan, t.ex. vad spackel ger för miljöbelastning 

ända tills det rivs och man till slut ska ta bort det. Inomhusmiljö är en viktig koppling. Däremot inte 

ekonomi, för då styr den för mycket, men LCC kan vara en bra koppling. 

Inom samverkansforum borde verktygen tas fram gemensamt. Milab är ett bra exempel, det är inte 

krångligt, det är enkelt att hitta grejer och man får en fingervisning. 

Att tänka på för att göra det mer användbart och efterfrågat, är att byggbranschen är väldigt 

konservativ. Konsulter ritar, entreprenörer vill ha det så enkelt som möjligt och beställarna måste ta 

ansvaret.  
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Hinder är kostnader, även för konsulter och entreprenörer. Hos entreprenörerna finns störst 

motstånd.  

 

Redovisning av resultat: 

 

Resultatet borde vara att huset vid ombyggnad borde sluta med miljömärkning. Idag är det inte så 

stor efterfrågan på byggnadens miljöbelastning utan man är mer intresserad av marken. När man 

gjort en inventering av byggnaden och marken, efterfrågade kunden bara om marken och 

byggnaden var inte intressant. Hur ska vi kunna motivera? Trots att vi och pressen tar upp frågan 

bryr sig inte fastighetsägaren och hyresgästerna. Måste det till någon större skandal? 

Måste vara ett fingervisande resultat som jämförelse t.ex. detta är bättre än det här eller som bra, 

bättre, bäst. Men det som vi gör idag kan ju visa sig vara fel i framtiden. 

Vill gärna ha information vad som händer, men inte vara med i någon referensgrupp. 

 

6.2.4. Anna-Greta Holmbom Björkman, Markkontoret 

 

Användning: 

 

Håller på att utveckla Miljöbelastningsprofilen, för redovisning innan eller efter. Förväntat resultat 

eller det man fått. Om någon vill att man ska jämföra något. 

Programmet är i form av en enkel blankett. Det ska vara väldigt enkelt. 

 

Metod innehåll: 

 

Ett pedagogiskt verktyg som visar vilken miljöeffekt energi har. Används för resultatredovisning, 

forskning och val av material. 

Energidelen är det viktigaste, kopplat till en ekonomisk kalkyl. Kanske även kan visa vad som är 

oändliga tillgångar, vad som är återvinningsbart och vad som går på deponi (farligt avfall). 

För krångligt att kunna omvandla allt till indata. Energidelen bör man fokusera på under ett år med 

LCA. Det är svårt med hela byggnaden, men kanske kopplat med projektkalkyl och mängder. 

Viktigt är vad man har inbyggt som är återvinningsbart och att kunna deklarera vad man har t.ex. 

vad som ska bytas ut efter 25 år. Att kunna jämföra olika material t.ex. golv är bra. Materialblad om 

vad som ingår. Det är svårt att använda med tanke på all data, man hinner inte med allt. Att kunna 

få hjälp att hitta indata skulle vara bra. 

Vill att man fokuserar på en sak, energibiten. Forskarkompetens krävs annars. Att jämföra två 

material mot varandra går bra. Eller en grov bedömning om vad som går till deponi, 

återanvändning. Det blir krångligt om man vill hantera allting och det tar alldeles för lång tid. 

 

Redovisning av resultat: 
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Resultat presenterat i form av klasser med referensvärden i form av energiklasser så som 1,2,3 eller 

A, B, C.  

Tar gärna del av information. Vill projektgruppen ta del av information från Markkontorets jobb 

med MBP koncentrerad på energi och fem andra faktorer? 

 

 

6.2.5. Johnny Kellner, Veidekke 

 

Användning: 

 

Det är väldigt besvärligt för en hel byggnad, det bygger på U-värden och osäkerheten med 

energipriser. Det är brist på kapital för LCC. Det finns en misstro. Man kan göra parallella 

jämförelser där det gäller en väldig osäkerhet. Långsiktigt är Svenska Bostäder kanske intresserade 

som kan fördela sina kostnader, men boende ser det efter 20 år. 

Man förskonar när man använder MBP. Hade kunnat gå om det varit med i projekteringsskedet. Det 

är inte meningen att byggare ska göra detta, kan finnas under BASTA eller finnas med i 

byggvarudeklarationer. LCA är väldigt svårt för ett helt hus. Men vid jämförelse mellan två system 

kan de funka. Nackdelen är att det inte tar upp brytpunkten. 

Det kan användas som en länk inom BASTA. Att lära sig det via BASTA på ca fyra timmar vore 

rimligt. 

 

Metod innehåll: 

 

De borde finas lönsamhetskriterier. Vad är kunden beredd att betala för detta? En lag och 

hygienkrav kan motivera. 

Man måste kunna skilja på fastighets- och samhällsekonomiska krav. Med samhällsekonomiska 

krav kan man inte konkurrera om det inte finns ett sådant krav i form av en lag. 

Ett enhetligt system behövs så att banker och försäkringsbolag kan vara med. Nu gör man olika 

system EcoEffect, MBP och Whites system. Att ha flera system går inte. 

Idag krävs det ett omfattande administrativt arbete för att få fram indata. Detta underlag kostar 

pengar. Det gäller att veta om det innan. Dessutom finns en väldig osäkerhet t.ex. om energi där 

primär energi i fjärrvärmepump, där en av sex inte går idag. Tycker att MBP är bättre än EcoEffect 

men det är svårt med hela byggnaden, man borde koncentrera sig på energin. Kan även användas 

för miljöinventeringar. Dessutom måste det premieras att göra ett bra miljöval. 

 

Redovisning av resultat: 

 

Resultat bör vara ett noggrant resultat i siffror, koncentrerat på energin. 
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Vill gärna delta. Deltar redan genom Stockholms stad. 

 

6.2.6. Göran Westerfors, Peab 

 

Användning: 

 

Det fokuseras mycket på energi och kemiska produkter, det vi bygger in. Det är viktigt att det finns 

dokumenterat. Men kunderna vet inte ofta vad som efterfrågas och blandar ihop LCA och LCC. 

Vill både ha ett eget verktyg att laborera med och att någon utomstående ”expert” ska göra det, 

beroende på vad man har för resurser i projektet. Att LCA -verktyget skulle kunna kopplas ihop 

med kalkylsystem skulle kunna underlätta t.ex. MAP Skandinaviska som Peab men även NCC (och 

Veidekke) använder sig av. Att gå 1−2 dagars introduktionskurs för att lära sig systemet skulle 

kunna vara rimligt 

 

Metod innehåll: 

 

Verktyget ska ge marknadsmässiga fördelar mot beställare som kräver detta. Man gör inte mer än 

kunden kräver. Man lägger inte ner resurser som ingen kräver. 

Det är svårt att veta vad verktyget ska svara på, men energi är viktigt och hur mycket material som 

behöver bytas ut dvs. livslängden. T.ex. håller dyrare produkter längre. Hus kan ju byta 

användningsområde; ett kontor kan ju bli en skola. Man borde kunna se kedjan i nationella mål. Just 

nu är det farliga ämnen och energi, men också kemiprodukter i det kortare perspektivet. 

Man skulle kunna koppla ihop LCA med befintliga verktyg t.ex. kalkylverktyget MAP. Tunga 

bärande komponenter samt drift och energi är viktigt, slitytor och ytskikt. Man bör ta upp det som 

är lättast att fånga, tänk inte för omfattande för då blir det inte använt. Man får ett 

produktionsmotstånd då man försöker slingra sig ur det. Branschen vill inte förändras! Kommer 

man först ut med något väldigt krångligt så blir man dömd för alltid. Schablonvärden är en bra idé 

och att man ska kunna mata in basfakta, och på så sätt få ett någorlunda hyggligt resultat. 

 

Redovisning av resultat: 

 

Byggherrar vill ha konkreta fakta, det här är inte bra osv. Men det ska kunna tolkas av en 

entreprenadingenjör man ska inte behöva vara expert. 

Resultat bör vara väldigt grafiskt, man ska kunna få en fingervisning om något är galet direkt av 

bilden. Sen ska man kunna dyka in om man vill gå vidare. Väldigt tydligt måste det vara, och i 

relation till något annat. Inte för detaljerat, mycket kan ha hunnit ändrats med tiden. Man ska kunna 

identifiera svaga och starka sidor. Men det är svårt att få fram detaljer och det behövs ett väldigt 

stort jobb bakom, det ska inte vara nödvändigt. 

 

Tar gärna del av information, sen kanske man kan bli mer insatt. 
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6.2.7. Hans Rognes, Familjebostäder 

 

Användning: 

 

Av självbevarelsedrift vill man inte ha för höga driftskostnader, för då blir det för hög hyra. I 

projekteringsprocessen och som arkitektverktyg kan det användas. Det är problematiskt att det 

ramlar ut en siffra. En massa värderingar ligger till grund för den siffran. 

Skulle vilja att det fanns en LCA-LCC koppling, för det blir en större styrka med pengar. 

Arkitekter ska kunna erbjuda tjänsten eller vid t.ex. en arkitekttävling. Stora fönster drar ju energi, 

ofta mer än beräknat. En halv dags kurs är väl lämplig tid för att kunna använda det som 

beslutsunderlag och kunna gå in på djup detaljnivå. 

 

Metod innehåll: 

 

Vill att verktyget ska kunna ge en bra miljöprofil och lägre kostnader. Om man kopplar ihop det 

med LCC kan man bolla mellan kostnad och miljövinst.  

Bra om resultatet presenteras som en siffra men vad grundar den sig på? Index som jämförs med 

varandra så som 3,4 jämfört med 2,7. En lista på viktningar skulle få en att fundera och få en annan 

sorts överblick. Men gillar helst inte viktningar. 

Lättare om man bara fokuserar på energibedömningar och miljöbelastning från gifter och avfall. För 

generellt med index, och man ser inte bakgrunden. Miljö och kostnad tillsammans blir lättare att ta 

som argument. 

 

Redovisning av resultat: 

 

Vill ha ett väldigt rent resultat. Kopplat till LCC med kronor som värdemätare. En larmsignal om 

något är galet. Tar gärna del av lite information först, så kanske man kan vara med sen. 

 

6.2.8. Peter Werneman, Atriumfastigheter 

 

Intervju på Atrium Fastigheters huvudkontor (Medborgarplatsen 3). 

 

Användning: 

 

LCA-verktyg kan användas vid materialtillverkning och i projekteringsskedet, där man har listor 

som man kan utgå från avseende miljöfarlighet (exocitet). LCC kan användas i driftskedet för att få 
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hållbarhet för fastigheter, men bara för stora utbyten av energisystem. Där man byter mot 

långsiktigt gångbara t.ex. fjärrkyla och fjärrvärme och tar bort oljan. De som försöker använda LCA 

och LCC idag är akademiker som tittar på systembedömningar. Man måste fråga sig vad vi kan 

göra med fastigheten eftersom målgruppen är hyresgäster. Kund och lagkrav är det som kan ändra 

efterfrågan på LCA. Om folk klagar så att forskningsvärlden uppmärksammar det och kan påverka 

samhällsnormen, så att det blir ett lagkrav. Drivkrafter är ekonomiska styrmedel (skatter och 

liknande) och lagar. Kommunen har ett samhällsansvar och i t.ex. Hammarby sjöstad ligger man 

före. Den privata sektorn i mindre delar kan annars föra med sig samhällsnytta.  

Det är svårt att motivera LCA-verktyg i verksamheten pga. kostnaderna. Långsiktigheten har vi som 

längst på tre år och därför blir det svårt att motivera. Men om det skulle ändras skulle man 

antagligen vilja ha ett fast pris för LCA-tjänsten. I årsredovisningar kan LCA-verktyg komma till 

nytta då man vill redovisa miljöpåverkan. Årsredovisningarna blir en sorts tävlingar mellan 

företagen där man faktiskt även skapar ordning och reda. Detta driver utvecklingen framåt. Tyvärr 

är man dålig på rapportering och uppföljning i Sverige; man är lite för snäll och det anses nästan 

fult att gå till botten med någonting. Idag redovisar man personalfrågor i diagram, om man kunde 

sälja in MBP på liknande sätt skulle det kunna bli ett framgångsverktyg. Mottagare av LCA idag är 

annars studenter eller när man har tävlingar. 

 

Metod innehåll: 

I den goda världen är alla system miljöanpassade. I nya BBR 2006 ställs krav på precis allting 

vilket gör att nyproduktion blir hel omöjligt. 

Med MBP kan man hjälpa till att bemöta krav. Att utgå från kapitel nio i BBR 2006 kan vara en idé 

för att öka efterfrågan av verktyget. Energideklarationer kommer att bli ett krav på fastigheterna där 

MBP kan vara till hjälp. I lagen föreslås att energideklarationen ska innehålla uppgifter som återger 

byggnadens energiprestanda. Att titta på ren förbrukning av energi som el och olja och jämföra med 

liknande fastigheter skulle vara bra, men priset har förstås en betydelse. Vill man öka användandet 

av verktyget måste man göra det kompetent och acceptansmässigt efterfrågat. Som företag följer 

man alla myndighetskrav, jämför hur man ligger till i förhållande till medelvärden och jämför även 

med sina konkurrenters siffror. Att man stiftar lagar eller satsar fem miljarder på miljön sänder en 

signal som får stor påverkan, vilket gör att utvecklingen går framåt. 

 

Redovisning av resultat: 

Det borde finnas en möjlighet att välja presentationsform av resultaten. I styrelsen vill man ha det så 

enkelt att man kan säga ja eller nej till en lösning, men ju längre ner man kommer i organisationen 

kommer det att finnas ett större intresse för siffrorna. Det gäller att hitta gapet för att sedan kanske 

kunna åtgärda. Noggrannhet är inte bara av akademiskt intresse om LCA ska ligga till grund för en 

viktig åtgärd eller användas i årsredovisningen. Annars har någon procent i skillnad inte sådan kraft 

för hur man väljer. Så om resultatet visar 30 % istället för 32 % som är riktigare, spelar det inte så 

stor roll. Ska man använda MBP ska man göra det i projekteringsskedet för att styra valen genom 

att göra en simulering som visar hur olika alternativ påverkar miljön. Så användes inte verktyget i 

Hammarby sjöstad, men det kan man ju göra nu med Lugnet. När miljötekniktävlingen är klar i höst 

är det därför viktigt att vara med på alla möten och även t.ex. följa med en projekterare under två 

veckor. 
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7 Analys av enkätsvaren 

Antalet enkäter som skickades ut var 76 till 46 olika organisationer. Efter två skriftliga påminnelser 

och ett telefonsamtal svarade 40 tillfrågade på enkäten. 

7.1. Hur ser miljöarbetet i Sverige ut i byggsektorn 

7.1.1. Bakgrund: Vad har man för bakgrund? 

Urvalet består till största delen av Beställare/Byggherrar som även är Fastighetsägare/Förvaltare. De 

har befattningen Miljöansvarig/Miljösamordnare eller Projektledare och har haft sin befattning i 

över tio år. 

7.1.2. Ansvar: Hur ser man på ansvarsfördelning? 

Urvalsgruppen tycker att Beställare/Byggherrar har störst ansvar för att driva frågor om miljö- och 

hållbar utvecklingen framåt i byggsektorn. Anledningen till detta är att de har pengarna, ställer 

kraven, och bör ha den största kunskapen. Dessutom bildar det en nedåtgående kedja där till slut 

leverantörerna måste ändra sig för trycket uppifrån. Därefter kommer Förvaltare/Fastighetsägare 

eftersom de kontrollerar driften som har en väldigt stor miljöpåverkan då t.ex. 85 % av 

energianvändningen under en byggnads livslängd uppkommer under driftskedet. De är även 

ansvariga vid ombyggnation och underhåll. Vid byte av material har många privata byggherrar alla 

gånger inte kompetens eller organisationer att klara av att kontrollera vad som föreskrivs. 

Materialvalet är oftast eller alltid beroende av kostnadsskäl och hänsyn tas mycket sällan till 

miljöfrågorna. Därför tycker man att även konsulter och entreprenörer har ett stort ansvar.  

 

De som tillhör gruppen Beställare/Byggherrar ger även sig själva största ansvaret. Generellt har 

varje aktörsgrupp gett den egna gruppen ett stort ansvar. Detta förvånar lite då man ofta inte tar sitt 

ansvar utan skyller på andra. Man står inte för det man levererar till sina kunder utan kunden sitter 

alltid med "Svarte Petter".  

 

De flesta är överens om att man har ett gemensamt ansvar och behöver en samsyn för att 

tillsammans förändra branschen. Dessutom är man inte riktigt nöjd med den drivkraft som finns 

idag för miljöfrågor. Man vill se ett ökat engagemang från beställare där inte enbart tid och pengar 

styr. Dessutom vill man inte att myndigheterna ställer krav på detaljnivå utan ser till att påverka 

helheten långsiktigt såsom ett ”hållbart samhälle” gör. Detta citat tycker jag säger mycket om vad 

man tycker: 

 

”Det finns mycket att göra genom att visa att det går att göra. De enda som har en naturlig kraft att 

driva detta är forskare med kunnande och idéer, myndigheter med resurser för finansiering och 

byggherrar med fastigheter. Tillsammans kan de testa och förverkliga många av dessa idéer.” 

 

7.1.3. Attityder: Hur förhåller man sig till LCA? 

De flesta känner till Miljöbelastningsprofilen, vilket inte är så konstigt eftersom vårt urval är gjort 

utifrån användare och tänkbara användare. Men utanför urvalsgrupp kan man anta att det inte är så. 

När jag blev hänvisad vidare, när personer i urvalsgruppen inte hade tid att svara, kände man inte 
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till att det fanns etablerade LCA-verktyg som tar helhetsgrepp på en byggnad och tyckte därför att 

det är dåligt marknadsfört. 

 

Man är både positiv och negativ till LCA-verktyg såsom MBP. Man tycker att verktyget ger en 

helhetssyn som hjälper till att hitta och följa upp mål som ses som viktiga att fokusera på och 

förbättra. Därför är det ett bra beslutsunderlag. Att göra långsiktiga bedömningar är av största vikt 

för dem som bygger för egen förvaltning. Men många beställare och förvaltare använder idag inte 

LCA-verktyg, men kan tänka sig att börja för att underlätta vid urval av system och byggvaror. 

 

Anledningen till detta verkar vara att man saknar incitament. Man tycker att man inte behöver 

krångla till det med några LCC- och LCA-verktyg. Utan kan lättare använda sig av andra alternativ 

för att göra bra jämförelser, som är enklare och tar mindre tid. Man ser även att det finns för många 

osäkra faktorer såsom indata, viktning och en för låg noggrannhet. Det omfattande insamlandet av 

indata är både tidskrävande och dyrt. Kunden verkar inte vara beredd att betala för detta. Många 

tycker att det borde finas lönsamhetskriterier. En lag och hygienkrav kanske kan motivera. 

Det är många som delar uppfattningen att det borde finnas ett gemensamt språk för LCA-baserade 

verktyg. Nyckeltal bör vara samma och indata ska ha tagits fram tillsammans och bör handahållas 

och uppdateras av berörda myndigheter. Standarder och kriterier för miljöklassning önskas av 

många. Ett eller två verktyg ökar trovärdigheten så att man kan jämföra sig med varandra och att 

man får liknande resultat fast man använder olika verktyg. Att flera använder verktyget och att det 

är väletablerat ses som nödvändigt. Man måste enas i branschen för att något ska hända. Här är tre 

av aktörernas svar på denna fråga:  

 

”Varje konsult gör sitt eget tänk om vi kunde ena oss och få fram standardvärden.” 

 

”Bygga-bo-dialogen kan vara sättet att få gemensamma (samma) nyckeltal.” 

 

”Inga standarder, ej branschanpassat. Nu får man använda egna faktorer. Myndigheterna borde 

kunna presentera standardvärden.” 

 

I en rapport från 2009 ställdes frågan om Sverige borde ha ett enhetligt miljöklassningssystem, eller 

använda sig av flera olika system (så som LEED, BREEAM och Green Star rating system). I 

undersökningen ansåg majoriteten av bostads- och de kommersiella bolagen att de borde använda 

sig av ett system. Dock fanns det en större osäkerhet hos bostadsföretagen, vilket kan bero på att de 

inte har samma kunskaper som kontorsbolagen. De bolag som förespråkade att flera system borde 

användas menade att konkurrensen mellan system skulle främja deras utveckling. Ytterligare ett 

skäl som angavs var att det var väsentligt att flera olika typer av byggnader skulle kunna bedömas.  

 

(Bonde, M. m.fl. (2009) Energieffektiva och miljöanpassade kommersiella fastigheter – 

klassningssystem och värdering) 

 

7.1.4. Drivkrafter: Hur ser man på påverkan och inflytande? 

Man tycker att massmedia och politiker har mycket stort inflytande att påverka miljö- och 

hållbarhetsarbetet i byggsektorn. Störst betydelse för hur företaget bedriver sitt miljöarbete har 

kunderna, därefter kommer Medarbetare/Anställda. De största drivkrafterna bakom miljö- och 

hållbarhetsarbete för den egna organisationen tycker man är varumärkesuppbyggnad, företagets 

miljöledning och lagstiftning. Inte långt efter kommer VD:n personligen och företagets miljöpolicy. 
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7.2. Erfarenhet om miljöbedömningsverktyg (särskilt LCA-baserat) 

7.2.1. Nuläge: Vad görs idag?  

Idag använder man sig av ett antal hjälpverktyg för att bedriva sitt miljöarbete. Det kan vara allt 

från checklistor med kriterier, byggvarudeklarationer, energiberäkningar, miljöprogram till LCA-

baserade verktyg. Man ser olika samverkansforum som ett verktyg att gemensamt hitta lösningar på 

miljöproblem. Enskilda företag som är spjutspetsföretag påverkar de andra som ett slags 

”gängtryck” och resten följer efter. 

7.2.2. Kunskap och förståelse: Vad vet man om olika verktyg?  

Man känner till ganska många verktyg, både sådana som är LCA-baserade och inte.  Tyvärr verkar 

många blanda ihop LCA med LCC och det beror nog på att kunskapen inte är lika hög som man vill 

ge sken av. Drömverktyget ska underlätta arbetet och göra miljöarbetet mer trovärdigt och tydligt. 

Lättanvänt, webbaserat är kriterier man värdesätter för sina verktyg. Blir verktyget för krångligt 

tappar man fokus eller slutar använda det, och miljöfrågan blir bortglömd. Ett alltför omfattande 

verktyg används inte och man kommer inte heller ge det en ny chans även om det blir mer 

användarvänligt. Tyvärr har man då bränt sina skepp i byggbranschen som inte är så 

förändringsbenägen och gärna inte gör mer än vad som behövs. 

 

7.2.3. Framtiden: Vad har man för behov och önskningar? 

I framtiden tror och hoppas man att Livscykelanalysbaserade verktyg kommer användas mer. Då är 

det är viktigt att utveckla nyckeltal m.m. så att det går att jämföra och få fram pålitliga resultat som 

går att tolka för förbättringar. Man vill jämföra sig med varandra och vill ha standarder och 

gemensamma nyckeltal. Ett enhetligt system gör att banker och försäkringsföretag kommer med 

bättre lån och försäkringar till dem som tänker långsiktigt på miljön. 

 

Man är en enad bransch som tillsammans utvecklar verktyg. Verktygen kommer att vara lätta att 

använda även om man inte är expert, visst kommer de att vara förenklade och ha generella indata 

men man kommer att få en fingervisning om vad som är viktigt och en varning om något är helt fel. 

Man önskar att miljö- och hälsofrågor får lika prioritet som ekonomi och tid, och att vi bygger upp 

ett finansieringssystem inom t.ex. bostadssektorn som tar hänsyn till globala miljötekniska frågor, 

så att det inte enbart handlar om fastighetsekonomiska frågor. Man tycker att miljöinvesteringar 

idag bestraffas skattemässigt och tar bort de ekonomiska effekterna av investeringen och hoppas på 

skattelättnader eller andra ekonomiska incitament. Man har tagit bort straffskatten på 

energibesparande åtgärder såsom t.ex. värmepumpar, isolerglas m.m. 

 

Tid och möda måste vara värt det. Om man väcker en tävlingsinstinkt kan man också börja påverka 

många. Att en byggnad blir miljöklassad om den uppfyller vissa kriterier som man kommer fram till 

med LCA kan vara en annan möjlighet; det ska löna sig att tänka långsiktigt på miljön.  

 

De som bygger hyresrätter till vettiga hyror kan inte för varje projekt göra nya analyser utan måste 

nu vara långsiktiga och redan från början göra omfattande och djupgående analyser som kan gälla 

ett antal år framåt. Konkurrens kommer att kräva att alla arbetar mer ingående och öppet redovisar 

sin egen profil.  
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En kraftfull fokusering på energifrågorna har skett, minska resursförbrukning. Ännu högre krav på 

projektering av resursminimerande installationer och material vid om- och nybyggnationer görs. 

Minskad energiförbrukning och att giftiga ämnen nu är helt utfasade ur byggprocessen. Samhället 

har blivit mer miljövänligt och mindre sårbart. Vi bryr oss om omvärlden och kommande 

generationer. 

 

7.2.4. Fördelar & nackdelar: 

Fördelar är att man får bättre information om byggnadens miljöpåverkan under hela livscykeln. 

Man tycker att den har sin funktion om verktygen är enkla att använda och tillräckligt väl 

underbyggda, men de måste bli mer anpassade till en vardaglig användning. Verktyget svarar på var 

man står och vart man är på väg. Man kan få en fingervisning om vad som är galet eller en hjälp att 

fokusera på stora ”miljöbovar”. 

 

Nackdelar skulle kunna vara ökade kostnader, som kunden inte vill betala för. Problem kan vara 

underlaget för ställningstaganden, hur kvaliteten på underlaget är säkerställd. Index ses som en 

siffra som är svårt at få grepp om vad den egentligen säger. Viktning är alltid vissa bedömningar 

som man kanske inte alltid delar eller ens vet om. 

Det är svårt att få en praktisk användning eftersom ekonomiska faktorer inte finns med, men 

däremot att det kan användas för forskning. De som lyder under LOU ser idag också hinder för att 

ställa LCA-krav på produkter. Dessutom vill man ha ett lättare verktyg, idag tycker man att man 

måste vara expert för att tolka resultaten. 

 

7.2.5. I vilket/vilka sammanhang används det/de? I vilket skede av 
byggprocessen? Ser man något mervärde att använda sig av verktygen 
som finns? Vilket är i så fall mervärdet? 

Det finns många olika databaser som används, både interna och externa. Internet är också ett 

mycket bra hjälpmedel. Anledningen till att man använder sig av ett visst verktyg är att det 

erfarenhetsmässigt har visat sig fungera bra. Man använder sig också av flera olika verktyg som 

man tycker kompletterar varandra. En del verktyg har man utvecklat själv för att driva miljöarbetet. 

Detta för att välja bra byggmaterial, göra energiberäkningar m.m. Verktygen har olika funktioner 

och man använder dem för att styra sina projekt. Man får en snabb uppfattning om de ingående 

komponenterna uppfyller miljökraven. LCA-verktyg ses som mer komplicerade men ger vid 

handen den långsiktiga miljöpåverkan utifrån valda komponenter 

LCA-baserade verktyg tycker man bör användas i ett tidigt skede som t.ex. under förstudien eller 

projekteringen. Det skulle även kunna användas som ett underlag till en funktionsupphandling vid 

totalentreprenad eller för att visa miljöresultat i årsredovisningen. Verktyget blir trovärdigare ju fler 

som använder samma verktyg. Mervärdet blir att man fattar rätt beslut.  

 

8 Hinder och möjligheter 

Syftet med detta examensarbete var att identifiera viktiga hinder hos olika aktörer, mot att mer 

regelbundet utnyttja datorbaserade LCA-baserade verktyg (speciellt Miljöbelastningsprofilen) i 

Sveriges byggsektor. Även ett antal möjligheter har hittats under projektets gång. 
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Vi har funnit hinder mellan:  

 befintliga och det önskade miljöarbetet inom sektorn 

 användning av och kunskap om LCA-baserade verktyg  

 användarna och utvecklarna av verktygen 

 

8.1.1. Det befintliga och det önskade miljöarbetet inom sektorn 

Undersökningen visar att man vill positionera sig bättre än var man befinner sig i verkligheten. De 

flesta, 21 tillfrågade (av 38) vill gärna positionera sig som ett spjutspetsföretag. I verkligheten 

tycker man att man når upp till den övre fjärdedelen (15 av 39). Man anser att det pågående 

miljöarbetet i bygg- och fastighetssektorn leder till verkliga miljöförbättringar till en del, men att 

det går för sakta (20 av 40). Bygg- och fastighetssektorns arbete inom det bredare området 

hållbar utveckling går framåt, men för sakta (20 av 39). 

Man vet sitt eget ansvar och de flesta är överens om att man har ett gemensamt ansvar och behöver 

en samsyn för att tillsammans förändra branschen. Man inte riktigt nöjd med den drivkraft som 

finns idag för miljöfrågor. Man vill se ett ökat engagemang från beställare, där inte enbart tid och 

pengar styr. Dessutom vill man inte att myndigheterna ställer krav på detaljnivå utan ser till att 

påverka helheten långsiktigt såsom ett ”hållbart samhälle” gör. Tjugoen av fyrtio anser att det är 

viktigt att den egna organisationen syns i debatten om hållbar utveckling. Man anser att forskning 

har stor betydelse (27 av 40) för byggsektorns miljöarbete. Och att det är viktigt (23 av 40) att den 

egna organisationen deltar i forskning inom miljöområdet. Viktigast är kanske att det är just 

Beställarna/Byggherrarna som ser till att delta och bidra i denna forskning.   

 

”Vid skapandet av nya forskningsprojekt är det viktigt att beställarna/ 

byggherrarna är engagerade genom att t.ex. lägga in medel för forskning i 

upphandlingen av både projektering, entreprenad och förvaltning.”  

 

(http://www.formas.se/upload/dokument/utlysningar/stod_hallbar_utv_bicII/formasutlysning.pdf) 

 

 

I framtiden tror och hoppas man att Livscykelanalysbaserade verktyg kommer användas mer. Allt 

detta visar en vilja att utveckla och förbättra miljöarbetet. 

8.1.2. Användning av och kunskap om LCA-baserade verktyg  

Man anser att ens kunskap om LCA-baserade verktyg är stor. Hela 82 % svarar att de känner till 

LCA-verktyg. Däremot använder endast 41 % ett sådant verktyg. Miljöbelastningsprofilen känner 

69 % till (39 tillfrågade har besvarat frågan). Många blandar också ihop LCC (Livscykelkostnader) 

med LCA. Detta visar på ett stort glapp mellan kunskapen och användningen av LCA-baserade 

verktyg. 

 

Många pekar ut att den stora nyttan med LCA är att man får en helhetssyn. Det hjälper till att hitta 

och följa upp mål som ses som viktiga att fokusera på och förbättra. Därför borde det vara ett bra 

beslutsunderlag för dem som gör långsiktiga bedömningar då de t.ex. bygger för egen förvaltning.  

Men endast tre av åtta Beställare/Byggherrar och Förvaltare/Fastighetsägare säger att de använder 

LCA-verktyg trots att alla känner till minst ett.  

http://www.formas.se/upload/dokument/utlysningar/stod_hallbar_utv_bicII/formasutlysning.pdf
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Man tycker att systemen oftast är alltför krångliga, och betonar vikten av ett lätt användarvänligt 

verktyg. Att göra en fullständig LCA på hela byggnaders utformning och materialval alternativt på 

endast materialval är ett omfattande arbete. Man kan lättare använda sig av andra alternativ för att 

göra bra jämförelser som är enklare och tar mindre tid tycker många. 

De som lyder under LOU ser hinder mot att ställa LCA-krav. 

8.1.3. Användarna och utvecklarna av LCA-baserade verktyg 

Att användarna och utvecklarna inte har varit samma ses som ett hinder. Man har jobbat utifrån ett 

forskarperspektiv där ett så noggrant resultat som möjligt varit målet. Val av indata och behov av 

viktning har diskuterats. Ett omfattande insamlande av relevanta data har gjorts. 

Användarna har ett annat perspektiv. De vill ha ett enkelt verktyg med få parametrar. Som visar ett 

lättöverskådligt resultat, helst till en låg kostnad och som är tidseffektiv. 

Det är många som delar uppfattningen att man borde ha ett gemensamt språk för LCA-baserade 

verktyg. Standarder och kriterier för miljöklassning önskas av många. Att det bara finns ett eller två 

verktyg ökar trovärdigheten så att man kan jämföra sig med varandra. Eller att man får liknande 

resultat fast man använder sig av olika verktyg. Att flera använder verktyget och att det är 

väletablerat ses som nödvändigt. Man är överens om att man måste enas i branschen för att något 

ska hända. 

 

8.2. Ytterligare identifierade hinder är särskilt kopplade till: 

 Data (tillgänglighet och trovärdighet) 

 Kostnader 

 Tid 

 Kundtryck 

 Kunskap  

 Incitament  

 

8.2.1. Indata (tillgänglighet och trovärdighet) 

Det är mycket viktigt att kontrollera och få in alla indata. Det är viktigt men svårt med uppdatering, 

eftersom indata ses som en färskvara Man tycker nämligen att det är en brist på bra indata t.ex. 

fattas materialdata. Man är osäker på indatas kvalitet, kanske är den t.o.m. felaktig, och man tycker 

det är svårt att hitta relevant data. Att omvandla allt till indata till programmet, tycker man är ett för 

omfattande jobb som kräver för mycket administration och tid, vilket förstås kostar pengar. Om det 

fanns en bra lättillgänglig webbaserad databas som är trovärdig och ständigt uppdaterad med det 

senaste, så skulle det underlätta. Det borde tillhandahållas och ägas av en myndighet eller 

samverkansform. Idag får man själv leta egna data som inte alltid stämmer. 
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8.2.2. Kostnader  

Att tid är pengar är ju ett känt uttryck och det omfattande och komplicerade arbetet med LCA ger 

förstås en högre kostnad än om man struntar i det. Kunden verkar inte vara beredd att betala för det. 

Eller är kunskapen för låg? Att beställaren har störst ansvar för miljön tycker många beror på att där 

finns de största pengarna. Och pengar betyder makt. Man kan tycka att bristande kunskap och 

engagemang generellt finns i branschen, då pengar och en kortsiktig vinning styr. Är ingen beredd 

att stå för miljökostnaderna? Vem ska då stå för kostnaderna som LCA för med sig? Det här svaret 

tycker jag säger mycket: 

”Dessutom måste man kunna klä miljöfaktorerna i ekonomiska termer så att de kan ställas mot 

andra kostnader i en kalkyl.” 

Att koppla ihop LCA med LCC vill många. Får man ekonomiska argument och inte enbart 

miljömässiga, så kommer det väga mycket tyngre vid stora beslut. 

8.2.3. Tid 

Anledningen till att man inte använder sig av verktyg såsom MBP är att det tar för lång tid i projekt, 

där det krävs snabba beslut och besked. Beställaren är inte heller villig att betala för hur långa 

utredningar som helst. Det är många som anger tid som ett hinder, man vill gärna, men hinner inte. 

Att byggsektorn tog sig tid och använde den kunskap de har för att göra bättre lösningar vore 

önskvärt. Tänk om alla hade tid vid projektering att värdera olika systemlösningar, materialval och 

energilösningar ur ett LCA-perspektiv. 

8.2.4. Kundtryck 

Man anser att kunderna (18 tillfrågade har svarat detta) har störst betydelse för hur den egna 

organisationen bedriver sitt miljöarbete. För tillfället har beställare ännu inte börjat kräva LCA men 

det börjar komma. Även LCC efterfrågas mer och mer. LCA-arbetet står på listan över sådant som 

ska fram i organisationerna och företagen. Marknadsföringen måste förbättras om fler ska börja 

använda sig av LCA.  

8.2.5. Kunskap  

Man känner till ganska många verktyg både sådana som är LCA-baserade och inte. Många blandar 

också ihop LCC (Livscykelkostnader) med LCA, och det beror nog på att kunskapen inte är lika 

stor som man vill ge sken av. Trots att 24 tillfrågade tycker att de vet mycket om hållbar utveckling 

och 13 tycker att de är experter. Så man kan ju undra hur mycket de egentligen vet. 

Flera tycker att kunskap är en barriär. Man tycker att andra aktörer vet för lite. Små och medelstora 

byggföretag har bristfälliga kunskaper om miljö, hållbarhetsområdet och arbetsmiljö. 

Kunskapsåterföringen inom företaget kan vara dålig.  

8.2.6. Incitament.  

Lagar, regler, skattelättnader, energideklarationer, miljöklassning eller andra typer av ris och ros 

behövs för att något ska hända. Finns det ett krav måste man göra något. Om det finns en belöning 

väcks tävlingsinstinkten. Kan man konkurrera och få marknadsmässiga fördelar genom att välja 

LCA-baserade verktyg, då vill man också vara med i matchen. Att klassa hus med fina utmärkelser 
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och ge belöning i kronor kommer att göra en skillnad som märks.  

8.3. Vi har även identifierat ett antal möjligheter för ökad 
användning av denna typ av verktyg:  

 

 olika design av verktygen för olika aktörer och syften 

 kombinera LCA med LCC 

 använda miljövärdering i kombination med energideklaration av byggnader 

 utveckla referensvärden 

 förenkla insamling av indata till modellerna 

 använda som underlag till miljömärkning  

 tillhandahålla incitament.  

 

8.3.1. Olika design av verktygen för olika aktörer och syften 

Olika utformning av MBP krävs för olika aktörer (enbart energi etc.) Då det finns många tänkbara 

användare av MBP bland aktörerna i byggbranschen, så är det kanske inte så konstigt att de önskar 

sig olika utformning av verktyget för olika syften. Många delar dock uppfattningen att verktyget ska 

vara mer lättöverskådligt.  

8.3.2. Kombinera LCA med LCC 

Många tycker att det är viktigast är miljöpåverkan för energi kopplat till en ekonomisk kalkyl eller 

LCC. Man vill kunna koppla upp sig till en aktuell databas eller att det ska finnas schablonvärden 

man kan använda sig av. Får man ekonomiska argument och inte enbart miljömässiga, så kommer 

det att väga mycket tyngre vid stora beslut. 

Så här svarar en av aktörerna i djupintervjuerna på frågorna som berör områdena: användning, 

innehåll och redovisning: 

Användning:  

”Skulle vilja att det fanns en LCA-LCC koppling för det blir en större styrka med pengar. ” 

Innehåll:  

”Vill att verktyget ska kunna ge en bra miljöprofil och lägre kostnader. Om man kopplar ihop det 

med LCC kan man bolla mellan kostnad och miljövinst. ”  

Resultat:  

”Kopplat till LCC med kronor som värdemätare. ” 

 

Dessa åsikter hittar man även på flera ställen i enkätsvaren.  
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8.3.3. Använd miljövärdering i kombination med energideklaration av 
byggnader 

När undersökningen gjordes såg många aktörer att Miljöbelastningsprofilen skulle kunna användas i 

samband med framtagandet av energideklarationer och att verktyget på så sätt skulle få ett 

uppsving. Nu i efterhand kan man konstatera att så inte blev fallet. 

8.3.4. Utveckla referensvärden 

Många av aktörerna önskar att man tar fram gemensamma referensvärden, som gör det möjligt för 

användaren att bedöma byggnadens energiprestanda och att jämföra byggnadens energiprestanda 

med andra byggnaders. De flesta har idag inga referenser att utgå ifrån. Man vill gärna att värdena 

ska vara enkla som t.ex. 1, 2, 3, A, B, C, Bra, Bättre och Bäst eller liknande.  

 

8.3.5. Förenkla insamling av indata till modellerna 

Det omfattande insamlandet av indata är både tidskrävande och kostsamt. Man verkar inte vara 

beredd att betala för det och man tycker att krävs det ett omfattande administrativt arbete för att få 

fram all indata. Val av indata och behov av viktning har diskuterats för att öka användandet av 

Miljöbelastningsprofilen och andra LCA-baserade verktyg. 

Det är många som delar uppfattningen att man borde ha ett gemensamt språk för LCA-baserade 

verktyg. Nyckeltal bör vara samma och indata ska ha tagits fram tillsammans och bör 

tillhandahållas och uppdateras av berörda myndigheter. Standarder och kriterier för miljöklassning 

önskas av många. Man anser att branschen måste enas för att något ska hända. Man vill att 

verktygen ska vara lätta att använda även om man inte är expert; visst kommer de därför vara både 

förenklade och ha generella indata, men man kommer få en fingervisning om vad som är viktigt och 

en varning om något är helt fel. 

 

8.3.6. Använd som underlag till miljömärkning  

Resultatet av Miljöbelastningsprofilen borde enligt aktörerna vara att huset vid ny- till- och 

ombyggnad får en miljömärkning. För att visa upp att husen har en viss standard och att man tagit 

extra hänsyn till miljön. 

 

8.3.7. Tillhandahåll incitament  

Många önskar att myndigheterna påverkade användandet av Miljöbelastningsprofilen och andra 

LCA-baserade verktyg genom att ge incitament. Man vill bli belönad för att man anstränger sig lite 

extra. Man hoppas på skattelättnader eller andra ekonomiska incitament. 
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8.4. Tre viktiga områden att analysera vidare: 

8.4.1. Fokus på energi: 

Det är många som inte tror på ett fullständigt LCA-verktyg, som täcker hela byggnadens 

miljöpåverkan, men kan tänka sig delar av en LCA för att jämföra olika systemlösningar. För att få 

genomslagskraft gäller det att förenkla och generalisera. Fokus vill man lägga främst på 

energifrågan men kanske delvis även på transport, avfall, deponi och farliga ämnen. Många vill 

koppla ihop LCA med LCC. Får man ekonomiska argument och inte enbart miljömässiga, kommer 

det att väga mycket tyngre vid stora beslut.  

 

8.4.2. Det unika projektet begränsar incitamenten för erfarenhetsåterföring 
mellan projekt 

 
En barriär som hämmar ett aktivt miljöarbete är att byggprojekten i mycket hög grad ses som unika. 

Att varje projekt ses som unikt innebär att erfarenhetsåterföringen mellan pågående och 

efterföljande projekt minskar. Bristen på erfarenhetsåterföring i branschen är ett problem som inte 

enbart berör miljöfrågan. Eftersom det är ett stort antal aktörer inblandade och det långa 

tidsperspektivet, som är nödvändigt för att se helhetsbilden, gör bristen på erfarenhetsåterföring det 

ännu krångligare att få till det rätt. 

 
 

8.4.3. Miljöbelastningsprofilens (MBP) användningsområde: 

Miljöbelastningsprofilen ses som ett bra verktyg för att få en uppföljning av uppsatta mål. Men 

även som ett informationsverktyg som pekar ut fokus för miljöbelastning till de ansvariga för 

byggnation, och för att kunna beakta miljö- och hälsofrågorna i hela processen. Man ökar 

kunskapen och fokuserar på miljöfrågor. I byggprocessen kan den även användas i förstudien och 

vid projektering för att ställa krav och sätta upp miljömål. I tidiga skeden är det även bra vid val 

mellan olika komponenter med samma ekonomiska förutsättningar. Dessutom kan man använda det 

i sin årsredovisning för att visa sin miljöbelastning. Idag visar man diagram över personalfrågor − 

liknande skulle kunna göras för miljöfrågor. Vid energideklarationer kan man även ta hjälp av 

MBP.  

 

 

9 Diskussion 

9.1.1. Byggherren måste ställa hårdare krav: 

Byggherren håller i kassan och är kravställare. Det måste ske en förändring högst upp i kedjan, så 

att man ställer krav på att LCA-baseradeverktyg såsom Miljöbelastningsprofilen ska användas. Att 

man ser nyttan med dessa verktyg, så att man får ett mervärde. 

 

”Alla aktörer har lika stort ansvar men för att miljöarbetet ska få störst genomslag och 

trovärdighet måste byggherren gå först.” 
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Ofta fattas dock kompentensen om LCA-baseradeverktyg. Utbildning krävs därför för att en 

förändring ska ske. Det har blivit ett problem att beställarna av byggentreprenader idag har sämre 

kunskaper och en betydligt svagare ställning än tidigare.  

 

9.1.2. Miljödriven affärsutvecklig: Reaktiva företag? 

En möjlighet att använda MBP skulle kunnat vara att man är ett reaktivt företag som vill ligga i 

framkant för miljöfrågor och att man därför gör lite mer och står längst fram. Att detta får en något 

trög bransch att följa efter. 

  

”Enskilda företag som är spjutspetsföretag påverkar de andra som ett slags ”gängtryck” och resten 

följer efter.” 

9.1.3. Ansvar och samspel: Ökad dialog 

De flesta tycker att man bör ta ett gemensamt större ansvar för miljöfrågor i branschen. Det är 

många av aktörerna som hänvisar till olika samverkansforum som de kan tänka sig stötta och driva 

frågor om LCA-baseradeverktyg, såsom MBP, vidare. Många tar upp Bygga-bo-dialogen som ett 

sådant sätt att sprida kunskap mellan aktörerna.  

 

9.1.4. Val av metod 

Redan från början hade projektgruppen en önskan att en enkätundersökning skulle göras och gärna 

utifrån den grupp aktörer som redan använts sig av LCA-baseradeverktyg eller var väl insatta i 

miljöfrågor. När svarsfrekvensen inte blev så hög och man märkte att vissa frågor kändes mer 

intressanta, bad man mig att göra intervjuer. Om man istället valt en annan metod hade man 

antagligen fått ett något annorlunda svar. 

9.1.5. Är vårt urval mer positivt? Är enkäten styrd åt ett håll? 

En fråga man kan ställa sig om urvalet bestått av andra personer och vi valt andra frågor att 

fokusera på, är om vi då hade fått ett annat resultat. Är enkäten vinklad? Om vi valt personer som 

inte kände till Miljöbelastningsprofilen innan, kan man räkna med att kunskapen om verktyget varit 

mycket sämre än vad som visas i denna studie. Då jag blev hänvisad vidare när personer i 

urvalsgruppen inte hade tid att svara, kände man inte till att det fanns etablerade LCA-verktyg som 

tar helhetsgrepp på en byggnad och tyckte därför att det är dåligt marknadsfört. Den här gruppen av 

personer är miljöintresserade och är engagerade i miljöfrågor och därmed mer positivt inställda till 

miljöverktyg än vad ett slumpmässigt urval i byggbranschen skulle ha varit. 

När vi sedan valt frågor har vi ju även styrt svaren i ett visst hänseende; som man frågar får man 

svar, är ju ett känt begrepp.  

 

Vi skickade ut 76 enkäter till 46 olika organisationer. Efter två skriftliga påminnelser och ett 

telefonsamtal svarade 40 tillfrågade på enkäten. Om vi hade fått ett större antal svar kan det vara 

möjligt att svarsmajoriteten gett ett annat resultat. För att ta reda på anledningen till bortfallet, 

ringde jag runt till dem som inte svarat. De som uppgav att de inte hade tid att svara på en så lång 
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enkät fick istället möjligheten att svara på fem av frågorna per telefon. På detta sätt fick vi elva 

ytterligare svar på de viktigaste frågorna. Att jag gått vidare och ställt fem, enligt oss viktiga frågor, 

har ju också ytterligare drivit undersökningen i en riktning. Utifrån de svar vi sedan fått gick vi 

vidare med att intervjua åtta personer mer djupgående. Det som i denna studie kallas 

djupintervjuerna, där vi frågat om vilket innehåll, vilken metod och vilket resultat man förväntar sig 

av LCA-baserade verktyg. Frågorna har vi försökt göra öppna men de har delvis ändå varit styrande 

för resultatet av denna undersökning. Så visst har vi delvis styrt svaren i den riktning vi förväntat 

oss. Det är mycket möjligt att läget för LCA egentligen är sämre p.g.a. en trög bransch. 
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11 Bilagor 

11.1. Öppna frågor: 

11.1.1. Beställare/Byggherrar: 5  

 

2A) Vilken befattning har Du?    

B) Hur många år har Du haft den befattningen? 

 

A.) 2 VD/Företagsledare, 1 Projektledare, 1 Miljöansvarig, 1 svarar inte på frågan 

B) 4 svarar 2−5 år, 1 svarar 6−10 år 

 

Vilken av följande aktörer anser Du har störst ansvar för att driva frågor om miljö och 

hållbar utveckling framåt i byggsektorn?  

3B) Varför tycker Du så? 

Myndigheter: Självklart har branschen möjlighet att driva miljöarbetet framåt och gör det. Dock 

behövs det mål och kravställning från myndigheter som kan ställa oberoende krav utan att ta hänsyn 

till andra krav som branschen måste ta hänsyn till./ Svar 29 

Beställare/Byggherrar: Kravställaren styr!/ Svar 39 

Vilken av följande aktörer skulle Du vilja se agerade mer kraftfullt på miljö- och 

hållbarhetsområdet?  

5B) Varför tycker Du så? 

Myndigheter: Myndigheterna kan sätta mål/krav utifrån forskningen och därmed prioritera 

styrningen av miljöfrågorna./ Svar 29 

 

Beställare/Byggherrar: Det är de som står för finansieringen och är beställare/Svar 33 

 

10) Hur arbetar Du med miljöfrågor i Din organisation? 

Har miljöansvaret för miljöfrågorna i ett stadsutvecklingsprojekt − Hammarby sjöstad. Styr och 

vägleder byggherrar och entreprenörer att ta hänsyn till mål och krav för byggande i husproduktion 

och anläggningsarbete./ Svar 29 

Aktiv som internkonsult./ Svar 39 

14 A) Använder Du dig av något hjälpverktyg för att bedriva miljöarbete?  

B) Om ja vilket/vilka redskap? 

C) Varför använder Du just det verktyget/de verktygen? 

D) I vilket sammanhang ser Du det som viktigast att använda det/dem? 

E) Vilka är fördelarna och nackdelarna med verktyget/verktygen? 

B) Program för krav och mål avseende miljö- och hälsofrågor. Modell för miljöstyrning i 

byggbranschen. Miljöbelastningsprofilen. 

C) För att fokusera på miljöfrågorna. Miljöbelastningsprofilen för att få en uppföljning av målen. 
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D) I information till ansvariga för byggnation och för att beakta miljö- och hälsofrågorna i hela 

processen. 

E) Fördel: Öka fokuseringen och få en specifik miljöfokus.  

Nackdelar är behov av uppdatering och administration./ Svar 29 

 

B) Byggvarudeklarationer, Miljöanpassat byggande, Veidekkes miljökrav etc. 

D) I konkreta projekt 

E) Val av byggmaterial, energiberäkningar./Svar 33 

 

B) Milab, Miljömanualen/Svar 36 

 

Känner Du till LCA-baserade verktyg? 

15B) Om ja, vilka känner Du till? 

Använder Du något sådant LCA-baserat verktyg? 

15D) Varför då? 

 

B) Anser inte att man behöver krångla till LCC med några verktyg. Räkna fram årlig kapitalkostnad 

och drift- och uh-kostnad för olika alternativ och jämför − det är enkelt och räcker./Svar 19 

 

B) De kanske inte är fullständiga LCA verktyg, men delar av en LCA, Miljöbelastningsprofilen, 

Och mer för klassning: Miljömanualen Miljöstatus, P-märkning. 

D) Ja: Egentligen inte använder, men få resultat av. Det är för att följa upp mål, samt att dra 

slutsatser för vad som kan förbättras./Svar 29 

 

B) Miljöbelastningsprofilen, Whites system. 

D) Nej, för många osäkra faktorer, LCC tar ej hänsyn till energikvalitetsfrågor på att acceptabelt 

sätt (primärenergi) /Svar 33 

 

Känner Du till Miljöbelastningsprofilen? 

16B) Om ja, på vilket sätt kom Du i kontakt med den? 

 

Vi jobbar med detta i samarbete med Carl Bro − Per Levin./Svar 19 

 

Används som utvärdering för miljömålen i Hammarby sjöstad./Svar 29 

 

I Hammarby sjöstad. /Svar 33 

 

Seminarier./Svar 36 

 

17) Hur ser Du på användandet av LCA-baserade verktyg, såsom Miljöbelastningsprofilen? 

 

Intressant, dock är det mycket viktigt att kontrollera och få in alla data./Svar 29 

 

Som ingenjörsverktyg kan den inte användas eftersom ekonomiska faktorer inte finns med/Svar 33 

 

18) Vilka fördelar och nackdelar ser Du med LCA-baserade verktyg? 

Sätter siffror och ökar kunskapen kring miljöfrågorna./Svar 29 
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Nackdelar: som ingenjörsverktyg kan den inte användas eftersom ekonomiska faktorer inte finns 

med. Fördelar: i tidiga skeden vid val mellan olika komponenter med samma ekonomiska 

förutsättningar./Svar 33 

 

Nackdelar: efterfrågas inte./Svar 36 

 

19) Hur tror Du att LCA-baserade verktyg kommer att användas i framtiden? 

De kommer att användas men det är viktigt att utveckla nyckeltal m.m. så att det går att jämföra och 

få fram pålitliga resultat som går att tolka för förbättringar./Svar 29 

 

I forskning, men som ingenjörsverktyg kan de inte användas eftersom ekonomiska faktorer inte 

finns med./Svar 33 

 

22) Om Du fick önska endast en sak om framtiden med avseende på arbetet med miljö och 

hållbar utveckling inom bygg- och fastighetssektorn, vad skulle Du då önska? 

Att miljö och hälsofrågor få lika prioritet som ekonomi, tider etc./Svar 29 

 

Att vi bygger upp ett finansieringssystem inom t.ex. bostadssektorn som tar hänsyn till globala 

miljötekniska frågor, så att det inte enbart handlar om fastighetsekonomiska frågor. I dag bestraffas 

t.o.m. miljöinvesteringar skattemässigt, vilket tar bort de ekonomiska effekterna av 

investeringen./Svar 33 

 

Ökat tempo./Svar 39 

 

11.1.2. Byggföretag/Byggentreprenörer : 4 

 

2A) Vilken befattning har Du?    

B) Hur många år har Du haft den befattningen? 

 

A) 2 Miljöchef/Miljösamordnare, 2 Projektledare 

B) 1 svarar 2−5år, 1 6−10 år, 1 svarar >10 år, 1 svarar inte på frågan 

 

Vilken av följande aktörer anser Du har störst ansvar för att driva frågor om miljö- och 

hållbar utveckling framåt i byggsektorn?  

3B)Varför tycker Du så? 

Beställare/Byggherrar, Byggföretag/Byggentreprenörer, Förvaltare/Fastighetsägare, 

Konsulter/Arkitekter, Myndigheter: Jag anser att ansvaret inte kan ligga på en part i detta komplexa 

utvecklingsarbete, utan det är en process som alla aktörer måste hjälpas åt med och ta ansvar för, 

annars kommer inte lösningarna att fungera./Svar 7 

 

Beställare/Byggherrar, Byggföretag/Byggentreprenörer: Beställaren har stor möjlighet att påverka 

utformning, funktion, energiförbrukning m.m. Byggentreprenören har (beroende på 

entreprenadform) möjlighet att påverka olika konstruktionslösningar, materialval o.s.v./Svar 15 

 

Alla har ett stort ansvar. Miljön måste värderas i varje beslut./Svar 38 
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Vilken av följande aktörer skulle Du vilja se agerade mer kraftfullt på miljö- och 

hållbarhetsområdet?  

5B)Varför tycker Du så? 

Byggföretag/Byggentreprenörer, Förvaltare/Fastighetsägare, Konsulter/Arkitekter, Myndigheter: 

Alla måste agera kraftfullare och jobba med dessa viktiga frågor./Svar 7 

 

Byggföretag/Byggentreprenörer, Förvaltare/Fastighetsägare, Konsulter/Arkitekter: Konsulterna, 

främst små och medelstora, har bristfälliga kunskaper om miljö, och hållbarhetsområdet samt 

arbetsmiljö (vid byggandet)./Svar 15 

 

 

10) Hur arbetar Du med miljöfrågor i Din organisation? 

 

Driver miljöarbetet på Sverigenivå./Svar 7 

Genom kontakt och stöd till vår linjeorganisation runtom i landet/Svar 15 

Jag beaktar frågan under processen./Svar 38 

 

14 A)Använder Du dig av något hjälpverktyg för att bedriva miljöarbete?  

B) Om ja vilket/vilka redskap? 

C) Varför använder Du just det verktyget/de verktygen? 

D) I vilket sammanhang ser Du det som viktigast att använda det/dem? 

E) Vilka är fördelarna och nackdelarna med verktyget/verktygen? 

 

B) Det finns många olika databaser som används, både interna och externa. Internet är också ett 

mycket bra hjälpmedel. Denna fråga är mycket svår att besvara på ett enkelt sätt.  

C) Erfarenhetsmässigt har de visat sig fungera bra. 

D) I hela mitt arbete. 

E) Olika verktyg kompletterar varandra./Svar 7 

 

B) Vi har egenutvecklade hjälpmedel i miljöarbetet./Svar 15  

Känner Du till LCA-baserade verktyg? 

15B) Om ja, vilka känner Du till? 

Använder Du något sådant LCA-baserat verktyg? 

15D) Varför då? 

 

B) Känner till att det finns inom en del produktområden. Finns det verktyg etablerade på marknaden 

som tar helhetsgrepp på en byggnad så är det dåligt marknadsfört. 

D) Kunderna har ännu inte börjat kräva LCA men det börjar komma, även LCC efterfrågas mer och 

mer./Svar 15 

 

Nedanstående (MBP) samt ett hjälpmedel från finska NCC./Svar 38 

 

Känner Du till Miljöbelastningsprofilen? 

16B) Om ja, på vilket sätt kom Du i kontakt med den? 
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Tidningsartikel./Svar 15 

 

 B)Tidigt skede Hammarby sjöstad./Svar 38 

 

17) Hur ser Du på användandet av LCA-baserade verktyg, såsom Miljöbelastningsprofilen? 

Kommer att behövas i kommande projekt./Svar 15 

 

Det är ett beslutsunderlag eftersom det ger ett helhetsperspektiv./Svar 38 

 

18) Vilka fördelar och nackdelar ser Du med LCA-baserade verktyg? 

Fördelar är att kunden får bättre information om byggnadens miljöpåverkan under hela livscykeln 

Nackdelar skulle väl vara ökade kostnader, och att det inte är säkert att kunden vill betala för det.  

/Svar 15 

 

19) Hur tror Du att LCA-baserade verktyg kommer att användas i framtiden? 

Jag tror att det kommer att öka men det måste finna system som är lätta att använda även om man 

inte är expert./Svar 15 

 

22) Om Du fick önska endast en sak om framtiden med avseende på arbetet med miljö och 

hållbar utveckling inom bygg- och fastighetssektorn, vad skulle Du då önska? 

Att det arbete som läggs ner centralt i många olika organisationer skulle kunna användas av hela de 

organisationer som de tillhör. Teoretiskt finns möjligheten, men i praktiken finns det i dagens 

samhälle alldeles för mycket information som ska tas hänsyn till och användas att det är omöjligt 

för alla att klara av att ta till sig all olika sorts information som finns tillgänglig./Svar 7 

 

Minskad energiförbrukning och att giftiga ämnen är utfasade ur byggprocessen./Svar 15 

 

Ta bort straffskatten på energibesparande åtgärder t.ex. värmepumpar, isolerglas m.m./Svar 35 

 

En kraftfull fokusering på energifrågorna. minskad resursförbrukning, mer miljövänligt mindre 

sårbart./Svar 38 

 

11.1.3. Beställare/Byggherrar och Förvaltare/Fastighetsägare: 8  

Nummer 21 har svarat att han/hon är Beställare och Förvaltare/Fastighetsägare. 

 

Vilken befattning har Du? 

2B) Hur många år har Du haft den befattningen? 

 

5 Miljöchef/Miljösamordnare, 1 VD/Företagsledare (VD ), 

1 Miljöchef/Miljösamordnare/Projektledare, 1 Miljöchef/Miljösamordnare/Miljöansvarig 

 

1 svarar 0−1 år, 3 svarar 2−5 år, 2svarar 6−10 år, 2 svarar > 10 år 

 

Vilken av följande aktörer anser Du har störst ansvar för att driva frågor om miljö och 

hållbar utveckling framåt i byggsektorn?  
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3B)Varför tycker Du så? 

Beställare/Byggherrar: Det är beställaren som ställer kraven. Entreprenörer skall maximera vinsten 

och konsulterna hänger inte med./Svar 9 

 

Beställare/Byggherrar: Vi sitter på pengarna och har därmed störst möjlighet att påverka./Svar 10 

 

Beställare/Byggherrar, Förvaltare/Fastighetsägare: De håller i pengarna./Svar 14 

 

Myndigheter 2. Forskare 3. Förvaltare/Fastighetsägare: Jag har angivit i vilken rangordning jag ser 

på det./Svar 21 

 

Myndigheter, (Baserat på forskningsresultat.):  

Jag utgår från begreppen driva och utveckling: Forskningsresultaten är faktabaserade och 

(förhoppningsvis) närmast sanningen av vad som är "hållbart". När näringslivet gör egna satsningar 

inom utvecklingsområden handlar det i de flesta fall om att finna kortsiktig nytta, där utrymme för 

"systemtänkande" eller "samhällsåtaganden" sällan ges/finns. Det leder alltså i de flesta fall till 

suboptimerade lösningar. Näringslivets egna initiativ ligger mer i vissa myndigheters natur (och 

uppdrag) att tänka rätt från början, t.ex. genom att finansiera demonstrations- eller 

utvärderingsprojekt på uppslag av institutioner. Det kan ju naturligtvis ske tillsammans med 

näringslivet också, men ansvaret för att driva (genom finansiering) och därmed utveckling bör ligga 

på de myndigheter som har just detta uppdrag från regering eller EU. Alla har viktigt ansvar men 

det är i helt olika skeden. Intresseorganisationer för att de viktigaste frågorna kommer upp på 

agendan, forskare för att de utreds, myndigheter för att de regleras (om det behövs) övriga grupper 

för att beakta under projekterings- och förvaltningsskeden./Svar 23 

 

Beställare/Byggherrar: Alla aktörer har lika stort ansvar men för att miljöarbetet ska få störst 

genomslag och trovärdighet måste byggherren gå först./Svar 27 

 

Vilken av följande aktörer skulle Du vilja se agerade mer kraftfullt på miljö- och 

hållbarhetsområdet?  

5B) Varför tycker Du så? 

Byggföretag/Byggentreprenörer, Förvaltare/Fastighetsägare, Konsulter/Arkitekter, Myndigheter: 

Hur kommer vi annars vidare? /Svar 9 

 

Beställare/Byggherrar: För få som har tagit tag i frågan på allvar./Svar 10 

 

Byggföretag/Byggentreprenörer, Förvaltare/Fastighetsägare, Forskare: De fösta har pengarna och 

faktisk rådighet, Forskare kan peka på områden där förbättringar/besparingar kan göras./Svar 14 

 

Byggföretag/Byggentreprenörer, Konsulter/Arkitekter: Ingående komponenter i byggskedet föreslås 

ofta av dessa två parter och många privata byggherrar har inte kompetens eller organisationer för att 

klara av att kontrollera alla gånger vad som föreskrivs. Ansvarstagandet i byggledet vid byte av ett 

material till ett annat är oftast eller alltid beroende av kostnadsskäl och hänsyn tas mycket sällan till 

miljöfrågorna. Här har konsulter och byggare ett synnerligen stort ansvar./Svar 21 

 

Byggföretag/Byggentreprenörer, Myndigheter, Forskare: Det finns mycket att göra genom att visa 

att det går att göra. De enda som har en naturlig kraft att driva detta är forskare med kunnande och 
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idéer, myndigheter med resurser för finansiering och byggherrar med fastigheter. Tillsammans kan 

de testa och förverkliga många av dessa idéer./Svar 23 

 

 

10) Hur arbetar Du med miljöfrågor i Din organisation? 

Håller på att implementera ett miljöledningssystem. Drar igång ett utbildningspaket./Svar 9 

Miljöledningssystem certifierat enligt ISO 14001./Svar 10 

ISO 14000./Svar 14 

Vår målsättning är att vara en av de ledande långsiktiga fastighetsförvaltarna som bygger för egen 

förvaltning. Detta är en fastlagd policy från ägarna och styrelsen. Vår policy utarbetades i samband 

med att vi började bygga i Hammarby sjöstad. Vår målsättning var att på samtliga punkter som 

finns i miljöprogrammet för Hammarby analysera och undersöka om vi kunde uppfylla alla, om inte 

skulle vi ha en klar uppfattning om varför inte kunde uppfylla vissa villkor. Efter den analysen gav 

vi våra arkitekter i uppdrag att efterfölja de krav som ställs för byggande i Hammarby. De 

analysverktyg vi använt är Carlbros miljöprogram utvecklat för Hammarby samt Sunda hus 

program för fastställandet av samtliga ingående material och deras miljöpåverkan./Svar 21 

 

Fokuserar på förebyggande av olyckor och resursminimering i första hand (vatten, energi). Utgår 

från lag-, försäkrings- och kundkrav. Engagemangsskapande aktiviteter, dokumenterad styrning och 

egenkontroll inom alla viktiga avdelningar: köp/försäljning, projektutveckling och 

fastighetsförvaltning./Svar 23 

 

Dagligen genom arbeta med kravformulering, teknikbevakning, omvärldsbevakning och 

uppföljning av olika art./Svar 27 

 

Övergripande ansvar för miljöfrågor i koncernen, ansvarig för systemstöd samt med revisioner och 

uppföljande verksamhet i projekt och förvaltning./Svar 31 

 

 

 

 

14 A)Använder Du dig av något hjälpverktyg för att bedriva miljöarbete?  

B) Om ja vilket/vilka redskap? 

C) Varför använder Du just det verktyget/de verktygen? 

D) I vilket sammanhang ser Du det som viktigast att använda det/dem? 

E) Vilka är fördelarna och nackdelarna med verktyget/verktygen? 

 

B. Milab 

C. Vid en utvärdering fann vi att det svarade mot våra behov. 

D. I hyresgästanpassningsarbetet (ny- och ombyggnader). 

E. Lättanvänt, webbaserat./Svar 9 

 

B) Flera olika. Kemidatabas, Miljöstatus för byggnader, Miljömanualen, Miljöbokhyllan, 

Miljöprogram etc. 

C) Fyller olika funktioner. 

D) Styrning av projekt. 
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E) Går inte att svara på generellt./Svar 10 

 

B) ISO 14000 

D) För att få kontinuitet 

E) Ger kontinuitet/ Svar 14 

 

B) Vi använder många verktyg och redskap t.ex. balanserat styrkort och miljöledningssystem, 

digitalt verktyg för materialval "Byggd Miljös" m.m. Vet inte riktigt vad som avses./Svar 16 

 

B.)Vi använder oss av miljöindexberäkningsprogrammet för Hammarby sjöstad utarbetat av dr Per 

Levin, Sunda hus miljöklassificering av ingående komponenter samt studier av och analysverktyg 

för människans upplevelser av den byggda miljön. 

C) Dessa program täcker de frågeställningar som vi som långsiktiga investerare behöver veta. 

D) Fördelarna är att med Sunda hus-programmet får man snabbt en uppfattning om de ingående 

komponenterna uppfyller miljökraven. Hammarby sjöstads-programmet är mer komplicerat men 

ger vid handen långsiktig miljöpåverkan utifrån valda komponenter./Svar 21 

 

B) Miljöledningssystem, LCC-verktyg samt mallar och checklistor av varierande art och för olika 

funktioner och skeden 

C) Underlättar arbetet och gör miljöarbetet mer trovärdigt och tydligt 

D) I alla sammanhang 

E) se 14 c och nackdelarna är att man ökar byråkratin och i viss mån cementerar arbetssättet 

avseende miljöarbetet./Svar 27 

 

B) Miljöledningssystem enligt ISO 14001 

C) Vi är certifierade enligt ISO 14001/ Svar 31 

 

 

Känner Du till LCA-baserade verktyg? 

15B) Om ja, vilka känner Du till? 

Använder Du något sådant LCA-baserat verktyg? 

15D) Varför då? 

 

B) Eneu 

D) Nej: Har inte fastställt några interna rutiner ännu. Står på listan över sådant som ska fram./Svar 9 

 

B) EcoEffect, Miljöbelastningsprofilen, Eneu 94 

D) Eneu 94./Svar 10 

 

B) Minns inte namnet, men det som Volvo använde/tog fram./Svar 14 

 

B) Ja, livscykelanalys av produkters miljöpåverkan från vaggan till graven. Ekostrategihjulet, MET-

matris (Material Energi Toxiska utsläpp) m.m. 

D) Att göra en fullständig LCA på hela byggnader utformning och materialval alternativt på endast 

materialval är ett omfattande arbete. Vi har bl.a. tekniska regler samt system för materialval, 

miljöinventering, avfallshantering m.m. som vi arbetar aktivt med för att säkerställa byggnaders 

funktionella och miljömässiga helhet samt kostnader under hela livscykeln. Då vi lyder under LOU 

ser vi idag också andra hinder till att ställa LCA-krav på produkter./Svar 16 
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B)Vi använder oss av en egen programvara baserad på den information som vi har från de 

redovisade programmen. Att göra långsiktiga bedömningar är av största vikt för oss då vi endast 

bygger för egen förvaltning./Svar 21 

 

B) ISO 14040 ff, etc./Svar 23 

 

B) Vad man nu menar med LCA-baserade verktyg? Milab, BVD, EDP, EcoEffect etc. 

D) Dessa används i delar av verksamheten för att underlätta vid urval av system och byggvaror. 

/Svar 27 

 

D) Nej: Systemen är oftast allt för krångliga med låg noggrannhet./Svar 31 

 

 

Känner Du till Miljöbelastningsprofilen? 

16B) Om ja, på vilket sätt kom Du i kontakt med den? 

 

Via Miljöstatus och kollegor./Svar 10 

 

Är det MBP som Anna Forsberg och Fyrhake arbetade med? Första gången då SB deltog i 

Miljötävling i Hammarby sjöstad samt med indata i Östberga./Svar 16 

 

Fråga Karolina./Svar 23 

 

17) Hur ser Du på användandet av LCA-baserade verktyg, såsom Miljöbelastningsprofilen? 

Har sin funktion om de är enkla att använda och tillräckligt väl underbyggda./Svar 10 

 

Positivt, dock måste det vara lätt att använda./Svar 16 

 

Ej särskilt effektiv. Engagemang och resultat kan uppnås på hundra andra sätt, med betydligt 

mindre ansträngning./Svar 23 

 

Generellt positiv till LCA men de måste bli mer anpassade till en vardaglig användning./Svar 31 

 

 

18) Vilka fördelar och nackdelar ser Du med LCA-baserade verktyg? 

Problem kan vara underlaget för ställningstaganden; hur har kvaliteten på underlaget 

säkerställts./Svar 10 

 

Brist på bra indata. Annars bra./Svar 16 

 

Mest av akademiskt intresse för byggherrar och förvaltare. Betydligt viktigare för dem som 

utvecklar material/produkter och gör systembedömningar./Svar 23 

 

19) Hur tror Du att LCA-baserade verktyg kommer att användas i framtiden? 

Ja/Svar 10 

 

I förhoppningsfullt mycket större utsträckning./Svar 16 
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Vi som bygger hyresrätter till vettiga hyror vi kan inte för varje projekt göra nya analyser. Vi måste 

vara långsiktiga och redan från början göra omfattande och djupgående analyser som kan gälla ett 

antal år framåt. Jag tror dock att konkurrens kommer att kräva att alla arbetar mer ingående och 

öppet redovisar sin egen profil./Svar 21 

 

Av material-/produkttillverkare och designer av samhällssystem./Svar 23 

 

Kommer säkert att bli mer och mer vanligt./Svar 31 

 

 

22) Om Du fick önska endast en sak om framtiden med avseende på arbetet med miljö och 

hållbar utveckling inom bygg- och fastighetssektorn, vad skulle Du då önska? 

Att kunskap och kompetens ökade inom hela sektorn. F.n. är det fruktansvärt dåligt, speciellt bland 

entreprenörerna./Svar 9 

 

Tydligare incitament för dem som är föregångare./Svar 10 

Energieffektivitet och giftfrihet./Svar 14 

 

Vi som bygger hyresrätter måste få en spelplan som inte ständigt ändras! En dialog mellan 

bostadsutskottet och progressiva bostadsbyggare. Vi står med fötterna på jorden. Det är vi som tar 

riskerna och skall leva och ta ansvar för det vi bygger. Man borde lyssna på oss./Svar 21 

 

Ännu högre krav på projektering av resursminimerande installationer och material vid om- och 

nybyggnationer./Svar 23 

  

11.1.4. Konsulter/Arkitekter: 8  

 

2A) Vilken befattning har Du?    

B) Hur många år har Du haft den befattningen? 

 

A) 4 Konsulter, 2 Projektledare, 1 Konsult/Miljöansvarig/Projektledare, 1 Avdelningschef 

B) 6 svarar >10 år, 1 svarar 6−10 år, 1 svarar 2−5 år 

 

Vilken av följande aktörer anser Du har störst ansvar för att driva frågor om miljö och 

hållbar utveckling framåt i byggsektorn?  

3B) Varför tycker Du så? 

Beställare/Byggherrar, Förvaltare/Fastighetsägare: Byggherren och fastighetsägaren/förvaltaren har 

störst möjlighet till påverkan, på gott och ont. Myndigheter skall inte ställa krav på detaljnivå. 

Energileverantörerna får absolut inte glömmas bort! /Svar 3 

 

Beställare/Byggherrar: Det är de som har störst möjlighet att påverka eftersom de äger 

fastigheterna./Svar 12 

 

Kryssat för alla: Ansvaret är delat, det är inte bara en enskild aktörsgrupp som ska eller kan göra 

det./Svar 13 
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Beställare/Byggherrar: Det är de som omsätter mest pengar, och kunskapen finns, så det är bara 

fråga om att skärpa till beställningarna./Svar 24 

 

Beställare/Byggherrar: Beställare måste vara villiga att betala för arbetet annars blir det inte gjort. 

De måste se nyttan. Även fastighetsägare har ett stort ansvar./Svar 25 

 

Beställare/Byggherrar: Beställaren ställer upp kraven. Frågan är egentligen för komplex för att 

besvaras med en aktör./Svar 26 

 

Intresseorganisationer och användare, hyresgäster, ägare, kunder. 

Alla – för resultatet krävs att alla samverkar/drar åt samma håll./Svar 34 

 

De har pengarna och därmed beslutsrätten./Svar 37 

 

Vilken av följande aktörer skulle Du vilja se agerade mer kraftfullt på miljö- och 

hållbarhetsområdet?  

5B) Varför tycker Du så? 

Byggföretag/Byggentreprenörer, Förvaltare/Fastighetsägare, Konsulter/Arkitekter Byggherren och 

fastighetsägaren/förvaltaren har störst möjlighet till påverkan, på gott och ont. Myndigheter skall 

inte ställa krav på detaljnivå. Energileverantörerna får absolut inte glömmas bort! /Svar 3 

 

Byggföretag/Byggentreprenörer, Förvaltare/Fastighetsägare: Det är de som har störst möjlighet att 

påverka eftersom de äger fastigheterna./Svar 12 

 

Byggföretag/Byggentreprenörer, Förvaltare/Fastighetsägare, Konsulter/Arkitekter, Myndigheter: 

Det krävs mer samverkan mellan olika aktörer för att nå en hållbar utveckling, och det krävs 

samtidigt att ovanstående aktörer tar mer eget ansvar för att nå målen./Svar 13 

 

Byggföretag/Byggentreprenörer: Jag upplever att många entreprenörer inte är "med i matchen" när 

jag som miljösamordnare följer upp miljöarbetet i produktion./Svar 25 

 

Förvaltare/Fastighetsägare, Myndigheter: Myndigheterna har makten.  

Fastighetsägaren/Beställaren har pengarna./Svar 26 

 

Byggföretag/Byggentreprenörer, Förvaltare/Fastighetsägare, Konsulter/Arkitekter: Bristande 

kunskap och engagemang generellt, pengar/kortsiktig vinning styr. Myndigheter: Obs att de största 

miljövinsterna finns att hämta i stadsplaneperspektivet./Svar 34 

 

Kryssat för alla: Miljöfrågorna har stor betydelse för vår framtid/ Svar 37 

 

10) Hur arbetar Du med miljöfrågor i Din organisation? 

Jag har jobbat med energianvändningsfrågor i hela mitt arbetsliv och kopplade i energi- och 

miljöfrågorna redan i slutet av 70-talet. Energieffektivisering och introduktion av förnyelsebara 

energislag är i högsta grad att arbeta med miljöfrågor./Svar 3 

 

Utredningar, FoU samt säljer och leder uppdrag./Svar 12 

 

Som rådgivande konsult och projektledare./Svar 13 
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Genom att jag arbetar med energianvändning och effektivisering./Svar 24 

 

Som byggherrens miljösamordnare/miljöansvarig i projektering och produktion./Svar 25 

Genom våra uppdrag./Svar 26 

 

I uppdrag/ projekt och miljöfrågor./Svar 34 

 

Miljöledning i byggprojekt + FOU miljöfrågor./Svar 37 

 

14 A)Använder Du dig av något hjälpverktyg för att bedriva miljöarbete?  

B) Om ja vilket/ vilka redskap? 

C) Varför använder Du just det verktyget/de verktygen? 

D) I vilket sammanhang ser Du det som viktigast att använda det/dem? 

E) Vilka är fördelarna och nackdelarna med verktyget/verktygen? 

B) Ja: Vi har tillgång till ett stort antal verktyg. 

C) Vi använder de verktyg som är mest tillämpliga för respektive frågeställningar./Svar 3 

 

B) Miljömanualen, Miljöstatus för byggnader.  

C) De fungerar mycket bra och är väl etablerade i branschen. 

E) Fördelar att de är väl genomarbetade och beprövade./Svar 12 

 

B) Ja: Olika beräkningsmodeller bland annat./Svar 13 

 

B) Miljömanualen, Guide för materialval, Miljöstatus för byggnader, Sunda hus etc 

C) Passar mina behov. Är van att använda dem. 

D) Passar i olika sammanhang. 

E) Fördelar: Lätta att använda. Känner väl till dem inklusive svagheter. Nackdelar: Underlaget de 

bygger på är inte alltid tillfylles. Är naturligtvis en väldigt förenklad bild av verkligheten./Svar 25 

 

B) Vi har varit inblandade i utvecklingen av ECO-effekt-metoden och miljömanualen (på 90-talet) 

och arbetar med metod- och projektstyrning av energieffektiva åtgärder. 

C) Vi arbetar främst med metodutveckling, snarare än att vara användare 

D) Upphandling och projektering./Svar 26 

 

B) Certifierade ISO 9001 +14001, checklistor med kriterier.  

D) Många olika ”verktyg” för skilda situationer, planering och projektering./Svar 34 

 

B) EcoEffect, Parasol. 

C) EcoEffect för att få LCA + för innemiljövärdering. 

Parasol för att beräkna g-värde (dimensionering av solskydd). 

 D) EcoEffect i projekteringsskedet för att välja bättre lösningar, Parasol i samband med MIBB-

arbete (Miljöinventering av inomhusmiljö i befintlig bebyggelse) m.m./Svar 37 

 

Känner Du till LCA-baserade verktyg? 

15B) Om ja, vilka känner Du till? 

Använder Du något sådant LCA-baserat verktyg? 

15D) Varför då? 
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D) Ja: Vi projekterar för framtiden! /Svar 3 

 

B) Miljöbelastningsprofilen (MBP)  

D) Nej: Har tidigare använt MBP./Svar 12 

 

B) Ja: Flera olika./Svar 13 

 

B) EcoEffect, Ekoknapphetsmetoden, Kommer inte på fler namn så här på kvällskvisten men har 

läst om ett antal verktyg som används för att räkna ut materials miljöpåverkan. Är väl förtrogen 

med LCA-metodiken. 

D) Nej: Tar för lång tid i projekt; där krävs snabba beslut och besked. Beställaren är inte heller 

villig att betala för hur långa utredningar som helst./Svar 25 

 

B) LCC-Energi vid upphandling. LCC-kalkyl (STEM). 

C) Nej: Arbetar inte med upphandlingar./Svar 26 

 

B) Miljöbelastningsprofilen, EcoEffect, Eco-Quantum, LEGOE, ATHENA, BEAT 

D) Ja: Har medverkat till EcoEffect och stöttar tillämpningen av den och 

Miljöbelastningsprofilen./Svar 34 

 

B) EcoEffect, Miljöbelastningsprofilen, Martin Erlandssons ”Funktionskrav” (tror inte den är ett 

praktiskt verktyg som används idag)./Svar 37 

D) Ja: EcoEffect 

 

Känner Du till Miljöbelastningsprofilen? 

16B) Om ja, på vilket sätt kom Du i kontakt med den? 

 

Hammarby sjöstad! /Svar 3 

 

Var med och utvecklade grundkonceptet under flera år./Svar 12 

 

Genom att jag var med och såg till att den kom fram i mitt tidigare arbete./Svar 13 

 

Refererar till den i analyser./Svar 24 

 

Vid utvärderingen av byggobjekt i Hammarby sjöstad. Den var värdelös vid det tillfället./Svar 26 

 

Stöttar tillämpningen av den och Miljöbelastningsprofilen./Svar 34 

 

Tävlingen om bästa nybyggnad./Svar 37 

 

17) Hur ser Du på användandet av LCA-baserade verktyg, såsom Miljöbelastningsprofilen? 

Den kan säkert vara bra om man har en beställare som hajar vikten. Hade myndighetskraven varit 

baserade på miljöfaktorer i stället för t.ex. kWh/kvm och år hade miljöfrågorna fått större 

tyngd./Svar 3 

 

Det är användbart i många sammanhang men tyvärr värderar inte beställarna nyttan till den kostnad 

det har./Svar 12 
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De är viktiga, men måste vara enkla att använda./Svar 13 

 

Utan korrekt LCA-baserad allokering av elanvändningens miljöbelastning blir resultaten helt 

missvisande och därmed kontraproduktiva./Svar 26 

 

LCA-metoder är nödvändiga för att förstå och värdera extern miljöpåverkan./Svar 34 

 

Viktigt att utveckla framåt./Svar 37 

 

18) Vilka fördelar och nackdelar ser Du med LCA-baserade verktyg? 

Vi lever i en föränderlig värld och då kan mycket hända under en byggnads livslängd./Svar 3 

 

Möjligheten att göra sammanvägda bedömningar är bra, nackdel att det svårt för beställarledet att 

förstå resultatet och dess värde./Svar 12 

 

Fördelen är att de tydligt visar konsekvenser av olika alternativ, nackdel är att de kan vara ganska 

komplexa att avgränsa och kommunicera./Svar 13 

 

För: Bra checklista.  

Mot: Kan vilseleda frågeställningens perspektiv och ibland kan default data finnas som inte är 

adekvata för det specifika fallet./Svar 24 

 

Det är inte verktygen det är fel på utan okunniga användare som inte kan göra korrekta allokeringar 

av belastningen. Om bilen kör på etanol, slipper vi då klimatpåverkan? Ja, i en felaktigt utformad 

LCA-analys. Men enligt min mening, så skulle denna etanol (och råvaran för att tillverka den) 

annars använts för andra områden, men kanske inte till 100 %. Det krävs ett mycket större 

systemperspektiv och tidsperspektiv i dessa analyser. Eftersom ingen orkar med att göra det, så kör 

man LCA-redskapen ändå och kan dra helt fel slutsatser./Svar 26 

 

Kräver tillämpningsmetoder/ Svar 34 

 

Osäkerhet om kvalitet på LCA-data och viktning, där detta görs./Svar 37 

 

19) Hur tror Du att LCA-baserade verktyg kommer att användas i framtiden? 

 

Mer frekvent och i tidiga stadier av projekt, men också för att ställa krav etc./Svar 3 

 

Om användarfunktionaliteten förbättras ökar användandet./Svar 12 

 

Som ett komplement. Korrekt utformade kan de bli mycket bra. Avgörande är en konsensus på hur 

elanvändningen ska värderas./Svar 26 

 

Kan utgöra bas för förenklade metoder./Svar 34 

 

För att miljöklassa byggnaden och i projektering för att testa olika alternativ mot varandra med 

hänsyn till miljöbelastning./Svar 37 

 

22) Om Du fick önska endast en sak om framtiden med avseende på arbetet med miljö och 
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hållbar utveckling inom bygg- och fastighetssektorn, vad skulle Du då önska? 

Jag skulle önska att de som förment driver på arbetet kunde vara mer insatta i bygg- och 

förvaltningsprocessens olika delar så att diskussionen hamnar rätt. Jag tycker att diskussionen mer 

handlar om naiv vilja, eller om att lansera sig själv, än om faktisk kunskap. Dessutom måste man 

kunna klä miljöfaktorerna i ekonomiska termer så att de kan ställas mot andra kostnader i en kalkyl. 

Avslutningsvis tycker jag att det är beklämmande att energiproducenterna så samfällt glömts bort i 

denna enkät, vilket styrker mig i min uppfattning som jag gett uttryck för i enkäten./Svar 3 

 

Ökat intresse från beställarna och att de ser mer långsiktigt./Svar 12 

 

Att bygg- och fastighetsbranschen såg lagstiftningen som ett golv (minimum) för vad man ska 

uppnå, inte att det är ett tak./Svar 13 

 

Att projektörer tar större ansvar för förvaltningsfasen./Svar 24 

 

Ökad kunskap hos alla aktörer för bättre samsyn./Svar 25 

 

Mindre generell forskning, mer tillämpad, mer demonstrations- och implementeringsstöd för 

hållbara lösningar, främst med inriktning på energi som är den dominerande miljöaspekten./Svar 26 

 

Ökad kunskap hos alla involverade parter./Svar 34 

 

Att byggnader blev hälsosäkra med minimerad energianvändning och minimering av farliga 

(naturfrämmande) ämnen./Svar 37 

 

11.1.5. Forskare: 4  

 

2A) Vilken befattning har Du?    

B) Hur många år har Du haft den befattningen? 

 

A) Alla är forskare, men en är även lärare och utbildare. 

B) 1 svarar 6−10 år, 3 svarar > 10 år. 

 

Vilken av följande aktörer anser Du har störst ansvar för att driva frågor om miljö och 

hållbar utveckling framåt i byggsektorn?  

3B)Varför tycker Du så? 

Förvaltare/Fastighetsägare, Brukarna: Förvaltare och de miljöförbättrande åtgärder de kan vidta är 

viktiga eftersom den befintliga bebyggelsen måste miljöanpassas. Nyproduktion lägger 1 % till 

beståndet per år och är därför helt otillräcklig som ensam strategi för miljöanpassning. I alla 

befintliga hus finns brukare. Inom en given byggnad som teknisk/fysisk struktur kan miljöpåverkan 

variera kanske med en faktor 4 beroende på brukarnas vanor/rutiner. Dessutom är det svårt att 

genomföra många förändringar om inte brukarna är informerade åtminstone./Svar 11 

 

Kryssat för alla: Alla har självklart ett ansvar./Svar 22 

 

Förvaltare/Fastighetsägare: 85 % av miljöpåverkan sker under drift./Svar 40 
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Vilken av följande aktörer skulle Du vilja se agerade mer kraftfullt på miljö- och 

hållbarhetsområdet?  

5B) Varför tycker Du så? 

Kryssat för alla utom Intresseorganisationer./Svar 1 

 

Kryssat för alla: Alla har ett ansvar och det händer inte så jättemycket./Svar 22 

 

Förvaltare/Fastighetsägare: 85 % av miljöpåverkan sker under drift./Svar 40 

 

10) Hur arbetar Du med miljöfrågor i Din organisation? 

Som lärare och forskare./Svar 1 

 

Söker identifiera och definiera forskningsbara problem relaterade till bebyggelse och hållbar 

utveckling. Söker finansiering för att forska om dem, söker information i praktiska fall i 

"verkligheten", analyserar och sammanställer denna, rapporterar till forskarvärlden och till praktiker 

som kan tänkas vara berörda./Svar 11 

 

Forskning./Svar 22 

 

Genom att verka för hushållning med resurser inom byggbranschen./Svar 40 

 

14 A) Använder Du dig av något hjälpverktyg för att bedriva miljöarbete?  

B) Om ja vilket/vilka redskap? 

C) Varför använder Du just det verktyget/de verktygen? 

D) I vilket sammanhang ser Du det som viktigast att använda det/dem? 

E) Vilka är fördelarna och nackdelarna med verktyget/verktygen? 

 

B) Simuleringsverktyg för energi och miljöpåverkan. 

C) För det är det jag optimerar. 

D) FOU. 

E) Egna verktyg som kan modifieras efter forskningsbehovet, endast mätbara storheter ingår. 

/Svar 40 

 

Känner Du till LCA-baserade verktyg? 

15B) Om ja, vilka känner Du till? 

Använder Du något sådant LCA-baserat verktyg? 

15D) Varför då? 

 

D) Ja och Nej: I min forskning fungerar LCA-tänkande främst som ett kraftfullt tankeredskap: Det 

är viktigt att tänka på en produkts/tjänsts/systems/verksamhets miljöpåverkan/uthållighet i ett 

livscykelperspektiv. Halvt på skoj har vi sagt att vi jobbar med "kvalitativ livscykelanalys", men det 

är egentligen mycket träffande./Svar 11 

 

B.) En väldig massa. 

D) Ja: Det är en del av min forskning./Svar 22 
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D) Nej: Jag brukar använda energi och energianvändning som mått på miljöpåverkan./Svar 40 

 

Känner Du till Miljöbelastningsprofilen? 

16B) Om ja, på vilket sätt kom Du i kontakt med den? 

 

Första gången då Lars Fyrhake var alldeles i början av utvecklingsarbetet. Sedan dess i samband 

med egen forskning om miljöstyrning i Hammarby sjöstad, som medlem i referensgrupp för Anna 

Forsberg och även nu./Svar 11 

 

Via forskning./Svar 22 

  

Genom kontakt med dem som jobbar med den./Svar 40 

 

17) Hur ser Du på användandet av LCA-baserade verktyg, såsom Miljöbelastningsprofilen? 

Allmänt är det problem med tillgång och kvalitet på data. Ur användarperspektiv finns risken att 

man jämför LCA-verktyg med beräkningsmetoder för t.ex. hållfasthet. Men parallellen haltar, vi 

kan aldrig kolla om LCA-verktyget räknar rätt på samma sätt som vi kan med ett verktyg som ger 

metodik för att dimensionera en bro. Verkligheten visar om bron håller, men så är det inte med 

LCA av ett bostadsområde. Ändå är tänket och ambitionen att kvantifiera/jämföra viktig, för att inte 

säga nödvändig./Svar 11 

 

Bra och dåligt./Svar 22 

 

Bra om de är seriösa med signifikanta parametrar./Svar 40 

 

18) Vilka fördelar och nackdelar ser Du med LCA-baserade verktyg? 

Bra att få en helhetssyn. Dåligt om man går bort sig i detaljer och glömmer det viktiga. Det finns 

också en risk att man får felaktiga signaler från verktygen./Svar 22 

 

Kan ge systemförståelse men osäkerhet i indata gör det svårt att använda som kvantitativt 

verktyg./Svar 40 

 

19) Hur tror Du att LCA-baserade verktyg kommer att användas i framtiden? 

 

Man kan hoppas att de används mer än idag, mera kritiskt än idag, och att många förstår att man 

måste förstå och kritiskt granska hur de räknar för att kunna använda resultaten./Svar 11 

 

Mer, men med omdöme./Svar 22 

 

Jag tror att energianvändning, energianvändning och ekonomi kommer att användas på enskild nivå 

medan LCA kommer påverka beskattning ur miljöperspektiv./Svar 40 

 

22) Om Du fick önska endast en sak om framtiden med avseende på arbetet med miljö och 

hållbar utveckling inom bygg- och fastighetssektorn, vad skulle Du då önska? 

Att man inte enbart tittar på nybyggnation utan mer på det befintliga fastighetsbeståndet. Jag arbetar 

med byggnadsvård och där saknas nästan helt ett systematiskt förhållningssätt till de frågor som tas 

upp här./Svar 1 
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Att fler förstår hur viktigt det är att se på hela bebyggelsen, och med många/alla tänkbara strategier 

för miljöförbättring. Som redan nämnt är det så otroligt lätt att tänka att nyproduktion av hus med 

goda miljöprestanda löser hela beståndets problem, men det är inte sant om vi anser att 

omställningen till hållbar resursanvändning bör gå på säg 50 år./Svar 11 

 

En starkare fokusering på energiförbrukning och en bättre analys av kopplingen mellan använda 

pengar och miljöpåverkan nedströms i systemet./Svar 40 

 

Kommentar: 

 

Fråga 4−5 går inte att svara på: Alla är viktiga inom sitt ansvarsområde. Det som du inte frågar efter 

är ännu viktigare: Det krävs samverkan mellan flera aktörer i alla skeden av byggande eller 

miljöanpassning av befintliga byggnader. Också 6−7 är svåra att svara på. Menar du hur mycket de 

faktiskt påverkar nu, eller hur stort genomslag ett kraftfullt agerande från respektive aktör skulle få? 

Massmedia skulle till exempel kunna betyda mycket, men agerar inte särskilt kraftfullt, osv. Som 

forskare vid universitet får jag svårt även med fråga 8. Vi söker ny kunskap men med övergripande 

syfte att bidra till bebyggelsens hållbara utveckling. Åter många frågor (14a−e) som inte är 

relevanta för (min typ av) forskning. KTH:s miljöarbete i sig är inte något märkvärdigt. KTH:s 

miljöforskning är bred och bra, men profilerar sig inte som en helhet över institutionella gränser. 

Detta förhållande är väldigt svårt att fånga i de ovanstående frågorna. När det gäller verktygen: Här 

både utvecklas och användes verktyg av olika slag för miljöledning och miljöstyrning. Dessutom 

användes de i forskningen. Men återigen passar sättet att fråga i enkäten knappast in i en forskande 

organisations verksamhet./Svar 11 

 

11.1.6. Myndigheter: 5  

 

2A) Vilken befattning har Du?  

B) Hur många år har Du haft den befattningen? 

 

A) 1 Projektledare, 1 Miljöchef/Miljösamordnare, 1 Projektchef, 1 Enhetschef, 1 Avdelningschef 

B) 1 svarade 0−1år, 2 svarade 2−5 år, 1 svarade 6−10 år, 1 svarade >10 år 

 

Vilken av följande aktörer anser Du har störst ansvar för att driva frågor om miljö och 

hållbar utveckling framåt i byggsektorn?  

3B) Varför tycker Du så? 

Beställare/Byggherrar: Det är vid nybyggnad och ombyggnad som beställarna/byggherrarna har 

chans att få med miljöfrågorna./Svar 6 

 

Har svarat på fråga, men lämnat kommentaren: Alla har lika stort ansvar eftersom alla bidrar till vad 

vi lämnar efter oss till kommande generationer./Svar 8 

 

Beställare/Byggherrar, Myndigheter: Myndigheterna har ett övergripande ansvar för 

samhällsutvecklingen men kan inte reglera allt genom olika typer av styrmedel. Därför anser jag 

även att beställarna/byggherren har ett stort ansvar eftersom det är de som håller i plånboken och 

ställer krav på vilken typ av utrustning, konstruktion etc. som ska finnas i byggnaden./Svar 20 
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Beställare/Byggherrar, Förvaltare/Fastighetsägare: Därför att beställarna har störst möjlighet att 

påverka vid nybyggnad och förvaltarna vid driften av byggnaderna./Svar 32 

 

 

Vilken av följande aktörer skulle Du vilja se agerade mer kraftfullt på miljö- och 

hållbarhetsområdet?  

5B) Varför tycker Du så? 

Byggföretag/Byggentreprenörer, Förvaltare/Fastighetsägare, Konsulter/Arkitekter: Det går att göra 

betydligt mer än vad som görs idag./Svar 6 

 

Kryssat för alla alternativ: Om alla agerade kraftfullare skulle resultatet bli så mycket bättre./Svar 8 

 

Byggföretag/Byggentreprenörer, Förvaltare/Fastighetsägare, Myndigheter: När det gäller 

myndigheterna börjar det nu hända saker eftersom departementet i en ny proposition angett att 

byggregler ska tas fram även för ombyggnad/renovering samt att hårdare krav ska ställas på 

nybyggda eluppvärmda hus. Jag tror att kontinuerligt uppdaterade byggregler med successivt 

skärpta energikrav är jätteviktigt. Dessutom anser jag att det är viktigt att förvaltare och byggherrar 

tar sitt ansvar och använder sin roll för att t.ex i samband med upphandling handla upp det mest 

kostandseffektiva ur ett LCC perspektiv och inte med utgångspunkt från pay off./Svar 20 

 

Byggföretag/Byggentreprenörer, Förvaltare/Fastighetsägare: Därför att de har stor rådighet över 

dessa frågor./Svar 32 

 

10) Hur arbetar Du med miljöfrågor i Din organisation? 

Arbetar med miljömålsarbete, uppföljning m.m./Svar 6 

 

För närvarande leder jag arbetet med framtagandet av Stockholms stads miljöprogram för 

2007−2010./Svar 8 

 

Omvärldsbevakar och driver arbetet framåt./Svar 17 

 

Jag arbetar inom avdelningen för hållbar energianvändning inom Stem och mitt arbete går ut på att 

stödja och uppmuntra en ökad energieffektivisering inom främst bygg- och fastighetssektorn i 

Sverige. Jag jobbar med implementering av nya EU-direktiv såväl som med att stimulera 

teknikutveckling som marknadsintroduktion av ny och befintlig energieffektiv teknik./Svar 20 

 

Jag leder plan- och miljöavdelningen på Miljöförvaltningen och har mångårig erfarenhet av dessa 

frågor./Svar 32 

 

14 A)Använder Du dig av något hjälpverktyg för att bedriva miljöarbete?  

B) Om ja vilket/ vilka redskap? 

C) Varför använder Du just det verktyget/de verktygen? 

D) I vilket sammanhang ser Du det som viktigast att använda det/dem? 

E) Vilka är fördelarna och nackdelarna med verktyget/verktygen? 

B) Flera: byggnadsdeklarationer, energi- och innemiljöinventeringar med flera./Svar 6 
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B) Miljöbelastningsprofil, Enermis, Miljödiplomering, Grön flagg, ISO 14001 

C) Olika verksamheter har vid olika tillfällen fastnat för eller utvecklat olika verktyg.  

D) De sammanhang verktygen är avsedda för./Svar 8 

 

B) Stadens integrerade ledningssystem och stadens miljöprogram samt en hel del andra program 

t.ex. växthusgasprogram, vattenprogram etc./Svar 32 

 

Känner Du till LCA-baserade verktyg? 

15B) Om ja, vilka känner Du till? 

Använder Du något sådant LCA-baserat verktyg? 

15D) Varför då? 

 

B) Examensarbete KTH kopplat till Miljömanualen. 

C) Inte just nu./Svar 6 

 

B) Miljöbelastningsprofilen. 

D) För att sälja in miljöeffektiva investeringar vid nybyggnad och ombyggnad i Stockholms stad 

främst inom stadens LIP-projekt./Svar 8 

 

B) Miljöbelastningsprofilen, EcoEffect, Eco-Guide, Skanskas eget verktyg som jag inte minns 

namnet på, Eco-Quantum m.fl. 

D) Nej: Eftersom mitt arbete hittills inte har handlat om att studera konsekvenser på miljön av olika 

alternativa lösningar på den detaljeringsnivån. Framöver kan det dock bli viktigare och viktigare 

med konsekvensberäkningar i olika projekt som vi stödjer. Därmed kan det bli aktuellt att projekten 

ska redovisa konsekvenser ur ett LCA -perspektiv men då måste kostanden för en sådan 

redovisning vara relativt låg i förhållande till den totala projektkostnaden./Svar 20 

 

B) Vi använder sådana i de miljöbilsprojekt vi arbetar med. De är skräddarsydda för 

uppgifterna./Svar 32 

 

Känner Du till Miljöbelastningsprofilen? 

16B) Om ja, på vilket sätt kom Du i kontakt med den? 

  

Hammarby sjöstad, Stefan Camitz, Anna Forsberg, Stockholms stad, Carl Bro m.m./Svar 6 

 

Medverkat vid utvecklingen som ansvarig för den enhet (LIP-kansliet) som tagit fram MBP./Svar 8 

 

Hammarby sjöstad./Svar 17 

 

B) Jag var med och utvecklade den tillsammans med Lars Fyrhake under åren 1997 −2003. Tog min 

lic. examen inom miljövärdering av bebyggelse där fokus låg på en fallstudie med hjälp av 

MBP./Svar 20 

 

17) Hur ser Du på användandet av LCA-baserade verktyg, såsom Miljöbelastningsprofilen? 

Kan bli nödvändiga./Svar 6 

 

Mycket positivt, men svårt att övertyga aktörerna om poängen./Svar 8 

 

Bra./Svar 17 
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Jag tror att det finns en framtid för dem, men kanske inte i den omfattning som vi bedömde när jag 

arbetade med utveckling av dessa tidigare. De är och förblir expertverktyg./Svar 20 

 

De är bra för att de ger en mer uttömmande bild av problemet än en del enklare verktyg. 

Svårigheten är dock de värderingar som byggs in i dessa verktyg. Jämför man LCA-analyser ser 

man hur olika resultat de kan leda till beroende på vem som beställt dem./Svar 32 

 

 

18) Vilka fördelar och nackdelar ser Du med LCA-baserade verktyg? 

Fördel: Hjälpmedel vid val, Nackdel: Du får inte glömma LCC, kemiskt innehåll, emissioner i luft 

(VOC) och funktionskrav för LCA./Svar 6 

 

Fördel: De ger en mer långsiktigt hållbar bedömningsgrund för investeringar. 

Nackdel: Osäkerheten växer då beräkningsförutsättningarna inkluderar hela livslängden, som ju 

vida överträffar en normal kalkylperiod. Metoderna är därför ofta svåra att sälja in./Svar 8 

 

De kan ge bra kunskap om miljöeffekterna av olika alternativa konstruktions- och systemlösningar. 

Ger en tydlig och relativt lättöverskådlig presentation av komplexa och ibland konkurrerande 

miljökonsekvenser. Nackdel är att det krävs en expert för att kunna hantera och förstå verktygen, 

som alla modeller beroende av bra data in för att resultatet ut ska bli bra./Svar 20 

 

19) Hur tror Du att LCA-baserade verktyg kommer att användas i framtiden? 

Tillsammans med andra valverktyg. Se proppen 2005/06 där Edmans bästa kvartil (Biffen, Bilen 

och Bostaden) ska utvärderas vidare./Svar 6 

 

Oftare./Svar 8 

 

Tror att LCA- verktygen kommer att användas av experter och i samband med forskning samt i 

samband med större byggprojekt i tidiga skeden och i samband med val av systemlösningar för 

energiförsörjning, avlopp, avfall etc./Svar 20 

 

Som idag./Svar 32 

 

22) Om Du fick önska endast en sak om framtiden med avseende på arbetet med miljö och 

hållbar utveckling inom bygg- och fastighetssektorn, vad skulle Du då önska? 

En allmän acceptans för målen och att kunskap sprids till beställare/byggherrar, byggnadsarbetare, 

fastighetsskötare, projektörer m.fl./Svar 6 

 

Att olika miljöpåverkande material och tjänster skulle tvingas bära sina egna miljökostnader./Svar 8 

Fler initiativ för teknikutveckling./Svar 17 

 

Att alla aktörer som är inblandade ser allvaret i miljöfrågorna och därmed inte ser så kortsiktigt på 

ekonomin i samband med investeringar i både befintliga och nya fastigheter./Svar 20 

 

Kommentarer:  
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På fråga 7 ”Vem/vilka anser Du har störst betydelse för hur Din organisation bedriver sitt 

miljöarbete?” har alla fem lämnat svaret ”Annan nämligen” eller lämnat en kommentar: 

 

Annan nämligen: ”Regeringen.”/Svar 6 

 

Har svarat ”Styrelsen/Vd:n, men även annan nämligen: Politikerna.”/Svar 8 

 

Har svarat ”Medarbetare/Anställda, men även annan nämligen: Politiker”./Svar 17 

 

Har svarat ”Kunder”, men lämnat kommentaren: ”Med kunder avser jag allmänheten.”/Svar 20 

 

Annan nämligen: ”Vår politiska nämnd.”/Svar 32 

 

Har inte svarat på fråga 8, men lämnat kommentaren: ”Vårt interna miljöarbete är lågt i förhållande 

till alla de uppdrag, projekt, utredningar samt styrmedel som vi är ansvariga för som rör det här 

området inom Energimyndigheten. Svarsalternativen känns inte relevanta för oss.” 

Har svarat att ”vi är en spjutspetsorganisation” på fråga 12 b, men lämnat kommentaren: ”Inte vårt 

interna arbete!” 

Har svarat att ”det är bra” på fråga 20, men lämnat kommentaren: ”Dagens miljöarbete leder till 

verkliga förbättringar men det går för långsamt!”/Svar 20 

11.1.7. Övriga: 6  

 

Organisationstyp: 

1 Förvaltare/Fastighetsägare  

1 Beställare/Byggherrar, Förvaltare/Fastighetsägare, Myndigheter 

1 Intresseorganisationer 

1 Markägare, kommun 

1 Konsulter/Arkitekter, Forskare 

1 Beställare/Byggherrar, Byggföretag/Byggentreprenörer 

 

2A) Vilken befattning har Du?    

B) Hur många år har Du haft den befattningen? 

 

A) 1 Kontraktssamordnare, Sekreterare i Miljöledningsgruppen m.m.  

1 Miljöansvarig 

1 VD/Företagsledare 

1 Projektledare 

1 Projektledare, Forskare 

1 Ansvarig för att utveckla och driva Kompetenscentra inom NCC Construction region Väst 

 

B) 2 svarade 0−1 år, 1 svarade 2−5 å r, 3 svarade 6−10 år 

 

Vilken av följande aktörer anser Du har störst ansvar för att driva frågor om miljö och 

hållbar utvecklingen framåt i byggsektorn?  

3B)Varför tycker Du så? 
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Beställare/Byggherrar: Byggherren bör ta ett stort ansvar i och med att han är den ytterst som skall 

styra byggare, konsulter m.m. och bör ha stort inflytande på utformning och ekonomi./Svar 2 

(Förvaltare/Fastighetsägare) 

 

Beställare/Byggherrar, Förvaltare/Fastighetsägare, Konsulter/Arkitekter: Det är dessa aktörer som 

har möjlighet att ställa krav på entreprenörer och tillverkare och på detta sätt skapa ett inre tryck i 

branschen./Svar 4 (Beställare/Byggherre Förvaltare/Fastighetsägare, Myndighet) 

 

Beställare/Byggherrar, Forskare, Intresseorganisationer: Byggherre − beställarmakt, Forskare − 

kunskapsutvecklare, Intresseorganisationer. − samlande krafter för branscher./Svar 5 

(Intresseorganisation) 

 

Beställare/Byggherrar, Myndigheter, Annan nämligen: Samsyn: Beställaren har möjlighet att 

påverka men behöver drag hjälp av någon som anger riktningen./Svar 18 (Markägare, kommun) 

 

Myndigheter, Forskare: Alla kategorier bär ansvar, störst är dock Myndigheter och Forskare som 

har ansvar att ta fram och driva frågeställningarna. Det är däremot branschen, beställaren, 

byggföretaget och förvaltare som har störst ansvar för att driva igenom att frågor om miljö och 

hållbar utveckling beaktas i byggsektorn./Svar 28 (Konsulter/Arkitekter, Forskare) 

 

Byggföretag/Byggentreprenörer, Förvaltare/Fastighetsägare, Myndigheter: Samtliga måste ta sitt 

ansvar, utan samverkan kommer vi ingenstans. Jag har jobbat med att driva miljöfrågor inom NCC 

sedan 1997, och det finns olika delar som respektive aktör har ansvar för. Om det är kostsamma 

åtgärder som krävs är ju fastighetsägaren en nyckelperson, då kostnaden till sist landar där, men 

övriga aktörer kan göra mycket för att ta de små stegen./Svar 30 (Beställare/Byggherrar, 

Byggföretag/Byggentreprenörer) 

 

Vilken av följande aktörer skulle Du vilja se agerade mer kraftfullt på miljö- och 

hållbarhetsområdet?  

5B) Varför tycker Du så? 

Förvaltare/Fastighetsägare: En stor del av miljöbelastningen sker under förvaltningskedet, som 

omfattar årtionden. En byggnads utformning påverkar möjligheterna till bra förvaltning ur 

miljösynpunkt./Svar 2 (Förvaltare/Fastighetsägare) 

 

Konsulter/Arkitekter: Därför att om de skulle ändra sig skulle stora delar av problemen lösas. Om 

arkitekterna ritar och föreskriver miljövänliga alternativ är det lättare att ändra branschen. 

/Svar 4 (Beställare/Byggherre Förvaltare/Fastighetsägare, Myndighet) 

 

Myndigheter: Miljö, samhällsfråga som till betydende del regleras av lagstiftning och 

myndighetsregler./Svar 5 (Intresseorganisation) 

 

Förvaltare/Fastighetsägare, Myndigheter: Den gången förvaltaren också är beställare. Förvaltaren 

har kostnadsbilden. Myndigheten som pådrivare. Drivkraften i byggsektorns kretsloppsråd är bra 

men räcker inte./Svar 18 (Markägare, kommun) 

 

Byggföretag/Byggentreprenörer, Förvaltare/Fastighetsägare: Även byggherren. De har hittills visat 

ett mycket klent intresse. Först under de senaste två åren har vi sett agerande./Svar 28 

(Konsulter/Arkitekter, Forskare) 
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Byggföretag/Byggentreprenörer, Förvaltare/Fastighetsägare, Myndigheter: Konsulter och arkitekter 

är trots allt beroende av att byggare och fastighetsägare etc. köper deras tjänster. Jag tycker också 

många konsulter jobbar bra idag. Myndigheter måste agera så att långsiktig hållbarhet, och inte 

politik, styr hur man väljer att bygga. Byggföretag och fastighetsägare/förvaltare har tillsammans ett 

stor ansvar, och gör mycket bra idag, men kan göra mycket mer! /Svar 30 (Beställare/Byggherrar, 

Byggföretag/Byggentreprenörer) 

 

10) Hur arbetar Du med miljöfrågor i Din organisation? 

Vi har lagstiftning och försiktighetsprincipen som rättesnöre. Vi har en enkel miljöhandbok 

kompletterad med rutiner som integreras i vårt kvalitetssystem samt en lagförteckning, som 

uppdateras kontinuerligt (av Carl Bro AB)./Svar 2 (Förvaltare/Fastighetsägare) 

 

Som specialist både i byggprojekt, och förvaltning. 

/Svar 4 (Beställare/Byggherre Förvaltare/Fastighetsägare, Myndighet) 

 

Driver uppbyggnad av kunskap./Svar 5 (Intresseorganisation) 

 

Utvecklar och utvärderar ett miljöprogram för byggföretag./Svar 18 (Markägare, kommun) 

 

Jag arbetar mest med miljöfrågor i andra organisationer än min egen. Huvudsakligen går det ut på 

att förklara vikten av att göra det för samhället, vilken policyvinst det kan ge och att det inte är så 

krångligt./Svar 28 (Konsulter/Arkitekter, Forskare) 

 

Har arbetat sedan 1997, med miljöcertifiering och som projektledare för utvecklingsprojekt inom 

energi- och miljöområdet. Sedan 1 mars i år, ansvarar jag för att inom region Väst införa ett 

förändrat arbetssätt, där också miljöfrågorna (med fokus på energi) på ett naturligt sätt kommer med 

tidigt i projektet. Arbetet syftar till att bygga upp bättre kunskap inom installationsområdet, inom 

projekteringsstyrning och givetvis ska vi tjäna pengar på det. Dock ger detta arbete också 

möjligheter att mer naturligt väva in livscykelperspektivet i projekten. 

/Svar 30 (Beställare/Byggherrar, Byggföretag/Byggentreprenörer) 

 

14 A)Använder Du dig av något hjälpverktyg för att bedriva miljöarbete?  

B) Om ja vilket/vilka redskap? 

C) Varför använder Du just det verktyget/de verktygen? 

D) I vilket sammanhang ser Du det som viktigast att använda det/dem? 

E) Vilka är fördelarna och nackdelarna med verktyget/verktygen? 

B) Se svar på fråga 10. Vi har dock en handlingsplan för en certifiering enligt ISO 14001. Detta 

styrs dock av signalerna från våra uppdragsgivare. 

C) För att kunna lägga en lägsta nivå på miljöarbetet samtidigt som vi skall leva upp till varje 

uppdragsgivares ambitionsnivå.  

D) I det vardagliga arbetet samt vid förhandling om nya uppdrag. 

E) Enkelhet och kundanpassningsmöjlighet. Ej certifierad./Svar 2 (Förvaltare/Fastighetsägare) 

 

B) Ett ledningssystem, Milab, Miljömanualen, EcoEffect,  

C) Vet ej 

D) Dagligen 

E) Vet ej, har inte använt alla ännu. 
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/Svar 4 (Beställare/Byggherre Förvaltare/Fastighetsägare, Myndighet) 

 

B) Vi utvecklar redskap./Svar 18 (Markägare, kommun) 

 

B) Mitt huvudsakliga arbete handlar om energieffektivisering i byggnader där Spsim (eget verktyg), 

IDA och BV2 huvudsakligen används. Dessutom handlar det om att byte till mer miljövänliga 

energislag och då använder jag EFFem (www.effektiv.org/miljobel), Har också använt LCACALC för 

byggprodukter (Danmark) och LCAit vid något tillfälle. Vid värdering av innemiljö och 

energianvändning använder jag Eco-factor- metoden utvecklad i EU-projektet IDEEB 

C) Snabbt och lätt får jag de svar jag behöver. Lätta att använda. 

D) Nästan i alla mina arbetsuppgifter./Svar 28 (Konsulter/Arkitekter, Forskare) 

 

B) Vårt verksamhetssystem, energiberäkningsmodeller (inte själv men via medarbetare). 

C) Passar för mitt arbete. I den nya rollen blir det mer att prata och föra diskussioner med folk. 

D) Det är viktigt att det finns en struktur i det arbete som bedrivs, och att erfarenheter sprids − detta 

bidrar verksamhetssystemet med./Svar 30 (Beställare/Byggherrar, Byggföretag/Byggentreprenörer) 

 

Känner Du till LCA-baserade verktyg? 

15B) Om ja, vilka känner Du till? 

Använder Du något sådant LCA-baserat verktyg? 

15D) Varför då? 

 

B) Miljöbelastningsprofilen 

D) Ja: Utvecklar ett enkelt för energibedömning (MBP)./Svar 18 (Markägare, kommun) 

 

B) EFFem, LCACALC, Lcait, Miljöbelastningsprofilen. Dessutom känner jag till en mängd 

metoder, EPS, ECO-indicator 99, Bream, Unip etc. 

D) Ja: För att göra miljövärderingar mellan olika energislag. För att göra miljöavvägningar mellan 

energianvändning och bra eller bättre innemiljö för olika systemlösningar i byggnader./Svar 28 

(Konsulter/Arkitekter, Forskare) 

 

B) Miljöbelastningsprofilen, EcoEffect, vi har några egenutvecklade EcoEstimate (NCC Finland). 

/Svar 30 (Beställare/Byggherrar, Byggföretag/Byggentreprenörer) 

D) Nej: Inte just nu i alla fall, se ovan om rollbeskrivning./Svar 30 (Beställare/Byggherrar, 

Byggföretag/Byggentreprenörer) 

 

Känner Du till Miljöbelastningsprofilen? 

16B) Om ja, på vilket sätt kom Du i kontakt med den? 

 

Ja om den härstammar från det arbete som Anna Forsberg gjorde för Hammarby sjöstad åt LIP-

kansliet./Svar 28 (Konsulter/Arkitekter, Forskare) 

  

Genom projekten i Hammarby sjöstad./Svar 30 (Beställare/Byggherrar, 

Byggföretag/Byggentreprenörer) 

 

17) Hur ser Du på användandet av LCA-baserade verktyg, såsom Miljöbelastningsprofilen? 

Ingen uppfattning./Svar 2 (Förvaltare/Fastighetsägare) 

 

För svårt att använda./Svar 18 (Markägare, kommun) 

http://www.effektiv.org/miljobel
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Viktigt./Svar 28 (Konsulter/Arkitekter, Forskare) 

 

Jag tror mycket på att hitta enkla modeller som ändå kan synliggöra miljöeffekterna (sätter vi 

pengar på miljö så småningom, skulle vi kunna driva på mycket mer). Jag tror också att om vi 

börjar visa kunder, föra en dialog, så kommer också efterfrågan att öka (i DI i morse var det en 

intressant artikel om att företagandet kommer att gå mot mer långsiktighet, det kan vi ju hoppas på 

att det stämmer)./Svar 30 (Beställare/Byggherrar, Byggföretag/Byggentreprenörer) 

 

18) Vilka fördelar och nackdelar ser Du med LCA-baserade verktyg? 

Bra pedagogik./Svar 18 (Markägare, kommun) 

 

Man måste förstå att det inte är ett exakt svar man får utan något som måste jämföras./Svar 28 

(Konsulter/Arkitekter, Forskare) 

 

Fördel att man kan visa bilder och jämföra miljöbelastning. Nackdel att det ofta blir för mycket 

antaganden, så att folk kan påstå att "det stämmer ju inte". De måste vara lagom enkla, men ändå ge 

tillräckligt bra resultat./Svar 30 (Beställare/Byggherrar, Byggföretag/Byggentreprenörer) 

 

19) Hur tror Du att LCA-baserade verktyg kommer att användas i framtiden? 

Vet ej./Svar 2 (Förvaltare/Fastighetsägare) 

 

Som faktor vid miljöredovisning, resultatredovisning./Svar 18 (Markägare, kommun) 

 

MER, vid miljödeklarering av energianvändning./Svar 28 (Konsulter/Arkitekter, Forskare) 

 

I större utsträckning för att redovisa företagens miljöprestanda och hållbarhetsanalyser. 

Förhoppningsvis i mycket större utsträckning i dialogen med våra kunder./Svar 30 

(Beställare/Byggherrar, Byggföretag/Byggentreprenörer) 

 

22) Om Du fick önska endast en sak om framtiden med avseende på arbetet med miljö och 

hållbar utveckling inom bygg- och fastighetssektorn, vad skulle Du då önska? 

Mer lokal syn på materialförsörjning och mindre av långa transporter. Arbeta mer för att öka 

användning av svenskt trä./Svar 2 (Förvaltare/Fastighetsägare) 

 

Att det ställs tuffare krav så att utvecklingen går fortare och att kraven accepteras av alla aktörer i 

branschen./Svar 4 (Beställare/Byggherre Förvaltare/Fastighetsägare, Myndighet) 

 

Energieffektivisering./Svar 18 (Markägare, kommun) 

 

Att byggsektorn tog sig tid och använde den kunskap de har för att göra bättre lösningar dvs. ha tid 

vid projektering att värdera olika systemlösningar./Svar 28 (Konsulter/Arkitekter, Forskare) 

 

Att fler eldsjälar blev företagsledare! /Svar 30 (Beställare/Byggherrar, 

Byggföretag/Byggentreprenörer) 

 

Kommentarer:  
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På fråga 7 ”Vem/vilka anser Du har störst betydelse för hur Din organisation bedriver sitt 

miljöarbete?” har alla fem lämnat svaret ”Annan nämligen” eller lämnat en kommentar: 

 

Annan nämligen: Politisk nämnd, Miljöpartiet./Svar 18 (Markägare, kommun) 

 

Kunder: Vi försöker leva som vi lär./Svar 28 (Konsulter/Arkitekter, Forskare) 

 

Kunder, Styrelsen/VD:n, Medarbetare/Anställda: Detta är i princip rätt, dock anser jag att 

medarbetarna har mer inflytande än man anar. Om fler var lite mer "eldsjälar" och hela tiden för 

dialogen, så påverkar det på sikt. För vår del stämmer ett ansvarfullt miljöarbete helt överens med 

etiska regler och värderingar som är gemensamma för bolaget, och som både VD och dotterbolags 

VD för ut./Svar 30 (Beställare/Byggherrar, Byggföretag/Byggentreprenörer) 

11.2.  Sammanställning av resultaten 

I enkäten ställdes ett antal öppna frågor som finns i sin helhet under Bilagor respektive Öppna 

frågor och är uppdelade i aktörsgrupperna. Då åtta tillfrågade kryssat i både Beställare/Byggherrar 

och Förvaltare/Fastighetsägare har denna nya grupp uppstått. En grupp (Intresseorganisationer med 

ett svar) har ersatts med Övriga då andra kombinationer av alternativen och egna alternativ har 

framkommit av enkätsvaren. För att få en känsla om huruvida olika aktörer är eniga inom den egna 

gruppen har jag sammanställt de öppna frågorna med diagramsvar för vardera aktörsgruppen här 

nedan. 

11.2.1. Beställare/Byggherrar: 5  

 

Av Beställare/Byggherrar är 2 VD/Företagsledare, 1 Projektledare, 1 Miljöansvarig, 1 svarar inte på 

frågan. De flesta har jobbat 2−5 år (4), en har jobbat 6−10 år. De tycker att Beställare/Byggherrar 

och Myndigheter har lika stort ansvar (3)för att driva frågor om miljö och hållbar utveckling framåt 

i byggsektorn. Anledningen till detta tycker de är: 

Myndigheter:  

 Självklart har branschen möjlighet att driva miljöarbetet framåt och gör det. Dock behövs 

det mål och kravställning från myndigheter som kan ställa oberoende krav utan att ta hänsyn 

till andra krav som branschen måste ta hänsyn till. 

 Myndigheterna kan sätta mål/ställa krav utifrån forskningen och därmed prioritera 

styrningen av miljöfrågorna. 

Beställare/Byggherrar: 

 Kravställaren styr!  

 Det är dessa som står för finansieringen och är beställare. 
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I och med att en aktör (Beställare/Byggherrar) försvann bland svarsalternativen till fråga fem, kan 

ingen ”riktig” slutsats dras av frågan. Men man anser att Byggföretag/Byggentreprenörer (3) 

Förvaltare/Fastighetsägare (2) bör agera mer kraftfullt på miljö- och hållbarhetsområdet. 

Man anser att Forskarsamhället (4), Allmänheten (4) och Skolor/Universitet/Högskolor (3) har stort 

inflytande att påverka byggbranschen. Två tillfrågade tycker även att Massmedia har mycket stort 

inflytande. Ägarna (2) och Medarbetare/Anställda (2) och har allra störst påverkan på den egna 

organisationens miljöarbete. Lagstiftning (2 svarar Mycket stor drivkraft, 2 svarar Stor drivkraft), 

Företagets miljöledning och miljöpolicy (med 1 Mycket stor drivkraft, 2 Stor drivkraft vardera), är 

de främsta drivkrafterna bakom den egna organisationens miljö- och hållbarhetsarbete. 

Alla fem tycker att man vet mycket om hållbar utveckling. 

Man jobbar med miljöfrågor genom: 

 

 Att ha miljöansvaret för miljöfrågorna i ett stadsutvecklingsprojekt − Hammarby sjöstad. 

Styr och vägleder byggherrar och entreprenörer att ta hänsyn till mål och krav för byggande 

i husproduktion och anläggningsarbete. 

 Aktiv som internkonsult. 

 

Alla (5) tycker att forskning har stor betydelse för byggsektorns miljöarbete. Två tycker att det är 

viktigt att man deltar i forskning inom miljöområdet. En tycker att det inte är så viktigt, en att det 

inte spelar någon roll (Varken eller) och en annan att det är mycket viktigt. Man skulle vilja att 

organisationen positionerade sig på den övre fjärdedelen (3) eller att man var ett spjutspetsföretag 

(2) beträffande miljöarbetet i byggsektorn. Men man anser att organisationen ligger i den övre 

4.   Hur stort ansvar för miljöfrågor i byggbranschen tycker Du att 

följande aktörer har?
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fjärdedelen (2), övre halvan (1), i mitten (2) dvs. lite sämre än man önskar. Man tycker att det är 

viktigt (4) om den egna organisationen syns i debatten om hållbar utveckling. För en gör det varken 

till eller från (Varken eller). 

 

Tre använder sig av ett hjälpverktyg för att bedriva miljöarbete, en svarar inte på frågan och en 

svarar nej.  

Ett sådant hjälpverktyg tycker man är: 

 Milab, Miljömanualen 

 Byggvarudeklarationer, Miljöanpassat Byggande, Veidekkes miljökrav etc. 

 Program för krav och mål avseende miljö- och hälsofrågor. Modell för miljöstyrning i 

byggbranschen. Miljöbelastningsprofilen. 

En anledning till att man använder sig av verktyget/verktygen är att för att fokusera på 

miljöfrågorna. Och genom att använda sig av Miljöbelastningsprofilen får man en uppföljning 

av målen. 

Man ser det som viktigast att använda det/dem i:  

 Konkreta projekt 

 Information till ansvariga för byggnation och för att beakta miljö- och hälsofrågorna i hela 

processen. 

Fördelarna med verktyget/verktygen är ökad fokusering och att man får specifik miljöfokus. Val av 

byggmaterial, energiberäkningar. Nackdelar är behov av uppdatering och administration. 

 

 

Bara tre har svarat på frågan 15A) Känner Du till LCA-baserade verktyg? 

Men av följdfrågorna kan man läsa ut att fyra av fem känner till LCA-baserade verktyg. En aktör 

blandar ihop LCA med LCC och svarar ”Anser inte att man behöver krångla till LCC med några 

verktyg. Räkna fram årlig kapitalkostnad och drift- och uh-kostnad för olika alternativ och jämför − 

det är enkelt och räcker.” Däremot svarar samma aktör att han/hon känner till MBP. En annan 

svarar inte på fråga A men på B: ”De kanske inte är fullständiga LCA-verktyg, men delar av en 

LCA, Miljöbelastningsprofilen, Och mer för klassning: Miljömanualen Miljöstatus, P-märkning. En 

känner till miljöbelastningsprofilen. Whites system.” 

 

Två använder sig av ett LCA-baserat verktyg. En har inte svarat på frågan och två säger nej. En 

svarar att anledningen till att man använder sig av ett sådant verktyg är egentligen inte använder, 

men får resultat av. Det är för att följa upp mål, samt att dra slutsatser om vad som kan förbättras. 

En annan svarar nej på frågan och tycker att orsaken är för många osäkra faktorer, LCC tar inte 

hänsyn till energikvalitetsfrågor på att acceptabelt sätt (primärenergi). 

 

Fyra av fem känner till Miljöbelastningsprofilen och kom i kontakt med den: 
 

 då vi jobbar med detta i samarbete med Carl Bro − Per Levin 

 används som utvärdering för miljömålen i Hammarby sjöstad 

 i Hammarby sjöstad 

 seminarier 
 

På frågan hur man ser på användandet av LCA-baserade verktyg, såsom 
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Miljöbelastningsprofilen, fick vi två svar: 

 

 Intressant, dock är det mycket viktigt att kontrollera och få in alla data. 

 Som ingenjörsverktyg kan den inte användas eftersom ekonomiska faktorer inte finns med 
 

Fördelar med LCA-baserade verktyg är enligt en aktör att det sätter siffror på och ökar kunskapen 

om miljöfrågorna. En tycker att ”i tidiga skeden vid val mellan olika komponenter med samma 

ekonomiska förutsättningar”. Nackdelar är enligt en att det inte efterfrågas. Och enligt en annan att 

ingenjörsverktyg kan det inte användas eftersom ekonomiska faktorer inte finns med. 

 

En tror att LCA-baserade verktyg kommer att användas, men att det är viktigt att utveckla nyckeltal 

m.m. så att det går att jämföra och få fram pålitliga resultat som går att tolka för förbättringar. En 

annan svarar igen att i forskning kommer verktyget att användas i framtiden, men som 

ingenjörsverktyg kan det inte användas eftersom ekonomiska faktorer inte finns med.  

 

Man anser att det pågående miljöarbetet i bygg- och fastighetssektorn leder till verkliga 

miljöförbättringar. Fyra av fem tycker att det är bra, en har svarat till en del, men det går för sakta. 

En tycker det går ganska bra. Inom det bredare området hållbar utveckling för bygg- och 

fastighetssektorn tycker tre att det går framåt, men för sakta. En tycker att det går ganska bra och en 

tycker att det är bra. 
 

Om man fick önska endast en sak om framtiden med avseende på arbetet med miljö och 

hållbar utveckling inom bygg- och fastighetssektorn skulle man önska sig: 

 

 Att miljö och hälsofrågor få samma prioritet som ekonomi, tider etc.  

 

 Att vi bygger upp ett finansieringssystem inom t.ex. bostadssektorn som tar hänsyn till 

globala miljötekniska frågor, så att det inte enbart handlar om fastighetsekonomiska frågor. I 

dag bestraffas t.o.m. miljöinvesteringar skattemässigt, vilket tar bort de ekonomiska 

effekterna av investeringen.  

 

 Ökat tempo. 
 

Två aktörer väljer att inte svara på frågan av okänd anledning. 

 

 

11.2.2. Byggföretag/Byggentreprenörer : 4  

 

Byggföretag/Byggentreprenörer jobbar hälften som Miljöchef/Miljösamordnare och den andra 

hälften som Projektledare. De har jobbat olika länge i branschen. De tycker att 

Beställare/Byggherrar, Byggföretag/Byggentreprenörer och Myndigheter har lika stort ansvar för att 

driva frågor om miljö och hållbar utveckling framåt i byggsektorn. Anledningen till detta tycker 

man är att: 

 

 Ansvaret inte kan ligga på en part i detta komplexa utvecklingsarbete, utan det är en process 

som alla aktörer måste hjälpas åt med och ta ansvar för, annars kommer inte lösningarna att 



 

125 

 

fungera. 

 Alla har ett stort ansvar. Miljön måste värderas i varje beslut 

 Beställaren har stort möjlighet att påverka utformning, funktion, energiförbrukning m.m.  

 Byggentreprenören har (beroende på entreprenadform) möjlighet att påverka olika 

konstruktionslösningar, materialval o.s.v. 

 

Man tycker att Beställare/Byggherrar, Byggföretag/Byggentreprenörer och Myndigheter har lika 

stort ansvar för miljöfrågor i byggbranschen. Man tycker även att Förvaltare/ Fastighetsägare och 

Konsulter/Arkitekter har stort ansvar. I och med att en aktör (Beställare/Byggherrar) försvann bland 

svarsalternativen till fråga fem, kan man inte dra en ”riktig” slutsats av frågan. Dessutom är det bara 

en röst mellan de tre första alternativen som fått tre röster och de tre sista (3−2). 

Byggföretag/Byggentreprenörer, Förvaltare/Fastighetsägare, Konsulter/Arkitekter ligger i topp. 

Man anser att alla måste agera kraftfullare och jobba med dessa viktiga frågor. En av aktörerna 

anser att Konsulterna borde ta större ansvar, då främst små och medelstora byggföretag har 

bristfälliga kunskaper om miljö- och hållbarhetsområdet samt arbetsmiljö (vid byggandet). 

Man anser att Massmedia och Politiker har stort inflytande att påverka byggbranschen. Kunderna 

har allra störst påverkan på den egna organisationens miljöarbete. Detta tycker alla fyra. På andra 

plats kommer Medarbetare/Anställda med två röster. Undvika nya miljöskandaler (3) och 

Lagstiftning (2) är de främsta drivkrafterna bakom den egna organisationens miljö- och 

hållbarhetsarbete. 

Man tycker att man vet mycket (2) om hållbar utveckling. 

Man jobbar med miljöfrågor genom: 

 Att man driver miljöarbetet på Sverigenivå. 

 Kontakt och stöd till linjeorganisationen runtom i landet. 

 Att man beaktar frågan under processen. 

Alla (4) tycker att forskning har stor betydelse för byggsektorns miljöarbete. 

Två tycker att det inte spelar någon roll (Varken eller) om man deltar i forskning inom 

miljöområdet. En tycker det är viktigt och en annan att det är mycket viktigt. Man skulle vilja att 

organisationen positionerade sig på den övre fjärdedelen (2) eller att man var ett spjutspetsföretag 

(2) beträffande miljöarbetet i byggsektorn. Men man anser att organisationen ligger i den övre 

halvan (2) i mitten (1) och övre fjärdedelen (1) dvs. lite sämre än man önskar. Man tycker att det är 

mycket viktigt (2) till att det inte spelar någon roll om den egna organisationen syns i debatten om 

hållbar utveckling. 

 

Två av fyra använder sig av ett hjälpverktyg för att bedriva miljöarbete, ett sådant verktyg 

tycker man är: 

 Många olika databaser som används, både interna och externa.  

 Internet är också ett mycket bra hjälpmedel.  

 Har egenutvecklade hjälpmedel i miljöarbetet. 
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Anledningen till att en av användarna är nöjd med verktyget är att det erfarenhetsmässigt har visat 

sig fungera bra och att olika verktyg kompletterar varandra. 

 

Hälften känner till LCA-baserade verktyg. Nedanstående (MBP) samt ett hjälpmedel från finska 

NCC. En känner till att det finns inom en del produktområden. Men om det finns verktyg som är 

etablerade på marknaden och tar helhetsgrepp på en byggnad är det dåligt marknadsfört. Att det inte 

används mer kan bero på att kunderna ännu inte har börjat kräva LCA, men det börjar komma, även 

LCC efterfrågas mer och mer. Man kom i kontakt med Miljöbelastningsprofilen via en 

tidningsartikel och i tidigt skede Hammarby sjöstad. 

 

På frågan hur man ser på användandet av LCA-baserade verktyg, såsom 

Miljöbelastningsprofilen, svarar man: 

 

 Kommer att behövas i kommande projekt. 

 Det är ett beslutsunderlag eftersom det ger ett helhetsperspektiv. 

 

 

Fördelar med LCA-baserade verktyg är att kunden får bättre information om byggnadens 

miljöpåverkan under hela livscykeln. Nackdelar skulle väl vara ökade kostnader, och att det inte är 

säkert att kunden vill betala för det. En av aktörerna tror att användandet av LCA-baserade verktyg 

kommer att öka, men det måste finnas system som är lätta att använda även om man inte är expert. 

 

Man anser att det pågående miljöarbetet i bygg- och fastighetssektorn leder till verkliga 

miljöförbättringar till en del, men det går för sakta (3). En tycker det går ganska bra. Inom det 

bredare området hållbar utveckling för bygg- och fastighetssektorn tycker två att det går framåt, 

men för sakta. En tycker det går ganska bra och en för dåligt. 

 

Om man fick önska endast en sak om framtiden med avseende på arbetet med miljö och 

hållbar utveckling inom bygg- och fastighetssektorn skulle man önska sig: 

 Minskad energiförbrukning och att giftiga ämnen är utfasade ur byggprocessen. 

 Ta bort straffskatten på energibesparande åtgärder t.ex. värmepumpar, isolerglas m.m. 

 En kraftfull fokusering på energifrågorna. Minskad resursförbrukning, mer miljövänligt 

mindre sårbart. 

 Att det arbete som läggs ner centralt i många olika organisationer skulle kunna användas av 

hela de organisationer som de tillhör. Teoretiskt finns möjligheten, men i praktiken finns det 

i dagens samhälle alldeles för mycket information som ska tas hänsyn till och användas, att 

det är omöjligt för alla att klara av att ta till sig all olika sorts information som finns 

tillgänglig. 

 

 

11.2.3. Beställare/Byggherrar och Förvaltare/Fastighetsägare: 8  

 

De flesta Beställare/Byggherrar och Förvaltare/Fastighetsägare är Miljöchef/Miljösamordnare (5), 1 

VD/Företagsledare (VD), 1 Miljöchef/Miljösamordnare/Projektledare, 1Miljöchef/Miljösamordnare 

/Miljöansvarig. De flesta (3) har haft sin befattning i 2−5 år, 2 i 6−10 år, 2 >10 år och en har haft sin 

befattning i mindre än ett år. 
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De flesta (6) tycker att de själva (Beställare/Byggherrar, Förvaltare/Fastighetsägare) har det största 

ansvaret för att driva frågor om miljö och hållbar utveckling framåt i byggsektorn. Långt efter 

kommer andra platsen som delas av Myndigheter och Forskare som har två röster var. Anledningen 

till detta tycker man är att: 
 

Beställare/Byggherrar:  

 

 Det är beställaren som ställer kraven. Entreprenörer skall maximera vinsten och konsulterna 

hänger inte med. 

 

 Att de sitter på pengarna och därmed har störst möjlighet att påverka. 
 

 De håller i pengarna (Beställare/Byggherrar, Förvaltare/Fastighetsägare). 

 Alla aktörer har lika stort ansvar men för att miljöarbetet ska få störst genomslag och 

trovärdighet måste byggherren gå först. 

 

En av aktörerna har angivit i vilken rangordning som han/hon ser på saken 1) Myndigheter 2) 

Forskare 3) Förvaltare/Fastighetsägare. En annan har ett längre utlägg om Myndigheter kontra 

näringsliv. Där ansvaret för att driva (genom finansiering) och därmed utveckling bör ligga på de 

myndigheter som har just detta uppdrag från regering eller EU. Se svar 23 under 

Beställare/Byggherrar, Förvaltare/Fastighetsägare för att läsa hela svaret. 

 

De flesta (5) tycker att de själva (Beställare/Byggherrar, Förvaltare/Fastighetsägare) har mycket 

stort ansvar för miljöfrågor i byggbranschen. Byggföretag/Byggentreprenörer får mycket stort (4) 

och stort ansvar (3). I och med att en aktör (Beställare/Byggherrar) försvann bland svarsalternativen 

till fråga fem, kan man inte dra en ”riktig” slutsats av frågan. Men eftersom man rankat 

Byggföretag/Byggentreprenörer högt på fråga 4, kan det stämma ganska bra då den fått sex röster 

på fråga 5. Två är Byggherrar, Förvaltare/Fastighetsägare fem röster. Anledningar till dessa röster är 

dessa: 

 Hur kommer vi annars vidare? − Byggföretag/Byggentreprenörer, 

Förvaltare/Fastighetsägare, Konsulter/Arkitekter, Myndigheter.  

 

 För få som har tagit tag i frågan på allvar. − Beställare/Byggherrar.  

 

 De första har pengarna och faktisk rådighet. Forskare kan peka på områden där 

förbättringar/besparingar kan göras. − Byggföretag/Byggentreprenörer, 

Förvaltare/Fastighetsägare, Forskare. 

 

 Ingående komponenter i byggskedet föreslås ofta av dessa två parter, och många privata 

byggherrar har inte kompetens eller organisationer så att de klarar av att kontrollera alla 

gånger vad som föreskrivs. Ansvarstagandet i byggledet vid byte av ett material till ett annat 

är oftast eller alltid beroende av kostnadsskäl och hänsyn tas mycket sällan till 

miljöfrågorna. Här har konsulter och byggare ett synnerligen stort ansvar. − 

Byggföretag/Byggentreprenörer, Konsulter/Arkitekter. 

 

 Det finns mycket att göra genom att visa att det går. De enda som har en naturlig kraft att 

driva detta är forskare med kunnande och idéer, myndigheter med resurser för finansiering 
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och byggherrar med fastigheter. Tillsammans kan de testa och förverkliga många av dessa 

idéer.  − Byggföretag/Byggentreprenörer, Myndigheter, Forskare. 

 

Man anser att Politiker har mycket stort (4), stort inflytande (2) att Massmedia har mycket stort 

inflytande (4), stort inflytande (1) att påverka byggbranschen. Två tycker att allmänheten har 

mycket stor betydelse. Kunderna och Styrelsen/Vd:n har allra störst påverkan på den egna 

organisationens miljöarbete med fem röster var. På andra plats (och sista plats) kommer Ägarna och 

Medarbetare/Anställda med fyra röster var. Företagets miljöledning har störst drivkraft: mycket stor 

drivkraft (4), stor drivkraft (3). Företagets miljöpolicy; mycket stor (4), stor (2), Vd:n personligen; 

mycket stor (1), stor (4), Varumärkesuppbyggnad; mycket stor (3), stor(2) och Lagstiftning; mycket 

stor (2), stor (3), är andra drivkrafter bakom den egna organisationens miljö- och hållbarhetsarbete. 

Fem tycker att de vet mycket om hållbar utveckling, två varken eller och en tycker att han/hon är 

expert. 

 

Man jobbar med miljöfrågor genom: 

 

 Håller på att implementera ett miljöledningssystem. Drar igång ett utbildningspaket. 

 Miljöledningssystem certifierat enligt ISO 14001.  

 ISO 14000 

 Vår målsättning är att vara en av de ledande långsiktiga fastighetsförvaltarna som bygger för 

egen förvaltning. Detta är en fastlagd policy från ägarna och styrelsen. Vår policy 

utarbetades i samband med att vi började bygga i Hammarby sjöstad. Vår målsättning var att 

på samtliga punkter som finns i miljöprogrammet för Hammarby analysera och undersöka 

om vi kunde uppfylla alla, om inte skulle vi ha en klar uppfattning varför vi inte kunde 

uppfylla vissa villkor. Efter den analysen gav vi våra arkitekter i uppdrag att efterfölja de 

krav som ställs för byggande i Hammarby. De analysverktyg vi använt är Carl Bros 

miljöprogram utvecklat för Hammarby samt Sunda hus-program för fastställandet av 

samtliga ingående material och deras miljöpåverkan. 

 

 Fokuserar på förebyggande av olyckor och resursminimering i första hand (vatten, energi). 

Utgår från lag-, försäkrings- och kundkrav. Engagemangsskapande aktiviteter, 

dokumenterad styrning och egenkontroll inom alla viktiga avdelningar: köp/försäljning, 

projektutveckling och fastighetsförvaltning. 

 

 Dagligen genom arbeta med kravformulering, teknikbevakning, omvärldsbevakning och 

uppföljning av olika art. 

 

Fem tillfrågade tycker att det har stor betydelse om man deltar i forskning inom miljöområdet, 

medan två tycker att det inte spelar någon roll (Varken eller) en tycker att det har mycket stor 

betydelse. Att man själv deltar i forskning tycker fem är viktigt och två tycker varken eller, en 

tycker att det inte alls är viktigt. Fyra skulle vilja att organisationen positionerade sig som ett 

spjutspetsföretag, en att de positionerade sig på den övre fjärdedelen, en kryssar i både spjutspets 

och övre fjärdedel (jag har skrivit svaret som övre fjärdedel i diagramsammanfattningen) och en 

tycker att det räcker att ligga i mitten beträffande miljöarbetet i byggsektorn. I verkligheten anser 

två att man är ett spjutspetsföretag, tre ligger i den övre fjärdedelen och en tycker att det räcker att 

följa lagar och förordningar. En har även här svarat på två alternativ nämligen att de ligger i den 

övre halvan och i den övre fjärddelen. Två tycker att det är mycket viktigt, tre att det är viktigt och 
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tre att det inte är så viktigt att den egna organisationen syns i debatten om hållbar utveckling. 

 

Sju tillfrågade använder sig av ett hjälpverktyg för att bedriva miljöarbete, ett sådant verktyg 

tycker man är: 

 Milab 

 Flera olika. Kemdatabas, Miljöstatus för byggnader, Miljömanualen, Miljöbokhyllan, 

Miljöprogram etc.  

 ISO 14000 

 Använder många verktyg och redskap, några t.ex. balanserat styrkort och 

miljöledningssystem, digitalt verktyg för materialval "Byggd Miljös" m.m. Vet inte riktigt 

vad som avses.  

 Använder oss av miljöindexberäkningsprogrammet för Hammarby sjöstad utarbetat av dr 

Per Levin, Sunda hus miljöklassificering av ingående komponenter samt studier av och 

analysverktyg för människans upplevelser av den byggda miljön. 

 Miljöledningssystem, LCC-verktyg samt mallar och checklistor av varierande art och för 

olika funktioner och skeden. 

 

Anledningen till att man använder just det verktyget/de verktygen är: 

 

 Vid en utvärdering fann vi att det svarade mot våra behov. 

 Fyller olika funktioner. 

 Dessa program täcker de frågeställningar som vi som långsiktiga investerare behöver veta. 

 Underlättar arbetet och gör miljöarbetet mer trovärdigt och tydligt. 

 

Man anser att det är viktigast att använda verktyget/verktygen i det/dessa sammanhang:  

 

 I hyresgästanpassningsarbetet (ny- och ombyggnader). 

 Styrning av projekt. 

 För att få kontinuitet. 

 I alla sammanhang. 

 

Fördelen med verktyget/verktygen är: 

 

 Lättanvänt, webbaserat 

 Går ej att svara på generellt 

 Ger kontinuitet 

 Fördelarna är att med Sunda hus-programmet får man snabbt en uppfattning om huruvida de 

ingående komponenterna uppfyller miljökraven. Hammarby sjöstads-programmet är mer 

komplicerat men ger vid handen den långsiktiga miljöpåverkan utifrån valda komponenter. 

 

Nackdelen är att man ökar byråkratin och i viss mån cementerar arbetssättet avseende miljöarbetet. 
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Alla åtta känner till LCA-baserade verktyg. Man känner till: 

 Eneu 

 EcoEffect, Miljöbelastningsprofilen, Eneu 94 

 Minns inte namnet, men det Volvo använde/tog fram. 

 Ekostrategihjulet, MET-matris (Material Energi Toxiska utsläpp) m.m. 

 ISO 14040 ff, etc 

 MilaB, BVD, EDP, Eco-effect etc 

 

 

Tre svarar ja, att man använder ett sådant verktyg, fem svarar nej på frågan. Anledningen till detta 

är: 

 

Nej:  

 Har inte fastställt några interna rutiner ännu. Står på listan över sådant som skall fram.  

 Systemen är oftast allt för krångliga med låg noggrannhet. 

 Att göra en fullständig LCA på hela byggnader utformning och materialval alternativt på 

endast materialval är ett omfattande arbete. Vi har bl.a. tekniska regler samt system för 

materialval, miljöinventering, avfallshantering m.m. som vi arbetar aktivt med för att 

säkerställa byggnaders funktionella och miljömässiga helhet samt kostnader under hela 

livscykeln. Då vi lyder under LOU ser vi idag också andra hinder till att ställa LCA-krav på 

produkter. 

Ja:   

 Eneu 94/Svar 10 

 MilaB, BVD, EDP, EcoEffect etc. Dessa används i delar i verksamheten för att underlätta 

vid urval.  

 Vi använder oss av en egen programvara baserad på den information som vi har från de 

redovisade programmen. (Miljöindexberäkningsprogrammet för Hammarby sjöstad 

utarbetat av dr Per Levin, Sunda hus miljöklassificering av ingående komponenter samt 

studier av och analysverktyg för människans upplevelser av den byggda miljön.) Att göra 

långsiktiga bedömningar är av största vikt för oss då vi endast bygger för egen förvaltning. 
 

Hälften känner till Miljöbelastningsprofilen. De svarar att de kom i kontakt med den: 
 

 Via Miljöstatus och kollegor 

 Första gången då SB deltog i Miljötävling i Hammarby sjöstad samt med indata i Östberga. 

 Han ber mig att fråga Karolina . 

 

 

Hur man ser på användandet av LCA-baserade verktyg, såsom Miljöbelastningsprofilen, 

svarar man: 

 

 Har sin funktion om de är enkla att använda och tillräckligt väl underbyggda.  

 Positivt, dock måste det vara lätt att använda. 

 Ej särskilt effektiv. Engagemang och resultat kan uppnås på hundra andra sätt, med betydligt 

mindre ansträngning. 
 

Synpunkter på LCA-baserade verktyg: 
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 Problem kan vara underlaget för ställningstaganden, hur kvaliteten på underlaget är 

säkerställt.  

 Brist på bra indata. Annars bra. 

 Mest av akademiskt intresse för byggherrar och förvaltare. Betydligt viktigare för dem som 

utvecklar material/produkter och gör systembedömningar. 
 

På frågan ”Hur tror Du att LCA-baserade verktyg kommer att användas i framtiden?” 

svarar man: 

 

 Förhoppningsvis i mycket större utsträckning. 

 Vi som bygger hyresrätter till vettiga hyror kan inte för varje projekt göra nya analyser. Vi 

måste vara långsiktiga och redan från början göra omfattande och djupgående analyser som 

kan gälla ett antal år framåt. Jag tror dock att konkurrens kommer att kräva att alla arbetar 

mer ingående och öppet redovisar sin egen profil. 

 Av material/produkttillverkare och designers av samhällssystem. 

 

 

Fyra tillfrågade anser att det pågående miljöarbetet i bygg- och fastighetssektorn leder till verkliga 

miljöförbättringar till en del, men att det går för sakta. Två tycker att det går ganska bra, en tycker 

att det är bra och en att det är mycket bra. Inom det bredare området hållbar utveckling för bygg- 

och fastighetssektorn tycker fyra att det går framåt, men för sakta. Två tycker att det går ganska bra 

och två att det går för dåligt. 
 

 

Om man fick önska endast en sak om framtiden med avseende på arbetet med miljö och 

hållbar utveckling inom bygg- och fastighetssektorn skulle man önska sig: 

 

 Att kunskap och kompetens ökade inom hela sektorn. F.n. är det fruktansvärt dåligt, 

speciellt bland entreprenörerna. 

 Tydligare incitament för dem som är föregångare. 

 Energieffektivitet och giftfrihet. 

 Vi som bygger hyresrätter måste få en spelplan som inte ständigt ändras! En dialog mellan 

bostadsutskottet och progressiva bostadsbyggare. Vi står med fötterna på jorden. Det är vi 

som tar riskerna och skall leva och ta ansvar för det vi bygger. Man borde lyssna på oss. 

 Ännu högre krav på projektering av resursminimerande installationer och material vid om- 

och nybyggnationer. 

11.2.4. Konsulter/Arkitekter: 8  

Konsulterna/Arkitekterna har jobbat länge dvs. sex av åtta har haft befattningen i mer än tio år. De 

flesta dvs. sju av åtta tycker att Beställare/Byggherrar har störst ansvar för att driva frågor om miljö 

och hållbar utveckling framåt i byggsektorn. Anledningen till detta är att de tycker att: 
 

Beställare/Byggherrar har störst ansvar eftersom de: 

 Har störst möjlighet att påverka eftersom de äger fastigheterna. 

 Har pengarna och därmed beslutsrätten. 

 Är de som omsätter mest pengar.  
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 Ställer kraven.  

 

Beställare måste vara villiga att betala för arbetet annars blir det inte gjort. Att kunskapen finns, så 

det är bara en fråga om att skärpa till beställningarna. De måste se till nyttan. Man tycker också att 

frågan egentligen är för komplex för att besvaras med en aktör. Att ansvaret är delat, det är inte bara 

en enskild aktörsgrupp som ska eller kan göra det. För resultatet krävs att alla samverkar och drar åt 

samma håll. Övriga synpunkter är att myndigheter inte ska ställa krav på detaljnivå. Att 

energileverantörerna absolut inte får glömmas bort. Dessutom att andra övriga som har ansvar för 

att driva frågan är intresseorganisationer, nyttjare, hyresgäster, ägare och kunder. Näst störst ansvar 

för frågan tycker man att Förvaltare/Fastighetsägare har det har tre av åtta svarat.  

 På frågan ”Hur stort ansvar för miljöfrågor i byggbranschen man tycker att följande aktörer har?” 

svarar alla att Beställare/Byggherrar har mycket stort ansvar. Förvaltare/Fastighetsägare och 

myndigheter delar andraplatsen med fem röster var. Ens egen kategori Konsulter/Arkitekter 

kommer på tredje plats. 

 

 

I och med att en aktör försvann bland svarsalternativen till fråga fem, kan man inte dra en ”riktig” 

slutsats av frågan, men man nämner att det krävs mer samverkan mellan olika aktörer att för att nå 

en hållbar utveckling, och det krävs samtidigt att ovanstående aktörer tar mer eget ansvar för att nå 

målen, då miljöfrågorna har stor betydelse för vår framtid. Att bristande kunskap och engagemang 

generellt finns i branschen, då pengar och en kortsiktig vinning styr. Att myndigheter har makten 

och att de största miljövinsterna finns att hämta i stadsplaneperspektivet.  

En konsult tycker även att Byggföretag/Byggentreprenörer inte är "med i matchen" när han/hon 

som miljösamordnare följer upp miljöarbetet i produktion. 
 

Man tycker att massmedia och politiker har stort inflytande att påverka miljö- och hållbarhetsarbetet 

i byggsektorn. Störst betydelse har kunderna för hur organisationen bedriver sitt miljöarbete. De 

främsta drivkrafterna bakom organisationens miljö- och hållbarhetsarbete är 

varumärkesuppbyggnad och konkurrenternas initiativ. Hälften tycker att de vet mycket om 

hållbarutveckling och den andra hälften anser sig vara experter. 

 

Man jobbar med miljöfrågor genom: 

 Energieffektivisering och introduktion av förnyelsebara energislag och energianvändning.  

 Att ge rådgivning som konsult och projektledare.  

 Att vara byggherrens miljösamordnare/miljöansvarig i projektering och produktion dvs. 

miljöledning i byggprojekt. 

 Utredningar och FoU. 

 Att sälja och leda uppdrag/ projekt. 

 Marknadsföring. 
 

Man tycker att forskning har stor betydelse för byggsektorns miljöarbete. Man tycker även att det är 

viktigt att den egna organisationen deltar i forskning inom miljöområdet. Sju av åtta vill att den 

egna organisationen positionerade sig som ett spjutspetsföretag beträffande miljöarbetet i 

byggsektorn. Hälften tycker att man faktiskt är ett spjutspetsföretag medan den andra hälften tycker 

att man tillhör den övre fjärdedelen. Fem av åtta tycker att det är mycket viktigt (tre tycker det är 

viktigt) att man syns i debatten om hållbar utveckling. 
 

Sju av åtta använder sig av ett hjälpverktyg för att bedriva miljöarbete, ett sådant verktyg 

tycker man är:  
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 Miljömanualen 

 Miljöstatus för byggnader 

 Guide för materialval 

 Sunda hus  

 EcoEffect 

  Parasol 
 

Anledningen till att man använder just dessa verktyg är: 
 

 Vi använder de verktyg som är mest tillämpliga för respektive frågeställningar. 

 De fungerar mycket bra och är väl etablerade i branschen.  

 Passar mina behov. Är van att använda dem.  

 Vi arbetar främst med metodutveckling, snarare än att vara användare. 

 EcoEffect för att få LCA + för innemiljövärdering. 

 Parasol för att beräkna g-värde (dimensionering av solskydd). 
 

Man tycker att verktygen passar: 

 I olika sammanhang för skilda situationer. 

 Upphandling, planering och projektering. 

 Parasol i samband med MIBB-arbete (Miljöinventering av inomhusmiljö i befintlig 

bebyggelse). 
 

Fördelar att de är: 

 Väl genomarbetade och beprövade. 

 Lätta att använda. 

 Känner väl till dem inklusive svagheter.  
 

Nackdelar:  

 Underlaget de bygger på är inte alltid tillfylles. 

 Är naturligtvis en väldigt förenklad bild av verkligheten. 
 

 

Alla Konsulterna/ Arkitekterna känner till LCA-baserade verktyg. Man nämner. 

Miljöbelastningsprofilen (MBP), EcoEffect, Eco-Quantum, Ekoknapphetsmetoden, LCC-Energi vid 

upphandling. LCC-kalkyl (STEM), LEGOE, ATHENA, BEAT och Martin Erlandssons 

”Funktionskrav”. Fyra tillfrågade använder sig av sådana verktyg och en har tidigare använt sig av 

MBP. Anledningen till att man inte använder sig av verktyget är att det tar för lång tid i projekt; där 

krävs snabba beslut och besked. Beställaren är inte heller villig att betala för hur långa utredningar 

som helst. Man arbetar inte heller med upphandlingar. 
 

Sju av åtta känner till Miljöbelastningsprofilen. På frågan hur man kom i kontakt med den 

svarar man: 
 

 Hammarby sjöstad! 

 Var med och utvecklade grundkonceptet under flera år. 

 Genom att jag var med och såg till att den kom fram i mitt tidigare arbete. 

 Refererar till den i analyser. 

 Vid utvärderingen av byggobjekt i Hammarby sjöstad. Den var värdelös vid det tillfället. 

 Stöttar tillämpningen av EccoEffect och Miljöbelastningsprofilen. 

 Tävlingen om bästa nybyggnad. 
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På frågan om hur man ser på användandet av LCA-baserade verktyg, såsom 

Miljöbelastningsprofilen, svarar man: 

 Den kan säkert vara bra om man har en beställare som hajar vikten. Hade myndighetskraven 

varit baserade på miljöfaktorer i stället för t.ex. kWh/kvm och år hade miljöfrågorna fått 

större tyngd. 

 Det är användbart i många sammanhang men tyvärr värderar inte beställarna nyttan till den 

kostnad det har. 

 De är viktiga, men måste vara enkla att använda. 

 Utan korrekt LCA-baserad allokering av elanvändningens miljöbelastning, blir resultaten 

helt missvisande och därmed kontraproduktiva. 

 LCA-metoder är nödvändiga för att förstå och värdera extern miljöpåverkan. 

 Viktigt att utveckla framåt. 

 

Man ser både fördelar och nackdelarmed LCA-baserade verktyg, såsom: 

 Vi lever i en föränderlig värld och då kan mycket hända under en byggnads livslängd. 

 Möjligheten att göra sammanvägda bedömningar är bra, nackdel att det svårt för 

beställarledet att förstå resultatet och dess värde. 

 Fördelen är att de tydligt visar konsekvenser av olika alternativ, nackdel är att de kan vara 

ganska komplexa att avgränsa och kommunicera. 

 För: Bra checklista Mot: Kan vilseleda frågeställningens perspektiv och ibland kan default 

data finnas som inte är adekvata för det specifika fallet. 

 Det är inte verktygen det är fel på utan okunniga användare som inte kan göra korrekta 

allokeringar av belastningen. Om bilen kör på etanol, slipper vi då klimatpåverkan? Ja, i en 

felaktigt utformad LCA-analys. Men enligt min mening skulle denna etanol (och råvaran för 

att tillverka den) annars använts för andra områden, men kanske inte till hundra procent. Det 

krävs ett mycket större systemperspektiv och tidsperspektiv i dessa analyser. Eftersom ingen 

orkar med att göra det kör man LCA-redskapen ändå och kan dra helt fel slutsatser. 

 Kräver tillämpningsmetoder. 

 Osäkerhet om kvalitet på LCA-data och viktning, där detta görs. 

 

Hur man tror att LCA-baserade verktyg kommer att användas i framtiden, svarar man: 

 Mer frekvent och i tidiga stadier av projekt, men också för att ställa krav etc. 

 Om användarfunktionaliteten förbättras, så ökar användandet. 

 Som ett komplement. Korrekt utformade kan de bli mycket bra. Avgörande är en konsensus 

på hur elanvändningen ska värderas. 

 Kan utgöra bas för förenklade metoder. 

 För att miljöklassa byggnaden och i projektering för att testa olika alternativ mot varandra 

med hänsyn till miljöbelastning. 
 

På frågan om det pågående miljöarbetet i bygg- och fastighetssektorn leder till verkliga 

förbättringar, svarar sex tillfrågande ”till en del men det går för sakta”. Två tycker att går ganska 

bra. På frågan om bygg- och fastighetssektorns arbete inom det bredare området hållbar utveckling 

tycker fyra att det går framåt, men för sakta, tre tycker att det är för dåligt och en har svarat att det 

är ganska bra. 
 

Om man fick önska endast en sak om framtiden med avseende på arbetet med miljö och 

hållbar utveckling inom bygg- och fastighetssektorn skulle man önska sig: 
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 Jag skulle önska att de som förment driver på arbetet kunde vara mer insatta i bygg- och 

förvaltningsprocessens olika delar så att diskussionen hamnar rätt. Jag tycker att 

diskussionen mer handlar om naiv vilja, eller om att lansera sig själv, än om faktisk 

kunskap. Dessutom måste man kunna klä miljöfaktorerna i ekonomiska termer så att de kan 

ställas mot andra kostnader i en kalkyl. Avslutningsvis tycker jag att det är beklämmande att 

energiproducenterna så samfällt glömts bort i denna enkät, vilket styrker mig i min 

uppfattning som jag gett uttryck för i enkäten. 

 Ökat intresse från beställarna och att de ser mer långsiktigt. 

 Att bygg- och fastighetsbranschen såg lagstiftningen som ett golv (minimum) för vad man 

ska uppnå, inte som ett tak. 

 Att projektörer tar större ansvar för förvaltningsfasen. 

 Ökad kunskap hos alla aktörer för bättre samsyn. 

 Mindre generell forskning, mer tillämpad, mer demonstrations- och implementeringsstöd för 

hållbara lösningar, främst med inriktning på energi som är den dominerande miljöaspekten. 

 Ökad kunskap hos alla involverade parter. 

 Att byggnader blev hälsosäkra med minimerad energianvändning och minimering av farliga 

(naturfrämmande) ämnen. 

 

11.2.5. Forskare: 4  

På frågan ”Vilken är din befattning” har alla svarat Forskare, vilket inte är så konstigt. En har svarat 

att han/hon även är lärare och utbildare. De flesta (3) har haft sin tjänst i mer än tio år. En har svarat 

6−10 år. Så alla har hållit på relativt länge inom sitt område. De tycker att 

Förvaltare/Fastighetsägare (2−3, en har kryssat för alla alternativ) har störst ansvar att driva frågor 

om miljö och hållbar utveckling framåt i byggsektorn. En har även gett ett eget alternativ nämligen 

Brukarna. Anledningen till detta tycker man är att: 

 

Förvaltare/Fastighetsägare:  

 

 Förvaltare och de miljöförbättrande åtgärder de kan vidta är viktiga eftersom den befintliga 

bebyggelsen måste miljöanpassas. Nyproduktion lägger 1% till beståndet per år och är 

därför helt otillräcklig som ensam strategi för miljöanpassning. I alla befintliga hus finns 

brukare. Inom en given byggnad som teknisk/fysisk struktur kan miljöpåverkan variera 

kanske med en faktor 4 beroende på brukarnas vanor/rutiner. Dessutom är det svårt att 

genomföra många förändringar om inte brukarna åtminstone är informerade. 

(Förvaltare/Fastighetsägare, Brukarna) 

 

 85 % av miljöpåverkan sker under drift 

 

 Kryssat för alla: Alla har självklart ett ansvar. 

 

 

Tre har kryssat för stort ansvar på nästan alla alternativ. Förvaltare/Fastighetsägare (3), 

Konsulter/Arkitekter (3), Myndigheter (3), Forskare (3). Byggföretag/Byggentreprenörer och 

Intresseorganisationer har även fått stort ansvar. En har valt att avstå från att svara på frågan. I och 

med att en aktör (Beställare/Byggherrar) försvann bland svarsalternativen till fråga fem, kan man 

inte dra en ”riktig” slutsats av frågan. Men även här har två tillfrågade nästan kryssat för alla 

alternativen. En av de två har tagit bort Intresseorganisationer, den andra tycker att: Alla har ett 
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ansvar och det händer inte så jättemycket. Förvaltare/Fastighetsägare (3) ligger i topp och en har 

valt att inte svara på frågan med motiveringen:  

 

Frågorna 4−5 går inte att svara på: Alla är viktiga inom sitt ansvarsområde. Det som du inte 

frågar efter är ännu viktigare: Det krävs samverkan mellan flera aktörer i alla skeden av byggande 

eller miljöanpassning av befintliga byggnader. 

 

Man anser att Politiker (en svarar mycket stort, två svarar stort inflytande) har stort inflytande att 

påverka byggbranschen. Nästa fråga går inte att få ett resultat av. En svarar Kunder, en annan 

Medarbetare/Anställda. Två väljer att inte svara på frågorna, en med motiveringen: 

 

Också 6−7 är svåra att svara på. Menar du hur mycket de faktiskt påverkar nu, eller hur stort 

genomslag ett kraftfullt agerande från respektive aktör skulle få? Massmedia skulle till exempel 

kunna betyda mycket, men agerar inte särskilt kraftfullt, osv. 

 

På fråga åtta kan man bara inte dra någon riktig slutsats. Men att alternativen har väldigt liten 

drivkraft kan man anta. Att undvika miljöskandaler har mycket liten drivkraft enligt två tillfrågade. 

En har valt att inte svara på frågan med följande text: Som forskare vid universitet får jag svårt även 

med 8. Vi söker ny kunskap men med övergripande syfte att bidra till bebyggelsens hållbara 

utveckling. 

 

Man tycker att man vet mycket om hållbar utveckling. Två svarar ”mycket” på frågan och två anser 

sig vara experter.  

 

Det kanske inte är så konstigt att de svarar att de arbetar med forskning på frågan. ”Hur 

arbetar Du med miljöfrågor i Din organisation?” 

 Som lärare och forskare. 

 Söker identifiera och definiera forskningsbara problem relaterade till bebyggelse och hållbar 

utveckling. Söker finansiering för att forska kring dem, söker information i praktiska fall i 

"verkligheten", analyserar och sammanställer denna, rapporterar till forskarvärlden och till 

praktiker som kan tänkas vara berörda. 

 Forskning. 

 Genom att verka för hushållning med resurser inom byggbranschen. 

 

Tre tycker att det har stor betydelse om man deltar i forskning inom miljöområdet. En tycker att det 

inte spelar någon roll (Varken eller). Att man själv deltar i forskning tycker tre är viktigt medan en 

tycker varken eller. Man skulle vilja att den egna organisationen positionerade sig som ett 

spjutspetsföretag (2) på den övre fjärdedelen (1). En svarar inte på frågan. I verkligheten ligger en i 

den övre fjärdedelen, en i den övre halvan och en tycker att det räcker att följa lagar och 

förordningar. En tycker att det är mycket viktigt, tre anser det vara viktigt att den egna 

organisationen syns i debatten om hållbar utveckling. 

 

På frågan om man använder sig av ett hjälpverktyg för att bedriva miljöarbete svarar en ja 

och en nej. Två svarar inte på frågan, en med motiveringen: 

”Åter många frågor (14a−e) som inte är relevanta för (min typ av) forskning. KTH:s miljöarbete i 

sig är inte något märkvärdigt. KTH:s miljöforskning är bred och bra, men profilerar sig inte som 

en helhet över institutionella gränser. Detta förhållande är väldigt svårt att fånga i de ovanstående 

frågorna. När det gäller verktygen: Här både utvecklas och användes verktyg av olika slag för 

miljöledning och miljöstyrning. Dessutom användes de i forskningen. Men återigen passar sättet att 
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fråga i enkäten knappast in i en forskande organisations verksamhet.” 

 

14 A)Använder Du dig av något hjälpverktyg för att bedriva miljöarbete?  

B) Om ja vilket/ vilka redskap? 

C) Varför använder Du just det verktyget/de verktygen? 

D) I vilket sammanhang ser Du det som viktigast att använda det/dem? 

E) Vilka är fördelarna och nackdelarna med verktyget/verktygen? 

 

En svarar att simuleringsverktyg för energi och miljöpåverkan är ett hjälpverktyg som man 

använder för att ”det är det jag optimerar. Det används vid FOU och fördelen är att egna verktyg 

som kan modifieras efter forskningsbehovet, endast mätbara storheter ingår.” 

 

Tre av fyra känner till LCA-baserade verktyg. En av forskarna säger att han/hon känner till 

en väldig massa. På frågan om man använder sig av något sådant LCA-baserat verktyg 

svarar man: 

 

 Ja och Nej: I min forskning fungerar LCA-tänkande främst som ett kraftfullt tankeredskap: 

Det är viktigt att tänka på en produkts/tjänsts/systems/verksamhets 

miljöpåverkan/uthållighet i ett livscykelperspektiv. Halvt på skoj har vi sagt att vi jobbar 

med "kvalitativ livscykelanalys", men det är egentligen mycket träffande. 

 

 Ja: Det är en del av min forskning 

 

 Nej: Jag brukar använda energi och energianvändning som mått på miljöpåverkan 

 

Tre av fyra känner till Miljöbelastningsprofilen genom: 

 

 Kontakt med dem som jobbar med den 

 Via forskning 

 Första gången då Lars Fyrhake var alldeles i början av utvecklingsarbetet. Sedan dess i 

samband med egen forskning kring miljöstyrning Hammarby sjöstad, som medlem i 

referensgrupp frö Anna Forsberg och även nu. 

 

Hur man ser på användandet av LCA-baserade verktyg, såsom Miljöbelastningsprofilen, 

svarar man: 

 Bra och dåligt. 

 Bra om det är seriöst med signifikanta parametrar. 

 Allmänt är det problem med tillgång och kvalitet på data. Ur användarperspektiv finns 

risken att man jämför LCA-verktyg med beräkningsmetoder för t.ex. hållfasthet. Men 

parallellen haltar, vi kan aldrig kolla om LCA-verktyget räknar rätt på samma sätt som vi 

kan med ett verktyg som ger metodik för att dimensionera en bro. Verkligheten visar om 

bron håller, men så är det inte med LCA av ett bostadsområde. Ändå är tänket och 

ambitionen att kvantifiera/jämföra viktig, för att inte säga nödvändig. 

 

Fördelar och nackdelar med LCA-baserade verktyg tycker man är: 
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 Bra att få en helhetssyn. Dåligt om man går bort sig i detaljer och glömmer det viktiga. Det 

finns också en risk att man får felaktiga signaler från verktygen. 

 Kan ge systemförståelse men osäkerhet i indata gör det svårt att använda som kvantitativt 

verktyg. 

 

På frågan ”Hur tror Du att LCA-baserade verktyg kommer att användas i framtiden?” 

svarar man: 

 Mer men med omdöme. 

 Kan hoppas att de används mer än idag, mer kritiskt än idag, och att många förstår att man 

måste förstå och kritiskt granska hur de räknar för att kunna använda resultaten. 

 Att energianvändning, energianvändning och ekonomi kommer att användas på enskild nivå 

medan LCA kommer att påverka beskattning ur miljöperspektiv. 

 

 

Man anser att det pågående miljöarbetet i bygg- och fastighetssektorn leder till verkliga 

miljöförbättringar till en del, men att det går för sakta (2) och att det går ganska bra (2). Inom det 

bredare området hållbar utveckling för bygg- och fastighetssektorn tycker en att det går ganska bra, 

en att det går framåt, men för sakta och en tycker att det går för dåligt. En svarar inte på frågan. 

 

Om man fick önska endast en sak om framtiden med avseende på arbetet med miljö och 

hållbar utveckling inom bygg- och fastighetssektorn skulle man önska sig: 

 

 Att man inte enbart tittar på nybyggnation utan mer på det befintliga fastighetsbeståndet. Jag 

arbetar med byggnadsvård och där saknas nästan helt ett systematiskt förhållningssätt till de 

frågor som tas upp här. 

 

 Att fler förstår hur viktigt det är att se på hela bebyggelsen, och med många/alla tänkbara 

strategier för miljöförbättring. Som redan nämnt är det så otroligt lätt att tänka att 

nyproduktion av hus med goda miljöprestanda löser hela beståndets problem, men det är 

inte sant om vi anser att omställningen till hållbar resursanvändning bör gå på, säg, 50 år. 

 

 En starkare fokusering på energiförbrukning och en bättre analys av kopplingen mellan 

använda pengar och miljöpåverkan nedströms i systemet. 

 

En väljer att inte svara på frågan. 

 

11.2.6. Myndigheter: 5  

Myndigheterna har jobbat olika länge; en svarade 0−1år, två svarade 2−5 år, en svarade 6−10 år och 

en >10 år. De har olika befattningar ,1 Projektledare, 1 Miljöchef/Miljösamordnare, 1 Projektchef, 1 

Enhetschef, 1 Avdelningschef. De flesta dvs. fyra av fem tycker att Beställare/Byggherrar har störst 

ansvar för att driva frågor om miljö och hållbar utveckling framåt i byggsektorn. Anledningen till 

detta är att de tycker att: 

 

 Det är vid nybyggnad och ombyggnad som Beställarna/byggherrarna har chans att få med 

miljöfrågorna. 



 

139 

 

 Eftersom det är de som håller i plånboken och ställer krav på vilken typ av utrustning, 

konstruktion etc. som ska finnas i byggnaden 

 

 

Förvaltare/Fastighetsägare kommer tvåa, då de har ett stort ansvar vid driften av byggnaderna På 

tredje plats kommer Myndigheterna, eftersom de har ett övergripande ansvar för 

samhällsutvecklingen men kan inte reglera allt genom olika typer av styrmedel. En har även svarat 

att alla har lika stort ansvar eftersom alla bidrar till vad vi lämnar efter oss till kommande 

generationer. 

 

 

Man skulle vilja att Byggföretag/Byggentreprenörer, och Förvaltare/Fastighetsägare agerade mer 

kraftfullt på miljö- och hållbarhetsområdet. Då det går att göra betydligt mer än vad som idag görs 

och därför att de har stor rådighet över dessa frågor. När det gäller myndigheterna börjar det nu 

hända saker eftersom departementet i en ny proposition angett att byggregler ska tas fram även för 

ombyggnad/renovering samt att hårdare krav ska ställas på nybyggda eluppvärmda hus. Jag tror att 

kontinuerligt uppdaterade byggregler med successivt skärpta energikrav är jätteviktigt. Dessutom 

anser jag att det är viktigt att förvaltare och byggherrar tar sitt ansvar och använder sin roll för att att 

t.ex. i samband med upphandling handla upp det mest kostandseffektiva ur ett LCC perspektiv och 

inte med utgångspunkt från pay off. Om alla agerade kraftfullare skulle resultatet bli så mycket 

bättre. 

 

Man tycker att Politiker, Massmedia och Skolor/Universitet/Högskolor har stort inflytande att 

påverka miljö- och hållbarhetsarbetet i byggsektorn. På fråga 7, ”Vem/vilka anser Du har störst 

betydelse för hur Din organisation bedriver sitt miljöarbete?” har alla fem svarat ”Annan nämligen” 

eller lämnat en kommentar: 

 

 Annan nämligen: Regeringen  

 Annan nämligen: Vår politiska nämnd. 

 Har svarat Styrelsen/Vd:n, men även Annan nämligen: Politikerna. 

 Har svarat Medarbetare/Anställda, men även Annan nämligen: Politiker 

 Har svarat Kunder, men lämnat kommentaren: Med kunder avser jag allmänheten  

 

De främsta drivkrafterna bakom organisationens miljö- och hållbarhetsarbete är lagstiftning, globala 

initiativ och företagets miljöpolicy. En har inte svarat på fråga 8, men lämnat kommentaren: ”Vårt 

interna miljöarbete är lågt i förhållande till alla de uppdrag, projekt, utredningar samt styrmedel som 

vi är ansvariga för som rör det här området inom Energimyndigheten. Svarsalternativen känns inte 

relevanta för oss.” 

Fyra av fem anser sig vara experter på hållbar utveckling ( en tycker att man vet mycket). 

 

Man jobbar med miljöfrågor genom: 

 Arbetar med miljömålsarbete, uppföljning m.m. 

 För närvarande leder jag arbetet med framtagandet av Stockholms stads miljöprogram för 

2007−2010.  

 Omvärldsbevakar och driver arbetet framåt. 

 Jag arbetar inom avdelningen för hållbar energianvändning inom Stem och mitt arbete går ut 

på att stödja och uppmuntra en ökad energieffektivisering inom främst bygg och 

fastighetssektorn i Sverige. Jag jobbar med implementering av nya EU-direktiv såväl som 
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med att stimulera teknikutveckling liksom marknadsintroduktion av ny och befintlig 

energieffektiv teknik. 

 Jag leder plan och miljöavdelningen på miljöförvaltningen och har mångårig erfarenhet av 

dessa frågor. 

 

Man tycker att forskning har stor betydelse för byggsektorns miljöarbete (4 av 5). Man tycker även 

att det är viktigt (3 av 5) att den egna organisationen deltar i forskning inom miljöområdet. Tre av 

fem vill att den egna organisationen positionerade sig som ett spjutspetsföretag beträffande 

miljöarbetet i byggsektorn. Två tycker att man bör vara i den övre fjärdedelen. Två tycker att man 

faktiskt är ett spjutspetsföretag (men en har lämnat kommentaren: Inte vårt interna arbete!) medan 

den tredje tycker att man ligger på den övre halvan. Fyra av fem tycker att det är viktigt (en tycker 

att det är mycket viktigt) att man syns i debatten om hållbar utveckling. 

 

Tre av fem använder sig av ett hjälpverktyg för att bedriva miljöarbete, ett sådant verktyg 

tycker man är: 

 Byggnadsdeklarationer, energi och innemiljöinventeringar med flera. 

 Miljöbelastningsprofilen, Enermis, Miljödiplomering, Grön flagg, ISO 14001. 

 Stadens integrerade ledningssystem och stadens miljöprogram samt en hel del andra 

program t.ex. växthusgasprogram, vattenprogram etc. 

 

Man använder dessa för att olika verksamheter vid olika tillfällen har fastnat för eller utvecklat 

olika verktyg. De används i de sammanhang verktygen är avsedda för. 

 

Alla känner till LCA-baserade verktyg. Två använder sig av ett sådant verktyg. En använder sig inte 

av det just nu. Fyra av fem känner till Miljöbelastningsprofilen. Man kom i kontakt med den 

genom: 

 

 Examensarbete KTH kopplat till Miljömanualen, Hammarby sjöstad, Stefan Camitz, Anna 

Forsberg, Stockholm stad, Carl Bro m.m. 

 Medverkat vid utvecklingen som ansvarig för den enhet (LIP-kansliet) som tagit fram MBP 

 Hammarby sjöstad 

 Jag var med och utvecklade den tillsammans med Lars Fyrhake under åren 1997 till 2003. 

tog min lic. examen inom miljövärdering av bebyggelse där fokus låg på en fallstudie med 

hjälp av MBP 

 

Men en nämner även ”EcoEffect, Eco-Guide, Skanskas eget verktyg som jag inte minns namnet på 

och Eco-Quantum”. Man använder dessa för att sälja in miljöeffektiva investeringar vid nybyggnad 

och ombyggnad i Stockholms stad, främst inom stadens LIP-projekt och i sådana inom de 

miljöbilsprojekt som man arbetar med, och tycker att de är skräddarsydda för uppgifterna. 

”Anledningen till att de inte används är eftersom mitt arbete hittills inte har handlat om att studera 

konsekvenser för miljön av olika alternativa lösningar på den detaljeringsnivån. Framöver kan det 

dock bli viktigare och viktigare med konsekvensberäkningar i olika projekt som vi stödjer. Därmed 

kan det bli aktuellt att projekten ska redovisa konsekvenser ur ett LCA -perspektiv men då måste 

kostanden för en sådan redovisning vara relativt låg i förhållande till den totala projektkostnaden.” 

 

 

Hur man ser på användandet av LCA-baserade verktyg, såsom Miljöbelastningsprofilen, 

svarar man: 
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 Kan bli nödvändiga. 

 Mycket positivt, men svårt att övertyga aktörerna om poängen. 

 Bra. 

 Jag tror att det finns en framtid för dem, men kanske inte i den omfattning som vi bedömde 

när jag arbetade med utveckling av dessa tidigare. De är och förblir expertverktyg. 

 Det är bra för att de ger en mer uttömmande bild av problemet än en del enklare verktyg. 

Svårigheten är dock de värderingar som byggs in i dessa verktyg. Jämför man LCA- 

analyser ser man hur olika resultat de kan leda till beroende på vem som beställt dem. 

 

Fördelar med LCA-baserade verktyg 

 Hjälpmedel vid val, men man får inte glömma LCC, kemiskt innehåll, emissioner i luft 

(VOC) och funktionskrav för LCA 

 De ger en mer långsiktigt hållbar bedömningsgrund för investeringar. 

  De kan ge bra kunskap om miljöeffekterna av olika alternativa konstruktions- och 

systemlösningar.  

 Ger en tydlig och relativt lättöverskådlig presentation av komplexa och ibland 

konkurrerande miljökonsekvenser. 

 

Nackdelar med LCA-baserade verktyg 

 Osäkerheten växer då beräkningsförutsättningarna inkluderar hela livslängden, som ju vida 

överträffar en normal kalkylperiod. Metoderna är därför ofta svåra att sälja in. 

 Det kräver en expert för att kunna hantera och förstå verktygen, som alla modeller  

 

På frågan ”Hur tror Du att LCA-baserade verktyg kommer att användas i framtiden?” 

svarar man: 

 Tillsammans med andra valverktyg. Se proppen 2005/06 där Edmans bästa kvartil (Biffen, 

Bilen och Bostaden) ska utvärderas vidare 

 Oftare. 

 Tror att LCA- verktygen kommer att användas av experter och i samband med forskning 

samt i samband med större byggprojekt i tidiga skeden och i samband med val av 

systemlösningar för energiförsörjning, avlopp, avfall etc. 

 Som idag. 

 

På frågan om det pågående miljöarbetet i bygg- och fastighetssektorn leder till verkliga 

förbättringar, svarar tre tillfrågade att det är bra. En har lämnat kommentaren: Dagens miljöarbete 

leder till verkliga förbättringar men det går för långsamt till en del, det går för sakta. Två svarar 

”till en del, men det går för sakta”. På frågan om bygg- och fastighetssektorns arbete inom det 

bredare området hållbar utveckling tycker tre att det går framåt, men för sakta, en tycker att det är 

ganska bra och en tycker att det är bra. 

 

 

Om man fick önska endast en sak om framtiden avseende arbetet med miljö och hållbar 

utveckling inom bygg- och fastighetssektorn, skulle man önska sig: 

 En allmän acceptans för målen och att kunskap sprids till beställare/byggherrar, 

byggnadsarbetare, fastighetsskötare, projektörer m.fl. 

 Att olika miljöpåverkande material och tjänster skulle tvingas bära sina egna 

miljökostnader. 

 Fler initiativ för teknikutveckling. 
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Att alla aktörer som är inblandade ser allvaret i miljöfrågorna och ser därmed inte så kortsiktigt på 

ekonomin i samband med investeringar i både befintliga och nya fastigheter. 
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Enkätmetodik enligt Eljertsson och Kylén  

 

”När man utformar en enkät är det viktigt att redan från början ställa sig ett antal frågor och fundera 

runt följande punkter.” (Eljertsson 1996) 

Syfte och problemformulering 

 Vilket är problemområdet? 

 Varför skall undersökningen göras? 

 Vad skall vi ta reda på? 

Population och urval 

 Vilken studiedesign? 

 Vilka ska undersökningen gälla? 

 Hur skall urvalet göras? 

Frågor 

 Frågeområde? 

 Egna eller andras frågor? 

 Hur skall egna frågor se ut? 

Enkäten 

 Följebrevet 

 Enkätens layout 

 Förbereda för datorbearbetning 

Bearbetning och analys 

 Variabeltyper 

 Deskriptiva metoder 

 Analytiska metoder 

Publicering 

 Val av presentationsform 

 För vem skall resultatet presenteras? 
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Validitet och Reliabilitet 

Validitet och reliabilitet är av stor vikt för undersökningen. (Kylén 2004) 

Validitet  

 Vi ska fråga efter det vi är ute efter, inte välja upplägg efter det vi är vana vid. 

 De som svarar ska förstå frågan och varför vi frågar. 

 Vi ska inte fråga för oss intressanta, men för utredningen oviktiga saker. 

Reliabilitet 

 Frågorna ska vara enkla att besvara 

 Svaren ska vara entydiga och bara kunna tolkas på ett sätt. 

 Upprepar vi frågorna ska vi få i stort sett samma svar. 

 En individs svar inom ett område ska vara homogena, de ska peka åt samma håll. 

 

 

 


