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SAMMANFATTNING
	

	

Byggsektorn är en stor bidragande faktor till växthusgasutsläpp och hållbart 

byggande bör ta större plats på byggmarknaden. Att få en samsyn runt hållbart 

byggande är en stor utmaning då det finns många splittrade aktörer inom sektorn som 

ska få en gemensam målbild över vad hållbart byggande är. Detta examensarbete 

avser att bidra med ökad kunskap gällande utmaningar som byggsektorn står inför 

inom hållbart byggande. Detta genom att studera samsynen gällande mål och 

aktiviteter; om var vi är på väg, hur vi ska ta oss dit och vilka utmaningar som kan 

identifieras genom eventuella glapp mellan mål och aktiviteter samt mellan olika 

aktörers syn på detta.  

 En omvärldsanalys genomfördes som visade på målbilder grundade i 

myndigheters-, byggbranschorganisationers- och forskares perspektiv. Med stöd av 

backcasting-metoden sammanställdes detta till en målbild om var Sverige bör vara år 

2050 med fokus på växthusgasutsläpp, energiförbrukning, energianvändning samt 

avfall. Med utgångspunkt i denna identifierades de aktiviteter som myndigheter, 

byggbranschorganisationer och forskare anser ska leda till att nå målbilden. 

Backcasting-metoden utgör en central del i analysen av resultatet från 

omvärldsanalysen och bidrar till en diskussion om var det potentiellt kan finnas glapp 

eller olika och motstridiga uppfattningar om hållbart byggande med särskilt fokus på 

styrmedel. Med särskilt fokus på styrmedel avses var styrmedel kunnat identifieras, 

var det saknats och var det skiljts sig åt i uppfattningen om vilka styrmedel som 

behövs. Återigen med stöd av backcastingen diskuteras den sammanställda målbilden 

och de identifierade aktiviteterna sedan ur ett företagsperspektiv med stöd av 

resultatet från en intervjustudie med fyra byggaktörer.  

Slutsatser som kunnat dras är att inom vissa aktiviteter finns inte styrmedel 

identifierade utifrån alla perspektiv. I omvärldsanalysen identifieras styrmedel som 

något som ska ge incitament till begränsning eller ökning av en vara eller tjänst och en 

brist på styrmedel skulle kunna vara resultatet av olika eller motstridiga uppfattningar 

gällande vem eller vilka som ska bidra med det.  

Utifrån omvärldsanalysen, backcastingen och intervjustudien kan det urskiljas 

att det finns en övergripande samsyn runt målbilder, mindre samsyn runt vägen dit 
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och på vem eller vilka som ska ansvara för att aktiviteterna på vägen dit ska 

genomföras. Mycket av det aktörerna nämner och pratar om går att koppla samman 

och väva in i aktiviteterna samt den sammanställda målbilden för år 2050, och mycket 

av det som identifierats i omvärldsanalysen tas hänsyn till av aktörerna. 

 Slutligen kan resultatet av omvärldsanalysen, backcastingen och intervjustudien 

tolkas som att det kommer krävas tydligare styrmedel för att kunna knyta ihop säcken. 

Detta inte bara för att uppnå den sammanställda målbilden utan för att skapa en större 

överensstämmande bild av det hållbara byggandet i Sverige mellan olika aktörer. 



	 IV	

ABSTRACT
	

	

The construction sector is a major contributing factor to greenhouse gas emissions and 

sustainable construction should take greater role in the construction market. Gaining 

a consensus on sustainable construction is a major challenge as there are many torn 

players in the sector who will have to have a common goal of what sustainable 

construction is. This thesis aims to contribute with increased knowledge regarding 

challenges that the construction sector is facing in sustainable construction. This by 

studying the consensus regarding goals and activities; about where we are going, how 

to get there and what challenges can be identified through possible gaps between goals 

and activities and between different actors' views on this. 

A surrounding world analysis was carried out, which showed goals based on the 

perspective of government, construction industry and researchers. With the support 

of the backcasting method, this was compiled into a common goal of where Sweden 

should be in 2050 with a focus on greenhouse gas emissions, energy consumption, 

energy use and waste. Based on this, the activities that the authorities, construction 

industry organizations and researchers believe should lead to reaching this common 

goal were identified. The backcasting method is a central part of the analysis of the 

results from the surrounding world analysis and contributes to a discussion of where 

there may potentially be a gap or different and contradictory perceptions of 

sustainable construction with particular focus on policy instruments. A focus on policy 

instruments refers to where policy instruments could be identified, where they might 

be missing and where the perception of which policy instruments are needed differs 

between them. Again, supported by the backcasting method, the common goal and 

the identified activities are then discussed from a business perspective, supported by 

the results of an interview study with four building actors. 

Conclusions that can be drawn are that within certain activities, policy  

instruments have not been identified from all perspectives. In the surrounding world 

analysis, policy instruments are identified as something that should provide incentives 

for limiting or increasing an item or service and a lack of policy instruments could be 

the result of different or contradictory perceptions regarding who should contribute 

with it. 
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From the surrounding world analysis, the backcasting and the interview study it can 

be distinguished that there is an overall consensus on goals, less consensus around the 

path to get there and on whom or who should be responsible for ensuring that the 

activities on the way there are carried out. Much of what the building actors mention 

and talk about can be linked and woven into the activities as well as the common goal 

for 2050, and much of what has been identified in the surrounding world analysis is 

considered by the actors. 

Finally, the results of the surrounding world analysis, the backcasting and the 

interview study can be interpreted as requiring more clearer means to truly make it 

work. This not only to achieve the overall goal, but to create a larger, consistent picture 

of the sustainable construction in Sweden between different actors. 
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1	 INLEDNING 
	

Följande kapitel beskriver bakgrunden till arbetet, arbetets syfte och mål samt avgränsningar.  

	

1.1	 BAKGRUND	
 

Mänskligheten står inför en utmaning när det gäller klimatförändringar. Såväl globala 

som nationella mål lägger tonvikten på ett minskat utsläpp av växthusgaser för att 

förmå den globala uppvärmningen att ligga under 2 °C. Byggsektorn är en stor 

bidragande faktor till växthusgasutsläppen och hållbart byggande bör ta större plats 

på byggmarknaden. Sveriges officiella redovisning av växthusgasutsläpp för år 2015 

uppgick till 53,7 miljoner ton uttryckt i koldioxidekvivalenter, varav koldioxidutsläpp 

motsvarade 80 procent av detta (Swedish Environmental Protection Agency, 2017). 
Enligt Informationscentrum för hållbart byggande (u.å.) och initiativet Bygg 

klimatsmart ansvarar byggsektorn för 18 procent av växthusgasutsläppen idag, detta 

motsvarar lika mängd växthusgasutsläpp som de bilar vi kör släpper ut. Byggsektorn 

återvinner dessutom bara 9 procent av allt sitt byggavfall medan de ansvarar för 31 

procent av vårt lands avfall (Informationscentrum för hållbart byggande, u.å). Detta 

är en tydlig indikator på att det finns förbättringsbehov inom byggbranschen kopplat 

till hållbart byggande och en hållbar utveckling. 
Sanne (2012) påpekar att Sverige är ett av få länder i världen som har potentialen 

att sikta högt och utforma mål med avseende på hantering av utsläpp. Vissa av dessa 

steg och mål har redan formulerats, däribland Fossilfritt Sverige.  

Myndigheter, byggbranscher, forskare och byggaktörer har alla en roll att spela 

i detta för att tillsammans kunna genomföra de nödvändiga åtgärder som krävs. 

Samverkan mellan aktörer inom byggbranschen är en viktig del av ett hållbart 

byggande där det redan nu kommer krävas ett nytänkande från samtliga inblandade. 

IVL Svenska Miljöinstitutet (2018) menar på att det måste börja byggas på ett annat 

sätt än tidigare för att möta den politiska viljan om att bygga mer, bygga 

kostnadseffektivt, bygga snabbt och bygga hållbart.  Något som däremot kan hindra 

en fortsatt utveckling av hållbart byggande i Sverige är potentiella olikheter och 

motstridigheter inom byggsektorn men även mellan myndigheter, forskning, 
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byggbranschorganisationer och byggaktörer. Att få en samsyn runt hållbart byggande 

är en stor utmaning då det finns många splittrade aktörer inom sektorn som på något 

sätt ska få en gemensam målbild över vad hållbart byggande är (IVL Svenska 

Miljöinstitutet, 2018). Det kan finnas en problematik i att myndigheter tar beslut som 

ska efterföljas av branscher och byggaktörer om det saknas verktyg att utföra det. 

Andra svårigheter kan finnas där byggaktörer önskar se utvecklingen på ett visst sätt 

medan forskning och myndigheter inte delar den uppfattningen eller inte hunnit 

komma dit än. Det kan krävas incitament och styrmedel från myndigheter och 

forskning för att byggbranschen ska kunna genomföra nödvändiga åtgärder, och vice 

versa, och det är därför viktigt att identifiera var potentiella olikheter mellan dem finns 

och var det saknas styrmedel. Att förhålla sig till en gemensam målbild kan bidra till 

att visionerna om hållbart byggande faktiskt blir verklighet (IVL Svenska 

Miljöinstitutet, 2018). 

Gröndahl och Svanström (2010) tar upp organisationen Det Naturliga Steget som 

grundades av svensken Karl-Henrik Robèrt 1989. Organisationen trycker på att man 

ska implementera de fyra systemvillkoren i sitt strategiska arbete genom att bland 

annat använda sig av backcasting-metoden vid planeringsarbete (Gröndahl & 

Svanström, 2010). Backcasting-metoden möjliggör planering utifrån vart vi vill befinna 

oss i framtiden, inte vart vi förutspår att vi är på väg (Gröndahl & Svanström, 2010). 

Backcasting är därmed ett bra verktyg att använda sig av då utgångspunkten ligger i 

en gemensam målbild i framtiden. Genom att föreslå aktiviteter som kan bidra till att 

uppfylla en gemensam målbild kan potentiellt olika uppfattningar inom dessa 

aktiviteter studeras och uppmärksammas. 

	

1.2	 SYFTE	OCH	MÅL	
 

Detta examensarbete avser att bidra med ökad kunskap gällande utmaningar som 

byggsektorn står inför inom hållbart byggande. Detta genom att studera samsynen 

gällande mål och aktiviteter; om var vi är på väg, hur vi ska ta oss dit och vilka 

utmaningar som kan identifieras genom eventuella glapp mellan mål och aktiviteter 

samt mellan olika aktörers syn på detta. I denna rapport kommer detta att diskuteras 

utifrån myndigheters-, byggbranschorganisationers- och forskares uppfattning om 



	 3	

målbilder för ett hållbart byggande i Sverige år 2050 samt vilka aktiviteter som krävs 

för att uppnå dem. Med stöd av backcasting-metoden diskuteras dessutom det 

sammanställda resultatet av kartläggningen från myndigheter, 

byggbranschorganisationer och forskning utifrån fyra byggaktörers perspektiv för att 

undersöka deras strävan och hur de ska göra för att nå dit. 

Mer specifikt är målet med examensarbete att, med särskilt fokus på styrmedel: 

 

• Kartlägga vilka målbilder som har identifierats utifrån myndigheter, 

byggbranschorganisationer och forskning för att Sverige ska uppnå ett hållbart 

byggande till år 2050. Detta redovisas i avsnitt 3 Omvärldsanalys samt avsnitt 

4 Backcasting. 

• Identifiera de aktiviteter myndigheter, byggbranschorganisationer och forskare 

anser ska leda till att nå kartlagda målbilder från punkt ett. Detta redovisas i 

avsnitt 3 Omvärldsanalys samt avsnitt 4 Backcasting. 

• Sammanställa och analysera resultaten från punkt ett och punkt två ovan med 

stöd av backcasting-metoden. Backcasting-metoden utförs i flera steg där det 

handlar om att ta fram en sammanställd målbild för hållbart byggande i Sverige 

2050, beskriva nuläget samt fungera som ett verktyg för diskussion om var det 

potentiellt kan finnas glapp eller olika och motstridiga uppfattningar om hur 

den sammanställda målbilden för år 2050 ska uppnås. Detta inom såväl de 

uppsatta målen som identifierade aktiviteter från omvärldsanalysen. Detta 

redovisas närmare i avsnitt 4 Backcasting. 

• Slutligen, med utgångspunkt i backcastingen baserad på omvärldsanalysen 

göra en jämförelse mot verkligheten. Detta görs genom att prova resultaten från 

omvärldsanalysen genom fyra intervjuer med byggaktörer och undersöka vad 

de säger behöver göras och vad de själva gör för att uppnå det. Detta diskuteras 

också mot var det potentiellt kan finnas glapp eller olika och motstridiga 

uppfattningar om hållbart byggande. Detta redovisas i avsnitt 5 Intervjustudie 

samt avsnitt 6 Diskussion. 
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1.3	 AVGRÄNSNINGAR	
	

Omvärldsanalysen har fokuserats kring internationella och nationella hållbarhetsmål 

med tydlig koppling till växthusgasutsläpp, energiförbrukning, energianvändning 

samt avfallshantering där samtliga fokusområden kan kopplas till byggande. Den 

sociala aspekten av hållbarhet bortses från i detta examensarbete på grund av den mer 

direkta kopplingen mellan växthusgasutsläpp, energiförbrukning, energianvändning, 

avfallshantering och byggande. Den sociala aspekten kan knytas an till hållbart 

byggande i termer av bland annat utformning av byggnader och dess omgivningar, 

likaså människans samspel med naturen. Detta bortses ifrån då fokus inte lagts på 

utformningen av hållbara byggnader utan på klimatpåverkan från byggandet, 

förvaltningen och brukandet samt rivning. 

 Det har gjorts ett urval av miljömål där mål som behandlar försurning, 

övergödning, luft, vatten, jordbruk och biologisk mångfald bortsetts ifrån då vissa 

saknar direkt koppling till hållbart byggande eller kan påverkas positivt av minskade 

utsläpp av växthusgaser.  

 Slutsatserna som kommer dras utav detta examensarbete kommer därför utgå 

ifrån de olikheter som uppstår mellan myndigheter, byggbranschorganisationer, 

forskning och byggaktörer gällande växthusgasutsläpp, energiförbrukning, 

energianvändning och avfallshantering.  



	 5	

2	 METOD	
	

Följande kapitel förklarar val av metod samt tillvägagångssättet för de olika delarna av arbetet. 

 

2.1	 METODVAL	
 

Detta examensarbete kommer utgå ifrån en omvärldsanalys, backcasting samt en 

intervjustudie som resulterar i en diskussion om olika och potentiellt motstridiga 

uppfattningar med fokus på styrmedel. År 2050 har valts som det år examensarbetet 

kommer utgå ifrån att studera som slutpunkt. Detta eftersom att det är inom en relativt 

greppbar framtid och för att flertalet stora miljömål riktar sig till det året eller i 

närheten av det året.  

Omvärldsanalysen genomförs för att kunna kartlägga nationella och 

internationella hållbarhetsmål med fokus på växthusgasutsläpp, energiförbrukning, 

energianvändning och avfall hos myndigheter, branschorganisationer och forskare. 

Omvärldsanalysen visar på målbilder grundade i myndigheters-, 

branschorganisationers- och forskares perspektiv och dessa sammanställs i en 

gemensam målbild för år 2050. Utifrån målbilden 2050 identifieras aktiviteter som 

myndigheter, branschorganisationer och forskare pekar på som tänkbara åtgärder och 

vägar för att nå målbilden. Backcasting-metoden utgör en central del i analysen av 

resultatet från omvärldsanalysen och bidrar till en diskussion om var det potentiellt 

kan finnas glapp eller olika och motstridiga uppfattningar om hållbart byggande med 

särskilt fokus på styrmedel. Backcasting är en metod som utgår ifrån ett önskat 

framtidsscenario där identifiering av aktiviteter som uppfyller framtidsscenariot tas 

fram (Gröndahl & Svanström, 2010). Backcasting används ofta när ett önskat 

framtidsscenario inte ser ut att inträffa baserat på nulägesprognoser (Höjer & 

Mattsson, 2000). Utgångspunkten för backcasting ligger i framtiden och arbetsgången 

sker bakåt i tiden. 

En intervjustudie med fyra byggaktörer genomförs för att kunna belysa 

respektive aktörs uppfattning om hållbart byggande i Sverige, idag och i framtiden, 

och för att få ett mer företagsnära perspektiv på resultatet från omvärldsanalysen och 

aktiviteterna från backcastingen. Detta för att  kunna prova och ställa resultaten mot 

varandra. Intervjuerna utförs dessutom för att undersöka vad aktörerna behöver av 
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varandra för att driva utvecklingen av hållbart byggande framåt. Styrmedel 

identifierade genom intervjustudien jämförs med styrmedel identifierade från 

omvärldsanalysen för att undersöka var de linjerar med varandra och var det 

potentiellt skiljer sig i uppfattning. Det empiriska materialet kopplas på så sätt 

samman med omvärldsanalysen och potentiella utmaningar kan belysas. 

Utifrån insamlingen av det empiriska materialet har metodvalet fallit på en 

kvalitativ ansats. Holme och Solvang (1997) beskriver att en central skillnad mellan 

kvalitativ och kvantitativ metod är förståelsen för helheten och sammanhang snarare 

än till generaliseringar. Kvantitativ metod ser till statiska mätmetoder samt inbegriper 

ett större fokus på forskaren (Holme & Solvang, 1997). Flexibiliteten som fås ur en 

kvalitativ metod kan öppna upp för nya frågeställningar under intervjuerna och på så 

sätt bidra till en ökad förståelse av respondenternas ställning och situation (Holme & 

Solvang, 1997). I detta examensarbete är det viktigt att få en förståelse för helheten för 

att kunna dra slutsatser gällande de potentiellt olika och motstridiga uppfattningarna 

inom hållbart byggande.  

	
2.2	 OMVÄRLDSANALYS	
 

Först och främst studeras och kartläggs mer övergripande globala mål som haft 

betydelse för hållbart byggande genom offentliga hemsidor såsom Regeringskansliet, 

Europeiska kommissionen, FN, Naturvårdsverket, Energimyndigheten, 

Upphandlingsmyndigheten och Boverket. Dessa valdes för att de innehar betydande 

roller för byggandet och beslutsfattandet av det hållbara byggandet i Sverige. Därefter 

bryts fokus ned till att studera EU:s hållbarhetsmål såsom 2020-strategin och Agenda 

2030 samt verktyg för att nå målen som gäller inom EU. Svenska myndigheters 

perspektiv på hållbart byggande tar sedan över där nationella mål för Sverige beskrivs 

närmare. Nationella klimatramverk och miljömål studeras samt hur Agenda 2030 

beaktas i Sverige genom bland annat Regeringskansliets hemsida. Insatser från 

myndigheter för att uppnå ramverket, miljömålen och Agenda 2030 beskrivs innan ett 

antal regeringsinitiativ kopplade till hållbart byggande studeras.  

Fokus skiftar sedan till byggbranschorganisationers perspektiv och vad de har 

satt upp för mål och visioner samt insatser som önskas och förväntas. 



	 7	

Branschorganisationer som valdes att titta på är Sveriges Byggindustrier, 

Byggherrarna, Skogsindustrierna, Sveriges Arkitekter, Svensk Byggplåt, Svensk 

Betong och Jernkontoret. Dessa valdes för att samtliga har koppling till det hållbara 

byggandet i Sverige, företräder ett större antal företag samt koppling till 

intervjuobjekten. Fler branschorganisationer som kan ha koppling till hållbart 

byggande kunde inte hittas inom tiden för detta examensarbete och fler har därför inte 

beaktats. Vissa branschorganisationer, såsom till exempel Sveriges Byggindustrier, 

finns med i större omfattning då större tydlighet gällande hållbarhetsmål och insatser 

har kunnat identifieras. Färdplanerna inom Fossilfritt Sverige studeras också i detta 

avsnitt för bygg- och anläggningsbranschen, cement- och betongbranschen samt 

stålindustrin, dessa hämtas från Fossilfritt Sveriges egna hemsida. Även 

miljöcertifieringar beskrivs närmare under branschorganisationsavsnittet, med 

särskilt fokus på Miljöbyggnad som nämnts av aktörer i intervjustudien. Data gällande 

Miljöbyggnad hämtas från Sweden Green Building Council. 

Sista perspektivet att behandlas är forskning, som har valts att fokusera kring 

framgångsfaktorer och fallgropar inom hållbart byggande genom vetenskapliga 

artiklar. Forskning hämtas från vetenskapliga artiklar från Elsevier, Emerald Insight 

och universitetsbibliotekets databas samt Google Scholar. Sökord för detta har varit 

bland annat sustainable building, sustainable construction och sustainable 

construction management. De vetenskapliga artiklarna valdes utefter citationsmängd 

i samt relevans till ämnet. Genom att först läsa artikelns abstract kunde det avgöras 

om artikeln var relevant för fortsatt läsning och ämnet. Relevansen säkerställdes också 

genom att så gott det går använda artiklar som kunde ha betydelse för hållbart 

byggande i Sverige, det vill säga vara applicerbara på det svenska byggandet och dess 

utveckling. Vidare studeras forskning rörande cirkulär ekonomi efter att detta 

uppmärksammats från såväl myndigheter som branscher samt klimatneutralitet och 

vad det kan kräva i form av ny teknik. 

	
2.3	 BACKCASTING	 	
 

Gröndahl och Svanström (2010) beskriver fyra steg mot backcasting där första steget 

är att beskriva de kriterier som uppfyller framtidsscenariot. Andra steget är en 
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nulägesanalys som är kopplat till kriterierna i steg ett, hur ställer sig nulägesanalysen 

mot kriterierna? Steg tre handlar om att ta fram möjliga framtida utfall för dessa 

kriterier och steg fyra beskriver hur aktiviteter som uppfyller utfallen systematiskt tas 

fram genom att utgå från framtiden och arbeta sig bakåt till nutid. (Gröndahl & 

Svanström, 2010) 

Inom steg tre handlar det om att fylla glappet mellan steg ett och steg två. Viktiga 

åtgärder och viktiga aktörer ska identifieras. Det är också viktigt att analysera 

aktiviteterna som tas fram för att säkerställa långsiktiga vinster istället för kortsiktiga 

förluster. (Klimat 2030, 2015) 

Backcastingen kommer att utföras på ett mer icke-traditionellt sätt i detta 

examensarbete där fokus lagts på styrmedel och redan identifierade aktiviteter med 

koppling till styrmedel. Backcastingen fungerar som ett hjälpmedel till att analysera 

det som myndigheter, byggbranschorganisationer och forskning redan pekat på och 

huruvida de pekar på samma saker eller om det finns potentiellt olika och motstridiga 

uppfattningar gällande dessa aktiviteter. Backcastingen fungerar som en 

utgångspunkt i diskussionsavsnittet. 

Utifrån resultatet av omvärldsanalysen har de fyra stegen av backcasting använts 

och resultatet av detta presenteras i avsnitt 4. Kriterier som uppfyller den 

sammanställda målbilden för år 2050 samt kännetecken beskrivs. Nulägesanalysen 

genomförs genom att titta på vad omvärldsanalysen bidragit med för data gällande 

dagsläget, var myndigheter, byggbranschorganisationer och forskare menar att vi är 

idag och hur det står sig mot målbilden. Problematik som upplevs idag samt införda 

åtgärder och lösningar på detta identifieras tillsammans med glappen som måste fyllas 

i. De viktiga aktörerna är självfallet myndigheter, byggbranschorganisationer och 

forskare och viktiga åtgärder faller naturligt på styrmedel i och med fokuset för 

backcastingen. Aktiviteterna som sedan tas fram baseras på omvärldsanalysen genom 

att titta på vad för aktiviteter de olika perspektiven pekar på för att ta sig till målet, när 

dessa behöver ske och vilka styrmedel som föreslås. Identifierade aktiviteter sorteras 

i tidsordning och fylls på med egna framarbetade aktiviteter. De egna framarbetade 

aktiviteterna stämmer däremot överens med åtgärder som ansetts nödvändiga av 

myndigheter, byggbranscher och forskning men som inte målsatts. De har placerats, 
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tidsmässigt, efter var de anses göra störst inverkan. Vilka aktiviteter som är vilka 

presenteras i avsnitt 4.3.  

 

2.4	 INTERVJUSTUDIE	 	
	

Intervjustudien genomförs under slutet av arbetet med omvärldsanalysen då en 

uppfattning om internationella samt nationella hållbarhetsmål anses vara god. Val av 

aktörer till intervjustudien baseras på tydliga hållbarhetsprofiler i respektive 

företagsbeskrivning. Holme och Solvang (1997) uppmärksammar att respondenter 

vars kunskaper om ämnet kan antas vara goda kan öka informationsinnehållet men 

också ge förvrängda beskrivningar i och med deras medvetenhet rörande ämnet. 

Intervjuerna utförs med hjälp av ett intervjuunderlag med ett antal förbestämda frågor 

samt följdfrågor passande för situationen och utifrån respondentens svar. Intervjuerna 

genomförs som semistrukturerade intervjuer där kvalitativ analys kan användas för 

att tolka resultatet och öka kunskapen. En semistrukturerad intervju innebär att 

frågorna är förutbestämda och ställs i samma följd till samtliga respondenter 

(Academic Work, u.å.). Vissa frågor har däremot bytt plats i vissa intervjuer för att det 

fallit sig naturligt baserat på respondenternas svar på tidigare frågor. De flesta frågor 

är detsamma för samtliga respondenter för att kunna möjliggöra en jämförelse av 

deras svar men vissa frågor formuleras om för att passa respektive respondents yrke. 

Intervjuformen kan upplevas mer som ett samtal än en utfrågning men att en röd tråd 

ändå löper genom intervjun (Academic Work, u.å.). Intervjuerna hålls via Skype eller 

telefon då samtliga respondenter befinner sig på annan ort och spelas in för att kunna 

bearbetas och analyseras. Samtliga respondenter hålls anonyma för att svaren speglar 

deras personliga erfarenheter och uppfattningar och inte med säkerhet kan stå för hela 

företaget.  

Den kvalitativa analysen av intervjun behandlar olika infallsvinklar och ökar 

förståelsen för respondenternas olika perspektiv (Lantz, 2013). Det förtydligas att 

intervjuer ska bidra till relevant information som knyter an till det identifierade 

problemområdet (Lantz, 2013). Intervjuerna analyseras genom att sortera ut den 

empiriska datan kopplat till problemområdet utifrån ljudinspelningarna och 

sammanfattas till respektive aktörsperspektiv som diskuteras mot målbilden och 
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aktiviteterna. Vidare identifieras styrmedel inom svaren och diskuteras i relation till 

resultatet av backcastingen för att studera hur väl de stämmer överens eller om det 

finns glapp och potentiellt olika och motstridiga uppfattningar. 

 

2.4.1	 FÖRETAGSPRESENTATIONER	
	

Aktörerna inom intervjustudien motsvaras av en exploatör från ett kooperativt 

fastighetsföretag, en arkitekt från ett arkitektkontor väl inriktat på hållbart byggande, 

en konstruktör från ett av Sveriges ledande konsultföretag inom samhällsbyggnad 

samt en hållbarhetsschef från ett av Sveriges största byggbolag som får stå för 

entreprenörsperspektivet. 

 Exploatören bidrar till en hållbar framtid genom att bland annat stå bakom 

Fossilfritt Sverige, sätta solpaneler på alla nybyggnationer, miljöklassa samtliga hus 

med fler än två våningar enligt Miljöbyggnad Silver, testa ny klimatsmartare betong, 

utvecklat ett eget hållbarhetsvektyg samt Exploatörens egna miljöskola. Företaget 

säger sig ha ambitioner och långsiktiga planer på att utveckla hållbara bostadsmiljöer 

under hela byggnadens livscykel samt att de tagit fram fyra hållbarhetslöften som 

även är deras miljöpolicy. De vill bland annat utveckla företaget så att de blir ledande 

inom hållbar bostadsmiljö, utveckla ett arbetssätt som främjar ett hållbart samhälle 

samt att inspirera till att förbättra och förvalta miljön omkring oss. Exploatören ska 

bland annat bidra med miljötjänster, miljökunskap, begränsa utsläpp samt samarbete 

inom branschorganisationer. 

En välkomnande text på Arkitektens startsida informerar om ett starkt fokus på 

kretsloppslösningar och resurshushållning samt lång erfarenhet av att bedriva giftfritt, 

energieffektivt och klimatklokt byggande. Arkitekten beskriver på hemsidan några 

avgörande huvudpunkter för ekologi inom byggsektorn: att bygga sunda hus genom 

bland annat miljövänliga materialval och styrning utifrån miljömålen genom  

planerings- som byggprocessen, resurshushållning genom bland annat resurseffektiva 

byggnader och reducering av värmebehov och elanvändning, att sluta kretslopp 

genom förnybar energi och slutligen balans mellan natur och människa genom att 

bland annat miljöanpassa redan bebyggd miljö och att utgå ifrån platsens 

förutsättningar. 
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På konstruktörens hemsida beskrivs det att de arbetar med egna 

miljömålsättningar varav ett långsiktigt mål är att minska koldioxidutsläppen med 30 

procent till 2018 i jämförelse med 2009. Företaget arbetar även med 

klimatkompensation och bidrar årligen med stöd till plantering av regnskog som 

kompensation för sina årliga utsläpp. Företaget beskriver att deras medarbetare 

utvecklar långsiktiga lösningar och att samtliga tre dimensioner av hållbarhet beaktas 

samt att de bedriver ett internt hållbarhetsarbete som följer kraven för Global 

Reporting Initiative. Företaget anser i sin hållbarhetsredovisning från 2017 att den 

viktigaste delen är att minska växthusgasutsläppen genom de tjänster de levererar 

samt inom företaget.  

Entreprenörens vision är att bygga och producera för egen del såväl som för 

kunder med en så nära noll påverkan på miljön som möjligt samt att vara 

klimatneutrala till 2045 i hela värdekedjan. Företaget har även utvecklat en egen 

modell för uppföljning av utveckling inom fyra områden: klimat, energi, material och 

vatten. Företaget skriver att de redan idag bygger med lägre klimatpåverkan än vad 

lagkraven kräver. Enligt företagets miljöpolicy följs samtliga principer av 

medarbetarna: bygga grönt genom att erbjuda gröna lösningar och projekt, höga 

målsättningar för grönt byggande som höjs för varje år, hög kompetens genom 

utbildning, erfarenhetsbyte och utveckling av arbetet för att nå uppsatta miljömål, 

arbeta för att erbjuda gröna lösningar utöver det som är kravställt samt ställa höga 

krav på leverantörer, underentreprenörer och ytterligare partners. Företaget hanterar 

även de vanligaste förekommande miljöcertifieringarna. 

 

2.5	 METODKRITIK	
	

Holme och Solvang (1997) skriver att kvalitativa studier inte har lika stort fokus på 

reliabilitet som kvantitativa studier har då poängen med kvalitativa studier är att få 

en ökad förståelse för helheten och få en mer nyanserad bild av ämnet man studerar. 

Reliabiliteten avser hur representativ datan man har är (Holme & Solvang, 1997). Den 

insamlade datan till omvärldsanalysen kommer till stor del från hemsidor med 

anknytning till regeringskansliet, andra svenska myndigheter, Europeiska 

kommissionen eller branschspecifika hemsidor. Valet att använda dessa föll sig 
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naturligt i och med hög tillförlitlighet gällande miljömål inom Sverige och EU samt 

branschspecifikt kunnande. Tillvägagångssättet för att välja ut exakt vilken data som 

skulle användas var högst beroende av dess publiceringsdatum samt hur aktuella 

rapporter, målsättningar och strategier var. Det gjordes avvägningar inom 

datainsamlingen men risken med hemsidor som har en så pass stor informationsbank 

som till exempel regeringskansliet är att viktig data potentiellt kan missas.  

Forskningsperspektivet kan anses ha en lägre reliabilitet än omvärldsanalysen 

med avseende på mängden utvalda vetenskapliga artiklar, avsaknad av motsägande 

artiklar, artiklarnas ”citationsmängd” samt publikationsår. Validiteten med avseende 

på forskningen kan brista i och med att vissa artiklar är äldre. Det föreföll svårare än 

trott att hitta forskning som kunde kopplas till examensarbetet, mycket av de 

vetenskapliga artiklar som lästs har haft en för tydlig nisch i någon riktning eller blivit 

svår att koppla till det svenska byggandet. 

Backcasting-metoden valdes för att undvika problematiken kring den vanligare 

metoden forecasting. Enligt Höjer och Mattsson (2000) kan forecasting däremot 

behövas för att ge insikten om att backcasting behövs men gällande akuta problem, 

såsom klimatförändringar, är forecasting till liten nytta. Dreborg (1996) skriver att 

backcasting används vid komplexa problem som sträcker sig över en lång tid och likt 

Höjer och Mattsson (2000) anses forecasting inte vidare applicerbar på problematiken 

kring klimatförändringar. Forecasting och dess fokus på trender och prognoser kan 

faktiskt vara en del av att problemet inte har lösts (Dreborg, 1996). Backcasting-

metoden utförs inte på traditionellt sätt i detta examensarbete i och med fokuset på 

styrmedel och aktiviteterna som redan finns identifierade från myndigheter, 

byggbranscher och forskning. Detta kan leda till att potentiella motstridigheter utanför 

fokusområdet inte identifierats. Resultatet från detta examensarbete, som diskuteras 

med stöd av backcasting-metoden, kan därmed endast ses som en problematisering 

inom fokusområdet och hänsyn till detta ska tas vid fortsatt läsning. Även aktiviteter 

som kunnat bidra till att uppnå målbilden kan ha uteslutits eller förbisetts på grund 

utav fokusområdet.  

Aktiviteterna som identifierats kommer alla från myndigheter, 

byggbranschorganisationer och forskning, och för att undvika att det blir för abstrakt 

tas företagsperspektivet i beaktning. De fyra intervjuerna utfördes för att det skulle 
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kunna förhållas mer kritiskt till omvärldsanalysen. Däremot kan det inte dras några 

långtgående slutsatser baserat på enbart dessa fyra, ett större antal aktörer skulle ha 

behövts intervjuas i sådana fall. 

Holme och Solvang (1997) menar att intervjuer som sker ansikte mot ansikte är 

att föredra för att uppfatta respondentens ansiktsuttryck och kroppsspråk. Samtliga 

intervjuer utförs via Skype och telefon, där svaren från samtliga intervjuer anses vara 

tillförlitliga trots enbart verbala intervjuer. Samtliga intervjuer spelas in och detta ökar 

i sin tur reliabiliteten i och med möjligheten att gå tillbaka och lyssna på intervjun vid 

eventuella frågetecken. Reliabiliteten gällande intervjustudien anses också vara god 

utifrån nyanseringen av utvalda aktörer. Däremot kan svaren skilja sig åt mot hur 

andra aktörer, inte lika inriktade på hållbarhet, skulle besvarat frågorna. Validiteten 

anses också vara god men det som däremot kan ha påverkat validiteten mest är 

tolkningen av respondenternas svar. Holme och Solvang (1997) skriver att forskaren 

måste vara medveten om hur denne fungerar för att kunna förstå och tolka 

respondentens svar på bästa sätt. Inspelningen bidrar då till att kunna säkerställa 

svaren från respondenten men feltolkning kan fortfarande uppstå. 	
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3	 OMVÄRLDSANALYS	
	

Följande kapitel behandlar internationella och nationella hållbarhetsmål som ligger till grund 

för målbilden, backcastingen samt diskussionen. 

	
3.1	 BAKGRUNDEN	TILL	HÅLLBART	BYGGANDE	
	

Tack vare Brundtlandrapporten från år 1987 fick begreppet sustainable development 

eller hållbar utveckling genomslagskraft globalt. Rapporten behandlade en helhetssyn 

och ett globalt samarbete för att få bukt med de farliga klimatförändringarna som 

alltmer uppmärksammats. (Gröndahl & Svanström, 2010) 

	

3.1.1	GLOBALA	MÅL	
	

Brundtlandrapporten låg till grund för mycket som diskuterades vid FN:s 

miljökonferens i Rio De Janeiro 1992, där hållbar utveckling antogs som ett gemensamt 

globalt mål. Klimatkonventionen UNFCCC (United Nations Framework Convention 

on Climate Change) togs tillsammans med Agenda 21 fram under miljökonferensen 

och har haft stor betydelse i det fortsatta arbetet för hållbar utveckling där det betonas 

att hållbar utveckling inte endast gäller miljön utan att det även ska tas hänsyn till 

sociala och ekonomiska aspekter. (Gröndahl & Svanström, 2010)  

 

PARISAVTALET	
 
Vid COP 21 (Conference of the Parties) i Paris 2015 togs det idag aktuella Parisavtalet 

fram. Parisavtalet önskar säkerställa att en global uppvärmning på 2 °C inte 

överskrids, att föredra är att uppvärmningen hålls långt under 2 °C och gärna inte 

högre än 1,5 °C. Mer ingående binder avtalet alla länder till att fastställa bidrag för att 

minska den globala uppvärmningen. Bidragen kommer att rapporteras och 

kontrolleras var femte år där växthusgasutsläpp och upptag följs upp. Parisavtalet 

innefattar 29 artiklar varav Artikel 4 redogör för målet att under århundradets andra 

hälft jämställa mänskligt utsläpp med kolsänkornas förmåga till upptag. Den globala 

översyn som ska ske vart femte år med start 2023 redogörs i Artikel 14. Översynen ska 

tillhandahålla information om vad som krävs av respektive land för att uppnå målet 
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och kan komma att revidera det nationella bidraget om temperaturgränsen inte anses 

nås ur det arbete som rapporterats. (Prop. 2016/17:16) 

Med hänsyn till att alla länder inte kan bidra i samma utsträckning kommer 

förverkligandet av Parisavtalet se olika ut för olika länder.  Var och ett av de 

deltagande länderna sätter sina egna mål utefter deras förutsättningar, en skillnad som 

på sikt kommer att suddas ut mer och mer. De länder med sämre ekonomiska 

förutsättningar för att kunna bidra till utsläppsbegränsningarna kommer att få stöd i 

form av finansiering, kapacitetsutbyggnad eller tekniköverföring. (Regeringskansliet, 

u.å.a) 

 

AGENDA	2030	
	
2015 tog FN beslut om Agenda 2030, en handlingsplan med 17 globala mål och 169 

delmål för en hållbar utveckling till och med år 2030 (Naturvårdsverket, 2018a). Dessa 

hållbarhetsmål syftar till de tre dimensionerna av hållbarhet – miljö, ekonomi och det 

sociala. Bland dessa 17 mål beskrivs bland annat hållbar energi, omedelbart bekämpa 

klimatförändringarna samt hållbara industrier och innovationer (Regeringskansliet, 

u.å.b).  Agendans målsättning är att andelen förnybar energi ska öka väsentligt till och 

med 2030 samt att teknik och forskning ska underlätta för bland annat 

energieffektiviseringar genom globalt samarbete (Regeringskansliet, 2015a). Att 

bekämpa klimatförändringarna tydliggörs i delmålen i termer av klimatåtgärder som 

måste integreras i såväl politik som i planering, utbildning och medvetenhet gällande 

klimathotet samt främja åtgärdsutvecklingen i mindre utvecklade länder 

(Regeringskansliet, 2015b). Bland delmålen till hållbara industrier och innovationer 

återfinns delmålet att anpassa industrier till mer miljövänlig teknik och effektivare 

resursanvändning samt främja en hållbar industrialisering och innovation i 

utvecklingsländer (Regeringskansliet, 2015c). 230 globala indikatorer ska dessutom 

hjälpa till i uppföljningen av hållbarhetsmålen där dessutom fler indikatorer kan tas 

fram nationellt (Naturvårdsverket, 2018a). 

 Agenda 2030 trycker på att ett globalt samarbete är av största vikt, utvecklade 

industriländer kan förutom att påverka sin egna konsumtion och produktion bidra 

utvecklingsländer. Förhoppningarna med Agenda 2030 är att öka det internationella 
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samarbetet och därmed hitta nya vägar att gå genom samverkan och prioriteringar. 

(Naturvårdsverket, 2018a)  

 

3.1.2	 EU:S	MÅL	
 

Inför COP 21 i Paris och det stundande Parisavtalet godkändes den Europeiska 

unionens inlämnade förslag till nationellt bidrag. Bidraget gäller gemensamt för alla 

EU:s länder samt dess medlemsstater och innebär en minskning av växthusgasutsläpp 

på 40 procent till år 2030 i jämförelse med utsläppen 1990. (Prop. 2016/17:16)  

 
Tabell 1: EU:s mål, procentsats i jämförelse mot år 1990. 

År Växthusgasutsläpp Energiproduktion Förnyelsebar energi 

2020 -20 % -20 % +20 % 

2030 -40 % -27 % +27 % 

2040 -60 %   

2050 -80 %   
 

Förutom det nationella bidraget till Parisavtalet har EU satt upp delmål för år 2020, 

det så kallade klimat- och energipaketet som ingår i EU:s 2020-strategi samt ett delmål 

för år 2030. Dessa kommer att möjliggöra EU-målet för år 2050 vilket är att minska 

växthusgasutsläppen med 80 procent jämfört med 1990 och bli en klimatneutral 

ekonomi  (Europeiska kommissionen, u.å.a). Första milstolpen vid 2020 innefattar en 

minskning av växthusgasutsläppen på minst 20 procent i jämförelse med 

utsläppshalten år 1990 (Europeiska kommissionen, u.å.b). Genom effektiviseringar ska 

energianvändandet minska med 20 procent och ett skifte i energiproduktionen ska låta 

förnybara energikällor såsom sol-, vind- och vattenkraft uppta 20 procent av befintlig 

produktion (Europeiska kommissionen, u.å.b). Till år 2030 ska växthusgasutsläppen 

ha minskat med minst 40 procent jämfört med 1990, energiproduktionen ska ha 

minskat med 27 procent och förnybara energikällor ska ha ökat till 27 procent av den 

totala energiproduktionen (Europeiska kommissionen, u.å.c). Genom att uppnå EU:s 

målsättningar för 2040 upprätthåller EU sitt bidrag till Parisavtalet.  

 Inom byggnadssektorn ska det möjliggöras för en 90 procent minskning av 

växthusgasutsläpp till år 2050. Passivhuslösningar samt renovering och byte av 
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värme- och kylningssystem till förnyelsebara energikällor är tänkbara lösningar. 

Industrisektorn sägs kunna minska med 80 procent till år 2050 och tack vare CCS 

(Carbon Capture and Storage) är det möjligt även för industrier oförmögna att minska 

sina utsläpp att göra just detta. Tänkbara sådana industrier är stål- och 

cementindustrier som ansvarar för stora mängder koldioxidutsläpp idag. 

 (Europeiska kommissionen, u.å.a) 

 

UTSLÄPPSRÄTTER	
	
2005 infördes handelssystemet EU ETS (EU Emissions Trading System) för 

utsläppsrätter (Regeringskansliet, 2015d). Detta system möjliggör kort och gott för EU 

samt dess medlemsstater att handla med sina växthusgasutsläpp. En utsläppsrätt 

motsvarar 1 ton koldioxidekvivalenter eller motsvarande mängd kväveoxid och 

perflourkarboner (PFC) (Europeiska kommissionen, 2016). I praktiken innebär det att 

det satts ett tak för hur mycket växthusgaser som olika typer av anläggningar får 

släppa ut per år (Europeiska kommissionen, 2016). Anläggningarna kan syfta till 

industrier såsom kraftverk och produktionsanläggningar och motsvarar ungefär 

hälften av EU:s utsläppskällor från energikrävande industrier (Regeringskansliet, 

2015d). Exempel på sådana produktionsanläggningar kan vara stål- och 

cementindustrier. Sedan 2010 har även utsläpp från flygtrafik tagits med i EU ETS, 

dock med ett skilt utsläppstak (Naturvårdsverket, 2018b). 

Företag är fria att handla med sina utsläppsrätter för att undvika de stränga böter 

som ges om taket överskrids, detta genom att köpa utsläppsrätter av varandra och på 

så sätt hålla sig under gränsen (Europeiska kommissionen, 2016). Likaså kan ett 

företag som har oförbrukade utsläppsrätter sälja sitt överskott till andra företag eller 

spara det i en buffert för framtiden (Europeiska kommissionen, 2016). Varje år sänks 

taket vilket ställer krav på företagen att dels reducera sina utsläpp och dels investera i 

bättre teknik eller klimatvänligare energikällor (Europeiska kommissionen, 2016). 

Taket kommer att sänkas med totalt 21 procent till år 2020 jämfört med år 2005, 

exklusive utsläpp från flygtrafik som har en skild reduceringsnivå (Europeiska 

kommissionen, 2016). Nästkommande handelsperiod med start 2021 kommer 

motsvara en 43 procent sänkning för att uppnå EU:s klimatmål för år 2030 

(Naturvårdsverket, 2018b).  
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EU ETS ska genom en sänkning av taket och därmed en reducering av 

utsläppsrätter främja utvecklingen och användandet av ny och klimatsmartare teknik 

(Utsläppshandel.se, 2017). Allt eftersom taket sänks minskar antalet utsläppsrätter, 

priset går upp och slutligen är det mer lönsamt att investera i ny teknik eller 

produktion än att köpa utsläppsrätter (Utsläppshandel.se, 2017). Däremot resulterade 

åren 2008–2012 i ett överskott och ett sjunkande pris av utsläppsrätter, något som 

beslutades skulle regleras med hjälp av att senarelägga auktioneringen av 900 miljoner 

utsläppsrätter till 2019–2020 samt en marknadsstabilitetsreserv från och med 2019 

(Naturvårdsverket, 2018b).   

Mellan 2015 och 2016 hölls cement- och kalkindustrins utsläppshalt oförändrad 

medan järn- och stålindustriernas hade minskat med 5,1 procent. Reduceringen av 

växthusgasutsläpp från järn- och stålindustrier under 2016 förklaras i EEA:s rapport 

med ett överskott av stål till följd av överkapacitet från 2015. Överkapaciteten 

resulterade i en minskad stålproduktion 2016 och därmed en lägre utsläppshalt. EEA:s 

rapport visade också på att det fanns betydligt fler utsläppsrätter än efterfrågan i både 

cement- och kalkindustrin samt i järn- och stålindustrin. (European Environment 

Agency, 2017) 

Förutom att undvika överskott kommer marknadsreserven att underlätta i de fall 

där det finns en obalans mellan utbud och efterfrågan (Europeiska unionens råd, 

2017). Marknadsreserven kommer att reglera auktioneringen av utsläppsrätterna och 

upphäva de utsläppsrätter som överstiger tidigare års auktionering 

(Naturvårdsverket, 2018b). Överskottet har varit ett bestående problem sedan 2008, 

vilket har resulterat i låga priser på utsläppsrätterna och således mindre incitament för 

företag att köpa dem (Naturvårdsverket, 2018b). Meningen med utsläppsrätter är trots 

allt att det ska vara kostnadseffektivt för företag såväl som att det bidrar till minskad 

klimatpåverkan. 

 

3.2	 MYNDIGHETERS	PERSPEKTIV	PÅ	ETT	HÅLLBART	BYGGANDE	OCH	SAMHÄLLE	
	
3.2.1	AGENDA	2030,	RAMVERKET	OCH	MILJÖMÅLEN	
	

Sverige har arbetat med hållbarhetsfrågor sedan 90-talet, bland annat genom 

handlingsprogrammet Agenda 21. 1991 tog riksdagen beslut om miljöpolitiska mål 
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som 1999 blev grunden till de miljökvalitetsmål som finns idag. Vidare antogs år 2002 

landets första strategi för en hållbar utveckling som såg till att integrera de tre 

dimensionerna av hållbar utveckling. (Regeringskansliet, 2017)  

 

AGENDA	2030	
	
Statistiska centralbyrån fick i uppdrag av regeringen att tillsammans med olika 

myndigheter redovisa hur Sverige uppfyllt sina mål och delmål gentemot Agenda 

2030. Av de globala indikatorerna uppfyller Sverige 49 av 230 stycken, vilket 

motsvarar ungefär 20 procent. (Regeringskansliet, 2017)  

Målet är att Sverige ska bli världens första fossilfria land senast 2045 

(Regeringskansliet, 2018a). Detta innebär att Sverige ska ha ett nollprocentigt 

nettoutsläpp av växthusgaser till år 2045, vilket överträffar det internationella målet 

inom Agenda 2030 och sätter tonen för Sveriges bidrag till Parisavtalet. Utsläpp i 

samband med koldioxidintensiv förbränning och industriprocesser ansvarar för 

ungefär en tredjedel av Sveriges samlade utsläpp (Energimyndigheten, 2018b). 

  

KLIMATPOLITISKT	RAMVERK	
	
Gällande klimatåtgärder har Sveriges regering, förutom initiativet Fossilfritt Sverige 

som behandlas i kapitel 3.3.3 , tagit fram ett ramverk med ytterligare etappmål för 2030 

och 2040 (Regeringskansliet, 2018a).  

 
Tabell 2 Sveriges mål inom EU:s 2020-strategi samt inom ramverket, minsta procentsats i jämförelse mot år 1990. 

År Nettoutsläpp växthusgaser Övrig kompensation 

2020 -40 % 13 procentenheter 

2030 -63 % 8 procentenheter 

2040 -75 % 2 procentenheter 

2045 -85 %  
 

Ramverket säger att nettoutsläppen av växthusgaser ska vara noll år 2045 men att det 

i praktiken betyder att ett nettoutsläpp från verksamheter inom Sverige ska vara minst 

85 procent mindre än år 1990. För år 2030 bör växthusgasutsläppen ha minskat med 

minst 63 procent jämfört med 1990 och för år 2040 minst 75 procent mindre än 1990 
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(Naturvårdsverket, 2018c). Tilläggas ska att dessa reduceringar enbart gäller utsläpp 

som inte omfattas av EU ETS, däribland mindre industrier, bostäder och transporter 

(Naturvårdsverket, 2018c). Naturvårdsverket (2018d) skriver också att för att uppnå 

målet för 2030 får högst 8 procentenheter motsvaras av kompenserande åtgärder 

såsom investeringar i klimatprojekt i andra länder eller högre upptag från skog och 

mark, motsvarande procentenhet för år 2040 är 2. I relation till 1990 års utsläpp ska 

Sverige minska sina växthusgasutsläpp med 40 procent till 2020 där kompenserande 

åtgärder högst får motsvara 13 procentenheter (Naturvårdsverket, 2018c). 

 

SVERIGES	MILJÖMÅL	
	
Sveriges riksdag definierade 16 miljömål som även motsvarar Sveriges miljömässiga 

bidrag till Agenda 2030 (Naturvårdsverket, 2018a). De myndigheter som ansvarar för 

miljömålen har sedan 2017 även låtit uppföljningen kopplas samman med målen i 

Agenda 2030 (Regeringskansliet, 2017). Grunden för den svenska miljöpolitiken ligger 

i arbetet med de nationella miljösmålen samt generationsmålet och dess uppfyllnad 

(Naturvårdsverket, 2018d). Den svenska miljöpolitiken kan beskrivas likt en tratt där 

generationsmålet är det mest övergripande målet som sedan smalnas av till de mer 

konkretiserade miljömålen och etappmålen (Sveriges miljömål, u.å.a). 

Generationsmålet definieras som riktningen för miljöpolitiken, där det inom en 

generation ska ha skett en omställning av samhället var de stora miljöproblemen ska 

vara lösta utan att ha gett rekyleffekt i andra länder (Sveriges miljömål, u.å.b).   

Bland de 16 målen definieras till exempel målet begränsad klimatpåverkan av att 

halten växthusgaser från mänsklig påverkan i atmosfären ska reduceras för att 

säkerställa en hållbar utveckling (Sveriges miljömål, u.å.c). Målet giftfri miljö beskriver 

hur giftiga ämnen från produkter och material inte ska påverka varken hälsa eller 

ekosystem (Sveriges miljömål, u.å.d). Målet god bebyggd miljö definieras av att städer 

och samhällen ska bidra till god miljö, såväl lokalt som globalt (Sveriges miljömål, 

u.å.e). Det preciseras också att byggnader ska uppföras och renoveras på ett 

miljövänligt sätt och förnybar energi ska tillämpas (Sveriges miljömål, u.å.e). Av dessa 

16 miljömål kommer mest troligt bara två stycken uppnås eller vara i närheten av att 

uppnås, målen säker strålmiljö och skyddande ozonskikt (Sveriges miljömål, u.å.f). 
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Förutom miljömålen finns det även ett tjugotal etappmål som ska underlätta att 

nå miljömålen och generationsmålet. Etappmål finns uppsatta för miljömålet 

begränsad klimatpåverkan samt inom områdena, farligt avfall, farliga ämnen, 

biologisk mångfald, hållbar stadsutveckling och luftföroreningar. Etappmålen inom 

begränsad klimatpåverkan är bland annat utsläppsmålen uppsatta inom ramverket, 

se tabell 2, samt utsläppsmål inom transportsektorn, exklusive de utsläpp som räknas 

till EU ETS. Etappmålen inom området farligt avfall behandlar byggsektorn och 

insatser som kan göras för att öka återvinningen och återanvändandet av icke-farligt 

byggavfall med 70 viktprocent till år 2020. Inom området farliga ämnen behandlar 

etappmålen bland annat särskilt farliga ämnen, farliga ämnen i varor samt giftfria och 

resurseffektiva kretslopp vid återvinning av material. Etappmålen för biologisk 

mångfald behandlar ekosystemtjänster och värdena av biologisk mångfald medan 

etappmålen för hållbar stadsutveckling berör bland annat integrering av grönska och 

ekosystemtjänster i urbana miljöer. Etappmålet för luftföroreningar avser att minska 

de nationella utsläppen i linje med Europaparlamentets och rådets angivna 

reduktionsnivå. Flera av dessa etappmål ska vara uppfyllda senast 2018. 

(Naturvårdsverket, 2018e) 

Bygg- och fastighetssektorns ansvar för att minska klimatpåverkan är stort då 

uppgifter visar på att sektorn släppte ut drygt 11 miljoner ton koldioxidekvivalenter 

under 2015. Utsläppen motsvarar 18 procent av de totala växthusgasutsläppen i 

Sverige och förutom detta så ansvarar sektorn för 31 procent av Sveriges 

energianvändning samt 31 procent av landets avfall. Det ska inte glömmas att 

ytterligare dryga 9 miljoner koldioxidekvivalenter släpptes ut genom importvaror. 

(Boverket, 2018a) 

 Förutom utsläpp av växthusgaser ansvarar bygg- och fastighetssektorn för 

nästan en tredjedel av Sveriges totala energianvändning. Boverket (2018b) visar att 75 

procent av energianvändningen inom sektorn 2015 står för uppvärmning av 

byggnader, byggverksamhet i sig stod för endast 13 procent. Något som däremot talar 

för bygg- och fastighetssektorn gällande energianvändningen är att cirka 60 procent 

kommer från förnybar energi, svensk som importerad energi. (Boverket, 2018b).  
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Gällande avfall ansvarade Sverige för 8.9 miljoner ton avfall under 2014, 

motsvarande 31 procent av det totala avfallet i Sverige. 23 procent av allt farligt avfall 

härstammar dessutom från bygg- och fastighetssektorn. (Boverket, 2017)  

 

3.2.2	 INSATSER	FÖR	AGENDA	2030,	RAMVERKET	OCH	MILJÖMÅLEN	

	
AGENDA	2030	
	
Sveriges riksdag har tagit fram en handlingsplan för 2018–2020 för att bidra till både 

de nationella samt de internationella målen för Agenda 2030 (Sanne, 2012). 

Handlingsplanen syftar till att genom statliga insatser underlätta för en hållbar 

utveckling samt för samhällsaktörer (Sanne, 2012). 

   2016 tillsattes Agenda 2030-delegationen som har för avsikt att stödja regeringen 

i arbetet med Agenda 2030. Delegationen tog fram underlaget till handlingsplanen och 

ska fram till och med mars 2019 främja spridning av information och kunskap samt att 

förankra Agenda 2030 hos samhällsaktörer såsom myndigheter, landsting, inom 

forskning och inom civilsamhället. (Agenda 2030-delegationen, 2018) 

 Regeringens mål är att Sverige ska vara ledande i verkställandet av Agenda 2030 

och i och med den framtagna handlingsplanen är Sveriges målsättning 

överensstämmande med detta (Regeringskansliet, 2018a). Bland de 17 mål som finns 

inom Agenda 2030 behandlar handlingsplanen målet ”Säkerställa tillgång till 

ekonomiskt överkomlig, tillförlitlig, hållbar och modern energi för alla” genom bland 

annat energiöverenskommelsen som omfattar målet om att det ska vara 100 procent 

förnybar elproduktion till år 2040 och 50 procent effektivare energianvändning till 

2030 jämfört med 2005 (Regeringskansliet, 2018a). Enligt Energimyndighetens rapport 

”Vägen till 100 procent förnybart system” har Sverige goda förutsättningar till 100 

procent förnybar elproduktion och till en relativt låg kostnad (Energimyndigheten, 

2018a). Rapporten analysera olika vägar för att uppnå detta och val av optimala 

styrmedel påverkar vägen dit (Energimyndigheten, 2018a). Att försöka kartlägga 

elproduktionen år 2040 är omöjlig och identifiering av styrmedel har inte gjorts, det 

handlar dock om att se till ett systemperspektiv när det gäller samhällsekonomiska 

styrmedel (Energimyndigheten, 2018a). Energimyndigheten hanterar vanligtvis 

styrmedel såsom elcertifikat och utsläppsrätter (Energimyndigheten, 2018a). 
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Inom målet ”Bygga motståndskraftig infrastruktur, verka för en inkluderande 

och hållbar industrialisering samt främja innovation” tar handlingsplanen upp 

samverkansprogrammen Smarta städer, Cirkulär och biobaserad ekonomi samt 

Uppkopplad industri och nya material. Även strategin Smart industri tas upp som 

identifierat utmaningar inom bland annat digitalisering, hållbarhet och 

innovationskraft och vikten av dessa som konkurrenskraft. Smart industri 

understödjer också cirkulär ekonomi som återfinns i målet ”Hållbara konsumtions- 

och produktionsmönster”. Digitalisering och innovationskraft har identifierats som 

viktiga aspekter för ett hållbart samhällsbyggande och genom samverkansprogram 

och satsningar på forskningsinstitut bidras det till främjad innovationsförmåga. 

Handlingsplanen nämner också elcertifikat, innovationer inom transportsektorn samt 

initiativen Industriklivet och Klimatklivet.  (Regeringskansliet, 2018a) 

 Omställning till en cirkulär ekonomi är också något som handlingsplanen tar upp 

och det kan drivas på genom omställningen till ett fossilfritt samhälle. En av 

regeringen inrättad delegation ska stödja omställningen samt identifiera 

motsättningar och utbildnings- och informationsbehov. Andra centrala aspekter för en 

cirkulär ekonomi i Sverige är avfall, återvinning, utfasning av farliga ämnen samt ökad 

kunskap om träbyggande. (Regeringskansliet, 2018a) 

  

KLIMATPOLITISKT	RAMVERK	
	
Ramverket och tillåter kompenserande åtgärder för att lyckas med reduceringen av 

växthusgasutsläpp. För att reducera ned till nettonollutsläpp och till och med övergå 

till negativt nettoutsläpp kan kompensation ske genom ett högre upptag av koldioxid 

från skog och mark, reducering av utsläpp utanför Sverige eller genom CCS-teknik 

(Naturvårdsverket, 2018c). 

 För att uppnå negativt utsläpp av växthusgaser kan det komma att krävas 

påbyggnaden av CCS-tekniken, den så kallade BECCS-tekniken (Bio-Energy with 

Carbon Capture and Storage). I ett kommittédirektiv från regeringen beslutades det 

att en särskild utredare ska ansvara för att ta fram strategier för att uppnå ett negativt 

utsläpp av växthusgaser efter år 2045 och måluppfyllnaden av Fossilfritt Sverige 

(Regeringskansliet, 2018b). Utredaren kommer undersöka olika tänkbara åtgärder 

såsom bland annat BECCS-tekniken och potentialen till ökad kolsänka 
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(Regeringskansliet, 2018b). Utredaren ska också identifiera vilka hinder som finns 

gentemot CCS-tekniken och hur dessa kan undanröjas, potentiella lagringsplatser 

samt vilka incitament som krävs för en implementering av BECCS-tekniken 

(Regeringskansliet, 2018b).  

 

SVERIGES	MILJÖMÅL	
	
Gällande uppföljningen av miljömålen har ett antal indikatorer för varje mål tagits 

fram. Indikatorerna ska spegla utvecklingen mot miljömålen och grundar sig bland 

annat i statistik, provtagningar och studier (Sveriges miljömål, 2018a). Genom att se 

till dessa indikatorer ska utvecklingen enklare kunna följas och åtgärder kunna 

föreslås (Sveriges miljömål, 2018a). Indikatorer för generationsmålet är bland annat 

förnybar energi och miljömotiverade subventioner (Sveriges miljömål, 2018b).  

Boverket har tagit fram nationella miljöindikatorer med utgångspunkt i de 16 

miljömålen, bygg- och fastighetssektorn samt livscykelperspektiv. Dessa indikatorer 

ser till utsläpp av växthusgaser samt andra gaser och partiklar, energianvändning, 

skadliga kemiska produkter och avfall. Indikatorerna kan användas genom hela 

byggprocessen, från nyproduktion till drift, renoveringar, ombyggnader och rivning 

men avser endast nationell produktion och import. Boverket utgår ifrån ett 

livscykelperspektiv för att utreda sektorns miljöpåverkan där de bland annat tittar på 

den direkta miljöpåverkan från byggverksamheten, miljöpåverkan från 

byggprodukternas tillverkning, driftsrelaterad miljöpåverkan samt miljöpåverkan vid 

uppvärmning. (Boverket, 2018c)  

	
Figur 1 Källa Boverket (2018c) 
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 Boverket (2017) skriver att Sverige mest troligt uppnår 70 procent-målet för 

återvinning av bygg- och rivningsavfall som satts i EU och inom Sverige. För att med 

säkerhet kunna fastställa att målet uppnåtts krävs det dock en åtstramning i 

rapporteringen av avfallsflöden så att dessa kan tillgodoräknas. (Boverket, 2017) 

Det klimatpolitiska ramverket, Agenda 2030 och ytterligare nationella 

miljökvalitetsmål främjar såldes allihopa arbetet för Parisavtalets uppfyllnad 

(Regeringskansliet, 2017). 

 

3.2.3	 INITIATIV	
 

Inför klimatmötet i Paris tog regeringen fram initiativet Fossilfritt Sverige som syftar 

till att Sverige ska vara helt oberoende av fossila bränslen år 2045. Det ska fungera som 

en plattform där såväl kommuner som företag ska kunna föra en dialog och samverka 

för ett fossilfritt Sverige. (Fossilfritt Sverige, u.å.a) 

 Initiativet medför en deklaration som alla medverkande aktörer måste ställa upp 

på. Deklarationen innebär att visa på att Sverige har ambitionen att bli en av världens 

första fossilfria länder och att våra verksamheter ska bidra till detta. Det ska finnas 

tydliga mål för reduceringen av utsläpp samt att medverkande aktörer ska kunna visa 

upp vilka åtgärder som utförts för att reducera utsläppen. (Fossilfritt Sverige, u.å.a) 

 Inom initiativet Fossilfritt Sverige har färdplaner tagits fram för olika branscher 

som tillsammans ska underlätta att nå målet samt att bidra till ökad konkurrenskraft 

inom branscherna. Tillsammans ska färdplanerna identifiera svårigheter och förslag 

för att främja politiska handlingar och myndigheter att underlätta målet. Färdplaner 

finns bland annat inom betong- och cementbranschen, stålindustrin samt bygg och 

anläggningsbranschen och det är dessa som kommer beskrivas närmare i avsnitt 3.3. 

(Fossilfritt Sverige, u.å.b)  

Sedan 2015 har det funnits ett investeringsstöd kallat Klimatklivet, där till 

exempel företag, kommuner och bostadsrättföreningar har kunnat ansöka. 

Investeringsstödet främjar åtgärder för att minska koldioxidutsläppen och där 

klimatnyttan således varit hög per investerad krona. För tillfället är ansökan till 
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Klimatklivet stängd och det väntas beslutas om fortsatt stöd i kommande regerings 

budget 2019. (Naturvårdsverket, 2018f) 

 Industriklivet har tagits fram av Energimyndigheten och syftar till att ge stöd åt 

forskning, pilotprojekt, studier och investeringar gällande de processrelaterade 

utsläppen i samband med stora industrier såsom till exempel stål- och 

cementproduktion (Energimyndigheten, 2018b). 

	
3.2.4	BOVERKET	
 

Boverket beskrev 2012 i sin rapport ”Vision för Sverige 2025” hur byggandet i Sverige 

skulle se ut för år 2025. Visionen om ett hållbart byggande i termer av hur nya 

byggnader ska byggas beskrivs på ett sådant sätt att de bidrar till samhälle, landskap 

och stadsbild samt att byggandet är resurseffektivt och miljövänligt. Datoriserad 

projektering och god samordning beskrivs som faktorer för jämn kvalitet inom 

byggandet. Utfasning av farliga ämnen är nästintill löst och återvinning av 

byggmaterial är under god utveckling. Boverket beskriver också hur nya bostäder och 

kontor byggs med demonterbara komponenter för att möjliggöra förändring och 

anpassning utefter bostadssituation eller verksamhetsförändringar. 

Miljöcertifieringarna har reducerats till ett fåtal internationella sådana där regionala 

anpassningar finns och byggnader med certifiering är efterfrågade. Visionen sträcker 

även över den forskning och utveckling som ska komma ur bland annat 

klimatförändringar och energianvändning. Forskningen och utvecklingen leder till 

nya byggnadselement som ser till helheten av en byggnad genom ett applicerat 

livscykelperspektiv. (Boverket, 2012) 

 För att uppnå visionen för Sverige 2025 så beskriver Boverket ett antal åtgärder. 

Byggprocessen men även förvaltningen av en byggnad har ett genomgående 

miljöperspektiv med resurshushållning, utfasning av farliga ämnen och 

energieffektiviseringar. En anpassning till bostadsbehovet, klimatförändringar och 

väderförändringarna som det medför samt befintlig bebyggd miljö ses av Boverket 

som andra åtgärder för att uppnå visionen. Boverket beskriver även att dialogen 

mellan myndigheter samt bygg- och fastighetssektorn resulterar i en enighet gällande 

samordning, avfallsförebyggande åtgärder, utfasning av farliga byggnadsmaterial, 
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renovering av bostadsområden som uppnått sin livslängd samt den flexibla aspekten 

i demonterbara element, utveckling, förändring och återuppbyggnad. (Boverket, 2012) 

 Boverket tar upp nationella mål för byggande, långsiktigt hållbara byggnader, 

regelverk och styrmedel som genom ett livscykelperspektiv arbetar för effektiv 

resurshushållning och energianvändning samt god konkurrenskraft. (Boverket, 2012) 

 Boverket har tillsammans med Energimyndigheten tagit fram en strategi för 

energieffektiv renovering. Identifierade styrmedel för att uppnå detta är bland annat 

ekonomiskt stöd för renovering och energieffektivisering, byggregler, 

energideklarationer och boendedialoger. (Energimyndigheten, 2017) 

För att uppnå ett fossilfritt Sverige till 2045 har Boverket i uppdrag av regeringen 

tagit fram förslag på klimatdeklaration för byggnader. Klimatdeklarationen syftar till 

att öka kunskapen om livscykelanalyser och byggnaders klimatpåverkan samt att öka 

medvetenheten hos olika byggaktörer hur det kan minska sin klimatpåverkan. 

Boverket (2018d) skriver att det finns en obalans mellan byggherre och 

byggprodukttillverkare och lagförslaget om klimatdeklarationen ska således 

förebygga denna obalans. (Boverket, 2018d) 

Klimatdeklarationen ska inledningsvis gälla för flerbostadshus och lokaler 

medan småhus dröjer något år (Boverket, 2018d). Boverket (2018d) menar att 

införandet av kravet på klimatdeklaration kommer att påverka allt från byggherrar 

och entreprenörer till fastighetsägare och på så sätt möjliggöra en förändring av 

beteendet hos dem. Initialt kommer byggherrarna se sig om efter byggprodukter och 

åtgärder som har liten klimatpåverkan, arkitekter och produkttillverkare kommer 

därefter att påverkas av införandet av klimatdeklarationen (Boverket, 2018d). Det kan 

tänkas resultera i att det redan i projekteringsstadiet tas fram hållbara lösningar från 

såväl arkitekt- och konstruktörsidan. Reduceringen av koldioxidutsläpp förväntas bli 

mellan 10–20 procent jämfört med idag (Boverket, 2018d). 

 En förutsättning för att en klimatdeklaration ska kunna genomföras är att 

information och data gällande varornas miljöpåverkan finns tillgängliga (Boverket, 

2018d). Byggnadsdelarna som deklarationen ska behandla är bärande 

konstruktionsdelar, innerväggar samt klimatskärmen och tillsammans utgör de 80–90 

procent av klimatpåverkan som kommer ifrån produktskedet i byggprocessen 

(Boverket, 2018d). Det är just produktskedet, modul A1-A3 inom en byggnads 
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livscykel, som kommer vara startskottet för klimatdeklarationen där den europeiska 

standarden EN 15978 föreslås ska följas (Boverket, 2018d). Boverket (2018d) skriver att 

övriga moduler som kan innefatta bland annat byggproduktionsskedet eller 

användningsskedet önskas sättas i relation till en tidplan för att se när dessa kan läggas 

till i klimatdeklarationen. Klimatdeklarationen kan tidigast vara i bruk i januari 2021 

(Boverket, 2018d). 

 Förutom klimatdeklarationen ansvarar Boverket för ansökningarna om 

innovationsstöd för ett hållbart bostadsbyggande. Stödet gäller mellan 2018 och 2020 

och lämnas till projekt där insatser gjorts för ett hållbart byggande med minskad 

klimatpåverkan. Exempel på sådana projekt kan vara yteffektiv bostadsutformning, 

livscykelanalyser, ventilationslösningar, digitalisering kopplat till boendet och 

industriellt byggande. (Boverket, 2018e)  

 

3.2.5	HÅLLBAR	UPPHANDLING	
	

Upphandlingen inom den offentliga sektorn har en betydande roll för att uppnå ett 

fossilfritt Sverige till år 2045 samt för att uppnå Sveriges klimatmål för 2020. Med hjälp 

av hållbar upphandling med avseende på klimatet kan energieffektiva lösningar 

kravställas samt driva utveckling framåt genom innovationslösningar för bland annat 

energieffektiv teknik. (Upphandlingsmyndigheten, 2018a)  

 Upphandlingsmyndigheten använder sig av hållbarhetskriterier, vilka är till för 

dem som vill upphandla med energikrav på produkter, tjänster och 

byggentreprenader (Energimyndigheten, 2018c). Dessa hållbarhetskriterier kan sedan 

stämmas av mot Sveriges miljömål för att ta reda på vilka kriterier som relaterar till 

vilket miljömål (Energimyndigheten, 2018c). Kraven i upphandlingen behandlar 

kvalificeringskrav, teknisk specifikation, tilldelningskriterier samt kontraktsvillkor 

(Upphandlingsmyndigheten, 2018b). Kraven som införs i upphandlingen måste tas 

rakt av utan omformulering och anbudsgivaren ska sedan besvara detta antingen 

genom medföljande svarsformulär eller till exempel genom andra typer av styrkande 

verifikationer vid eventuell uppföljning (Upphandlingsmyndigheten, 2018b). 
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3.2.6	MATERIALVAL	
	

Regeringen har tagit fram en strategi för ökat träbyggande kallat Inriktning för 

träbyggande och trycker på att ett utvecklat träbyggande bör främjas och flera åtgärder 

för att möjliggöra detta har genomförts. Regeringen har även utifrån 

samverkansprogrammet för cirkulär och biobaserad ekonomi pekat på träbyggande 

som en övergripande faktor. Regeringen menar att träbyggande är en betydande 

faktor för ett fossilfritt samhälle och ett hållbart byggande. Föreningen Trästad Sverige 

beviljades två miljoner kronor vardera åren 2017 och 2018 samt förväntas beviljas två 

miljoner kronor till av regeringen under 2019. Pengarna förväntas bidra till att främja 

kunskap, innovation och utveckling av trä samt främja industriellt träbyggande. 

Regeringen kommer också att fortsättningsvis att följa utvecklingen av ett industriellt 

träbyggande och arbeta med flertalet instanser för att identifiera fler behov av 

åtgärder. (Regeringskansliet, u.å.c) 

 Boverket (2018f) skriver i sin rapport Hållbart byggande med minskad 

klimatpåverkan att de huvudsakliga ekonomiska styrmedlen för att minska 

klimatpåverkan kopplade till byggskedet är utsläppsrätter och koldioxidskatt. 

Kostnaden för byggmaterial inbegriper kostnaden för växthusgasutsläpp och således 

betalar byggherrarna för en del av deras klimatpåverkan vid val av byggmaterial 

(Boverket, 2018f).  Betong, trä och stål är de vanligast stommaterialen idag där betong 

är det mest förekommande stommaterialet i flerbostadshus. Trä som stommaterial har 

ett lägre utsläpp av växthusgaser än både betong och stål såvida skogsbruket är 

hållbart men oavsett val av byggmaterial måste de tekniska egenskapskraven 

uppfyllas. Trä kan fortfarande behöva kompletteras med betong i fall med högre 

konstruktioner. (Boverket, 2018f)  

  Kommittén för modernare byggregler gav 2018 genom Statens offentliga 

utredningar ut ”Resurseffektiv användning av byggmaterial” där behovet av 

styrmedel för minskad påverkan på miljön skulle utredas. Även inom EU fokuseras 

det på resurseffektivitet och val av byggmaterial samt återanvändning och återvinning 

av byggmaterial är således en viktig aspekt ur miljösynpunkt. Kommittén trycker på 

att det ska möjliggöras för byggaktörer att göra medvetna materialval och detta genom 

innehållsförteckningar för byggprodukter samt att påskynda utvecklingen av 
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resurseffektiv byggmaterialanvändning. Hinder såsom brist på information gällande 

innehållet i byggprodukter samt ekonomiska incitament till återanvändning och 

återvinning av byggmaterial har identifierats. Kommittén menar också på att de 

valfria byggvarudeklarationerna, bland andra system, inte räcker till idag. 

Innehållsförteckningen skulle bidra till möjliggörandet av medvetna val gällande 

byggmaterial och resurseffektivitet på flera plan. (Kommittén för modernare 

byggregler, 2018) 

	
	
3.3	 BRANSCHORGANISATIONERS	PERSPEKTIV	PÅ	ETT	HÅLLBART	BYGGANDE	

	
3.3.1	BRANSCHORGANISATIONER	

	
Sveriges Byggindustrier är en bransch- och arbetsgivarorganisation som arbetar för ett 

hållbart byggande i Sverige och riktar sig till bygg-, anläggnings- och specialföretag. 

Sveriges Byggindustrier vill att energikrav för nybyggnationer ska styra mot 

energieffektiva byggnader samt att det ska vara en ordentlig uppföljning av det. Inom 

den offentliga upphandlingen ska ett hållbart byggande premieras och det ska vara en 

högre utsträckning av användandet av livscykelanalyser och livscykelkostnader. 

Sveriges Byggindustrier vill även att staten ska satsa på forskningen och utvecklingen 

av ett hållbart byggande och en högre vetskap om byggprodukter och dess ämnen 

samt miljöpåverkan med hjälp av digitaliserade byggvarudeklarationer och 

loggböcker. Riktlinjerna för resurs- och avfallshantering ska se till att appliceras i hela 

byggbranschen för att undvika deponi så långt som möjligt. (Sveriges Byggindustrier, 

u.å.a)  

 Sveriges Arkitekter har inte en lika tydlig hållbarhetsmålsättning som Sveriges 

Byggindustrier. Det som närmast kan beskrivas som deras hållbarhetsplan och 

målsättning återfinns inom deras verksamhetsprogram för år 2019-2020. Sveriges 

Arkitekters vision talar om att verka för det hållbara samhällsbyggandet. (Sveriges 

Arkitekter, 2018) 

 Byggherrarna är en branschorganisation för byggherrar i Sverige och ett av deras 

kärnvärden, nytänkande, beskriver hur de ska ta initiativ till bland annat utveckling, 

innovation och forskning. Ett annat kärnvärde, helhetssyn, punktar upp att 
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verksamheten ska vara hållbar, långsiktig och visa ansvar för samhället. De ska arbeta 

för samverkan inom branschen och helhetssyn samt hållbarhet är en grundbult i 

arbetet. (Byggherrarna, 2018a) 

 Skogsindustrierna arbetar för att stärka konkurrenskraft och främja användning 

av skogsbaserade produkter tillsammans med sina medlemsföretag 

(Skogsindustrierna, u.å.a). De företag som är medlemmar bildar olika kommittéer där 

exempel på några av dessa är miljökommittén, energikommittén och forsknings- och 

innovationskommittén (Skogsindustrierna, u.å.a). Grundläggande ståndpunkter för 

Skogsindustrierna är bland annat att ju mer skog som brukas desto större 

klimatinvestering blir det genom att byta ut oljebaserade produkter till förnybara 

skogsprodukter (Skogsindustrierna, u.å.b). Skogsindustrierna tar också upp att det 

krävs att skogsbruket bedrivs hållbart och till hjälp används miljömålen för att bland 

annat jämställa virkesproduktionen med målet om biologisk mångfald 

(Skogsindustrierna, u.å.b).  

 Svensk Betong listar faktorer som är fördelaktiga för betong som byggmaterial. 

Bland annat tas karbonatisering upp där det beskrivs att en förbättrad karbonatisering 

och återvinning efter rivning kan mångfaldiga mängden koldioxid som upptas av 

betongkonstruktioner (Svensk Betong, u.å.a).  

 Svensk Byggplåt är branschorganisationen för tak- och fasadplåt och tar nu 

ställning till regeringens uppmaningar om att trä är det enda miljövänliga materialet. 

Svensk Byggplåt menar att det inte borde tas ställning till enbart ett material då detta 

kan stoppa vidareutvecklingen av andra miljövänliga byggmaterial. 

Byggnadsmaterialen ska väljas utifrån den enskilda byggnaden där miljön ska vara en 

central punkt vid valet. En byggnad uppförs inte med endast ett material och det borde 

därför uppmuntras till forskning och innovationer inom andra materialbranscher än 

bara trä för att främja utvecklingen av det hållbara samhällsbyggandet. (Svensk 

Byggplåt, 2018) 

 Jernkontoret har en vision för 2050 om att leda teknikutvecklingen där stål ska 

produceras i fler uthålliga och återvinningsbara produkter och samtidigt främja det 

hållbara byggandet genom teknik och energieffektiviseringar (Jernkontoret, 2018a). En 

fossilfri stålproduktion är något som Energimyndigheten, SSAB, LKAB och Vattenfall 

har satt sitt sikte på (Jernkontoret, 2018b). Den vätgasbaserade järnproduktionen som 
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omnämns mer i färdplanen för ett Fossilfritt Sverige är en realitet. Under våren 2018 

började projekteringen och planeringen av en pilotanläggning i Luleå och i Malmfälten 

där fossilfritt stål ska tillverkas (Jernkontoret, 2018b). En målsättning är att till 2035 ska 

det finnas en lösning till fossilfritt stål att tillgå och att det inom 20–30 år ska finnas 

tekniken för en storskalig industriell produktion (Jernkontoret, 2018b). 

   

3.3.2	 INSATSER	
	

Sveriges Byggindustrier har möjlighet att påverka beslut och lagstiftningar samt 

bevaka vad som händer såväl lokalt som på EU-nivå. Sveriges Byggindustrier stödjer 

även sina medlemmar genom att initiera och samordna FoU-projekt där ny kunskap 

om hållbart byggande kan tas fram. Övergripande så hjälper de till att främja ett 

hållbart byggande genom att öka kunskapen om byggprocessens klimatpåverkan 

samt hur den kan reduceras. Sveriges Byggindustrier kan även erbjuda utbildningar 

och program gällande energi samt bidra till arbetet med att utveckla Svebys 

branschstandard för byggnaders energiprestanda. Det drivs även på att ta fram en 

renoveringsstrategi för befintliga flerbostadshus för att främja energieffektiviseringen. 

Sveriges Byggindustrier hjälper också till att utveckla BASTA-systemet samt främja 

dess användande i byggprocessen för att fasa ut farliga ämnen, informera om farligt 

avfall samt arbetar för att miljörelaterad information gällande byggprodukter finns 

tillgängliga i byggvarudeklarationer. (Sveriges Byggindustrier, u.å.b) 

 Inga direkta insatser för att uppnå och verka för ett hållbart samhälle har 

identifierats hos Sveriges Arkitekter. 

 För att uppnå ett hållbart samhälle erbjuder Byggherrarna utbildningar i form av 

bland annat lågenergibyggande och kunskaper inom tidigt skede i byggprocessen för 

att skapa hållbara miljöer (Byggherrarna, 2018b). Tidigare har det erbjudits utbildning 

inom energieffektiv renovering men som för tillfället är vilandes och i händerna på 

Energimyndigheten (Byggherrarna, 2018b). Byggherrarna erbjuder även hjälpmedel 

för styrning av miljöarbetet, till exempel fri licens till Byggvarubedömningens databas, 

byggvarudeklarationer, instruktioner för Miljöbyggnad samt BASTA och även 

instruktioner för resurs- och avfallshantering (Byggherrarna, u.å.a). Byggherrarna har 

även varit kansli åt Energimyndighetens nätverk för energieffektiva flerbostadshus 



	 33	

och lokaler, BeBo och Belok, samt för branschstandarden för energi i byggnader, Sveby 

(Byggherrarna, u.å.b). 

 Tillsammans med Trä- och Möbelföretagen har Skogsindustrierna samarbetet 

Träbyggnadskansliet, vilka arbetar för att främja utvecklingen av träbyggnader på den 

svenska byggmarknaden. Det erbjuds information, experthjälp och stöd till träprojekt 

runt om i landet och Träbyggnadskansliets primära fokus ligger på flerbostadshus, 

offentliga byggnader samt större broar. Tillsammans med medlemsföretagen arbetas 

det också med näringspolitiken och insatser för forskning och standardiseringar inom 

både träsektorn och byggsektorn samt inom miljö och energi såväl i Sverige som i EU. 

(Skogsindustrierna, u.å.a) 

Svensk Betong har bland annat tagit fram EPD:er för ett antal olika betongsorter 

för att möjliggöra för konsumenter att välja betongsort baserat på bland annat sju olika 

miljöpåverkansfaktorer (Svensk Betong, u.å.b). Annat som omnämns är återvinning 

av betong och miljöcertifieringar men detta är det närmsta som går att identifiera till 

insatser för ett hållbart byggande från betongbranschen (Svensk Betong, u.å.c).  

 Svensk Byggplåt antog sommaren 2018 en hållbarhetsförklaring där de 

uppmärksammar miljöfördelar med byggplåt samt visar vägen för fortsatt 

hållbarhetsarbete inom branschen. En hållbarhetskampanj har dessutom startats där 

byggplåtens beständighet uppmärksammas till 100 år vid rätt underhåll, förmågan till 

100 procent återvinning samt 100 sätt att återanvända den. (Svensk Bygplåt, u.å) 

 

3.3.3	 FOSSILFRITT	SVERIGE	

	
I sammanfattningen av de nio färdplanerna som sammanställts är det Betonginitiativet 

som leder färdplanen för betongbranschen. Det beskrivs hur betong är en stor del av 

byggandet idag och att det är en svår komponent att byta ut med avseende på bland 

annat dess livslängd och beständighet. Målet med Betonginitiativet är att koppla 

greppet om en klimatneutral betong till år 2045, så snart som år 2030 ska klimatneutral 

betong finnas på marknaden. Redan idag finns det dock betong som är mer 

klimatvänlig än vanlig med 20–30 procent minde klimatpåverkan, vilket har kunnat 

uppnås genom bland annat nya cementsorter, betongsammansättningar och 

bindemedel. Målsättningen inom betongbranschen är att uppnå en minskning av 
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klimatpåverkan på 50 procent inom fem år för husbyggnation, livslängden och dess 

klimatpåverkan ska dessutom utgå ifrån 100 år eller mer (Fossilfritt Sverige, 2018a). 

 Färdplanen för bygg- och anläggningsbranschen innehåller konkreta mål för 

reducering av växthusgasutsläppen där klimatpåverkan främst har sitt ursprung i 

tillverkningen av byggmaterialet samt energianvändningen. (Fossilfritt Sverige, 

2018a) 

 
Tabell 3 Bygg- och anläggningssektorns mål för en klimatneutral värdekedja, procentsats i jämförelse mot år 2005. 

År Nettoutsläpp växthusgaser 

2020–2022 Kartläggning av utsläpp och klimatmål 

2025 Tydlig minskning 

2030 -50 % 

2040 -75 % 

2045 Nettonollutsläpp 
 

Senast 2022 förväntas aktörer inom bygg- och anläggningsbranschen ha kartlagt sina 

utsläpp samt ha fastställt mål för att till år 2025 se en tydlig minskning i utsläppshalten. 

Den första konkreta reduceringen förväntas komma till 2030 då en halvering av 

växthusgasutsläppen i jämförelse med 2005 ska ha skett. Nästa konkreta minskning 

ligger på 75 procent till år 2040 för att slutligen uppfylla nettonollutsläpp till år 2045. 

Färdplanen trycker även på att det ska löna sig att minska klimatpåverkan och det 

krävs ett kollektivt ansvarstagande från alla aktörer genom hela värdekedjan för att 

behålla konkurrenskraften eller till och med stärka den. (Fossilfritt Sverige, 2018a) 

 Utsläppen från svenska stålindustrin kommer till största del från 

tillverkningsprocessen där 85 procent kommer från processen där järnmalm 

omvandlas till järn. De indirekta utsläppen som också fås av stålindustrin är 

betydande då transporter och framställning av till exempel legeringsämnen är 

bidragande faktorer. (Fossilfritt Sverige, 2018a)  

	
3.3.4	ÅTGÄRDER	FRAMTAGNA	GENOM	FÄRDPLANERNA	FÖR	FOSSILFRITT	SVERIGE	

	
För att uppnå minskningen på 50 % inom fem år med avseende på betongbranschen 

ska detta ske främst genom en utveckling av till exempel bindemedel, 
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betongsammansättningar och nya cementsorter för en mer klimatvänlig betong. Även 

livscykelanalyser ska ta en större roll i arbetet där målsättningen är att 

livscykelanalyser tillsammans med funktionskrav ska styra upphandlingsreglerna. 

Färdplanen tar också upp CCS och CCU (Carbon Storage and Utilization) som 

tekniska möjligheter för en mer klimatvänlig betong där cementtillverkningen står för 

ungefär 90 procent av betongens klimatpåverkan. Denna teknik är högst kostsam och 

färdplanen menar på att det krävs finansiellt stöd av staten för att möjliggöra teknikens 

implementering samt en nationell strategi för utveckling av sådan teknik. Tekniken 

anses dock kunna vara en potentiell nyckelkomponent både i Sverige och 

internationellt (Fossilfritt Sverige, 2018a) 

CCS är en teknik, inte ännu helt implementerad i klimatarbetet, där man ser till 

att lagra koldioxidutsläppen. Koldioxiden fångas upp och urskiljs från andra ämnen 

precis som vid andra industriella processer, sedan komprimeras koldioxiden innan 

den transporteras till lagringsplatsen. Lagringsplatsen kan variera, till exempel olika 

typer av reservoarer, men gemensamt för dem alla är att de ska isolera koldioxiden 

från läckage till atmosfären. (Europeiska kommissionen, u.å.d) 

Digitalisering av hela byggprocessen kan bidra på flera sätt, dels genom att öka 

kunskapen om miljö- och klimatberäkningar men även för att öka kontrollen över hela 

processen. Betonginitiativet menar också på att betong teoretiskt kan återvinnas till 

100 procent samt återanvändas som fyllnadsmaterial, i och med dess långa livslängd 

och flexibilitet kan betongen potentiellt främja en cirkulär ekonomi. (Fossilfritt 

Sverige, 2018b) 

Cementbranschen har lagt fram uppmaningar för att nå omställningen ett 

fossilfritt Sverige kräver. Förutom livscykelperspektivet som är en central del av ett 

hållbart byggande så trycker cementbranschen på hållbarhetskraven i offentlig 

upphandling och att dessa bör nyttjas i högre grad. Den industriella produktionen 

behöver styrmedel för att snabbare kunna övergå till biobaserade bränslen. Styrmedel 

behövs även i det fall då handeln med utsläppsrätter inte räcker till vid större 

teknikskiften. Cementbranschen menar dock att utsläppsrätter bör vara det 

huvudsakliga styrmedlet. (Fossilfritt Sverige, 2018a) 

Än en gång tas CCS- och CCU-tekniken upp. Cementbranschen uppmanar till en 

nationell strategi för tekniken där Energimyndigheten får en huvudroll i att bland 
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annat ta fram styrmedel, identifiering av lagringsplatser för koldioxiden, 

teknikutveckling samt internationell samverkan. Det trycks även på offentliga medel 

för innovationslösningar samt incitament för högre återvinning av betong. (Fossilfritt 

Sverige, 2018a) 

Betonginitiativet identifierar politiska beslut och ett politiskt ledarskap som 

nödvändigt för att klimatneutral betong ska uppnås. Hinder för ett tekniksprång 

såsom CCS-teknik ska på så sätt undanröjas och det skyndsamt. (Fossilfritt Sverige, 

2018b) 

Återkommande även i färdplanen för bygg- och anläggningssektorn är 

livscykelperspektivet som ser till allt från planering och projektering till byggande och 

brukande av färdig byggnad. Det har identifierats ett antal nyckelfaktorer för en 

hållbar värdekedja där samverkan, cirkulära processer och offentlig upphandling är 

några av dem. Potentialen att halvera utsläppen till 2030 finns med befintlig teknik 

men färdplanen menar på att det krävs ett byte av teknologi och innovationer för att 

uppnå slutmålet.  (Fossilfritt Sverige, 2018a) 

26 stycken uppmaningar har tagits fram som riktar sig till såväl aktörer inom 

branschen som politiker och myndigheter. Några av de uppmaningar som riktar sig 

till bygg- och anläggningssektorn med aktörer såsom arkitekter, konstruktörer, 

entreprenörer och beställare är att de bland annat ska sätta upp egna klimatmål. 

Upphandlingsformer som främjar samverkan och dialog mellan aktörerna ska nyttjas 

samt andra strategiska samarbeten. Information gällande klimatpåverkan ska lämnas 

vid anbud och offerter utan att det ska vara kravställt, det ska snarare handla om att 

främja utvecklingen. En annan uppmaning är en komplett digitalisering av hela 

byggprocessen för att bland annat resurseffektivisera materialanvändningen och 

produktionen. Som beställare finns det ett antal andra uppmaningar, däribland att ta 

hänsyn till klimatpåverkan redan i ett tidigt stadie och ställa upphandlingskrav som 

främjar ett livscykelperspektiv med innovativa lösningar. Det uppmanas även att göra 

det lönsamt för de som gjort rätt gällande klimatkraven men kostsamt för de som gjort 

fel. Detta kan ske via konsekvent uppföljning av klimatkraven. Konsulter och 

arkitekter kan vidare föreskriva klimatvänliga lösningar redan i ett tidigt skede för att 

främja livscykelperspektivet. Entreprenörer uppmanas till att bland annat ställa 

klimatkrav på leverantörer, underentreprenörer och konsulter och likt uppmaningen 



	 37	

till beställare, göra det lönsamt att göra rätt. Regering och riksdag uppmanas införa 

lagkrav för bygg- och anläggningssektorn för att möjliggöra de investeringar som 

krävs för att uppnå klimatmålen, införa bland annat styrmedel och innovationsstöd 

för klimatneutral cement och stål, inför krav på klimatdeklarationer och deklarationer 

för byggnaders hela livscyklar, driva på cirkulära processer och införa incitament till 

hållbara renoveringar (Fossilfritt Sverige, 2018c) 

Lösning på utsläppen från tillverkningsprocessen av stål skulle enligt svensk 

stålindustri kunna vara en utveckling av processtekniken där väte används istället för 

kol vid omvandlingen. Istället för att få koldioxid som biprodukt fås då vatten. En 

annan lösning kan vara användande av biobaserad gas vid värmning och 

värmebehandlingar. Stålindustrin har möjligheten att påverka värdekedjan genom att 

välja produkter och leverantörer med en låg klimatpåverkan och på så sätt minska 

utsläppen. Däremot måste politiken säkerställa tillgången till el och biobaserad energi, 

klimatsmarta transporter och finansiering till långsiktig forskning för att stålindustrin 

ska kunna minska direkta utsläpp av fossila bränslen. Svensk stålindustri ser 

dessutom att initiativet Industriklivet tryggas över kommande mandatperioder. 

(Fossilfritt Sverige, 2018a) 

 

3.3.4	MILJÖCERTIFIERINGSSYSTEM	SOM	ÅTGÄRD	
 

Det finns flera olika miljöcertifieringssystem som alla garanterar att en byggnad, såväl 

om- som nybyggnad, uppfyller kraven för de tre hållbarhetsdimensionerna. En 

miljöcertifiering fungera både som ett säljargument och incitament för fortsatt 

utveckling inom bygg- och fastighetsbranschen. (Svensk Byggtjänst, 2016) 

 Det fyra vanligaste miljöcertifieringssystemen för byggnader i Sverige är 

Miljöbyggnad, LEED, BREEAM-SE och GreenBuilding och innehar olika 

certifieringsnivåer. Sweden Green Building Council utvecklade Miljöbyggnad som 

avser att utifrån 16 stycken olika värden granska om- och nybyggnationers 

miljöprestanda och miljöarbete. Certifieringen behandlar allt från att lagkrav ska 

uppnås till högre krav på solskydd, ljudmiljö, ventilation, värmeeffektbehov, 

energianvändning, andel förnybar energi, loggbok över byggvaror samt 

klimatpåverkan från stommen och grunden. (Sweden Green Building Council, u.å)  
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 Inom Miljöbyggnad finns det tre olika nivåer, Brons, Silver och Guld. Skillnader 

mellan de olika nivåerna kan bland annat ses i bedömningskriterierna för 

energianvändningen. För Miljöbyggnad Brons krävs det till exempel endast att 

uppfylla energikraven i BBR (Boverkets byggregler) för uppmätt energi medan det för 

Miljöbyggnad Silver krävs en reducering av energianvändandet. Energianvändandet 

för Miljöbyggnad Silver får maximalt uppnå 80 procent av BBR:s energikrav, 

motsvarande för Miljöbyggnad Guld är 70 procent. Av andelen förnybar energi som 

en byggnad tillförs årligen ska minst 50 procent av energianvändningen komma från 

förnybar energi för att uppnå Miljöbyggnad Brons. Miljöbyggnad Silver kräver 75 

procent förnybar energi och Miljöbyggnad Guld kräver 80 procent. En loggbok över 

byggvaror som använts i byggnaden ska upprättas varav berörda byggvaror bestäms 

med hjälp av BSAB 96. Exempel på sådana byggvaror är flertalet 

konstruktionsrelaterade varor såsom platsgjutna konstruktioner och murverk samt 

puts och målning, byggpapp och plåt. Dessa ska loggas med uppgifter om bland annat 

tillverkare och typ av vara. Miljöbyggnad Silver har tillkommande varor inom VVS 

och högre krav på loggbokens innehåll. Miljöbyggnad Guld förutsätter uppfyllnad av 

Brons och Silver och dessutom en ännu mer utökad loggbok med information om 

mängden byggvaror och placering i byggnaden. Indikatorn gällande stommen och 

grundens klimatpåverkan ser till byggvarornas påverkan på klimatet. För 

Miljöbyggnad Brons ska det redovisas en beräkning av klimatpåverkan från stommen 

och grunden för byggvaror med hjälp av generiska data, det vill säga inte 

produktspecifik data. Miljöbyggnad Silver kräver beräkning för både byggvaror och 

transporter samt att minst 50 procent av klimatpåverkan från byggvaror tas från 

produktspecifika EPD:er. Miljöbyggnad Guld kräver liknande som Silver med förhöjd 

andel data från EPD:er, minst 70 procent ska tas från dessa gällande byggvaror. 

Dessutom ska klimatpåverkan ligga 10 procent lägre än för Miljöbyggnad Silver. 

(Sweden Green Building Council, 2017)  

 

MILJÖCERTIFIERINGAR	MED	HÖGRE	KRAV	
	
Sweden Green Building Council har utvecklat en påbyggnadscertifiering kallad 

NollCO2. Certifieringen i sig kräver att en byggnad redan är certifierad inom antingen 

Miljöbyggnad 3.0 Guld, BREEAM-SE 2017 Excellent, LEED version 4 Gold eller 
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Svanenmärkningen ”089 Småhus, flerbostadshus och byggnader för skolor och 

förskolor” med en energianvändning på högst 70 procent av kraven i BBR. (Sweden 

Green Building Council, 2018) 

 NollCO2-certifieringen riktar sig till byggherrar som önskar bygga 

klimatneutrala byggnader och finns idag endast som pilotversion. Med klimatneutrala 

byggnader menas det att byggnaden i sig inte bidrar till några nettoutsläpp av 

växthusgaser. Byggnaden ska vidare återbetala sin klimatskuld som uppkommit i 

produkt-, bygg- och användningsskedet genom förnybar energi som byggnaden själv 

ska producera eller fastighetsägaren investerar i på annat håll. Totalt har 

miljöcertifieringssystemet tre indikatorer, total CO2e-balans, CO2e-utläpp vid 

tillverkning av produkter samt CO2e-utsläpp vid byggproduktion. (Sweden Green 

Building Council, 2018) 

 Förutom detta så finns det ytterligare krav för att bli NollCO2-certifierad. Mellan 

fastighetsägare och brukare ska det gälla så kallade Gröna hyresavtal som bland annat 

ska ge brukarna incitament till minskad energianvändning och klimatpåverkan både 

för sig och för byggnaden. I projekteringsfasen ska en utredning genomföras över 

byggnadens energianvändning och effektbehov för att undersöka huruvida 

byggnaden står sig i frågan om klimatpåverkan. (Sweden Green Building Council, 

2018) 

 Det strängaste miljöcertifieringssystemet i världen heter Living Building 

Challenge och togs fram av arkitekten Jason McLennan (Janson, 2015). 2017 fanns det 

nästan 380 stycken byggnader som var registrerade enligt detta system, varav endast 

73 stycken blivit certifierade (International Living Future Institute, 2018). McLennan 

anser att det inte tas tillräckligt stora steg i klimatarbetet eller genom de vanligaste 

miljöcertifieringar såsom LEED och BREEAM för att skapa en hållbar framtid (Janson, 

2015). LBC ser till teknikprestanda, materialval, vatten och avloppssystem samt 

jämställdhetsparametrar. Ett exempel på en sådan jämställdhetsparameter är att inga 

bilparkeringar får erbjudas inom stadskärnan oavsett husets användningsområde, 

dessutom ska minst en offentlig mötesplats finnas per 1000 kvadratmeter. Janson (2015 

drar parallell till Sverige där de flesta kommuner kräver parkeringsplatser till nya 

byggprojekt och där en miljöcertifiering som LBC inte skulle vara möjlig. McLennan 
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berättar också i Jansons artikel att det krävs undantag inför varje nytt byggprojekt. 

(Janson, 2015) 

	
3.4	 FORSKNINGS	PERSPEKTIV	PÅ	ETT	HÅLLBART	BYGGANDE	
	

3.4.1	HÅLLBART	BYGGANDE  
	

Sfakianaki (2018) har i sin studie uppmärksammat olika faktorer från tidigare studier 

där byggbranschen påverkar miljön, däribland klimatförändringar, miljöföroreningar, 

koldioxidutsläpp och avfallshantering. Byggbranschen sägs förbruka runt 50 procent 

av alla naturresurser inom EU, uppta 42 procent av energiförbrukningen, ansvara för 

35 procent av allt avfall och vattenförbrukning samt ansvara för 35 procent av alla 

växthusgasutsläpp inom EU. (Sfakianaki, 2018) 

 Pitt, Tucker, Riley och Longden (2009) identifierar även andra faktorer som 

påverkar miljön såsom vattenanvändning samt föroreningar och hänsynen till 

biologisk mångfald.  

 I sin studie menar Sfakianaki (2018) att det finns mycket data gällande 

byggandets påverkan på miljön men att det finns en stor brist i vetenskaplig forskning 

över vilka faktorer som egentligen är de mest kritiska framgångsfaktorerna gentemot 

ett hållbart byggande. Att kunna identifiera dessa framgångsfaktorer är nödvändigt 

för att beslutsfattare ska kunna fokusera på de områden som bäst driver mot ett 

hållbart byggande. Sfakianaki (2018) menar också på att dessa framgångsfaktorer kan 

fungera som ett verktyg för att se om rätt resurser och kunskap finns tillgängligt för 

att uppnå ett hållbart byggande. (Sfakianaki, 2018) 

Conte (2018) beskriver tre P:n för hållbarhet, ”the promises of sustainability; the 

pitfalls in the interpretation of sustainability for construction; the prospects for 

sustainable buildings and the built environment in the future”. Det vill säga löften om 

hållbarhet, fallgroparna i tolkningen av hållbarhet för byggande samt 

framtidsutsikterna för hållbara byggnader och den bebyggda miljön. Under löften kan 

punkter såsom bevarande av den naturliga miljön, förbättring av den bebyggda miljön 

och ett nytt ansvar för byggbranschen återfinnas. (Conte, 2018) 

 Conte (2018) menar att de tre hållbarhetsaspekterna, den ekologiska-, 

ekonomiska- och den sociala aspekten hör ihop inom byggsektorn. Miljön och den 
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ekologiska aspekten är startpunkten, ekonomin är sedan medlet för att nå den hållbara 

byggda miljön vilket kan representeras av den sociala aspekten. Sedan 1990-talet har 

några nyckelelement identifierats inom hållbart byggande: energieffektivitet, 

byggnadens prestanda samt betygsystem. Conte (2018) menar att mål om 

energieffektivitet visar på vikten av den miljövänliga aspekten inom byggnadens 

utförande medan miljöprestandan stödjer det och betygs- eller certifieringssystemet 

blir medlet för att mäta miljöprestandan. Det poängteras att detta system har förbättrat 

det hållbara byggandet men att den nödvändiga utvecklingen inom hållbart byggande 

inte har skett för att kunna uppnå EU:s mål om byggnaders bidrag till reducerad 

miljöbelastning. De största fallgroparna inom hållbart byggande blev just att fokusera 

på enskilda byggnader istället för att ha ett systemtänkande. Conte (2018) skriver att 

en byggnad inte är isolerad från sitt sammanhang, en byggnads prestanda påverkas 

av till exempel lokalt klimat, trafik, grönområden och sättet människor använder sig 

av byggnaden. Andra fallgropar kan vara principen av att det alltid har tänkts och 

gjorts på ett visst sätt samt kortsiktiga resultat. (Conte, 2018)  

 

VÄGAR	MOT	ETT	HÅLLBART	BYGGANDE	
	
Fem olika forskningskategorier identifierades av Sfakianaki (2018) samt 35 faktorer. 

De fem forskningskategorierna var ekonomiska faktorer, sociala faktorer, design och 

teknik, miljöfaktorer samt genomförande och regleringsfrågor. Miljöfaktorer visade 

sig vara högt representerad i studien. Åtta faktorer förekom mer frekvent än andra och 

anses kunna bidra mest till en lyckad implementering av hållbart byggande i 

byggsektorn. Dessa åtta innefattade energiförbrukning, effektiv användning av 

naturens resurser, återanvändning och återvinning av material, hantering av bygg- 

och rivningsavfall, juridiska och politiska ramar, långsiktiga kostnader, ekonomisk 

och miljövänlig design samt medvetenhet. Ett resultat utifrån dessa mest 

förekommande åtta faktorer är att hållbart byggande behöver en större helhetssyn. 

(Sfakianaki, 2018) 

 Sfakianaki (2018) menar också på att yrken med multidisciplinära arbetsområden 

kommer att implementeras för att kunna täcka upp olika typer av problem i såväl 

byggdesign som i livscykelanalyser. Ett större samarbete kommer också att krävas 

mellan olika intressenter för att öka kunskapen mellan varandra. (Sfakianaki, 2018) 
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Conte (2018) ger sin syn på att regenerera eller ”pånyttföda” den bebyggda 

miljön genom att ge möjlighet till anpassning och flexibilitet som anses vara ett 

framåtblickande perspektiv. Genom att regenerera den bebyggda miljön förutsätts det 

att det finns en världsomsyn som hanterar och förstår byggda och naturliga miljöer 

tillsammans på ett integrerat sätt. Detta synsätt kan leda till ett mer effektivt 

utvecklande av det hållbara byggande och den bebyggda miljön. (Conte, 2018) 

 Arkitekter och ingenjörer innehar ett stort ansvar menar Conte (2018), det vilar 

ett ansvar på dem att se till helheten och inte isolera sig till byggnaden i sig. En 

övervägning av samtliga komponenter i byggnaden och i den bebyggda miljön ska 

göras. (Conte, 2018) 

 Det sista P:et för hållbarhet stod för framtidsutsikter och där identifierar Conte 

(2018) punkter såsom skapandet och användandet av en ny världsbild vilket går hand 

i hand med det regenerativa tänkandet, förnyad designpraxis samt utbildning för att 

nå en ny typ av yrkeserfarenhet.  

 Pitt et al. (2009) identifierade bland annat vilka incitament och barriärer som 

rankades högst inom det hållbara byggandet. Topp tre incitament i rangordning blev 

ekonomiska incitament, byggregler och kundmedvetenhet (Pitt, et al., 2009). Topp tre 

barriärer blev överkomlighet, brist på efterfrågan från kund och brist på 

kundmedvetenhet (Pitt, et al., 2009). van der Heijden och van Bueren (2013) föreslår i 

sin studie att just medvetenheten bland allmänheten kan vara en nyckel till snabbare 

resultat inom hållbart byggande. Informationskampanjer kan bidra till ökad 

medvetenhet bland allmänheten men samtidigt påverka byggbranschen på ett 

indirekt sätt genom förändrade konsumentpreferenser (van der Heijden & van 

Bueren, 2013). Dessutom kan den redan byggda miljön påverkas positivt av ökad 

medvetenhet genom att ägare och brukare av byggnader uppmärksammas på deras 

miljöpåverkan (van der Heijden & van Bueren, 2013). van der Heijden et al. (2013) 

fastslår också att ekonomiska incitament kan bidra till snabbare resultat inom hållbart 

byggande samt det faktum att den redan bebyggda miljön måste tas hänsyn till. Redan 

bebyggd miljö kan vara stora energibovar och ansvara för stora mängder växthusgaser 

(van der Heijden & van Bueren, 2013). En problematik uppmärksammas dock i och 

med detta menar van der Heijden et al. (2013), ägare och brukare av en byggnad kan 

inte tvingas att utföra ändringar till sina fastigheter, inte heller kanske de ekonomiska 
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möjligheterna finns. van der Heijden et al (2013) menar då på att det kan behövas stöd 

ifrån högre organ för att utveckla en politik som tar upp denna fråga. 

Pitt et al. (2009) undersökte dessutom vilka aktörer som spelade störst roll i valet 

av hållbart byggnadssätt. Mest betydande roll hade beställaren med sin möjlighet att 

styra projektet i den riktning som önskas. Arkitekten ansågs vara näst viktigast då 

denne har ett ansvar att skydda miljön samt innehar möjligheten att utbilda kunden. 

Konstruktören ansågs ha minst betydande roll i att bestämma byggnadssättet. (Pitt, et 

al., 2009) 

 

3.4.2	 KLIMATNEUTRALITET	
	

Haszeldine, Flude, Johnson och Scott (2018) skriver för att reducera 

koldioxidutsläppen så kommer det att krävas CCS-teknik samt negativ 

utsläppsteknik, likt BECCS (Bio-Energy with Carbon Capture and Storage). BECCS är 

en teknik som lagrar och återvinner koldioxid med hjälp av förnybara energikällor. 

Haszeldine et al. (2018) identifierar att CCS-teknik kommer att behöva ansvara för 

mellan 15–20 procent av koldioxidreduceringen till år 2050. Utvecklingen av CCS-

tekniken har en direkt påverkan på negativ utsläppsteknik likt BECCS och utan CCS-

tekniken skulle utvecklingen av BECCS inte vara möjlig. För att utveckla CCS i den 

takt som är nödvändig krävs det politiskt ansvar, reglerande förändringar samt affärs- 

och tekniska förändringar. (Haszeldine, et al., 2018) 

 Haszeldine et al. (2018) nämner EU-ETS och menar på att handelssystemet inte 

främjar utvecklingen av CCS-teknik utan endast ser till att spara pengar. Haszeldine 

et al. (2018) anser att politiska och reglerade anpassningar ska se till att utsläppsrätter 

och CCS får likvärdig status. Haszeldine et al. (2018) tar också upp Norge som ett 

exempel där skatt på växthusgaser från havsbaserade kolväten har främjat direkta 

åtgärder för att fånga upp och lagra koldioxid. Andra faktorer som spelar in för 

implementeringen av CCS-teknik är kostnaden. Haszeldine et al. (2018) förelår tre 

åtgärder som främjar implementeringen och utvecklingen av CCS: justering av priset 

på fossila bränslen, skatter eller konsekvenser för utsläpp eller uppsatta mål för 

producenter av fossila bränslen och växthusgaser. Varianter av detta är att 

producenter eller importörer av fossila bränslen får lagra en del av sina utsläpp varje 
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år där andelen lagrat sedan ökas årligen för att slutligen uppnå nettonoll till år 2050. 

(Haszeldine, et al., 2018) 

 Haszeldine et al. (2018) avslutar med att identifiering, bedömning och 

kvantifiering av ett lands lagringsplatser för koldioxid samt att hitta långsiktiga 

incitament för implementeringen och användandet av CCS är de två viktigaste 

åtgärderna för nationella regeringar. (Haszeldine, et al., 2018) 

  

3.4.3	CIRKULÄR	EKONOMI	
 

Esposito, Tse och Soufani (2018) skriver att vi har levt med linjär ekonomi sedan den 

industriella eran tog sin början. Denna linjära ekonomin bottnar i de naturresurser vi 

använder oss av i fabriker och industrier, varan eller produkten som sedan skapas för 

att allt som oftast användas endast en gång. Det har resulterat i en massproduktion 

och en masskonsumtion som kommer uppta mer än tre jordar av naturresurser till år 

2050. (Esposito, et al., 2018) 

 Den cirkulära ekonomin å andra sidan handlar inte bara om återvinning. 

Förutom att vara mer miljövänlig än den linjära ekonomin är den cirkulära ekonomin 

hållbar i fler perspektiv. Esposito et al. (2018) definierar en cirkulär ekonomi genom 

dess fokus på att få ut så mycket som möjligt av en produkt i alla skeden av dess 

livscykel med en omfattning som rör återanvändning och återvinning, reparation, 

ekodesign, hållbar försörjning samt ett ansvarigt konsumerande. (Esposito, et al., 2018) 

Esposito et al. (2018) nämner The Ellen MacArthur Foundation som bidragit till 

målen och verksamheten för en cirkulär ekonomi. Fem huvudegenskaper tillfaller 

cirkulär ekonomi enligt The Ellen MacArthur Foundation varav en av dessa avser 

design och avfall. Mycket av dagens byggavfall kan uppstå på grund av 

byggentreprenörerna men genom att ta hänsyn till cirkulariteten redan i design- och 

konstruktionsskedet kan avfallet optimeras med avseende på återanvändning. En 

annan huvudegenskap grundar sig i att motståndskraft kan byggas genom mångfald. 

Genom att ha flera vägar i ett system samt kunna producera i olika stor omfattning 

bidra till en motståndskraft inom industrier och sektorer. Ett motståndskraftigt 

förhållningssätt till teknik- och resurssystem underlättar säkerställande av väsentligt 

material, resurser och teknik. Ett övergripande systemtänk är viktigt och även en 
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annan huvudegenskap enligt The Ellen MacArthur Foundation. Systemtänkande 

grundar sig i att ta hänsyn till och förstå olika samband och beroenden inom ett 

system. Förnybar energi är en annan ganska självklar huvudegenskap som bidrar till 

en cirkulär ekonomi, då cirkulär ekonomi bygger på att bevara resurser inom bland 

annat energi och bränsle. (Esposito, et al., 2018) 

 I slutsatserna skriver Esposito et al. (2018) att den cirkulära ekonomimodellen 

kräver utveckling av affärsmodeller och teknik med avseende på förnybarhet, 

livslängd, återanvändning och återvinning, reparation och renovering samt även 

dematerialisering och omprövning av produkter och tjänster för att passa ett 

långsiktigt perspektiv på hållbarhet. (Esposito, et al., 2018) 

Energiförbrukning, effektiv användning av naturens resurser, återanvändning 

och återvinning av material, hantering av bygg- och rivningsavfall, juridiska och 

politiska ramar, långsiktiga kostnader, ekonomisk och miljövänlig design samt 

medvetenhet anses kunna bidra mest till en lyckad implementering av hållbart 

byggande i byggsektorn.  
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4	 BACKCASTING	

	
Följande kapitel behandlar de fyra stegen av backcasting med fokusering på styrmedel. 

 
Backcastingen har gjorts med fokusering på styrmedel i såväl identifiering av 

aktiviteter som diskussion grundad i backcastingen som kan läsas i avsnitt 6. 

	
4.1	 STEG	1	–	DEN	SAMMANSTÄLLDA	MÅLBILDEN	FÖR	ÅR	2050	
	

Målbilden för år 2050 är en sammanställning av identifierade målbilder från tidigare 

avsnitt under omvärldsanalysen och grundar sig i såväl myndigheters-, 

byggbranschorganisationers- och forskares perspektiv. Nedan punktas de kriterier 

som uppfyller den sammanställda målbilden för år 2050. 

	
• Nettonollutsläpp av växthusgaser, det vill säga att fossilfrihet ska ha uppnåtts 

och upptagning av koldioxid från luften är en stundande aktivitet för att uppnå 

negativa utsläpp. 

• 100 procent förnybara energikällor som bidrar till såväl energin i 

byggprocessen som uppvärmning och förbrukning i bostäder. 

• Klimatneutrala byggnader byggs där eventuell klimatskuld återbetalas genom 

förnybar energi eller investeringar. 

• Samtliga nybyggnationer har en livslängd på över 100 år. 

• Livscykelanalyser och livscykelkostnader appliceras i ett tidigt skede 

tillsammans med en total digitalisering av byggprocessen. 

• Ombyggnationer och renoveringar genomförs med hänsyn till 

energieffektiviseringar, resurseffektiv materialanvändning, miljövänligare 

värme- och kylsystem och en större ansträngning gentemot den redan 

bebyggda miljön görs genom åtgärder från högre organ och fastighetsägare.  

• Stabil samverkan mellan byggaktörer där upphandlingen styrs av 

hållbarhetskriterier både inom den offentliga och den privata sektorn. 

• Byggaktörer arbetar mer integrerat med varandra där möjlighet till samverkan 

i tidigt skede ges. 
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• 100 procent återvinningsgrad för icke-farligt bygg- och rivningsavfall, såsom 

bland annat betong. 

• Byggmaterial är klimatneutralt och nya tekniker och materialframställningar 

används, såsom nya bindemedel för cementproduktionen och ny processteknik 

för stålframställning. Det satsas dessutom på forskning och utveckling av fler 

än bara ett hållbart material och farliga ämnen har fasats ut. 

• Utbildning och informationskampanjer förser både aktörer inom 

byggbranschen och allmänheten med fortlöpande kunskap om hållbarhet. 

 

4.2	 STEG	2	–	NULÄGESANALYS	
 

En nulägesanalys över dagens byggande i Sverige visar på en problematik inom bland 

annat återvinning av byggavfall, där mycket deponeras. Cement- och betongindustrin 

ansvarar dessutom för stora mängder växthusgasutsläpp med dagens teknik. 

Pilotprojekt för ny teknologi är igångsatta men samtidigt saknas verktyg för fler nya 

tekniker. Utsläppsrätterna har en problematik i att utbudet utsläppsrätter överstiger 

efterfrågan, vilket resulterat i ett överskott som inte främjat reducering av 

växthusgasutsläpp inom företag i EU. Med den nya marknadsreserven hoppas detta 

kunna åtgärdas och taket för utsläppen sänkas på ett sätt så att klimatet gynnas, det 

blir lönsamt för företag att köpa dem samt korrigera eventuella överskott framöver. 

Det finns idag offentlig upphandling med hållbarhetskriterier, men dessa är valfria 

och riktar sig enbart till de som till exempel vill upphandla med energikrav på 

produkter eller byggentreprenader. Det finns en vilja till att bygga hållbart och vara 

en del av konkurrenskraften men det saknas i vissa fall incitament och styrmedel för 

att nå hela vägen. Regeringen har initierat flertalet verksamheter och satt upp mål som 

engagerat byggaktörer i Sverige, handlingsplaner och direktiv finns tillgängliga och 

Sverige kan anses ligga långt fram i arbetet för den hållbara utvecklingen sett från en 

internationell utgångspunkt. Flertalet miljömål med tillhörande indikatorer möjliggör 

uppföljning av klimatarbetet och likaså förbättrade miljöcertifieringar samt 

utbildningsprogram och undervisning. Globalt sett är jorden på väg till en punkt utan 

återvändo och det krävs en drastisk förändring för att globala hållbarhetsmål faktiskt 
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uppnås. Nulägesanalysen står sig en bit på vägen mot målbilden men det är långt ifrån 

en klart utstakad väg dit. 

 

4.3	 STEG	3	–	AKTIVITETER	FÖR	ATT	NÅ	MÅLBILDEN	2050	
	
4.3.1	AKTIVITETSBESKRIVNING	FRÅN	MÅLBILDEN	2050	TILL	NUTID	
 

Viktiga aktörer har valts till respektive perspektiv från omvärldsanalysen, det vill säga 

myndigheter, byggbranschorganisationer och forskare. De identifierade aktiviteterna 

är framtagna utifrån omvärldsanalysen. Dessa är klimatneutrala byggmaterial, 100 

procent förnybar elproduktion, teknologibyte och innovationer, effektiv 

energianvändning, renovering av bebyggd miljö, digitalisering, återvinning och 

återanvändande av byggmaterial, utfasning av farliga ämnen samt utbildning och 

kunskapsspridning, se tabell 4. 

 Aktiviteten närmast i tid från målbilden har identifierats till att klimatneutrala 

material införs och implementeras på marknaden till den grad att den ersätter bland 

annat dagens betong och stål. Detta är något som färdplanerna tar upp som kritiska 

punkter i möjliggörandet av deras framtidsarbete. Stålindustrin kräver dessutom 

säkerställd elproduktion och aktiviteten dessförinnan är just 100 procent förnybar 

elproduktion. För att uppnå 100 procent förnybar elproduktion krävs det utveckling 

och byte av teknologi inom vissa områden. Det krävs även teknologibyte och 

innovationer inom flera branscher för att säkerställa ett hållbart byggande, såväl inom 

bygg- och anläggningsbranschen som inom stål-, cement- och betongindustrin. 

Exempel på nya teknologier som kommer krävas är CCS-tekniken och dess betydelse 

för reduceringen av koldioxid samt påbyggnaden med BECCS-teknik för negativ 

utsläppsteknik. Aktiviteten effektiv energianvändning har identifierats utifrån 

uppsatta regeringsmål och mål inom EU. En effektivisering av energianvändandet kan 

bidra till innovationslust och teknologibyte såväl som 100 procent förnybar 

elproduktion. Aktiviteten dessförinnan är digitalisering och innebär en digitalisering 

av hela byggprocessen från projektering till överlämnande av byggnaden. Aktiviteten 

i sig hjälper till att effektivisera byggprocessen samt ge ett större helhetsperspektiv där 

byggnaders livscykler enklare kan överskådas. En hög återvinning och ett högt 

återanvändande av byggmaterial är en aktivitet som främjar systemtänkandet och 
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cirkularitet. Utfasning av farliga ämnen i byggmaterial ger förutsättningen till 

återanvändande av en högre grad material. Aktiviteten dessförinnan och närmast 

nutid är utbildning och kunskapsspridning och innebär att detta krävs för att kunna 

sätta upp medvetna mål och identifiera bristerna men det krävs också att kunskapen 

sprids vidare. 

 
Tabell 4 - Tidsordning från och med 2050 och i fallande ordning mot nutid. Kryssmarkering sätts då styrmedel för aktiviteten 

behandlas eller redogörs för. 

Aktivitet Myndigheter Branschorg. Forskning 
Klimatneutrala 
byggmaterial X X  

100 % förnybar 
elproduktion X X  

Teknologibyte 
och innovationer X X X 

Effektiv 
energianvändning X X X 

Renovering av 
bebyggd miljö X  X 

Digitalisering X X  
Återvinning och 
återanvändande 
av byggmaterial 

X X X 

Utfasning av 
farliga ämnen X X  

Utbildning och 
kunskaps-
spridning 

X X X 

 

I tabell 4 ovan kryssmarkeras det för varje identifierad åtgärd i form av styrmedel som 

kunnat identifierats hos de olika aktörerna, i detta fall representeras dessa av de tre 

perspektiven från omvärldsanalysen. Glappen som kunnat identifieras ligger hos 

aktiviteterna klimatneutrala byggmaterial, renovering av bebyggd miljö, digitalisering 

samt utfasning av farliga ämnen.  

 

4.3.2	 IDENTIFIERADE	STYRMEDEL	
	
Fyra olika typer av styrmedelsområden har identifierats inom aktiviteterna som tagits 

fram. Dessa är informativa-, administrativa- och ekonomiska styrmedel samt 
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forskning. Naturvårdsverket (2012) definierar styrmedel som något som ger 

incitament till begränsning eller ökning av till exempel en tjänst eller vara. Informativa 

styrmedel kan definieras som till exempel upplysning, utbildning eller bidrag till 

införandet av andra typer av styrmedel eller i kombination med andra. Informativa 

styrmedel handlar om att skapa medvetenhet men även om skapa acceptans eller föra 

dialog. Administrativa styrmedel kan identifieras som till exempel lagstiftningar, 

regler, miljöklassningar, teknikkrav och målstyrning. Ekonomiska styrmedel 

definieras av ekonomisk justering gällande en vara eller en tjänst som bidrar till den 

totala kostanden av varan eller tjänsten sett till bland annat miljön. Skatter och 

skatteavdrag, bidrag och böter, subventioner eller utsläppsrätter räknas till 

ekonomiska styrmedel och kan skapa förutsättningar för innovation och ny teknik 

eller andra samhällsekonomiska lönsamheter. Forskning kan ses som ett styrmedel när 

marknaden inte framställer tillräckligt med kunskap eller innovationer för att nå en 

teknisk utveckling. (Naturvårdsverket, 2012) 

 

4.3.3	 KLIMATNEUTRALA	BYGGMATERIAL	
	

Med start i aktiviteten identifierad närmast målbilden i tid, det vill säga klimatneutrala 

byggmaterial, finns det styrmedel identifierade inom myndigheter och 

branschorganisationer. Regeringen har tagit fram en strategi för ökat träbyggande 

kallat Inriktning för träbyggande och trycker på att ett utvecklat träbyggande bör 

främjas, detta är en del av att regeringen anser att träbyggande är en betydande faktor 

för ett fossilfritt samhälle (Regeringskansliet, u.å.c). Ekonomiska styrmedel har även 

kunnat identifierats i och med föreningen Trästad Sverige (Regeringskansliet, u.å.c). 

Inga styrmedel har kunnat identifieras för andra byggmaterial än trä. 

Svensk Byggplåt (2018) anser att det bör uppmuntras till forskning som 

styrmedel inom andra material än trä för att inte riskera ett stopp i utvecklingen av 

andra miljövänliga byggmaterial. Samtidigt har Energimyndigheten gått in med 

finansiering som ekonomiskt styrmedel i stålindustri för att främja utvecklingen av en 

fossilfri stålproduktion. Betonginitiativet identifierar styrmedel såsom politiska 

handlingar som nödvändigt för att uppnå en klimatneutral betong (Fossilfritt Sverige, 

2018b). 
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Bygg- och anläggningssektorn tar i sin färdplan för ett Fossilfritt Sverige upp att 

styrmedel och innovationsstöd behövs för att lyckas uppnå klimatneutrala 

byggmaterial såsom cement och stål (Fossilfritt Sverige, 2018a). 

 Myndigheternas syn på styrmedel till detta har inte framgått. Det kan antas att 

regeringen som står bakom initiativet Fossilfritt Sverige även ser till färdplanerna som 

lämnats in. Uppmaningar till regering och riksdag finns genom färdplanerna, vilket 

rimligtvis borde tas hänsyn till. Industriklivet som tagits fram av Energimyndigheten 

syftar däremot till att ge stöd åt forskning, pilotprojekt, studier och investeringar 

gällande processrelaterande utsläpp inom industrier (Energimyndigheten, 2018b). 

Detta ekonomiska styrmedel skulle kunna resultera i stöd åt framställningen av 

klimatneutrala byggmaterial. Boverket har dessutom identifierat att forskning ska leda 

till nya byggnadselement som ser till helheten av en byggnad genom 

livscykelanalyser, detta kan ses som ett typ av forskningsstyrmedel. 

 Inom forskning har det inte heller identifierats styrmedel för att uppnå 

klimatneutrala byggmaterial. Forskning i sig självt är ett styrmedel och vidare 

forskning på nya klimatneutrala byggmaterial har föreslagits och identifierats av 

andra. 

 

4.3.4	 100	%	FÖRNYBAR	ELPRODUKTION	

	
Inom denna aktivitet har styrmedel från myndigheter och branscher identifierats. 

Handlingsplanen för Agenda 2030 såväl som energiöverenskommelsen behandlar 100 

procent förnybar elproduktion till år 2040 (Regeringskansliet, 2018a). Dessa kan 

kategoriseras som administrativa styrmedel, däremot har det inte identifierats några 

direkta åtgärder då det förefaller omöjligt att förutspå energianvändandet i framtiden. 

En rapport från Energimyndigheten beskriver det som att optimala styrmedel kan leda 

vägen och att ett systemperspektiv borde sätta sin prägel även på valet av de 

samhällsekonomiska styrmedlen (Energimyndigheten, 2018a). 

 Styrmedel kopplat till branscher är endast identifierat till den grad att 

stålindustrin kräver säkerställd el till sina processer. Om den elen är 100 procent 

förnybar kan även det sporra stålindustrin till en omställning av en helt fossilfri 

värdekedja. 
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4.3.5	 TEKNOLOGIBYTE	OCH	INNOVATIONER	

	
Inom denna aktivitet har styrmedel identifierats inom såväl myndigheter, branscher 

och forskning. Styrmedel i form av samverkansprogram och satsningar på 

forskningsinstitut inom handlingsplanen för Agenda 2030 har identifierats 

(Regeringskansliet, 2018a). Dessa kan kategoriseras som informativa- respektive 

ekonomiska styrmedel, Det framgår inte varifrån denna satsning på 

forskningsinstituten ska komma ifrån men det kan antas att det är myndigheterna 

själva som ska utföra denna åtgärd. Ett konkret exempel på detta kan vara samarbetet 

mellan SSAB, LKAB, Vattenfall och Energimyndigheten och deras arbete för en 

fossilfri stålproduktion.  Samverkansprogram och forskningsinstitut ska enligt 

handlingsplanen främja innovationsförmågan (Regeringskansliet, 2018a). Andra 

identifierade styrmedel är utredning av implementeringen av CCS-teknik. CCS-

tekniken förväntas kunna bidra till ett nettonollutsläpp av växthusgaser, likaså dess 

påbyggnad BECCS för att uppnå negativa utsläpp efter år 2045 (Regeringskansliet, 

2018b). Denna utredning kan kategoriseras som ett informativt styrmedel i och med 

dess upplysande karaktär. Införandet av initiativet Fossilfritt Sverige skulle kunna ses 

som ett administrativt styrmedel för uppmuntran till innovation och ny teknologi. 

Även hållbar upphandling har sin roll som administrativt styrmedel. I och med syftet 

av hållbar upphandling drivs utvecklingen av ett hållbart byggande framåt med hjälp 

av innovationslösningar för en mer energieffektiv teknik (Upphandlingsmyndigheten, 

2018a). 

Inom betong- och cementbranschen har det identifierats styrmedel såsom 

ekonomiska och administrativa. Detta i form av finansiellt stöd för implementeringen 

av CCS-tekniken samt en nationell strategi för utvecklingen av den (Fossilfritt Sverige, 

2018a). Cementbranschen ser gärna att Energimyndigheten får en stor roll inom 

framtagningen av styrmedel direkt kopplade till CCS-tekniken och att offentliga 

medel ges för innovationslösningar (Fossilfritt Sverige, 2018a). Cementbranschen 

identifierar dock även styrmedel i form av utsläppsrätter som de menar på fortfarande 

borde vara det huvudsakliga styrmedlet (Fossilfritt Sverige, 2018a). Utsläppsrätterna 

omfattar inte allt utsläpp och kan därmed inte ta Sverige till total fossilfrihet. 

Utsläppsrätterna omfattar bland annat produktionsanläggningar och ungefär hälften 
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av EU:s utsläppskällor (Regeringskansliet, 2015d). Dessa produktionsanläggningar 

kan syfta till såväl cement- som stålindustrier (Naturvårdsverket, 2018b).  

För att utveckla CCS i den takt som är nödvändig krävs det enligt Haszeldine et 

al. (2018) politiskt ansvar, reglerande förändringar, affärs- och tekniska förändringar, 

långsiktiga incitament och identifiering av lagringsplatser. Utsläppsrätterna nämns 

även inom forskningen, men i utvecklingen av CCS-tekniken anses inte utsläppsrätter 

bidra till något annat än att spara pengar (Haszeldine, et al., 2018). Politiska handlingar 

borde likställa CCS-tekniken med utsläppsrätter och ett sätt att göra det på skulle 

kunna vara med ekonomiska styrmedel såsom skatter på växthusgaser (Haszeldine, 

et al., 2018). Andra identifierade styrmedel kan liknas med utsläppsrätter men i form 

av lagring av koldioxiden. Producenter eller importörer av fossila bränslen får lagra 

en del av sina utsläpp varje år där andelen lagrat sedan ökas årligen för att slutligen 

uppnå nettonoll till år 2050 (Haszeldine, et al., 2018). 

 

4.3.6	 EFFEKTIV	ENERGIANVÄNDNING	

	
Inom aktiviteten effektiv energianvändning har styrmedel identifierats inom 

myndigheter, branschorganisationer och forskning. Målet om att uppnå en halvering 

av energianvändandet till år 2030 jämfört med 2005 behandlas i handlingsplanen för 

Agenda 2030 (Regeringskansliet, 2018a). Målsättningen kan ses som ett administrativt 

styrmedel samtidigt som informativa styrmedel kan motsvaras av indikatorerna som 

Boverket tagit fram. Indikatorerna ser bland annat till miljöpåverkan vid 

uppvärmning av en byggnad och energianvändning. Boverket tar också upp att 

styrmedel genom livscykelanalyser ska arbeta för en effektiv energianvändning 

(Boverket, 2012). Boverket skiljer på styrmedel och regelverk medan det i denna studie 

anses att regelverk är ett typ av administrativt styrmedel. Livscykelanalyser kan också 

ses som ett styrmedel i den mening att det bidrar till information om en byggnads hela 

livscykel. Tillsammans med funktionskrav kan livscykelanalyser styra 

upphandlingsreglerna (Fossilfritt Sverige, 2018a). 

 Hållbar upphandling är således ett annat styrmedel, ett administrativt sådant 

och med hjälp av hållbar upphandling kan energieffektiva lösningar kravställas. 

Upphandlingsmyndigheten använder sig av hållbarhetskriterier som kan användas 
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för att ställa energikrav på produkter, tjänster och byggentreprenader 

(Energimyndigheten, 2018c).  

 Administrativa- och informativa styrmedel har identifierats inom 

branschkategorin. Sveriges Byggindustrier ser gärna att energikrav och uppföljning 

bidrar till arbetet samt utbildningar och program inom energi som de själva kan 

erbjuda (Sveriges Byggindustrier, u.å.b). Sveriges Byggindustrier är också med och 

utvecklar Svebys branschstandard gällande energiprestanda (Sveriges 

Byggindustrier, u.å.b). Energikrav som administrativt styrmedel kan hjälpa till att 

reducera energianvändningen och skapa incitament för användning av till exempel 

miljöcertifieringar. En miljöcertifiering som behandlar energianvändningen är 

Miljöbyggnad och från silvernivån höjs kraven på minskad energianvändning med 

utgångspunkt i BBR:s energikrav (Sweden Green Building Council, 2017). Hos 

Byggherrarna har det identifierats ett informativt styrmedel i form av att de erbjuder 

utbildningar inom bland annat lågenergibyggande (Byggherrarna, 2018b).  

 Inom forskning har det identifierats administrativa styrmedel såsom 

målsättningar gällande energieffektivitet. Conte (2018) menar på att mål om 

energieffektivitet visar vikten av den miljövänliga aspekten inom byggnadens 

utförande. Conte (2018) skriver också att betygs- eller certifieringssystem är medlet för 

att mäta miljöprestandan av en byggnad. Ett administrativt styrmedel såsom 

målsättning om energieffektivitet styrks även här av kopplingen till 

miljöcertifieringar. Miljöcertifieringar kan vara måttet på hur väl en byggnads 

energiprestanda är. 

 Boverkets vision för Sverige 2025 innehöll en reducering av antalet 

miljöcertifieringar till ett fåtal internationella med regionala regleringar (Boverket, 

2012). Visionen innebar också en efterfrågan på certifieringar (Boverket, 2012). 

 

4.3.7	RENOVERING	AV	BEBYGGD	MILJÖ	

	
Renovering av bebyggd miljö har en stor betydelse för energieffektiviseringen och 

styrmedel har identifierats inom myndigheter och forskning. Förutom att regeringen 

tagit fram målet om 50 procent effektivare energianvändning till 2030 jämfört med 

2005 har andra styrmedel identifierats. Boverkets indikatorer ser till såväl 



	 55	

energianvändning som till ombyggnad och renovering (Boverket, 2018c). Som tidigare 

nämnt anses Boverkets miljöindikatorer kategoriseras som informativa styrmedel. 

Boverket har i sin vision för år 2025 föreslagit åtgärder och styrmedel tillsammans med 

Energimyndigheten för energieffektiv renovering, detta i form av ekonomiskt stöd, 

byggregler, energideklarationer och boendedialoger (Energimyndigheten, 2017). 

Energideklarationer och boendedialoger kan kategorisera som informativa styrmedel. 

Energideklarationer som införs med krav kan däremot också kategoriseras som ett 

administrativt styrmedel.  

 Forskning pekar på att redan bebyggd miljö kan premieras av en ökad 

medvetenhet hos allmänheten då ägare och brukare av byggnader informeras om 

deras miljöpåverkan (van der Heijden & van Bueren, 2013). Indirekt kan även 

byggbranschen påverkas i och med förändrade konsumentpreferenser. Van der 

Heijden et al. (2013) menar på att redan bebyggd miljö kan vara riktiga energibovar 

men uppmärksammar att det krävs någon form av stöd från politiken för att 

underlätta för fastighetsägare att göra nödvändiga energieffektiviseringar i redan 

befintliga byggnader.  

 

4.3.8	DIGITALISERING	

	
Styrmedel har identifierats inom myndigheter och branschorganisationer. Boverket 

har hand om ansökningarna för innovationsstöd och kategoriseras som ett ekonomiskt 

styrmedel. Stödet kan fås om det gjorts insatser för ett hållbart bostadsbyggande med 

minskad klimatpåverkan, till exempel genom ny teknik för digitalisering kopplat till 

boendet (Boverket, 2018e). Datoriserad projektering nämns också av Boverket i deras 

vision för 2025 (Boverket, 2012).  

 En av uppmaningarna till bygg- och anläggningssektorns aktörer är en komplett 

digitalisering av byggprocessen för att kunna resurseffektivisera 

materialanvändningen och produktionen (Fossilfritt Sverige, 2018c). Styrmedlet som 

identifierats utifrån detta är av det informativa slaget. Uppmaningen sker inom 

färdplanen för Fossilfritt Sverige och syftar till att bidra som ett hjälpmedel. 

 

4.3.9	ÅTERVINNING	OCH	ÅTERANVÄNDANDE	AV	BYGGMATERIAL	
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Såväl myndigheter, branschorganisationer och forskning har identifierat styrmedel för 

återvinning och återanvändande av byggmaterial. Ett administrativt styrmedel som 

identifierats är etappmålen inom miljökvalitetsmålet farligt avfall. Målet är att öka 

återvinningen och återanvändandet av icke-farligt byggavfall till 70 procent år 2020 

(Naturvårdsverket, 2018e). Återvinning är även en viktig aspekt inom en cirkulär 

ekonomi, något som handlingsplanen för Agenda 2030 tar upp (Regeringskansliet, 

2018a). Boverket (2017) skriver att 70 procent-målet troligtvis kommer att uppnås men 

att åtstramning i rapporteringen av avfallsflöden helt skulle säkerställa det.  

 Ett administrativt styrmedel har identifierats inom branschorganisationen 

Sveriges Byggindustrier. De vill att riktlinjer för resurs- och avfallshantering ska se till 

att appliceras i hela byggbranschen för att undvika deponi så långt som möjligt 

(Sveriges Byggindustrier, u.å.a). Detta är något som Byggherrarna erbjuder i form av 

instruktioner för resurs- och avfallshantering (Byggherrarna, u.å.a). Inom 

branschorganisationen Svensk Byggplåt har det identifierats ett informativt styrmedel 

i form av deras hållbarhetskampanj som bland annat uppmärksammar förmågan till 

100 procent återvinning samt 100 sätt att återanvända byggplåt (Svensk Bygplåt, u.å). 

Betonginitiativet menar också på att betong kan återvinnas till 100 procent samt 

återanvändas som främst fyllnadsmaterial (Fossilfritt Sverige, 2018b). Såväl 

återvinningsgraden för byggplåt som potentialen i betong främjar en cirkulär 

ekonomi. Regering och riksdag uppmanas införa lagkrav på bygg- och 

anläggningsbranschen för att driva på cirkulära processer (Fossilfritt Sverige, 2018c). 

Detta kan i sig kategoriseras som ett informativt styrmedel gällande ett administrativt 

styrmedel.  

 The Ellen MacArthur Foundation identifierar att hänsyn till cirkularitet redan i 

design- och konstruktionskedet potentiellt kan optimera avfallet med avseende på 

återanvändning (Esposito, et al., 2018). Samtliga perspektiv kan urskilja ett samlat 

grepp om cirkulär ekonomi och införande av ett cirkulärt tänkande kommer kunna ge 

en större helhetssyn samt ett systemtänkande som gynnar återvinning och 

återanvändande av byggmaterial. I sina slutsatser skriver Esposito et al. (2018) att en 

cirkulär ekonomimodell kräver utveckling av affärsmodeller och teknik med avseende 

på bland annat återvinning och återanvändande som passar ett långsiktigt perspektiv. 
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Affärsmodeller och tekniker kan innebära både administrativa styrmedel och 

forskning. 

 

4.3.10	UTFASNING	AV	FARLIGA	ÄMNEN	

	
Styrmedel inom utfasning av farliga ämnen har identifierats inom såväl myndigheter 

och branschorganisationer. Som ett administrativt styrmedel kan miljökvalitetsmålet 

giftfri miljö kategoriseras. Målet beskriver hur giftiga ämnen från produkter och 

material inte ska få påverka varken hälsa eller ekosystem (Sveriges miljömål, u.å.d). 

Även etappmålen behandlar utfasning av farliga ämnen och de kan således också 

räknas till de administrativa styrmedlen. I sin vision för 2025 har Boverket identifierat 

ett informativt styrmedel i form av dialog som ska resultera i en enighet mellan 

myndigheter och bygg- och fastighetsbranschen gällande utfasning av farliga 

byggnadsmaterial (Boverket, 2012). Boverket ser också att byggprocessen och 

förvaltningen av en byggnad har ett genomgående miljöperspektiv med utfasning av 

farliga ämnen (Boverket, 2012). Detta är något som kan tänkas uppfyllas av såväl 

beställare som förvaltare eller ägare av fastigheten. Boverkets miljöindikatorer tar 

också upp skadliga kemiska produkter och avfall (Boverket, 2018c). Utfasning av 

farliga ämnen kan placeras som en viktig faktor inom en cirkulär ekonomi och det 

ligger således även styrmedel i implementering av cirkularitet bakom utfasning av 

farliga ämnen. 

Sveriges Byggindustrier vill se att staten ska satsa på en högre vetskap om 

byggprodukter och dess ämnen samt miljöpåverkan och detta med hjälp av 

digitaliserade byggvarudeklarationer och loggböcker (Sveriges Byggindustrier, u.å.a).  

Detta kan kategoriseras som informativa styrmedel tillsammans med Sveriges 

Byggindustriers arbete för användandet av BASTA-systemet i byggprocessen. 

 

4.3.11	UTBILDNING	OCH	KUNSKAPSSPRIDNING	

	
Inom utbildning och kunskapsspridning har styrmedel identifierats inom 

myndigheter, branschorganisationer och forskning. Delegationen som togs fram som 

stöd för Agenda 2030 ska fram till och med mars 2019 främja spridningen av 

information och kunskap gällande Agenda 2030 hos samhällsaktörer såsom 
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myndigheter, landsting, forskning och inom civilsamhällen (Agenda 2030-

delegationen, 2018). Delegationen som tillsatts av regeringen kan ses som ett 

informativt styrmedel till utbildning och kunskapsspridning. En annan av regeringen 

inrättad delegation har i uppdrag att identifiera utbildnings- och informationsbehov 

för omställning till cirkulär ekonomi (Regeringskansliet, 2018a). Uppföljning av 

indikatorerna kopplade till miljömålen är ett annat typ av informativt styrmedel. 

Genom att se till indikatorerna ska utvecklingen enklare kunna följas och åtgärder 

kunna föreslås (Sveriges miljömål, 2018a). Även Fossilfritt Sverige kan räknas som ett 

informativt styrmedel i och med att initiativet ska medföra dialog mellan aktörer.  

 Sveriges Byggindustrier bidrar med informativa styrmedel såsom utbildningar 

och program för att främja kunskapsspridning av klimatpåverkan (Sveriges 

Byggindustrier, u.å.b). Sveriges Byggindustrier arbetar även för att sprida 

miljörelaterad information för byggprodukter via byggvarudeklarationer (Sveriges 

Byggindustrier, u.å.b). Byggvarudeklarationer kan ses som ett informativt styrmedel 

som främjar kunskapen om byggmaterial och dess innehåll. Svensk Byggplåt 

använder sig också av informativa styrmedel för kunskapsspridning i form av en nu 

pågående hållbarhetskampanj för att visa på byggplåtens beständighet över tid 

(Svensk Bygplåt, u.å). 

 Inom färdplanen för bygg- och anläggningsbranschen förväntas byggaktörer 

kartlägga sina utsläpp och fastställt mål innan 2022 (Fossilfritt Sverige, 2018a). 

Färdplanen kan kategoriseras som ett informativt styrmedel i och med att 

kartläggning av utsläpp innebär en förståelse för sina respektive utsläpp. Färdplanen 

kan även kategoriseras som ett administrativt styrmedel i och med att bygg- och 

anläggningsbranschens färdplan antas följas av aktörer som ställt upp på 

deklarationen. Vidare inom färdplanen uppmanas aktörer såsom beställare, 

entreprenörer, arkitekter och konstruktörer att sätta upp egna klimatmål (Fossilfritt 

Sverige, 2018a). Digitalisering tas också upp som ett sätt att sprida kunskap om bland 

annat miljö- och klimatberäkningar (Fossilfritt Sverige, 2018b).  

 Pitt et al. (2009) identifierade kundmedvetenhet som en av topp tre incitament 

till hållbart byggande och som en nyckel till snabbare resultat. Informativa styrmedel 

såsom informationskampanjer kan leda till en påverkan på allmänhet och 
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byggbranschen (van der Heijden & van Bueren, 2013). Pitt et al. (2009) identifierade 

även arkitekten som den som innehar möjligheten att utbilda kunden. 

 De informativa styrmedlen innehar en majoritet av styrmedlen i denna aktivitet. 

Detta kan bero på att utbildning och kunskapsspridning i sig skulle kunna klassas som 

styrmedel. De identifierade styrmedlen ovan är dock utvecklade till den grad att 

frågan om vem som ska utföra åtgärderna inte behöver ställas. Såväl myndigheter, 

branschorganisationer och forskning pekar ut vem eller vilka som ska ansvara för 

åtgärderna.  

 

4.4	 STEG	4	–	IDENTIFIERING	AV	AKTIVITETER	
	
Aktiviteterna som identifierats utifrån omvärldsanalysen placerades systematiskt 

längs med en tidslinje, se figur 2. Aktiviteterna som tidsatts genom mål och riktlinjer 

placerades ut först och fylldes sedan på med de aktiviteter som inte tidsatts enligt 

något av de tre perspektiven.  

Aktiviteterna är av en mer generell sort och kan inte enskilt bidra till 

måluppfyllnaden. Det krävs utarbetade strategier och tillvägagångssätt inom, mellan 

och utanför samtliga aktiviteter med avseende på styrmedel. De av myndigheter, 

byggbranschorganisationer eller forskning målsatta aktiviteter är klimatneutral 

betong till år 2045, 100 procent förnybar elproduktion till år 2040, en halvering av 

energianvändandet till år 2030 samt återvinning och återanvändande av icke-farligt 

bygg- och rivningsavfall med 70 procent till år 2020. Utfasning av farliga ämnen finns 

med i Boverkets vision för år 2025 samt renovering av miljonprogrammet. 

Teknologibyten och innovationer, renovering av bebyggd miljö, digitalisering samt 

utbildning och kunskapsspridning kan kategoriseras som nödvändiga 

kompletteringar till målsättningarna under tidslinjen. Dessa är hämtade från 

omvärldsanalysen men saknade tidsatt målsättning. 
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Figur 2 - Tidslinje för aktiviteterna identifierade utifrån omvärldsanalysen 

	

Vissa av aktiviteterna behöver ske löpande under tidslinjen, till exempel utbildning 

och kunskapsspridning. Det är något som identifierats inom den sammanställda 

målbilden som något som bidrar till kunskap för såväl aktörer som allmänheten. 

Teknologibyte och innovationer anses också vara en löpande aktivitet i och med att 

teknik för att uppnå negativa utsläpp efter år 2050 också är nödvändig. 

2045
•Klimatneutrala byggmaterial
•2030 ska klimatneutral betong finnas på marknaden, 2040-2050 ska det finnas fossilfri stålframställning i produktion

2040
•100 % förnybar elproduktion
•Goda förutsättningar att uppnå detta till 2040 enligt Energimyndigheten

20XX
•Teknologibyte och innovationer

2030
•Effektiv energianvändning
•50 % effektivare till år 2030 jämfört med 2005

20XX
•Renovering av bebyggd miljö
•Omnämns i Boverkets vision för år 2025

20XX
•Digitalisering

2020
•Återvinning och återanvändande av byggmaterial
•70 % återvinning av icke-farligt bygg- och rivningsavfall

20XX
•Utfasning av farliga ämnen
•Har omnämts i Boverkets vision för år 2025, bidrar till en högre återvinningsgrad

20XX
•Utbildning och kunskapsspridning



	 61	

5	 INTERVJUSTUDIE
 

Följande kapitel sammanfattar intervjuerna med byggaktörerna. 
	
5.1	 UR	EN	EXPLOATÖRS	PERSPEKTIV	
	

Exploatörsperspektivet utgår ifrån ett kooperativt fastighetsföretag med tydlig 

hållbarhetsprofil. 

 

VAD	DE	VILL	
	
I termer av styrmedel tror Exploatören att incitamenten är för låga idag och att bra 

saker som testats en gång måste skalas upp för att kunna göra någon miljönytta istället 

för att lämna dem bakom sig efter en gång. Exploatören håller med om att några av de 

största motsättningarna finns i sådant som inte följs upp, saker som vanligtvis inte 

brukar göras skapar ett arbete efteråt där det krävs en uppföljning på vad som var bra 

och hur det kan förbättras. Exploatören menar på att det inte alltid känns som att det 

görs. 

 Andra motsättningar inom byggbranschen är den typiska frasen ”vi har alltid 

gjort så här”. Exploatören tar också upp ekonomi som en viktig punkt, fås inte 

ekonomin ihop blir det inget projekt. Däremot hävdar Exploatören att många utav 

sakerna som gör ett hållbart byggande inte behöver vara kostnadsdrivande utan där 

ett hållbart byggande kan vara fördelaktigt genom till exempel energilösningar. 

Eftersom att Exploatören både bygger och förvaltar anser Exploatören att de har ett 

mer långsiktigt tänkande till skillnad från de aktörer som bara bygger eller bara 

förvaltar.  

 

”… ibland är det inte samma aktör som bygger som sen förvaltar och då kan det finnas krafter 

att man hellre får ner produktionskostnaden men kanske får en högre driftkostnad senare, så 

det är en sån sak som kan uppstå.” - Exploatören 

 

Exploatören tror att kundkrav skulle bidra till att minska motsättningarna. Däremot 

poängterar Exploatören att det nog inte är på den parametern en bostadköpare väljer 

sin bostad utan snarare utefter läge, planlösning och ekonomiskt utrymme. Den där 
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extramarginalen kanske inte finns hos köparen att efterfråga till exempel en mer 

energieffektiv byggnad.  

 Exploatören skulle vilja se en bättre dialog mellan arkitekter, konstruktörer, 

entreprenörer och beställare där förslag på förbättringspotentialer kommer fram. 

Exploatören menar att det hade varit bra om förslag föreslås på hur en konstruktion 

kan göras mest klimatsmart och vilket typ av limträ eller vilken typ av betong som ska 

användas. Exploatören påpekar att det är svårt för till exempel deras projektledare att 

besitta djupkunskap inom samtliga yrkesområden och att det är så pass många frågor 

som påverkar varandra. För att uppnå en optimerad byggnad behövs stöd längs hela 

vägen. 

	
VAD	DE	GÖR	
	
Exploatören använder sig av en hållbarhetsplan som ingår i deras strategiska plan, den 

nuvarande räcker däremot endast till 2019 men kommer att uppdateras. När 

hållbarhetsplanen togs fram såg de till hur deras verksamhet ser ut när de bedriver 

den på ett hållbart sätt i ett hållbart samhälle. Med hjälp av en målbild grundad i de 

fyra kretsloppsprinciperna tog de fram en mängd olika aktiviteter via backcasting-

metoden för att se vad de skulle göra för att nå målbilden. Utifrån dessa aktiviteter 

formulerades fyra löften som behandlade styrning, att göra rätt, utveckling av 

kunderbjudanden och intressen likt forskningsprojekt samt individen som bor i deras 

bostäder som de antingen har byggt eller förvaltar. Exploatören berättar att de till 

exempel har en miljöskola för sina boende där de ger tips på hur de kan leva mer 

miljösmart samt bidrar med en hel del utbildningsmaterial och inspirationsmaterial 

till styrelserna i deras bostadsrättföreningar.  

Till den kommande uppdaterade hållbarhetsplanen kommer Exploatören ta 

hänsyn till Agenda 2030 som tillkommit sedan de gjorde den nuvarande planen. Det 

är en del av målbilden och Exploatören säger att de tagit med vilka av 

hållbarhetsmålen som de kan påverka i deras processer samt var de har möjlighet att 

bidra.  

 Exploatören arbetar idag med Miljöbyggnad som nyligen infört en ny indikator, 

byggmaterialens klimatpåverkan, vilket Exploatören anser vara väldigt bra i termer 

av att kunna ställa krav på entreprenörer. Idag finns det enligt Exploatören ett 
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kunskapsbehov och ett stort informationshål från byggnadsmaterialstillverkarna. 

Genom att införa denna nya indikator i Miljöbyggnad kommer efterfrågan på 

information om byggmaterial att öka vilket gör att bedömningar enklare kan göras av 

entreprenörerna.  

 Exploatören har som lägsta krav att uppnå Miljöbyggnad Silver i sina projekt, 

men de har även projekt där Guldnivån uppnåtts. Gällande nyproduktion har 

Exploatören tagit fram ett eget hållbarhetsverktyg då de anser att Miljöbyggnad inte 

fångar upp alla aspekter som de anser vara viktiga i deras projekt. Genom att 

komplettera Miljöbyggnads tre områden energi, material och inomhusmiljö med 

mobilitet kan de skapa förutsättningar för de boende att resa mer klimatsmart. 

Mobiliteten kan avse fordonspooler av olika slag. De har även lagt till en modul 

gällande ekosystemtjänster för att som byggherre och förvaltare ha möjlighet att se till 

hela fastigheten ur ett ekosystemtjänstperspektiv. Förutom dessa kompletteringar till 

Miljöbyggnad har de även tagit fram en så kallad etableringsfas där de ser till 

byggnaden även under byggtiden med avseende på till exempel avfall och 

arbetsmaskiner. Poängen med detta hållbarhetsverktyg är att samtliga krav ska 

uppfyllas för att kunna få ta mark i anspråk, det ska dessutom godkännas en andra 

gång en bit längre in i projekteringen för att se så att det verkligen säkerställs.   

	
5.2	 UR	EN	ARKITEKTS	PERSPEKTIV	
	

Arkitektperspektivet utgår ifrån en arkitekt med egen arkitektbyrå som har en tydlig 

hållbarhetsprofil. 

	
VAD	DE	VILL	
	
Arkitekten målar upp en drömbild där helhetslösningar och samhällets stora system 

skulle fungera bättre kretsloppsmässigt, där städer och landsbygd skulle fungera 

mycket bättre ihop och där städer har väldigt mycket inslag av natur, grönska och 

odlingar. Arkitekten nämner också övre Norrland som ett exempel att känna sig 

utnyttjad av staten för att det måste levereras till exempel el och malm. Sådana saker 

måste rättas till, menar Arkitekten, likaså det faktum att Sverige tjänar pengar på att 
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bränna Europas sopor. Det blir ett systemfel när material inte tas om hand och 

återanvänds. 

 Arkitekten anser att det behövs mer kunskap om naturen, människans beroende 

av naturen och att allt ingår i ett kretslopp. Det behövs byggas mer med trä och 

växtbaserade material samt undvika kemikalier och gifter. I form av styrmedel tror 

Arkitekten att utbildningen är viktig, att det satsas på det och att det börjar redan i en 

tidig ålder.  

 Arkitekten anser att mycket varför det byggs på samma sätt som alltid har att 

göra med att tjäna pengar. Det finns brist att orka lära sig något nytt, det ska bara gå 

snabbt och det ska dras in mycket pengar. Arkitekten skulle vilja komma åt det här 

tänkandet i termer av att människor bara är en väldigt liten pusselbit i det stora hela 

och att människan måste anpassa sig efter vad naturen behöver och mår väl av.  

 

”…det ekonomiska systemet är jättestarkt. Det är det som gör att det blir så många 

motsättningar för det ska gå så himla fort och man ska tjäna så mycket pengar.” - Arkitekten 

 

Arkitekten har uppmärksammat problem inom finanssektorn och anser att det 

resoneras fel kring vad banker ger lån till för typ av byggprojekt och att det skulle 

behöva justeras. Ett problem som Arkitekten själv varit med om är finansiering i 

termer av energisnåla hus. Bankerna har fortfarande kvar ett system där de ser till 

schablonvärden över kvadratmeterpriset att underhålla ett hus eller för 

driftskostnaden av ett hus. Siffrorna stämmer inte överens med hus som kan dra ned 

på dessa summor, till exempel energisnåla hus. Där är inte bankerna och 

finansinstituten idag och Arkitekten anser att det finns väldigt mycket att göra där och 

att politikerna skulle behöva skjutsa på ännu mer. 

 Arkitekten uppmärksammar också problematiken i att Sverige har en tradition 

av att bygga lägenhetshus med betongstomme, 90 procent av alla lägenhetshus har 

detta. För företagen som byggt upp verksamheter med ett speciellt byggnadsmaterial, 

såsom betong, krävs det lång tid för att kunna tänka om och lägga om sina system. 

Arkitekten hänvisar också till att betongbranschen själva säger att de inte klarar av att 

göra hela omställningen till klimatneutral betong själva utan att staten behöver gå in 

med pengar för att möjliggöra detta. Arkitekten påpekar att det kan vara svårt för 
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staten att gå in i alla branscher och hjälpa till, stålindustrin gynnas genom att staten är 

en storägare i LKAB men att det kanske inte går lika smidigt i alla branscher.  

Ett annat problem som har identifierats av Arkitekten är stöd som kan sökas för 

miljövänliga byggprojekt, till exempel Klimatklivet. Av egna erfarenheter berättar 

Arkitekten att timmarna som läggs ned på att bland annat räkna koldioxidutsläpp inte 

ens täcks upp av det finansiella stödet som fås. Annars anser Arkitekten att enklare 

styrmedel och enklare sätt att få finansiellt stöd i klimatvänligt arbete kanske är ett 

bättre sätt. Det är inte så lätt att med de statliga stöden som kräver så mycket. 

 Från exploatörer skulle Arkitekten vilja se den stora goda viljan då det är de som 

håller i pengarna. Ett närmare samarbete med konstruktörer är något som kanske 

skulle kunna skapa nya intressanta idéer. Arkitekten menar också på att det är väldigt 

viktiga att lyssna på alla delaktiga, även de som arbetar i fabriker eller med att bygga 

husen.   

	
VAD	DE	GÖR	
	
Arkitekten berättar om det ekologiska arbetet med industriella byggare från Norrland. 

De har varit överens om att bygga med ekologisk hållbarhet och komma så långt de 

bara kan inom ett industriellt byggande. Arkitekten poängterar att det varit en väldigt 

viktig förutsättning att arbeta tillsammans för att kunna lyckas.  

 Arkitekten berättar om arbetet med att bygga med trä och växtbaserade material. 

Efter att ha räknat på projekten ser de att de släpper ut väldigt mycket mindre 

koldioxid med de materialen och tack vare materialvalet kan sedan koldioxiden lagras 

i dem. Arkitekten påpekar att de åtminstone vinner tid på att bygga på detta sättet då 

klimathoten är ett problem som det är väldigt bråttom att ta itu med. Något annat 

Arkitekten gör i sin verksamhet för att främja ett hållbart byggande är att bygga 

energisnåla hus som är lätta att underhålla.  

 Arkitekten tar upp Miljöbyggnad som ett exempel på ett miljöklassningssystem 

som inte tar med alla viktiga parametrar och jämför detta med 

miljöcertifieringssystemet Living Building Challenge som ansea koppla ett större 

helhetsgrepp om viktiga parametrar. Arkitekten har själv tittat närmare på att 

applicera Living Building Challenge på ett hotellprojekt i Falun som Arkitekten anser 

har förutsättningarna för att lyckas. 
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5.3	 UR	EN	KONSTRUKTÖRS	PERSPEKTIV	
	
Konstruktörsperspektivet utgår ifrån en konstruktör från en svensk samhällsbyggare 

med tydlig hållbarhetsprofil.  

 

VAD	DE	VILL	
	
Konstruktören beskriver sitt arbete som mindre sammanflätat med hållbart byggande 

än de resterande aktörerna i intervjustudien. Konstruktören menar på att oftast sitter 

inte Konstruktören med plånboken och i många fall arbetar de för en entreprenör 

istället för direkt under beställaren. Entreprenadformen kan styra hur mycket 

inflytande Konstruktören har och likaså arbetsgången om entreprenören vill ha ett 

snabbt och rationellt bygge. I sådana situationer väljs ofta betongstomme istället för 

att titta på andra mer miljövänliga alternativ.  

 Konstruktören tar upp potentialen i att hyresgäster ställer krav på klimatneutrala 

byggnader eller att byggnaden ska ha en viss certifiering och standard, det skulle sätta 

fart på det hållbara byggandet. Ekonomiska styrmedel är en annan faktor som givetvis 

skulle få fart på det hållbara byggandet menar Konstruktören, och tar ett exempel med 

att om en entreprenör skulle kunna visa på hur mycket denne släppt ut och om 

utsläppen hålls under en viss nivå skulle det kunna löna sig i form av 

skattereduktioner på bygget. 

 Tätare samordning är däremot något som Konstruktören inte ser som 

nödvändigt och menar på att mindre samordning kanske skulle vara bättre. 

Konstruktören hävdar att om viljan finns hos beställare och arkitekt och beslut och 

detta går igenom måste resten av ledet rätta sig efter det. 

 Konstruktören nämner en stadsdel som ska lanseras med hållbarhet i fokus och 

menar på att när grundinställningen till ett helt område finns underlättar det för dem 

för då kan arbeta och välja material utefter det.  

 En motsättning som Konstruktören kan identifiera är bland annat bland 

yrkesarbetarnas kunskap inom vissa områden, såsom trä. Konstruktören beskriver det 

som att yrkesarbetarna hanterar det mesta bra men när det kommer till flerfamiljshus 

i trä så kan kunskaperna brista i vissa fall. Vid sådana tillfällen väljer Konstruktören 
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oftast en lösning som gjorts tidigare. Konstruktören poängterar åter igen att om någon 

annan än entreprenören bestämmer är det mycket lättare att komma med andra 

lösningar. 

 

VAD	DE	GÖR	
	
Konstruktören säger att de absolut kan komma med förslag på lösningar som kanske 

är bättre ur en hållbar synvinkel, till exempel trälösningar, istället för att förslå 

lösningar där malm behöver brytas. Konstruktören poängterar också att företaget i sig 

arbetar väldigt mycket med hållbarhet och att allt de ska göra ska ha någon form av 

fokus på hållbart byggande och att det så småningom kommer påverka dem mer 

genom att räkna på till exempel klimatneutrala byggnader. 

 Något som Konstruktören dock nämner är att de varit med och tagit fram hur 

livscykelanalyser beräknas, vilket ser till hela perspektivet. 

	
 

”Visst kan vi föreslå bra lösningar, men jag känner inte att vi har så mycket att påverka 

med.” – Konstruktören 

 

Konstruktören anser att det är lättare att påverka om de är med från ett tidigare skede, 

till exempel när förfrågningsunderlagen bearbetas. Det är då lättare att diskutera 

energianvändning och olika krav och sätta ramarna för projektet. Konstruktören 

poängterar dock att det oftast är arkitekten som är med i det tidiga skedet och 

konstruktören oftast bara är med på ett hörn. 

 

5.4	 UR	EN	ENTREPRENÖRS	PERSPEKTIV	
	
Entreprenörsperspektivet utgår ifrån en hållbarhetsschef från ett av Sveriges största 

byggbolag. Denne hållbarhetschef kommer för enkelhetens skull benämnas 

Entreprenören i fortsättningen. 
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VAD	DE	VILL	
	
Entreprenören säger att det måste vara klimatneutralt, cirkulärt och att människans 

behov måste vara utgångspunkten. Entreprenören tror att de själva inte bara behöver 

förstå sin egen roll utan framförallt omvärldens behov och att hänsyn inte bara tas till 

den direkta beställaren utan till det stora sammanhanget med beställarens kunder och 

nyttjare till exempel. Entreprenören anser att det krävs en förståelse för 

sammanhanget för att kunna attackera frågor rörande ett hållbart byggande i 

framtiden och det krävs att man krokar arm för att kunna leverera och utveckla detta. 

Entreprenören kallar dagens system för en stafettpinnestruktur och anser inte att detta 

klarar av det.  

 Entreprenören tror att det behövs en någorlunda enad målbild och att byggandet 

idag är rätt lokalt men att det behövs göras mer internationellt och nationellt för att få 

hit den nya tekniken och lösningarna som behövs för att ta sig an de större 

utmaningarna. Däremot får inte det lokala perspektivet tappas bort under vägen.  

 Gällande ny teknologi så anser Entreprenören att det historiskt sett har funnits 

en rädsla för konkurrens och att det medfört att det ska upphandlas så att alla aktörer 

har samma förutsättningar. Entreprenören menar på att utveckling kan ske genom att 

företag drivs till utveckling genom nya förutsättningar och denne tror inte att det är 

myndigheterna som kommer driva på det utan att vi måste skapa den. 

 Entreprenören tror att det behövs en mix av olika styrmedel för att uppnå ett 

hållbart byggande. Offentlig upphandling är något som Entreprenören nämner, likaså 

att vid utvecklingsarbete få göra någon form av avskrivning på det som läggs ned på 

utvecklingsarbetet. För att få till styrmedel anser Entreprenören att det är väldigt 

centralt att föra dialog med aktörer som ska vara delaktiga i det och lyssna på 

branschen. 

 På frågan om Entreprenören tror samordning har och kommer att ha en 

betydande roll för hållbart byggande svarar Entreprenören att problemen som ska 

lösas är så pass komplexa att det krävs att man gör det tillsammans. Entreprenören 

tror även att det kommer krävas nya konstellationer med branschöverskridande 

samarbeten för att hitta dessa lösningar, kanske krävs det att man tittar på en annan 

industri och tar efter deras sätt att arbeta och leverera. Entreprenören anser också att 

det finns mycket som hindrar utvecklingen på marknaden inom lagstiftningen och 
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skattelagstiftningen och förklarar att till exempel miljödepartementet driver i en 

riktning medan finansdepartementet driver i en annan för att de är livrädda att förlora 

skatteintäkter. Det handlar om egenintresse. 

 

”…vad behöver en entreprenör från en arkitekt för att det ska bli bra? Vad behöver en 

exploatör göra för att det ska bli bra för entreprenören? Och vi behöver ju på samma sätt 

förstå vad som är viktigt för arkitekten.” - Entreprenören 

 

Entreprenören anser att Arkitekten har en jätteviktig roll men påpekar att alla aktörer 

behöver ha en förståelse för olika roller. Det behöver också finnas en tillit till sina 

samarbetspartners för att kunna arbeta fram lösningarna tillsammans för att undvika 

att man skyller på varandra. Entreprenören anser att frågor rörande hållbart byggande 

måste lösas parallellt men att de inte får bli för dyra utan att de ska tillkomma med 

design och arkitektur, vara byggbara och långsiktiga och att man strävar mot samma 

mål. 

 Gällande miljöcertifieringar så tror Entreprenören att de har och har haft en 

viktig roll genom att förtydliga och förenkla men att det inte är tillräckligt för att lösa 

2050-problematiken. Miljöcertifieringar gör att arbetet kommer igång men det krävs 

något mycket vassare. Det mest positiva med miljöcertifieringar anser Entreprenören 

vara att det fått med sig marknaden med såväl banker som investerare.  

 

VAD	DE	GÖR	
	
Entreprenören berättar om ett antal grundbultar som de landat i, vad för sorts företag 

de vill vara och vad deras roll i samhället är, löftet om att de vill hjälpa till att bygga 

ett bättre samhälle och på vilket sätt de ska göra detta. Entreprenören berättar också 

att de pratar mycket om värderingar och menar på att det inte går att spela med falska 

kort, det måste göras på ett sätt så att alla blir vinnare, även framtida generationer. 

Utifrån deras löfte om värderingar har de satt ett initialt klimatmål som Entreprenören 

diskuterar kring och denne förklarar att de ser till vad de behöver göra internt inom 

företaget men också externt gentemot samarbetspartners. Entreprenören ger förslag 

på vad det kan innebära för aktiviteter, bland annat att se till att samhället och 

beställare upphandlar med vissa klimategenskaper samt köpa in leverantörer och 
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ställa krav på dem. Entreprenören berättar att deras arbete i stort sett drivits av deras 

affärsplanearbete där deras affärsplaner varit tre- eller femåriga men att de behöver 

en mer långsiktig målbild över det hela och där just klimatmålet är det tydligaste 

bidraget. 



	 71	

6	 DISKUSSION 
	

Följande kapitel behandlar resultatet av intervjustudien i jämförelse mot omvärldsanalysen och 

backcastingen. 

   

6.1	 HUR	RESULTATET	AV	AKTÖRERNAS	PERSPEKTIV	STÅR	SIG	MOT	
OMVÄRLDSANALYSEN 
	

6.1.1	 EXPLOATÖREN	

	
Både administrativa och informativa styrmedel har identifierats hos Exploatören. 

Exploatören använder sig av en hållbarhetsplan som behandlar hur Exploatören 

bedriver sin verksamhet på ett hållbart sätt i ett hållbart samhälle. Hållbarhetsplanen 

kan ses som ett administrativt styrmedel i och med att en målbild och aktiviteter för 

att uppnå målbilden skapat löften som Exploatören ej får frångå. Inom 

hållbarhetsplanen behandlar ett löfte utveckling av kunderbjudanden och intressen 

såsom forskningsprojekt.  Handlingsplanen sträcker sig bara till 2019 och är därför på 

väg att uppdateras där hänsyn kommer tas till Agenda 2030 och vilka av 

hållbarhetsmålen som Exploatören har möjlighet att påverka i deras processer. 

Hålbarhetsplanen som ett styrmedel främjar målbilden för år 2050 som tagits fram 

genom i avsnitt 4 och med en uppdatering gällande Agenda 2030 kommer 

Exploatörens hållbarhetsplan bli ännu mer aktuell. I och med att deras handlingsplan, 

vid examensarbetets utförande, inte avser år 2050 blir jämförelsen mot resultatet av 

omvärldsanalysen svårare. 

Att Exploatören erbjuder en miljöskola samt utbildnings- och 

inspirationsmaterial till styrelser i deras bostadsrättsföreningar, går i linje med 

aktiviteten utbildning och kunskapsspridning samt att öka medvetenheten hos 

allmänheten. Exploatören erbjuder förutom detta fler informativa styrmedel. 

 Administrativa styrmedel har identifierats i och med deras användande av 

Miljöbyggnad. Exploatören identifierar Miljöbyggnad som ett sätt att kunna ställa 

krav på bland annat entreprenören gällande byggmaterialens klimatpåverkan. 

Exploatören identifierar också ett informationshål och ett kunskapsbehov. Detta skulle 
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kunna fyllas av informativa styrmedel och Exploatören menar på att information 

gällande byggmaterial kommer öka tack vara den nya indikatorn inom Miljöbyggnad. 

Ytterligare ett styrmedel som identifierats hos Exploatören är deras egna 

hållbarhetsverktyg som fungerar som ett komplement till Miljöbyggnad. Exploatörens 

fokusering på klimatpåverkan från byggmaterial kanske så småningom går hand i 

hand med aktiviteten klimatneutrala byggmaterial, men även det är svårt att säga 

något om i och med handlingsplanen relevans för år 2050.  

 Övergripande har Exploatören ett nära arbete med hållbarhet där kontinuerlig 

uppföljning bidrar till aktuella uppdateringar. Där det anses saknas tillräckligt med 

åtgärder eller bidrag för ett hållbart byggande har Exploatören själv infört egna 

åtgärder. Exploatören bidrar också till bygg- och anläggnings färdplan för Fossilfritt 

Sverige i och med hållbarhetsplanen som innebär målsättningar för Exploatörens 

verksamhet.  

 Exploatören bidrar till aktiviteten effektiv energianvändning i och med 

Miljöbyggnad och deras krav på en klassificering på minst Miljöbyggnad Silver. Glapp 

gentemot aktiviteter i tabell 4 kan dock identifieras i renovering av redan bebyggd 

miljö då detta inte omnämts, digitalisering, teknologibyten och innovationer samt 

återvinning och återanvändande av byggmaterial saknas också. Delvis kanske någon 

av dessa aktiviteter inbegrips i deras kommande handlingsplan och delvis kanske 

detta görs mer eller mindre utan att det uppmärksammades under intervjustudien. 

Utöver detta upplevs Exploatören vara på samma spår som både den sammanställda 

målbilden för år 2050 och de aktiviteter som identifierats för att nå den. 

 

6.1.2	ARKITEKTEN	

	
Såväl ekonomiska- och administrativa styrmedel identifierades hos Arkitekten och en 

helhetssyn och ett systemtänkande är något som kan utläsas av Arkitektens drömbild 

för ett hållbart byggande. Användning av trä och växtbaserade material, undvika gifta 

och farliga ämnen samt anpassning till naturen sammanfattas väl av ett 

kretsloppstänkande. Kretsloppstänkande i sin tur stödjer en cirkulär ekonomi som 

identifierats inom flera av aktiviteterna för att uppnå målbilden. Arkitektens drömbild 
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av hållbart byggande i framtiden kan liknas vid målbilden som tagits fram inom detta 

examensarbete.  

Arkitekten identifierar politiska handlingar som något som behövs för att justera 

problem inom finanssektorn gällande bland annat lån till byggprojekt med energisnåla 

hus. Det är rimligtvis nödvändigt att införa ett annat typ av system för 

kvadratmeterpriset att underhålla ett hus som inte har lika hög energianvändning som 

ett vanligt hus. Styrmedel för detta kan vara en viktig aspekt för effektivisering av 

energianvändandet och för att nå en halvering av energianvändandet till år 2030 i linje 

med Agenda 2030-målen. Även renovering av bebyggd miljö kan dra fördel av 

justeringar i schablonpriset för energianvändningen. 

 Arkitekten uppmärksammar också branscher som vill övergå till klimatneutrala 

byggmaterial. Ekonomiska styrmedel såsom finansiering är svårt för staten att gå in 

med i alla branscher, förutom de statligt ägda såsom LKAB. Såväl Arkitekten som 

cement- och betongindustrin identifierar politiska handlingar som nödvändiga för 

omställningen till klimatneutral betong. Kritik riktas även åt det ekonomiska 

styrmedlet Klimatklivet. Tiden och arbetet som läggs ned på att uppfylla kriterierna 

för finansieringen täcks inte upp av stödet. För att ett investeringsstöd såsom 

Klimatklivet ska kunna ge incitament till hållbara byggnader klingar det dåligt när 

stödet i sig är för litet för extraarbetet. Industriklivet var ett initiativ som identifierades 

som ett styrmedel för klimatneutrala byggmaterial genom färdplanerna för Fossilfritt 

Sverige. Energimyndigheten står bakom Industriklivet och kan ge stöd åt forskning, 

pilotprojekt, studier och investeringar gällande processrelaterade utsläpp inom 

industrier (Energimyndigheten, 2018b). Det Arkitekten identifierat som en 

problematik inom initiativet Klimatklivet kanske även finns inom andra 

myndighetsstyrda investeringsstöd och bör således uppmärksammas. I och med 

Arkitektens upplevelse och ord om detta anses det bli motstridigheter inom den 

aktiviteten som det berör.  

 Arkitekten kommenterar kring miljöcertifieringen Miljöbyggnad som denne inte 

anser vara tillräcklig och det betydligt strängare systemet Living Building Challenge. 

Skulle en implementering av LBC uppfylla Boverkets vision för 2025 i och med en 

reducering av miljöcertifieringar till ett fåtal internationella? En tuffare 

miljöcertifiering såsom LBC kanske är det som kommer krävas för att nå slutmålet. 
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Frågan blir då istället vilka styrmedel som skulle krävas för övergången till LBC. Det 

är mycket möjligt att ekonomiska- och administrativa styrmedel skulle vara i topp för 

att lyckas med den implementeringen men även informativa styrmedel för att öka 

medvetenheten om den, till synes, okända miljöcertifieringen i Sverige.  

 Generellt överensstämmer Arkitektens bild om framtiden med målbilden för år 

2050 och flera av aktiviteterna inbegrips i vägen att nå Arkitektens egna målbild.  

 

6.1.3	 KONSTRUKTÖREN	

	
Såväl ekonomiska-, administrativa- och informativa styrmedel identifierades hos 

Konstruktören. Val av entreprenadform kan kategoriseras som ett administrativt 

styrmedel i och med de regler som följs beroende på entreprenadform. Konstruktören 

kan vara med och påverka mer om entreprenadform väljs sådant att Konstruktören 

arbetar under beställaren likt en utförandeentreprenad. Entreprenadform är inte ett 

styrmedel som identifierats tidigare men kan tydligt ha en inverkan på 

hållbarhetsperspektivet utifrån en Konstruktörs perspektiv. Ett annat typ av 

administrativt styrmedel skulle kunna vara klimatkrav från hyresgäster eller en viss 

typ av miljöcertifiering.  

 Ekonomiska styrmedel såsom skattereduktioner på byggen, som kan redovisa 

utsläpp och hålla sig under en viss nivå, är något annat som skulle ses som positivt av 

Konstruktören. Detta skulle kunna vara applicerbart på aktiviteterna effektiv 

energianvändning, renovering av bebyggd miljö samt återvinning och 

återanvändande byggmaterial. Inga ekonomiska styrmedel identifierades inom 

aktiviteten effektiv energianvändning och Konstruktörens förslag på ekonomiskt 

styrmedel i form av skattereduktioner skulle kunna vara ett sätt att reducera 

energianvändningen i både projekteringsskedet och i produktionsskedet men inget 

som uppmärksammas av Konstruktören själv. Inom aktiviteten renovering av 

bebyggd miljön föreslås ekonomiskt stöd, subventioner, bidrag och skatter som 

ekonomiska styrmedel som skulle underlätta för energieffektiviseringar inom den 

redan bebyggda miljön. Även där går Konstruktörens förslag på skattereduktioner i 

linje med identifierade styrmedel. 
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 Informativa styrmedel såsom utbildning skulle kunna införas för att öka 

kunskapen om till exempel träbyggande som Konstruktören identifierat som ett 

problemområde i vissa fall. Konstruktören nämner också en stadsdel som ska lanseras 

med hållbarhet i fokus där denne menar på att om grundinställningen till ett sådant 

område finns är det lättare för dem att arbeta och välja hållbara material. Ett tänkbart 

styrmedel för detta skulle vara ett informativt av något slag för att sprida kunskap hos 

allmänheten såväl som hos byggaktörer och på så sätt skapa en medvetenhet i ett tidigt 

skede. Inom forskningen identifierades just medvetenhet som ett av topp tre 

incitament till hållbart byggande vilket går i linje med Konstruktörens åsikter. Kanske 

att informativa styrmedel såsom informationskampanjer, som identifierats inom 

aktiviteten utbildning och kunskapsspridning, var en bidragande faktor till att just den 

stadsdelen fick ett så tydligt fokus på hållbarhet. 

 Konstruktörens allmänna bild om hållbart byggande kan upplevas som från 

sidlinjen. Ingen tydlig målbild för framtiden har identifierats förutom de faktorer som 

kan påverka Konstruktören att kunna bidra med lösningar och förslag. Det kan vara 

möjligt att Konstruktören skulle haft en tydligare bild av framtiden om 

Konstruktörens arbete ingått i en tydligare samverkan med andra aktörer och där 

potential till inblandning tidigare i processen funnits. Förslagen på styrmedel kan 

indirekt kopplas till aktiviteterna i avsnitt 4 men Konstruktören tar inte upp några 

konkreta aktiviteter som stämmer överens med aktiviteterna i tabell 4 förutom 

kopplingen till utbildning och kunskapsspridning. 

 

6.1.4	 ENTREPRENÖREN	
	
Främst administrativa styrmedel identifieras hos Entreprenören, såsom offentlig 

upphandling med krav på klimategenskaper, klimatmål samt kravställning på 

leverantörer. Entreprenörens affärsplaner kan också ses som ett administrativt 

styrmedel men som Entreprenören själv identifierade behövs en mer långsiktig 

målbild än tre- till femåriga affärsplaner. 

 Entreprenören identifierar att en ökad förståelse aktörer emellan är nödvändig 

för att kunna attackera hållbarhetsfrågor i framtiden. Hur denna förståelse ska nås 

förblir dock osagt. Den ökade förståelsen kan tänkas linjera med aktiviteten utbildning 

och kunskapsspridning. 



	 76	

 Entreprenören är även skeptiskt till att det ska förlitas på myndigheterna 

gällande implementering av ny teknologi, att lika förutsättningar för alla företag inte 

är vägen att gå. För att driva utvecklingen framåt behöver företagen skapa 

förutsättningarna. Entreprenören anser att det kommer krävas en blandning av 

styrmedel för att lyckas, såväl administrativa, ekonomiska, informativa och forskning. 

Förutom offentlig upphandling så nämns avskrivning på utvecklingsarbete som ett 

tänkbart styrmedel, detta borde kunna klassas som ekonomiskt styrmedel och kunna 

appliceras på aktiviteter såsom klimatneutrala byggmaterial, 100 % förnybar 

elproduktion samt teknologibyte och innovationer. Entreprenören trycker också på 

dialog som verktyg för att ta fram styrmedel, dialog i sig kan ses som ett informativt 

styrmedel och i det här fallet kanske ett informativt styrmedel kan bidra till 

administrativa- eller ekonomiska styrmedel. Entreprenören lägger ett stort ansvar på 

sin egen bransch och mindre på myndigheter när det kommer till att driva 

utvecklingen framåt.  

 Gällande miljöcertifieringar kan det antas att Entreprenören anser att de har 

spelat ut sin roll som styrmedel i och med att det inte kommer kunna lösa de större 

problemen som verkligen kräver lösning.   

 Entreprenörens målbild är överensstämmande i sin korthet med den 

sammanställda målbilden som tagits fram då termer som klimatneutralt, cirkulärt och 

hänsyn till det stora sammanhanget nämns. Däremot blir det svårt att göra en bra 

jämförelse mot år 2050 då de arbetar med kortare affärsplaner.    
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7	 SLUTSATSER	
	

Följande kapitel sammanfattar arbetets slutsatser samt presenterar förslag till fortsatta arbete 

och forskning. 

	
Potentiellt olika och motstridiga uppfattningar gentemot hållbart byggande kan 

identifieras utifrån flera faktorer. Intervjustudien har gett inblick i olika aktörers 

perspektiv och en slutsats som kunnat dras är att samtliga aktörer känner igen ”vi har 

alltid gjort så här”-principen som i sig kan vara anledningen till motstridiga 

uppfattningar inom byggsektorn.  

I omvärldsanalysen yrkar branschorganisationer på ekonomiska styrmedel och 

forskning för att lyckas ta fram klimatneutrala byggmaterial medan myndigheter kan 

anses premiera trä framför andra byggmaterial i och med deras nya inriktning för 

träbyggande. Däremot går staten också in och stöttar stålindustrin, vilket kan tänkas 

bero på att de är ägare enligt Arkitekten. Då ett eller ett flertal byggmaterial gynnas 

framför andra kan potentiellt motstridiga uppfattningar uppstå, detta är något som 

även Svensk Byggplåt identifierat som ett problem. Studerad forskning behandlar inga 

tänkbara styrmedel för klimatneutrala byggmaterial. 

 Andra aktiviteter som saknar identifiering av styrmedel från alla perspektiv är 

100 procent förnybar elproduktion, renovering av bebyggd miljö, digitalisering samt 

utfasning av farliga ämnen. Inom aktiviteten 100 procent förnybar elproduktion 

identifierades endast ett vagt perspektiv på styrmedel, där varken myndigheter eller 

branschorganisationer hade några konkreta åtgärder med hänvisning till det omöjliga 

i att förutse hur elproduktionen kommer se ut framöver. I backcastingen definieras 

styrmedel som något som ska ge incitament till begränsning eller ökning av en vara 

eller tjänst och brist på styrmedel kan därför resultera i potentiellt olika och 

motstridiga uppfattningar om hur aktiviteten ska kunna genomföras. 

 Andra potentiellt olika uppfattningar som identifierats genom detta 

examensarbete rör problematiken kring utsläppsrätter och risken att det håller tillbaka 

utvecklingen av ny teknologi. Detta har uppmärksammats i omvärldsanalysen från 

såväl myndigheternas perspektiv som forskning. Pengar kan skapa olika och 

motstridiga uppfattningar, något som identifierats genom intervjustudien. Om det så 

handlar om snabba byggen för att tjäna pengar, lägre produktionskostnad framför 
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helhetssyn, arbetstimmar som läggs ned på att söka investeringsstöd till klimatvänliga 

byggnader eller framställning av ny teknik och nya material. Kunskapsbrist kan även 

leda till att byggmaterial väljs utifrån tradition istället för klimatnytta, något som 

identifierats från såväl omvärldsanalysen som intervjustudien.  

 Utifrån omvärldsanalysen, backcastingen och intervjustudien kan det urskiljas 

att det finns en övergripande samsyn runt målbilder, mindre samsyn runt vägen dit 

och på vem eller vilka som ska ansvara för att aktiviteterna på vägen dit ska 

genomföras. Den sammanställda målbilden från avsnitt 4.1 avspeglar högt drivande 

målsättningar där det krävs ett engagemang från såväl myndigheter som olika 

branscher och enskilda aktörer. Ett ansvar vilar på att byggindustrin och företag drar 

sitt strå till stacken. Samtliga aktörer i intervjustudien är medvetna om detta men det 

pekas inte uttryckligen ut lika aktiviteter eller exakt lika målbilder som dem framtagna 

i avsnitt 4. Mycket av det aktörerna nämner och pratar om går att koppla samman och 

väva in i aktiviteterna samt den sammanställda målbilden för år 2050 och mycket av 

det som identifierats under avsnitt 4 tas hänsyn till av aktörerna. Flera av aktörerna 

finns dessutom med i listan över företag som skrivit under för färdplanerna inom 

Fossilfritt Sverige som behandlas i omvärldsanalysen. Slutligen kan resultatet av 

avsnitt 3, 4 och 5 tolkas som att det kommer krävas tydligare styrmedel för att kunna 

knyta ihop säcken. Detta inte bara för att uppnå den sammanställda målbilden från 

detta examensarbete utan för att skapa en större överensstämmande bild av det 

hållbara byggandet i Sverige mellan olika aktörer. 

 Detta examensarbete har bidragit till en ökad kunskap om var det potentiellt kan 

finnas utmaningar inom hållbart byggande i Sverige i framtiden. Målbilder och 

aktiviteter som ska leda till måluppfyllelse har studerats och analyserats samt att glapp 

och motstridigheter gällande styrmedel inom aktiviteterna framtagna i avsnitt 4 har 

diskuterats och ställts mot varandra. Detta har också satts i perspektiv mot fyra 

byggaktörer och deras arbete för ett hållbart byggande. 

	
	
7.1	 FÖRSLAG	TILL	FORTSATT	ARBETE	OCH	FORSKNING	
	

• Undersöka samordningens roll i utvecklingen av hållbart byggande genom 

exempelvis fallstudier på olika företag, intervjustudier och enkäter. 
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• Undersöka huruvida entreprenadform har betydelse i arbetet för hållbart 

byggande och identifiera potentiella utmaningar. Detta genom exempelvis 

fallstudier, intervjustudier och enkäter. 

 

• Genomföra intervjustudier med ett större antal aktörer för att kunna dra mer 

långtgående slutsatser kopplade till potentiella utmaningar inom hållbart 

byggande med fokus på styrmedel.  
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