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Beslutsfattande med olika tidsperspektiv 
 
 
Varför går det så trögt att förändra byggandet så att det blir långsiktigt hållbart? 
Tekniken finns; det är beslutsfattandet som är stötestenen. Honnörsorden får stå 
tillbaka för kortsiktiga vinster. Det behövs mer på forskning om drivkrafter för 
hållbara beslut. Ekonomer och beteendevetare skulle kunna hitta lösningar för både 
kortsiktig och långsiktig lönsamhet.  
 
Det internationella forskarsamhället är i stort sett överens om att jordens klimat kommer att 
förändras, främst på grund av stora koldioxidutsläpp från industrialiserade länder. I Sverige 
har vi sedan 1996 haft klimatmodelleringsprojektet Swedish Regional Climate Modelling 
Programme (Sweclim, www.smhi.se/sweclim). Förutsägelserna i projektet är långsiktiga – 
upp till hundra år – och de förutspår att svenska vintrar kommer att bli kortare och inte så 
kalla och att nederbörden speciellt på somrarna kommer att öka. Det finns många tänkbara 
konsekvenser av den förutspådda klimatförändringen, till exempel problem med infrastruktur, 
påverkan på bostadsområden och brist på energi.  
 
Byggsektorn måste agera för att möta hoten. I våra olika roller i byggandet kan vi i den här 
situationen agera på tre olika sätt. För det första kan vi försöka mildra påverkan på klimatet 
genom att minska våra utsläpp av växthusgaser. För det andra kan vi förändra vårt sätt att 
bygga så att infrastruktur och byggnader utformas för att stå emot det förväntade klimatet 
långt fram i tiden. För det tredje kan vi kontinuerligt anpassa oss till vad som sker på kort sikt. 
Mycket tyder på att vi i byggbranschen ännu inte på allvar har kommit igång med 
förändringsarbetet, och mycket tyder också på att vi inte har insett att det är vårt sätt att fatta 
beslut som är den stora stötestenen, och inte tekniken i sig. 
 
Energieffektivt byggande i Lindås och Lund 
I Lindås söder om Göteborg har det byggts 20 radhus som har fått mycket uppmärksamhet på 
grund av sina framsynta energilösningar. Projektets eldsjäl har blivit belönad med Göteborgs 
internationella miljöpris. Husen har inte något värmesystem utan värms med solvärme, 
överskottsvärme från belysning, elektriska apparater och de boendes kroppsvärme. Husen är 
täta, extremt välisolerade och har ett väl genomtänkt inneklimatsystem. Ur ett 
livscykelperspektiv är de lönsamma. De nybyggda husen har möjligen ett något högre 
ingångspris, men den låga energiåtgången skapar en långsiktigt låg årskostnad.  
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Enligt nästan alla omdömen och rapporter om husen i Lindås finns det bara positiva 
erfarenheter. Husens låga energianvändning har betydelse för minskade utsläpp av 
växthusgaser. De minskar samhällets behov av att importera energi och de är långsiktigt 
lönsamma för sina brukare. Husen är byggda med omtanke och traditionell teknik och de är 
lättskötta för sina boende som trivs bra i området och i husen. Men flera av de medverkande 
företagen är av ekonomiska skäl tveksamma till att medverka i fler liknande projekt. Varför 
byggs det inte fler hus som Lindåshusen? Eller rättare sagt, om nu dessa hus är så lönsamma 
och bra varför byggs det inte enbart sådana hus?  
 
”Visst kan vi bygga energisnåla hus” var rubriken på en artikel i tidningen Väg- och 
Vattenbyggaren nr 1 2004. Artikeln redogör för ett framgångsrikt projekt i Lund. Det är ett 
nybyggt flerfamiljshus med 34 lägenheter som är byggt med robust och beprövad energisnål 
teknik. Beställaren Lunds Kommunala Fastighetsbolag satte redan från början upp som mål 
att huset skulle bli energieffektivt med en högsta energianvändning av 95 kWh/m2 och år; det 
motsvarar ungefär hälften av energianvändningen i företagets andra hus. Huset följdes upp 
under de två första åren efter inflyttning. Uppföljningen visar på en energianvändning som 
blev cirka 10 procent lägre än företagets mål på 95 kWh/m2 och år. Huset blev dyrare att 
bygga, men å andra sidan är driftkostnaderna lägre. I artikeln visas genom beräkning av 
livscykelkostnaden (LCC) att de olika energisparåtgärderna är lönsamma på lång sikt. I 
artikeln nämns inget om att beställaren kommer att bygga fler liknande hus, men den avslutas 
med orden ”I längden blir det billigare att bygga dyrt”. Projektet är inte unikt i Sverige. På 
flera orter finns det fastighetsbolag som bygger enstaka demonstrationshus med ekologisk 
hållbarhet i fokus. Projekten är framgångsrika, men detta energieffektiva byggande har inte 
skapat någon standard för fastighetsföretagens normala byggande. 
 
Till Bo01-utställningen i Malmö byggdes alla husen med kravet att energianvändningen inte 
skulle överstiga 105 kWh/m2 och år. Projekten hade också andra miljökrav att leva upp till, 
men beställarna hade visst bidrag från det lokala investeringsprogrammet (LIP) för framför 
allt sina energisparåtgärder. I Bo01:s miljöplan angavs också att boendekomforten inte fick 
drabbas av exempelvis energisparåtgärder. Ett års uppföljning visar på en energianvändning 
som är mer än 30 procent större än kravet, och i något fall ända upp till tre gånger så stor. De 
boende är också starkt kritiska mot värmekomforten i lägenheterna. Vad är det som gör att 
beställarna och deras konsulter i det här fallet inte har utnyttjat befintlig kunskap för att bygga 
så att husen lever upp till de ursprungliga energikraven? Att stora fönsterareor leder till kallras 
och försämrad energieffektivitet är allmänt känt.  
 
Byggbranschen är inte konservativ 
Det finns starka motiv för att ta den framtida klimatförändringen på allvar. Det finns 
välutvecklad och användbar teknik för hållbart byggande. Det finns goda 
demonstrationsexempel, och det finns ekonomiska kalkyler som visar att det är långsiktigt 
lönsamt att bygga energieffektivt. Vilka är de verkliga förklaringarna till att vi som 
bostadskonsumenter inte väljer att köpa denna typ av hus, och vilka är de verkliga orsakerna 
till att byggsektorns företag inte engagerar sig i sådana projekt? 
 
I den diskussion som förs kring varför det går så trögt att förändra byggandet får ofta något 
som kallas ”byggbranschens konservatism” klä skott för trögheten. I en debattartikel i Dagens 
Nyheter den 14 januari 2004 skrev generaldirektörer i statliga verk och direktörer i bostads- 
och energiföretag att energiåtgången kan halveras med idag känd och beprövad teknik, men 
att ingen tycks vilja engagera sig och göra något åt det: ”Trots åtskilliga studier som pekar på 
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stora effektiviseringspotentialer både vid nybyggnation och i befintligt bestånd, har 
energieffektiviseringen inte förbättrats sedan 1980-talet.” 
 
Men byggbranschen är inte mer konservativ än andra branscher. Det är lätt att konstatera hur 
byggandet har utvecklats genom att jämföra ett modernt hus med ett som byggdes för 50 år 
sedan. Byggmetoderna är totalt förändrade. Installationer med styr- och reglersystem som 
knappt fanns då tar nästan 50 procent av kostnaderna idag, och arkitekturen har i hög grad 
utvecklats. Göteborgsoperan och Universeum i Göteborg är två byggnader som knappast 
skulle ha kunnat byggas för 50 år sedan. Internationellt sett är svenskt byggande 
framgångsrikt, och svenska byggföretag har ett rykte om sig att kunna bygga miljöriktigt, 
säkert och kostnadseffektivt. Orsakerna till att förändringar som verkar självklara inte 
genomförs måste sökas någon annanstans än i en påstådd konservatism inom sektorn. I den 
debatt som följde efter prisutdelningen av Göteborgs internationella miljöpris 2003 förklarade 
de stora byggföretagens verkställande direktörer att det händer för lite på 
energieffektiviseringsområdet. Men ingen ville ensam ta på sig ansvaret att starta en ny 
effektiviseringskampanj. Varför vill ingen av byggsektorns aktörer gå i bräschen för en sådan 
kampanj? 
 
Låg motivation för långsiktighet 
Alla är vi brukare av den byggda miljön. Som enskilda brukare bidrar vi inte speciellt mycket 
till att öka den ekologiska hållbarheten i boendet. Även om vi sorterar sopor och försöker 
spara energi är det nog inte många som planerar sitt boende efter förutsägelser om 
klimatförändringar som kanske har en märkbar effekt om 30 år. Och fortfarande är det nog 
flera av oss som tycker att det nya köket är viktigare att lägga pengarna på än att dimensionera 
isoleringen för att mildra framtida klimatpåverkan. Dessutom intalar jag mig att just jag som 
enskild konsument har så liten påverkan på klimatet att det knappast har någon betydelse om 
jag använder lite mer energi idag, den så kallade free rider-effekten. Till Bo01-området i 
Malmö med dess uttalade miljövisioner flyttade inte personer i första hand därför att de var 
miljöintresserade, utan därför att läget vid havet och de moderna lägenheterna lockade. 
 
Företagen då? Studier av de tre största svenska entreprenadföretagen (NCC, Peab och 
Skanska) visar att de har haft en ganska problematisk tid och att deras tidsperspektiv är kort. 
Det är det positiva kassaflödet snarare än den långsiktiga lönsamheten som är viktigast. Deras 
årsredovisningar visar att kostnadsminskningar, kundvärden och ökad vinst är i fokus. Det är 
viktigt att reducera kortsiktiga risker för att minimera förluster. Hållbart byggande är en del av 
företagens affärsidé, men fler reaktiva än proaktiva idéer uttrycks i deras ageranden – det 
gäller att minska förlusterna på grund av fukt och mögel snarare än att se framtida 
klimatförändringar som möjliga affärsidéer. 
 
Sveriges regionala och centrala myndigheter visar upp ungefär samma synsätt – de reagerar 
på synliga miljöproblem och de samlar data om luft- och vattenkvalitet och andra 
miljörelaterade problem. Det är svårt att hitta regionala myndigheter som ser den framtida 
klimatförändringen som något de måste förbereda sig för. Många har antagit Agenda 21-
arbetet och försöker vidta åtgärder som ska minska skadliga utsläpp. Samma sak gäller på 
departementsnivå där man i första hand arbetar för att lindra miljöpåverkan. 
 
Vem räknar med livscykelkostnad? 
Det verkar som om rapporterna om den hotande framtida klimatförändringen inte i någon 
högre grad påverkar de beslut som fattas av brukare, företag eller myndigheter. Beslutsfattare 
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privat eller i företag och myndigheter följer inte alltid de ofta uttalade honnörsorden och 
målen som handlar om helhetsperspektiv, långsiktighet och solidaritet. 
 
Från den utomstående betraktarens perspektiv finns det stora fördelar med att använda mycket 
väl utvecklad, genomtänkt, hållbar och energieffektiv teknik – fördelar ur ett miljömässigt 
helhetsperspektiv och fördelar ur ett långsiktigt lönsamhetsperspektiv. Men om man bryter 
ner systemet och betraktar de enskilda aktörerna – gäller det även för dem? Hur många är det 
som till exempel vet vad livscykelkostnad är? Finns det något företag som använder sig av 
sådana kalkyler som underlag vid beslutsfattande om vilken energiteknik som ska användas? 
Går det överhuvudtaget att med de ingående parametrarnas stora osäkerhet göra en tillförlitlig 
LCC? Hur många av aktörerna har råd att på kort sikt vara långsiktiga? Vem belastas av den 
ökade investeringskostnaden, och vem tar vinsten av den framtida energibesparingen? Det är 
inte ens säkert att ägaren bor kvar i sitt nya hus efter några år. Det finns helt andra rationella 
och kortsiktiga orsaker till beslutet att köpa ett visst hus än en gynnsam LCC. 
 
Otillräcklig investeringskalkyl 
En långsiktig kalkyl (LCC) bygger oftast på vanliga investeringsteoretiska modeller. Det finns 
två ofta använda modeller: nuvärdesmetod och annuitetsmetod. Den grundläggande tanken i 
båda modellerna är att pengar har olika värde beroende på när i tiden de betalas ut (eller in). 
Teorin bakom modellerna är enkel: Har beslutsfattaren disponibla pengar idag kan han eller 
hon placera och få avkastning för dem. Om 1 000 kronor kan placeras idag och avkastningen 
är 10 procent har pengarna vuxit till 1 100 kronor efter ett år och till 1 210 kronor efter två år, 
under förutsättning att det första årets avkastning på 100 kronor också kan placeras till 10 
procent, så kallad ränta på ränta. En viktig slutsats i detta fall är att det för beslutsfattaren är 
likvärdigt att betala eller erhålla 1 000 kronor idag, 1 100 kronor efter ett år eller 1210 kronor 
efter två år. Genom att kunna flytta pengar i tiden kan beslutsfattaren avgöra om en 
investering är lönsam. En investering i bergvärme kostar kanske 100 000 kronor. Under 
investeringens livslängd kommer de framtida energikostnaderna att minska. Om man flyttar 
(diskonterar) dessa framtida besparingar till nutid med hjälp av en vald kalkylränta får man 
reda på hur mycket de framtida besparingarna är värda idag (nuvärde) när investeringen 
genomförs. Är detta nuvärde lika med eller större än de ursprungligen investerade 100 000 
kronorna är investeringen långsiktigt lönsam i relation till den valda kalkylräntan. Om inte bör 
beslutsfattaren satsa på något annat. 
 
Beskrivningar av dessa investeringskalkyler finns i de flesta företagsekonomiska läroböcker. 
Men det är många som inte förstår innebörden av dem, och kalkylerna har ett par svårigheter 
som många inte observerar: kalkylräntans storlek, investeringens livslängd samt tillgången på 
långsiktigt kapital. Egentligen hänger alla dessa faktorer samman för beslutsfattaren. När han 
eller hon bestämmer vilken kalkylränta som ska flytta pengarna i tiden utgår han eller hon 
ifrån avkastningen från andra alternativa placeringar som till exempel en möjlig långsiktig 
bankränta. Men eftersom beslutsfattaren oftast har begränsad tillgång på kapital ser han eller 
hon också på värdet av en omedelbar konsumtion, något som läroböckerna inte brukar nämna. 
Inför valet att köpa 10 cm extra isolering till huset eller att åka på utlandssemester ökar nog 
kalkylräntans storlek högst dramatiskt. För att beslutsfattaren i detta fall ska välja isoleringen 
måste energibesparingen ge honom eller henne oerhört mycket tillbaka på mycket kort tid. I 
överförd bemärkelse gäller detta resonemang även byggsektorns företag. Betydelsen av ett 
positivt kassaflöde, goda kvartalsrapporter och projekt med svarta siffror skapar ofta en högst 
rationell syn på att investeringar med snabba återbetalningstider är att föredra framför 
investeringar som ger långsiktig lönsamhet beräknade med traditionella investeringskalkyler. 
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Men det räcker inte med enbart en traditionell investeringskalkyl för att göra en pålitlig LCC. 
Framtida prisförändringar på bland annat fastigheter och energi måste också beaktas i 
kalkylen. För att göra investeringskalkylerna mer trovärdiga måste alltså även inflationens 
påverkan tas med. Inflationens storlek bestäms av hur konsumentprisindex (KPI) förändras 
från år till år, och inflationen påverkar kalkylräntan som beslutsfattaren använder i sina 
kalkyler. Förenklat kan man säga att till den ursprungliga kalkylräntan måste man addera den 
förväntade inflationen. Men de enskilda priserna i inflationsvarukorgen påverkas oftast inte 
likformigt. Exempelvis har energipriset under en lång tid gått sin egen väg, ett faktum som i 
hög grad påverkar de framtida betalningarna för energi. Påverkan av inflation och 
prisförändring gör kalkylerna inte bara krångliga, utan framför allt mycket osäkra. 
 
I verkliga kalkylsituationer har det visat sig att många företag hoppar över dessa besvärliga 
kalkyler och använder sig av återbetalningstid (pay off-tid) utan ränta för att avgöra vilka 
investeringar som är lönsamma. Företaget beräknar framtida förväntade betalningsströmmar 
och favoriserar de projekt som snabbast återbetalar sig. De prioriterar alltså det kortsiktiga 
kassaflödet snarare än den långsiktiga lönsamheten. Detta gäller naturligtvis inte för alla 
företag och i alla beslutssituationer. Många fastighetsföretag använder sig av mycket 
detaljerade analyser vid investeringsbeslut eftersom de har så stora kapitalvärden i sina 
fastighetsbestånd, men med 1990-talskrisen i minnet är de också mycket medvetna om 
kassaflödets betydelse. 
 
Kortsiktigt tänkande är rationellt 
Vad kan man dra för slutsatser av detta? För det första måste man vara mycket mer 
uppmärksam på att honnörsord som långsiktig hållbarhet, energieffektivisering och 
livscykelkostnadsanalyser ofta inte är det som avgör hur företag eller enskilda personer 
verkligen fattar sina beslut. Brist på pengar gör att privatpersoner och företag inte kan 
investera hur mycket som helst. Det finns ett i allra högsta grad rationellt kortsiktigt tänkande 
som styr våra beslut, och man måste inse att dålig likviditet kan innebära att människor 
kommer på obestånd och att företag går i konkurs. Det finns också stor osäkerhet om 
framtiden. Fastighetskrascher och IT-bubblor skapar grogrund för kortsiktiga beslut. Det gör 
det oerhört svårt att skapa beredskap för en förutspådd dramatisk klimatförändring i ett så 
långt tidsperspektiv som 30–40 år, även om det finns en mycket förnuftig insikt i att man 
borde göra något åt det. 
 
Vi utgår alltså från alldeles fel antaganden i våra försök att förändra byggandet. Byggsektorns 
företag i Sverige är inte orationella och utvecklingsnegativa, utan de är i allra högsta grad 
framgångsrika och innovativa. Den individuella beslutsfattaren är ofta inte i första hand 
rationell och långsiktig utan fattar sina beslut mycket mer intuitivt och kortsiktigt än vad vi 
vill tro. Den amerikanske ekonomen och nobelpristagaren Vernon L. Smith skiljer på två slag 
av beslutsrationalitet: constructivist rationality och ecological rationality. Vid den första 
typen av rationalitet baseras besluten på medvetna tankeprocesser. Vid den andra typen 
uppstår besluten ur kulturella och biologiska utvecklingsprocesser: normer, traditioner och 
moral. Vi måste hela tiden påminna oss att mänsklig aktivitet domineras av omedvetna och 
autonoma neurofysiologiska system som gör att människor kan fungera effektivt utan att alltid 
påkalla hjärnans uppmärksamhet.  
 
Den svenske beteendevetaren Gunnar Sundqvist beskriver samma sak med beteckningen ”ett 
begränsat medvetande”. Han menar att det finns ett glapp mellan vår intention och vårt reella 
beteende. Vi vill gärna kunna fatta våra beslut med tanke på långsiktig överlevnad. Men 
innehållet i vår egen vilja hindrar oss ofta i dessa beslut, en vilja som handlar om att kunna 
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leva lugnt och skönt, att göra som alla andra, att få bekräftelse och att tjäna pengar snabbt och 
lättvindigt. Att behärska tekniska problem är alltså väsensskilt från att kunna styra mänskligt 
agerande. Det verkar som om denna insikt, som finns hos ekonomer och beteendevetare, inte i 
tillräcklig grad har nått oss som forskar om utvecklingen i byggandet.  
 
Forskningsfokus på hållbara beslut 
Det är alltså hög tid att vända forskningsfokus om hur byggsektorn ska skapa ett långsiktigt 
hållbart byggande från att bara diskutera hållbar byggnadsteknik till att skapa 
forskningsprojekt kring drivkrafter för hållbara beslut. Alla vi aktörer i byggsektorn kan: 
 
• försöka hitta lösningar som gynnar både kortsiktig och långsiktig lönsamhet 
• försöka skapa beslutsmodeller som i motsats till traditionella LCC-modeller är transparenta, 
lätta att förstå och enkla att använda 
• bygga robust, det vill säga bygga hus som klarar många olika situationer 
• försöka förstå hur människor och företag fattar beslut i verkliga situationer 
 
Forskning och utveckling om hållbart byggande måste i mycket högre grad än nu anta ett 
beteendevetenskapligt perspektiv och ta hjälp av ekonomer och beteendevetare för att kunna 
förändra byggandet i riktning mot långsiktig hållbarhet. 
 
 
  
 
 
 


