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Abstract 
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Abstract 

Purpose: There is a lack of knowledge of translating environmental cost to a monetary 

value. Sientcis has during the last decades studied and researched the field and 

developed several methods and tools within the Life cycle cost (LCC). The researchers 

are wondering why these are not used in the industry? The goal in this study is to 

develop a working method on how to build better for the climate using Life cycle 

assessment (LCA) and LCC. 

Method: The methods used to reach the goal of the study are mail interviews, 

observations, document analysis and literature review. 

Findings: The result of the study describes that municipal housing companies do not 

use LCC a lot. A case study is done on two houses in Kv. Vingpennan 2 in Kungsängen, 

Jönköping. The study presents, based on the case study a method for working with LCC 

with a environmental cost translated into a monetary value by using LCA. 

Implications: Since municipal housing companies at present do not work with LCC 

analyses to the extent that would be needed, some kind of demands from the 

municipality could be relevant. The construction sector is emitting a lot of carbon 

dioxide that is why some kind of tax should be calculated in the beginning of a new 

building project. There are many reasons why LCC is not so much in use. The 

uncertainty factors for estimating a monetary value for the environmental cost within 

the LCC might be a contributing factor. If the requirements that we propose would be 

put to the decision makers they would be forced to learn how to and work with LCC. 

The new ISO standard 14008:2019 could be the beginning of work methods for LCC 

where the environmental cost could be calculated. 

Limitations: The choice of methods and strategies for this study has been appropriate. 

The limitation is that the case study has only been studied over a shorter time of the 

studied projects time and that there is a lot of different programs for making a LCA and 

the materials in those programs is not always the exact same as in the real project. The 

uncertainties in an LCC could make the results variate a lot depending on who makes 

it.  

Keywords: LCA, LCC, sustainable building, monetary value of environmental impact  
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Sammanfattning 

Syfte: Det finns en stor brist på kunskap om att översätta klimatpåverkan till ett 

monetärt värde. Forskare har under flera decennium studerat och forskat inom området 

och tagit fram flera metoder och verktyg inom LCC (Livscykelkostnad). Forskarna 

frågar sig varför inte dessa används i branschen? Målet med denna studie är att ta fram 

ett arbetssätt för att med hjälp av LCA (Livscykelanalys) utföra en LCC med invägd 

miljökostnad. 

Metod: De metoder som används för att nå målet med arbetet är mailintervjuer, 

observationer, dokumentanalys och litteraturstudie. 

Resultat: Arbetet beskriver att kommunala bostadsbolag inte använder sig av LCC i 

någon större utsträckning. En fallstudie har utförts på två hus i Kv. Vingpennan 2 i 

Kungsängen. Arbetet presenterar utifrån fallstudien, ett arbetssätt där miljökostnad 

översätts till ett monetärt värde med hjälp av LCA och LCC. 

Konsekvenser: Eftersom kommunala bostadsbolag inte arbetar med LCC analyser i 

den utsträckning som skulle behövas i nuläget skulle någon form av krav från kommun 

kunna bli aktuellt. Byggnation som är en stor koldioxidbov skulle behöva en sådan typ 

av krav, i form av till exempel en koldioxidskatt som räknas fram i början av varje nytt 

byggprojekt. Orsakerna varför inte LCC används i någon större utsträckning är många. 

Osäkerhetsfaktorerna för uppskattning av ett monetärt värde för miljöpåverkan inom 

LCC anses vara en bidragande orsak. Om dessa krav som detta arbete föreslår skulle 

ställas på beslutsfattarna då tvingas de att lära sig att arbeta aktivt med LCC. Den nya 

ISO standarden 14008:2019 kan vara en början till fungerande arbetsmetoder med LCC 

där miljökostnaden kan räknas fram. 

Begränsningar: Val av metoder och strategier har varit passande för detta arbete. Det 

som dels har begränsat resultatet är att fallstudien endast pågått en kort tid i projektet 

Kv. Vingpennan 2 och dels att det finns olika LCA-verktyg på marknaden. Innehållet i 

dessa LCA-program kan ha begränsat arbetet då de inte är exakta med verkligheten. De 

osäkerhetsfaktorer som finns i en LCC analys kan göra att den som utför analysen kan 

tolka de olika faktorerna på olika sätt och därför få olika resultat.  

Nyckelord: LCA, LCC, Hållbart byggande, Monetär värdering av miljöpåverkan. 
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1 Inledning 
Detta examenarbete ingår som en del i högskoleingenjörsutbildningen Byggnadsteknik: 

Byggnadsutformning med Arkitektur inom ämnet byggnadsteknik, 180 hp vid JTH, 

Tekniska Högskolan i Jönköping.  

1.1 Bakgrund 
I samhällsdebatten är klimatfrågan en högaktuell fråga och byggindustrin är en stor 

bidragande faktor till negativ klimatpåverkan, vilket inte alla i samhället är medvetna 

om, gemeneman tror att flyget är vår största miljöbov (Dagens Industri, 2018). Alla i 

vårt samhälle måste dra sitt strå till stacken för att vår jord ska vara beboelig för framtida 

generationer, därför ställs ett högt krav på byggsektorn. Byggsektorn är en sektor som 

förbrukar mycket energi, råvaror och övriga resurser samt producerar stora mängder 

avfall. Under 2016 var de totala utsläppen av växthusgaser från bygg- och 

fastighetssektorn 21 miljoner ton koldioxidekvivalenter, inklusive utsläpp från 

importerade produkter. Av dessa släpptes 12,1 miljoner ton ut i Sverige, vilket 

motsvarar ungefär 21 procent av Sveriges totala årliga utsläpp av växthusgaser. Från 

2015 till 2016 har växthusgaserna från bygg- och fastighetssektorn ökat med ca 2 

miljoner ton (Boverket, 2019a). Det gäller både utsläpp från importerade 

byggprodukter och inhemska utsläpp. Senast 2045 ska Sverige inte ha några 

nettoutsläpp av växthusgaser, de innebär att alla sektorer behöver bidra för att 

klimatmålet ska nås. Det finns ett behov av en ökad medvetenhet om vilken betydelse 

olika val i byggskedet har för miljön. Stora insatser behöver göras från alla sektorer för 

att klimatmålet ska uppfyllas. Idag finns det inte någon lag i Sverige som ställer krav 

på redovisning av utsläpp av växthusgaser från byggnaden, varken under byggskedet 

eller driftskedet (Boverket, 2019a).  

 

Det är viktigt att alla i hela kedjan från att börja planera ett nytt hus till att det står färdigt 

och ska förvaltats, i ett tidigt skede är välinformerade och kan ta kostnadseffektiva 

beslut för att minska miljöpåverkan. Det finns ett behov av att öka kompetensen redan 

innan upphandling för att kunna ta miljömedvetna beslut (Malmqvist, Erlandsson, 

Francart, & Kellner, 2018). 

 

LCC (livscykelkostnad) är baserade på ett livslängdsperspektiv och är idag ett 

vedertaget koncept inom bygg- och fastighetssektorn. LCC relaterar till såväl 

miljöförbättringar som konkurrenskraft. Utvecklingen av LCC som ett beslutsverktyg 

som tar hänsyn till hållbart byggande och en hållbar utveckling inom bygg- och 

fastighetsindustrin har pågått i snart två decennier. Resultatet är att det idag finns en 

uppsjö av LCC verktyg på marknaden. Verktygen har inte fått det breda genomslag 

många kanske förväntat sig. Forskarna är frustrerade över varför inte branschen 

tillämpar LCC i sina beslut samtidigt som branschen tycker att de saknar verktyg som 

kan hjälpa till att fatta mer hållbara beslut. Det är vanligt att forskning och praktik inte 

alltid möts och gynnar varandra. Långt ifrån alla byggprojekt, nyproduktioner eller 

renoveringar använder idag LCC-analyser som en del i beslutsunderlaget (Gluch, 

2014). 

LCA (livscykelanalys) är en metod för att mäta produkters miljöpåverkan genom hela 

dess livscykel, det är en metod som kräver mycket data och mycket information för att 

genomföras, men Marjaba & Chidac (2016) menar ändå att det är den bästa metoden 

som finnas i dag. Även om det finns flera andra metoder och certifieringssystem är LCA 

ändå den metod som är mest vetenskaplig och mätbar.  
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1.2 Problembeskrivning 
Enligt Miah, Koh, Stone (2017) har forskare och utövare i tjugo år utvecklat och 

genomfört olika metoder för att kombinera miljö- och ekonomianalyser av produkter, 

teknik och system. Bevisen är dock få på att en allmänt accepterad metod existerar. På 

grund av mångfalden av olika metoder finns det inte någon detaljerad undersökning av 

de olika metoderna, förhållandet mellan metoder eller ännu viktigare hur de kan 

utveckla integrerade metoder för livscykelanalys (LCA) och livscykelkostnad (LCC). 

Med hjälp av en LCC–analys kan kostnader och intäkter över en byggnads livstid 

sammanställas. Detta gör att miljöeffektiva val kan göras och bidra till ett mer hållbart 

byggande (Miah, Koh, & Stone, 2017).  

 

Islam, Jollands, Setunge (2015) visar att LCC analyser används för att informera 

byggsektorn och dess kunder om olika investeringsscenarier. LCC analyser av 

byggnader kan också användas för att bedöma ekonomiska fördelar med 

energieffektivitetsåtgärder för bostäder. När det gäller noggrannhet innehåller dock 

LCC-analyser för byggnader flera osäkerheter. Byggnader har långa livslängder. Ju 

längre tid det gäller, desto mindre exakt är prognosen för inflation och räntor. 

Noggrannheten påverkas också av de kommersiella priserna på varor och tjänster. Till 

exempel varierar fastighetsvärden beroende på dess kommersiella värde. Dessutom 

ökar de individuella produktpriserna med olika priser jämfört med genomsnittet. LCC 

analyser kan utföras på många olika sätt och under olika tidpunkter i byggprocessen. 

Den beräknade LCC-analysen kan därför skilja sig väsentligt från de faktiska framtida 

kostnaderna. 

 

Enligt Salvado, Almeida, Azevedo (2018) finns det ett kunskapsglapp inom hur en 

LCC-analys används inom byggsektorn. Aktieägare inom sektorn för arkitektur, teknik 

och konstruktion kräver information om byggnadernas ekonomiska prestanda under 

hela dess livscykel. Där byggledare fortfarande har svårigheter att utnyttja LCC-

analyser i sitt dagliga arbete.  

1.3 Mål och frågeställningar 
Målet är att ta fram ett arbetssätt för en LCC-kalkyl med invägd miljökostnad som kan 

användas tidigt i projekteringen.  

1. Hur arbetar kommunala bostadsföretag med LCC-analyser? 

2. Hur kan en LCC-kalkyl användas för att bygga bättre ur miljöperspektiv? 

3. Hur kan kunskapen inom LCC från projektering till beslutsfattning ökas? 

1.4 Avgränsningar 
Arbetet kommer inte att beröra andra typer av byggnader än flerbostadshus. Det berör 

inte heller andra bostadsbolag än kommunala. I miljöpåverkansbedömningen som görs 

hanteras enbart klimatet. 
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1.5 Disposition 
Kapitel 2 beskriver vilka metoder och strategier i form av mailintervjuer, observation, 

dokumentanlys och litteraturstudien som använts under arbetet. Frågeställningarna 

redogörs och hur studien har gått till väga. Kapitel 3 innehåller den teori om LCA, 

LCC, hållbart byggande och monetär värdering som arbetet är förankrat i. Under 

kapitel 4 finns den insamlade empirin i form av mailintervjuer, observationer, 

dokumentanalys, litteraturstudie under arbetets gång. Fallstudien beskrivs också. 

Kapitel 5 presenterar de resultat av insamlad empiri och det nya arbetssättet samt de 

analyser som arbetet genererat. Det sista 6:e kapitlet framför författarnas slutsatser och 

en diskussion. 
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2 Metod och genomförande 

2.1 Undersökningsstrategi 
Undersökningsstrategin i detta arbete var att först göra en kartläggning av hur 

kommunala bostadsföretag jobbar med LCC-analyser idag, om de görs överhuvudtaget. 

Detta gjordes för att få en bild av om det är något som används och i sådana fall i vilken 

utsträckning. Vidare i studien genomfördes dokumentanalyser, observationer, 

litteraturstudier och en fallstudie på ett specifikt projekt för att se vilka verktyg som kan 

användas för att ta beslut på bättre grunder i byggsektorn. Inom ramen för fallstudien 

utfördes både LCC- och LCA-analyser och en litteraturstudie för att arbeta fram det 

arbetssätt som studien resulterar i. 

Förhållningsättet i detta arbete är främst kvalitativt, eftersom data med särskilda 

kvaliteter samlas in för att undersöka ett specifikt område (Rieckner & Stray 

Jöregensen, 2012). 

Även ett kvantitativt förhållningsätt har använts då arbetet behandlar LCA och LCC-

analyser som är kvantitativa metoder. Kvantitativa data om olika material har använts 

för att göra en bedömning av byggnaden utifrån en ekonomisk kostnad och en 

miljökostnad. Det finns en ISO standard för hur LCA har utförts och därifrån har det 

kommit resultat som är mätbara och jämförbara med andra likadana analyser som 

gjorts. Kvantitativa data är data som är mätbara och kan beskrivas i tal, mängd och 

storlek (Rieckner & Stray Jöregensen, 2012). 

2.2 Koppling mellan frågeställningar och metoder för 
datainsamling 

En undersökning om hur företag arbetar med LCC-analyser idag har gjorts. Det har 

genomförts med hjälp av intervjuer. Det har även genomförts en fallstudie då arbetet 

med Kv. Vingpennan 2 som är under byggnation har studerats. Detta har genomförts 

med hjälp av observationer. Den empirin som samlats in med dessa metoder är 

kvalitativ då den kan analyseras och tolkas, men är inte direkt mätbar. 

2.2.1 Frågeställning 1: Hur arbetar kommunala bostadsföretag med 
LCC-analyser? 
För att besvara den första frågeställningen som handlar om hur kommunala 

bostadsföretag använder LCC-analyser har data samlats in genom mailintervjuer med 

personer på bostadsföretag som jobbar med den aktuella frågan. Detta för att få en bild 

av hur det arbetas med miljöfrågan och vad det finns för olika strategier. För att få en 

bild av vad som kan användas och vad som går förbättra utförs även en dokumentanalys 

av dokument från ett kommunalt bostadsbolag. Observationer utfördes på 

projekteringsmöten som bolaget har angående projektet som berörs i fallstudien. 
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2.2.2 Frågeställning 2: Hur kan en LCC-kalkyl användas för att bygga 
bättre ur miljöperspektiv? 
För att besvara denna fråga har en fallstudie utförts på Kvarteret Vingpennan 2. Med 

hjälp av data från bygghandlingar och beskrivningar i projektet Vingpennan har en LCA 

och LCC-analys utförts. Detta gjordes för att se hur dessa kan användas som 

beslutsunderlag där både ekonomi- och miljökostnad finns med. Här utfördes också en 

litteraturstudie för att koppla dessa analyser till den forskning som finns på området. 

Även dokumentanalys användes för att se i vilken grad nuvarande dokument berör 

miljöpåverkan och vad som skulle kunna ändras för att bygga bättre för miljön. 

2.2.3 Frågeställning 3: Hur kan kunskapen inom LCC från projektering 
till beslutsfattning ökas? 
Denna frågeställning besvarades med hjälp av litteraturstudier för att se var glappet 

finns och hur det skulle kunna överbryggas. Denna metod användes för att undersöka 

vilken forskning som redan är utförd i området, och att skapa en större kunskap om 

vilka bristerna är. Även en fallstudie har utförts på ett pågående projekt, för att ser hur 

beslut fattas och hur det arbetas med LCC-analyser, vem som tar beslut och på vilka 

grunder. 

2.3 Litteraturstudie 
För att hitta artiklar i litteraturstudien som beskriver de teorier som valts användes flera 

olika databaser och sökord som redovisas i tabell 1. Google har använts till stor del för 

att hitta information och tidningsartiklar om det aktuella ämnet som sedan visat oss 

vidare till flertalet olika aktuella rapporter från myndigheter.  

Tabell 1. Sammanställning av sökord i olika databaser.  

Databas Sökord Teori 

SienceDirect, Scopus, 

Primo, Google 

”LCC” OR ”life cycle 

cost”OR/AND “life cycle 

assessment” AND 

“building management” 

OR “construction” OR 

“building environmental”  

LCC-analyser 

Google ”LCA-analyser” LCA-analyser 

Google ”Hållbart byggande” Hållbart byggande 

Google ”Miljökostnad till pengar” Monetär värdering av 

miljökostnad 
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2.4 Valda metoder för datainsamling 

2.4.1 Intervjuer 
Intervjuer kan ha olika grad av strukturering och standardisering dvs. i olika typer av 

intervjuer varierar det hur frågorna är utformade beroende på vilka svar som önskas. I 

en intervju med hög grad av strukturering och standardisering är det oftast frågor med 

fasta svarsalternativ och den som utför intervjun önskar att göra en kvantitativ analys 

av resultaten. I en intervju med låg grad av strukturering och låg grad av standardisering 

är det mer öppet för den som intervjuar att välja frågor och i vilken ordning frågorna 

ställs och respondenten är mer fri i sina svar på frågorna, detta sätt används ofta när en 

kvalitativ analys önskas göras av resultatet sen kan en intervju göras på många sätt, till 

exempel via telefon, mail eller öga mot öga (Patel & Davidson, 2011).  

Intervjuerna i denna studie har varit mycket strukturerade då mailintervjuerna bestått 

av utvalda och förberedda frågor som har mailats till utvalda kommunala bostadsbolag, 

det fanns dock inte några färdiga svarsalternativ utan det var upp till respondenten att 

formulera sitt svar. 

2.4.2 Observation 
Det finns olika typer av observationer där de brukar delas upp mellan strukturerade och 

ostrukturerade observationer. Det som skiljer dem åt är att i den strukturerade 

observationen förbereds det inför observationen med att ordna upp ett schema med 

kategorier som ska observeras, det är alltså förberett och observatören vet precis vad 

som ska observeras. En ostrukturerad observation måste också vara väl förberedd men 

här är det inte lika tydligt exakt vad som ska observeras utan mer att hela sammanhanget 

ska observeras, allt som händer ska observeras när detta görs har observatören ofta 

kommit längre i sin studie och har redan en stor kunskap inom området och vet vad som 

bör observeras (Patel & Davidson, 2011). 

Som observatör kan du vara känd/okänd och deltagande/icke deltagande. Det krävs 

olika i olika sammanhang och beroende på vad som ska observeras. Detta är något som 

bestäms innan observationen för att kunna göra en så pass bra och naturlig observation 

som möjligt och som inte stör gruppens naturliga beteenden (Patel & Davidson, 2011). 

Observationerna i denna studie har varit ostrukturerade då författarna har deltagit på ett 

antal projektmöten som rör ett specifikt projekt. Observatörerna har varit kända men 

inte deltagande. 

2.4.3 Dokumentanalys 
Vid en dokumentanalys analyseras olika dokument som bidrar till empiriska data. Dessa 

dokument kan till exempel vara email, tidsplaner, bilder, manualer eller protokoll. 

Arbetets syfte och frågeställningar avgör vilka dokument som är relevanta för arbetet 

(Blomkvist & Hallin, 2014). 

2.4.4 Litteraturstudie – monetär värdering av miljökostnader 
Denna litteraturstudie är inriktad på att hitta en specifik typ av artikel för att hitta 

information om monetär miljöpåverkan som mål. ”Monetary value of 

greenhousegases” har använts som sökord i databasen Science Direct. 
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2.5 Arbetsgång 

2.5.1 Mailintervjuer 
För att välja ut vilka företag som skulle kontaktas för en mailintervju användes SABOs 

(allmännyttans bransch- och intresseorganisation) hemsida där kommunala 

bostadsföretag i storlek med Bostads AB VätterHem valdes ut med hjälp av deras 

sorteringsverktyg. Urvalet gjordes baserat på ortsstorlek, 75 000 invånare eller mer 

(dock ej stor Stockholm, Göteborg och Malmö) och att företaget har ett 

lägenhetsbestånd på minst 5000 lägenheter. I det urvalet fanns 18 st kommunala 

bostadsföretag inklusive Bostads AB VätterHem vilka har fått 4 st intervjufrågor via 

mail.  

Intervjufrågorna utformades utifrån problembeskrivningen i kapitel 1: 

1. Arbetar ni med LCC analyser idag? 

2. Om ja, I vilket skede (projektering, produktion, förvaltning)? 

3. Om ja, med vilka byggnadsdelar? 

4. Finns det krav från kommunen att bygga mer miljövänligt, isf vilka? 

Frågorna utformades på detta sätt för att få svar på om företaget jobbar med LCC-

analyser eller inte. Gör företaget det får de svara på vilket sätt, annars kan de gå vidare 

till fråga 4 och beskriva om de har några krav från kommunen för att bygga bättre för 

miljön.  

2.5.2 Observation 
Fallet Kv. Vingpennan, som studeras under arbetets gång har haft projekteringsmöten 

en gång i veckan. Under några av dessa möten har författarna deltagit, lyssnat och 

försökt uppfatta om och hur frågor som behandlar miljöpåverkan diskuteras. 

2.5.3 Dokumentanalys 
I samråd med företaget har vi fått tillgång till relevanta dokument för analys. Dessa 

dokument har sedan studerats utifrån vårt teoretiska ramverk och vad som i dokumenten 

är relevant för det valda ämnesområdet.  

2.5.4 Litteraturstudie 
För att besvara den andra och tredje frågeställningen genomfördes en litteraturstudie 

för att med stöd av forskning hitta ett lämpligt sätt att översätta en miljökostnad till en 

ekonomisk kostnad. För att hitta information om detta har vi sökt på sökorden 

”miljökostnad till pengar” och ”environmental impact to cost”.  
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2.6 Trovärdighet 
För att studien ska få fram trovärdiga resultat är det viktigt att eftersträva hög reliabilitet 

och validitet. Validitet och reliabilitet beskriver hur väl studien lyckats mäta det som 

avsågs mätas. 

2.6.1 Reliabilitet 
Reliabilitet bestäms av hur mätningarna utförs och hur noggrann bearbetningen av 

informationen är. Hög reliabilitet åstadkoms om olika och oberoende mätningar av ett 

och samma fenomen ger samma eller ungefär samma resultat. För att uppnå hög 

reliabilitet i mailintervjun har urvalet satts till 18 st respondenter. Dessa respondenter 

är likvärdiga och utspridda i Sverige. Inför de intervjuer som kommer att genomföras 

kommer frågor att förberedas och vara nedskrivna. Flera av de källor arbetet refererar 

till i bakgrunden pekar på ett gemensamt problem och det styrker trovärdigheten i 

rapportens problembeskrivning (Holme & Solvang, 1997). 

2.6.2 Validitet 
Det är inte tillräckligt att ha reliabel information för om informationen mäter något 

annat än det vi vill eller tror oss mäta kan den vara hur reliabel som helst. En nödvändig 

förutsättning för bearbetning är att informationen är valid. Förutom att informationen 

är reliabel måste den även ha en definitionsmässig validitet. Redogörelse för de sökord 

som används kommer att finnas med i rapporten. Arbetet kommer att referera till 

tillförlitliga källor i form av böcker, hemsidor, vetenskapliga artiklar och rapporter. 

(Holme & Solvang, 1997) Bortfallsanalys av de som inte svarar på mailintervjun kan 

påverka validiteten. 
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3 Teoretiskt ramverk 

3.1 Koppling mellan frågeställningar och teori 
Här nedan i figur 2 kan kopplingen mellan empiri, frågeställningar och teori ses på ett 

schematiskt sätt. 

 

Figur 1. Kopplingar mellan empiri, frågeställningar och teori. 

3.2 LCC 
LCC står för Life Cycle Cost och är en kostnad som förknippas med en tjänst, vara eller 

byggentreprenad. Livscykelkostnader kan vara: interna kostnader, kostnad för köp av 

vara/tjänst. Det kan också vara återvinningskostnader, andra kostnader vid livslängdens 

slut och kapitalkostnader eller liknande. Kostnaden kan också handla om 

arbetstidsåtgång eller kostnader för externa miljöeffekter. Livscykelkostnader för 

externa miljöeffekter kan till exempel innehålla kostnader för utsläpp av växthusgaser 

och andra förorenande ämnen samt andra klimatanpassningskostnader om 

miljöeffekterna kan fastställas till ett belopp i pengar som kan kontrolleras 

(Upphandlingsmyndigheten, 2019). 

 

LCC-analyser utvecklades första gången på 1960-talet av Förenta staternas 

försvarsdepartement till stöd för upphandling av militär utrustning. På 1970-talet under 

energikrisen i USA användes det för att utvärdera och jämföra energitekniska alternativ 

i kommersiella byggnader. I byggbranschen är LCC-analyser fortfarande främst 

relaterad till energihantering i stället för byggsystemanalys. Olika metoder för LCC-

analyser definieras av antal och typ av kostnader som ingår i analysen. Att isolera LCC-

analyser för att representera kostanden för ett byggnadssystem ger en mer rättvis grund 

för beslutsfattande begränsat till byggande. LCC-analyser är särskilt användbart tidigt 

i designprocessen när alternativ som uppfyller samma prestandakrav men skiljer sig åt 

med avseende på initial- och driftskostnader jämförs för att avgöra vilket system som 

påverkar den maximala nettobesparingen (Harris & Fitzgerlad, 2016). 
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När en LCC-kalkyl ska upprättas måste varje aspekt studeras. Den verkliga 

kostnadsuträkningen ska ta alla poster i beaktning, från inköp till avfall. Vid 

beräkningen av LCC över tiden bör hänsyn tas till byggnadens livslängd, ränta och 

inflation. I en LCC-kalkyl beaktas alla kostnader under en produkts livscykel och det 

finns en formel, se formel 1 som visar vilka olika kostnader som kan beaktas i en LCC-

kalkyl.  

 

Formel 1. Formel för LCC beräkningar (Hennecke, 2010). 

Under 1990-talet började intresset för miljöpåverkan bli större och begreppet 

förorenaren betalar blev etablerat. Därav finns miljökostnaden (Cenv) med i formeln för 

en LCC-kalkyl. Miljökostnaden står för den inverkan produkten gör på miljön under 

hela sin livscykel, ett möjligt sätt att räkna ut miljökostnaden kan vara med hjälp av 

LCA (Steen, 2005). 

Nedan i formel 2 visas en ekvation för hur kostnader som kommer ske i framtiden 

räknas om till vad de är värda nu. Detta används för kostnader i en LCC-kalkyl. 

 

Formel 2. Formel för omräkning till nuvärde. R=Restvärde, p=kalkylränta, a=årlig 

kostnad, n=livslängden (Skärvad & Olsson, 2017). 
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3.3 LCA 
LCA–Livscykelanalys (Life Cycle Assessment) är en metod för att beräkna 

miljöpåverkan under en produkts hela livscykel – från utvinning av naturresurser tills 

dess att produkten inte används längre och måste tas om hand (Boverket, 2019b).  

En LCA kan utföras för byggnader men den kan även utföras för anläggning av vägar, 

järnvägar, broar och liknande. LCA analysen startar med naturresurserna och utvinning 

av råvaror, se figur 5. Dessa resurser behandlas och omformas till 

byggnadskomponenter som sedan blir de olika byggdelarna i en byggnad. Denna 

byggnad används sedan under lång tid och behöver både underhållas och 

energiförsörjas. Efter brukstiden rivs byggnaden och materialet tas om hand på olika 

sätt – antingen genom återanvändning, återvinning eller slutligen deponi. I alla dessa 

skeden krävs energi och resurser. En LCA syftar till en helhetsbedömning av 

miljöpåverkan (Boverket, 2019b). 

 

Figur 2. En illustration som beskriver en produkts livscykel (Boverket, 2019b) 

Med hjälp av en LCA kan det undersökas i vilket skede av en byggnads livscykel en 

viss miljöpåverkan är som störst. Resultatet kan användas för att projektera och bygga 

mer hållbart ur miljösynpunkt. Ändå är en komplett livscykelanalys för en byggnad 

enligt den europeiska standarden SS-EN 15978:2011 för byggnadsverk fortfarande 

komplex, svår och tidskrävande att genomföra (Boverket, 2018b). Riktlinjer för LCA i 

byggprodukter finns i standarden SS-EN 15804:2012 som ligger till grund för 

miljövarudeklarationer (EPD) av byggprodukter. ISO standarderna 14040, 14044, 

14097, 14048 och 14049 behandlar LCA för produkter generellt (Boverket, 2019a). 
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Boverket har delat in LCA för en byggnad i olika moduler och skeden (se figur 3), där 

varje skede analyseras var för sig och sedan vägs samman.  

 

Figur 3. Skeden och moduler för en LCA (Boverket, 2019a). 

I Sverige finns uppfattningen att en byggnad har störst miljöpåverkan under den tid då 

den brukas, då byggnadens energiåtgång är som störst. Numera byggs allt fler 

energisnåla hus, och den energi som används består av en allt större andel förnybar 

energi. Det medför att andra delar i en byggnads livscykel blir allt viktigare för att 

minska miljöpåverkan (Boverket, 2019b). 

Om en LCA utförs redan i projekteringsfasen kan det bli lättare att jämföra olika 

konstruktionslösningar och produkter. Det går till exempel att upptäcka om en 

energisnålt producerad byggnadskomponent ger stor miljöpåverkan vid underhåll och 

hur stor miljöpåverkan det blir om byggnadskomponenterna behöver transporteras långt 

(Boverket, 2019b). 
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3.4 Hållbart byggande 
Begreppet ”hållbart byggande” och ”hållbar utveckling” eller ”sustainable 

development” kommer från Brundtlandkommissionens rapport 1987 (Bruntland, 

1987). Hållbart byggande innebär att hänsyn tas till hela byggprocessen, från planering 

till rivning med avfallshantering. En minskad miljöpåverkan är ett krav för att ett 

hållbart samhälle ska kunna uppnås. Då det som byggsektorn producerar används över 

lång tid är det viktigt att val gällande material, uppvärmnings- och återvinningssystem 

etc. görs noggrant. För att på ett sådant sätt minska energiförbrukningen och därmed 

miljöpåverkan. 

 

Sverige riksdag har tagit fram 16 miljökvalitetsmål där ett av målen handlar om god 

bebyggd miljö "Städer, tätorter och annan bebyggd miljö ska utgöra en god och 

hälsosam livsmiljö samt medverka till en god regional och global miljö. Natur- och 

kulturvärden ska tas till vara och utvecklas. Byggnader och anläggningar ska 

lokaliseras och utformas på ett miljöanpassat sätt och så att en långsiktigt god 

hushållning med mark, vatten och andra resurser främjas." (Sveriges miljömål, 2019).   

För att utveckla en byggnadsmiljö som är resurseffektiv och uppnå signifikanta 

förbättringar i energi-, material- och vattenanvändning krävs att byggsektorns hela 

värdekedja deltar och jobbar för att bygga bättre för miljön. Det finns i Europa ett mål 

om att byggnadsbeståndet ska omvandlas till att bli mer resurs- och kostnadseffektivt 

och detta förväntas uppnås genom användandet av livscykelmetoder där hela 

byggnadens livscykel analyseras, avancerad byggnadsdesign, användning av hållbara 

material och en hög återvinningsgrad av byggnadsavfall (Kylili & Fokaides, 2017). 

3.5 Monetär värdering av miljöpåverkan och tillhörande 
miljöaspekter 

Standarden ISO 14008:2019 innehåller vägledning om monetär värdering. Den 

definierar termer och ställer krav på redovisning av hur ett monetärt värde har tagits 

fram, där miljöpåverkan är värderad i pengar. Med monetär värdering av miljöaspekter 

värderas användning av naturresurser, energiåtgång, materialanvändning och utsläpp 

till vatten, luft och mark. Organisationer räknar på olika sätt men standarden bidrar till 

ett gemensamt språk och vägledning när en monetär värdering av miljöpåverkan ska 

göras. Standarden ger en större förståelse kring organisationernas miljöpåverkan och 

kan även stärka varumärket genom ökad trovärdighet för organisationens miljöarbete. 

Standarden används av organisationer och företag inför investeringar, inköp och vid 

finansiella beslut. Genom att överföra miljöpåverkan till pengar blir det enklare att se 

helheten och ta strategiska beslut. Vid ett specifikt byggprojekt kan det monetära värdet 

för miljöpåverkan inkluderas i den övergripande kalkylen för att få en total kostnad av 

projektet vilket underlättar vid eventuella avvägningar eller kompromisser i 

beslutsfattandet. Standarden kan även ge underlag för miljöredovisning (SIS, 2019). 

När ISO 14008:2019 ska användas för att göra en monetär värdering är det ett antal 

termer enligt listan nedan som ska dokumenteras i den rapport som standarden kommer 

att generera. Den värderingsmetod som väljs av de som finns beskrivna i standarden 

och som passar ändamålet ska motiveras och dokumenteras. Metod bör väljas så att 

resultatets osäkerhet minimeras. Olika monetära värderingsmetoder har olika möjlighet 

att bedöma olika miljöpåverkan. Därför är de tillämpliga i olika sammanhang och vid 

varierande mål. 
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a) Valutan för det monetära värdet 

b) Basåret för det monetära värdet 

c) Tidsperioden för det monetära värdet 

d) Referensenhet av det monetära värdet (till exempel per person, hushåll, område, 

befolkning, egendom, företag) 

e) Om och hur det monetära värdet ska sammanräknas över tid 

f) Om och hur en värdeöverföring utförs 

g) Om och hur det monetära värdet är kapitalviktat 

h) Om och hur det monetära värdet är diskonterat 

i) Om och hur osäkerhet kvantifieras och hur känslighetsanalys utförs 

j) Visa om det monetära värdet är en marginal- medel- eller medianåtgärd baserad 

på fördelning på människor, miljöpåverkan eller tid. 

Eventuella egna antaganden ska dokumenteras (SIS, 2019).       

3.6 Sammanfattning av valda teorier 
Samhällsdebatten om klimatkrisen blir en allt mer högaktuell fråga. För att kommande 

generationer ska kunna bo på vår planet behöver alla i samhället dra sitt strå till stacken. 

Byggbranschen har en stor utmaning framför sig då den måste ändra sin produktion för 

att uppnå en hållbar utveckling där hållbart byggande är ett måste. För att branschen 

ska kunna bygga ur ett hållbarhetsperspektiv måste kunskap finnas om hur material och 

metoder påverkar miljön från planering till rivning. LCA är ett verktyg för att analysera 

en produkts eller tjänsts miljöpåverkan från vagga till grav, som byggbranschen idag 

kan använda sig av för att jämföra olika material. Genom att utföra en LCA för ett 

specifikt material eller ett helt hus finns den information som behövs för att ta fram ett 

monetärt värde för miljöpåverkan genom LCC-analys. Flera litteraturstudier men även 

den nya ISO standard om monetär värdering av miljöpåverkan finns att tillgå för att 

utföra denna typ av analys. 
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4 Empiri 

4.1 Mailintervju med kommunala bostadsföretag 
Nedan i tabell 2 finns en sammanställning av svaren som inkom i de mailintervjuer som 

utförts.  

Tabell 2. En sammanställning av svar från mailintervjuer. 

Ort Arbetar med 

LCC 

Skede Delar Krav från kommunen 

Gävle Ja, delvis Utredning Fasadtyper, 

ventilationslösningar 

Krav gällande besparing 

på total energiåtgång 

Luleå Nej, endast 

vid specifika 

tillfällen 

Projektering Större installationer Nej 

Örebro Nej - - Uppfylla miljöbyggnad 

silver vid nybyggnad 

Växjö Nej - - Krav i 

träbyggnadsstrategin 

Uppsala Ja Vanligast i 

projektering och 

förvaltning 

För energibesparing-

ar, fönster, solceller, 

ventilationslösningar 

Ja, via ägardirektiv och 

klimat- och miljömål. 

Halmstad Nej - - Nej, det finns inga 

speciella krav 

Norrköping Ja Energiprojekt, 

större renoveringar 

Övergripande i större 

projekt, fläktbyten 

eller annat 

komponentbyte. 

Nej, inga krav 

Helsingborg Ja Projektering och 

förvaltning 

Tekniska 

installationer 

BBR krav, inga andra 

krav från kommunen, 

men mål finns. 

Kristianstad Nej - - Ja, angående grönytor 

vid byggnation och även 

vissa synpunkter på typ 

av fönster vid 

fönsterbyte. 

Sundsvall Nej - - Hänvisning till 

kommunens hemsida.  

Jönköping Nej, inte 

direkt 

Alla tre skeden 

berörs 

De delar som berörs 

av miljöbyggnad 

silver 

Vaga kvalitetskrav i 

kommunens plan för 

”hållbar utveckling”  
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Borås Nej - - Vi följer Borås stads mål 

om att vara en fossil-

bränslefri stad 2025 

Västerås Ja  Ventilation, 

installationer 
Vi bygger med 

Miljöbyggnad Silver i 

nyproduktion och det är 

ett krav från Västerås 

Kommun. 

Eskilstuna Nej, inte 

direkt 

Indirekt i 

projekterings- och 

produktionsskedet. 

Byggnadsmaterial för 

hela nybyggnations-

processen. 

Ja, klimatinitiativet och 

hållbarhetsarbete som 

redovisas i håll-

barhetsredovisningen 

Linköping Nej - - Nej, inga direkta krav. 

Umeå Nej - - Nej, men ett arbete med 

att ta fram miljömål 

pågår. 

 

4.2 Observation 
Vi har vid de tillfällen då vi deltagit på projektmötena observerat att miljöfrågan inte är 

något som tas upp eller behandlas mer än om det måste göras på grund av krav eller om 

det finns något att ”vinna” på att göra det. Miljöfrågan kom upp en gång under de två 

möten vi deltagit på och då i form av hur många solceller som ska sättas på taket. Det 

diskuterades om det solceller ska installeras bara precis att det täcker för den elen som 

går åt att driva fastigheten, eller om det ska sättas några fler för att sedan kunna sälja 

överproduktionen till lägenhetsinnehavarna. Där en part tog upp att det skulle vara bäst 

för miljön om det planeras en överproduktion för att kunna sälja elen till 

lägenhetsinnehavare.  

4.3 Dokumentanalys 

4.3.1 Vätterhems nybyggnadsprogram 
Bostads AB Vätterhem (vätterhem) nybyggnadsprogram som regelbundet uppdateras 

och revideras beskrivs i dokumentets syfte enligt följande; 

”Vätterhems Nybyggnadsprogram ska främst fungera som verktyg i det 

dagliga projektarbetet. Det ska vara till hjälp vid initiering av projekt som 

att upprätta förfrågningsunderlag och skriva avtal, vara stöd i att leda 

projekteringsskede och byggskede samt vara ett stöd i förvaltningen av 

fastigheter. Dokumentet ska också vara en hjälp i kommunikationen 

mellan Vätterhems alla avdelningar.”  
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Dokumentet innehåller generella riktlinjer inom dessa områden: 

▪ Bostadens gestaltning 

▪ Materialval 

▪ Installationer 

▪ Inre bostadsmiljö 

▪ Yttre gestaltning 

▪ Yttre bostadsmiljö 

▪ Bostadskomplement 

▪ Förvaltning och drift 

▪ Energianvändning 

▪ Miljöcertifiering 

▪ Säkerhet – trygghet 

▪ Brand 

▪ Produktionskostnad 

▪ Våningsnumrering och fastighetsbeteckning 

▪ Redovisning och dokumentation 

Av dessa punkter har fokus under dokumentanalysen legat på punkterna; materialval, 

installationer, energianvändning, miljöcertifiering och produktionskostnad då dessa är 

de som är för ämnet relevanta områden.  

Materialval 

Här beskrivs det att beprövade material och konstruktioner som är lätta att underhålla, 

reparera och sköta eller underhållsfria skall användas. Materialval ska alltid göras med 

en kunskap om vilka ämnen som ingår i materialet och hur dessa kan påverka 

människans hälsa och miljön, material som har en dokumenterad påverkan på 

människan eller miljön får inte användas. Det står också att miljödeklarationer ska 

upprättas av entreprenören.  

Installationer 

Här beskrivs hur installationer ska utföras i byggnader för att underlätta för drift och 

underhåll och för att ha kunskap om energiåtgång. Det beskrivs specifika ljudkrav och 

flödeshastighetsbegränsningar. Det beskrivs hur flera typer av installationer ska 

dimensioneras. Och avslutas med ett stycke om att solpaneler ska projekteras så att 

största möjliga yta av tak och fasad används och soluppfångning maximeras.  

Energianvändning 

Här beskrivs att målet för Vätterhem är att det i deras byggnader ska vara en låg 

energianvändning med en liten miljöbelastning. Detta ska uppnås genom att bygga med 

bra värmeisolering, tätt klimatskal, ett minimum av böldbryggor och effektiv 

värmeåtervinning. Här nämns också att all nyproduktion ska vid uppvärmning med 

fjärrvärme ha lägre energianvändning än 60 kWh/m2år.  

Miljöcertifiering 

Varje byggnad som projekteras, ska göra det enligt SGBCs system Milljöbyggnad 3.0s 

kriterier och ska uppnå det sammanlagda betyget silver. Avvikelser från detta måste 

motiveras och godkännas av ledningsgruppen. Byggnaderna ska dock inte certifieras 

om inte ett särskilt beslut tas om det innan projektet startar.  
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Produktionskostnad 

Här beskrivs att Vätterhem eftersträvar byggnader som är enkla och 

produktionsvänliga, där upprepning av lösningar och komponenter kan ge 

förutsättningar för ett mer industriellt byggande och lägre kostnader. Deras mål är att 

producera lägenheter som ger en hyresnivå på 1720 kr/m2år.  

4.3.2 Tipslista för ytterligare miljölösningar i samband med byggprojekt 
Vätterhems tipslista beskrivs i dokumentets syfte och mål enligt följande; 

”Syftet är att tipslistan både ska vara ett kom ihåg för den ansvariga 

byggaren, och inspirera till utökade miljölösningar i olika projekt. Målet 

är att fler miljölösningar ska tillämpas så att VätterHem successivt kan 

bidra allt mer till ett bärkraftigt samhälle.” 

Denna lista delas upp i: 

▪ Fastigheten 

▪ För hyresgästen/i lägenheten 

▪ Energi 

▪ Utomhus  

▪ Övrigt 

Under dessa olika punkter finns tips på vad projektledaren bör tänka på för att bygga 

bättre för vår miljö. Under fastighet finns till exempel; att kemiska produkter som byggs 

in ska dokumenteras hur detta görs, halogenfria kablar, vilken typ av hydraulolja finns 

i hissar och att återanvända tvätt- och badvatten vid bevattning av trädgård eller 

använda regnvatten för att spola toaletterna.  

Under punkten för hyresgästen/i lägenheten beskriva att vitvaror ska vara PVC-fria och 

ha en minsta energiklass A, att de boendes beteenden skulle kunna påverkas om de på 

ett tydligt sätt kunde se vatten och el åtgången, det ska förberedas för laddning av 

elcyklar i cykelutrymmen, underlätta för odling på balkongräcken och att eventuellt 

dela ut källsorteringsutrustning till lägenheten vid inflyttning.  

Under punkten energi får projektledaren till exempel ställa sig frågan om förnybar 

energi kan produceras inom fastigheten eller om en värmeväxlare till avloppsvattnet är 

aktuellt i projektet? 

Under punkten utomhus nämns att slåtterängar eller biodling skulle kunna övervägas, 

gröna tak kan anläggas där det passar, kan fastighetsägaren lösa insamling av 

hyresgästens farliga avfall, fundera över gröna lekplatser, behövs oljeavskiljare i 

parkeringsutrymmen, finns behov av en komposteringsanläggning för trädgårdsavfall.  
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4.4 Litteraturstudie – monetär värdering av miljökostnad 
Enligt (Isacs, et al., 2016) finns det ett samhällsbehov att använda monetära 

uppskattningar av de konsekvenser som koldioxidutsläppen ger. Det finns dock inget 

exakt penningvärde för koldioxidutsläppen, dessa beror på användarens etiska 

ståndpunkt och antaganden om framtida utsläpp. Då framtida temperaturökning är oviss 

är också framtida utsläpp av koldioxid svåra att uppskatta. Uppskattningarna behöver 

därför kontinuerlig uppdatering av de begränsningar och osäkerheter som är 

inblandade.  

Två huvudinriktningar finns för närvarande i litteraturen om monetär värdering av 

klimatpåverkan. Båda har sin grund i ekonomisk teori och praktik. En av dem försöker 

uppskatta skadekostnaden för samhället på grund av klimatförändringar, 

skadekostnadsmetoden (SCC). Det andra tillvägagångssättet är baserat på uppskattning 

av kostnaden för koldioxidutsläpp eller andra utsläpp av växthusgaser, 

marginalkostnadsmetoden (MAC). Artikeln visar metoder för hur koldioxidutsläpp kan 

översättas till pengar. De värden som anges är för två olika tidpunkter, 2015 och 2050. 

Det finns ett lägre och ett högre värde i varje kategori SCC (social carbon cost) och 

MAC (marginal abatement cost) som enligt författarna till artikeln är hämtade från olika 

studier. Anledning till att det är stor skillnad mellan det höga och det låga värdet är de 

uppskattningar som gjorts utifrån klimatkänslighet, skadans nivå som förväntas vid låga 

och höga temperaturer och räntor. De höga SCC-uppskattningarna kan dock betraktas 

som medelvärden. Det är stor skillnad mellan de höga och låga värdena men de beror 

också på de stora osäkerheterna som är relaterade till klimatförändringarnas långsiktiga 

effekter och etiska överväganden.  

 

Författarna till artikeln föreslår att MAC-värden används för att bedöma utsläpp enligt 

bindande mål i kortsiktiga bedömningar och att SCC-värden används i alla andra 

situationer (se värden i tabell 3). Därför kommer denna rapport endast att ta hänsyn till 

SCC-värden från figuren då de hus som analyseras planeras att brukas i minst 50år. 

Artikeln beskriver en metod för hur koldioxidutsläpp kan översättas till ett monetärt 

värde, som kommer att användas i fallstudien.  

 

Tabell 3. En tabell över SCC (social carbon cost) och MAC (marginal abatement cost) 

värden (Isacs, et al., 2016). 
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4.5 Fallstudie 
Vätterhem har fått en markanvisning i ett område på Kungsängen i Jönköping, Kv. 

Vingpennan 2 där det ska byggas i trä. Vätterhem har fått förhålla sig till att byggnaden 

får innehålla max 20 % betong enligt marköverlåtelseavtalet mellan Jönköpings 

kommun och Vätterhem (se bilaga 1). Företaget antar att kostnaden för denna byggnad 

kommer bli avsevärt högre på grund av att den till största del måste byggas i trä. Där 

handlar det då främst om den ekonomiska kostnaden som anses stiga i höjden, men vägs 

miljökostnaden in? I projektet siktar Vätterhem på att uppnå kraven för Miljöbyggnad 

silver, men jobbar inte för att uppnå en certifiering. Detta är en målsättning som 

Vätterhem har i alla sina projekt. Inom ramen för fallstudien kommer en LCA och en 

LCC-kalkyl att göras för de båda husen i Kv. Vingpennan 2 för att få fram ett monetärt 

värde på miljöpåverkan. 

4.5.1 LCA  
För att kunna göra en LCA på de två husen i Kv. Vingpennan 2 har information och 

data samlats in från de bygghandlingar som finns i projektet via IBinder, se bilaga 4. I 

denna bilaga finns alla ingående material i form av typ och mängd som utgått ifrån 

bygghandlingarna i projektet. Detta görs för att få fram erforderliga indata för att utföra 

en LCA. I projektet finns en beskrivning av specifik energianvändning för de två husen 

i Kv Vingpennan 2, se bilaga 5. Denna information har använts för att få fram indata 

som berör specifik energiåtgång i de båda husen till LCA. 

4.5.2 LCC-kalkylering 
Med hjälp av den informationen som beskrivs i litteraturstudien om monetär värdering 

av miljökostnad kommer de höga SCC-värdet användas som värde till det resultat som 

presenteras i kapitel 5 

4.6 Sammanfattning av insamlad empiri 
Den insamlade empirin har ett klart samband. Både forskningen i litteraturstudien, 

mailintervjuerna och dokumentanalysen pekar på ett gemensamt problem. LCC-

analyser används inte i den utsträckning som de borde. De hade kunnat göra det då 

forskningen under fler decennium tagit fram metoder och verktyg för branschen att 

använda. Någonstans har denna kunskap försvunnit. Varför används inte denna 

kunskap då den egentligen finns? Inom ramen för fallstudien har data samlats in för att 

ta fram ett arbetssätt med hjälp av LCA och LCC-analys och litterturstudie. Utifrån 

dessa ska studien ta fram ett monetärt värde för miljöpåverkan. 
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5 Analys och resultat 

5.1 Analys 

5.1.1 Mailintervjuer 
De 16 svar som har kommit in via mailintervjuerna har varit skiftande, se tabell 2. 5 av 

16 bostadsbolag svarar att de jobbar med LCC på något sätt idag och då oftast i 

projekteringsskedet eller under utredningsskedet. Det är ca 30% av de tillfrågade 

bolagen som jobbar med LCC i någon grad i dagsläget. Några bostadsbolag svarar att 

de även använder sig av LCC under förvaltningsskedet. I de fall då bostadsbolagen 

arbetar med LCC analyser är det främst vid införskaffning av ventilationslösning. Det 

förekommer även att LCC analyser används vid val av fasadtyper, fönster, solceller och 

andra komponenter. När det kommer till krav från kommuner är det några bostadsbolag 

som inte har något specifikt krav på sig för att bygga mer miljövänligt. I de fall då krav 

från kommunen ställs, ser de lite olika ut. Örebro ska uppfylla Miljöbyggnad silver vid 

nyproduktion. Några bostadsbolag siktar på att uppfylla Miljöbyggnad silver men inga 

uttalade krav finns ännu. Gävle har besparingskrav på total energiåtgång. Uppsala har 

krav på sig via ägardirektiv och har flera klimat- och miljömål som berör byggnation, 

se bilaga 2. I Växjö finns en träbyggnadsstrategi som bostadsbolaget måste förhålla sig 

till. Vissa kommuner har specifika miljömål som bostadsbolagen måste förhålla sig till. 

Av de som jobbar med LCC idag är det 4 av 5 som har särskilda krav från kommunen 

på att bygga bättre för miljön. Det visar att det kommer behövas krav från politiken för 

att byggbranschen ska ändras och bygga mer hållbart för miljön.  

5.1.2 Observation 
På de projektmötena som har observerats har inte LCC-analyser diskuterats 

överhuvudtaget. De frågor som har diskuterats gällande miljö är hur många solceller 

som husen i Kv. Vingpennan 2 ska ha. Även om det har varit få möten som deltagande 

har skett på har det diskuterats flera områden och materialval där klimatpåverkan skulle 

kunna beaktas, men detta har inte skett i någon större utsträckning för att fokus ligger 

på att bygga så billigt som möjligt.  

5.1.3 Dokumentanalys 
Dokumenten som analyserats är ganska kortfattade och innehåller inte många punkter 

som rör miljöpåverkan på ett konkret sätt. Nybyggnadsprogrammet innehåller många 

punkter som skulle kunna beröra miljön på flera sätt. Till exempel under materialval 

nämns endast att materialen inte får innehålla ämnen som är skadliga för människan, 

vilket är bra, men i det avsnittet finns det också utrymme för att bestämma att det bör 

väljas ett material med en så låg klimatpåverkan som möjligt. Nybyggnadsprogrammet 

skulle kunna innehålla en punkt där projektören utför en LCC-analys med en monetärt 

värderad miljökostnad för att kunna jämföra hur olika val av material i en byggnad 

påverkar den totala livscykelkostnaden. Arbetssättet som studien resulterat i kan 

användas, se figur 8. 
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5.1.4 Litteraturstudie 
Artikeln Choosing a monetary value of greenhouse gases in assessment tools: A 

comprehensive review beskriver en metod på hur klimatpåverkan översätts till ett 

monetärt värde men osäkerhetsfaktorerna är stora, då metoden ska tillämpas där det 

finns ett lågt och ett högt värde. Det är många faktorer som spelar in för att få fram ett 

korrekt värde. Det höga värdet som artikeln angivit har valts för att räkna ut den 

monetära miljökostnaden för att ge ett så rättvisande resultat som möjligt. Det låga 

värdet beskrivs i artikeln som lågt och det höga värdet är mer ett medelvärde av flera 

tidigare studier. 

5.1.5 ISO 14008:2019 
ISO-standardens tillvägagångssätt och studiens tillvägagångsätt påminner om varandra 

på många sätt. Denna studies arbetssätt skulle kunna använda sig av standardens metod. 

ISO-standarden är så pass ny, den publicerades under tiden som denna studie arbetades 

fram. 

5.1.6 LCA 
En fallstudie har utförts på de två husen som är planerade i Kv. Vingpennan 2 på 

Kungsängen, Hus 1 och Hus 2. Med hjälp av dataprogrammet ”One click LCA” har en 

LCA utförts för båda husen. Data se bilaga 4 och 5, som består av material och mängder 

i husen, som har matats in i programmet för att få fram ett resultat har hämtats i IBinder. 

IBinder är ett verktyg för dokumenthantering online som alla berörda parter i projektet 

Vingpennan har tillgång till. Vätterhem har gett oss tillgång till dessa 

inloggningsuppgifter så att tillgång till alla bygghandlingar och beskrivningar har getts. 

LCA:n utgår ifrån att husen kommer att brukas under 50 år innan det rivs. När LCA:n 

utfördes har vissa delar inte analyserats. Analys av bottenplatta, bjälklag, trappa, tak, 

väggar och fönster har utförts. Analys av energi- och vattenåtgång under byggtiden har 

inte beaktats.  
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5.1.7 Fallstudie 

Steg 1 Samla in information om byggnadens energianvändning och ingående 

material 

Information om de ingående materialen har samlats in genom att studera 

bygghandlingar för projektet och sedan har mängder räknats ut efter detta. Materialen 

har valts efter ritningarna och mängdningen har också gjorts efter dessa. I underlaget 

har det inte funnits med specifika tillverkare till alla material därför kan LCA visa något 

fel då olika material har olika stor klimatpåverkan vid tillverkning.  

Steg 2 Göra en LCA på projektet 

Fallstudien på Kvarteret Vingpennan har med hjälp av ”One click LCA” fått fram ett 

resultat i form av koldioxidekvivalenter, utsläppen redovisas per modul i de olika 

skedena i figur 3. Resultatet av LCA finns i bilaga 3 och en kortfattad redovisning av 

utsläppen av koldioxidekvivalenter finns i tabell 4.  

Tabell 4. En tabell över mängden utsläpp uppdelat per modul se bilaga 3. 

 Modul Ton CO2e 

A1-3 159 

A4 5,52 

B4-5 32,7 

B6 1080 

C1-4 15,1 

    

Total 1292,3 

 

Resultatet från LCA visar att det största koldioxidutsläppet sker under driftskedet då 

det går åt energi för att värma upp och försörja byggnaden med el och vatten. Detta är 

väl känt och något som det redan arbetas flitigt med, men det går att förbättra genom 

att vara medveten om komponentvalen som görs i till exempel klimatskal och 

ventilation. Näst största koldioxidutsläppet sker i produktskedet när de ingående 

materialen tillverkas och transporteras. Detta är något som kan påverkas genom att göra 

medvetna val där koldioxidutsläppen under tillverkning kontrolleras. Eftersom dessa 

två moduler är de med störst utsläpp, är det också där den största skillnaden kan göras.  

Steg 3 Räkna om koldioxidekvivalenter till monetära värden  

Nedan i tabell 5 finns en uträkning av koldioxidekvivalenter översatta till en kostnad i 

pengar. Mängden koldioxidekvivalenter är tagen från LCA:n som utfördes på Kv. 

Vingpennan 2 Hus 1 och 2 med hjälp av ”One click LCA”. Dessa ekvivalenter har sedan 

översatts till pengar med hjälp av det höga SCC-värdet från tabell 3. De 

koldioxidutsläppen som tillhör modulerna A och B är uträknade med SCC värdet som 

finns för år 2015, medan de utsläppen som tillhör modul C alltså i rivningsskedet är 

omräknad med kostnaden för år 2050 där kostnaden för utsläppen är betydligt högre för 

att hänsyn har tagits till ett förändrat klimat. För att räkna om kostnaden från euro till 

svenska kronor har värdet från figur 5 multiplicerats med 10,503 (Valutakurs 2019-04-

23). För att dessa värden sedan ska kunna använda i LCC-kalkylen har de utsläppen 

som sker över tid delats upp per år i 50 år och sedan räknats till ett nuvärde enligt formel 

2.  
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Tabell 5. En uträkning av CO2-e omräknade till SEK och nuvärden. 

 
  Ton 

CO2e 

SCC low SEK SCC High SEK Nuvärde SEK 

A1-3 159 10 187 1 209 063 1 209 063 

A4 5,52 354 41 975 41 975 

B4-5 32,7 2 095 248 656  

B6 1080 69 194 8 212 506  

B4-5+B6 1112,7 171 289 8 461 162  

B4-5+B6/år (på 50 

år) 

22,25 1 426 169 223 3 635 280 

C1-4 15,1 2 125 192 534 27 092 

         

Total 1292,32 
  

 

 

Det höga SCC-värdet valdes för att få fram ett resultat. Värdet för detta resultat är dock 

osäkert då litteraturstudien under empirin beskriver att många osäkerhetsfaktorer är 

inblandade. Det låga värdet finns med i tabellen, för att visa de stora skillnader som 

finns beroende på vilket värde som används i uträkningen.  

Steg 4 Göra en LCC-kalkyl med värden från steg 3 

Tabell 6 visar kostnader tagna från Vätterhems investeringskalkyl för projektet Kv. 

Vingpennan 2. Underhållskostnaden och driftkostnaden räknas om till nuvärde med en 

kalkylränta på 4% (enligt formeln i figur 4) och en tidsperiod på 50 år för att användas 

i LCC-kalkylen.  

Tabell 6. Kostnader relevanta för LCC-kalkyl, från Vätterhems investeringskalkyl för 

Kv. Vingpennan 2. 

Kostnader från Vätterhems kalkyl SEK 

Produktionskostnad 55 472 483  

Underhållskostnad/år (år 1) 89 325 

Driftkostnad/år (år 1) 335 862 

 

Tabell 7 visar en uträkning av livscykelkostnaden för Vingpennan 1 där de årliga 

kostnaderna för reparation, drift och miljökostnaden under drifttiden har räknats om till 

nuvärde med en kalkylränta på 4% och en livslängd för byggnaden på 50 år eftersom 

det är dessa värden VätterHem räknar med i sin kalkyl. I denna kalkyl finns inte 

energikostnaden under drifttiden med för att VätterHem inte räknar med det i sin 

investeringskalkyl eftersom de använder sig av så kallade kallhyror där 

lägenhetsinnehavaren själv får stå för kostnaden för energianvändning.  
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Tabell 7. En LCC-kalkyl av Vingpennan 2 med invägd miljökostnad (se uträkningar i 

bilaga 6). 

LCC-kalkyl för Kv. Vingpennan 2  Nuvärde 

Kostnad SEK 

Produktionskostnad 55 472 483 

Miljökostnad produktion (A1-3) 1 290 063 

Underhållskostnad, nuvärde 1 918 896 

Drift, nuvärde 7 215 049 

Miljökostnad drift, nuvärde (B4-5+B6/år) 3 635 280 

Miljökostnad rivning, nuvärde (C1-4) 27 092 

Total miljökostnad 4 952 435 

Total livscykelkostnad 69 558 863 

 

5.2 Frågeställning 1: Hur arbetar kommunala bostadsföretag 
med LCC-analyser? 

De flesta företagen som tillfrågats arbetar inte med LCC-analyser i någon större 

utsträckning. De företag som använder sig av LCC-analyser i vissa fall gör det på 

specifika produkter som till exempel ett ventilationssystem eller andra större 

installationer som ska installeras. Inte heller efter att dokumentanalys och observation 

utförts kunde något större användande av LCC-analyser inom det specifika företaget 

upptäckas. Det används även på företaget i specifika fall, till stor del för installationer 

som påverkar energiberäkningar. 

5.3 Frågeställning 2: Hur kan en LCC-kalkyl användas för att 
bygga bättre ur miljöperspektiv? 

Resultatet som har framkommit från fallstudien och litteraturstudien är att med hjälp av 

forskning på monetär värdering av miljökostnader och LCA som redovisar utsläpp av 

koldioxidekvivalenter (CO2-e) kan en LCC-kalkyl upprättas. För att den uträknade 

miljökostnaden ska stämma överens med andra kostnader i en LCC måste även denna 

delas upp per modul (produktion, drift och rivning) se figur 4 och år och sedan med 

hjälp av en kalkylränta och nuvärdesmetoden räknas om till ett nuvärde. Eftersom hela 

miljökostnaden inte infaller nu utan utspritt över byggnadens livscykel. En del av 

miljökostnaden infaller inte förens byggnaden ska rivas, efter i detta fall 50 år.  

Här kan alltså en LCC-kalkyl användas för att jämföra olika byggnader med olika 

material och då se både den ekonomiska kostnaden, alltså produktionskostnaden men 

också en miljöpåverkan omräknad till pengar.  
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5.4 Frågeställning 3: Hur kan kunskapen inom LCC från 
projektering till beslutsfattning ökas? 

Kunskapen kan spridas genom att företag använder sig av studiens arbetssätt och att det 

blir vedertaget att arbeta med LCC-kalkyler tidigt i projekteringen. Den nya ISO-

standarden som kommit ut är en hjälp för att kunskapen ska öka för monetär värdering 

av klimatpåverkan och att företagen ska få upp ögonen för LCC. Ett eventuellt krav 

från kommuner kan också öka kunskapen då företag och beslutsfattare “tvingas” att 

sätta sig in i LCC-kalkylering då de behöver utföras. 

5.5 Koppling till målet 
Genom fallstudien, observationer och dokumentanalys visar resultatet att kommunala 

bostadsbolag i nuläget inte arbetar med LCC-analyser i någon större utsträckning, bara 

i vissa fall och med vissa produkter. Genom att utföra en LCA-analys på Kv. 

Vingpennan 2 ges möjlighet att räkna fram en miljökostnad i en LCC-kalkyl. En LCC-

kalkyl kan sedan användas för att jämföra olika byggnadsalternativ med varandra och 

se hur de olika miljökostnaderna påverkas. För att öka kunskapen om LCC skulle ett 

krav kunna ställas på företagens beslutsfattare och då ”tvingas” de lära sig att behandla 

frågan om LCC-analyser. I framtida projekt skulle projektörer kunna ta hjälp av denna 

studie och den nya ISO-standarden för att öka kunskapen inom området. Arbetssättet 

som tagits fram för detta kan ses schematiskt nedan i figur 4. 

Figur 4. Denna studies framtagna arbetssätt för att göra en LCC-kalkyl med invägd 

miljöpåverkan.
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6 Diskussion och slutsatser 
Att översätta miljöpåverkan till ett monetärt värde har i bakgrunden beskrivits som ett 

stort kunskapsglapp. Eftersom miljöfrågan är akut och vårt byggande måste bli mer 

miljövänligt om vår planet fortfarande ska vara bebolig för kommande generationer 

finns det många forskare som vill finna verktyg och metoder för att underlätta att ta 

hållbara beslut för aktörer i byggbranschen. Många studier pekar på en gemensam 

problematik när LCC-analyser och metoder ska tas fram. Det är svårt att få fram en 

studie som ger ett exakt monetärt värde. Det finns ett flertal osäkerhetsfaktorer som 

påverkar detta värde, framförallt framtiden. Vi vet inte hur den kommer att se ut med 

tanke på klimatpåverkan och vad det kommer att generera.  

Bristen på kunskap inom LCC är stor men under rapportens arbetsgång har det noterats 

att många studier finns inom området även om deras resultat skiftar. Det vi idag vet 

säkert är att koldioxidutsläppen måste minska och detta borde vara anledning nog att 

arbeta med LCC-kalkyler för det finns studier och rapporter med metoder som skulle 

kunna anpassas 

6.1 Resultatdiskussion 
LCA som utfördes har vissa osäkerheter då de förprogrammerade materialen i 

programmet ”OneclickLCA” inte till 100% överensstämmer med de material som 

angivits i husen i Kv. Vingpennan 2. Några faktorer i LCA analysen är inte heller 

medräknade, på grund av att all projektering inte varit klar när en LCA skulle utföras 

på projektet i fallstudien vilket gör att resultatet inte är helt jämförbart med 

verkligheten. Trots att dessa faktorer inte finns med påverkas inte arbetssättet, det går 

fortfarande att använda även när alla faktorer i en LCA är medräknade.  

Eftersom observationerna skedde sent i projekteringen och därför inte vet vad som sagts 

på tidiga möten kan LCC-analyser och andra miljöåtgärder ha diskuterats på de 

uppstratsmöten som hölls under sommaren 2018. 

Den artikeln som litteraturstudien och även delar av fallstudien faller tillbaka på skriver 

själva i sin diskussion att den metod de har använt sig av innehåller stora osäkerheter 

vilket bidrar till att vårt resultats tillförlitlighet minskar. Denna osäkerhet finns dock i 

flera artiklar som beskriver hur klimatpåverkan kan värderas monetärt, då allt handlar 

om vad som kommer hända i framtiden och hur klimatet påverkas och det finns det 

ingen som vet, där av råder en stor osäkerhet i hur monetär värdering ska utföras.  

Att svara på de frågor som ställdes i kapitel 1 har varit möjlig. När det gäller LCC-

kalkylering är framtiden en av de största osäkerhetsfaktorerna och den vet vi för lite om 

för att kunna ha stor tillförlitlighet i de resultat som beräknar den monetära 

miljökostnaden. Det handlar inte om att arbetssättet som tagits fram inte är trovärdigt 

eller går att tillämpa i andra projekt utan det handlar om att översätta miljökostnader till 

ett monetärt värde är väldigt komplext och det finns stor osäkerhet i det, eftersom det 

är väldigt svårt att veta vad som kommer hända i framtiden.  

Den nya ISO-standaren 14008:2019 kommer vara en hjälp för framtida LCC-analyser 

för att få fram en vedertagen metod inom branschen. Den kan hjälpa till att göra olika 

analyser mer jämförbara med varandra. 
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6.2 Metoddiskussion 
Valet av metoder för detta arbete känns relevanta och korrekta för att få fram ett resultat 

då LCA är det i dagsläget mest välfungerande verktyget för att räkna ut en 

klimatpåverkan från produkter. Det kan dock diskuteras om det skulle finna andra bättre 

verktyg som hjälp för att göra en LCA. Det kunde varit intressant att testa och jämföra 

resultat av LCA från olika programvaror för att se om det blir någon skillnad. Något 

annat som kunde vara intressant är att testa arbetssättet på en annan typ av byggnad 

med andra material för att se skillnaderna av det monetära värdet av miljöpåverkan. 

Under litteraturstudien skulle fler artiklar kunnat studeras för att få en bredare bild av 

monetär värdering av miljöpåverkan.  

För att observationerna skulle fått större trovärdighet kunde deltagande på fler 

projekteringsmöten skett och de kunde skett under en längre tidsperiod. Det hade varit 

önskvärt att följa ett projekt redan från första startmöte till att huset står klart för att få 

en bild av hela processen. Dokumentanalysen hade kunnat inkludera fler dokument från 

andra bostadsbolag för att få större förståelse och upptäcka eventuella variationer 

mellan de olika bolagen. 

6.3 Begränsningar 
Resultatet som arbetet har genererat skulle kunna appliceras på vilket hus som helst 

även om det i studien är enbart ett flerbostadshus som studerats. Själva metoden är inte 

knuten till en speciell sorts hus utan skulle kunna användas för olika typer av byggnader 

i olika storlekar och material. 

Tiden har begränsat studien i den mån att deltagande under hela projekteringstiden för 

Kv. Vingpennan 2 varit möjligt. Vad sades på de allra första startmötena? Det hade 

varit intressant att höra hur diskussionerna gick där. 

Eftersom studien har utförts på ett fall från ett kommunalt bostadsbolag och intervjuerna 

varit riktade till sådana företag finns ingen kunskap om hur det ser ut i andra typer av 

bostadsföretag, men arbetssättet som tagits fram har ändå inte begränsats till enbart 

kommunala bostadsföretag. 

6.4 Slutsatser och rekommendationer 
Att ta reda på byggmaterialets klimatavtryck är tidskrävande vilket byggherren inte vill 

bekosta om hen inte måste. Detta försvårar då för en byggherre att köpa byggmaterial 

med lägre klimatpåverkan. Kunskapen om LCA och LCC är bristfällig för att bedöma 

en byggnads klimatpåverkan och kostnad över hela dess livstid. Analyserna kan vara 

svåra att tolka och använda som ett beslutsunderlag. Det kan vara en förklaring till 

varför byggherrar eller kommuner sällan efterfrågar livscykelinformation. Den nya ISO 

standarden som just kommit ut kan vara ett sätt att ändra på detta trots att den är 

komplex. Här finns en arbetsgång att följa liknande denna studie. Byggherrar kanske 

tycker att en ISO standard är mer tillförlitlig, än de rapporter som hittills finns inom 

området, och vill börja använda sig av den. Idag används inte LCC analyser i någon 

större utsträckning, det har vår mailintervju och problembeskrivning bekräftat. 

Orsakerna till att LCC analyser inte används är många och skiftande. 
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LCC-kalkylering är inte exakt då den innehåller antaganden om framtiden till exempel 

klimatkänslighet, temperaturökning, kalkylränta och ekonomisk livslängd. Det är även 

upp till den som vill utföra analysen vad den ska ta hänsyn till utifrån etiska och sociala 

aspekter. Vad vill beställaren ha ut av analysen och vad vill hen visa med den, för vem? 

Vad står det monetära värdet för? Kommer analysen användas utifrån egen ekonomisk 

vinning eller för att värna om vår miljö? Alla dessa aspekter kan bidra till att byggherrar 

inte tycker att LCC-verktygen är användbara vilket gör att metoden inte används 

överhuvudtaget.  

Eftersom det inte arbetas med LCC analyser i den utsträckning som forskningen 

kommit fram till i nuläget skulle någon form av krav från kommun kunna bli aktuellt 

anser vi. Då tvingas projektörer att lära sig och arbeta aktivt med LCC. Det finns krav 

på mycket annat från kommunen när det gäller energibesparing. Nybyggnation som är 

en stor koldioxidbov skulle behöva ett sådant typ av krav, i form av till exempel en 

koldioxidskatt som räknas fram i början av varje nytt byggprojekt. Detta krav skulle 

även kunna gälla ombyggnationer och renoveringar när nya byggmaterial ska väljas 

inför projekt. För att arbeta fram detta krav skulle vårt arbetssätt med 4 steg som finns 

i figur 8 kunna användas.  

Studien har inte undersökt hur det påverkar ett företag som byter till det material som 

är bäst för miljön med utgångspunkt i LCC-kalkylering. Det kommer eventuellt bli 

ganska mycket dyrare att köpa in, tjänas det fortfarande pengar på det då för att 

miljökostnaden i pengar blir mycket mindre? Eller kommer företag bara börja använda 

sig av något som är lite bättre men bara marginellt för att de vill bygga så billigt som 

möjligt? Behövs det i sådana fall någon slags incitament om företaget bygger tillräckligt 

bra för miljön att det kompenserar de materialen som är dyrare att köpa in? 
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6.5 Förslag till vidare forskning 
 

• Att forska på hur man ska göra för att få företag att börja bygga bättre ur 

miljösynpunkt. 

• Att jämföra ett konventionellt flerbostadshus i betong med ett trähus med hjälp 

av studiens arbetssätt. 

• Att arbeta med att förbättra träffsäkerheten med det arbetssätt som rapporten 

beskriver för att översätta klimatpåverkan till ett monetärt värde. 

• Att standardisera studiens arbetssätt i denna rapport med hjälp av ISO-

standarden 14008:2019 
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