
E
X
A
M
E
N
S
A
RBETE

Byggingenjör 180hp

Livscykelanalyser i byggbranschen

En kartläggning av den svenska
entreprenörssektorn

Rasmus Strinsjö och Henrik Mårtensson

Byggteknik 15hp

Halmstad 2016-06-01



i 

 

Sammanfattning  

Bakgrunden till examensarbetet grundas i att ett miljömässigt hållbart byggande måste se till 

hela livscykeln. Branschen påverkas mycket av den ökade fokus som miljöaspekten har fått i 

dagens samhälle. Ökat fokus har bidragit till förfrågningar gällande livscykelanalyser vilket 

resulterar i ett kunskapsbehov och gemensam metod vad gäller användandet av 

livscykelanalyser. Implementeringen kräver därför ett robust verktyg, vilket undersöks i 

examensarbetet i olika utsträckning. Nämnvärt är att inget robust verktyg finns på marknaden 

men flera potentiella metoder utvärderas och analyseras, varav vi belyser ett antal.   

Syftet är att skapa en insikt av hur metodvalen påverkar livscykelanalysens entydighet sett till 

slutresultatet. Även ge ökad kunskap för hur materialkrav, standardiseringar, avgränsningar 

samt miljökategorier påverkar slutresultaten av livscykelanalyser i ett byggprojekt. Belysa 

möjliga framtidsscenarier för ytterligare implementering av livscykelanalyser i byggbranschen.  

Metoden som användes var en kombination av litteraturstudier med en genomarbetad semi-

strukturerad intervjuguide. Intervjusamtal utfördes med de största entreprenadföretagen i den 

svenska byggsektorn.  

 Kunskapsläget i branschen varierar och det är långt ifrån alla som arbetar aktivt och 

kontinuerligt med livscykelanalyser. Diskussioner kring frågor som behandlar bland annat 

standardisering, implementering, resurser, framtidsscenarion och påverkansmöjligheter 

förekommer frekvent och i form av olika ställningstaganden. Det återstår en del arbete innan 

livscykelanalyser kan implementeras fullt ut i branschen. En gemensam metodik och 

standardisering efterfrågas av samtliga respondenter och anses vara en av de större 

hämningarna. Kunskap- och intressebristen är en faktor hos beställare när det gäller att ställa 

krav på användandet av livscykelanalyser. Det kommer att krävas utbildningsinsatser inom 

ämnet på samtliga nivåer inom företaget som behandlar analysen. För att använda 

livscykelanalysverktyget optimalt är tillräckliga kunskaper ett måste. Detta krävs för att det ska 

anses vara kostnadseffektivt och värt att investera i. Dataverktyg är en förutsättning och 

efterfrågningar har framförts om att utveckla enklare och mer hanterbara program. Ytterligare 

material- och leverantörskrav är något som entreprenörerna och beställare bör bli bättre på när 

fokus riktas mer och mer mot produktionsfasen. Beställarna spelar en viktig roll i det initiala 

skedet då kraven som ställs tenderar att följa genom hela projektet. Framtidsförutsikterna för 

livscykelanalyserna och dess implementering anses vara god.           

 

Nyckelbegrepp Livscykelanalyser, kartläggning, miljöpåverkanskategorier, 

miljöpåverkansbedömning, definition av mål och omfattning, 

bokförings-LCA, framtidsscenario, standardisering, materialkrav. 
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Abstract   

The knowledge in the industry varies and it is far from all that works actively and continuously 

with Life Cycle Assessment. Discussions on issues dealing in particular with standardization, 

implementation, resources, future scenarios and advocacy opportunities occur frequently, and 

in the form of different standpoints. A common methodology and standard is demanded by all 

respondents. It is considered as one of the major inhibitions, as well as knowledge and the lack 

of interest from clients when it comes to the demand and use of LCA. It will require education 

in the subject at all levels of the company that deals with the analysis. Adequate knowledge is 

a must to use the LCA tool optimally and will be required for it to be considered cost effective 

and worth investing in. Data tools are a prerequisite and requests have been made to develop 

simpler and more manageable programs. The clients play an important role in the initial stages 

when the requirements tend to follow throughout the project. The production phase will be more 

focused as industry reports highlights it. The future of LCA and its implementation is 

considered to be good. 

Keywords Life cycle analysis, mapping, environmental impact categories, 

environmental impact assessment, definition of goal and scope, 

accounting-LCA, future scenario, standardization, material 

requirements. 
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1. Inledning 

 Bakgrund 

Livscykelanalys är ett verktyg som visar samt beräknar en viss vara eller tjänsts miljöpåverkan 

över hela sin livscykel. Det har använts i byggindustrin sedan 90-talet men är mindre utvecklat 

än i andra branscher, t.ex. masstillverkningsindustrin. Hela samhället påverkas av trenden av 

mer hållbar produktion samt “grönare” företagsstrategier. Livscykelanalyser är ett viktigt 

hjälpmedel i utvecklingen av det hållbara byggandet. Utan livscykelanalyser skulle besluten 

fattas i högre grad på investeringskostnaden istället för de övergripande fördelarna för miljön 

[1, 2].  

En livscykelanalys (LCA) kan delas in i fyra olika faser: [3]  

(1) Definition av mål och omfattning  (Goal and Scope Definition)  

(2) Inventeringsanalys   (Life Cycle Inventory ) 

(3) Miljöpåverkansbedömning   (Life Cycle Inventory Assessment) 

(4) Tolkning av resultat   (Interpretation) 

Enligt Khasreen m.fl. (2009) så är Definition av mål och omfattning- och 

Miljöpåverkansbedömnings fasen de två faser där olikheterna och komplikationerna uppstår 

mellan olika livscykelanalyser. Detta för att det ofta skiljer sig åt i de olika subjektiva 

bedömningarna som sker i dessa faser. Cabeza m.fl. (2013) och Buyle m.fl. (2013) visar i sina 

sammanställningar att denna subjektivitet som finns i besluten i båda faserna leder till att 

livscykelanalyserna saknar entydlighet och blir svåra att jämföra med varandra vilket resulterar 

i ett svårbedömt resultat. De skiftande LCA-metoderna begränsar sanningsgraden för framtida 

jämförelser. Därför finns det ett behov av att standardiserad LCA-metodik i byggsektorn för att 

skapa en robust analysmetod [1, 4].  

Figur 1. Översikt över LCA-proceduren. (Anpassad från Baumann and Tillman, 2004) 

Den första delen i en LCA är enligt ISO 14040 och ISO 14044 (2006b) Definition av Mål och 

Omfattning (Goal and Scope Definition) som är standarderna för LCA-analyser [3]. Den 

sistnämnda definierar de specifika delarna i livscykelanalysen och då också Definition av Mål 

och Omfattnings delen, där det framgår vilka systemgränser som anses vara lämpliga.  

Livscykelanalys

1. Definition av mål och 
omfattning 

(Goal and Scope Definition) 

2. Inveteringsanalys 

(Life Cycle Inventory)

3. Miljöpåverkansbedömning 
(Life Cycle Impact Assessment)

4. Tolkning av resultat 

(Life Cycle Interpertation)
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I Definition av Mål och Omfattning ställs alla riktlinjer, systemgränser, antaganden samt krav 

upp som analysen ska rätta sig efter. Detta är ett måste för att livscykelanalysen ska få ett så 

robust resultat som möjligt samt för att skapa möjlighet till en jämförelseanalys. Att ge 

livscykelanalysen transparens är viktigt, för att analysen på ett rättvist sätt ska kunna jämföras 

med andra livscykelanalyser [2, 4-6].  

Den tredje fasen i en LCA är Miljöpåverkansbedömning (Life Cycle Impact Assessment) och 

behandlar den data som samlats in från fas två, inventeringsanalysen (Life Cycle Inventory). 

Utvärderingen grundar sig i den potentiella miljöpåverkan och resursberäkning som utförts i 

tidigare faser i studien [2]. Den största utmaningen ligger i att utföra utvärderingen och 

översätta dessa bördor. Detta anses enligt Reap m.fl. (2008) vara den mest utmanande av de 

fyra faserna som en livscykelanalys omfattar. Problematiken ligger i att sammankoppla rätt 

bördor med rätt effekter på rätt tid och plats. 

Miljöpåverkansbedömningen blir som osäkrast när utövaren ignorerar rumslig variation samt 

den lokala miljön där projektet äger rum enligt författarna i A survey of unresolved problems 

in life cycle assessment [Part 2], (2008) [7]. Följande problem belyser Finnveden, (2000) som 

problem som måste åtgärdas för att skapa en robust analys;  

o Osäkerheter i metodiken för både inventerings analysen samt konsekvensanalysen 

o Viktningen som sker av vissa element då dessa kan innebära ideologiska och etiska 

värden som tenderar att bli subjektiva. 

Genom dessa förbättringar av LCA-metodik kan man öka acceptansen av valda metoder och 

därmed användbarheten av verktyget i branschen [8]. 

Det finns generellt två vedertagna sätt att utföra en livscykelanalys. Den ena kallas bokförings-

LCA och den andra konsekvens-LCA. Båda har sina likheter men det är också stora skillnader 

mellan dem. Bokförings-LCA ger varje byggnadsdel sin logiska andel belastning medan en 

konsekvens-LCA ser till de indirekta effekterna och konsekvenserna som varje byggnadsdel 

medför [9, 10]. 

 Problembeskrivning 

Livscykelanalyser används idag inom många branscher som ett verktyg för att beräkna och 

jämföra varor och tjänsters miljöprestanda. En LCA resulterar i en miljöprofil som beskriver 

bidraget till olika miljöpåverkanskategorier [11]. Det finns två olika typer av livscykelanalyser 

som går att utföra beroende på vilka svar man efterfrågar, bokförings-LCA samt konsekvens-

LCA. Bokföringsmetoden har förutsättningar att bli robust i den mening att oavsett vilken 

person som utför analysen erhålls samma svar [11]. Utförandet av en LCA beror till stor del på 

vilka frågor man vill ha besvarade samt vilka miljöpåverkanskategorier som man är intresserade 

av. För att en LCA ska kunna bli så entydlig som möjligt är det viktigt att man minimerar antalet 

antaganden och subjektiva bedömningar. Många av dessa sker i Definition av mål och 

omfattning samt Miljöpåverkansbedömningen där metodval avgörs [6, 7].  

Beslut som fattas under en LCA har stor påverkan på det slutgiltiga resultatet. En betydande 

faktor är produktskedet, då tillverkningen av byggnadsmaterial har en betydande påverkan på 
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miljön. Betong är en av de största posterna i produktskedet och svarar för stora delar av 

miljöpåverkan, i projektet som Cabeza m.fl. (2013) utförde stod produktskedet för 60 % av den 

inbyggda energin [12]. Trots att materialproduktionen ger det största bidraget till 

klimatpåverkan i byggprocessen är detta något som vare sig byggherrar eller entreprenörer 

ställer några större krav på i dag [11]. 

Utmaningen och problemet med livscykelanalyser i byggbranschen är att tillämpa det på 

byggsystem och inte enskilda produkter som förekommer i exempelvis tillverkningsindustrin. 

Verktyget fungerar, problemet grundar sig i anpassningen till att analysera ett komplett 

byggsystem. 

 

 Syfte 

Studien ska belysa hur metodvalen påverkar livscykelanalysens entydighet sett till 

slutresultatet. Den ska även ge ökad kunskap för hur materialkrav, standardiseringar, 

avgränsningar samt miljökategorier påverkar slutresultaten av livscykelanalyser i ett 

byggprojekt. Studien belyser och redogör vidare för möjliga framtidsscenarier gällande 

ytterligare implementering av livscykelanalyser i byggbranschen.  

 

 Mål 

Med ett ökat fokus på produktionsfasen belyser examensarbetet uppströms miljöpåverkan ur ett 

livscykelperspektiv. Att utforska standardiseringsmöjligheter för metodval och systemgränser 

beroende på den huvudsakliga frågeställningen, för att skapa ett entydigt och robust 

livscykelanalysverktyg. 

Belysa och kartlägga nya metoder för Miljöpåverkansbedömning som utvecklas för att skapa 

en entydighet i slutresultatet.  Undersöka hur målsättningen som beskrivs i Definition av mål 

och omfattning behandlas och tolkas i branschen och vad det får för inverkan i analysarbetet 

och resultatet. 

Examensarbetet kommer primärt som mål att utföra en kartläggning av hur livscykelanalyser 

används och tillämpas i den svenska byggindustrin idag. Kartläggning kommer visa vart fokus 

läggs både inför framtiden men också inom företaget i dagens analysarbete. Om fallet skulle 

vara att livscykelanalyser inte används inom företaget, vad beror detta på; bristande kunskap, 

samhällsintresse, beställare, resurser, ekonomi? Med kartläggningen vill vi åskådliggöra hur 

branschen ser ut idag samt potentiell framtidsutveckling gällande livscykelanalysverktyget. 
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 Avgränsningar 

Avgränsning kommer ske mot bokförings-LCA, alltså inkluderas inte konsekvens LCA.  

LCA systemet är uppbyggt i fyra olika faser; 

(1) Definition av mål och omfattning  

(2) Inventeringsanalys  

(3) Miljöpåverkansbedömning  

(4) Tolkning av resultat  

 

Avgränsning kommer ske mot fas (1) samt (3). Livscykelanalysen kommer endast fokusera på 

miljöaspekten. Visst perspektiv på ekonomidelen samt den sociala delen inkluderas i arbetet. 

Kartläggning kommer endast beröra de största entreprenadföretagen i den svenska 

byggbranschen. 
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2. Metod 

För att designa examensarbetet så utförligt som möjligt lyfter Ahrne & Svensson, (2015) fram 

vikten av samspelet mellan forskningsfråga, empiriskt material och metod. Ahrne & Svensson, 

(2015) belyser vidare att en bra startpunkt för att designa studien grundar sig i den huvudsakliga 

frågeställningen [13]. Vilket i examensarbetets fall är att kartlägga livscykelanalyser i den 

svenska byggbranschen. Utifrån detta kommer en litteraturstudie utföras som lyfter fram vilka 

områden som behöver belysas ytterligare. Intervjufrågorna har sin grund i den teori som lyfts 

fram samt i de specifika områden, Definition av mål och omfattning och 

Miljöpåverkansbedömning, som studien fördjupar sig i. 

Förförståelse: Endast grundläggande kunskaper i hållbart byggande. Tidigare arbete med 

livscykelanalyser i någon större utsträckning har inte utförts.     

 Litteraturstudie 

En litteraturstudie är en metodisk och kritisk granskning av litteratur utifrån ett vetenskapligt 

perspektiv. Litteraturstudien behövs för att bilda en teori som bekräftar; Bakgrund, Syfte samt 

ger en initial bild av vilken vidare Metod som passar bäst för studien. I detta fall även för att 

förstärka förförståelsen och kunskaperna om hållbart byggande, i synnerhet om 

livscykelanalyser. Den teoretiska referensramen ligger till grund för våra intervjufrågor. 

Litteraturen som granskats är både vetenskaplig litteratur såsom olika akademiska avhandlingar 

och artiklar i vetenskapliga tidskrifter, men även branschrapporter och branschtidningar. 

Databaserna som använts för framtagandet av olika vetenskapliga artiklar är Web of Science, 

Science Direct & Springer, vilka är funna via Högskolan i Halmstads bibliotekstjänst Summon. 

 Kvalitativ forskningsmetod 

För att kartlägga livscykelanalyser i byggbranschen användes en kvalitativ forskningsmetod för 

att besvara de frågor vi ansågs behövde besvaras för att kartläggningen skulle få så bra kvalité 

som möjligt. Fellows & Liu, (2015) beskriver att en kvalitativ forskningsmetod ger en ökad 

insyn och förståelse för hur uppfattningen är om en specifik sak satt i en kontext, stort som litet 

[14]. Undersökningen belyser hur de största entreprenörerna i den svenska byggbranschen 

uppfattar, tolkar och använder livscykelanalyser samt företagens framtidstro för 

livscykelanalyser. Kartläggningen visar även vilka krav entreprenörerna ställer på 

materialleverantörerna då dessa utgör en stor del av effekterna för ett projekt, sett ur ett 

livscykelperspektiv.      

Enligt Fellows & Liu, (2015) ställs det mer krav på trovärdighet och det arbetet man utför i 

analysfasen när man utför en kvalitativ studie jämfört med en kvantitativ [14]. Ahrne & 

Svensson, (2015) definierar kvalitativ metod som en form av mjukdata som används inom 

samhällsvetenskap där forskaren själv befinner sig inom den sociala kontext som analyseras 

[13]. 
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Tabell 1. Perspektiv och tillvägagångssätt för den kvalitativa metoden 

 Aktör Handling Process Åsikt 

Makro 

Nivå 

Intervjuerna sker 

med personer i 

ledningsgrupper 

som representerar 

koncernen 

Undersökning av det 

aktiva arbetet som 

utförs gällande 

Livscykelanalyser 

inom företaget 

Tillvägagångssätt, 

strategier samt 

tolkningar som görs 

i samband med 

analysen. 

Debatt om 

förbättringar 

samt 

svårigheter 

 

 Intervjuer 

Ett vanligt tillvägagångssätt för att utföra en kvalitativ studie är med hjälp av intervjuer enligt 

Graziano & Raulin, (2004). För att intervjun ska bibehålla en bra kvalité belyser Graziano & 

Raulin, (2004) vikten av att intervjuaren är engagerad samt insatt i den teori som intervjun 

grundas på. Genom intervjuer med personer som besitter en ledningsroll inom respektive 

företag skapas en ökad förståelse och kvalitetssäkring på det material som samlas in [15]. 

Intervjuerna utfördes som semi-strukturerade intervjuer. En intervjuguide i form av en layout 

med vilka frågor vi sökte svar på gjordes inför vår pilotintervju. Där säkerställdes det att 

intervjufrågorna var relevanta och denna guide har sedan varit grunden i de resterande 

intervjuerna. Dessa har utförts genom främst telefonintervjuer men även genom personliga 

möten.    

För att kvalitetssäkra att intervjuerna speglar företagens svar skickades en sammanställning på 

transkriberingen ut till respektive företag där en begäran om godkännande undertecknades 

innan materialet användes i resultatet.  Resultatet presenteras anonymt och sammanställs 

genom att se hur samtliga respondenter svarat på respektive fråga för att enkelt se hur branschen 

ser ut idag. Denna metod ger en enkel och tydlig navigering genom resultatdelen vilket gör det 

enklare för läsaren att återkoppla i analysen.  

Målen med arbetet ska uppfyllas genom följande tillvägagångssätt, som kan delas in i följande 

delar: 

(1) Först en litteraturstudie där aktuella vetenskapliga artiklar gällande LCA genomgås, 

vilka är anträffade via Summon i databaser som; Web of Science, Science Direct & 

Springer. Detta för att bilda en kunskapsgrund om ämnet LCA, även för att se hur 

forskningsfronten ligger till samt hur integrerad den är i branschen idag.  

 

(2) Vidare genomfördes intervjuer med de nio av de största byggentreprenörerna på 

marknaden, om hur de använder LCA idag och hur utveckling sker inom företaget. 

Dessa genomfördes både genom direkta besök på arbetsplatsen eller över telefon. Till 

intervjuerna användes det en kvalitativ metod med öppna frågor som ställdes till 

nyckelpersoner inom respektive företag.  

 

(3) Det tredje steget var att analysera intervjuerna med den kunskapsbas som grundats 

genom litteraturstudien. För att sedan kunna gå vidare till det sista steget: 
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(4) Utförandet av kartläggningen om hur LCA är tillämpat i byggbranschen idag samt 

dess framtidsutsikter.  

 

Figur 2. Flödesschema över examensarbetets utförande 

 

Följande företag medverkade i våra intervjusamtal: 

1. Skanska  

2. PEAB  
3. NCC  
4. JM  
5. Serneke  
6. Wästbygg 
7. Strabag  
8. HMB Construction  
9. Byggmästar´n i Skåne 

 

 

  

Litteraturstudier

Intervjuer

Resultat &Analys

Kartläggning
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3. Livscykelanalyser i byggsektorn 

 Livscykelanalyser – en del av en miljövarudeklaration (EPD) 

 

”Växande medvetenhet om miljöpåverkan gällande byggprodukter och byggnader medför 

behovet av en lämplig metod för att bedöma deras miljöprestanda. Livscykelanalys har blivit 

en allmänt erkänd och accepterad metod för att bedöma de bördor och effekter som sker under 

hela livscykeln [16]. Denna LCA-baserade information kan vara i form av 

miljövarudeklarationer eller produktmiljö fotavtryck, vilka är baserade på tillförlitlig och 

verifierbar information.” – Passer m.fl. (2015). 

 

 

Figur 3. Processflöde över hur en EPD tas fram och vilka komponenter den består av. 

Inspirerade av CSA Group [17]. 

 

Produktspecifika regler (PCR) 

Ett dokument som fastställer kraven för att utföra en LCA och utveckla ett EPD för en bestämd 

kategori av produkter. 

 

Livscykelanalys (LCA) 

Fastställandet av miljökonsekvenserna av en produkt vid specificerade stadier av dess 

livscykel, från råvaruanskaffning till produktion, användning och slutet av livet. 

Miljövarudeklaration (EPD) 

Tredje part verifierade offentligt uttalande, baserat på en LCA, som sammanfattar en produkts 

miljöpåverkan - möjliggör jämförelser mellan liknande produkter [17]. 

Steg 1

Identifiera PCR* 
eller skapa ny

Steg 2

Utföra 
Livscykelanalysen 

(LCA)*

Steg 3

Utveckla en EPD*      

Steg 4

Varifiera 
Livscykelanalysen 

samt EPD*

Steg 5

Registrering och 
publikation
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 Definition av Mål och Omfattning 

Den första delen i en LCA är Definition av Mål och Omfattning (Goal and Scope Definition). 

Vilket styrs enligt ISO 14040 och ISO 14044 som är standarderna för livscykelanalyser. Den 

sistnämnda är för de specifika delarna i livscykelanalysen och då också Definition av Mål och 

Omfattnings delen. I den framgår vilka systemgränser som anses vara lämpliga för att bilda ett 

mer konsekvent tillvägagångsätt och tidsintervall. Det finns i generellt tre olika sätt att bedöma 

livstidsintervallet för en byggnad; 

● Vaggan-till-graven - för hela livscykeln hos en byggnad som inkluderar alla skeden: 

Produktion av material, konstruktion, användning, restprodukthantering samt 

återvinning 

● Vaggan-till-grinden - en livscykelanalys av byggproduktsskedet 

● Grind-till-grind - en livscykelanalys av byggprocessen. 

 

Livslängds-valet på en byggnad har särskilt stor inverkan på resultatet i LCA-studien. Detta för 

att användningsfasen har en stor bidragande faktor till byggnadens miljöpåverkan. I tidigare 

forskning och rapporter har den beräknade livslängden varierat mellan 40-100 år, de allra flesta 

rapporter räknar med 50års livslängd [1, 18-21]. 

ISO 14044 är en metodstandard för alla typer av livscykelanalyser. ISO-standarden beskriver 

därigenom ett regelverk för hur man vetenskapligt bör genomföra en systematisk analys. 

Erlandsson m.fl. (2014) menar att vissa tolkar livscykelanalyser som följer ISO som objektiva. 

Vilket är delvis felaktigt, då det mer beskriver “Best common practice”, alltså allmänt 

vetenskapligt accepterade sätt [10]. 

ISO 14044 innehåller vilka gränser som analysen ska rätta sig efter. Dessa är mycket viktiga att 

konkretisera, för att få ett robust och entydigt resultat från sin livscykelanalys. Omfattningen 

av analysen är kopplad till de val som senare kommer göras i modelleringen. Dessa kan vara 

val som genomsyrar hela analysen såsom funktionellenhet (ex. per kvadratmeter uppvärmd 

yta), vilka miljöpåverkanskategorier (ex. humantoxicitet, klimatpåverkan) som ska tas 

tillämpas, samt vilka krav som ställs på data. Kontroll  om data som används är validerbar eller 

inte utförs. Definition av Mål och Omfattning kan även komma att ändras längre fram i analysen 

p.g.a. en rad olika faktorer. Dessa kan vara att data man söker inte finns tillgänglig eller att 

någon miljöpåverkanskategori visade sig inte ha betydelse för analysens resultat [1]. 

 Delmoment 

Khasreen m.fl. (2009) uppger i sin artikel att metodiken i LCA forskning inom byggbranschen 

är i ett splittrat tillstånd. Vilket återspeglas i en rad av olika fallstudier [22-24] där skillnader 

inom t.ex. materialval, plats, byggprocesser, typ av konstruktion och design, samt användarmål 

belyses. Detta ger en annan Definition av Mål och Omfattning vilket då kommer att skapa andra 

begränsningar [2]. I de nämnda LCA-studierna har man upptäckt att det finns ett problem med 

jämförandet mellan studierna. Detta problem är direkt kopplat till skillnaderna som finns i 

Definition av Mål och Omfattning. Det är då direkt nödvändigt att ha en väl upprättad 

beskrivning av fallstudien för byggnaden. Beskrivningen ska då vara så utförlig som möjligt 

och innehålla bland annat: (1) funktion och geografiskt läge, (2) tydliga systemgränser, (3) ska 
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analysen överväga hela byggnadens livscykel eller en fas av denna, hela byggnaden eller bara 

en del av byggnaden? (4) Vilka miljöpåverkanskategorier som ska analyseras måste fastställas, 

(5) funktionellenhet skall bestämmas, (6) metoder för Miljöpåverkansbedömningen, (7) 

antaganden och förenklingar, (8) begränsningar på hur studien ska granskas [2, 6]. 

 

Figur 4.  Olika delar i definition av mål- och omfattning 

3.3.1. Funktionell Enhet och Funktion 

När en LCA tas fram är det viktigt att överväga byggnadens funktioner och underfunktioner. 

Att inte identifiera, bryta ner och sedan specificera dessa på ett lämpligt sätt i Definition av Mål 

och Omfattning kan ge en funktionellenhet som inte återspeglar verkligheten på ett bra sätt [6]. 

Bestämmandet av den funktionella enheten är väldigt viktig, då den blir en referens för alla in-

och utdata som presenteras i livscykelanalysen. För att LCA-resultatet ska bli entydigt gäller 

det att den funktionella enheten är väldefinierad. För byggnader kan flera olika enheter anses 

vara passande, det viktiga är att man bestämmer en viss typ av enhet t.ex. kvadratmeter, 

kubikmeter eller kvadratmeter uppvärmd golvyta. Inom litteraturen är den vanligaste 

funktionella enheten i en livscykelanalys av byggnader kvadratmeter golvyta. Eftersom olika 

funktionella enheter kan leda till olika resultat för samma skede, har det förekommit många 

försök att standardisera den funktionella enheten för byggnader, men det finns inte några 

resultat ännu [1, 2, 6, 7, 25].   

3.3.2. Systemgränser och fördelningsmetoder (Allokeringsmetoder)  

En LCA för en byggnad är begränsad till den byggnaden som produceras och till det geografiska 

närområdet samt under en viss tidsperiod. Det kan också begränsas till en viss 

produktionsteknik eller till en viss teknisk nivå t.ex. bästa tillgängliga teknik. Systemgränser 

måste också vara tydliga mot andra tekniska system, till exempel när LCA innehåller så kallade 

multifunktionella processer. Systemgränserna bestämmer de processer, metoder och aktiviteter 

som ska ingå i livscykelanalysen. Här inkluderas byggnadens enhetsprocesser och inom dessa 

ingår de olika livscykelstadierna, det påverkade geografiska området och tidsperspektivet [2, 

6]. Ett viktigt steg i att få livscykelanalysen entydig är att upptäcka de mest väsentliga 

metodvalen som görs och sedan styra hur de ska behandlas. Därefter att begränsa möjligheterna 

Funktionell Enhet

Systemgränser

Fördelningsmetoder (Allokeringsmetoder)

Miljöpåverkanskategorier

Metod för miljöbedömning

Datakrav

Antaganden
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för att göra egna metodval och i stället följa allmänt accepterade regelverk. Det är därför en 

PCR tas fram för varje produkt, det vill säga produktspecifika regler för miljövarudeklarationer 

[26]. PCR ställer krav för hur livscykelanalyser ska utföras inom en viss produktkategori. 

Reglerna är viktiga eftersom de ger transparens och jämförbarhet mellan olika livscykelanalyser 

som baserats på samma PCR [27]. 

Varje process under en byggnads livscykel måste svara för den miljöbelastning den skapar och 

behöver då på något sätt fördela ut denna på olika byggnadsdelar. Denna fördelning kallas 

allokering och är också en av grunderna i en LCA. För att uppnå ett entydigt verktyg för att 

hantera allokeringen krävs det att valet av allokeringsmetod regleras. Allokeringen ska i första 

hand utföras på ett naturvetenskapligt sätt, alltså miljöpåverkan ifrån en process ska kunna 

kopplas på ett naturvetenskapligt sätt till ett produktsystem [6, 9]. Ifall detta inte går bör andra 

samband användas, Erlandsson m.fl. (2013) ”vilket ofta innebär att ekonomiska aspekter 

används som anses som en bra indikator varför processen finns” [9, 28]. 

3.3.3. Miljöpåverkanskategorier och metod för miljöpåverkansbedömning 

Nästa steg är att göra ett urval av vilka miljöpåverkansindikatorer och miljöpåverkanskategorier 

som analysen ska belysa samt vilken metod som ska användas för bedömningen. Blengini & 

Di Carlo, (2010) menar på att valet av indikatorer alltid är subjektivt men måste stämma överens 

med ISO rekommendationerna för miljöpåvekansbedömning [29]. Det finns två olika sätt att 

utföra en miljöpåvekansbedömning: mittpunkt och slutpunkt. Mittpunktsperspektivet är 

problemorienterat och ses som en punkt i orsakskedjan hos en viss post. Denna är mer 

väldefinierad än slutpunktsperspektivet. Slutpunktsperspektivet är mindre omfattande och ger 

mer osäkerhet än mittpunktsperspektivet [1, 29].  

3.3.4. Datakrav 

Erlandsson m fl.(2013) påstår att helt oberoende av vilken LCA-typ som används, kommer 

valet av vilken data som skall användas i första hand påverka kvaliteten på resultatet. Att lyckas 

få tag på all nödvändig data kan i många fall vara svårt och att samla in datan kan då bli ett av 

de mest tidskrävande stegen i en LCA [9]. Finnveden m.fl. (2009) visar i sin artikel att man kan 

underlätta denna process genom att ställa krav eller riktlinjer i Definition av Mål och 

Omfattning[5]. Dessa krav och riktlinjer kan omfatta bland annat vilken typ av data som ska 

användas. Det finns i synnerhet fyra olika typer av data: 

 Generiska data - Typ data för de material som används 

 Medeldata - Kombinerad data från olika tillverkare av samma produkt 

 Produktkollektiva data - Data för en typ eller kategori av produkter (ex. en 

miljövarudeklaration (EPD))  

 Produktspecifika data - Data direkt från tillverkaren av produkten 

 Specifik detaljerad information - Data där information såsom mängd, dimensioner 

osv. därtill även direkta mätdata såsom energianvändning 

3.3.5. Antaganden / Alternativa scenarier  

När en livscykelanalys görs för en byggnad är detta i ett tidigt skede, därav måste olika scenarier 

antas. Dessa scenarier är en beskrivning av en möjlig framtida situation som är relevant för den 
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specifika byggnaden. De antaganden som görs är baserade på generella antaganden om 

framtiden, och även en representation av utvecklingen från det nuvarande till det framtida [30]. 

Några exempel på scenarier som skulle kunna användas i en LCA studie omfattar 

slutskedesscenarier t.ex. 20 % deponering, 40 % återvinning öppen slinga, och 40 % 

förbränning, förändringar i teknik från lösningsmedelsbaserad till vattenbaserad rengöring. 

Självklart så påverkar de valda scenarierna som LCA-utövaren väljer det slutliga resultatet. I 

själva verket kommer de scenarier som antas påverka samtliga faser i livscykelanalysen. Av 

dessa skäl är det viktigt att välja lämpliga scenarier [6, 30]. 

 Bokförings-LCA 

En bokförings-LCA är ett entydigt sätt att utföra en LCA, då den på ett förenklat sätt beskriver 

miljöbelastningen ifrån en viss produkt. Det är en modellering av verkligheten, där den 

fördelade miljöbelastningen teoretiskt stämmer överens med det verkliga utsläppet. Detta är 

genomförbart när systemgränser, fördelningen (allokeringen), funktionellenhet med mera är 

specificerat på ett sådant sätt att det blir “allmänt accepterat för alla produkter”. Detta uppnås 

när det finns en enighet inom Definition av Mål och Omfattning i byggbranschen. Dessa kan 

vara i form av handböcker för LCA eller internationella standarder. Sedan kan det även finnas 

behov att precisera dessa generella regler för specifika produkttyper eller tillämpningar p.g.a. 

den variation som finns i produktionen inom byggbranschen [10]. 

Varje enskild produkt får i en bokförings-LCA sin logiska andel av miljöpåverkan från en 

process som kan innehålla flera produkter. Detta i överensstämmelse med de 

fördelningsprinciper som valts. Valet av fördelningsprincip/-er ska sedan genomsyra hela 

analysen oavsett vilken produkt eller process som det gäller. Denna bokföringsprincip ger då 

varje produkt sin specifika del av miljöprestandan som denna produkt ska svara för, sin 

beskärda del av den orsakade miljöbelastningen. En bokförings-LCA har då förutsättningen att 

få ett robust resultat, oavsett vem som genomför bokförings-livscykelanalysen ska denne 

komma fram till samma svar. I praktiken sker det i vissa fall dubbel bokföring av viss 

miljöbelastning. Detta sker i huvudsak när man i en viss process bortser ifrån mindre 

biprodukter och istället fördelar all miljöpåverkan på huvudprodukten i den specifika 

processen. Detta anses dock vara godtaget så länge antagandet missgynnar produkten i 

processen och kan jämföras med att “räkna på säker sida” [10].  

Det som karaktäriserar en bokförings-LCA är att:  

o Den bygger på adderbarhet 

o Att enskilt allokerade processer kan adderas för att bilda en hel byggnads miljöpåverkan 

o Att miljöpåverkan som bildas är överensstämmande med den verkliga påverkan [10, 

28]. 

Det finns också ett till sätt att utföra livscykelanalysen, så kallat Konsekvens-LCA. Denna 

omfattar inte bara produktens effekter, utan gör livscykelanalysen multifunktionell och tar med 

indirekt miljöpåverkan [10].  Denna typ av analys kommer inte att uppmärksammas  studien.  
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 Miljöpåverkansbedömning  

Den tredje fasen i en LCA är Miljöpåverkansbedömning (Life Cycle Impact Assessment) och 

behandlar den data som samlats in från fas två, inventeringsanalysen (Life Cycle Inventory). 

Utvärderingen grundar sig i den potentiella miljöpåverkan och resursberäkning som används i 

tidigare faser i studien [2]. 

Den största utmaningen ligger i att utföra utvärderingen och översätta miljöpåverkan, detta 

anses enligt Reap m.fl. (2008) vara den mest utmanande av de fyra faserna som en 

livscykelanalys omfattar. Problematiken ligger i att sammankoppla rätt miljöpåverkan med rätt 

effekter på rätt tid och plats [7]. 

Definitionen av mål och omfattning styr ramarna för analysen och påverkar inventeringsfasen 

likväl som den påverkar miljöpåverkansbedömningen. Valet av metod och påverkanskategorier 

kommer således vara bundna till de ramar som bestämdes i analysens första fas [5]. Goedkoop 

m.fl, (2016) kom fram till att de flesta LCA utövare tenderar att välja de befintliga 

bedömningsmetoder som finns tillgängliga att applicera, få väljer alltså att utveckla egna 

bedömningsmetoder från grunden [31]. 

Syftet med en miljöpåverkansbedömning ur ett ISO perspektiv är att ta fram ytterligare 

information för att underlätta bedömningen av det resultat som erhålls under inventeringsfasen. 

De flesta studierna använder ISO som plattform för att sedan utveckla 

miljöpåverkansbedömningen. Genom att applicera ISO standarderna skapas en bättre förståelse 

för miljön [3]. ISO-standarden för miljöpåverkansbedömning ISO, (2006b) fungerar som en 

bra plattform att utgå ifrån, dock så avstår den från en standardisering av mer detaljerade 

metodval [3]. Skapandet av ramar och vissa allmänna principer har standarden lyckats med men 

för att kunna förmå att skapa ett robust verktyg måste mer detaljstyrda metodval användas. 

Forskarna har lokaliserat ett gap och under det senaste åren har flera väldokumenterade Life 

Cycle Investment Assessment (LCIA) metoder utvecklas, bland annat av [32-35]. 

 

Figur 5. Olika delar i miljöpåverkansbedömningen. 

(1) Val och definition av miljöpåverkanskategorier

(2) Klassificering

(3) Karakterisering

(4) Normalisering

(5) Gruppering

(6) Vägning

(7) Data kvalitetsanalys
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 Faror med att använda fördefinierade miljöpåvekansbedömningsmetoder 

En LCA utövare kan ta hjälp av mjukvaruprogram för att få en strukturerade och enklare analys 

men det innebär också en viss osäkerhet som utövaren bör vara medveten om. Om en färdig 

mall väljs med hjälp av ett mjukvaruprogram så är ofta miljöpåverkanskategori, indikatorer, 

modeller och klassificeringsval redan genomförda. Fördelen med att använda ett sådant 

program är att det blir kostnadseffektivt, det tar mindre tid samt kostar mindre. Osäkerheten 

kan vara en faktor av betydelse vid denna metod. Beroende på metodval och de 

miljöpåverkanskategorierna man är intresserad av kan utövaren erhålla kvalitativt olika resultat 

[7]. I en studie Dreyer m.fl. (2003) utförde gjordes en jämförelse mellan tre olika 

miljöpåverkansbedömningsmetoder, där två av metoderna var baserat på mittpunktsperspektiv 

och ett var ur ett slutpunktsperspektiv [36]. Mittpunktsperspektiven utfördes med EDIP97 och 

CML2001 och för slutpunktsperspektivet användes Eco-Indicator 99, vilka är olika metoder för 

att utföra en analys. Det visade sig att om mänskliga hälsa och ekosystemet var av intresse som 

miljöpåverkanskategorier så spelade det roll i mittpunktsperspektivet vilken metod som 

användes.  

Implicit viktning, en inte klart utsagd viktning, kan leda till att det erhållna resultatet av olika 

underkategorier får kvalitativa skillnader. Som ett exempel på viktning utförde Bare m.fl. 

(2002) en studie med mjukvaruprogrammet TRACI som använder olika antal underkategorier 

för olika miljöpåverkanskategorier [37]. Vid lika viktning av underkategorierna kan kategorier 

med fler än en underkategori få ett missvisande resultat, en systematisk avvikelse. Vid valet av 

mjukvaruprogram kan olika miljöpåverkanskategorier försummas, det kan röra sig om 

debatterade kategorier eller kategorier som är relevanta för projektet [7]. Implicit viktning 

använder ofta slutpunktperspektiv eller enkelpoängs metoder för att slutligen bestämma om ”A 

eller B är bäst” [38].      

     

 Miljöpåverkanskategorier 

När det gäller miljöpåverkanskategorier så hävdar Jolliet m.fl. (2004) att det råder en brist på 

standardisering av vissa kategorier. Det råder en debatt om vissa kategorier och deras 

tilldelningsbeslut, några av dessa är; jordsalthalt, uttorkning samt erosion. Skall dessa 

påverkningskategorier utforma en egen kategori eller ska de tilldelas andra kategorier som 

används idag, så som markanvändningsinverkan och sötvattens utarmning. Det råder alltså 

otydlighet kring hur olika projekt ska bedömas och utvärderas då fördelningen kan se olika ut. 

Detta skapar ett behov av standardisering och fortsatt forskning [35]. 

Reap m.fl. (2008) belyser även det tidigare noterade problemet med bristen på standardisering 

i miljöpåverkanskategoriernas definiton vilket också påverkar analysen när man väljer effekts 

kategori-indikator och modell [7]. När det gäller att välja vilka miljöpåverkanskategorier som 

ska användas bestäms detta i första fasen och enligt Ortiz m.fl., 2009 och Khasreen, (2009) 

tenderar global uppvärmningspotential, försurning, uttunning av ozonskiktet samt övergödning 

att vara de vanligaste kategorierna [39]. 
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När miljöpåverkanskategorierna är valda är nästa steg att allokera inhämtad data man samlat 

från inventeringsfasen på kategorierna. Utsläppen klassificeras enligt ämnets förmåga att bidra 

till olika miljöproblem, alltså rätt kategori beroende på avtrycket det lämnar [5]. Det kan uppstå 

problematik när man allokerar utsläppen och problem med dubbelräkning kan uppstå.  

Tabell 2. Översikt över miljöpåverkanskategorier som används idag.  

Miljöpåverkanskategorier Definition 

Klimatpåverkan Ökar jordens medeltemperatur 

Försurning Utsläpp av försurnings substanser i luft och 

vatten 

Marknära ozon Ozon nära markytan. Höga halter av 

lättflyktiga organiska föreningar (VOC: er). 

Hantering av olja och oljeprodukter eller 

ofullständig förbränning av oljeprodukter 

bidrar till kategorin 

Ozonnedbrytning Ökning av stratosfärisk ozon nedbrytning 

Övergödning Utsläpp av för mycket gödande 

växtnäringsämnen i mark och vatten (t.ex. 

kväveoxider och fosfater) 

Humantoxicitet Mänsklig påverkan av ökade 

koncentrationer av giftiga substanser i 

miljön 

Ekotoxicitet Utsläpp av organiska substanser och 

kemikalier i luft, vatten och mark 

Markanvändning Modifiering av mark för olika ändamål 

Resursanvändning Användning av jordens resurser 

Vattenanvändning Konsumering av vatten 

Fotokemisk oxidation Utsläpp av substanser 

 

 Svårigheter vid valet av miljöpåverkanskategorier 

Reap m.fl. (2008) identifierar att det finns en del praktiska svårigheter när det gäller val av 

miljöpåverkanskategorier. Vidare diskuteras att dessa svårigheter har sina rötter i bristen på 

standardisering. Finnveden (2000) kom fram till slutsatsen i sin studie att valen av 

miljöpåverkanskategorier skiljer sig lite beroende på vilken organisation som lägger fram 

förslaget. En av anledningarna till att förslagen kan skilja sig kan bero på vilken 

modelleringsaspekt man väljer när det handlar om valet av mittpunkt- eller slutpunktskategorier 

[7, 8]. Bristen av standardisering syns även i valet om vissa kategorier skall vara självständiga 

eller tillhöra en redan existerande kategori. Några av de debatterade kategorierna är; 

jordsalthalt, uttorkning och erosion [35].  Även för human- och ekotoxicitet samt värdering av 

markanvändning och biologisk mångfald saknas det robusta ramar vilket kräver att ett fortsatt 

utvecklingsarbete bedrivs [11]. 
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Valet av miljöpåverkanskategorier omfattar ett gigantiskt område, det finns en uppsjö av olika 

kategorier, vilket i sin tur kan leda till nästa problematik som Finnveden (2000) noterade. 

Obruklighet av vissa kategorier så som; markanvändning, livsmiljöförändring, påverkan av den 

biologiska mångfalden, icke toxikologisk mänsklig påverkan samt effekter i arbetsmiljön, 

missar övervägande bedömning vilket kan få potentiella betydande problem i analysen. Ett 

exempel på obruklighet som Hellweg m.fl. (2005) presenterar visar att en miss i att bedöma 

kemisk exponering kan leda till att processer optimeras men att hänsynen till arbetsmiljön 

försummas vilket kan leda till att optimeringen sker på arbetarnas bekostnad [40]. 

Trots att mycket fokus ligger på bristen av standarder så finns det även andra bakomliggande 

faktorer till varför det finns en problematik. Följande punkter kan skapa problematik:  

o Brist på data för att stödja en säkerställd allokering av olika kategorier 

o Kategorier försummas för att man inte tror att kategorin påverkar projektet, och/eller  

o Brist på hänsyn till den kategorin eller bristen av förståelse för verktygen man använder 

(exempel på verktyg: Ecoindicator 99) . För att säkerhetsställa att datainsamlingen och 

kvaliteten når upp till en hållbar standard så krävs det en lösning på de belysta 

problemen. Innan dessa problem är lösta blir det svårt att kunna referera och jämföra 

olika livscykelanalyser [7].           

Finnveden, (2000) visade i sin forskning att det finns data begränsningar i många av 

påverkanskategorierna, så som; markanvändning humantoxicitet, ekotoxicitet, övergödning 

samt fotokemisk oxidation [8]. Utvecklingen av mer kompletta databaser kan lösa problemet 

med begränsningarna för de nämnda kategorierna och det har även gjorts men forskarläget idag 

hävdar samma sak som Finnveden, (2000). Att för miljöpåverkanskategorierna humantoxicitet 

och ekotoxicitet kommer arbetet innebära en enorm utmaning då samhället idag använder stora 

mängder kemikalier samt att de potentiella synergieffekterna (när två eller flera influenser 

tillsammans bildar en starkare influens än vid direkt addition) mellan dessa kemikalier är 

avancerade [7]. IVL:s Rapport B2121 dras slutsatsen att det ännu inte finns allmänt accepterade 

bedömningsmetoder för human- och ekotoxicitet, vilket stärker Finnvedens argument redan 

från 2000. IVL:s rapport nämner även att värderingen av markanvändning och biologisk 

mångfald är något som idag måste utvecklas vidare för att bli allmänt accepterat i 

bedömningssyfte [9].  

 Klassificering och karakterisering 

Klassificering innebär att data man samlat in från inventeringsfasen fördelas på de 

påverkanskategorier man valde i föregående steg, beroende på deras påverkan. Ett exempel 

visas i tabell 2 där en rad växthusgaser delas in i den globala uppvärmningskategorin. 

Klassificeringsfasen innebär ofta att man måste fördela olika inputs- och outputs från ett 

produktsystem eftersom de bidrar till flera olika kategorier, detta sker på ett proportionellt sätt 

eller helt och hållet till den kategori som produkten påverkar. Ett exempel på detta är 

förbrukning av energi. Konsumerad energi kan påverka den globala uppvärmningen genom: (1) 

utsläpp av växthusgaser från förbränning samt (2) utarmning av naturresurser. Hur fördelningen 

ser ut beror på källan samt vilken typ av energi som använts [41]. 
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Tabell 3. Inspirerad av ”Life Cycle assessment in the built environment” Crawford, Robert [E-

bok]. 

Påverkanskategori Exempel på LCI-data Karakteriseringsfaktor 

Global uppvärmning Koldioxid (CO2) 

Kväveoxider (NO2) 

Metan (CH4) 

Övriga växthusgaser 

Global 

uppvärmningspotential 

(Koldioxid ekvivalenter) 

Markanvändning Mängden deponerat avfall 

Övriga landmodifieringar 

Mark tillgänglighet (Volym 

av avfall) 

 

Följande steg i analysen behandlar karakterisering och vilka modeller som skall appliceras. När 

valet av relevant karakteriseringsmodell är gjord är det dags att samla ihop bidragen från de 

olika kategorierna. Avtrycken från varje kategori är kvantitativt modellerade enligt 

miljömekanismen och sedan uttryckt i en gemensam enhet som speglar alla kategorier så att de 

kan uttryckas i en karaktär. Ett exempel på en sådan kvantitativ modellering kan vara: att alla 

CO2-ekvivalenter för växthusgaser i analysen karakteriseras som klimatpåverkan. För att 

fortsätta på föregående exempel, klimatpåverkan, är en ofta använd karakteriseringsmodell den 

globala uppvärmningspotentialen för en tidshorisont på 100 år, (GWP 100). Karakteriseringen 

tillåter således att man summerar alla bidrag som tillhör den kategorin och översätter från 

inventering till en miljöprofil som visar poäng enligt miljökonsekvens, vilket bidrar till en mer 

överskådlig bild av hur projektet påverkar omgivningen [3, 5]. Genom karakterisering och 

indikationer av utsläpp kan man jämföra mängder av olika ämnen på ett rättvist sätt och 

fastställa vilken effekt som var och en av ämnena bidrar med för att få en tydlig helhetsbild 

[41].     

Figur 6. Översikt av karakteriseringsprocessen. Inspirerad av Hauschild och Potting, (2005).        

Inventering 

CO2-ekvivalenter
Karakterisering 

GWP 100
Poäng efter 

miljökonsekvens
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Ett annat potentiellt resultat som påverkar både nivån av förtroende samt betydelse för 

beslutsfattandet av LCA studieresultaten rör frågan om LCA utövaren väljer mittpunkt- eller 

slutpunktsperspektiv som grund för påverkanskategorierna. Till exempel är slutpunkts 

kategorier mindre omfattande och har mycket högre nivåer av osäkerhet än de bättre definierade 

mittpunkts kategorier [42] [7]. 

 Rumsliga variationen 

Rumsliga variationen avser skillnader i geologi, topografi, marktäcke och meteorologiska 

förhållanden. Det är viktigt att ta hänsyn till den rumsliga variationen då den belyser skillnader 

i de parametrar som beskrivs för en viss plats, då dessa kan variera kraftigt beroende på vart 

projektet befinner sig [7]. 

Om ett projekt är lokaliserat på en viss plats betyder inte det att alla utsläpp från det projektet 

drabbar just den specifika platsen. Utsläpp kan förekomma på många olika plaster för ett 

projekt, beroende på vart produkter i byggsystemet utvecklas och produceras. Utsläppen kan 

ske via fler medier (luft, vatten och mark) och kan orsaka effekter i den lokala miljö där 

produkten produceras och kanske inte ska användas. När det gäller miljöpåverkanskategorier 

så som stratosfärisk ozon och klimatpåverkan är den rumsliga variationen inte av stor betydelse. 

I kategorierna som påverkar de lokala, regionala och kontinentala delarna ställs betydligt större 

vikt vid den rumsliga variationen för att exakt associera källor med mottagande miljöer med 

varierande känslighet [7]. För att förebygga att man ignorerar den rumsliga variationen har 

standarder och metoder utvecklats, bland annat ISO 14040:2006 [3]. 

Trots standarder visar Potting och Hauschild (2005) att försummelse eller misslyckande med 

den rumsliga variationen förekommer [43]. Slutsatsen dras till tre kategorier som förekommer 

vid misslyckande av att väga in den rumsliga variationen: 

o Platsgenerisk: Brist på rumsliga variationsdata vilket leder till antar globala 

homogena effekter. 

o Platsberoende: Analysen använder olika rumsliga lösningar för utsläpp och 

deponeringsplatser. 

o Platsspecifika: Bedömnings modeller för individuella källor och lokala lösningar. 

Förändrad markanvändning påverkar analysens resultat direkt och indirekt. Vissa förändringar 

faller inom redan existerande miljöpåverkanskategorier men vissa kan kräva nya kategorier. 

Rumsliga variationen avser skillnader som nämnts i föregående rubrik men det finns ytterligare 

problem utöver den rumsliga variationen och det är saker som att varje lokal miljö är unik. 

Varje lokal miljö påverkas olika, vare sig det rör sig om resursutvinning eller föroreningar. 

Påverkningsgraden kan variera i större eller mindre utsträckning men i slutändan är varje lokal 

miljö unik enligt Reap m.fl. (2008). Resultatet av slutsaten att varje lokal miljö är unik utmynnar 

i att medvetenhet måste beaktas vid livscykelanalyser då en viss produkts livscykel kan ha 

varierande känslighet beroende på den unika miljön [7].  

För att inkludera den lokala miljöns betydelse utförs en undersökning av inverkan med 

platsspecifik data och mjukvaruprogram som är utformade så att den lokala miljön och 

känsligheten tas i beaktning i livscykelanalysen [7].  
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Tidsbestämda faktorer såsom tidpunkten för utsläpp, frisättningshastighet och tidsberoende 

miljöprocesser påverkar effekten av föroreningar. Tidsberoende miljöprocesser såsom 

förorenings ackumulation riskerar att påverka tröskelvärdet och åtföljande effekter gällande 

variationer i ekosystemet. Som exempel på föregående påstående presenteras följande; 

Försurningseffekter ändras när ett ekosystems kvävehållningskapacitet överskrids. Andra 

tidsberoende processer kräver år av kronisk förorening före utslag uppstår. Det finns alltså 

möjlighet att det krävs decennier av kritisk påverkan av marken innan påverkningen ger utslag. 

Vattenövergödningen varierar beroende på säsong men även beroende på region. Även 

tidsbestämda mönster i produktproducering, användning och avveckling kan påverka 

kvalitetssäkringen av slutresultatet [7].  

Tidsperspektivet i en livscykelanalys utgör ett problem då den är väldigt avgörande för 

slutresultatet då livscykelanalysen integrerar miljöpåverkan över tiden. Att välja en lämplig 

tidshorisont är därför något som måste göras för att erhålla det integrerade värdet. I processen 

att välja en lämplig tidshorisont förekommer inte enbart i akademiska diskussioner. I en 

livscykelanalys som utfördes gjordes en jämförelse mellan olika förbränningstekniker vilket 

visade att den teknik med bäst miljöpåverkan varierade beroende på vilken tidshorisont som 

studerades [44]. Det varierande resultatet bäddar för en problematik gällande valet av de 

integrerande gränserna och att värdera effekter fördelade under en viss tid, vilket diskuteras i 

livscykelsammanband [7]. I diskussionen gällande gränserna för livscykeln kretsar den kring 

huruvida det är lämpligt att tillämpa oändliga- respektive ändliga gränser. Oändliga gränser får 

med hela effekten av en miljöpåverkan men kan ha negativ inverkan på de kortfristiga 

miljöpåverkningarna. Diskussioner förs även kring huruvida det är möjligt att genomföra en 

realistisk analys med oändliga gränser, vilket har bevisats vara väldigt svårt. I diskussionen 

kring valet av lämplig ändlig gräns uppmärksammas det resultat man erhåller beroende på vilka 

miljöpåverkanskategorier som använts och inom vilka tidsgränser. Gränsen kan väljas 

godtyckligt. I ett förslag som Canals m.fl. (2006) presenterade för markanvändning kan man 

välja tidsgränserna beroende på hur lång tid det tar för ett påverkat eller stört system att 

återhämta sig och landa i ett stabilt tillstånd [45]. Problemet som utövare ställs inför enligt 

Canals m.fl. (2006) är att det inte finns bestämda metoder för att modellera det stabila 

tillståndet. Implicit värdering sker när man väljer att trunkera påverkansbedömningar eller när 

det oändliga tidsperspektivet väljs. Explicit värdering sker när vägning görs av miljöpåverkan 

över tid. Med andra ord tillämpas explicit värdering när en diskonteringsränta på framtida 

effekter utförs. Valet av diskonteringsränta eller uppskattning av denna är inte en fråga utan 

kontroverser [7].   

 Ytterligare hjälpmedel vid karakterisering 

Ibland kan även ytterligare hjälpmedel användas vid karakteriseringen som stöd tolkningen. 

Följande tre metoder används men nämnvärt är att de inte obligatoriska enligt ISO-standarden; 

(1) normalisering, (2) gruppering och sortering samt (3) vägning [5, 33]. Följande avsnitt 

kommer förklara dessa tre metoder mer i detalj.  

(1) Efter det att karakteriseringen är utförd kan resultaten som erhållits behöva uttryckas på ett 

sådant sätt att en direkt jämförelse mellan de olika kategorierna är möjlig, vilket kallas 

normaliseringsprocess. I normaliseringsprocessen delas indikator resultatet upp efter ett 
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förutbestämt referensvärde. Referensvärdena kan jämföras per capita, per enhet eller i 

förhållande till det högsta värdet bland alla alternativ [41]. Normaliseringsprocessen gör det 

enklare att erhålla en tydligare indikation på hur vissa indikatorer påverkar slutresultatet. 

Genom att åskådliggöra det på ett sådant sätt kan olika val göras enklare och bidra med en ökad 

förståelse för analysen i stort. Slutsats: Normaliseringen skall underlätta tolkningen av 

resultaten som erhålls [5].    

(2) Gruppering sorterar de olika påverkanskategorierna i olika specifika områden. Indelning i 

dessa områden kan se olika ut beroende på vad det är för resultat som eftersträvas men några 

exempel på hur det kan se ut är följande: (1) miljöpåverkanskategorierna kan delas in efter sina 

särskilda egenskaper, till exempel genom deras in- och utgång eller plats. (2) Rangordning kan 

även användas som grupperingsmetod och listats efter varje miljöpåverkanskategoris betydelse 

för slutresultatet. Grupperingen av olika miljöpåverkanskategorier kan liksom 

normaliseringsfasen vara användbara för att underlätta tolkningen av resultatet [41].    

(3) Processen som sker i vägningen är den att de olika påverkanskategorierna kan tilldelas vikter 

eller numeriska värden, beroende på hur de bedöms utifrån deras upplevda betydelse. Viktigt 

är att notera att vägningsprocessen måste följa samt reflektera de mål och omfattningar som 

man sett i första steget i livscykelanalysen [41]. Nedan följer ett exempel på vägning: 

Utarmning av vattenreserver och förbrukningen av vatten kan ha olika stor påverkan beroende 

vart projektet befinner sig geografiskt. Platser med begränsad tillgång till vatten kan vara av 

stor betydelse när man väljer att undersöka förbrukad vattenmängd som en påverkanskategori. 

Likadant om man vänder på scenariot, platser med stort utbud av vatten kanske inte är lika 

beroende eller påverkas i samma utsträckning.  

Viktning kan därför tillåta att man undersöker betydelse för olika miljöpåverkanskategorier, 

vilket leder till att man har möjlighet att jämföra t.ex. den globala uppvärmningen med 

övergödning. Dock innehåller vägningsprocessen en stor mängd subjektiva beslut. Försiktighet 

måste vidtas då jämförelse av betydelsen kan påverkar processen oerhört [41]. För att illustrera 

ett subjektivt beslut dras följande exempel: 

”Är den globala uppvärmningen och dess potentiella effekter på miljön och människors hälsa 

en viktigare angelägenhet än föroreningarna av våra vattentäkter?” [41] 

Beroende på vem som utför vägningen kan de således få olika utfall. Olika individer eller 

organisationer har olika prioriteringar och önskemål. Följden av subjektiva beslut utmynnar 

troligtvis i att var och en av de som utför analysen kommer erhålla olika slutsatser, även om 

samma indikator resultat har använts [41]. För att uppnå en robust livscykelanalys måste de 

subjektiva besluten minskas så att slutresultatets variation minskar [11].   

Användandet av vägning kan vara utmanande med avseende på att det är svårt att säkerställa 

att den valda vägningens vikt speglar exakt beslutsfattares värde för vissa prestanda eller 

funktions mål, särskilt med avseende på andra prestandafunktioner. 
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Vikter som är härledda genom olika värden eller preferensmetoder kan vara inkompatibla vid 

jämförelse av värdena och en objektiv jämförelse kan vara omöjligt att göra utan att dölja 

tillsatta antaganden [7]. 

 Datakvalité 

För att uppnå en så kvalitetssäker analys som möjlig är det viktigt att kontrollera sina uppgifter 

och data kvalitetsanalysen utför just detta. Som det slutgiltiga steget i 

miljöpåverkansbedömningen skall det ske en kontroll av hur kvalitetssäkrad den data är som 

man använt för att anlända till det slutgiltiga resultatet. En viktig sak som bör nämnas är att 

scenariot som man skapar kan endast vara så noggrant, pålitligt och fullständigt som 

datakällorna man använde sig av vid insamlingen tillåter. Ofullständig eller otillförlitlig data 

får enorma effekter på den potentiella miljöpåverkan från ett projekt. I synnerhet är det viktigt 

att kontrollera data som används i varje fas under livscykelanalysen då de ofta är beroende av 

eller påverkas av föregående fas. Faserna måste genomföras med den avsedda tillämpningen 

som man beslutade om i definitionen av mål och uppfattning oavsett var i analysen man befinner 

sig [41].  

Reap m.fl. (2008) konstaterar att kvalitén på data och modeller begränsas som mest i 

miljöpåverkansstadiet. Anledningen till detta är att det tenderar att vara stora skillnader i 

karakteriseringsmodellerna och motsvarande miljömekanism [3, 33]. Deras slutsats är att 

bakomliggande problem till att skillnader uppstår, beror på den tillgängliga vetenskapliga 

kunskapen. Jolliet m.fl. (2004) visar i sin studie att invasiva naturliga arter, arter som sprider 

sig från en primär härd, och generiskt modifierade arter förändrar ekosystemets 

sammansättning samt dess funktioner. Förändringarna kan vara svåra att förutse och kan 

påverka resultatet [7, 35]. Jolliet m.fl. (2004) uppmärksammar bara ett exempel på hur 

komplicerat och känsligt det är att utföra en analys. I dagens marknad som ständigt pumpar ut 

nya produkter och system är det svårt att kvalitetssäkra i den utsträckning som skulle behövas. 

Bare m.fl. kommer till slutsatsen ”det är svårt vart man ska dra linjen mellan vetenskap och 

modelleringsantaganden [46] .”  

Eventuellt osäkerheter och känsligheter i analysen bör också presenteras för att bibehålla så hög 

kvalitetsstandard som möjligt. När dessa osäkerheter och känsligheter är antecknade är det 

således lättare att backa upp sitt resultat och visa på en förståelse av hur datakvalitén påverkar 

slutresultatet.  Analysen speglar graden av osäkerheter vilket leder till att särskilda uppgifter 

och antaganden som gjorts sätts i perspektiv. Känslighetsanalysen tillämpas om man vill se hur 

olika uppgifter påverkar resultatet av miljöpåverkansbedömningen [41].  

Definitionen av mål och uppfattning ses över i slutskedet av miljöpåverkansbedömningen för 

att säkerhetsställa att målen och uppfattning har uppfyllts. Analysen kan även utmynna i att 

övriga livscykelanalysfaser ses över igen. Följden av en analys kan påverka definitionen av mål 

och uppfattning i den grad att ändringar måste utföras baserat på det man upptäckt i analysen 

för att man skall kunna ta itu med förändringarna [41]. 
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 Materialtillverkning samt modul A1-3 

Framsteg inom förbättring av miljöpåverkan har skördat framsteg i många industriländer när 

det gäller byggprocessen, driftskede och rivning. Khasreen m.fl. (2009) visar dock på att 

utsträckningen av förbättringen bestäms av lokala traditioner, det lokala klimatet och lokala 

tillgängliga resurser [2]. Tidigare kapitel i arbetet belyser vikten av den lokala unika miljön och 

även i materialtillverkningsskedet visar den sig. Den unika miljön för varje projekt har resulterat 

i att många livscykelanalysstudier som utförts tar hänsyn och beräknar byggnadsmaterial och 

komponentkombinationer (BMCC).  

För att skapa ökad förståelse för materialpåverkan dras några exempel på studier som beräknar 

byggnadsmaterial och komponentkombinationer (BMCC): 

I. 2001 utfördes en studie i Indien som fokuserade på inbyggd energi i bärande 

murverksbyggnader. En jämförelse gjordes mellan en tegelbyggnad och en jord-

cementblocks byggnad och visade att den totala inbyggda energin kan reduceras med 

50 % när energieffektiva byggmaterial används [47]. 

II. I Italien utfördes en studie med resultatet att marmorplattor är mer miljövänliga 

jämfört med keramiska plattor [48]. 

III. Börjesson m.fl. (2000) jämförde utsläpp av CO2 från en flervåningsbyggnad utförd i 

antingen trä eller betong, från ett livscykelperspektiv samt skogsmarks 

användningsperspektiv. Den primära energitillförseln, främst från fossila bränslen, i 

produktionen av material befanns vara ca 60-80 % högre i betongutförandet jämfört 

med användning av trästommar [49]. 

IV. Lenzens m.fl. (2002) analyserade trä- och betongkonstruktioner för samma byggnad 

med hänsyn till den inbyggda energin med hjälp av en input-output baserad hybridram 

istället för den metod som Börjesson använde. Resultatet visade på en fördubbling av 

energibehov och utsläpp av växthusgaser för betongen [50]. 

V. Gustavsson m.fl. (2005) studerade ändringar i balansen av energibehov och CO2 

utsläpp när olika nyckelaspekter varierade i tillverkningsfasen och användningsfasen 

mellan trä- och betongkonstruktioner. Olika tillverkningsscenarios analyserades och 

det visade sig att i alla fall utom ett så krävde träkonstruktionen mindre energi och 

lägre CO2 utsläpp jämfört med betongkonstruktionerna [51]. 

VI. Asif m.fl. (2006) beräknade CO2 utsläpp för åtta olika byggnadsmaterial för ett 

bostadshus i Skottland, materialen som analyserades var; trä, betong, glas, aluminium, 

skiffer, keramikplattor, gipsskivor, fukttäta skikt och murbruk. Beräkningarna visade 

att 61 % av den inbyggda energin i bostadshuset kunde kopplas till betongen. Trä stod 

för 14 % och keramikplattorna stod för 15 % av den totala inbyggda energin. 

Betongen ansågs även vara skyldig till 99 % av det totala CO2 utsläppet, den höga 

procentsatsen kunde kopplas till främst tillverkningsprocessen [52].  

En sammanfattning som dras genom de listade livscykelstudierna bekräftar svårigheterna med 

att utföra jämförelser då det uppstår skillnader i slutprodukterna och deras påverkan. Metoderna 

som använts för att beräkna byggnadsmaterial och komponentkombinationer skiljer sig. 

Processanalysen kan se annorlunda ut likaså input-output data och hybridanalyser. Även om 

svårigheter uppstår så är det viktigt att studierna fortsätter. Fortsatta studier kommer främja en 
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hållbar utveckling enligt Khasreen m.fl. (2009) då de beräknade energibehoven och 

miljöpåverkningarna leder till förslag till förbättringar för att minska miljöpåverkan av 

byggnader, en förbättrad tillverkningsprocess leder till ett mer hållbart samhälle. Även om det 

är svårt med direkta jämförelser kan resultaten ses som ett dataregister eller data för olika 

riktmärken när man utför en livscykelanalys för en hel byggnad [2].    

För att främja hållbarhetsperspektivet för materialtillverkning har olika verktyg tillämpats, ett 

av verktygen ser ut som följande: 

Integrerad produktpolicy (IPP): För att främja minskningen av miljöpåverkan släppte 

Europeiska kommissionen denna policy 2003 i förhoppning att förbättra livscykelperspektivet. 

Livscykeln för de flesta byggprodukter är lång och involverar många komplicerade förförande 

och intressenter (t.ex. konstruktörer, tillverkare, montage, uppförande, marknadsföring, säljare, 

montering och användare). IPP försöker att förbättra miljöprestanda för varje fas av 

produktionen genom att identifiera produkter med hög miljöbelastning och minska belastningen 

genom de tre nedanstående faserna [53]: 

1) Miljöpåverkansprodukter 

2) Miljöförbättrande produkter  

3) Policyimplikationer med hjälp av miljövarudeklarationer 

Livscykelanalysberäkningarna bör bedöma alla material som används i projektet enligt 

Khasreen m.fl. (2009) eftersom vissa material som används i små mängder kan ha en stor 

miljöpåverkan. En svensk studie som jämförde plast med trä och betong i svenska bostäder 

visade på att även om plasten bara utgjorde 1- 2 % av den totala vikten av byggmaterialen så 

utgjorde tillverkningsenergin 18 – 23 % av den totala energin som behövdes för de tre 

bostäderna som studie analyserade. Forskare klassificerar byggmaterial på olika sätt, 

byggmaterials klassifikations övervägande varierar beroende på nationell 

byggbranschkategorisering eller struktur [2].  

 

 

Figur 7. Översikt av moduler. Standard EN 15804. [54] 
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I denna del belyses den miljöpåverkan som sker uppströms hos en byggnad. Alltså ifrån 

material, produktion osv. Byggnadsmaterialet måste idag processeras eller produceras innan det 

finns i den form som vi bygger med idag. Utvinnandet av råmaterial som t.ex. metaller förbrukar 

inte bara mycket energi utan avger också mycket avfall [52]. Denna energiåtgång brukar kallas 

inbyggd energi. Inbyggd energi kan definieras på olika sätt t.ex. så definierar Hong m.fl. (2013) 

det som utvinning av råmaterial samt tillverkningen av byggprodukter [55]. Medan Sartori och 

Hestnes (2007) menar att det är summan av all den energi som åtgår för att tillverka en produkt. 

Den energi som finns i materialet som används för att konstruera byggnaden kallas i stället för 

initial inbyggd energi [21]. Thormark (2002) ser det som produktskedet, transporter och 

underhåll, men inte den energi som används vid produktionen av byggnaden.  

De steg som räknas som “inbyggd energi” hos en byggnad är:  

o (A1) Utvinning av råmaterial 

o (A2) Transport 

o (A3) Byggproduktstillverkning 

o (A4) Transport 

o (A5) Byggskedet 

o (C1) Rivning 

o (C2) Transport 

o (C3) Avfallshantering 

o (C4) Sluthantering 

 

I EN 15804 framgår det att A1-A3 ska inkludera utvinning och bearbetning av råmaterial, 

bearbetning ifrån det material som återvinns från tidigare produktsystem, transporter av 

råmaterialet produktionen av byggprodukter och också tillverkningen av byggprodukter [56].  

Den klimatpåverkan som sker uppströms orsakas i största grad av produktskedet [11]. I IVL:s 

livscykelanalys som är utförd av Erlandsson m.fl. (2015) på Blå Jungfrun står produktskedet 

för 84 % av klimatpåverkan uppströms medan transporterna 3 % och konstruktionen står för 13 

% vilket är ett litet bidrag till uppströmspåverkan. Störst bidrag till att produktskedet har så stor 

påverkan är att Blå Jungfrun har betongstomme, vilket kräver stor energiåtgång i produktions 

skedet. I den här fallstudien står betongen, bruk och armering för hela 50 % av den totala 

energiåtgången i produktskedet, följt av trävarorna på 20 % [11]. 

I EN 15804 är alla steg uppdelade i informationsstegen A, B, C och D (se figur 8). Modul D 

steget är en separat och frivillig del. Denna moduls (D) syfte är enligt EN 15804 att således ge 

möjligheten att även redovisa miljöpåverkan när produkten återvinns i framtiden. Alltså 

beskriva och se vilken nytta som kan relateras till materialåtervinning, återanvändning och 

energiåtervinning. Exempel på energiåtervinning är förbränning av avfall efter demoleringen 

av en byggnad. Denna modul ska dock inte läggas ihop med de andra modulerna. Då dessa i så 

fall skulle ge missvisande värden [11]. De produktspecifika regler som finns är otydliga om de 

krav som ställs på livscykelanalysen som utförs på modul D, vilket leder till att resultaten inte 

blir entydiga och missförstånd sker. [9] 
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Modul D är unik för miljövarudeklarationer enligt EN15804 och man kan därför förvänta sig 

att anvisningar hur miljöpåverkan skall hanteras kommer uppdateras i framtiden, baserat på 

praktiska erfarenheter av att tillämpa de anvisningar som nu finns. Enligt EN 15804 är det 

frivilligt att ge information i Modul D. Denna information ges separat och skall inte räknas 

samman med informationsmodul från modul A till C). De produktspecifika reglerna är inte helt 

tydliga om vilka exakta krav som skall ställas på den LCA som utförs i modul D och hur 

resultatet skall redovisas för att undvika missförstånd. [9, 11] 
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4. Resultat 
I denna del presenteras respondenternas svar från intervjuguiden, som bifogas sist i arbetet. En 

del av svaren kompletteras med diagram för att förtydliga och skapa en lättare översikt av det 

erhållna resultatet. Varje intervjufråga presenteras och redogörs separat för att sedan analyseras 

och kategoriseras i analysdelen. Resultatet presenteras anonymt utifrån vad respondenterna 

svarat.  

Vart ligger kunskapsläget hos ert företag gällande livscykelanalyser? På en skala 1-10. 

1 = ingen kunskap och 10 = expert 

Kunskapsläget i branschen framgick som väldigt polariserat.  

 

Är ni miljöcertifierade? Om Ja, vilka?  

Två av de större entreprenadföretagen är certifierade på entreprenadsidan men inte på komplett 

koncern nivå. Majoriteten av företagen nämner även certifieringar mot ISO 9001 samt OHSAS 

18001.  
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Hur länge har ni aktivt arbetat med eller diskuterat livscykelanalyser? Eller inom vilka 

perioder? 

Branschen har varierande startår vad gäller livscykelanalyser. Fördelningen är nära 50/50 vad 

gäller aktivt arbete med livscykelanalyser kontra diskussionsläge. En del företag svarar att 

fokus har ökat de senaste åren.  

 

Har ni ett aktivt projekt där livscykelanalyser används idag? Beskriv gärna omfattning 

m.m.? 

Det är samma fördelning här, att de som har haft ett aktivt arbete också har ett aktivt projekt 

idag. Kontra att de som fortfarande är i diskussionsfasen inte börjat med några projekt nyligen.  
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I hur många projekt har ni stött på livscykelanalyser? 

Antalet respondenter som arbetar kontinuerligt med livscykelanalyser är få. En del har stött på 

livscykelanalyser i olika projekt och utsträckning. Nästan hälften av respondenterna har aldrig 

stött på livscykelanalysarbete.  

 

Vilken storlek (kostnadsmässigt) har projekten med livscykelanalyser omfattat? 

Intervjuerna visar på att det generellt sett är på de större projekten där livscykelanalyser utförs. 

Dock utför vissa företag kontinuerliga analyser även om det inte efterfrågas från beställare på 

lägre kontraktssummor. Större projekt i sammanhanget involverar projekt >50 miljoner SEK.    

I vilken utsträckning använder ni livscykelanalyser inom företaget; på vilka nivåer? 

Vad gäller utsträckningen på livscykelanalyser inom företaget frambringar intervjuerna ett 

spritt resultat även här. De mindre företagen arbetar inte aktivt med analyserna och kan därför 

inte redogöra för vilken nivå arbetet kommer involvera i företagshierarkin. Beroende på vilket 

projekt det gäller ser involvering annorlunda ut, ibland involveras enhetsgruppen (projektet) 

och ibland även projektutvecklingsgrupper. Ett av företagen arbetar endast med 

livscykelanalyser i sin projektutvecklingsgrupp och då med ett typkoncept. 

Vilken grad av påverkan har ni i projekteringsstadiet i följande kategorier gällande 

livscykelanalyser för implementering i framtiden: 

Egen regi 

Samtliga känner att påverkansmöjligheten är stor i egen regi projekt. En minoritet av företagen 

känner att de inte har möjlighet och/eller kunskap att idag utföra analysen.  En del företag 
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arbetar med livscykelanalyser i egen regi projekt på en projektutvecklingsnivå för att 

implementera det i projekten. 

Majoriteten av företagen uttrycker att goda möjligheter finns för att implementera 

livscykelanalyser i sina projekt.   

Totalentreprenad 

Generellt anser majoriteten att det är svårt att införa livscykelanalyser om inte beställaren ställt 

krav på det initialt. Anledningarna till att svårigheterna bottnar i; kunskapsbrist hos beställare, 

fokus på kostnad- och/eller tidsfaktorn samt att införandet kommer för sent i processen för 

betydande påverkan.  

Dock ser vissa aktörer en möjlighet att utföra livscykelanalyser i totalentreprenader och pushar 

beställare att införa detta i efterhand.  

Generalentreprenad 

Samtliga anser att det är väldigt svårt att påverka i generalentreprenadsformen dock ser ett 

företag anledningar till att utföra analyser för att skapa mätvärden och referensvärden inför 

framtida projekt.  

Vilka tillvägagångsätt/strategier använder ni vid analysarbetet? 

Av de nio intervjuade företagen är det endas tre som aktivt arbetar med livscykelanalyser intern. 

Flera tillvägagångssätt används vid arbetet men generellt är det enligt EN15804. En aktör har 

valt att endast arbeta med modul A1-5 för att sedan bygga vidare och involvera fler moduler 

efter hand. En tidig beräkning görs av projektet för att avslöja huvudposterna och därav 

förbättringspotential och fokus. Även transport optimering involveras i analysen.  

Användandet av produktspecifika regler i kombination med standarden förekommer.   

Ett av företagen använder sig även av externa resurser i varierande utsträckning för att utföra 

analysarbetet.   

Vad anser ni vara svårast i samband med en livscykelanalys? 

Intervjuerna visar att analysen är diffus i vissa områden och därför svår att hantera. Samtliga 

respondenter drar slutsatsen att insamlandet av data är svårt. En respondent hävdar att 

byggbranschen är dålig på att deklarera vilket leder till svårigheter vid datainsamling av 

verkliga materialmängder. Att få fram data i efterhand har visat sig svårt i de projekten där 

livscykelanalyser inte var tänkt att användas initialt. Materialmängder och transportdata 

framgår av intervjuerna även de vara svåra poster gällande datainsamlingen. 

Avgränsningar samt definitioner av vad som ska ingå kontra vad som inte ska, vilket också 

utgör en svårighet. Internt och externt kunskapsglapp existerar enligt en del intervjuade.   
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Stora insatser krävs för hanteringen samt analys och utvärdering av data. En respondent ställer 

sig frågade till om arbetet som krävs för att utföra analysen är större än den potentiella 

vinningen av analysen.   

Hur ser framtidstron ut för livscykelanalyser i byggbranschen enligt er?  

Livscykelanalyser efterfrågas mer och mer, både av branschen men också beställare vilket krävs 

för att bibehålla utvecklingen. Många av respondenterna efterfrågar enkelhet samt konkreta 

regler, tydliga systemgränser, standardiserat angreppssätt, en gemensam metodik samt tydligare 

modeller.  

Respondenterna belyser även att fortsatt efterfrågan måste ställas för att vidare implementering 

ska ske. Det nämns även att det nya ISO14001:2015 kravet på livscykelperspektiv ligger till 

grund för ökad användning samt involvering från företagssidan. Fler kommersiella verktyg 

efterfrågas, exempel på ett sådant verktyg skulle kunna vara ett ”Anavtior-Lite” koncept, ett 

enklare och mindre avancerat bedömningsverktyg. 

En respondent påstår att livscykelanalyser kommer ställa högre krav på lagstiftningen än vad 

som gäller idag. Analyserna kommer kräva mer involvering av konsulter, det skapas ett behov 

av fler arbetstillfällen, vilket kan vara en av orsakerna till att angreppssättet vinner mer mark 

inom branschen svarar en respondent.  

Hur fort implementering kommer ske är beroende på kostnaderna för att utföra en analys 

kopplat till hur enkelt det är att genomföra i vanliga projekt. De som är bäst på att hitta det 

praktiskt bäst tillämpbara metoderna är de som kommer att skapa sig självt ett försprång 

jämtemot konkurrenterna, när någon väl börjat uppfylla kraven kommer det bara att accelerera, 

vilket är ett resonemang många av respondenterna delar.  

Hur ser ni på de kommande EU direktiven gällande nZEB2020- nearly Zero-Energy 

Buildings gällande livscykelanalyser? 

Det framgår av intervjuerna att samtliga tycker att startsträckan är lång, komplex samt diffus 

gällande nära-noll kraven som ställts. Frågan som ställs är hur pass nära-noll man kan komma 

när man väljer ett livscykelperspektiv för byggnaden. Många av aktörerna känner att man inte 

är redo idag att på företagsnivå hantera direktivet och inte heller är resten av branschen redo att 

tolka direktivet.  Anavitor kan vara ett verktyg för att uppfylla kraven eller för att uppnå ett steg 

i rätt riktning, enligt en respondent.  

Fokus riktas idag mer och mer åt uppströms påverkan, produktionsfasen, enligt en del 

respondenter. Fokus riktas mot miljöpåverkan samt energiförbrukningen, från tidigare analyser 

där man fokuserat på användningsfasen. En respondent menar att det är upp till Boverket att 

tolka nära-noll och sedan arbeta in det i nationell lagstiftning för att implementera EU 

direktivet.  
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Har ni några kommande projekt som involverar livscykelanalyser? 

Majoriteten av respondenterna har inga nya kommande projekt, dock kommer de som arbetar 

kontinuerligt med livscykelanalyser fortsätta sitt arbete. De aktörer som inte arbetar med det 

idag kommer inte heller arbeta med det inom en snar framtid.  

Vet ni några kommande uppdateringar inom livscykelanalyser som sker inom snar 

framtid? 

Det har nyligen varit ett seminarium i branschen där det diskuterades om att använda samma 

systemgränser och data, för att skapa jämförelsebarhet mellan livscykelanalyserna. Bransch- 

och forskningsrapporter finns också tillgängliga bl.a. ”Robust LCA” och ”Strandparken”. 

Rapporterna kan vara intressanta men påverkar inte generellt verksamheten hos de tillfrågade. 

Utöver detta finns inga kommande uppdateringar som respondenterna känner till.  

Hur ställer ni er till kravet i ISO 14025 där krav ställs på en lista av 

miljöpåverkanskategorier och karakterisering som ska användas i alla 

miljövarudeklarationer? Vilka miljöpåverkanskategorier har förkommit mest i era 

analyser? 

Flera av respondenterna kan inte lämna ett ordentligt svar eftersom de inte bedriver något aktivt 

arbete med livscykelanalyser. De företagen som kan lämna svar anser gärna att fokus utvidgas 

utöver klimatpåverkan och energiförbrukning. Exempel som nämns på sådana kategorier är 

farliga ämnen och utfasningen av dessa. Dock nämner en respondent att det är viktigt att göra 

breddningen stegvis vad gäller miljöpåverkanskategorier. Så att det inte blir för komplext och 

svårt för marknaden. En av de intervjuade använder inte standarden utan väljer vissa verktyg 

för att skapa miljövarudeklarationer. Standarden är okänd i branschen påstår en respondent.   

Hur ser ni på användandet av PCR, produktspecifika regler, i ett livscykelanalys 

perspektiv? 

Majoriteten av de som arbetar med produktspecifika regler anser att reglerna skapar 

jämförelsebarhet. Samtliga är positiva till reglerna i allmänt, dock finns det vissa orosdelar inom 

ämnet. Exempelvis avsaknaden av hantering och utfasning av farliga ämnen samt att 

leverantörerna inte vinner något extra på att EPD-klassificera sina produkter i dagsläget, men 

gör det för att skapa en miljöprofil. Två av respondenterna anser också att reglerna kan ha en 

konkurrens hämmande effekt på marknaden eftersom olika krafter drar åt olika håll.  

Vad är företagets uppfattning gällande kategorierna; (1) rumslig variation och (2) den 

unika miljön, där projektet utförs? Ignorerandet av kategorierna kan få stor påverkan 

på slutresultatet i livscykelanalysen, hur förhåller ni er till det? 

En uppfattning är att eftersom en del företag har valt att arbeta med Anavitor-konceptet så 

outsourcas uppgifterna på data som används för analyserna till IVL. Numeriskt verifierade data 

på europeisk nivå används inom ett av de intervjuade företagen. De använder sig även av 

miljövarudeklarationer från leverantörer gällande material, elnät och maskiner. Kommande 
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regler reglerar nya klimatzoner gällande energiprestanda. Vikten av att väga in funktion på 

byggvaran i den lokala miljön belyses även, funktionen bör ses ur ett livscykelperspektiv.     

Tidsperspektivet som väljs inför livscykelanalysen har stor inverkan på slutresultatet. De 

vanligaste tidsperspektiven är 50, 75 eller 100 år. Hur bestämmer ni tidsperspektivet för 

en byggnad?  

Majoriteten använder sig av ett tidsperspektiv på 50 år, i nästan alla fall är det den 

tekniska/ekonomiska livslängden som styr perspektivet. Ofta använder man den livslängd som 

framgår av handlingarna som beställaren tillhandahåller. Vissa anser att ett längre 

tidsperspektiv skulle vara mer slagkraftigt om man fokuserar på miljöaspekten för ett projekt.   

Vad anser ni om en standard gällande ett fixerat tidsperspektiv (livslängd) för olika 

byggnadstyper? 

Vad gäller standardisering av tidsperspektiv presenterar de intervjuade många olika åsikter. 

Positiva faktorer som nämns är att det minskar det subjektiva i analysen samt att det är bra med 

tydliga angreppssätt för att samtliga i projektgruppen ska förstå analysen. Negativa faktorer 

som nämns är att mycket arbete återstår innan branschen är redo för att standardisera olika 

byggnadstyper utifrån livslängd. Svårighet i att man vet vilka material man använder i 

byggnaden men inte byggnadens totala livslängd, svårt att bestämma vad som avgör att en 

byggnad tas ur bruk. En respondent menar på att det här med standardisering i så lång grad som 

möjligt fanns i SBN, Svensk Byggnorm, och att det är ett urfasat koncept så varför börja arbeta 

sig tillbaka dit igen. Resurser och kompetens nämns även som en av svårighetsfaktorerna, 

entreprenadföretagen besitter inte kompetensen och/eller resurserna att bestämma egna 

standarder utan användning av redan utvecklade metoder förespråkas.  

Modul D i EN 15804 behandlar återvinning av byggnaden. Arbetar ni med Modul D, om 

ja i vilken utsträckning? Vad anser ni om Modul D? 

Endast en av respondenterna arbetar sporadiskt med återvinningspotentialen. Det nämns också 

att den är valfri i standarden. En respondent menar att den kan ha en betydande roll i framtiden, 

men fortsatt svårt att hantera i dagsläget. Svårt när beställare ställer krav på föreskrivna 

produkter som inte är återbrukningsbara. Återvinningspotential har lågt fokus vid nybyggnation 

nämner en entreprenör.  

Redovisar ni Modul D separat från projektets miljöprofil? 

Den respondent som aktivt arbetar med det redovisar Modul D enligt en fördefinierad 

miljövarudeklarationsmall.  

För att implementera LCA i byggbranschen är ett möjligt scenario vid offentlig 

upphandling att beställaren ställer krav på LCA-data till anbudslämnarna, där metodik-

, kvalitets-, och granskningskrav anges. Vad är er syn på ett sådant scenario? 

Intervjuerna visar att det är ett potentiellt framtidsscenario. Dock nämns vissa hämmande 

faktorer för införandet. Dessa faktorer är; att beställare inte har tillräcklig kompetens inom 
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området för sådana krav, kraven som ställs får inte vara för höga utan behöver vara realistiskt 

förankrade på projektnivå samt potentiella svårigheter om kraven som ställs blir för subjektiva.  

Krav som måste uppfyllas enligt respondenterna är; tydliga angivelser i förfrågningsunderlaget, 

stegvis utveckling, krav på att endast en standard och att likgiltiga data används för rättvis 

jämförelsebarhet inom branschen samt att det finns ett parallellspår för hur utbildandet av 

samtliga intressenter ska gå till i branschen.  

En av respondenterna föreslår att livscykelanalysen ska utföras efter vunnet anbud för att 

bibehålla en vettig konkurrens vid offentlig upphandling i byggbranschen, då det redan är höga 

kostnader vid offentlig upphandling för entreprenörerna.  

LCA-data är viktigt och centralt för en analys och för att koppla data till inbyggda 

mängder har IVL utvecklat Anavitor-konceptet. Är detta något ni har arbetat med detta 

eller hört talas om? Om nej, vilket eller vilka program använder ni? 

Anavitor framgår som ett känt verktyg inom branschen men endast två av respondenterna 

arbetar med programvaran. Det förekommer olika typer av programvaror för att utföra analysen, 

flertalet använder sina kalkylprogram som till exempel BidCon för analysarbetet. 

 

Om arbete med Anavitor-konceptet utförts hur fungerade det enligt er? 

Anavitor har fungerat bra för samtliga användare. Särskilt bra är presenterandet av resultatet 

menar en av respondenterna, man ser tydligt vilka de stora posterna är. Den ena användaren 

valde Anavitor i ett tidigt skede i brist på utbud av andra program. Sedan har programmet 

utvecklats internt, vilket de är nöjda med.  
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För att komma igång med att ställa krav på byggnadsverksnivå kan beställaren i första 

hand ställa krav på att LCA skall användas (informationskrav). Dessa krav kan införas 

för att få en kunskapsuppbyggnad hos såväl beställare som entreprenörer och 

byggmaterial industri. Skulle det påverka er och hur? 

Entreprenörerna har delade meningar om hur detta skulle fungera. En respondent menar att 

beställare redan försökt med en sådan här strategi dock utan resultat. Många ställer sig positiva 

till en sådan utveckling men det medför vissa förutsättningar: högre krav på kalkyl- och 

inköpsorganisationen gällande optimering, hantering och utförande, att det finns fler 

kommersiella verktyg som ett ”Anavitor Lite”, att beställarna är redo att betala och ge 

entreprenörerna en vettig chans, att kontinuerlig uppföljning är ett måste samt att 

kunskapsglappet inom branschen utjämnas. Som en följd till dessa förutsättningar nämns det 

av en entreprenör att massiva utbildningsinsatser krävs inom företaget då deras kunskapsnivå 

är fokuserad på vissa enheter.  

För ytterligare ökning av ambitionsnivån är ett möjligt scenario att entreprenörerna ger 

olika alternativa lösningar. Till exempel: att ett krav ställs på att en byggnad får ha x 

antal CO2-ekvivalenter/m2, sedan är det upp till entreprenören att projektera fram ett 

förslag som håller sig inom dessa ramar. Vad anser ni om denna typ av scenario istället 

för det traditionella tillvägagångssättet? 

Många av entreprenörerna känner att branschen har en lång bit kvar innan prestandakrav kan 

implementeras. De flesta känner sig positiva till upplägget och medger att det gynnar 

produkt/metodutveckling. De nämner också svårigheter med; tidsbrist vid anbudsskedet, 

behovet av en standardiserad metod, att det saknas statistiska data att ställa rimliga CO2-

ekvivalentkrav samt att det finns alldeles för få personer med tillräcklig kompetens att bedöma 

prestandakraven idag. 

En entreprenör ger förslag om att prestandakraven lättast implementeras genom 

exploateringskrav. Att man ifrån stadens sida ställer upp ett målvärde över området, sen är det 

upp till byggherren att anlita konsulter och entreprenörer för att uppnå detta. 

Enligt IVL:s projekt Blå Jungfrun har det framkommit att klimatpåverkan, i form av 

CO2-ekvivalenter, i produktskedet står för 84 % i byggprocessen (A1-5). Den kumulativa 
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energiförbrukningen i produktskedet uppgick till 62 %.  Vilka krav ställer ni på era 

materialleverantörer?  

 

Majoriteten vidarebefordrar kraven som beställaren specificerat i förfrågningsunderlaget vidare 

till leverantörer. En gemensam åsikt är att ytterligare krav från entreprenörerna, än vad 

beställaren kräver, medför extra kostnader vilket resulterar i ett dyrare anbudspris och 

chanserna minskar att vinna upphandlingen. Endast ett fåtal respondenter försöker att påverka 

beställare genom att driva frågan i ett tidigt skede men riskerar att stötta på extra utgifter. 

Resultatet av intervjuerna speglar en hård konkurrens i branschen där lägsta pris ligger till grund 

för minskad pådrivning från entreprenörshållet. Finns möjligheten ser gärna ett fåtal 

respondenter till att ställa högre krav. Ett problem som lyfts är att beställare inte ställer högre 

krav på produktionsfasen idag.  

Ytterligare en åsikt som presenteras är att fokus har varit styrt mot användningsfasen och 

prestandan av byggnaden, inte lika mycket fokus har riktats mot produktionsfasen vilket ligger 

till grund för det bristfälliga krav som leverantörerna påstår att de upplever.  

För en del respondenter är området nytt men arbete utförs med att succesivt förbättra 

materialprestandan och i den mån det är möjligt välja miljövänligamaterial. Diskussioner 

förekommer även om att det brister längre bak i leverantörskedjan, leverantörernas leverantörer 

vilket kan vara svårt att kontrollera. I vissa fall framkommer det att beställare ställer krav på att 

just detta ska kontrolleras men entreprenörerna svarar att de brister i sina kvalitetskontroller. 

En respondent som inte fokuserar på frågan idag ställer sig positivt till vart, hur och vilka som 

de kan påverka med ökat fokus på byggprocessen i framtiden.        

Hur följer ni upp att data från leverantörerna är representativ för produkten? 

Ett uppföljningssätt som används är att erhållna numeriska databaser från leverantörer granskas, 

och avviker de inte mer än 10-15 % anses de representativa för produkten. Det förekommer 

även att beställare bifogar en verifierad miljövarudeklaration för produkten. En aktör 

upphandlar 85 % av sitt material genom ramavtal där interna revisioner görs i byggprojekten. 

En aktör verifierar sitt material med hjälp av tredje part. En av respondenterna ställer höga krav 

på sina materialleverantörer att föreskrivna produkter är det faktiska produkterna som används 

i projektet, avviker man från föreskrifterna anses det som ett grovt brott vilket man inte 

tolererar.  
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5. Analys 
Kunskapsläget är ganska spritt i branschen och vi observerar att de större entreprenörerna 

tenderar att besitta större kunskap gällande livscykelanalyser, vilket syns på antalet projekt där 

analyser involverats samt ett kontinuerligt arbete. Grafen kan vara en aning missvisande då en 

stor entreprenör har valt att ta hela företaget i beräkning gällande kunskapsläget och därför blev 

siffran missvisande låg i förhållande till de andra respondenterna. Samtliga företag, förutom ett, 

är certifierade i miljöledningssystemet ISO 14001:2015. Standarden involverar numera även ett 

livscykelperspektiv som företaget måste uppfylla.     

Vad gäller startår för livscykelanalyserna hos de intervjuade entreprenadföretagen så varierar 

det kraftigt. Vi ser att de nya riktlinjerna i ISO14001:2015 har förstärkt fokus på frågan och 

flera av respondenterna har på senare år börjat sätta sig in mer och mer i frågan. Flera av 

respondentera har som resultatdelen visar inte aktivt börjat att arbeta med analyserna utan är 

fortfarande på ett diskussionsstadie, vilket kan vara en anledning till att ett krav på 

livscykelperspektiv ställs och inte ett krav på analyser. Vi ser idag att endast tre arbetar aktivt 

men att flera företag är i startgroparna till att börja använda livscykelanalyser. Nämnvärt är 

även att tre av respondenterna aldrig varit i direkt kontakt med analyserna.  

 

Resurserna som varje företag har att tillgå när det gäller arbetet med livscykelanalyser varierar. 

En del involverar projektteamet medan andra har en utvecklingsgrupp. Anledning till detta kan 

vara att livscykelanalyser är relativt okänt och outnyttjat i branschen. Generellt har inte 

företagen en rutin för att utföra livscykelanalyser, för idag tenderar endast de större projekten 

att involvera livscykelanalyser. I framtiden när även mindre projekt kan komma att involveras 

blir det eventuellt lättare att implementera det på samtliga företagsnivåer.  

Om beställarna börjar ställa informationskrav i anbudsskedet kommer entreprenörernas kalkyl-

och inköpsorganisation att påverkas med tyngre arbetsbörda. För att optimering, hantering samt 

utförandet ska vara en rimlig arbetsbörda för entreprenören måste beställarna rättvist 

kompensera detta. Idag har inte entreprenörernas organisationer den kompetensen som krävs 

utan utbildningsinsatser måste genomföras.    

Ekonomi är en av tre faktorer som hållbart byggande byggs upp via och påverkar givetvis 

livscykelanalyserna. Anledningen till att det endast är på mångmiljonsupphandlingar som 

livscykelanalyser används kan vara att beställarna inte besitter den kunskap som krävs för att 

fullt förstå hur de hanterar verktyget och resultatet. Beträffande byggnaders livslängd ser vi att 

perspektivet idag styrs av den tekniska- och ekonomiskalivslängden. Ekonomiaspekten gör sig 

även påmind när det gäller leverantörskedjan. Krav vidarebefordras eftersom ökade krav skulle 

resultera i dyrare anbudspris samt extra omkostnader för det administrativa arbetet det skapar. 

Vidare studier om huruvida branschrapporter eventuellt kan bidra till ökade möjligheter att 

arbeta sig runt problemen med bristfälliga krav i leverantörsledet.  

I och med att i de flesta fallen förekommer lägsta pris upphandling så medför det att alla krav 

utöver de från beställarhåll blir en extra utgift i en redan konkurrenshård bransch, vilket är en 

av huvudanledningarna till att vi inte ser ytterligare utveckling på fler fronter gällande 

livscykelanalysernas framfart i Sverige.  
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Standarder är mycket efterfrågade hos de tillfrågade, vilket även teorin visar ett behov av. När 

det gäller metodval så arbetas det generellt med EN 15804, att samtliga entreprenörer arbetar i 

samma system förbättrar standardiseringsprocessen. Generellt framgår det att det återstår 

mycket arbete innan branschen är redo för en standardisering gällande byggnaders livslängd. 

Produktspecifika regler är ett standardiseringssätt gällande produkter för att skapa entydighet 

och jämförelsebarhet. Svårigheter med produktspecifika regler är att de kan ha en 

konkurrenshämmande effekt på marknaden.   

Påverkansmöjligheterna är som störst i egen regi, som sig bör. Företagen ser en möjlighet att 

investera i utförandet av livscykelanalyser, vilket kan komma att öka användandet av analyser 

i branschen, som ett konkurrensmedel. Dock ser vi också en tendens att somliga av företagen 

varken besitter möjligheter eller kunskapen att utföra livscykelanalyser i egen regi projekt. 

Gällande totalentreprenader så anser många att beställarna saknar kunskapen att hantera och 

förstå frågan, vilket är ett stort hinder för ytterligare implementering av verktyget i branschen. 

Ytterligare en anledning till svårigheten att införa livscykelanalyser är att förslaget kommer in 

i ett försent skede för att betydande påverkan, även tidsbrist och budgetering är faktorer som vi 

anser försvårar processen. Vi ser att vissa entreprenörer, trots svårigheterna, försöker införa 

analyserna via beställaren även i totalentreprenader. I generalentreprenader förstår vi 

svårigheterna och varför påverkningsgraden är låg men som nämns i resultatet finns det 

anledningar till att utföra analyser även här. Vi anser det viktigt att alltid ha anledningar att 

införa analyserna oavsett upphandlingsförfarande. 

Det är främst två mjukvaruprogram, Anavitor och Consultec BidCon, som används för 

livscykelanalyser och erbjuder olika nivåer på sina analyser. Endast en av respondenterna 

använder sig av GaBi, vilket är ett likvärdigt mjukvaruprogram. Att olika program används bör 

inte vara några konstigheter så länge det byggs på samma standard och med samma 

förutsättningar.   

Svårigheterna med livscykelanalysarbetet ansågs av flera vara insamlingen av data och att 

definitioner om avgränsningar anses otydliga. Kunskapsbristen inom företagen är också 

nämnvärt. Det som kan komma att krävas för att få bukt med dessa problem är ökad 

medvetenheten om deklarationer av materialmängder. Tydliga direktiv/modeller på vad som 

ska, och inte ska, tas med i analysen samt att utbildningar och information om verktyget på 

samtliga berörda nivåer ges ut och genomförs. Aktörer som idag inte arbetar med 

livscykelanalyser och inte heller tror att de ska göra detta inom en snar framtid är ett hinder som 

måste övervinnas för att påskynda införandeprocessen. Genom att öka kunskapen bör 

företagens inställning skiftas från icke trolig till trolig, inom en snar framtid.  

När det gäller EU-direktivet är branschen helt enkelt inte redo för att tolka direktivet, en 

bakomliggande anledning är att nära-noll definitionen inte är preciserad.  

Återvinningspotentialen är något som tenderar att falla bort hos de respondenter som utför 

analyserna, av resultatet att döma är det inte många som valt att engagera sig i frågan. 

Anledningen till bortfallet kan vara kopplat till att den i dagsläget inte ingår som ett 

obligatoriskt krav i EN 15804 och faller således bort då prioriteringarna riktas åt andra moduler, 
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t.ex. A1-5. Det inträffar även tillfällen då beställaren föreskriver produkter som inte är 

återbrukningsbara, vilket kan vara en bakomliggande orsak till varför entreprenörerna lägger 

lågt fokus på modul D. 

En stor faktor som kommer vara avgörande för hur snabbt implementeringsprocessen sker är 

beställarnas kunskap och intresse. Vi ser en tendens att entreprenörerna nämner just 

beställarens kunskaps- eller intressebrist som en av de stora anledningarna till den långsamma 

implementeringshastigheten.  

Offentliga upphandlingar där livscykelanalyser involveras är ett potentiellt scenario men kräver 

ökad kunskap hos beställare för att i ett tidigt skede kunna ställa realistiskt förankrade krav. Att 

inte inkludera livscykelanalyserna i förfrågningsunderlaget utan att det istället faller på den 

entreprenör som vinner upphandlingen är ett oprövat scenario med potential för vidare forsking 

för att fastställa om det är en möjlig approach. Beställarna i likhet med entreprenörerna kommer 

troligtvis att se över sina arbetssystem gällande produktionsfasen med tanke på det fokus ämnet 

har fått idag.    

Vi ser att majoriteten vidarebefordrar materialkrav från beställare vidare till sina leverantörer. 

Det är få som ställer ytterligare krav vilket kan komma att förändras med tanke på IVL:s 

branschrapporter där fokus riktas på produktionsfasen.   

Framtidsutsikterna för ökad användning av livscykelanalyser anses vara ljus enligt resultaten 

från intervjuerna, dock finns det vissa förutsättningar för att ökningen skall ske enligt 

entreprenörernas vision. En förutsättning för att kunna utföra livscykelanalyser på mindre 

projekt är att det kommer fler kommersiella verktyg, så att analyserna kan utföras billigare och 

enklare. Det kommer också behövas en insats för att minska kunskapsglappet mellan 

projektutvecklingsgruppen och enhetsgrupperna i respektive företag. Stegvis utveckling av 

kunskap bör leda till att fler miljöpåverkanskategorier, utöver klimatpåverkan och 

energiförbrukning, förekommer i analyserna.  En annan bakomliggande faktor till stegvis 

utveckling är att introduktionen och implementeringen inte blir för komplex och svår för 

marknaden.  

Det framgår att fokus idag riktas mer och mer mot produktionsfasen och uppströmspåverkan 

bland annat p.g.a. de branschrapporter som getts ut av IVL, Svenska Miljöinstitutet. För att 

ytterligare öka ambitionsnivån med livscykelanalysperspektivet ställdes frågan att använda 

prestandakrav istället för föreskrifter, vilket många var positiva till. Anledningarna till deras 

inställning bottnar sig i att det gynnar produkt- och metodutveckling. Med tanke på den 

teoretiska referensramen känns entreprenörernas utryckta påstående om att det är en lång bit 

kvar realistisk. En av faktorerna som hämmar införandet av prestandakraven är avsaknaden av 

statistiskt verifierade data, alltså att prestandakraven som ställs med de data som finns idag 

skulle blivit trubbiga. Ytterligare saknas det tillräckligt med personer med kompetensen att 

bedöma sådana prestandakrav idag. 
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6. Diskussion och slutsats 

 Diskussion 

Efter det att resultat- och analysdelarna var utförda upptäckte vi en röd tråd genom arbete, att 

det råder i varierande form kunskapsbrist i branschen. Oavsett om de intervjuade arbetade 

kontinuerligt med analyserna eller om det var något man stött på i en del projekt brister det i 

olika nivåer inom företaget. Eftersom livscykelanalyserna ännu inte har integrerats fullt ut i 

branschens olika byggprojekt idag tvingas inte företagen att behandla frågan i den 

utsträckningen som kan komma att vara nödvändig för att implementering ska bli så effektiv 

som möjligt. Under utförandet av intervjuerna gjorde sig kunskapsbristen sig påmind i vissa 

frågor. Initialt så erhölls svaret på frågan men i den efterföljande diskussionen märktes det att 

frågan var komplex och inte helt tydlig utifrån entreprenörernas perspektiv och en viss distans 

fanns. Många av diskussionerna som entreprenörerna förde under intervjusamtalen var väldigt 

varierande i förhållande till varandra. En tendens var att de respondenter som representerade de 

större företagen kunde svara kort och koncist på många av frågorna medan de mindre tenderade 

till att sväva ut från frågan. Anledningarna till tendenserna tror vi vara kunskapsbrist hos de 

mindre företagen eftersom man inte har stött på eller aktivt arbetat med livscykelanalyser, vilket 

må vara självklart men fortfarande något som branschen måste ta i beaktning.  

Det var svårt initialt att få till intervjuer med de större entreprenadföretagen men efter att han 

kontaktat personer på olika nivåer eller avdelningar inom företaget lyckades vi avstämma en 

intervju. Så en viss tidsbrist rådde initialt men när intervjuerna var utförda kunde drogs 

slutsatsen att de större företagen besitter primärt en tidsbrist gentemot en kunskapsbrist. Lika 

så att de mindre företagen hade tidsmöjlighet att ställa upp men kände att majoriteten av 

frågorna var för komplexa eller helt enkelt inget som hade behandlats inom projekten eller 

företaget. 

För att ytterligare backa upp argumentet att det råder en kunskapsbrist och försiktighet i ämnet 

märktes det att nästintill samtliga företag bad om att presentationen av resultatet helst borde ske 

anonymt och att inget företags fråga skulle bli fokus eller utgångspunkt. Sammanlagt 

tillfrågades arton företag och antalet utförda intervjuer blev nio stycken. En uppslutning av 

endast 50 % var en betydligt lägre procentsats än vår prognos, vilket förmodligen har sin grund 

i kunskapsbrist eftersom vi lyckades få intervjuer med de största företagen i branschen.  

Andel vetenskapliga artiklar, branschrapporter, reportage, podcasts m.m. visar att ämnet 

diskuteras i relativt stor utsträckningen men att implementering ligger bakefter. Det är dock 

positivt att ämnet diskuteras och tas upp i olika rum, vilket bör leda till att de företag som idag 

ställde sig främmande till livscykelanalyserna idag kan kanske inom snar framtid börja 

introducera ämnet i företaget.    
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 Slutsats 

Framtidsutsikterna ser ljusa ut för stegringen i användandet av livscykelanalyser inom den 

svenska byggbranschen. De förutsättningar som finns för den fortsatta implementationen tycks 

inte ligga allt för långt borta. Det viktigaste som vi ser för en ökad användning av 

livscykelanalyser är att öka den generella kunskapen om livscykelanalyser så att marknaden 

förstår definitionen av vad en livscykelanalys är. Det gäller också att informera beställarna om 

vad livscykelanalyser innebär och att de är beredda att ersätta entreprenörerna för att de utför 

livscykelanalyser. Gällande prestandakraven ser vi ett potentiellt sätt att kunna införa sådana, 

inte som krav på en specifik byggnad utan att till exempel kommun ställer de som 

exploateringskrav på ett visst område.   

Materialkrav och materialuppföljning är relativt ofokuserat i branschen. När beställaren 

ställer krav gällande material så tenderar byggentreprenörerna att vidarebefordra kraven vidare 

till materialleverantörerna. En del av entreprenörerna ställer krav gällande farliga ämnen och 

endast en bråkdel försöker öka de initiala kraven från beställarsidan. Materialuppföljning 

gällande att den föreskriva produkten är det använda förekommer ofta frekvent i branschen och 

ett strikt förhållningssätt visar sig för att säkerhetsställa att materialleverantörerna 

tillhandahåller den produkt som är bestämd.  

Återvinningspotentialen är tyvärr någonting som väldigt få ser till vid nybyggnation av 

fastigheter. Skälet till detta verkar vara att den är väldigt ogripbar då den innebär spekulationer 

på många år in i framtiden. Arbetet med Modul D i EN 15804, som handlar om 

återvinningspotentialen, är frivillig att ta med när man utför en fullständig livscykelanalys. 

Vilket fullt förståeligt bidragit till att de flesta flyttar sina prioriteringar till de andra modulerna.  

Insamling av data och tydliga definitioner av systemgränser är de störta svårigheterna 

entreprenadföretagen upplever i samband med sina analyser. För att minska svårighetsgraden 

bör mängden materialdeklarationer öka för att bidra till mer kvalitetssäkra databaser. Att initialt 

i början av varje projekt skapa tydliga förutsättningar för i vilken utsträckning livscykelanalyser 

ska användas. Branschen är idag inte fullt insatt i livscykelanalyser. Flertalet av 

entreprenadföretagen saknar komplett kunskap på olika företagsnivåer och en del 

entreprenadföretag har hittills inte involverat livscykelanalyser i sina projekt. För att öka 

kunskapen och implementering av analyserna kommer det att krävas utbildningsinsatser och 

informationskanaler genom samtliga led, oavsett om det gäller beställare, konsulter eller 

entreprenörer.   

Påverkansmöjligheterna som entreprenörerna har är som störts i de projekt där 

entreprenörerna är med i ett så tidigt skede som möjligt. I egen regi projekt ser vi att det finns 

som störst potential att utveckla användandet av livscykelanalyser med förutsättningen att 

kunskapen sprids och resurser tillsätts inom entreprenörsföretagen. Då vi anser utifrån resultatet 

att i de andra entreprenadsformerna: (1) saknar generellt beställarna kunskapen att kunna 

hantera frågan, (2) förslaget att utföra en livscykelanalys kommer försent i processen vilket 

försvårar både analysen och påverkansmöjligheten, (3) att det tillför en tidsbrist för analysen 

samt att det initialt saknas budgetering för den. Vi ser dock anledningar till att utföra en analys 
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även i ett sent skede, för att stärka statistiska riktvärden, för jämförbarhet och för att se 

byggnadens totala miljöpåverkan.  

Den standard som används idag beträffande utförandet av livscykelanalyser är EN 15804, 

vilket kontrollerar miljöpåverkanskategorier, systemgränser, data m.m. Samtliga 

entreprenadföretag utgår från standarden vilket resulterar i en riktning mot ett robust 

livscykelanalysverktyg. Att kontinuerligt försöka förbättra standardiseringsprocessen är något 

som majoriteten eftersträvar. Produktspecifika regler och miljövarudeklarationer är ett frekvent 

utnyttjat verktyg för att bidra till entydighet, dock är dessa verktyg inte felfria utan en del hävdar 

att de kan ha en konkurrens hämmande effekt för branschen.  

Ekonomiaspekten är det som väldigt ofta styr vilket också gäller användandet av 

livscykelanalyser. Ett problem återkom under intervjuerna vilket var att beställarna inte 

förväntar sig merkostnader av att t ex en livscykelanalys utförs. Även ifall endast en entreprenör 

börjar ställa högre krav på deras leverantörer skulle det resultera i att deras anbudspris ökar och 

förmodligen förlorar anbudet. Eftersom lägsta pris upphandling är väldigt vanligt så hämmar 

det utvecklingen. Vi anser att det måste komma ut mer information och underlag för beställarna 

att utbilda sig innan både högre krav kan ställas direkt på leverantörerna och förståelsen för 

kostnaden med livscykelanalysarbetet.  

Resurserna som varje entreprenadföretag har att tillgå varierar kraftigt. Anledningen kan vara 

att analyserna idag är outnyttjade eller rent av okända. Generellt saknar entreprenadföretagen 

en rutin när det gäller utförandet och utformningen av livscykelanalyserna. Vinner 

livscykelanalyserna mer mark i branschen skapas det en ökad arbetsförfrågan inom företagen 

och därför måste rutiner fastställas för att arbetsbördan inte ska bli negativ.  

Kunskapsläget hos entreprenörerna tenderade att vara större hos de större företagen, men 

också väldigt koncentrerad mot utvecklings- och miljögrupperna inom respektive företag. Vi 

tror att kunskapen kommer spridas mer inom en relativt snar framtid i och med att ISO 

14001:2015 börjat involvera ett livscykelperspektiv.  

 Framtida forskningsförslag 

Författarna i A survey of unresolved problems in life cycle assessment [Part 2], (2008) anser att 

de problem som behöver belysas i närmsta hand är; definiton för den funktionella enheten, 

gränsval i analysen, fördelning av poster i de olika miljöpåverkanskategorierna, rumslig 

variation, den lokala miljön där projektet skall byggas samt tillgång och kvalité på data som 

används idag vid inventeringsanalysen.   

Idag finns flera olika metoder tillgängliga för hur en miljöpåverkansbedömning skall utföras 

och det finns inte alltid ett självklart val mellan vilken eller vilka som ska användas. Trots 

likheter mellan vissa metoder kan valet av metod få stora konsekvenser på det erhållna resultatet 

[5]. De toxiska effekterna har diskuterats i arbetet och enligt Dreyer m.fl. (2003) kan effekterna 

varier kraftigt beroende på metodvalet [36]. Fortsatt forskning och implementering av 

standardmetoder behöver utföras för att erhålla de mest rättvisa resultaten som möjligt i 

framtida livscykelanalyser.  
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Organisationen UNEP/SETAC bidrar till att identifiera de bästa metoderna för 

livscykelanalyser inom den ram som anges av ISO-standarderna och att göra data och metoder 

för att utföra en livscykelanalys tillgängliga och tillämpliga i hela världen [42]. 

Framtida examenarbete kan fokusera på att utföra en kartläggning för både konsulternas men 

främst beställarnas arbete med livscykelanalyser, som ett komplement till denna studie. Detta 

för att verifiera det som entreprenadrespondenterna upplever i branschen i dagsläget.  
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I. Bilaga  
 

Historiskt flöde över livscykelanalyser 

Inspirerad av Robust LCA: Metodval för robust miljöjämförelse med livscykelanalys (LCA) - 

introduktion för nyfikna [9] 

 

  

  



 

 

 

1959 Livscykel konceptet nämns för första gången i en ”Rand Corporation” 

rapport som refererar till livscykelanalysen av kostnader av Novick  

Tidigt 1960- tal Bekymring över de ökade utsläppen av fossila bränslen startade ett 

intresse av att hitta vägar för att bokföra energi användning och för 

framtida projekts resurser samt användning    

1963 Harold Smith publicerade en av de första livscykelanalyserna för 

energibehov vid produktion av kemiska halvfabrikat under World 

Energy Conference  

Sent 1960-tal Studier om ”The Limits to Growth” och ”A Blueprint for Survival” 

inledde trenden på att förutsäga ändliga resurser i världen 

1969 Coca-Cola utförde en berömd studie där en jämförelse mellan olika 

dryckesbehållare i ett livsperspektiv med fokus på energianvändning. 

Denna studie är ofta refererad till att vara den första, eller originalet, av 

livscykelanalyser även om det finns begränsningar i miljöpåverkans 

omfattning 

Tidigt 1970-tal En rad olika livscykelanalyser introducerades med simpla 

energiberäkningar av energianvändning under produktens hela livslängd 

1970-1975 ”The US Environmental Protection Agency” förfinade metodiken av 

Coca-Colas studie och skapade “Resource and environmental Profile 

Analysis (REPA)” 

Tidigt 1970-tal 

till 1980 

Miljöpåverkansomfattningen skiftade till problem kring 

avfallshantering och fast avfall. Livscykel tänket införde nya metoder 

kring riskbedömning och analys av miljöproblem 

1984 BUS i Schweiz publicerade deras första rapport om livscykelanalyser 

och förpackningsmaterial, “Oekobilanzen von Packstoffe” vilket också 

inkluderade allmän tillgänglig data för olika förpackningsmaterial. 

Arbetet följdes upp av BUWAL 1991. 

Sent 1980-tal En bred bas av konsulter och forskare över hela världen 

vidareutvecklade och expanderade LCA-metodiken 

1990 Den första vikningsmetod, ”ekologisk brister”, publicerades. Den 

tillåter bedömning av livscykelinventeringar i enlighet med ”avstånd till 

målet” principen. De så kallade eko-faktorerna bestämdes genom 

nuvarande utsläpps situationen och de politikiska mål som sattes av 

Schweiz eller av utrikespolitik som backades upp av Schweiz   

1991 Elva delstatsåklagare i USA avrådde användningen av livscykelanalys 

resultat för att jämföra olika produkter fören enhetliga metoder och 

samförstånd om hur miljöpåverkansbedömning kan annonserar som 

icke bedrägligt 

1991 Rapporten ”Livscykelanalyser för förpackningsmaterial” inkluderade 

livscykelanalyser för olika förpackningsmaterial och publicerades i 

Sverige som del av ”Förpackningsutredningen” 



 

 

1992 ISO 14000 familjen växte fram ur ISO:s åtagande att stödja målet om en 

hållbar utveckling som diskuterades vid FN:s konferens om miljö och 

utveckling i Rio de Janeiro 

1991-92 SETAC Europé Steering Committee bildades som en informell grupp 

1992 LCA Nordic projektet släppte sin första projektrapport som togs som en 

livscykelanalys riktlinje, vilket inte var avsikten 

1992 CML släppte deras första rapport gällande de Nederländska 

livscykelanalysguiderna, ”Environmental Life Cycle Assessment of 

Products”  

1993 ISO lanserade sin nya kommitté, ISO/TC 207/ 

1993 SETAC startade arbetet med livscykelanalyser och publicerade 

dokumentet ”Guidelines for life cycle assessment. A good practice” 

1995 Svenska branschens riksförbund offentliggjorde en introduktion och en 

design guide för ”Miljöanpassad produktutveckling”. Rapporten 

inkluderade användningen av så kallade EPS metoder där miljöpåverkan 

reducerades genom viktning till en enda poäng 

1995 De nordiska riktlinjerna för livscykelanalyser publicerades och bidrog 

till livscykelmetodik och rapporterade utveckling och påverkande 

konsensus arbete med livscykelanalyser genom att identifiera ett antal 

alternativ i metodutveckling snarare än att välja en metod som det 

ultimata valet 

1996 The International Journal of LCA grundades 

1996-1997 LCANET samlade ett antal europeiska forskare och studier med målet 

att harmonisera livscykelmetodik och publicera rapporten ”State of the 

Art and Research Priorities” 

1997-2006 ISO utvecklade livscykelanalysstandarder i ISO 14040-serien 

1998 Svenska miljöstyrningsrådet lanserade det första EPD-systemet som 

byggde på ISO 14025 standarden 

1998-2002 En EU-samordnande åtgärd kallad CHAINETTE lanserades och 

hanterade när du ska använda vilka miljöverktyg 

2000- UNEP/SETAC Life Cycle Initiative arbetade med frågor för att ta fram 

indikatorer och bästa praxis för att expandera och underlätta 

utvecklingen av säker livscykeldata och metod 

2002 CML publicerade en djupgående riktlinje för ISO 14040 serien 

2003 Ett danskt projekt om livscykelanalyser och designen av miljön släppte 

sitt resultat genom ett system som kallas EDIP 

2008 USEtox metoden lanserades med avsikt att harmonisera befintliga 

metoder för miljöpåverkansbedömning för giftiga utsläpp 

2008 Det internationella EPD systemet lanserades, vilket ersatte det svenska 

EPD systemet 

2010-2012 JRC/EC publicerade en rad olika rapporter baserade på projektet: 

International Reference Life Cycle Data Dystem, ILCD. A Handbook 

med detaljerade riktlinjer för hur en livscykelanalys skall publiceras 



 

 

2012 EC DG Environment publicerade ”Product Environmental Footprint 

Guide” som var tänkt att implementeras i olika studier och direktiv som 

rörde DG Environment 

2015 Uppdatering om livscykelperspektiv inom ISO 14001. Ökat fokus på 

den miljöpåverkan som ligger utanför organisationens ramar. 

Livscykelperspektiv och miljöprestanda är flitigt använda begrepp. 

2015 IVL Svenskamiljöinstitutet genomförde en livscykelanalysberäkning av 

ett flerfamiljsbetonghus i Stockholm. 

2016 IVL Svenska miljöinstitutet genomförde en livscykelanalysberäkning 

av en byggnad med träkonstruktion.  

 

  



 

 

II. Bilaga  
 

Intervjuguide över livscykelanalysfrågorna som varje respondent besvarat.  

  



 

 

Vart ligger kunskapsläget hos ert företag gällande livscykelanalyser? På en skala 1-10. 

1 = ingen kunskap och 10 = expert 

 

Är ni miljöcertifierade? Om Ja, vilka?  

 

Hur länge har ni aktivt arbetat med eller diskuterat livscykelanalyser? Eller inom vilka 

perioder? 

 

 Har ni ett aktivt projekt där livscykelanalyser används idag? Beskriv gärna omfattning 

m.m. 

 

 I hur många projekt har ni stött på livscykelanalyser? 

 

 Vilken storlek (kostnadsmässigt) har projekten med livscykelanalyser omfattat? 

 

 I vilken utsträckning använder ni livscykelanalyser inom företaget; på vilka nivåer? 

 

Vilken grad av påverkan har ni i projekteringsstadiet i följande kategorier gällande 

livscykelanalyser: 

 

 Egen regi 

 Totalentreprenad 

 Generalentreprenad 

 

Vilka tillvägagångsätt/strategier använder ni vid analysarbetet? 

 

Vad anser ni vara svårast i samband med en livscykelanalys? 

 

Hur ser er framtidstro ut för livscykelanalyser i byggbranschen enligt er?  

 

 Hur ser ni på de kommande EU direktiven gällande nZEB2020- nearly zero-energy 

buildings gällande livscykelanalyser? 

 

 Har ni några kommande projekt som involverar livscykelanalyser? 

 

 Vet ni några kommande uppdateringar inom livscykelanalyser som sker inom snar 

framtid? 

 

Hur ställer ni er till kravet i ISO 14025 där krav ställs på en lista av miljöpåverkanskategorier 

och karakterisering som ska användas i alla miljövarudeklarationer? 

 

 Vilka miljöpåverkanskategorier har förkommit mest i era analyser? 

 

 Finns det någon miljöpåverkanskategori som används för sällan eller aldrig enligt er? 

 

Hur ser ni på användandet av PCR, produktspecifika regler, i ett livscykelanalys perspektiv? 

 

 



 

 

Vad är företagets uppfattning gällande kategorierna; (1) rumslig variation och (2) den unika 

miljön, där projektet utförs? Ignorerandet av kategorierna kan få stor påverkan på slutresultatet 

i livscykelanalysen, hur förhåller ni er till det? 

 

Tidsperspektivet som väljs inför livscykelanalysen har stor inverkan på slutresultatet. De 

vanligaste tidsperspektiven är 50, 75 eller 100 år. Hur bestämmer ni tidsperspektivet för en 

byggnad?  

 

 Vilka faktorer använder ni er av? 

 

 Vad anser ni om en standard gällande ett fixerat tidsperspektiv (livslängd) för olika 

byggnadstyper? 

 

Modul D i EN 15804 behandlar återvinning av byggnaden. Arbetar ni med Modul D, om ja i 

vilken utsträckning?  

 

 Vad anser ni om Modul D? 

 

 Redovisar ni Modul D separat från projektets miljöprofil? 

 

För att implementera LCA i byggbranschen är ett möjligt scenario vid offentlig upphandling att 

beställaren ställer krav på LCA-data till anbudslämnarna, där metodik-, kvalitets-, och 

granskningskrav anges. Vad är er syn på ett sådant scenario? 

 

LCA-data är viktigt och centralt för en analys och för att koppla data till inbyggda mängder har 

IVL utvecklat Anavitor-konceptet. Är detta något ni har arbetat med detta eller hört talas om?  

 Om nej, vilket eller vilka program använder ni? 

 

 Om arbete med Anavitor-konceptet utförts hur fungerade det enligt er? 

 

För att komma igång med att ställa krav på byggnadsverksnivå kan beställaren i första hand 

ställa krav på att LCA skall användas (informationskrav). Dessa krav kan införas för att få en 

kunskapsuppbyggnad hos såväl beställare som entreprenörer och byggmaterial industri. Skulle 

det påverka er och hur? 

 

För ytterligare ökning av ambitionsnivån är ett möjligt scenario att entreprenörerna ger olika 

alternativa lösningar. Till exempel: att ett krav ställs på att en byggnad får ha x antal CO2-

ekvivalenter/m2, sedan är det upp till entreprenören att projektera fram ett förslag som håller sig 

inom dessa ramar. Vad anser ni om denna typ av scenario istället för det traditionella 

tillvägagångssättet? 

 

Enligt IVL:s projekt Blå Jungfrun har det framkommit att klimatpåverkan, i form av CO2-

ekvivalenter, i produktskedet står för 84 % i byggprocessen (A1-5). Den kumulativa 

energiförbrukningen i produktskedet uppgick till 62 %.  

 

 Vilka krav ställer ni på era materialleverantörer?  

 

 Hur följer ni upp att data från leverantörerna är representativ för produkten? 

 



Besöksadress: Kristian IV:s väg 3
Postadress: Box 823, 301 18 Halmstad
Telefon: 035-16 71 00
E-mail: registrator@hh.se
www.hh.se

Rasmus Strinsjö
Byggingenjörsstudent inom
produktion- och projektledning
25 år, Helsingborg
"The best way to predict your future is
to create it." - Abraham Lincoln

Henrik Mårtensson
Byggingenjörsstudent inom
byggkonstruktion- och projektering
21 år, Varberg
“Do the hard jobs first. The easy jobs
will take care of themselves.” - Dale
Carnegie


