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SAMMANFATTNING
Kraven på miljö och hållbarhet inom byggbranschen har ökat och
medvetenheten kring hur naturresurser används har gjort att miljöfrågor har
kommit att bli allt viktigare (Svensk Byggtjänst, 2016 a). Bygg- och
fastighetssektorn står för ungefär 18 procent av Sveriges årliga utsläpp av
växthusgaser (Boverket, 2018b). Dessutom bedömer Boverket (2017a) att det
fram till 2025 behövs 600 000 nya bostäder, vilket leder till utsläpp som inte är
försumbart i ett livscykelperspektiv.
Syftet med examensarbetet är att kartlägga hur och om LCA (Livscykelanalys)
i dagsläget används vid beslutsfattande hos byggherrar, i detta fall
fastighetsbolag. Målet är att kunna presentera hur användandet av LCA ser ut
hos fastighetsbolag verksamma i Norr- och Västerbotten och med det även få
vetskap om på vilket sätt LCA används, varför eller varför inte LCA används.
Målet är även att kunna presentera för- och nackdelar med att använda sig av
LCA vid beslutsfattande för nybyggnation av flerbostadshus.
Arbetet innefattar en litteraturgenomgång om hållbart byggande och LCA, en
orienterande enkätundersökning och en intervjustudie med sju fastighetsbolag
verksamma i Norr- och Västerbotten. Det erhållna resultatet är en
sammanställning över det insamlade data vid genomförda intervjustudier samt
den teori som finns inom ämnet.
Målet är att kunna presentera hur användandet av LCA ser ut hos fastighetsbolag
verksamma i Norr- och Västerbotten och med det även få vetskap om på vilket
sätt LCA används, varför eller varför inte LCA används. Målet är även att kunna
presentera för- och nackdelar med att använda sig av LCA vid beslutsfattande
för nybyggnation av flerbostadshus.
Studiens slutsats är att det i dagsläget är få fastighetsbolag i Norr- och
Västerbotten samt i hela Sverige som använder sig av LCA. Incitamentet till att
använda LCA är låg, detta beror främst på kunskapsbrist, att kravställning saknas
och att många anser att en LCA är svår att förstå och genomföra. Detta är även
några av de nackdelar som framkommit i denna studie. För de bolag som inte
använder sig av LCA i dagsläget finns en vilja att börja använda sig av verktyget
om användarvänligheten förbättras och om de ekonomiska fördelarna kan
påvisas. Samtliga fastighetsbolag som intervjuats är övertygade att miljöfrågor
kommer bli allt viktigare i framtiden och tror att LCA kommer att bli en del i att
uppnå ett hållbart byggande.

I denna intervjustudie är det ett fastighetsbolag som använder sig av LCA.
Fastighetsbolaget, som använder sig av industriellt byggande, använder sig av
LCA för att utveckla sin produkt och produktion och vill gärna ligga i framkant
när det gäller miljöfrågor. Detta fastighetsbolag ser enbart fördelar med att
använda sig av LCA. Litteraturstudien visar på att fördelarna med LCA är
många, bland annat visar en LCA var den största miljöpåverkan finns i en
byggnads livscykel och kan bidra till utveckling.
Förslag till vidare studier är att kartlägga fler fastighetsbolag, till exempel
fastighetsbolag verksamma i större städer där fler och större byggprojekt
förekommer. Fastighetsbolaget som använde LCA i denna studie använde sig av
industriellt byggande, det hade även varit intressant att veta om applicering av
LCA på ett byggnadskoncept eller byggnad som helhet är lättare vid ett
industriellt byggande än ett traditionellt byggande.
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ABSTRACT
The demands for environmental and sustainability in the construction industry
have increased as well as the awareness of how natural resources are used. This
has made environmental issues more and more important (Swedish Construction
Service, 2016a). The construction and real estate sector accounts for about 18
percent of Sweden's annual greenhouse gas emissions (Boverket, 2018b). In
addition, Boverket (2017a) estimates that 600,000 new homes are needed till the
year of 2025, this leads to emissions that are not negligible in a life-cycle
perspective.
The purpose of this thesis is to present if and how LCA (Life-cycle assessment)
is currently used in decision making by builders, in this case real estate
companies. The aim is to be able to present how LCA is used by builders active
in the northen region of Sweden, why or why not LCA is used. The objective is
also to present the pros and cons of using LCA in decision making when building
multi-family houses.
The work includes an interview study of seven real estate companies operating
in the north of Sweden. The result obtained is a summary of the collected data
from the interviews and the theory that exists in the subject.
The study's conclusion is that there are currently few real estate companies in
Norr- and Västerbotten, as well as throughout Sweden, using LCA. In this
interview study, it is one real estate company that uses LCA. The real estate
company uses LCA to develop its product and production and would like to be
at the forefront of environmental issues. This real estate company only sees
advantages of using LCA. And the literature study shows that the benefits are
many, among other things, it shows where the biggest environmental impact is
in a building's life cycle and can contribute to development.
However, the incentive to use LCA is low. This is mainly due to the fact that
knowledge about LCA within their own organization is low and many find it
difficult to understand and implement LCA. These are also some of the
disadvantages found in this study, LCA is time consuming and it is difficult to
get reliable data. For those companies that do not use LCA, at the present time,
there is a will to start using the tool if user friendliness is improved and the
economic benefits can be demonstrated.
All real estate companies interviewed are convinced that environmental issues
will be increasingly important in the future and believe that LCA will be a part
of achieving sustainable construction.

Proposals for further studies are to map more real estate companies, such as real
estate companies operating in major cities where more and larger construction
projects occur. The real estate company that uses LCA is using industrial
construction, it would have been interesting to study if LCA is easier to applicate
to an industrial building concept.
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NOMENKLATUR

FÖRKORTNINGAR
CEN

Europeiska Standardiseringskommittén

BBR

Boverkets byggregler

BM

Byggsektorns Miljöberäkningsverktyg

ISO

International Organization for Standardization

LCA

Livscykelanalys

LCC

Livscykelkostnadsberäkningar

PBF

Plan- och byggförordningen

Inledning

1 INLEDNING

1.1

Bakgrund och problemdiskussion

Hållbar utveckling är ett mål som påverkar hela samhället. Begreppet hållbar
utveckling definieras enligt Nationalencyklopedin (2018) som:
“En utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande
generationers möjligheter att tillfredsställa sina”.
Hoten mot en hållbar utveckling är bland annat bristen på ändliga resurser och
utsläpp i miljön, till exempel behöver utsläpp av växthusgaser minskas med 8095% till år 2050 för att undvika att den globala medeltemperaturen stiger mer än
2 grader under detta sekel (Miljömålsrådet, 2010).
Bygg- och fastighetssektorn stod år 2015 för ungefär 18 procent av Sveriges
årliga utsläpp av växthusgaser, 31 procent av energianvändningen och 31
procent av mängden genererat avfall (Boverket, 2018b). Med tanke på att
Boverket (2017a) bedömer att det fram till år 2025 behöver byggas 600 000 nya
bostäder och att mer än hälften av dessa behövs redan till år 2020, kommer
miljöpåverkan och utsläppen från byggbranschen att fortsatt vara hög.
För att veta hur stort utsläpp en byggnad genererar föreslår Boverket (2014) i en
utredning att livscykelperspektivet ska vara en utgångspunkt för all ny- och
ombyggnad för bostäder till år 2020, där livscykelanalys (LCA) ska användas
som ett verktyg att analysera klimatpåverkan och uppnå ett hållbart byggande
(Boverket, 2017b).
I dagsläget är drivkraften låg i Sverige att använda sig av livscykelberäkningar
för att minska bygg- och fastighetssektorns miljöpåverkan (Boverket, 2016b),
vidare menar Boverket (2016b) och Malmqvist och Erlandsson (2018) att
avsaknaden av kravställare är den vanligaste orsaken till varför det inte arbetas
mer aktivt med LCA. Behovet av att utforma och projektera byggnader baserat
på ett livscykeltänk har därmed aktualiserats och Malmqvist och Erlandsson
(u.å) anser att LCA är ett verktyg som har flera fördelar för att begränsa en
byggnads miljöpåverkan under byggnadens hela livscykel.
En LCA kräver både tid och resurser att utföra (Rydh et al., 2002) och frågan
som kvarstår är hur använder då byggherren, definierad enligt Plan- och
byggförordningen (PBF, SFS 2011:338), sig av den information som en LCA
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ger? Eftersom det är byggherren som i byggprocessen tar beslut om att upprätta
en byggnad (Nordstrand, 2008) är det av intresse att studera hur och om en
genomförd LCA tas i beaktande vid beslut.
Det finns flertalet studier om hur byggbranschen använder sig av LCA, såsom
Robust LCA (Erlandsson et al., 2013), Användning och behov av energi- och
miljösystemanalys (Winnes, 2013) och flertalet böcker samt vetenskapliga
artiklar. Winnes (2013) studie behandlar även hur kunskapen används vid
beslutsfattande. Dock har författaren inte kunnat hitta någon studie om hur
fastighetsbolag som för egen räkning upprättar flerbostadshus ser på
användandet av LCA som ett verktyg vid beslutsfattande, vilket denna studie
berör.
1.2

Syfte och mål

Examensarbetets syfte är att kartlägga hur och om LCA i dagsläget används vid
beslutsfattande hos byggherrar, i detta fall fastighetsbolag. Studien syftar även
på att utreda möjligheterna att använda sig av LCA vid beslutsfattande för
nybyggnation av flerbostadshus för att kunna bidra till ett hållbart byggande, och
vad som behövs för att införa LCA i fastighetsbolagens organisation.
Målet är att kunna presentera hur användandet av LCA ser ut hos fastighetsbolag
verksamma i Norr- och Västerbotten och med det även få vetskap om på vilket
sätt LCA används, varför eller varför inte LCA används. Målet är även att kunna
presentera för- och nackdelar med att använda sig av LCA vid beslutsfattande
för nybyggnation av flerbostadshus. För att nå målet ska en litteraturgenomgång,
en orienterande enkätundersökning och en intervjustudie med fastighetsbolag i
Norr- och Västerbotten genomföras.

1.3

Avgränsningar

Detta examensarbete avgränsas till att undersöka byggherrar av karaktär juridisk
person och i denna studie specificerad som fastighetsbolag verksamma i Norroch Västerbotten. Byggherre och fastighetsbolag har i denna studie samma
innebörd. Det geografiska området har valts för att begränsa storleken på
examensarbetet men ändå få in tillräckligt med data för analys. Studien
avgränsas till att studera användandet av LCA som ett verktyg vid
beslutsfattande för nybyggnation av flerbostadshus.

Litteraturgenomgång

2 LITTERATURGENOMGÅNG

2.1

Hållbart byggande och hållbarhetsbegrepp

Vid beslutsfattande ska byggherren väga samman ekonomiska-, sociala- och
ekologiska målsättningar som ömsesidigt ska stödja varandra (Boverket, 2017b).
Boverket (2017b) skriver att dessa begrepp länkades ihop i begreppet hållbar
utveckling som Brundtlandkommissionen etablerade. Begreppet hållbar
utveckling definieras enligt Nationalencyklopedin (2018) som:
“En utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande
generationers möjligheter att tillfredsställa sina”.
Hållbart byggande baseras på begreppet hållbar utveckling och definieras i sin
tur enligt Freilich (2002) som:
“Ett resurseffektivt byggande som ger samhället förutsättningar för tillväxt i
form av bostäder, lokaler och infrastruktur”.
Grankvist (2009) argumenterar för att nyckeln till en hållbar verksamhet är att
kombinera miljömässigt-, socialt-, och ekonomiskt ansvarstagande. Bramley
och Power (2009) menar att dessa tre aspekter är beroende av varandra, ingen av
dessa tre delar lösas var för sig om inte övriga aspekter följer med. Däremot
menar Kambites (2014) att detta inte är så enkelt och oftast skapas konflikter
mellan aspekterna vars värden drar åt olika håll.
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2.1.1 Ekonomisk hållbarhet i byggbranschen
För att bedöma och analysera en byggnad utifrån en ekonomisk hållbar synvinkel
har livscykelkostnadsberäkningar (LCC) blivit ett koncept inom bygg- och
fastighetssektorn som relateras till både miljöförbättringar och konkurrenskraft
(Gluch, 2014). Vidare säger Gluch (2014) att LCC är ett steg mot ett mer
underbyggt beslutsfattande som kan komma att gynna ett hållbart- och
miljöanpassat byggande. En enkätundersökning gjord av Gluch (2014) visar på
att en stor andel av företagen har integrerat livscykeltänkande i sina interna
strategiska beslut.
Hållbart byggande, som är ett långsiktigt mål, kan ofta stå i kontrast mot att
maximera vinsten vilket enligt Kasioumi (2011) är ett kortsiktigt mål. Grankvist
(2009) menar att det inte går att enbart fokusera på att optimera sin egen vinst
med risk för en minskad attraktionskraft och ett rykte som girig, i kontrast till
detta säger Friedman (2007) att företag enbart ska arbeta för att maximera sin
vinst. Kommunala fastighetsbolag har enligt SABO (2011) möjlighet att
genomföra projekt som är icke vinstgivande, förutsatt att lärdom kan tas från
dessa projekt. SABO (2011) och Freeman et al (2004) menar att kommunala
fastighetsbolag bedrivs för att skapa en marknadsmässig avkastning samt för att
bidra till bostadsförsörjningen i Sverige, medan privata aktörer bedriver sin
verksamhet utifrån vinstmaximering.
Elmgren, Björkvald och Svanberg (u.å) menar att det i dagsläget är svårt att
etablera en nyproduktion på grund av att hyresnivåerna har stigit kraftigt de
senaste åren. Samtidigt säger Turner (2001) att det enbart i ett attraktivt läge är
meningsfullt att diskutera etablering av nyproduktion av hyreslägenheter, på
grund av bristande betalningsvilja från konsumenterna.
Många byggherrar tror att det är mycket dyrare att bygga en grön byggnad än en
vanlig byggnad (Kats, 2003), detta kan också vara ett skäl till att byggherrar tror
att hyra som är grundad på byggkostnader överstiger hushållens betalningsvilja
(Turner, 2001). Däremot säger undersökningen som Kats (2003) gjort att det
enbart är i snitt 2% dyrare att bygga en grön byggnad samt att det är en långsiktigt
bra affär att bygga grönt.
2.1.2 Social hållbarhet i byggbranschen
Enligt Boverkets Byggregler (BBR, 2017) ska byggnader och deras
installationer utformas på ett tillfredsställande sätt så att olägligheter för
människors hälsa kan undvikas. Sociala frågor har kommit alltmer i fokus och
har ett centralt värde där miljöer, stadsdelar och städer fungerar tillfredsställande
för de människor som lever där (Olsson, 2012).

Litteraturgenomgång

Boverket (2010) menar att social hållbar stadsutveckling långsiktigt handlar om
processer som formar de sociala villkoren för framtida generationer och har
identifierat några återkommande teman för hur social hållbarhet kan hanteras,
däribland:
•

Helhetssyn - att se områdets förnyelse som en del i stadsutvecklingen

•

Variation - att ha en variation när det gäller funktioner, boendeformer
och gestaltning.

Det finns verktyg för att bedöma den sociala hållbarheten, till exempel Social
Life Cycle Assessment (SLCA), som är ett verktyg som ska bedöma en produkts
sociala och socio-ekonomiska effekter under dess livscykel (Parent et al, 2010).
Griggs et al. (2013) och hans kollegor argumenterar för att den planetariska
hållbarheten måste integreras i FNs mål att bekämpa fattigdom och säkra den
mänskliga hälsan.
2.1.3 Ekologisk hållbarhet i byggbranschen
Ungefär 11,6 miljoner ton koldioxidekvivalenter genererar den svenska
byggbranschen, 70% av detta härstammar från nyproduktion, rivning,
renoveringar och ombyggnad. Resterande 30% kommer ifrån
förvaltningsskedet. (Boverket, 2015)
Byggföretagen kan enligt Freilich (2002) bidra till en ekologisk hållbar
utveckling genom att bygga effektivt och återanvända material i själva
byggprocessen. Det är byggherrens miljöpolicy som utgör grunden till det
miljöprogram som tas fram för det speciella projektet (Nordstrand, 2008), vilket
påverkar de miljöval som görs för en byggnad. Samtidigt säger Femenías (2004)
att många upplever en svårighet att få genomslag för miljöfrågor i sin
organisation.
Andra sätt att uppnå ett hållbart byggande är att miljöcertifiera en byggnad, till
exempel enligt systemet Miljöbyggnad, vilket har blivit allt vanligare idag
(SGBC, u.å b). Miljöcertifiering kan betraktas som ett hjälpmedel för att uppnå
krav som ställs för byggnad och förvaltning, det ger även en indikation om hur
hållbar en byggnad är utifrån olika kriterier (Lilliehorn, 2012). Att minska
miljöpåverkan borde vara den absolut största anledningen att miljöcertifiera en
byggnad (Heincke & Olsson, 2012). Motargumenten för att certifiera en
byggnad grundar sig ofta i ekonomiska förutsättningar och intressen hos
aktörerna (Broström & Weinz, 2010). Det kan dessutom leda till att projektet
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fördyras och att byggprocessen förlängs uppger Broström och Weinz (2010). För
att certifiera enligt Miljöbyggnad erläggs avgifter för; registrering, granskning
och certifiering. Dessutom kan det tillkomma kostnader på grund av försening,
förhandsgodkännande med mera. (SGBC, u.å a)
Tanken är att certifiering av en byggnad ska fungera som en garanti för att
byggnaden håller vad den lovar. (Svensk Byggtjänst, 2016). Svensk Byggtjänst
(2016) menar att byggherren kan använda certifieringen som ett säljargument
och för att definiera sig och stå ut bland sina konkurrenter. Affärsnyttan blir ett
led som driver miljöfrågan menar Svensk Byggtjänst (2016). Även Heincke och
Olsson (2012) menar att genom att använda miljöcertifieringsmetoder kan
byggherrarna stärka sin miljöprofil.
2.2
En byggnads livscykel
Europeiska standardiseringskommittén (CEN) har år 2011 utgivit en standard
om en byggnads livscykel, EN 15978:2011, där en byggnads livscykel har fem
faser, se Figur 2.3.

Figur 2.3 En byggnads fem faser i livscykeln.

Litteraturgenomgång

De ingående fem faserna är produktskede, byggskede, driftskede, slutskede och
övrig miljöinformation. I produktskedet ingår råvaruförsörjning, transport och
tillverkning. I byggskedet ingår transport till byggplatsen samt bygg- och
installationsprocessen. Slutskedet innefattar demontering och rivning, transport,
restproduktbehandling och bortskaffning. Övrig miljöinformation innefattar
fördelar och belastningar utanför systemgränsen. (IEA, 2016)

2.3
Livscykelanalys (LCA)
Livscykelanalys (LCA) är en sammanställning över hur en produkt påverkar
miljön från “vaggan till graven”. Vaggan innebär att material utvinns såsom
malmbrytning, oljeutvinning och dylikt. Graven innebär att resterna och avfallet
från produkten samt produktionen av produkten omhändertas (Carlson &
Pålsson, 2011). Rydh, et al., (2002) beskriver det som att man följer en produkt
från att material och energi utvinns från naturen tills dess att den återförs till
naturen igen. Carlson och Pålsson (2011) menar att produkten även ger upphov
till miljöpåverkan under hela dess livstid mellan vaggan och graven, dess så
kallade livscykel, i form av energianvändning och utsläpp från till exempel
fabriker och transporter. Idag används ISO 14040, som är den standard som följs
vid upprättandet av LCA (Rydh et al., 2002).
LCA kan användas på flera olika sätt vilket även ger olika resultat, detta innebär
att LCA inte kan anses vara ett entydigt verktyg (Erlandsson, et al., 2014). Det
finns dock många skäl till att göra en livscykelanalys, Carlson och Pålsson
(2011) menar att genom LCA-utredningar fås fakta om hur man bäst kan undvika
att skada miljön i sin verksamhet, vilket ger en indikation om den verkliga
miljöpåverkan som produkten eller byggnaden genererar. Vidare skriver Carlson
och Pålsson (2011) att LCA studier ger ovärderliga möjligheter till beslutsfattare
genom att analysera olika miljökonsekvenser i framtiden.
2.3.1 LCA för en byggnad
Zuo et al. (2016) menar att det finns en oro att ISO standarden inte är optimal
för komplexa system såsom byggnader, vilka har särskilda egenskaper som gör
användningen av LCA komplex:

•
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Byggnader kräver en stor datainsamling då den är uppbyggd av flera
olika material oftast från flera olika länder vilket innefattar ett flertal
processer.

•

Det är svårt att jämföra LCA-processen och benchmarking blir
problematiskt då varje byggnad är unik i tid, funktion och miljö.

•

Byggnader har en lång men okänd livslängd vilket gör att många
parametrar och variabler är svåra att förutse.

•

Hur byggnaden används kommer att ändras över tiden vilket kommer
att påverka indatat i en LCA under en byggnads användnings skede.

•

Inomhusmiljön som skapas i en byggnad har ett komplext förhållande
med den yttre miljön.

Betydelsen av att erhålla miljörelaterad produktinformation via LCA är enligt
Khasreen et al. (2009) allmänt erkänd och LCA är ett av verktygen för att bidra
till ett hållbart byggande, och forskare arbetar för att förbättra möjligheterna att
använda LCA som beslutsfattande stödverktyg. Även Boverket (2018a) menar
att LCA är ett bra verktyg för att analysera och kvantifiera miljöpåverkan. Även
om många argumenterar för att LCA är ett bra verktyg att använda finns det både
för- och nackdelar, nedan i Tabell 2.1 listar Rydh et al. (2002) några för- och
nackdelar med att använda LCA,

Tabell 2.1. För- och nackdelar med LCA. (Rydh et al., 2002)
Fördelar med LCA

Nackdelar med LCA

Avslöjar material- och energiflöden
(upp- och nedströms) som annars
kanske skulle förbli dolda

Det är svårt att få fram data vilket gör att
metoden måste baseras på teoretiska
beräkningar eller korta mätserier.

Verkar som beslutsunderlag för att
kunna generera nya idéer för att
tillgodose samma funktion men med
minskad miljöpåverkan

Eftersom datainsamlingen för att genomföra
en LCA tar lång tid och är resurskrävande
försvåras dess användning i
produktutvecklingsprocessen

Resultatet av en LCA kan klargöra
miljömässiga kontroverser

För att använda en LCA på rätt sätt krävs
utbildning

Litteraturgenomgång

Underlag till miljöanpassad
produktutveckling

Att genomföra en LCA av en ny
produkt/process är svårt och
kostnadskrävande relativt det resultat som
erhålls

Vid diskussion med kunder och andra
intressenter kan mer kunskap om den
egna produkten/produktionen fås.

Tillgängliga data är inte alltid
tillfredsställande vilket medför att en liten
ändring i in-data kan ge stora variationer i det
resultat som erhålls
Tillförlitliga och jämförbara LCA/LCI-data
saknas
Det finns ingen internationellt erkänd
viktningsmetod

Zuo et al. (2016) menar att dessa analyser har varit begränsade till akademien
och forskning eftersom att processen är tidskrävande och för specialiserad för att
användas i större utsträckning. Gervasio och Dimova (2018) menar att det sätt
som byggnader uppförs på idag äventyrar kommande generationers chans att
möta sina egna behov. LCA kan därför vara ett medel för att optimera
utformning, design och konstruktionsval och byggande mot en så låg
miljöpåverkan som möjligt sett över en byggnads hela livscykel (Boverket,
2016). Vidare menar Boverket (2016) att om en byggnad kartläggs enligt LCAmetodik kan aktörerna välja åtgärder för att minska miljöpåverkan.
För att designa en byggnad behövs flertalet olika professioner såsom arkitekter,
konstruktörer, landskapsarkitekter med flera (Thompson & Bank, 2010). För
byggnadsverk finns krav på tekniska egenskaper såsom; hygien, hälsa och miljö
enligt PBL (2010:900). Dessa är dock begränsade till att avse närmiljö och är
inte kopplade till allmänna och globala miljöfrågor (Boverket, 2016). Ding
(2008) beskriver att en idealisk miljöbedömning innehåller alla krav från de olika
parterna som är involverade i projektet. Khasreen (2009) menar att LCA bör
användas som ett beslutsfattande stödverktyg i designprocessen och att det är
arkitektens uppgift att hitta en balans mellan kostnad, funktionella krav och
miljömässiga aspekter.
2.3.2
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Incitament till användning av LCA idag och i framtiden

Boverket (2016) menar att drivkraften i Sverige är låg att genomföra och
använda sig av livscykelberäkningar för att minska byggandets miljöpåverkan i
dagsläget. Vidare menar Boverket (2016 b) att avsaknaden av kravställare är den
vanligaste orsaken till varför det inte arbetas mer aktivt med LCA, vilket gäller
samtliga aktörer. Ding (2008) beskriver att många miljöbedömningsverktyg inte
använder sig av finansiella aspekter. Vidare menar Ding (2008) att detta kan
komma att motsätta sig utvecklingen av användandet av LCA eftersom finansiell
avkastning är grundläggande för att ett projekt ska vara genomförbart. Ett projekt
kan vara miljömässigt bra men mycket dyrt att bygga, miljöfrågor och
ekonomiska aspekter bör därför gå hand i hand menar Ding (2008). Även Zuo et
al. (2017) menar att avskiljningen av ekonomiska- och miljömässiga aspekter
begränsar LCA:s inflytande som ett viktigt beslutsfattande verktyg.
Förutsättningar för att öka användningen av LCA är enligt Boverket (2016):
•

Transparenta, tillgängliga, pålitliga, billiga och lättanvända LCAverktyg för byggsektorns aktörer.

•

Öppen tillgång till relevant data om byggprodukters miljöpåverkan i en
byggnads alla faser.

•

Att få information och vägledning om LCA-verktyg och databaser samt
exempel på metoder och arbetssätt.

Informationen om LCA skulle kunna integreras till dataprogram eller
applikationer som i sin tur skulle kunna knytas till ritningar och visualiseringar
samt redan etablerade databaser såsom Sundahus, Byggvarubedömningen och
BASTA. Dessa databaser skulle kunna integrera livscykeldata med utsläpp av
växthusgaser. (Wallhgen, u.å)
Det finns redan livscykelanalysverktyg såsom Bidcon Klimatmodul, som
kopplar samman klimat och ekonomi i anbudsskedet och One Click LCA. Idag
finns det även Byggsektorns Miljöberäkningsverktyg (BM). BM är ett verktyg
som baseras på en livscykelanalysmetodik och ska vara ett verktyg för att uppnå
klimatkraven i Miljöbyggnad 3.0 (Erlandsson et al., 2018). Med enkla verktyg
för LCA kommer förhoppningsvis användandet av LCA att öka och bli mer
intressant för byggherrarna att använda (Wallhgen, u.å).
Boverket (2016) beskriver att det finns starka skäl att i fortsättningen arbeta
aktivt från planering till byggande och rivning med de tre fokusområdena LCA,
ekosystemtjänster och klimatanpassning. Boverket (2018) menar att befintliga
styrmedel måste skärpas men att det även finns behov att införa nya styrmedel
för att kunna uppnå Sveriges klimatmål.

Litteraturgenomgång

Dessa styrmedel kan bland annat vara klimatdeklaration av byggnader
(Boverket, 2018a) och färdplan för en klimatneutral sektor (Sveriges
Byggindustrier, 2018). Senast år 2045 ska Sverige inte ha några nettoutsläpp av
växthusgaser till atmosfären, detta gäller även byggbranschen (Sveriges
byggindustrier, 2018). Det kommer bli krav på att klimatdeklarera en byggnad,
detta är ett led till att öka medvetenheten om vilken miljöpåverkan en byggnad
har för att sedan kunna minska den (Boverket, 2018). Boverket (2018) menar
också att klimatdeklaration är ett sätt att öka lärande om livscykelanalyser och
för att få en uppfattning om vad som är stort respektive smått ur klimatsynpunkt.
Klimatdeklarationen föreslås följa indelningen av en byggnadslivscykel enligt
standarden EN 15978 (Boverket, 2018).
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Metod

3 METOD
I detta kapitel avser författaren att klargöra vilka metoder som använts för att
uppnå studiens mål. Kapitlet ska även klargöra varför och hur saker har
genomförts. Vidare beskrivs examensarbetets process med hjälp av en
schematisk bild, se Figur 3.1, och efterföljande kapitel, detta för att tydliggöra
för läsaren om hur detta projekt bedrivits och hur liknande projekt skulle kunna
bedrivas.
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Figur 3.1 Examensarbetets arbetsprocess

Metod

3.1

Problemformulering

Examensarbetet inleddes i samråd med Arkitekthuset Monarken i Luleå. I början
var tanken att utföra en LCA för ett flerbostadshus när en av handledarna på
Arkitekthuset Monarken ställde frågan om hur en sådan analys behandlas hos
byggherren, exempelvis fastighetsbolag. Detta ledde till att författaren
undersökte tidigare forskning inom området, och fann att detta område är relativt
outforskat, vilket gjorde att en problemformulering utvecklades. Studiens syfte
och mål formulerades och har reviderats tillsammans med handledare och
examinator från Arkitekthuset Monarken och Luleå tekniska universitet.
3.2

Datainsamling

Den primära datainsamlingen och tyngdpunkten för detta examensarbete har
varit de genomförda intervjuerna med fastighetsbolagen verksamma i Norr- och
Västerbotten, se avsnitt 3.2.2. Men innan intervjuerna genomfördes har en
enkätundersökning genomförts.
3.2.1

Enkätundersökning

En enkätundersökning skickades ut till 32 stycken fastighetsbolag verksamma i
Norr- och Västerbotten, där nio (9) fastighetsbolag svarade på enkäten.
Enkätundersökningen bestod av 3 frågor och tog ungefär fem minuter att
genomföra. Enkätundersökningen inleddes med en ja eller nej fråga om huruvida
LCA används vid beslutsfattande i organisationen. Därefter ställdes frågor om
hur LCA används om respondenten svarat ja på första frågan samt om varför
LCA ej används om respondenten svarat nej på första frågan. Av nio deltagare
var det en som svarade att de använder sig av LCA vid beslutsfattande.
Enkätundersökningen och resultatet från denna ses i Bilaga B.
Enkätundersökningen var från början tänkt att ingå som en del i resultatet för
examensarbetet, tyvärr genererade enkätundersökningen för få svar för att göra
en kvantitativ analys, se avsnitt 5.4 metoddiskussion för vidare diskussion kring
metodval. De inkomna svaren användes istället som ett stöd för att identifiera
fastighetsbolag att kontakta för en intervju.
3.2.2

Intervjustudie

Under tiden som enkätundersökningen var utskickad till fastighetsbolag
verksamma i Norr- och Västerbotten påbörjades arbetet med intervjustudien som
är den primära datainsamlingen för detta examensarbete.
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Intervjustudiens utformning
Författaren har använt sig av relevant litteratur för att komma fram till de
frågeområden som intervjuguiden behandlar. Dessa frågeområden är uppställda
för att leda till det uppsatta målet för detta examensarbete.
Nedan följer intervjuguidens frågeområden med en kort förklaring om varför
dessa frågeområden är viktiga för att uppnå målet med studien (för att se
intervjuguiden i sin helhet se Bilaga A):
• Frågeområde 1: Beslutsfattande i dagsläget
Det är av intresse att veta om miljöfrågor är något som vägs in i ett beslut
angående nybyggnation av flerbostadshus. Om miljöfrågor inte är av någon vikt
för byggherren är det mycket möjligt att viljan att införa styrmedel så som LCA
i organisationen inte är särskilt hög. Då det är fastighetsbolaget som är den som
bestämmer vad för byggnad som ska uppföras är besluten som fastighetsbolaget
fattar avgörande för hur slutprodukten kommer att se ut och fungera.
• Frågeområde 2: Livscykeltänkande i företaget/organisationen
Finns det ett livscykelperspektiv hos fastighetsbolagen idag och hur tänker dem
angående livscykelperspektiv? En grundsten som gör det lättare att
implementera LCA för fastighetsbolagen är att ha en förståelse för
livscykelperspektiv och vikten av att använda sig av detta. Hur fastighetsbolaget
ser på ett hållbart byggande och förvaltning ger en fingervisning på hur dessa
ställer sig till miljöfrågor och hur deras engagemang och intentioner ser ut i
dagsläget och i framtiden. Dessa frågor ska hjälpa till att skapa en bredare
förståelse om fastighetsbolagens miljötänk och hur detta påverkar de
miljöfaktorer som vägs in vid beslutsfattande angående nybyggnation av
flerbostadshus.
• Frågeområde 3: Användandet av LCA
Intervjuguiden är uppdelad i två avskilda delar beroende på om respondenten
använder sig av LCA eller inte. Dessa frågor är för att kunna få en djup förståelse
över hur byggherren använder sig av LCA. Är det eget initiativ eller krav utifrån
som gör att fastighetsbolaget använder sig av LCA? Frågorna berör även vad det
är som gör att fastighetsbolagen inte använder sig av LCA och vad som i så fall
skulle krävas för att byggherren skulle börja använda sig av LCA.
Urval
De företag som valts ut för studien är kommunala fastighetsbolag och privata
fastighetsbolag verksamma i Norr- och Västerbotten. Urvalet har skett genom
att samtliga nio respondenter från enkätundersökningen tillfrågades, både

Metod

fastighetsbolag som svarat ja och de som svarat nej på om de använder sig av
LCA vid beslutsfattande. Även de fastighetsbolag som fick förfrågan att delta
vid enkätundersökningen men valde att inte delta blev tillfrågade.
Samtliga fastighetsbolag som valde att ställa upp vid intervju har därför frivilligt
ställt upp på intervjun och har således ett intresse av att diskutera dessa frågor
med författaren. Vidare diskussion kring hur urvalet kan ha påverkat resultatet
finns att läsa i avsnitt 5.4 metoddiskussion.
Personerna som intervjuats har alla en hög position inom företaget. Det har varit
viktigt för resultatet av den genomförda studien att de intervjuade personerna har
en god kunskapsbas om det företag de representerar, dels för att kunna få så
mycket information som möjligt om hur företaget arbetar med miljöfrågor vid
beslutsfattande och dels hur utvecklingen av miljöfrågor ser ut i företaget samt
om hur deras upplevelse och eller tankar om LCA.
Nedan i Tabell 3.1, presenteras de intervjuade respondenterna. Detta är även hur
respondenterna vidare benämns i rapporten. Varje intervju varade i ungefär en
och en halv timme (1,5h) oberoende om den genomfördes via telefon eller vid
ett fysiskt möte.
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Tabell 3.1. medverkande fastighetsbolag intervjustudie
Företag

Intervjupersons
befattning

Genomförande

Fastighetsbolag
(Kommunalt)

A Chef
Telefonintervju
Fastighetsutveckling

Fastighetsbolag
(Kommunalt)

B Projektchef

Telefonintervju

Fastighetsbolag
(Kommunalt)

C Fastighetschef

Telefonintervju

Fastighetsbolag
(Privat)

D Gruppchef
Projektutveckling

Telefonintervju

Fastighetsbolag
(Privat)

E VD

Fysiskt möte

Fastighetsbolag
(Privat)

F VD

Fysiskt möte

Fastighetsbolag
(Privat)

G Projektchef

Fysiskt möte

Genomförandet av intervjuerna var antingen via telefon eller fysiskt möte,
beroende på vad respondenten föredrog och vad som var geografiskt möjligt.
Författaren upplever inte att det blev någon skillnad på resultatet beroende på
om intervjun utfördes via fysiskt möte eller via telefon.

Metod

Databearbetning
Samtliga intervjuer spelades in och bearbetades genom att lyssna på det
inspelade materialet i efterhand och skriva ner allt som hade sagts under
intervjun. Efter genomförd intervju transkriberades det insamlade materialet så
fort som möjligt för att hålla den genomförda intervjun levande i minnet samt
för att få möjlighet till reflektion mellan intervjutillfällena. De transkriberade
intervjuerna finns arkiverade på Luleå tekniska universitet.
Enligt Patel & Davidson (2011) är transkribering tid- och arbetskrävande. Detta
upplevdes dock som en värdefull del av forskningen och bidrog till att
databearbetningen utgick ifrån vad respondenterna sagt i intervjun.
Sedan analyserades de transkriberade intervjuerna varvid återkommande
nyckelord såsom: hållbart byggande, ekonomi, betalningsvilja och kunskapsbrist
upptäcktes. Detta indikerar enligt Denscombe (2009) på att svaren delas av en
grupp, vilket i sin tur även ger större förtroende för studiens reabilitet. Utifrån
dessa återkommande nyckelord har litteraturstudien utvecklats och
diskussionspunkter tagits fram.
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4 RESULTAT
Detta kapitel visar det resultat som genomförda intervjuer genererade. De
fullständiga intervjuerna redovisade var för sig har exkluderats från denna
rapport, men har granskats av handledare vid Luleå tekniska universitet.
4.1

Användning av LCA hos fastighetsbolag verksamma i Norr- och
Västerbotten

Det var sju stycken fastighetsbolag verksamma i Norr- och Västerbotten som
deltog på intervju och en av dessa sju använder sig av LCA, se Tabell 4.1. Av
resterande respondenter har två stycken inlett interna utredningar eller projekt
över hur LCA ska implementeras i organisationen.

23

Tabell 4.1. Användning av LCA för deltagande respondenter
Respondenter

Ägande

Använder
sig av
LCA

Övrigt

Fastighetsbolag A

Kommunalt Nej

Använder sig nu av
Upphandlingsmyndighetens
miljökrav

Fastighetsbolag B

Kommunalt Nej

Bygger efter Miljöbyggnad
silver men certifierar inte

Fastighetsbolag C

Kommunalt Nej

Fastighetsbolag D

Privat

Nej

Fastighetsbolag E

Privat

Nej

Fastighetsbolag F

Privat

Ja

Påbörjat ett internt projekt
som ska visa på hur
fastighetsbolaget ska arbeta
med LCA.

Utför LCA för hela
byggnaden. Bygger och
certifierar sina byggnader
efter Miljöbyggnad silver.
Använder sig av industriellt
byggande.

Fastighetsbolag G

4.1.1

Privat

Nej

Utför ett pilotprojekt som
ska utvärderas för att se hur
LCA i fortsättningen ska
användas inom
organisationen. Bygger och
certifierar sina byggnader
efter Miljöbyggnad silver

Fastighetsbolag som använder LCA vid beslutsfattande

Resultat

Hos Fastighetsbolag F är det externa konsulter som utför LCA-analysen och det
är hela byggnaden som beaktas. Fastighetsbolag F använder sig av LCA som
underlag för att fatta beslut om val av utformning av ett byggnadskoncept eller
en byggnad. LCA har använts för att förbättra byggsystemet, livslängden på
byggnaden samt effektiviteten. VD:n för Fastighetsbolag F menar att kvalitén på
den färdiga byggnaden är högre när LCA har använts:
“Dels får man en robust produkt i slutändan. Ytskikt med längre livslängd kan
nog även upplevas av konsumenten som en bättre produkt. Allt hänger ihop med
ekonomi. Eftersom vi förvaltar byggnaderna själva eftersträvar vi en god
standard/kvalitét på den slutgiltiga produkten.”
Fördelarna är många enligt VD:n för Fastighetsbolag F som säger att ”Man ser
hurdan påverkan produkten har på miljön och får en genomförd analys av sin
produkt.” VD:n för Fastighetsbolag F har svårt att se några nackdelar med att
använda sig av LCA men säger samtidigt att ”Då måste man förutsätta att LCAn
är korrekt utförd. De är svårt att förstå en LCA och det krävs stor kunskap att
förstå dessa. Det krävs tid att engagera sig i frågorna.”
Vid frågan om LCA fortsatt kommer att användas säger VD:n för
Fastighetsbolag F att “LCA kommer nog fortsatt användas vid beslutsfattande.
Det bidrar även till utveckling ur flera perspektiv”.

4.1.2

Fastighetsbolag som påbörjat interna LCA projekt

I dagsläget är det sex av sju intervjuade fastighetsbolagen som inte använder sig
av LCA vid beslutsfattande. Två av de intervjuade fastighetsbolagen, D och G,
har dock påbörjat interna projekt för att se över hur LCA i framtiden ska
användas i deras organisation.
Fastighetsbolag D är ett av dessa fastighetsbolag som har påbörjat ett internt
projekt för att införa LCA i deras organisation, de säger att:
”Grunderna för LCA används i organisationen idag men det har inte använts
som underlag för att fatta beslut i dagsläget. Det interna projektet kring LCA
som inletts kommer ge vägledning i hur LCA i framtiden ska användas vid
underlag för beslutsfattande.”
Anledningen till att LCA inte används i dagsläget tror gruppchefen för
Fastighetsbolag D beror på att de är ett ungt företag, däremot tycker
Fastighetsbolag D att: ”Det är ett prioriterat område att få in LCA i vår
organisation. Vi tror att nyproduktion av flerbostadshus i framtiden kommer
baseras på LCA-analyser.”
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Fastighetsbolag G har påbörjat en pilotstudie där LCA ska analyseras innan det
appliceras i hela organisationen. ”Detta är ett internt projekt och vi utför detta
för att ligga i framkant och för att vi vill verka för nytänkande och samverkan.”
säger Projektchefen för Fastighetsbolag G.

4.1.3

Fastighetsbolag som i dagsläget inte använder LCA vid
beslutsfattande

Anledningar till att fastighetsbolag verksamma i Norr- och Västerbotten inte
använder sig av LCA som framkommit i denna studie är:
-

Kunskapsbrist
Låg erfarenhet
Finns inget krav
Ekonomiska aspekter
Storleken på företaget

Dessa aspekter är något som Fastighetsbolag C nämner och säger vidare att:
”Externa konsulter skulle behövas tas in i första läget om LCA skulle användas
vid beslutsfattande. Storleken på bolaget spelar in och erfarenheten av
nyproduktion”.
Kunskapsbrist är även något som Fastighetsbolag A och Fastighetsbolag B
nämner som en orsak till att LCA inte används vid beslutsfattande: ”LCA är
inget vi har kunskap om. Därför ställer vi inte krav på arkitekter eller
projektörer angående detta.” säger fastighetsutvecklingschefen för
Fastighetsbolag A.
Projektchef för Fastighetsbolag B säger att:
”Eftersom kunskapen inte finns är det svårt att kunna få en neutral analys och
data är svårt att studera. Vi skulle även fundera på vad detta skulle ge oss
motsvarande de resurser som skulle läggas ner på det? Vad ska vi göra av
informationen? Och är analysen korrekt?”
Även det ekonomiska aspekterna har betydelse för Fastighetsbolag C som säger:
”Om vi kan bygga likvärdigt ekonomiskt eller billigare skulle vi nog välja att
använda LCA vid beslutsfattande. I det korta perspektivet kommer användningen
av LCA vid nyproduktion att påverka det ekonomiska aspekterna. Vilket jag tror
kommer vara avgörande vid val av koncept vid nyproduktion. Det billigare
alternativet väljs i det kortare perspektivet. Om två koncept av byggnader ska
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väljas mellan och ett hus är mycket mer miljövänligt men det andra huset är
billigare kommer de ekonomiska aspekterna vinna i det korta perspektivet”.
Fastighetsbolag A säger att ”LCA skulle absolut kunna användas, om kunskapen
hur det används och vad det tillför ökar.”
Vid frågan om vad som skulle kunna få er som fastighetsbolag att använda LCA
vid beslutsfattande vid nyproduktion av flerbostadshus säger Fastighetsbolag A:
”Om vi i ett tidigt skede skulle kunna få den information som en LCA kan bidra
med och presentera förutsättningarna för styrelsen hade det varit ett bra skäl till
att börja använda LCA vid beslutsfattande”.
På samma fråga säger Fastighetsbolag B att ”krav från styrelsen eller ägarna
skulle få oss att genomföra LCA-analyser. Om det skulle kräva en LCA skulle vi
givetvis genomföra sådana”.
4.2

Fastighetsbolagens syn på hållbart byggande

Även om det bara är en av sju respondenter som genomför LCA-analyser talar
samtliga respondenter om hållbar utveckling där alla nämner vikten av
ekonomisk-, social-, och ekologisk hållbarhet i organisationen samt om
livscykelperspektiv.
VD:n för Fastighetsbolag F säger att ”Hållbarhet för oss innefattar hela
livscykeln: från ett ekologiskt och socialt till ett ekonomiskt helhetsperspektiv.”
4.2.1

Ekonomiska aspekter – det som prioriteras högst

Ekonomiska aspekter är det som prioriteras högst för samtliga fastighetsbolag.
Projektchefen för Fastighetsbolag G säger dock att de arbetar för samhällsnyttan
och att all vinst som bolaget gör ska återinvesteras i samhället.
”Många miljöfrågor går hand i hand med ekonomiska beslut” säger
fastighetsutvecklingschefen för Fastighetsbolag A. Även Gruppchef projekt
Norr i Fastighetsbolag D säger att ekonomi i kombination med hållbarhet är en
drivkraft.
Projektchefen för Fastighetsbolag A menar på att det måste finnas en acceptabel
avkastning för att nybyggnadsprojekt ska vara möjliga. Fastighetsbolag C säger
att det inte är möjligt att ta allt för stora risker i ett bolag, om inte ekonomin går
ihop finns inte företaget kvar menar VD:n. Vilket även VD:n för Fastighetsbolag
F säger: ”om man inte får ekonomi i det hela finns det tillslut inget företag kvar”.
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VD:n för Fastighetsbolag E nämner att det är svårt att få ihop den ekonomiska
biten om man ska bygga hållbart. Vilket VD:n menar påverkar hyrorna och då i
sin tur även påverkar kunderna som ska hyra bostaden. Även projektchef för
Fastigetsbolag G tar upp att hållbarhetsaspekterna och miljöfrågor måste läggas
på en sådan nivå att det finns en betalningsvilja hos kunderna i det området som
bostaden byggs i.
4.2.2

Social hållbarhet och vikten att verka för samhällsnyttan

Fastighetsbolag C och Fastighetsbolag G nämner vikten av socialt
ansvarstagande och att arbeta för samhällsnyttan.
Fastighetsutvecklings chefen för Fastighetsbolag A säger att ”Hållbart byggande
för oss innebär även sociala aspekter - stort fokus på social hållbarhet, lyfta
områdena framförallt vid förtätning”. Även VD:n för det Fastighetsbolag E och
projektchef för Fastighetsbolag B nämner att hållbarhet för dem även innefattar
det sociala perspektivet. ”Efter det ekonomiska kollar vi nog främst på det
sociala – tillexempel lekplatser och mervärde runt bostadsområdet” säger
projektchefen Fastighetsbolag B.
Gruppchefen för projektutveckling vid Privat fastighetsbolag D menar att det är
viktigt att se över vilken ort och vilket område som ska bebyggas. Om hyresrätter
ska byggas vill byggherren kunna hyra ut dessa och få lönsamhet. Utöver detta
pratar gruppchefen för Privat fastighetsbolag D om förtätning och att skapa
fungerande områden med kombinerade boendeformer, och menar att det är
viktigt att se området i sin helhet innan ett beslut om vad som ska byggas tas.
4.2.3

Ekologisk hållbarhet

”Miljön är en viktig faktor som vägs in vid beslutsfattande” säger VD:n för
Fastighetsbolag F.
När det kommer till ekologisk hållbarhet är det många fastighetsbolag som
nämner vikten av energiförbrukningen och materialval för byggnaden. Samtliga
fastighetsbolag använder sig av byggvarubedömning, BASTA och eller
beprövade material enligt Svensk standard vid val av byggmaterial. Eftersom
samtliga fastighetsbolag bygger för att förvalta byggnaden själva har
hållbarheten för de byggmaterial som väljs hög prioritet. Vilket även uppges av
VD:n för Fastighetsbolag E. Fastighetschefen för Fastighetsbolag C säger att de
förhåller sig till de miljökrav som BBR ställer.
Gruppchef projektutveckling för Fastighetsbolag D säger att miljöaspekter
prioriteras i deras organisation som aktivt har valt att bygga flerbostadshus i trä.

Resultat

4.2.4

Utmaningar med att uppnå ett hållbart byggande

Utmaningen med att uppnå ett hållbart byggande är att få ihop alla de tre
hållbarhets aspekterna anser kommunalt fastighetsbolag B och Privat
fastighetsbolag E, F och G. Samtliga fastighetsbolag är övertygade att
miljöfrågor kommer att spela en större roll i framtiden.
”Vi måste uppnå ett hållbart byggande i framtiden. Hur man tar sig dit vet jag
inte. Utmaningarna är många, man kan göra mycket på material- och
energisidan såsom att eftersträva en lång livscykel på ett hus och kanske börja
kolla på återvinning av hus.”
säger fastighetschefen för kommunalt fastighetsbolag C som tror att de kommer
bli tvungna att ha ett större miljötänk i framtiden.
“De boende som bor i våra fastigheter kommer vilja veta att det stämmer
överens med deras värderingar om miljö och man vill veta att det är beprövade
metoder och material enligt svensk standard som använts i byggnaden”
säger gruppchefen projektutveckling för Privat fastighetsbolag D. Även VD:n
för Privat fastighetsbolag E tror att efterfrågan att bo i ett miljömedvetet hus
kommer att öka i framtiden.
Hur man ska få till de krav som finns och kommande miljökrav är en utmaning.
Samarbetet mellan arkitekt och teknologi är viktigt och en möjlighet för att
uppnå ett hållbart byggande enligt VD:n för Privat fastighetsbolag F.
4.2.5

Livscykelperspektiv

Fastighetsbolag A tror att sättet att lyfta miljöfrågorna är att lyfta de ekonomiska
fördelarna
med
att
ha
längre
livscykler.
Vidare
säger
fastighetsutvecklingschefen för Fastighetsbolag A att om de kan få till en längre
livscykel på en byggnad blir det även mer ekonomiskt i längden och att “Om
man får längre livscykler på samtliga delar i en byggnad kommer miljön att
påverkas till det positiva”.
Samtliga fastighetsbolag som intervjuats säger att de bygger för att förvalta
bostäderna själva. Att de byggnader som byggs är hållbara i längden är viktigt
säger VD:n för Fastighetsbolag F som menar att det ska finnas en långsiktig plan
för byggnaden. Även Fastighetsbolag B, D, E och G instämmer i detta.
Gruppchef projektutveckling för Privat fastighetsbolag D säger att ”Det kan vara
lätt att få kortsiktiga vinster om en kortare livscykel väljs.”, men för deras
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organisation som själva förvaltar de hus som byggs anser dem att det är viktigt
att byggnaden är hållbar i längden.
Fastighetschefen för kommunalt fastighetsbolag C säger att om denne fått önska
skulle organisationen arbeta mer med ett livscykeltänk i en vidare utsträckning.
”Vi har inte ett livscykeltänk i den utsträckning som jag skulle önska att vi hade.
Det man hade velat göra är att kolla på alternativa lösningar t.ex. solceller eller
andra installationer. Jämföra material med mera. Detta gör vi dock inte idag.”
säger fastighetschefen för kommunalt fastighetsbolag C.
4.2.6

Miljöbyggnad och certifiering

Utöver BBR:s krav är det dock många av de intervjuade fastighetsbolagen, både
kommunala och privata, som bygger utifrån de krav som Miljöbyggnad, Silver
ställer.
Fastighetsbolag F och Fastighetsbolag G bygger och certifierar sina byggnader
efter Miljöbyggnad silver. “Vi tror att genom att ha ett miljötänk vid upprättande
av byggnader kan det ge oss en konkurrensfördel”, säger VD:n för
fastighetsbolag F, vilket även projektchef bostad för Privat fastighetsbolag G
nämner och menar att det är en del i att stärka företagets profil och vara ett sätt
att ligga i framkant vad gäller miljöfrågor. För båda ovan nämnda privata
fastighetsbolag har certifiering av byggnader varit interna beslut.
Fastighetsbolag B bygger efter Miljöbyggnad silver men certifierar inte eftersom
de inte ser något behov i att certifiera och även på grund av kostnaden som detta
innebär. VD:n för Fastighetsbolag E säger att “Miljöcertifiering sneglas på men
vi har inte certifierat någon byggnad eftersom vi inte har upplevt det kravet på
oss samt med tanke på de höga kostnaderna som en miljöcertifiering medför”.
Fastighetsbolag A har tidigare byggt efter Miljöbyggnad silver men använder sig
nu av Upphandlingsmyndighetens miljökrav och tror att miljöfrågor kan komma
att bli ett sätt för byggherrar att utmärka sig.
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5 DISKUSSION
I Tabell 5.1 är resultatet från intervjuerna sammanfattade för att ge en snabb
överblick över vilka som använder sig av LCA, om fastighetsbolaget är
kommunalt eller privat, varför och på vilket sätt LCA används samt varför inte
LCA används.
Tabell 5.1. Sammanställt resultat angående LCA
Respondenter
Fastighetsbolag A
(Kommunalt)
Fastighetsbolag B
(Kommunalt)
Fastighetsbolag C
(Kommunalt)

Använder
sig av LCA
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Varför inte
LCA?

Nej

Kunskapsbrist

Nej

Kunskapsbrist

Nej

Kunskapsbrist
och låg
erfarenhet

Nej
Fastighetsbolag D
(Privat)

Varför LCA?

Har dock
påbörjat ett
internt
projekt

Påbörjat ett internt
projekt om hur LCA
ska användas i
organisationen i
framtiden. Vill kunna
ligga i framkant och
hoppas det ger ett
mervärde på
marknaden.

Fastighetsbolag E
(Privat)
Fastighetsbolag F
(Privat)

Nej

Ja
Nej

Fastighetsbolag G
(Privat)

5.1

Har dock
påbörjat en
pilotstudie

Gör LCA för hela
byggnaden, tycker att
de får en mer robust
produkt.
Påbörjat en pilotstudie
som sedan ska
utvärderas för att se hur
LCA ska implementeras
i organisationen.

Kunskapsbrist,
efterfrågan har
inte funnits
Ser inga
nackdelar med
att använda
LCA.

Användning av LCA för fastighetsbolag verksamma i Norr- och
Västerbotten

I förhållande till att förståelsen och användandet av livscykelperspektiv har ökat
så är drivkraften låg i Sverige att använda LCA (Boverket, 2016b). Enligt de
resultat som denna studien har genererat kan det konstateras att drivkraften att
använda sig av LCA hos fastighetsbolag verksamma i Norr- och Västerbotten är
låg, vilket även Boverket (2016b) beskriver för hela Sverige.
En av de sju intervjuade respondenterna, Fastighetsbolag F, använder sig av
LCA. Genom att använda sig av LCA tycker Fastighetsbolag F att de uppnår,
det som även Carlson och Pålsson (2011) beskriver, en utveckling av både
fastighetsbolagets byggprocess och produkt genom att följa en byggnads
livscykel och på så sätt finna indikatorer om den verkliga miljöpåverkan. Detta
är något som Fastighetsbolag F ser som en stor fördel i användandet av LCA.
Även Fastighetsbolag F som redan använder sig av LCA kan se problematiken i
att LCA anses vara ett entydigt verktyg på samma sätt som Erlandsson et, al.
(2014) beskriver det. Svårigheterna som Fastighetsbolag F ser är att få företag
kanske inte använder sig av LCA på grund av att kunskapen som krävs för att
använda dessa anses hög och har länge varit begränsade till akademien och
forskning (Zuo et al., 2016)
Fördelarna överväger dock nackdelarna enligt Fastighetsbolag F som är enig
med många av de fördelar som Rydh et al. (2002) också påvisar. Vidare är
Fastighetsbolag F även enig med Boverket (2016b) som menar att LCA kan vara
ett medel för att optimera utformning, design och konstruktionsval.
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5.2

Vad krävs för att användningen av LCA ska öka?

För att användningen av LCA i byggbranschen ska öka är samtliga intervjuade
fastighetsbolagen övertygade om att enkla verktyg för LCA, som kan
tillgängliggöra kunskap och göra analysen lättare, samt kravställning behövs.
Alla fastighetsbolag i denna studie har ett livscykelperspektiv och ser vikten av
att uppnå ett hållbart byggande och jobbar med alla de tre aspekterna som ingår
i hållbart byggande. Fastighetsbolagen tror dock att både kravställning och ökad
kunskap behövs för att LCA ska användas och dessa är det som vid intervjuerna
diskuteras mest som orsaker till varför LCA inte används i dagsläget. Detta är
även de vanligaste orsakerna till varför LCA inte används aktivt enligt Boverket
(2016b).
Ding (2008) och samtliga intervjuade fastighetsbolag menar att finansiell
avkastning är grundläggande för att ett projekt ska vara genomförbart, vilket
Ding (2008) tror kan hämma utvecklingen av att använda LCA. Eftersom
flertalet respondenter påtalar vikten och betydelsen av den ekonomiska
lönsamheten i projekt är det fördelaktigt att kunna visa fastighetsbolag att det är
en långsiktig hållbar affär att bygga grönt och att de ekonomiska fördelarna är
höga (Kats, 2003). Författaren tror att incitamentet för att införa LCA kan
komma att öka och även pådriva att mer kunskap inom området eftersöks. På
samma sätt som Ding (2008) menar att ekonomiska- och miljömässiga aspekter
bör gå hand i hand är det självklart att ekonomiska fördelar är något som behöver
lyftas upp för att fånga intresset.
Eftersom samtliga fastighetsbolag som deltog i denna studie förvaltar vad de
bygger finns det långsiktiga mål för att byggnaden ska hålla i längden. Kasioumi
(2011) säger att hållbart byggande, som är ett långsiktigt mål, kan stå i kontrast
mot att maximera vinsten. De intervjuade fastighetsbolagen visar på att de har
en vilja att se byggnaden i ett längre perspektiv och inte enbart maximera sin
ekonomiska vinst. Fastighetsbolagen talar om att det är viktigt att vårda sitt
varumärke vilket Grankvist (2009) menar är svårt att uppnå om fokus enbart
ligger i att maximera sin vinst. Ett projekt kan vara miljömässigt bra men mycket
dyrt att bygga, miljöfrågor och ekonomiska aspekter bör därför gå hand i hand
menar Ding (2008).
5.3

Framtida användning av LCA

Forskning menar att LCA är en av tre viktiga fokusområden att fortsätta arbeta
med, de andra två fokusområdena är ekosystemtjänster och klimatanpassning
(Boverket, 2016). Samtliga intervjuade fastighetsbolag talar om värdet med
långa livscykler för en byggnad både för ekonomins- och ekologins skull.
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Vissa av respondenterna tror att framtida konsumenter, det vill säga personer
som i framtiden ska bo i dessa upprättade byggnader, kommer att bli mer
miljömedvetna och kräva mer av sin bostad i framtiden. Alla respondenter tror
att kraven för hur byggnader upprättas kommer öka, många av de intervjuade
fastighetsbolagen som är dock rädd för att kostnader ska dra iväg om kraven för
att bygga miljövänligt ökar. Elmgren et al. (u.å) menar att hyresnivån har ökat
under de senaste åren, vilket även Turner (2001) diskuterar och menar att
nyproduktion av hyresrätter inte kommer till stånd på grund av bristande
betalningsvilja från konsumenterna. Detta är något som många fastighetsbolag
är rädda kommer påverka kunderna och deras betalningsvilja för bostäderna som
byggs.
I framtiden tror Boverket (2018) att framtida styrmedel kommer behöva skärpas,
kravställningen som saknas hos många av de intervjuade respondenterna
kommer således att mest troligt att införas. Senast år 2045 ska Sverige inte ha
några nettoutsläpp av växthusgaser till atmosfären, detta gäller även
byggbranschen (Sveriges byggindustrier, 2018) vilket några av de intervjuade
respondenterna ser som en utmaning att uppnå och vilket i sin tur skapar press
på en bransch som år 2014 stod för en tredjedel av hela Sveriges
koldioxidutsläpp. Samtliga respondenter är övertygade om att miljöfrågor
kommer bli allt viktigare i framtiden och det är positivt att tre av sju
fastighetsbolag i Norr- och Västerbotten på ett eller annat sätt påbörjat
användning av LCA i deras bolag.
5.4

Metoddiskussion

Det empiriska materialet ligger med tydlig tyngd på intervjuerna. Från början
var tanken att kunna använda sig av enkätundersökningen som en del i resultatet
för att sedan utföra några djupintervjuer med respondenter från
enkätundersökningen.
Det låga deltagandet vid enkätundersökningen tror författaren beror på att LCA
är ett svårt ämne att ta ställning till och som få verkar har kunskap inom. Några
av de tillfrågade fastighetsbolagen har hellre velat ställa upp på en intervju än att
göra en enkät för att lättare kunna ge mer nyanserade svar på frågor rörande miljö
och LCA.
Eftersom enkätundersökningen som sagt genererade ett lågt deltagarantal och
därför inte var vetenskapligt möjligt att använda som empiriskt material fick
metodvalet revideras utifrån vad som var möjligt när denna studie genomfördes.
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Valet hamnade därför vid att försöka få fastighetsbolag att istället medverka på
en intervju. De tillfrågade fastighetsbolagen har med egen vilja deltagit vid
intervjuerna och har således ett intresse av att diskutera sakfrågan med
författaren. Resultatet av denna studie kan därför komma att vara därefter att
respondenterna som intervjuats kan ha ett intresse för frågor rörande LCA och
miljö i byggbranschen. Det har även varit svårt att utföra en intervjustudie om
ett ämne där kunskapsnivån är relativt låg och ämnet outforskat, det har varit
viktigt att inte leda in fastighetsbolagen i vad författaren har för åsikt om LCA
eller miljöfrågor utan att behålla en neutral ton för att verkligen få ut
fastighetsbolagens svar på frågorna.
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6 SLUTSATS OCH REKOMMENDATION FÖR
VIDARE STUDIER

6.1

Återkoppling till syfte och mål

Examensarbetets mål var att kartlägga och presentera hur användandet av LCA
ser ut hos fastighetsbolag, i denna studie, verksamma i Norr- och Västerbotten
och med det även få vetskap om på vilket sätt LCA används, varför eller varför
inte LCA används, samt för- och nackdelar med att använda sig av LCA vid
beslutsfattande för nybyggnation av flerbostadshus.
En av sju intervjuade fastighetsbolag verksamma i Norr- och Västerbotten
använder sig av LCA i dagsläget, se Tabell 5.1. Utöver detta är det två
fastighetsbolag verksamma i Norr- och Västerbotten som uppger att interna
projekt pågår för att utvärdera hur LCA ska användas i organisationen.
Fastighetsbolaget som använder sig av LCA i denna studie använder sig av
industriellt byggande och använder LCA vid beslutsfattande för att utveckla
byggnadskonceptet och byggnaden samt projekteringen av byggnaden.
Fastighetsbolaget vill även använda sig av LCA för att vara i framkant när det
gäller miljöfrågor. Många fördelar finns med att använda LCA, det kan vara ett
medel till att generera nya idéer, optimera utformning, design och
konstruktionsval för att nämna några fördelar (Rydh et al., 2002) (Boverket
(2016b).
Att införa LCA i fastighetsbolaget har varit ett internt beslut och
fastighetsbolaget tror att det kan komma att bli ett krav att använda i framtiden
och vill därför ligga i framkant. Desamma gäller de två fastighetsbolag som
påbörjat utredningar om hur LCA ska användas i deras organisationer i
framtiden.

Slutsats och rekommendation för vidare studier

Resterande fyra intervjuade fastighetsbolag verksamma i Norr- och Västerbotten
använder sig inte av LCA, det främsta skälet till varför LCA inte används är på
grund av kunskapsbrist och saknad av kravställning. Boverket (2018) menar
också att kunskapsbrist är det främsta skälet till att LCA inte används i
organisationer. Utifrån intervjustudien som genomfördes kan slutsatsen dras att
det är ovanligt att fastighetsbolag i Norr- och Västerbotten använder sig av LCA.
Användningen av LCA är låg i hela Sverige enligt Boverket (2016b). De
nackdelar som bland annat Rydh et al. (2002) nämner såsom att LCA kräver stor
kunskap och är resurskrävande är några av de farhågor som många av de
intervjuade fastighetsbolagen nämner.
Myndigheter såsom Boverket (2018) tror att framtida styrmedel kommer behöva
skärpas för att LCA ska komma att användas, där kravet på klimatdeklaration är
en del av att införa LCA, liksom annan forskning som menar att LCA är ett
viktigt fokusområde för att uppnå hållbart byggande. Flertalet av de intervjuade
fastighetsbolagen tror att genom att visa på de ekonomiska fördelarna med att
använda sig av LCA samt att göra analyserna lättare att genomföra, till exempel
genom att integrera information om LCA till dataprogram, skulle LCA kunna bli
ett verktyg vid beslutsfattande vid nybyggnation av flerbostadshus för
fastighetsbolagen verksamma i Norr- och Västerbotten.
6.2

Rekommendation för vidare studier

Inom ramen för denna studie har intervjuer med sju stycken fastighetsbolag
verksamma i Norr- och Västerbotten utförs. En fortsättning på denna studie
skulle kunna vara att kartlägga fler fastighetsbolag. Det hade även varit
intressant att göra en studie för fastighetsbolag verksamma i större städer där fler
och större byggprojekt förekommer. Det hade även varit intressant att se ifall
studien hade gett någon skillnad om fastighetsbolag eller byggherrar som inte
bygger för att förvalta bostaden själva intervjuades. Fastighetsbolaget som
använde LCA i denna studie använde sig av industriellt byggande, det hade även
varit intressant att veta om applicering av LCA på ett byggnadskoncept eller
byggnad som helhet är lättare vid ett industriellt byggande än ett traditionellt
byggande.
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Intervjuguide

Bilaga B

Resultat av enkätundersökning
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Bilaga A

INTERVJUGUIDE
NAMN:
BEFATTNING:
FÖRETAG:
Beslutsfattandet i dagsläget
Hur går beslutsfattandet angående nyproduktion av flerbostadshus till i
organisationen idag?
Vilka är delaktiga i beslutet?
Vad är det för entreprenörsform som valts och varför? Tror du att
entreprenörsform påverkar hur beslutsfattandet angående nyproduktion av
flerbostadshus går till? Varför?
Vad för faktorer och kriterier vägs in i beslutet angående nyproduktion av
flerbostadshus? Varför?
Vilka kriterier anser ni vara av störst värde? Varför? Vad är det som
påverkar värdet av kriterierna, hur prioriteras dessa?
Vad för miljöaspekter tas i beaktande vid beslutsfattande för nyproduktion av
flerbostadshus idag?
Livscykeltänkande i företaget/organisationen
Vad har företaget för miljöpolicy idag och hur ser den ut?

Vad innebär hållbart byggande och förvaltande för Er och Hur arbetar ni
för ett hållbart byggande?

På vilket sätt och i vilken utsträckning arbetar ni med ett livscykeltänk?
Ser ni några utmaningar med att uppnå ett hållbart byggande?
Tror ni att miljöfrågor kommer att spela större roll i framtiden för er som
fastighetsbolag? På vilket sätt och varför?
Användandet av LCA
Har ni i er organisation någon gång använt livscykelanalys (LCA) som
underlag för att fatta beslut om val av utformning av ett byggnadskoncept
eller en byggnad?
Om ja:
Hur/På vilket sätt använder företaget sig av LCA idag?
Hur och av vem har använd LCA utförts?
Har hela byggnadskonceptet/byggnaden eller delar av
byggnadskonceptet/byggnaden beaktats vid LCAn? Varför har dessa delar
beaktats? Vad för faktorer påverkar dessa kriterier?
Vad för fördelar eller nackdelar har ni upplevt vid användandet av LCA vid
beslutsfattande för nyproduktion av flerbostadshus?
Kommer LCA fortsatt användas vid beslutsfattande inom företaget vid
nyproduktion av byggnader? Varför?
Upplever ni att standarden/kvalitén på den färdiga byggnaden är högre då
LCA har använts? På vilket sätt och varför?
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Har tidigare erfarenheter spelat roll i användandet av LCA vid
beslutsfattandet för nyproduktion av flerbostadshus? På vilket sätt har
erfarenhetsåterföringen fungerat?
Tror du att användandet av LCA för er som fastighetsbolag skulle öka om
LCA användes genom datainformationsmodeller?
Om nej:
Varför använder företaget inte LCA vid beslutsfattande för nyproduktion av
flerbostadshus?
Vad för kunskaper om LCA skulle ni som fastighetsbolag behöva för att
använda detta vid beslutsfattande? - Varför?
Om datainformationsmodeller användes för LCA tror du att incitamentet till
att använda LCA vid beslutsfattande skulle se annorlunda ut i er
organisation? På vilket sätt? (komma igång snabbare med LCA)
Vad skulle kunna få er som fastighetsbolag att använda LCA vid
beslutsfattande vid nyproduktion av flerbostadshus?
- Varför?
Har den nyproducerade byggnaden som valts på annat sätt miljöcertifieras
eller genomgått någon miljöprövning/anvisning.
Har annan miljöaspekt (miljöcertifiering etc.) vägts in vid beslutsfattande om
nyproduktion av flerbostadshus? Vad för någon och varför?

Bilaga B

RESULTAT AV ENKÄTUNDERSÖKNING

Vid Ja:
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Vid Nej:

1 – låg, 5 - hög
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