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Abstract

The importance of sustainable construction

Elias Lindqvist & Christoffer Olsson

Purpose:
To use theory about organization, stakeholders, knowledge management and power
structures to analyze the challenges regarding life-cycle assessments in the
construction industry in Sweden. The study aims to provide a deeper understanding
of why the challenges exists and how companies can work to manage them.

Research questions:
How are life-cycle assessments used within the construction industry today?
- What challenges exists in the use of life-cycle assessments today?
- What stakeholders affect the use of life-cycle assessments today?
- How does the organisation within construction companies affect the use of 
lifecycle assessment?
- How are life-cycle assessments affected by the different degree of knowledge the
stakeholders have?

Methodology:
This is a study of inductive character and is performed as a case study at a large
construction company. The study starts with an initial literature study and identifies
relevant theory to answer the research questions. Then the gathering of empirical
data is made by industry and government reports, interviews and a focus group.
The findings were then analysed and compared to the theory.

Results:
The results show that the client is the stakeholder with the highest influence of the
use of life-cycle assessments. However, this stakeholder category was identified to
have insufficient knowledge about life-cycle assessments and the benefits of it.
There is also no accepted standard for comparison between different actors.
Therefore, demand remain low but the study show that the knowledge and demand
from clients are growing and will do so in the future. The organisation need to work
closer to the suppliers and external contractors to efficiently conduct life-cycle
assessments. This could lead to competitive advantage as the demand for the
service grows.

Keywords: Life-cycle assessment, project organisation, construction, sustainability,
stakeholder analysis, stakeholder influence, power structures, knowledge
management.
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Populärvetenskaplig sammanfattning 
Växthuseffekten är en av vår tids största utmaningar och vi måste alla arbeta tillsam-
mans för att överlämna en hållbar värld till kommande generationer. Byggbranschen 
står för en stor del av de utsläpp som görs i Sverige och det är därför viktigt att aktörer 
inom den tillsammans verkar för hållbara lösningar. Ett sätt att göra mer aktiva val i 
byggprocessen är att använda sig av livscykelanalyser där hela byggnadens miljöpå-
verkan från vaggan till graven analyseras. Fastän livscykelanalyser är ett bra verktyg 
så finns det också många svårigheter för att öka användandet av det. Det finns bland 
annat inga krav från myndigheter, det är svårt att jämföra och följa upp beräkningar 
och efterfrågan från beställare är låg. Denna studie syftar till att öka kunskapen om 
vilka utmaningar som finns och varför de har uppkommit. Den syftar även till att kart-
lägga organisatoriska och omvärldsfaktorer som påverkar arbetet för att identifiera 
hur frågan kan arbetas med i framtiden. 

För att uppnå syftet med studien har en övergripande litteraturstudie gjorts för att 
identifiera den teori som relaterar till syftet. Teorier kring intressenter, organisation 
och maktstrukturer identifierades som de mest väsentliga. 

Därefter har en fallstudie genomförts på NCC som är ett av Sveriges största byggföre-
tag. I fallstudien genomfördes åtta intervjuer och en fokusgrupp för att identifiera 
kopplingar till syfte och teori. Även publicerade rapporter från myndigheter och forsk-
ningsinstitut användes som grund till det empiriska insamlandet. 

Studien kom fram till att det finns olika maktstrukturer hos aktörerna inom branschen 
där beställaren är den som har mest makt för att livscykelanalyser ska utföras. Det är 
beställaren som ställer krav och då måste entreprenörerna, dess leverantörer och ex-
terna projektörer möta dessa krav. Efterfrågan från kund på livscykelanalyser är rela-
tivt låg i dagsläget men det finns indikationer på att det ökar och kommer fortsätta 
göra det i framtiden. Därför identifierar även studien att det är viktigt att samarbeta 
med leverantörer och externa projektörer för att effektivt underlätta arbetet med 
livscykelanalyser. Vikten av samverkan och personliga möten inom organisationen 
identifieras också som en viktig del i att effektivisera arbetet och skapa gemensamma 
hållbarhetsmål. Dessa medel bidrar till både medvetenhet och informationsutbyte vil-
ket är två viktiga delar för att kunna driva frågan framåt.  
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Begreppsförklaring 
Beställare De som beställer eller upprättar en byggnad 

BBR Boverkets byggregler, innehåller föreskrifter och råd till Plan- och 
bygglagen 

BIM Building Information modeling – En arbetsmetod 
Building Information model – Virtuell prototyp 

Boverket En förvaltningsmyndighet för frågor om bland annat bygg miljö. An-
svarar för BBR. 

BREEAM Building Research Establishment Environmental Assessment, ett 
brittiskt miljöcertifieringssystem 

LCA Livscykelanalys, en metod för att beräkna den totala miljöpåverkan 
under en produkts livscykel. 

LEED Leadership in Energy and Environmental design, ett amerikanskt 
miljöcertifieringssystem. 

Leverantörer De som levererar byggnadselement eller material 

Miljöbyggnad Ett svenskt miljöcertifieringssystem 

Miljöcertifiering En certifiering av en byggnads uppnådda miljöprestanda 

Miljöledningssystem Exempelvis ISO 14000-serien, vilket är en process som syftar i att 
förbättra en organisations miljöarbete. 

NCC Ett svenskt multinationellt bygg- och fastighetsföretag. 

PBL Plan- och bygglagen, reglerar planläggning av mark, vatten och 
byggande. 

Projektstudio Metod för samprojektering där projektets nyckelaktörer arbetar till-
sammans 

SGBC Sweden Green Building Counseling, ansvarar och anpassar miljö-
certifieringssystemen utefter den svenska marknaden. 

VDC Virtuell Design Construction. Arbetssätt som integrerar virtuella 
modeller mellan olika discipliner i projektering och produktion. 
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1. Inledning 
Följande avsnitt presenterar studiens bakgrund, syfte, frågeställningar och avslutar sedan med 
studiens avgränsningar. 

1.1 Bakgrund 
Byggbranschen är i behov av förändring för att bli mer hållbar. Två statliga utred-
ningar “Skärpning gubbar” och “Sega gubbar” beskriver att byggsektorn kännetecknas 
av en svag förändringsbenägenhet, innovationskraft samt dålig produktivitetsutveckl-
ing (Hindersson, 2012). Det är en projektbaserad bransch vilket innebär att det bland 
annat är svårt att förmedla kunskap. Branschen tycks också lida av svag konkurrens 
(Sabo, 2013) vilket innebär att incitament till förändring inte är lika hög som i andra 
branscher. Men varför måste byggbranschen förändras till att bli mer hållbar? Är det 
inte tillräckligt idag? 

Svaret på ovan nämnda frågor är kopplat till att klimatförändringar, orsakade av män-
niskan, har på senare tiden blivit mer och mer uppmärksammat. Förbränning av till 
exempel fossila bränslen orsakar ökade utsläpp av växthusgaser, bland annat koldi-
oxid. Konsekvensen av detta är den globala uppvärmningen vilket bidrar till bland 
annat krympande glaciärer, varmare hav och ökad frekvens av extrema vädersituat-
ioner. Frågan angående minskande utsläpp av växthusgaser är därför högt upp på den 
politiska agendan. Bland annat har EU tagit fram ett gemensamt energi- och klimatpa-
ket där växthusgasutsläppen ska minska med minst 20 % till 2020 jämfört med 1990 
års nivåer. I Sverige har riksdagen ställt sig bakom en vision om att Sverige år 2050 ska 
ha en hållbar och resurseffektiv energiförsörjning och att nettoutsläppet av växthus-
gaser till atmosfären ska vara noll. Däremot dömer naturvårdsverket ut detta och me-
nar att det inte kommer nås med de befintliga styrmedlen och åtgärderna. De pekar 
på att såväl teknikutveckling, hållbart samhällsbyggande samt beteendeförändringar 
måste till för att uppfylla visionen (Boverket, 2015).  

Hur stor är då byggbranschens roll i klimatfrågan? Enligt en rapport från Kungliga 
Ingenjörsvetenskapsakademin (IVA) genererar byggprocessen drygt 18 % av de totala 
koldioxidutsläppen i Sverige (Kellner, 2016). Detta exkluderat utsläppen från impor-
terat byggmaterial. Hela byggindustrin står också för mellan en tredjedel till hälften 
av den totala miljöbelastningen. Johan Rockström (professor i miljövetenskap) menar 
därför att “Bygg kan vara halva lösningen på miljöfrågan” (Bennewitz, 2012).  

Ur ett historiskt perspektiv har den största andelen av en byggnads klimatpåverkan 
uppstått vid driften av byggnaden, det vill säga den energi som används för till exem-
pel uppvärmning, ventilation och underhåll. Men på grund av senare tidens krav har 
husen blivit mer och mer energieffektiva vilket medfört att klimatpåverkan förskjutits 
från driftskedet till byggprocessen (Adolfsson et al. 2014). Ny forskning visar därför 
att klimatpåverkan under byggprocessen är i samma storleksordning som den totala 
energianvändningen under 50 års drift (Sveriges byggindustrier, 2015). Flera studier 
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pekar också på att klimatpåverkan från byggprocessen, allt från materialutvinning till 
färdig byggnad, blir större till följd av att byggnaderna görs alltmer energieffektiva. 
Det betyder att miljöpåverkan uppströms (framtagning och uppförande av byggnad) 
blir större när miljöpåverkan för bland annat uppvärmning i driftsfasen nedströms 
(användning och avveckling) minskas (Boverket, 2015). Det medför att branschen 
måste förändras och arbeta mer effektivt även under framtagandet av en ny byggnad. 
Bättre val av konstruktioner och material kan göras med hjälp av livscykelanalyser 
(benämns fortsatt LCA), där en byggnads totala miljöpåverkan beräknas. LCA är såle-
des ett verktyg för att beräkna miljöpåverkan av ett byggprojekt där en byggnads hela 
livscykel betraktas. Livscykeln innefattar allt från produktion av byggmaterial, till 
konstruktion, driftsfas och så småningom rivning och återvinning. LCA-beräkningar 
kan på så sätt användas för att hitta en lämplig kompromiss mellan både klimatpåver-
kan uppströms och klimatpåverkan nedströms genom hela byggnadens livscykel. 

LCA berör ett flertal olika aktörer inom ett byggprojekt, alltifrån leverantörer, bestäl-
lare och externa projektörer. För att utforma en LCA krävs att samtliga aktörer bidrar 
samt har den rätta kunskapen. Därför är det viktigt att kartlägga hur den projektbase-
rade organisationen påverkar kunskapsspridningen mellan projektets aktörer. 
Thabrew et al. (2006) påvisar vikten av att ha en konsensus mellan aktörer, speciellt i 
arbetet med hållbarhet. Idag finns det en hög grad av konsensus att LCA är viktigt. 
Däremot finns det ingen tydlig konsensus för hur olika intressenter i praktiken ska 
arbeta enligt samma metoder för uträkningarna, vilket är viktigt för både jämförbarhet 
och uppföljning. Därför är det av vikt att undersöka hur kontexten i byggbranschen 
ser ut och hur olika intressenter förhåller sig till varandra. Det är också av vikt att 
undersöka vilka utmaningar byggföretagen står inför i en intern kontext då de är en 
av de större intressenterna och drivkrafter i frågan.   

1.2 Syfte 
Att med hjälp av teori om organisation, intressenter, kunskapshantering och makt ana-
lysera utmaningar som finns gällande LCA inom byggbranschen i Sverige. Studien ska 
bidra till en förståelse om varför utmaningarna finns och hur byggentreprenadföretag 
kan arbeta för att bemöta dem. 

1.3 Frågeställningar 
Hur ser användandet av LCA ut inom byggbranschen idag? 

• Vilka svårigheter och utmaningar finns vid användandet av LCA? 
• Vilka intressenter påverkar användningen av LCA? 
• Hur påverkar byggorganisationen användningen av LCA? 
• Hur påverkas LCA av intressenters olika kunskap och intresse? 

 



3 
 

1.4 Avgränsningar 
Studiens omfattning har avgränsats för att säkerställa att studien genomförts på ett 
rimligt vis. Omfattningen begränsas till att undersöka processen för LCA-beräkningar 
hos byggföretaget NCC och dess affärsområde NCC Building. Studiens tidsbegräns-
ning gör att studiens slutsatser inte heller kommer att testas och utvärderas i prakti-
ken. 
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1.5 Disposition 

 

1. Inledning

• I inledningskapitlet beskrivs bakgrunden till studiens problem. Vidare förs 
en diskussion som leder fram till studiens syfte, frågeställningar och 
avgränsningar. 

2. Översikt 
av fältet

• Studiens andra kapitel beskriver en översikt av fältet. Detta görs dels genom 
att redovisa begrepp som hållbar utveckling, byggnads-
informationsmodeller (BIM) samt LCA. Därutöver redovisar detta kapitel 
en kortfattad beskrivning av tidigare forskning.

3. Teoriram

• Detta kapitel behandlar teori om organisationsstruktur, organisationskultur 
samt kunskapsåterföring kopplat till byggbranschen. Vidare kommer även 
byggbranschens olika aktörer gås igenom.

4. Metod

• I metodkapitlet motiveras de metodval som varit till grund för studien. 
Vidare beskrivs hur undersökning gått tillväga och dess tillförlitlighet.

5. Empiri

• I femte kapitlet redovisas studiens resultat. Detta görs genom att dels 
redovisa NCC och dess organisation. Därefter redovisas också externa och 
interna intressenter kopplat till LCA.

6. Analys & 
Diskussion

• Detta kapitel kommer empirin analyseras med hjälp av teoriramen. Både 
organisatoriska aspekter samt aktörers inflytande och intressen kommer 
analyseras och diskuteras.

7. Slutsats

• I det sista kapitlet kommer frågeställningarna besvaras. Vidare kommer 
även förslag till framtida studier samt rekommendationer ges.
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2. Översikt av fältet 
Följande avsnitt beskriver en översikt av fältet. Detta görs dels genom att redovisa begrepp som 
hållbar utveckling, byggnads-informationsmodeller (BIM) samt LCA. Därutöver redovisar 
detta kapitel en kortfattad beskrivning av tidigare forskning. 

2.1 Hållbar utveckling 
Begreppet hållbar utveckling myntades i samband med att FN:s Världskommission 
för miljö och utveckling publicerade Brundtlandrapporten “Vår gemensamma framtid” 
1987. Därefter har flertalet forskare försökt konkretisera hållbar utveckling till att passa 
deras ändamål, vilket skapar en oförenlighet. Enligt Kates et al. (2005) är hållbar ut-
veckling en process utan färdig lösning, där helhetsyn, kommunikation och kritiskt 
tänkande är grundbultar. Definitionen av hållbar utveckling beror på vilket mål som 
specifikt ämnas att uppnå. Brundtlandskommisionens rapport definierar hållbar ut-
veckling som följande (Förenta Nationerna, 1987): 

“En hållbar utveckling är en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att 
äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov” 

Brundtlandskommisionens rapport har också legat till grund för hur hållbarhet defi-
nieras idag utefter tre faktorer; ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet. De tre ka-
tegorierna har kopplingar till, vilket kan illustreras i Figur 1 med hjälp av två modeller; 
ett venndiagram eller en hierarkisk modell (KTH, 2017). 

 
Figur 1: Venndiagram (vänster) och hierarkisk modell (höger). (KTH, 2017) 

Venndiagrammet till vänster i Figur 1 illustrerar relationen mellan de olika faktorerna 
(ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet) där alla är lika viktiga. Hållbar utveckling 
argumenteras för att ske först där dessa tre möts. Den hierarkiska modellen bygger 
istället på att den ekologiska hållbarheten är en förutsättning för både social och eko-
nomisk hållbarhet, vilka i sin tur också har ett beroendeförhållande då social hållbar-
het ligger till grund för att ekonomisk hållbarhet ska nås. (KTH, 2017) 
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Hållbar utveckling kommer enligt Roseland (2000) inte vara enkelt, utan det kommer 
krävas en förändring i struktur, attityder och värderingar. Det är viktigt att inse vad 
vi har, vad vi behöver och vad de långvariga konsekvenserna innebär av de kortsiktiga 
valen vi gör idag (Roseland, 2000). 

Gällande hållbarhet inom byggbranschen har Block & Bokalders (2004) även här iden-
tifierat en stor begreppsförvirring kring hållbart byggande. Bland annat nämns allt 
från gröna hus, miljöanpassat hus, sunda hus, ekologiskt byggande, energisnålt byg-
gande och kretsloppsbyggande. Med tiden har definitionen av hållbart byggande för-
ändrats då det inte längre bara handlar om energieffektivisering utan snarare betrak-
tandet av en helhetssyn (Block & Bokalders, 2004). 

2.2 Building information modelling (BIM) 
Förkortningen BIM kan betyda både Building Information Model samt Building In-
formation Modeling, ofta är det den sistnämnda som refereras till vid användandet av 
ordet BIM (Eastman et al., 2011). Eastman et al (2011) definierar BIM som en modelle-
ringsteknik som associerar till en uppsättning av processer för att producera, kommu-
nicera och analysera byggnadsmodeller. Det är en digital modell som innehåller geo-
metrier samt den information som krävs för att underlätta konstruktion, fabrikation, 
offentliga upphandlingar och liknande aktiviteter som krävs för att gå från ritning till 
färdig byggnad.  

BIM innehåller även information som kan användas för att räkna ut viktiga parametrar 
gällande byggnadens livscykel (Eastman et al. 2011). En central detalj är att de invol-
verade disciplinerna tillsammans arbetar med att ta fram BIM-modellen. Samarbetet 
mellan dessa fortgår under hela byggprocessen i syfte att modellens information alltid 
ska vara uppdaterad och korrekt (Granroth, 2011). När BIM används effektivt förkor-
tas projekttiden, kvalitén ökar och kostnaden sjunker (Eastman et al., 2011). Även 
Marko Granroth (2011) menar på att användandet av BIM sparar tid, pengar och 
material. 

2.3 Livscykelanalys 
En produkts livscykel benämns ofta som “tiden från vaggan till graven” det vill säga 
från utvinnandet av råmaterial, tillverkning, användning till avverkning. (Baumann & 
Tillman, 2004). En övergripande bild av vad som ingår i en byggnads livscykel presen-
teras i Figur 2. 
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Figur 2: Övergripande bild över en byggnads livscykel (Saxena et al., 2011). 

I en LCA beräknas en produkts totala miljöpåverkan under hela dess livscykel. Ram-
verket för att utföra en LCA-beräkning kan delas upp i flera olika steg. Stegen innefat-
tar definiering av mål och omfattning, analys av lager, utvärdering av påverkan och tolkning 
av livscykeln. Definiering av mål och omfattning innebär att systemgränser sätts, 
funktionella enheter etableras och kvalitetskriterier bestäms för data angående lager. 
Vidare genomförs en lageranalys som samlar information om fysiska material och 
energifaktorer under olika steg av livscykeln. I påverkan-analysen används sedan in-
formation där den tilldelas olika kategorier av miljöpåverkan. Slutligen tolkas resulta-
ten från lager- och påverkans-analysen där problem identifieras och resultat utvärde-
ras. En överblick av processen presenteras i Figur 3 nedan (Saxena et al, 2011). 

 
Figur 3: Överblick över LCA-processen. (Saxena et. al, 2011) 
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För att enklare kunna utföra en LCA kan miljövarudeklarationer (Environmental Pro-
duct Declaration, förkortat EPD) användas. En miljövarudeklaration är ett dokument 
som är oberoende och verifierbart där en produkts miljöpåverkan under dess livscykel 
finns dokumenterat. Miljövarudeklarationer ger upphov till transparens och möjlighet 
att jämföra mellan olika produkter. Att en miljövarudeklaration finns för en produkt 
behöver dock inte betyda att den är miljömässigt fördelaktig en annan produkt då den 
endast objektivt presenterar miljöpåverkan (Environdec, 2016). 

2.4 Tidigare forskning 
Det finns en del forskning genomfört på området. Till exempel genomför Birgisdottir 
et al. (2016) en undersökning över vilka behov och utmaningar den nordiska byggin-
dustrin står inför gällande utveckling av LCA-analyser. 57 deltagare från nordens alla 
länder svarar på frågor via enkäter, e-mail och telefonintervjuer. Bland deltagarna re-
presenteras individer med varierande erfarenhet av LCA-analyser. Det varierade mel-
lan arkitekter, husägare, entreprenörer, produkttillverkare m.m. Forskningen påvi-
sade att den största orsaken till att dagens LCA-analyser är svåra att genomföra är att 
det är svårt att hitta och samla in information samt att det är dyrt och tar tid. Elmualim 
& Gilder (2014) genomförde en liknande studie fast som fokuserade på utmaningarna 
i implementationen och designen av BIM-modellen. De genomförde en enkät till 
samma typ av målgrupp (branschpersoner med varierande erfarenhet av ämnet) som 
Birgisdottir et al. (2016) och studien hade totalt 143 respondenter där flertalet kom från 
Storbritannien och Irland. Övriga representerade (totalt 24 %) nationer var USA, In-
dien, Ghana, Kina, Ryssland, Australien, Kanada, Förenade Arabemiraten, Sydafrika 
och Malaysia. De fann tre huvudbrister till att BIM inte effektivt implementeras. Dessa 
brister var träningen av personal till det nya arbetssättet, ineffektiv implementation av 
den nya processen samt att förståelsen av BIM inte var tillräcklig. 

Anton & Diaz (2014) forskning påvisar att i Europa görs idag en LCA-beräkning till 
stor del på grund av miljöcertifieringar, vilket innebär att LCA-beräkningen ofta görs 
i slutet av projekteringen. Det är i de tidigare skedet som mest påverkan kan ske och 
därför är det också i detta skede som bäst chanser finns att förbättra byggnaden ur ett 
hållbarhetsperspektiv. Ett annat problem är att LCA-verktygen idag förutsätter manu-
ellt insamlande av data, vilket utgör ett stort problem i form av mänskliga fel och miss-
förstånd. Processen är också tidskrävande. Enligt Anton & Diaz (2014) borde inte detta 
behöva göras då informationen redan finns i BIM-modellen. Därför uppmärksammar 
istället Anton & Diaz (2014) ett stort glapp vad gäller en standardisering av LCA-be-
räkningarna. Idag finns ISO-standarder som förser ett ramverk, däremot förklaras 
inget vad gäller den individuella metodiken och antaganden. 
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3. Teoriram 
Detta kapitel redovisar teori som används för att analysera den insamlade empiriska datan. Det 
behandlar teori om organisationsstruktur, organisationskultur samt kunskapshantering och 
återföring kopplat till byggbranschen. Därefter kommer kapitlet även gå igenom byggbran-
schens olika intressenter. 

3.1 Projektorganisationen och dess egenskaper 
Ordet organisation kan enligt Bakka et al. (2014) ha flera olika betydelser. Bland annat 
kan en organisation definieras utefter vilka specifika strukturdrag som finns i företa-
get. Exempel på strukturdrag kan vara hur många avdelningar som finns eller hur 
produktionen och försäljningen organiseras. Enligt Bakka et al. (2014) kan ordet orga-
nisation som “företaget som helhet” också användas. Det går också att definiera en orga-
nisation som något som är organiserat, att det är ordnat och inte kaotiskt eller tillfälligt 
sammansatt. Däremot är många mänskliga förhållanden organiserade utefter en viss 
struktur, exempelvis familjer, vilket inte betecknas som en organisation. Organisat-
ionsstruktur är enligt Bruzelius & Skärvad (2004), (refererad i Glush, 2006) en organi-
sations fördelning av arbete och ansvar samt hur organisationen styrs och samordnas. 
Jacobsen & Thorvsik (2002), (refererad i Glush, 2006) tar fram tre allmänna effekter på 
hur organisationsstrukturen påverkar beteendet hos de anställda inom organisat-
ionen. Den första effekten är att organisationsstrukturen bidrar till stabilitet i beteen-
det. Positioner och arbetsuppgifter är fasta och kopplade till olika positioner och löses 
mer eller mindre likadant, vilket skapar stabilitet och regelbundenhet. Detta bidrar till 
trygghet men kan också förhindra utveckling på grund av att inte vara tillräckligt flex-
ibel. Den andra effekten innebär att organisationsstrukturen sätter ramar om vad som 
förväntas av olika positioner och personer i organisationen. På så sätt har organisat-
ionsstrukturen en stor inverkan på de anställdas beteende. Den tredje, och sista effek-
ten som organisationsstrukturen bidrar med är koordinering av arbete. Detta möjlig-
gör en kollektiv prestation större än den individuella (Glush 2006). Bakka et al. (2014) 
menar därför att en organisation måste vara ett system med välutvecklad arbetsför-
delning (komplexitet), med olika regler för samhörighet, belöning och interaktion och 
med en gemensam uppfattning om vilka mål som bör uppnås. 

Byggorganisationer genomför huvudsakligen sina uppdrag i projektform där pro-
jekten är temporära i sin karaktär (Glush, 2009). Det som skiljer en temporär organi-
sation från permanenta är att den temporära är tidsbegränsad. I övrigt skiljer sig inte 
organisationerna åt vad gäller arbetandet i projekt med mål, arbetsledning, speciali-
sering, kontroll, uppföljning etc. (Packendorff, 2003). I filosofisk mening menar Pack-
endorff (2003) att alla organisationer är temporära (inget håller för evigt). Med det sagt 
identifieras skillnaden i organisationens avsikt i att upphöra vid en viss framtida tid-
punkt. I byggbranschen är oftast inte organisationer renodlat projektorienterade utan 
utgörs istället mer av en matrisorganisation som inrymmer både permanent struktur, 
hierarkisk linjeorganisation (baserat på funktion, geografi och projektorganisationer) 
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där den temporära strukturen anpassas utifrån ett visst projekt (Glush, 2009). Enligt 
Bakka et al. (2014) kan detta leda till konflikter mellan projekt- och basorganisationen 
som i sin tur kan orsaka stress i arbetssituationen. Förutom tidsavgränsningen så me-
nar Packendorff (2003) att en projektorganisations målsättning ofta är mer tydligt for-
mulerad och mer avgränsande än vanliga organisationer. Det tidsbegränsade målet 
uppfattas också som mer meningsfullt att arbeta mot än det eviga målet som upplevs 
i en permanent organisation.  

Den främsta uppgiften för en byggorganisation är att bygga, vilket är en svår uppgift 
som består av ett flertal underliggande problem som alla måste förhålla sig till tid och 
budget. Den största utmaningen ligger därför i att koordinera aktiviteter, material och 
människor under en viss tid och på en specifik plats under varierande klimatförhål-
landen (Glush 2009). I projekten är det också ett flertalet olika intressenter inblandade 
med skilda arbetsuppgifter, alltifrån myndigheter till tekniska specialister. Glush 
(2006, 2009) hänvisar till flera studier som alla pekar på att byggprocessens organisat-
ionsstruktur också är starkt institutionaliserad vilket tillsammans med projektets tids-
perspektiv bidrar till att det uppkommer ett starkt motstånd mot förändringsproces-
ser, till exempel miljötekniska lösningar. Byggprojekt utvecklas också mycket över ti-
den och ses därför som ett dynamiskt kollektiv av olika intressenter, individer och 
professioner som inträder och lämnar projektet vid olika tidpunkter (Glush, 2009). 
Även Josephson et al. (2004), Glush (2006)  och Karrbom Gustavsson (2012) har iden-
tifierat detta problem, vilket bidrar till att helhetsperspektivet ibland saknas. De olika 
individerna kan också ha olika yrkestillhörigheter med dess egna yrkesspråk (Karr-
bom Gustavsson, 2012). Packendorff (2003) menar därför att en projektorganisation 
aldrig kan få samma sociala struktur som den permanenta får över tiden, vilket inne-
bär att lojalitet är svårare att skapa och upprätthålla i projektorganisationer. Packen-
dorff (2003) menar också att medlemmar i en projektorganisation i stort sett blir av-
skurna både socialt och fysiskt från omvärlden. De individer som på grund av en viss 
kompetens fått en plats i projektorganisationen skall ”stänga dörren efter sig”, vilket 
innebär att ytterligare tillträden till projektet inte är önskvärt. På grund av detta ses 
varje projekt som en egen enhet med dess egna kollektiv som tillsammans arbetar mot 
ett gemensamt mål, vilket innebär att de snarare förenas genom projektets praxis än 
den företagsgemensamma (Glush 2009). Projektorganisationen bidrar alltså till att de 
gemensamma föreställningar och institutioner snarare är projektgemensamma än fö-
retagsgemensamma. Konsekvensen leder till att det som anses vara ett legitimt sätt att 
vara eller arbeta på kan skilja sig åt mellan olika projekt. Detta tolkas som en typ av 
kultur inom projekten eller organisationen. 

”Organisationskultur är ett mönster av grundläggande antaganden – uppfunnet, 
upptäckt eller utvecklat av en viss grupp efterhand som den lär sig bemästra sina 
problem med extern anpassning och intern integration – som har fungerat till-
räckligt bra för att bli betraktat som giltigt, och som därför lärs ut till nya med-
lemmar som det riktiga sättet att uppfatta, tänka och känna om dessa problem.” 
(Schein (1985:9) i Jacobson och Thorsvik, 2002)(citerat från Glush 2006) 
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En viktig aspekt inom en organisation är därför dess kultur. Enligt Glush (2006) är 
organisationskultur kopplat till en grupp inom organisationen som delar grundläg-
gande antaganden. Kultur handlar om hur väl individer inom organisationen anpas-
sar sig till vad som är rätt eller fel i förhållande till tidigare situationer. De härleds in i 
vad som anses vara passande för organisationen. Detta är också något organisationer 
kan utnyttja i kontrollavseende genom att sätta en kultur utifrån organisationens in-
tresse. Ju starkare kultur desto starkare kan ledningen av organisationen förlita sig på 
att dess medlemmar agerar i en viss riktning (Glush, 2006). Kulturen bidrar också till 
att medlemmar automatiskt sållar bort information som inte passar in, det vill säga 
information som inte relaterar till tidigare kunskap. På grund av detta kan kulturen 
ses som både något positivt och negativt. Positivt i form av att alla drar åt samma håll 
medan det negativa är att det kan skapas ett starkt motstånd till förändringar eller nya 
lärdomar (Glush, 2006). 

3.1.1 Permanenta organisationen och projektorganisationen 
Samordningen mellan den permanenta organisationen och projektorganisationen 
kommer också med vissa problem, framförallt vad gäller återföringen av kunskap. 
Detta bidrar till att det skapas barriärer som påverkar byggföretagets mer långsiktiga 
miljömål och hur dessa ska implementeras, realiseras och tolkas i projektorganisat-
ionen. För ledningen innebär det att dessa hinder måste överbyggas genom att säker-
ställa att samtliga anställda har relevant kunskap om företagets miljöpåverkan och mål 
(Glush, 2009). Ett problem Glush (2006) identifierat kopplat till kultur är att det skapas 
två isolerade organisatoriska enheter mellan miljömanagementansatsen och besluts-
kulturen i projekten. Dessa använder sig av olika språk som delvis drar åt olika håll. 
Miljömanagementansatsen är centraliserad och toppstyrd medan den andra är decent-
raliserad och autonom. Precis som Josephson et al. (2004) och Karrbom Gustavsson 
(2012) beskriver, agerar projekten skilt från dess organisation, vilket ger upphov till 
strukturella och kulturella motsättningar gällande både praxis och kommunikation. 
Att miljöledningssystemen i hög grad är standardiserade för att fungera och kunna 
jämföras, bidrar ytterligare till att miljöarbetet upplevs som toppstyrt med liten flexi-
bilitet. Glush (2006) menar att detta bidrar till en känsla av att anställda längre ner i 
organisationen inte kan påverka, vilket inte skapar en motivation till proaktivt eller 
engagerat agerande vad gäller dessa frågor i projektorganisationen. Summan av detta 
är att det skapas två olika läger med olika verklighetsbild, där miljöstabens holistiska 
och övergripande bild inte samspelar med de övriga projektmedlemmarnas pragma-
tiska, uppgifts- och situationsbundna samt tidsbegränsade perspektiv. På så sätt 
skapas ett ojämnt förhållande mellan miljö- och projektorganisationen vilket innebär 
en krock mellan två professioner, en stark projektledningsprofession och en svag mil-
jöprofession. Miljöprofessionen förklaras som nästan en “icke-profession”, vilket re-
sulterar i en maktkamp där miljöfrågan oftast blir förloraren. Krocken innebär också 
att det uppstår ett avstånd mellan den som har kunskap om miljön och den som aktivt 
fattar beslut i projektet (Glush, 2006) vilket innebär att det är viktigt att alla projekt-
medlemmar innehar den kunskap som behövs. 
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3.1.2 Kunskapshantering i projektorganisationen 
Att effektivt hantera och dela kunskap innebär flera svårigheter. Eriksson-Zetterquist 
et al (2012) tar upp tre kategorier för kunskapshantering: Organisatorisk kontext, moti-
vation och kognitiva betingelser. Gällande organisatoriska kontexten diskuteras de pro-
blem som uppstår då organisationens kunskap är för heterogen eller för homogen. En 
för heterogen organisationen innebär att det är lättare att ta till sig ny kunskap, då 
kunskapsbredden är större. Däremot kan det bli svårare att dela den informationen 
inom organisationen. En för homogen organisation bidrar till att det finns en risk i att 
individer inte tar till sig information och kunskaper som inte är relaterade till det som 
redan finns. Organisationens beteende styrs således mer av hur arbetet snarare sett ut 
tidigare än att arbeta innovativt. Andra problemet är motivation, och det finns flera 
skäl till att kunskap inte delas på grund att detta. Till exempel så kan individer mot-
sätta sig att dela med sig av konkurrenskraftig kunskap, även om det gäller en intern 
kollega. Mottagarsidan kan också sakna rätt motivering om kunskapen som delas an-
ses vara oprövad eller att det saknas tillit till avsändaren. Den tredje kategorin, kogni-
tiv betingelse, relaterar till att individen måste ha förståelse och förstånd för att kunna 
ta till sig ny kunskap. Mottagaren måste förstå värdet och den nytta som den nya kun-
skapen bidrar till för att kunna ta till sig den på ett effektivt sätt. (Eriksson-Zetterquist 
et al, 2012) Gällande kunskapshantering inom och mellan projekt så finns även här 
flera anledningar till varför projektorganisationer inte effektivt samlar in och använder 
tidigare kunskap från slutförda projekt. Schindler & Eppler (2003) beskriver att tid, 
motivation, disciplin och kompetens är de främsta anledningarna till misslyckandet 
av projektinlärningen.  

På grund av att byggbranschen agerar utifrån en projektorganisation menar Josephson 
et al. (2004) att kunskapshanteringen inte bör ske genom tekniska och administrativa 
system. Istället bör det ske genom personliga möten och praktiska arbetsuppgifter, 
“Learning by doing”. Detta möjliggör en större förståelse mellan de olika profession-
erna och dess kunskaper. Karrbom Gustavsson (2012) menar också att en samordning 
mellan alla aktiviteter och individer är en förutsättning för ett lyckat projektresultat. I 
det stora hela identifieras för lite utrymme mellan olika faser, utrymme i form av ex-
empelvis möten för att diskutera de olika problemen. Konsekvensen av detta är att 
kunskapen avstannar inom projektorganisationen (Josephson et al. 2004). Även Hå-
kansson & Ingemansson (2013) menar på att en stor anledning till att byggbranschen 
har svårt att förändras och förmedla kunskaper är på grund av dess projektorganisat-
ion, vilket innebär att kunskapen förblir hos de involverade i vardera projekt. Detta 
förklaras som en diskontinuitet i kunskapshanteringen, både mellan olika företag men 
också från ett projekt till ett annat. 

Karrbom Gustavsson (2012) har studerat två sätt att förbättra och förnya projektkom-
munikation i syfte att öka återföringen av kunskap mellan olika professioner. Dessa 
sätt är ökad samverkan samt att utveckla tillämpningen av BIM. Enligt Karrbom Gus-
tavsson (2012) uppnåddes samverkan via möten, både formella och informella. Syftet 
med mötena var att överskrida gränser och skapa förtroende mellan de olika profess-
ionerna. De spontana mötena skapades genom ett gemensamt kontor för beställare, 
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utförare och konsulter. Karrbom Gustavsson (2012) menar slutligen att en ökad sam-
verkan skapar en effektivare process där projektdeltagarna erhåller en känsla av ge-
mensamt ansvar.  

Enligt Glush (2006) är det fyra aspekter som samtliga måste tillgodoses för en effekti-
vare kommunikation av just miljöinformation i projekten. De fyra är; auktoritet, profess-
ionell identitet, synlighet samt förutsättningar för meningsskapande och betydelse i och för 
projektet och dess medlemmar. I sin tur skapar detta ett gemensamt ansvar bland pro-
jektgruppens medlemmar, något också Karrbom Gustavsson (2012) anser som viktigt.  
Det andra sättet att förbättra kunskapshanteringen, utveckla tillämpningen av BIM, 
ses som komplement till det Josephson et al (2004) menar, dvs. att kunskap inte bör 
överföras genom tekniska och administrativa system. BIM är en metod som kan an-
vändas istället för de tekniska och administrativa systemen, vilket i sin tur underlättar 
kunskapshanteringen.  Karrbom Gustavsson (2012) menar att genom standardisering 
av informationshanteringen i BIM så skapas en tydlig och planerad kommunikation 
med bestämda beslutsvägar, vilket bidrar till en ökad projektkommunikation. BIM för-
utsätter alltså en tydligare mer hierarkisk organisation, medan ökad samverkan istället 
bygger på en mer informell. Införandet av BIM görs för att öka produktiviteten och 
effektiviteten, man vill alltså åstadkomma samma saker som tidigare fast snabbare. 
Enligt Karrbom Gustavsson (2012) är det inte heller tekniken som hindrar införandet 
av IT-stöd, utan istället organisationen och traditionen. Det är viktigt att kombinera de 
två synsätten, samverkan och BIM, för att på så sätt möjliggöra en bättre kunskaps-
hantering genom en förbättrad projektkommunikation, vilket i sin tur kommer bidra 
till förnyelse av branschen (Karrbom Gustavsson 2012). 

3.1.3 Förändringar i projektorganisationen 
Något Glush (2006) identifierat är att det finns en stark önskan hos projektmedlem-
marna att det som tidigare bestämts i projektplanen ej bör rubbas inom projektets tids-
ram. Förändringar antas påverka projektet negativt och innebära merarbete och för-
dyring, till en sådan förändring räknas miljöarbete. Byggbranschen tenderar att se till-
baka i tiden och använda samma metoder som tidigare gått bra. Ett bra slutresultat 
beror oftast på ett bra och effektivt arbetsflöde genom hela byggprocessen, en tydlig 
“Best-practice formula” (Holzer, 2016). 

Glush (2009) menar också att förändringen mot mer hållbara byggnader inte existerar 
i de olika verktygen eller metoderna. Hon argumenterar istället för att det under de 
senaste åren utförts mycket forskning för utvecklandet av miljöanpassat byggande. 
Forskningen har bland annat berört olika miljötekniska lösningar, analytiska miljö-
verktyg eller värderingsmetoder med syfte att underlätta beslutsfattande. Metoderna 
är framtagna under antagandet att det saknas rutiner och tillvägagångssätt för att 
kvantitativt utvärdera och mäta miljöpåverkan under produktionen. Resultaten gav 
diverse checklistor, simuleringsmodeller, miljödeklarationer och värderingsmetoder 
(exempelvis LCA och miljöledningssystem). Trots dessa framtagna metoder föreligger 
det alltså en brist på entusiasm att ta till sig dessa och använda det i dagliga arbetet. 
Glush (2009) menar därför att det idag saknas en diskussion angående om dessa sy-
stem någonsin kommer vara förenliga med en projektorganisation. Ett exempel på ett 
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verktyg som fått stor genomslagskraft i branschen är miljöledningssystemen. Miljö-
ledningssystem används för att effektivisera och rationalisera en organisations miljö-
arbeten, det är en metod för att styra en minskad miljöpåverkan från organisationen, 
exempelvis ISO 14001 (Miljöledningssystem, 2016). Över 70 % av branschen tycks ar-
beta med detta vilket borde innebära ett mer hållbart byggande där höga krav på ex-
empelvis miljöpåverkan ställs. Trots detta visar forskning som tas upp i Glush (2009) 
studie att det finns stora hinder vid användandet av miljöledningssystemen. Dessa 
hinder är att systemen är för tidskrävande, för kostsamma, bristfällig data vilket inte 
gör dem tillförlitliga samt att det förekommer en generell kunskapsbrist bland använ-
darna. På grund av detta verkar det vara andra faktorer än ”det perfekta verktyget” 
som ligger till grund för att branschen ska bli mer hållbar. Istället tycks det vara av-
ståndet mellan strategi och praktik, företagsintentioner och handling mellan teori och 
verklighet som förklarar den bristfälliga utvecklingen av miljöanpassat byggande 
(Glush, 2009). Att det också uppkommer ett fenomen kallat professionalisering inom 
branschen bidrar också till en högre grad av motstånd till byråkratiska regler (Glush, 
2006). Professionalisering innebär att det är vanligt att de anställda har professionell 
utbildning (Eriksson-Zetterquist et al, 2012). 

3.2 Intressenter i projektorganisationen 
Som tidigare nämnt existerar ett flertal olika intressenter från olika organisationer i en 
projektorganisation. Dessa intressenter har alla olika makt och inflytande i att påverka 
en organisation. Under denna del kommer därför teori om intressenter och intressen-
ters påverkan på organisationer och projekt gås igenom. 

3.2.1 Intressentanalys 
Som tidigare nämnt menar Bakka et al. (2014) att en organisation måste vara ett system 
med välutvecklad arbetsfördelning (komplexitet), med olika regler för samhörighet, 
belöning och interaktion och med en gemensam uppfattning om vilka mål som bör 
uppnås. Däremot kan en organisation ha flera olika typer av mål samt flera typer av 
självständiga syften, vilket innebär att organisationen är pluralistisk. För att påvisa 
detta går det enligt Bakka et al. (2014) att använda sig av en intressentmodell. Intres-
sentmodellen utgår ifrån olika intressenter eller intressentgrupper som deltar och på-
verkar en organisation. Modellen gör det möjligt att undersöka en organisations 
målutveckling, strategi, maktstruktur och maktkamp i och mellan organisationer. 
Några intressenter antas vara starkare då det inte råder jämvikt mellan intressenter i 
en organisation (Bakka et al. 2014). Enligt Westermark (2008) är modellens styrka dess 
enkelhet och att den uppfattas som en trovärdig beskrivning av nuläget som många 
känner igen sig i. 

I en organisation är det viktigt att alla intressenters krav tillgodoses. En intressent kan 
vara vilken aktör som helst – individ, grupp, företag, offentlig organisation, stat, myn-
dighet, kommun etc. - förutsatt att aktören i fråga är angelägen om ett utbyte med 
organisationen (Westermark, 2008). Det är viktigt att organisationen presterar belö-
ningar som är tillräckligt stora för att tillgodose de olika intressenternas krav, vilket 
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också är en organisations viktigaste uppgift för att säkerställa överlevnad (Wester-
mark, 2008). Johnsen har enligt Westermark (2008) utvecklat Rehnmans intressentmo-
dell till att också hantera ett konflikt- och harmonifält. Detta då harmonifältet visar hur 
väl intressenternas mål överensstämmer med organisationens egna samt hur målen 
ska förverkligas. Däremot har intressenter också egna mål och problem vilket kan 
skapa konflikter med övriga intressenter, vilket illustreras med ett konfliktfält. Dessa 
fält ändras också ständigt då intressenternas mål och problem ständigt förändras till 
följd av bland annat anpassningar till externa krav. Detta redovisas också nedan i Fi-
gur 4. 

Genom historien har ett flertal forskare försökt definiera vad en intressent är. Enligt 
Friedman (2006) är det vanligast att klassificera en intressent som en grupp av männi-
skor som tydligt har en relation med organisationen. Samtidigt menar Landin & Olan-
der (2004) att en intressent är en individ eller en grupp som innehar en form av makt, 
i form av antingen hot eller tillgång. Det går också att härleda intressenter till en pro-
cess eller verksamhet där intressenterna är kunder, aktieägare, anställda (både ledning 
och medarbetare), samhälle (såväl myndigheter som de som bor i området) och leve-
rantörer. Dessa intressenter har varierande behov och krav vad gäller en viss process. 
I och med att de kan påverka och därför ha en viss betydelse över verksamhetens pro-
cesser argumenterar Larsson & Ljungberg (2014) att dessa måste tas hänsyn till. Sam-
tidigt måste även intressenternas behov och krav balanseras mot varandra och mot 
kundernas behov och krav (Larsson & Ljungberg 2014). Annars riskerar de olika in-
tressenterna att hamna i konflikt (Westermark, 2008), vilket diskuterats tidigare. Ne-
dan följer de vanligaste intressenterna vad gäller en process enligt Larsson & Ljung-
berg (2014). 

● Kunder 
● Leverantörer 
● Medarbetare 
● Ägarna 
● Myndigheter 
● Kreditgivare 
● Ledningen 
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Figur 4: Överblick över intressentmodellen, där ett exempel på Harmonifält och konfliktfält redovisas. (Bakka et 
al. 2014). 

3.2.2 Vested Interest-Impact Index 
Olander (2006) har analyserat hur olika intressenter eller aktörer påverkar hanterandet 
av ett byggprojekt. I studien framgår det att det inte bara är viktigt att identifiera vilka 
intressenterna är, utan också se över hur stort deras respektive intresse eller mål är 
kontra makt. Detta kan göras på olika vis, bland annat har Bourne & Walker (2005) 
tagit fram ett koncept eller modell kallat vested interest-impact index (ViII). Detta består 
av både parametern intresse i att påverka (v) samt inflytande i att påverka (i). För dessa 
parametrar ges en respektive siffra mellan 1-5, där 5 betraktas som högst. Därefter kan 
vested interest-impact index beräknas genom följande:   

𝑉𝑖𝐼𝐼 = 	
𝑣 ∙ 𝑖
25  

Detta ger en form av visualisering över de två dimensionerna kopplat till en intressent. 
Bourne & Walker (2005) menar att denna metod kan vara användbar för att utforma 
strategier för att få maximalt stöd av intressenterna. Indexets inverkan relaterar med 
respektive intressents intresse i att utöva sitt inflytande. Enligt Landin & Olander 
(2008) kan denna modell jämföras med power/interest matrix, där huvudfrågorna är: 
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● Hur intresserad är intressenten att uttrycka sina förväntningar vad gäller beslut 
i projektet? 

● Vill de påverka? 
● Har de makten att påverka? 

Däremot ger power/interest-matrix modellen endast en form av indikation på intressen-
ters makt (stor eller liten). Bourne & Walkers (2005) modell är enligt Landin & Olander 
(2008) mer användbar då den istället för att bara betrakta makt också ger ett mått för 
vilken nivå olika intressenter eller aktörer har att påverka. Men för att förstå vilket 
inflytande respektive intressent har är det viktigt att gå igenom vad makt är och hur 
det kan framställas, vilket leder oss in på nästa stycke. 

3.1.4 Maktteorier 
Westermark (2008) beskriver att olika intressenter har olika makt att påverka. Makt är 
ett begrepp som är svårt att definiera men grundar sig i vilken grad en intressent eller 
individ kan påverka andra att verka på ett visst sätt. Enligt Westermark (2008) är det 
inte heller klart om makt bör ses som en resurs eller en relation. Inom intressentmo-
dellen är makt en viktig faktor som ofta förbises. Alla intressenter har olika förutsätt-
ningar att påverka på olika sätt. Det kan även finnas intressenter som påverkas men 
som inte har någon makt över huvudtaget och måste därför rätta sig efter sin omgiv-
ning. Ett etiskt dilemma blir då att avgöra hur dessa intressenter ska hanteras (Wes-
termark, 2008). 

Enligt Alvesson (2014) menar Foucault att makt inte kan studeras som någon abstrakt 
egenskap utan den saknar essens och existerar endast i relationer och kunskapsformer 
mellan intressenter. Makt fungerar som effektivast när den inte behöver användas 
utan personer agerar spontant eller frivilligt på ett visst sätt ändå. Användandet av en 
form av rå eller brutal makt ses därför som något ointressant, vilket snarare kan be-
traktas som ett misslyckande. På så sätt förklaras makt som mest relevant vid frånva-
ron av konflikter. Vilket kan användas för att förstå passivitet; varför missnöje inte 
finns, varför krav inte ställs, varför konflikter inte uppstår och varför vissa aktörer 
agerar som auktoriteter som andra följer (Alvesson, 2014). 

Enligt Yukl (1998) (refererad i Bourne & Walker, 2005) finns det tre olika typer av makt, 
vilka är följande: 

● Positionsmakt: En formell makt som innebär auktoritet inom organisationen. 
Den kan utövas genom olika kontrollsystem, bland annat belöningar, bestraff-
ningar eller med hjälp av information. 

● Personlig makt: Denna makt innebär mänskliga relationer som påverkar. Ex-
empelvis vänskap och lojalitet, men kan också innebära en makt i form av ex-
pertis. 

● Politisk mak: En etablerad makt som fungerar genom att koordinera mål och 
medel för att uppnå dessa. Det är också en makt som används genom att kon-
trollera över beslutsprocesser. 
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Däremot menar Greene & Elfrers (1999) att det existerar 7 typer av makt (refererad i 
Bourne & Walker, 2005). Vilka kopplas samman med Yukl (1998) och är följande: 

● Tvingande – Vilket baseras på rädslan av att straffas (Positionsmakt) 
● Kopplingar – Denna makt baseras på ens kopplingar till inflytelserika eller vik-

tiga personer inom eller utanför organisationen (Personlig och Politisk makt) 
● Belöningar – Baseras på att ge incitament eller belöningar (Positionsmakt) 
● Legitimitet – Baseras på vilken position som innehas inom organisationen (Po-

sitions och Politisk makt) 
● Referent – Beror på karaktärsdrag. Exempelvis att vara beundrad (Personlig 

makt) 
● Information – Beror av tillgången till värdefull information (Position, Personlig 

och Politiskt makt) 
● Expertis – Baserat på skicklighet eller ens expertis (Personlig makt) 

3.1.5 Byggbranschens aktörer och deras inflytande 
Denna del kommer fokusera på tidigare studier angående intressenters inflytande i att 
påverka ett projekt. Ett byggprojekt berör ett flertal intressenter där olika kravställare 
både ställs internt och externt, se Figur 5 på nästa sida. 
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Figur 5: Intressenter och kravställning. (Glush, 2009) 

Figur 5 visar hur projektorganisationen berörs genom kravställningar från två olika 
håll. Dels från företagsledningen och interna organisationen men också från externa 
kravställare. De externa intressenterna kan exempelvis vara beställare, externa projek-
törer, leverantörer och myndigheter.  

Håkansson & Ingemansson (2013) har undersökt vilka intressenter som anses vara de 
största drivkrafterna för en förändring av branschen. Undersökningen kom fram till 
att problemet inte ligger specifikt i projektorganisationen utan snarare bristen på sam-
verkan mellan de olika intressenterna i projektet. De företag som hade starkast relation 
med bland annat leverantörer, myndigheter, universitet, beställare etc. hade också den 
bästa produktiviteten (Håkansson & Ingemansson, 2013). Studien utformades genom 
en kvantitativ enkät som skickades ut till 2213 personer med en form av ledarroll i ett 
svenskt byggföretag. Resultatet visade att de största drivkrafterna kommer från ett fö-
retags egna medarbetare, hela 78 % av de tillfrågade menade att dessa aktörer har en 
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stor makt vad gäller förnyelse. Strax efter kom beställarna då 77 % ansåg dessa vara 
en stor drivkraft till förnyelse. I studien framkom också att externa projektörer/unde-
rentreprenörer (31 %), leverantörer (21 %), samt information från myndigheter (13 %), 
vilket innebär att dessa inte ansågs ha vara en stark drivkraft till förnyelse. Gemen-
samma ansträngningar inom företaget sågs inte heller som en stor drivkraft (26 %).  
Information från forskningsinstitutioner hade enligt studien minst inflytande då end-
ast 9 % menade att de var en stor drivkraft till förnyelse.  

Enligt Håkansson & Ingemansson (2013) ses mer samarbete med beställaren som den 
viktigaste utvecklingen till att förnya branschen. Även Havenvid et al. (2016) identifi-
erar beställaren som en stark intressent gällande att påverka andra att arbeta mer in-
novativt. Förändringar i kundkrav ger ett indirekt incitament för inblandade att för-
ändras, både i pågående och framtida projekt. De menar också på att beställarens krav 
inte kan förändras på egen hand utan kraven framkommer främst genom interaktion 
och kunskapsutbyte mellan andra intressenter. 

Trots att leverantörer och underentreprenörer står för omkring 60-70 % av byggföre-
tagens totala volym, gällande både aktiviteter och material (Håkansson & Ingemans-
son, 2013) så ses inte vidare samarbete med dessa som något viktigt. Genom att inte 
utveckla samarbetet begränsas därför byggentreprenadföretagens möjligheter till att 
både påverka och lära sig mer från leverantörerna (Håkansson & Ingemansson, 2013). 
Även Dubois & Gadde (2012) identifierade att leverantörerna inte tycks ha något större 
inflytande. Däremot vill även de gärna se ett ökat samarbete mellan leverantörer och 
byggentreprenadföretag eftersom mer långsiktiga relationer innebär att mer anpass-
ningsbara produkter kan skapas. Idag vill byggentreprenadföretagen undvika ett be-
roende av leverantörer, strategin bygger på att hålla sig till utbytbara leverantörer för 
att på sätt säkerställa flexibilitet på kort sikt. Den projektbaserade verksamheten, med 
konkurrensbaserad upphandling, bidrar också enligt Dubois & Gadde (2012) till att 
den tidigare leverantören blir ifrågasatt inför varje nytt projekt. Genom att inte samar-
beta mer långsiktigt finns det en stor risk i att byggentreprenadföretagen utnyttjar de 
tillfälliga maktövertag de anskaffat sig, vilket ökar risken för konfrontation. Däremot 
menar Dubois & Gadde (2012) att gamla traditioner och arbetssätt är djupt rotade och 
att förändra detta är därför mycket krävande. Synen på beroendeförhållanden som 
uppstått i de mer djupgående relationerna måste omprövas och överges. 

Slutligen menar Ingemansson (2012) att det är de stora företagen som dominerar bran-
schens förnyelse. Förklaringen till detta är att de har ett utbrett internt nätverk som rör 
olika enheter samt ett stort externt nätverk i form av leverantörer, externa underentre-
prenörer, tekniska konsulter, arkitekter med flera. Dessa nätverk, tillsammans med de 
övriga resurserna, möjliggör en mer långsiktig och omfattande förnyelse, både på ett 
tekniskt och organisatoriskt plan.  
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4. Metod 
I denna del förklaras de metoder som valts för att uppnå syftet med studien. Här argumenteras 
för de val som gjorts för studien samt hur den genomförts. 

4.1 Utformning 
Under denna studie har en kvalitativ forskningsstrategi använts. Strategin lämpar sig 
vid ett induktivt arbetssätt där ny teori genereras. Den lämpar sig också för forskning 
som syftar till att öka förståelse för enskilda fenomen, attityder eller idéer, vilket denna 
studie gör. Som forskningsdesign väljs fallstudiedesign, detta på grund av att den ofta 
ger en god indikation på ett större sammanhang (Alvehus, 2014) och med tanke på 
studiens tidsbegränsning anses fallet (som är ett avgränsat system) som ett lämpligt 
studieobjekt. Enligt Bell & Bryman (2013) används fallstudiedesign oftast för att belysa 
unika drag vid ett visst fall, vilket kallas ett idiografiskt synsätt. Fallstudien är genom-
förd på NCC och deras avdelning Teknik och Hållbarhet som tillhör affärsområdet Buil-
ding. 

För att besvara frågeställningarna och uppfylla syftet gjordes först och främst en litte-
raturstudie, därefter användes metoderna intervjuer och fokusgrupp. Metodvalen mo-
tiveras närmare nedan. 

4.2 Insamling av empiri 
Empirin i denna studie består av både primär- och sekundärdata. Primärdata är data 
som skapats i syfte för studien via till exempel intervjuer, enkäter eller fokusgrupper. 
Sekundär information är information som insamlats från en annan studie men som 
anses vara relevant i den studie som utförs.  

Sekundärdata samlas in genom analys av rapporter från myndigheter, organisationer 
och institutioner. Dessa rapporter är framtagna från de aktörer som är ledande inom 
branschen inom hållbarhet och LCA idag. Exempel på dessa aktörer är Svenska Miljö-
institutet (IVL), Boverket och Sweden Green Building Council (SGBC). Denna information, 
tillsammans med det teoretiska ramverket, har legat till grund för de intervjufrågor 
som tagits fram till genereringen av primärdata. 

Primärdata har främst genererats genom semi-strukturerade intervjuer. Semi-struktu-
rerade intervjuer innehåller ofta olika teman och färre frågor. Det handlar om att få 
respondentens berättelse och erfarenheter snarare än att få exakta svar på uppställda 
frågor. Då problemområdet är utbrett och innehåller flera olika aktörer ansågs det av 
vikt att ge respondenten en viss grad av frihet att uttrycka sina personliga erfarenheter 
och åsikter. Av denna anledning ansågs semi-strukturerade metoder som ett lämpligt 
medel i insamlandet av empirin. Intervjuerna delas därmed upp i olika teman med 
öppna frågor tillhörande varje tema. De börjar i regel med en genomgång av personens 
bakgrund och arbete idag. De går sedan vidare med att diskutera djupare teman om 
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LCA och de utmaningar som identifieras utifrån det individuella perspektivet. Dennes 
perspektiv varierar från till exempel forskning, myndighetsarbete, internt på NCC el-
ler andra affärsområden. Olika teman valdes för att möjliggöra frihet hos responden-
ten att leda frågorna åt ett håll denne ansåg relevant.  

För att etablera en helhetsbild av branschen samt användandet av LCA intervjuades 
initialt både forskare och individer på myndigheter som tagit fram branschövergri-
pande rapporter och undersökningar. Dessa personer valdes eftersom de frekvent 
återkom i aktuella rapporter inom ämnet från ansedda myndigheter, institutioner och 
universitet. Således ansågs de ha en hög kompetens och ansågs som trovärdiga källor 
med olika perspektiv inom området. Tillsammans med intervjuer gällande nuläget i 
branschen och litteraturstudien togs intervjufrågor till interna aktörer inom NCC fram. 
De interna aktörerna inom NCC valdes utifrån deras olika roller inom LCA och håll-
barhetsarbetet på företaget. Olika roller valdes för att få flera perspektiv på frågan. 

Intervjuer genomförs via telefon och fysiskt närvarande (i grupp och individuellt).  
Dessa metoder har både för- och nackdelar och nedan presenteras hur studiens inter-
vjuer har gått till i förhållande till det: 

● Intervju i person: I den mån det är möjligt är målet att intervjuer bör ske per-
sonligen. En del forskning har påvisat att fysiska intervjuer ger en högre svars-
frekvens och forskaren har också möjlighet att reagera på fysiska reaktioner hos 
respondenten. En fysisk intervju är också i regel längre än en telefonintervju 
och kan därmed bidra med mer information (Bryman & Bell, 2013). I denna stu-
die genomfördes följande intervjuer med fysisk närvaro: 

o Boverket: Gruppintervju med 3 personer i Karlskrona. 
o Forskare inom LCA vid Chalmers Tekniska Högskola: Intervju i Stock-

holm. 
o Teknisk expert på NCC: Intervju i Uppsala. 
o LCA-expert på NCC: Intervju i Solna. 

● Intervju per telefon: Telefonintervjuer har valts då avstånden varit för långa el-
ler om respondenten själv föredrog metoden. Telefonintervjuer är fördelaktiga 
då respondentens svar inte påverkas av fysiska faktorer som kön, ålder eller 
klass. Det är också fördelaktigt då det är enklare att samordna en telefonintervju 
än en fysisk intervju (Bryman & Bell, 2013). De telefonintervjuer som genom-
fördes under studien var följande: 

o Doktor i byggnadsteknik och nuvarande utvecklingskoordinator inom 
LCA och klimat på NCC 

o Doktorand på avdelningen byggnadsfysik vid Lunds universitet 

Som komplement till intervjuerna genomförs även en fokusgrupp. En fokusgrupp är 
ett möte där personer under en begränsad tid diskuterar olika ämnen. Diskussionen i 
fokusgruppen för studien delas upp i tre olika teman som relaterar till forskningsfrå-
gorna. Första ämnet gällde NCC:s organisationsstruktur och dess projektorganisation. 
Andra ämnet handlade om organisationskultur. Sista ämnet behandlade intressen och 
maktförhållanden mellan olika intressenter i branschen. 
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En fokusgrupp genomförs oftast mellan 1-3 timmar och diskussionen leds av en mo-
derator (som i detta fall är en av forskarna) (Alvehus, 2014). Moderatorns främsta roll 
är att se till så att leda diskussionen framåt, undvika irrelevanta sidospår samt se till 
att även mer tystlåtna deltagare får utrymme att uttrycka sig. Fokusgruppen i denna 
studie genomfördes under två timmar där moderatorn ledde diskussionen mellan de 
tre teman som behandlades. Alvehus (2014) beskriver att metoden kan svara djupare 
på hur attityder formas och uppkommer och inte bara vilka attityder som finns vilket 
kan ge värdefull data som enskilda intervjuer inte uppnår i samma grad. Fokusgrup-
pen genomfördes sist av den insamlade empirin med anledning av att den anses kräva 
en djupare förståelse kring ämnet. Gruppen bestod av interna aktörer på NCC: 

● Inköpsansvarig  
● LCA-expert  
● VDC-koordinator  
● Projekteringsledare  

Respondenterna som valdes till fokusgruppen var de som identifierats som nyckelper-
soner gällande kommunikationen i LCA-arbetet för ett projekt. För att inte öppenhet 
ska hämmas på grund av hierarkiska nivåer valdes respondenterna ut efter olika 
funktioner som inte ansågs ha någon nämnvärd hierarki mellan varandra. Detta då 
hierarki kan hämma diskussionen, exempelvis att en underordnad inte vill eller vågar 
uttala sig öppet när en överordnad är närvarande (Alvehus, 2014). Fokusgruppen do-
kumenterades med hjälp av inspelning som sedan transkriberades. 

4.3 Analys av empiri 
Analysen av empirin inleddes med att analysera de olika organisatoriska aspekter som 
har en påverkan på arbetet, bland annat organisationsstruktur, organisationskultur, 
förändring och kunskapshantering kopplat till LCA. Slutligen analyserades även in-
tressenter i LCA-processen och deras respektive påverkan, både inflytande- och in-
tresse i att påverka. Analysen utgår ifrån forskningsfrågorna som tidigare presente-
rats. 

4.4 Studiens trovärdighet 
Forskare har argumenterat för att kvantitativ forskning och kvalitativ forskning inte 
kan utgå från samma parametrar då vissa anser att dessa skiljer sig åt. Kriterier för 
validitet och reliabilitet för kvantitativ forskning kan inte appliceras på kvalitativ 
forskning eftersom dessa kriterier anses förutsätta existensen av en absolut sanning. 
Istället har metodforskare tagit fram alternativa tolkningar för validitet och reliabilitet 
för att bättre passa in på kvalitativ forskning (Bell & Bryman, 2013). Dessa tolkningar 
och hur denna studie beaktat dem förklaras nedan: 

Tillförlitlighet: Tillförlitligheten hos ett resultat är hur väl resultaten kan anses san-
ningsenliga och rimliga. För att nå en hög tillförlitlighet i denna studie har information 
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från flera olika oberoende källor använts som underlag. Flera av källorna är från le-
dande forskning inom ämnet från olika institutioner och myndigheter vilket bidrar till 
tillförlitligheten. 

Överförbarhet: Överförbarhet är kvalitativa forskningens motsvarighet till extern vali-
ditet det vill säga hur väl resultatet kan generaliseras. Gällande kontexten för Sverige 
som avgränsning har studien tagit hänsyn till många olika faktorer och intressenter 
vilket bidrar till överförbarheten. Valet av respondenter grundar sig i att dessa är i 
framkant inom forskningen och deras gemensamma bidrag till studien gör att över-
förbarheten ökar. Gällande den interna kontexten på NCC valdes fokusgrupp som 
komplement till intervju då det ger en indikation på verkligheten i en större kontext.  

Pålitlighet: Pålitligheten hos en kvalitativ studie avser chansen att liknande resultat 
framkommer om studien genomförs vid ett annat tillfälle. Detta kriterium påminner 
om det som kallas reliabilitet inom kvantitativ forskning. Bell & Bryman (2013) menar 
att forskare som ska undersöka pålitligheten på sin kvalitativa studie måste erhålla ett 
granskande synsätt. Därför bör faser i projektet dokumenteras och sedan redogöras så 
att en extern granskare kan bedöma kvaliteten på studien och i vilken grad slutsat-
serna är relevanta. I denna studie dokumenterades forskningsprocessen veckovis sam-
tidigt som två handledare granskade studiens pålitlighetsgrad. Detta skedde främst i 
slutet av studien då helhetsbilden av arbetsgången och slutsatserna fanns tillgängliga. 

Konfirmering: Detta Motsvarar objektivitet i en kvantitativ studie, det vill säga 
huruvida forskaren eller forskarna frångått personliga åsikter och värderingar till för-
mån för studien. Forskaren måste alltså kunna påvisa att studien genomförts med ett 
neutralt förhållningssätt. Denna studie använde tidigare forskning som bas för de in-
teraktiva metoder som använts (intervjuer och fokusgrupp). Detta är tänkt att reducera 
risken för att personliga synsätt och värderingar påverkar utfallet. 

4.5 Källkritik 
Den främsta informationskällan till studien är vetenskapliga rapporter och böcker. Al-
vehus (2014) anser att dessa har högsta trovärdighet när det gäller sekundärkällor. I 
den mån det gått har originalkällor uppsökts för att inte vara beroende av tolkningar 
som andra författare har gjort. Om detta inte gått har sekundärreferering gjorts. Al-
vesson och Sköldberg (2008) anser att svagheten med sekundärreferering är att tolk-
ningen som en författare gör av en annans verk är i någon mening subjektiv och sam-
manhanget kan skilja sig. En originalkälla ska också anses vara mer värdefull än en 
sekundärkälla (förutsatt ceteris paribus-klausulen; ”allt annat lika”) (Alvesson & 
Sköldberg, 2008). 

Sekundärdata som används i empirin från myndigheter och institutioner är från aktu-
ella rapporter. Detta för att kartlägga ett uppdaterat nuläge av ämnet. Vikten av att 
använda nutida källor har varit genomgående i hela studien då flera delar behandlar 
aspekter som är aktuella och i förändring. En nutida källa ska alltid betraktas som mer 
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värdefull enligt Alvesson och Sköldberg (2008) (återigen enligt ceteris paribus-klausu-
len). De myndigheter och institutioner som rapporterna är utgivna av är från källor 
som anses ha högt anseende inom branschen och ämnet. Därför anses de också som 
trovärdiga informationskällor. 

4.7 Etiskt förhållningssätt 
Inom samhällsforskningen diskuteras etiska principer som bör följas när en studie ge-
nomförs. Dessa principer har delats upp i fyra delar av Diener & Crandall (1978) (re-
fererad i Alvesson & Sköldberg, 2008) och innefattar följande: 

• Skada för deltagaren 
● Samtyckeskravet 
● Intrång på privatliv 
● Falska förespeglingar 

Alla som kontaktades för intervju blev initialt meddelade via mail där studiens syfte 
presenterades samt vilka typer av ämnen intervjun ämnades behandla. Därefter till-
frågades respondenten om de samtycker till inspelning av intervjun och har även in-
formerats om syftet med inspelningen. Då respondenten alltid vetat om syftet och får 
medge samtycke minskades risken för att respondenten har upplevt att de blivit inter-
vjuade under falska förespeglingar. Om slutprodukten inte matchar det respondenten 
fick uppfattning om då intervjun genomfördes behåller denne rätten att frånsäga sig 
deltagandet. I sådant fall, i samråd med respondenten, raderas inspelat material och 
inget som denne inte vill ska användas tas bort ut slutrapporten.  

Studien berör endast frågor gällande professionella roller och erfarenheter. Detta gör 
att faktorer som kan inkräkta på privatliv inte anses som något som kan resultera i ett 
etiskt dilemma. Av den anledningen har inkräktning på privatliv inte beaktats i större 
grad vad gäller metodvalen.  
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5 Empiri 
Denna del presenterar den insamlade empirin. Delen börjar med att gå igenom NCC och deras 
organisation. Därefter redovisas hur NCC Building arbetar idag med LCA samt hur de skulle 
kunna arbeta mer proaktivt. Avslutningsvis kommer olika intressenter, både externa och in-
terna, gås igenom. Dels vilken roll de har inom LCA men också vilken påverkan respektive 
intressent har. 

5.1 NCC 
Studien är genomförd som en fallstudie på byggentreprenadföretaget NCC. NCC är 
ett av Sveriges ledande och största byggföretag med cirka 4 % av marknaden. Företa-
get är främst verksam i norden och profilerar sig med sin vision som ett företag som 
vill arbeta med de bästa hållbara lösningarna. NCC:s storlek och deras uttalade mil-
jöprofil gör att de har både en central roll och ett ansvar gällande hur branschen ut-
vecklas mot effektivare LCA. 

5.1.1 Organisation 
NCC är uppdelat utefter fyra olika affärsområden; Industry, Infrastructure, Property De-
velopment och Building (studien är genomförd på Building). Under affärsområdet Buil-
ding är det därefter en ny uppdelning utifrån de olika länder NCC är verksamma 
inom, exempelvis SE (Sverige). Building SE har därefter olika stabfunktioner utanför 
den operativa verksamheten, bland annat HR och Business & Development. 

 
Figur 6: NCC Building SE 

Under de gröna respektive divisionscheferna är sedan NCC organiserat utifrån loka-
lisering, exempelvis Uppsala, Gävle/Dala och Stockholm. Där i sin tur återfinns mycket 
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av den operativa verksamheten hos de enskilda lokalkontoren, exempelvis olika pro-
jektchefer. Under den orangea boxen Business & Development identifieras därefter flera 
nya stabfunktioner, exempelvis Teknik & Hållbarhet, se Figur 7 nedan. 

 
Figur 7: Business & Development 

Denna stab har flertalet funktioner som är uppdelat utifrån både funktion och lokali-
sering. LCA-beräkningarna utförs av en person på Teknik & hållbarhet och tillhör i sin 
tur avdelningen Byggnadsfysik/Energi. 

5.1.2 Hållbarhetsarbete 
NCC presenterar sitt hållbarhetsarbete enligt ett ramverk som grundar sig i miljö, 
social och ekonomisk hållbarhet. Arbetet ska verka för nedanstående:  

● Miljömässig hållbarhet 
○ Cirkulära flöden. 
○ Hållbara material. 
○ Minska avfall. 

● Social hållbarhet 
o Öka livskvalitet för samhället i stort, kunder och medarbetare. 
o Stärka inflytandet i lokala samhällen. 
o Öka social inkludering vid upphandling. 
o Jämställdhet och mångfald bland anställda. 

● Ekonomisk hållbarhet 
o Ingen korruption, sunda affärer. 
o Hållbara inköp. 
o Kontroll och transparens i leverantörskedjor. 

5.1.3 Kunskap- och förändringshantering kopplat till hållbarhet 
För att motverka att kunskaper inom hållbarhet går förlorat samlas kompetensen, 
såsom exempelvis miljösamordnare, LCA-expert, energiberäknare, under den centra-
liserade staben Teknik & Hållbarhet. Teknik och hållbarhet finns utlokaliserade i Stock-
holm, Göteborg och Malmö. Staben agerar som ett stöd till många av NCC:s projekt. 
Stödet är i form av bland annat energiberäkningar, konstruktion eller LCA-beräk-
ningar. Genom att hålla det intakt och inte sprida ut denna avdelning på respektive 
lokalkontor kan kunskap återföras till staben och dess medlemmar. Personliga möten 
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identifieras också mellan stabens medlemmar, dels samlades de flesta både under ge-
mensamma luncher och kafferaster. Mellan de olika kontoren Stockholm, Göteborg 
och Malmö finns det också ett nära samarbete där de kontinuerligt träffas, inte minst 
under en årlig skidresa. Under fokusgruppen framkom också att det är en av anled-
ningarna till denna struktur. Det har även internt på NCC beslutats att energiberäk-
ningarna i först hand bör utföras av någon på Teknik och hållbarhet och alltså ingen 
extern aktör. På så vis underlättas återkopplingen på energiuppföljningen vilket bidrar 
till underlättar kunskapshanteringen inom organisationen. 

Däremot uppkommer att arbetsmetoder är svåra att sprida. Exempelvis fungerar Pro-
jektstudio bra på vissa orter medan det på andra orter inte fungerar som den ska, såle-
des ansågs det vara svårt att sprida kunskap om arbetsmetoder till hela organisat-
ionen. Det som framkommer som viktigt vid spridandet av kunskap är att uppföra 
staber kring strategiska områden som NCC vill utveckla, vilket i sin tur möjliggör er-
farenhetsutbyte mellan personerna. Det är även på detta sätt de vill att det nuvarande 
LCA-arbetet ska utvecklas. Tidigare fanns, i stort sett, endast kunskapen gällande ut-
formningen av LCA för byggnader hos en person. Personen i fråga bytte arbetsgivare, 
vilket innebar att kunskapen till viss del gick förlorad. Numera byggs kunskapen upp 
igen med ambition att fler ska lära sig och därför inte vara lika beroende av en enstaka 
person. Idag är det två personer som arbetar med LCA-beräkningar, dessa personer är 
utlokaliserade i Göteborg och Stockholm. De förs också ett närmare samarbete med 
övriga Building, exempelvis Finland (FI). 

Vad gäller förändringar i form av miljötekniska lösningar tycks den stora faktorn vara 
ifall förändringarna genererar ett värde till NCC:s kund eller inte. När NCC själva age-
rar beställare tycks den stora drivkraften existera i vad som genererar störst värde till 
fastigheten då den ämnas att säljas. Kan en konkurrensfördel genereras så finns det 
inget som hindrar en förändring, trots eventuellt merarbete. Däremot framkommer det 
att vissa discipliner anses som viktigare än just hållbarhetsaspekten. Exempelvis måste 
byggnadens konstruktion och utformande möta både hållfasthet- och brandföreskrif-
ter, vilket gör att dessa aspekter prioriteras. 

5.1.4 Byggprocess och projektering 
NCC presenterar sin byggprocess enligt Figur 8 nedan. Om LCA-beräkningar är be-
ställda för projektet sker detta under projekteringsskedet.  

 
Figur 8: Processkarta över NCC:s byggprocess. 
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NCC arbetar med egna verktyg för att på ett enkelt sätt öka samverkan mellan bestäl-
lare och NCC. Under projekteringen används en metod kallat projektstudio vilket inne-
bär att projektets nyckelaktörer arbetar tillsammans. Projekteringsskedet kan liknas 
vid produktutveckling för en byggnad, vilket innebär att tänka ut och utforma en 
byggnad samt beskriva det så att det kan framställas. De insatser som är avgörande 
för den blivande byggnaden består av teknisk konstruktion och formgivning. På NCC 
anses projekteringen viktig då det skapar de rätta förutsättningarna för både produkt-
ion och framtida bruk eller förvaltning. Produkten eller byggnaden utvecklas konti-
nuerligt med syftet i att skapa så bra underlag som möjligt för produktion, kalkyl och 
inköp, allt utefter kundens krav. Under projekteringen är det också viktigt med åter-
kommande avstämningar med både kund och myndigheter för att på så sätt säker-
ställa att produkten överensstämmer med deras förväntningar. 

5.2 LCA-processen på NCC Building 
Denna del går igenom hur NCC Building arbetar med LCA samt hur ett mer proaktivt 
förhållningssätt kan utformas. Därefter kommer även de olika intressenterna av LCA-
processen gås igenom, både externa och interna. Detta för att kartlägga både deras roll 
och kunskap men också deras inflytande och intresse i att påverka. 

Precis som branschen har centrala intressenter som har koppling till LCA så finns det 
även interna aktörer inom NCC som också har en del i LCA-arbetet. Anläggningssidan 
(Infrastructure) tycks också kommit längre än byggsidan (Building) vad gäller mer 
proaktiva LCA-beräkningar. En stor del till detta är på grund av Trafikverkets krav-
ställning. Vid intervjun med LCA-expert 1 (som tillhör Infrastructure) uppkom ett fler-
tal intressanta lärdomar som uppkommit under deras arbete. Bland annat är det vik-
tigt att förbereda alla aktörer, alltifrån inköp och leverantörer, för att på så sätt kunna 
hantera frågan i ett tidigare skede. Nedanstående aktörer identifierades som viktiga 
för det fortsatta arbetet med LCA på NCC Building, framförallt vad gäller arbetet med 
en bättre och mer proaktiv process:  

• LCA-expert: Den person som genomför och presenterar LCA till olika intres-
senter inom projekt som har LCA som krav. 

• Projekteringsledare: Ansvarar för styrningen av projektet och har som uppgift 
att se till att tidsmässiga, ekonomiska, tekniska och funktionella krav uppfylls. 

• Inköpsansvarig: Ansvarig för inköp och kontakt med leverantörer. 
• VDC-koordinator: Agerar som specialiststöd gällande VDC till olika projekt 

inom avdelningen koordinatorn verkar i. 

För att kunna påvisa hur de interna aktörerna relaterar till varandra kartläggs de över-
gripande kommunikationsvägar som finns mellan dem. Tillsammans med en teknisk 
expert på NCC kunde följande förenklade Figur 9 över kommunikationen tas fram: 
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Figur 9: Kommunikation under projekteringen. 

I Figur 9 illustreras att både VDC-koordinator och projekteringsledare har en central 
roll i hur information hanteras och delas. LCA-experten kommunicerar till VDC-koor-
dinatorn vilken information som önskas. Till exempel så kan inköpsansvarig ställa 
krav på att leverantörer ska lägga in miljövarudeklarationer på sina produkter för att 
underlätta LCA-beräkningen. VDC-koordinatorn kontaktar då inköpsavdelningen 
som har kontakt med leverantörerna. Vill LCA-experten ställa krav på att till exempel 
konstruktörer lägger in rätt information för LCA i BIM måste VDC-koordinatorn kom-
municera LCA-expertens krav till projekteringsledare som i sin tur kontaktar ansva-
riga projektörer. Utmaningen är att effektivt kommunicera mellan dessa funktioner 
och ställa rätt krav så att den önskade informationen för LCA finns med i alla system 
och modeller. Alla måste dra åt samma håll. 

Övergripande är LCA-processen hos NCC relativt ny, vilket gör att de inte hunnit eta-
blera en utvecklad process för hur arbetet med LCA ska se ut. Det är under de senaste 
åren som LCA växt fram då kraven från beställare ökat. På NCC Building är således 
det nuvarande syftet med LCA att mestadels lära sig mer om dess process för att på så 
vis utveckla en större kunskapsbank. Genom detta är tanken att överföra kunskaperna 
tillbaka till organisationen. Samtidigt skapas också en uppfattning kring vilka bygg-
nadselement eller material från en byggnad som ger störst påverkan och också där 
fokus för arbetet bör ligga. I slutändan är således målet att kunna sänka sina utsläpp 
genom att arbeta mer proaktivt i framtiden. Eftersom den tidigare kunskapen försvann 
i och med att en person slutade på NCC, är processen för tillfället i ett lärande stadie. 
För tillfället arbetar LCA-expert 2 med två projekt, definierat Projekt 1 och Projekt 2. I 
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Projekt 1 kom LCA-expert 2 in tidigt vilket ansågs vara en fördel. Svårigheten identifie-
rades i att metoden i sig både var ny för LCA-expert 2 samt övriga projektmedlemmar 
vilket gjorde att processen inte ansågs helt optimerad. Projekt 1 agerar därför som ett 
mer lärande projekt för att utöka kunskapen till nästkommande. I detta projekt finns 
det inte heller ett miljöcertifieringssyfte utan kunden efterfrågar detta för att också 
kunna lära sig mer samtidigt som ett referensvärde till nästkommande projekt fås. På 
grund av detta delas också kostnaderna för LCA mellan de båda aktörerna. Projekt 1 
har uppkommit via en extern beställare. 

I Projekt 2 agerar NCC själva beställare, där projektet inkommer från deras affärsom-
råde ”PD” (Property Development). I detta projekt utförs LCA i miljöcertifieringssyfte 
(miljöcertifiering BREEAM). Först i systemhandlingsskedet (vilket är skedet när syste-
men projekteras, exempelvis konstruktions- och installationssystem) blev LCA-expert 
2 involverad och utförde sina beräkningar. I detta skede kan det vara svårt att få en 
direkt påverkan på projektet, däremot finns det också stora svårigheter med att 
komma in tidigare då det existerar en stor osäkerhet. Eftersom det inte heller finns 
erfarenhet från tidigare projekt så är det svårt att basera sina antaganden på något. 

Ett problem LCA-expert 2 identifierat är att resultatet av LCA inte är vägledande i större 
grad utan i utförandet jämförs i princip bara två olika byggelement eller material och 
deras utsläpp eller påverkan. Miljöcertifieringen ”BREEAM”s utformning gör att ana-
lysen kan utföras på “godtyckligt” alternativ, dvs. kan jämförelsen ske mellan ett klart 
sämre alternativ vilket inte innebär en speciellt stor uppoffring. I sin tur leder detta till 
bara en siffra på ett visst utfall som därefter inte reflekteras kring, vilket inte bidrar till 
förbättringar. Generellt tycks också kostnaden av material eller byggelement vara en 
större faktor vid beslutsfattande, vilket innebär att LCA-beräkningen inte tycks ha nå-
gon direkt effekt. Detta är också något som uppkommer som ett problem under inter-
vjun med LCA-expert 2, där det uppkom en förhoppning i att LCA-beräkningen så 
småningom ska kunna leda till att beslut tas genom en sammanvägning mellan pris 
och LCA. 

Det är viktigt att återigen påpeka att den nuvarande LCA-processen är ny hos de in-
blandade vilket gör att de redan nu tagit till sig lärdomar till nästkommande projekt. 
Enligt LCA-expert 2 är NCC numera mer förberedda och kan därför bryta ner komplex-
iteten så att det blir mer hanterbart. LCA-experten måste också utgå från sin erfarenhet 
och kunna sätta upp systemgränser utifrån vad som faktiskt gör en påverkan. 

Ett problem i att bli för aktiva i tidiga skeden är att LCA har en begränsad del av bud-
geten för ett projekt. ”Ingen här jobbar gratis” – LCA-expert 2, vilket innebär att olika 
projektmedlemmar inte alltid har möjligheten att avsätta tid i alltför tidiga skeden. De 
motsättningar som upplevs inom organisationen gällande LCA-arbetet är frågor kopp-
lade till just budget och tidplan. Exempelvis är en projektchef ansvarig för tidplan och 
budget vilket därför kan innebära ett motstånd till LCA förutsatt att det inte funnits 
med på agendan från start. Det är därför viktigt att det finns en tydlig budget för LCA 
från början av projektet så att detta arbete inte bekostar någon annan, vilket i sig mot-
verkar konflikter med övriga projektmedlemmar. Problematiken i att också komma in 
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i ett alltför tidigt skede är att det egentligen inte säger så mycket, utan det behövs ett 
referensvärde att förhålla sig till. Genom att ha börjat utföra LCA-beräkningar så 
skapas också olika referensvärden som därför kan ligga till grund för nästkommande 
projekt. 

Ett annat hinder som uppkommit för LCA-expert 2 är att beräkningarna beror av 
många olika faktorer. Bland annat är programvaran  som används av betydelse, vilken 
typ av indata som används, vilken EPD som används (EPD:er kan skilja sig åt bero-
ende på vem som utfört dem). Detta gör det svårt för branschgemensamma initiativ. 
Det uppkommer också att det finns andra faktorer att ta ställning till för att faktiskt 
göra aktiva val vad gäller LCA. Bland annat finns också parametrar som kostnader 
och tid som också är väldigt viktiga för projektet. Det ska helt enkelt mycket till om ett 
konkret beslut ska tas kontra andra högre ställda krav. Även LCA-expert 1 menar att 
LCA är en så liten del kontra andra krav, det är svårt att förändra NCC:s arbetssätt 
utifrån LCA. Risken är att branschen i framtiden inte ställer samma krav som NCC då 
anpassat sina processer till, vilket innebär att NCC måste förändras igen. Därför bör 
NCC, enligt LCA-expert 1, anpassa sina processer i takt med omvärlden. 

LCA-expert 2 belyser också fördelarna i att ha hela ”Teknik och hållbarhet” under en 
och samma stab då alla enklare kan hjälpas åt och dela erfarenheter till skillnad mot 
om alla individer befunnit sig på olika lokalkontor ute i landet. Det framkommer också 
(förutsatt att projektet vill utforma en LCA) att det är viktigt att komma ut tidigt i 
projekten och visa upp sig och kommunicera vad som ska göras. Om kommunikat-
ionen är bristfällig från början finns det en risk i att LCA-experten blir motarbetad. 
Personlig interaktion möjliggjorde en bättre kommunikation vilket ansågs vara en för-
utsättning för att samarbetet skulle bli så bra som möjligt. Att också möjliggöra per-
sonliga möten sågs som något viktigt då det motverkar missförstånd vid alternativa 
och framtida mejlkonversationer. Kommunikationen underlättar också för de övriga 
professionerna att förstå varför LCA är viktigt och hur deras arbete kan bidra till att 
bättre val görs, ur en LCA-synpunkt, vilket också motverkar konflikter. 

Slutligen bör ändå belysas att LCA utformas nästintill uteslutande på grund av krav 
på miljöcertifiering. Således bör projekt 1 ses som något unikt och inte något vanligt 
förekommande. 

5.3 LCA inom branschen 
Såväl kunskapsläget samt intresset och inflytandet skiljer sig åt bland branschens in-
tressenter. Vilket innebär att de intressenter med störst kunskap kanske inte har det 
största inflytandet, eller intresse, i att kunna påverka utformandet av LCA-beräk-
ningar. Genom att kunskapsläget också skiljer sig åt innebär att det är svårt att arbeta 
proaktivt med LCA då det är svårt för andra intressenter att följa upp eller kritiskt 
förbättra byggnaden. Det finns också utmaningar, exempelvis informationsinsamling 
och kommunikation, som bidrar till svårigheter med utförandet av LCA. 
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5.3.1 Intressenter 
Denna del introducerar de viktigaste intressenterna för LCA-processen och hur deras 
roll förhåller sig till varandra. Avsnittet kommer både förhålla sig till interna samt ex-
terna intressenter. Externa intressenter är de som ligger utanför NCC men ändå har ett 
intresse i och/eller påverkan på hur arbetet inom NCC fungerar och utvecklas inom 
bland annat LCA och hållbarhet. 

När inflytande och intressen gås igenom är det viktigt att påpeka att detta förhållande 
är vid fall där NCC inte själva agerar som beställare. Inflytande och intressen är också 
kopplat till framförallt LCA-processens utformning. 
Boverket 

Boverket är den förvaltningsmyndighet i Sverige som hanterar frågor gällande byggd 
miljö, förvaltning, hushållning med vatten- och markplanering, boende och bostadsfi-
nansiering, samt fysisk planering. Dessa frågor hanteras genom framtagande av före-
skrifter, administration av statliga medel, utredningar och analyser samt tillsyn över 
att plan- och bygglagen, PBL (den lag som reglerar planläggning av byggande, vatten 
och mark) efterföljs. Boverket har också som uppdrag att verka för spridningen av 
kunskap inom byggsektorn (Boverket, 2017). Boverket har således en stor roll i håll-
barhetsarbetet. 

I dagsläget vill Boverket att marknaden i första hand ska arbeta för att öka användan-
det av LCA. De ser lagstiftning som en sista utväg ifall det sker ett så kallat marknads-
misslyckande. Ett marknadsmisslyckande innebär att marknaden inte själva kan han-
tera frågan på ett effektivt sätt och i så fall måste andra åtgärder införas. I rapporten 
miljö- och klimatanpassade byggregler (2016) kommer Boverket fram till en punktlista för 
hur de initialt vill arbeta med frågan. I listan påvisas att branschdialoger och idéskrif-
ter för LCA är det första steget att ta för att på så sätt lyfta frågan och skapa medve-
tenhet. Om detta inte skulle visa sig vara effektivt blir nästa steg att utreda hur regel-
verk för användandet av LCA kan utformas. Ett regelverk anses vara sista utvägen av 
flera anledningar då det innebär flera komplikationer. Bland annat har byggbranschen 
idag redan många regler och lagkrav. Det blir också svårt att på ett rättvist sätt ställa 
krav på LCA då branschen till största del utgörs av små och medelstora företag. Lag-
krav på till exempel LCA kan leda till att större företag med mer resurser har råd att 
arbeta och etablera effektiv LCA medan mindre aktörer hamnar efter. Detta kan leda 
till en snedvriden konkurrens inom branschen som Boverket måste ha i åtanke när alla 
typer av lagkrav sätts. 

Boverkets inflytande i att påverka LCA-processen hos NCC ses som stor. Skulle de 
ställa krav på att utföra LCA i tidigare skeden hade NCC tvingats justera sin process. 
Enligt Inköpsansvarig har Boverket troligtvis störst makt av intressenterna. Makt i form 
av att sätta upp ramar och regler då det är Boverket som styr över BBR (Boverkets 
byggregler) och följer du inte de kraven så får du inte heller bygga, det gäller exem-
pelvis energiberäkningar, således har Boverket makten över alla intressenter. 

 



34 
 

Beställare 

Beställare är den person eller organisation som gör en beställning på en byggnad och 
således på projektet. Beställaren ställer krav på vad som ska finnas med under pro-
jektet där bland annat LCA eller miljöcertifiering kan vara ett krav. 

Beställarens roll är av stor vikt för hållbarhetsarbetet då det är denne som i regel står 
för kravställningen för LCA. Boverket beskriver i sin rapport Byggnaders klimatpåverkan 
utifrån ett livscykelperspektiv (2015) att ett problem är att kunskapen hos olika beställare 
skiljer sig åt. Idag finns det beställare som låtit genomföra LCA i tidiga skeden för att 
på så sätt förbättra sina kunskaper kring viktiga val i byggprocessen samt för att få 
kunskaper kring hur framtida kravställande skulle kunna se ut. Några beställare har 
också låtit upprätta LCA med syftet att testa för att på så sätt lära sig mer. För kom-
mersiella fastighetsägare börjar miljöcertifieringar nästintill bli ett måste vilket innebär 
att kunskapen om byggprocessens klimatpåverkan växer. Främst är det BREEAM som 
arbetat med LCA, däremot inkluderas detta även i de nya versionerna av LEED och 
Miljöbyggnad. Med tanke på att miljöcertifieringssystemen tycks få ett större infly-
tande så är det viktigt för beställarna att upprätthålla och utveckla sitt kunskapsläge.  

Anledningen till att det idag inte tas mer initiativ i frågan vad gäller LCA tycks vara 
avsaknaden av kravställning från beställare, detta gäller såväl leverantörer som entre-
prenörer. 

”Det finns ett behov att fler måste efterfråga för att det ska bli av. Varför ska man 
lägga tid på att lära sig att göra LCA-beräkningar, hämta in information, när det 
är ingen som efterfrågar den?” – Boverket 1 

Anledningen är återigen problemet med att kunskapen om LCA är bristfällig. Även 
under intervjuer med forskare så framkommer kunskapsläget och bristen på kravställ-
ning hos beställare som ett stort problem: 

”Huvudanledningen till att man inte ställer krav är att man inte vet vad LCA är. 
I Sverige är man inte informerad om hur det fungerar, alla vet inte ens vad LCA 
är, man har hört ordet men vet inte riktigt vad det innebär. Framförallt vet inte 
beställarna vad det är, man vet inte hur man ska ställa krav eller vilket syfte.” – 
Forskare 1 

Det mesta tyder dock på att medvetenheten och kravställningen hos beställare ökar. 
Som tidigare nämnt är ett framgångsrikt exempel på en beställare på anläggningssidan 
som ligger i framkant med LCA-arbetet är Trafikverket. Trafikverket ställer krav på 
LCA vid sina upphandlingar och de har även en egen metod för uppföljning. Uppfölj-
ningsmetoden har fått en del kritik men generellt sett har den fått positiv respons då 
den ses som ett sätt att åtminstone lyfta frågan. Internationellt sett så har just kraven 
via offentlig upphandling varit en stark drivkraft för det ökade användandet av LCA. 

Även under fokusgruppen bekräftades beställarens makt. Då det är beställaren som 
oftast väntas betala och kravställa en LCA fås också en tydlig makt över hur utform-
ningen av LCA-beräkningar ska se ut, däribland utformandet i tidigare skede. Det är 
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kunderna som styr (om och hur) LCA ska utformas. Finns det inte heller något krav 
från beställaren så kommer det vara svårt att rättfärdiga den extra kostnaden som 
LCA-beräkningen medför. 

Sammanfattningsvis är alltså beställaren i dagsläget fanbärare för LCA-arbetet utan 
att veta om det. Medvetenheten ökar däremot successivt och väntas fortsätta göra det 
i framtiden. 

Leverantörer 

Leverantörer är de aktörer som levererar material och produkter till byggprojekt. Le-
verantörer har möjligheten att ta fram och publicera miljövarudeklarationer (Environ-
ment Product Declaration, se kapitel 2.3) över sina produkter. Ökat användande av 
miljövarudeklarationer är en viktig del av LCA-arbetet. Om inte alla är öppna med 
vad som finns i sina produkter kan det leda till nackdelar för de som väljer att ha öp-
penhet. Under intervjuer framkom exempel på att ett företag, som bidragit med in-
formation om sina produkter och material, upplevde att de blev bortvalda på grund 
av att de redovisade utsläpp. Leverantörer upplevde att kunder i viss mån hellre valde 
leverantörer där de inte visste utsläppen än om de faktiskt gjorde det. Leverantörerna 
såg därför ingen ekonomisk fördel i att bidra med information då de inte kunde moti-
vera för sina kunder varför det tas ett extra pris för kontroller utförs på produkterna. 

Leverantörernas makt över LCA-processen identifieras därför i form av utlämnandet 
av EPD:er. Ifall leverantörer ger ut EPD:er till databaser som NCC använder sig av vid 
LCA-beräkningar kommer processen förenklas. Detta kommer därför möjliggöra smi-
digare och mer kostnadseffektiva LCA-beräkningar, vilket är ett måste för att inte kost-
naderna för LCA ska bli för stora. 

I fokusgruppen ansågs leverantörernas inte ha en speciellt stor makt i att påverka 
LCA-processen. NCC är en så pass stor aktör vilket möjliggör att de kan ställa krav på 
att leverantörerna bör tillhandahålla EPD:er, framförallt de leverantörer NCC har ra-
mavtal med, vilket också bekräftades under intervjun med Boverket. Däremot upp-
kom även diskussioner gällande leverantörernas makt i form av att driva utveckl-
ingen, där de tycks ha ett stort inflytande. Med det sagt har de ingen formell makt över 
den operativa processen men en ack så viktig informell makt då processen är i bero-
ende av deras samarbete. 

Medarbetare på NCC 

Denna intressent inkluderar alla medarbetare på NCC, dvs. alltifrån LCA-experter, 
VDC-specialister, inköpare etc. Medarbetarnas makt över processen ansågs inte vara 
stor. Självklart har de ett visst inflytande, exempelvis på att kunna utbilda och entusi-
asmera övriga intressenter eller kollegor. Därför menade också Inköpsansvarig att med-
arbetare på NCC ändå har ett visst inflytande genom att de exempelvis skulle kunna 
föra fram detta som något som beställare bör vilja ha. Detta bekräftades också av LCA-
experten: 
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“Absolut, det är inte alltid så att beställaren vet vad de faktiskt vill ha och ska 
köpa.” – LCA-expert 

Medarbetare på NCC har också ett inflytande i hur effektiv processen runt LCA är. 
Ställs rätt kravställningar i tidiga skeden bör också kostnaderna för LCA kunna mins-
kas, vilket möjliggör en ökande efterfrågan då kostnaden för LCA är lägre. 

Sweden Green Building Council (SGBC) 

SGBC är en ideell förening grundat 2009 (av bland annat NCC tillsammans med 12 
andra aktörer inom branschen) med över 300 medlemmar. SGBC är idag den ledande 
organisationen för samhällsbyggnad i Sverige och medlemmarna består av organisat-
ioner och företag som arbetar med samhällsbyggnad. Målet är att byggbranschen till-
sammans ska arbeta mot ett hållbarare samhälle. SGBC arbetar bland annat med att 
utföra miljöcertifieringar, opinionsbildning, utbildning och med att skapa en sam-
stämmighet för hållbarhet hos inblandade aktörer. (SGBC, 2017) 

Idag är det främst miljöcertifieringar som i mångt och mycket driver utvecklingen mot 
ett mer hållbart byggande. Detta utgörs oftast på uppdrag av beställaren där SGBC 
(förutsatt att objektet är placerat i Sverige) sedan gör bedömningen gällande vilken 
nivå objektet anses uppnå inom det certifieringsverktyg som valts. Certifieringen är 
frivillig och det är i regel beställaren som avgör om denne vill betala extra för att cer-
tifiera en byggnad och/eller stå för de extra kostnader som uppkommer för att en 
byggnad ska uppnå en viss certifieringsnivå. De vanligaste certifieringarna i Sverige 
är Leadership in Energy and Environmental Design (LEED), BRE Environmental As-
sessment Method (BREEAM) samt Miljöbyggnad. Certifieringarna utgår från olika kri-
terier och beroende på hur väl ett objekt uppfyller dessa kriterier tilldelas en certifie-
ringsnivå (till exempel är Platina högsta nivån i LEED). De kriterier som certifiering-
arna bedömer är bland annat innemiljö, vattenanvändning, livscykelanalyser, energi, 
atmosfär, material och resursanvändning. I LEED kan även extra poäng för innovativa 
designlösningar erhållas. Anledning till att beställare oftast väljer att ställa krav på just 
miljöcertifieringar är att det enligt LCA-expert 1 är enklare att följa upp kraven, jämfört 
med exempelvis endast en LCA-beräkning. 

Även om miljöcertifieringar är en drivkraft mot att arbeta med hållbara lösningar så 
framkommer kritik mot systemet. Kibert (2007) menar att dessa frivilliga bedömnings-
system fungerar som en form av standard för gröna byggnader idag. Kibert (2007) me-
nar att det är dags att ifrågasätta ifall dessa är lämpliga för att lyckas åstadkomma den 
radikala förändring som krävs för att uppnå en hållbar utveckling. Med tanke också 
på den motvilja och långsamhet som leverantörerna av miljöcertifieringar upplever så 
verkar deras användbarhet nått gränsen. Risken med att miljöcertifieringar börjar upp-
levas som standard är att det då saknas incitament till ytterligare förbättringar, vilket 
motverkar mer ambitiösa och innovativa hållbara konstruktioner och byggnader eller 
arbetsmetoder (Kibert, 2007). Under fokusgruppen framkom kritik som också påpekar 
svagheterna med miljöcertifieringar. Om kraven exempelvis blir för hårda eller svåra 
att uppnå för vissa certifieringar så kan det leda till att det väljs en annan som passar 
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förutsättningarna bättre, exempelvis svanen vilket inte tillhör SGBC och inte heller har 
LCA som kriterium. 

Vidare bedömdes inte SGBC ha något direkt inflytande över processen. De har ingen 
formell makt då det helt och hållet är frivilligt att miljöcertifiera en byggnad. Eftersom 
de också utförs först när beställer ställer krav på detta förflyttas snarare makten till 
beställaren. Däremot går trenden ändå mot att kunder/beställare allt oftare ställer 
krav på en miljöcertifiering (de är i stort sett standard vid kommersiella fastigheter) 
vilket leder till att de ändå får en informell makt vad gäller LCA-beräkningars framtida 
utformningar och bör betraktas som en viktig intressent. 

Ledningen 

NCC vill utåt framstå som en hållbar aktör, vilket bekräftas med deras vision “To renew 
our industry and provide superior sustainable solutions”. På grund av detta borde också 
NCC:s ledning redan vara högst delaktiga i att använda sin makt mot att förbättra 
hållbarhetsarbeten, inklusive LCA-processen. För att en förändring i en arbetsprocess 
ska äga rum är det viktigt att ledningen är med. Däremot visade fokusgruppen att 
ledningens makt i det hela är medelstor. De har absolut ett inflytande och makt att 
kunna påverka processen, däremot kanske inte just denna process är på deras agenda 
idag. Med det sagt är ändå Inköpsansvarig inne på att NCC, i form av ett stort byggent-
reprenadföretag, har en stor makt då NCC har möjligheten till att satsa pengar i detta 
och att de då kan skapa sig en långsiktig konkurrensfördel. 

Under intervjun med LCA-expert 1 uppkom däremot att ledningen kanske saknar kun-
skapen om LCA och därför inte vet hur ett centraliserat sätt för det kan etableras, vilket 
i sig då förhindrar deras eget intresse i frågan. Det framkommer också att det inte går 
att ändra NCC:s sätt att arbeta med hänsyn till LCA. Risken med detta är att framtiden 
är oviss, kanske är det inte samma krav som gäller längre vilket bidrar till att föränd-
ringar måste genomföras igen. 

Däremot tyder ändå ledningen ha ett intresse i att kunskapen behålls inom NCC. Detta 
visas framförallt genom införandet av den centrala staben ”Teknik och hållbarhet”, där 
uppmaningen också är att man internt i så hög grad som möjligt bör använda sig av 
den interna staben och inte upphandla externa resurser. På så sätt verkar också led-
ningen ha ett stort inflytande vad gäller just kunskapshanteringen genom organisat-
ionen och att framförallt se till att kunskapen förblir hos NCC och inte externa aktörer. 
Att de också infört ett hållbarhetsramverk tyder på att intresset för frågan bör vara 
stor, framförallt då en av punkterna definieras som ”hållbara materialval”. 

Externa projektörer 

Externa projektörers makt vad gäller utformningen av processen framgick som svag. 
Tekniska experten menade att förutsatt att det finns krav från NCC så förutsätts de ex-
terna projektörerna att följa dessa och på så sätt göra sitt jobb. Däremot var Inköpsan-
svarig inne på att de ändå har en makt baserad på att faktiskt genomföra förändringen. 
För att LCA-processen i sig ska kunna hanteras smidigt och proaktivt så har de externa 
projektörer ett stort inflytande i form av att lägga in användbar information i modellen. 
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Så deras makt i det här fallet handlar mer om inflytandet i att driva utvecklingen, ge-
nom att faktiskt utforma det som kravställs, på så sätt har det inte heller någon formell 
makt i den operativa processen men kan absolut ha en informell då processen är bero-
ende av att detta arbete utförts korrekt. 

Något som också uppkom under fokusgruppen, vad gäller de externa projektörerna, 
är att det upplevs vara en stor skillnad vad gäller hur kravställningarna tas emot be-
roende på erfarenheten från projektören. Det är svårare att ställa krav till de mer oer-
farna. Eftersom inte heller NCC alltid kan påverka vilka de externa projektörerna är 
så är det av extra stor vikt att även de externa projektörerna vet vad som gäller och har 
rätt kunskap om varför det är viktigt att föra in rätt information i modellen. 

5.3.2 Utmaningar för ökat användande av LCA 
Generella utmaningar med LCA-arbetet för företagen är insamlandet och hanteringen 
av information då det både är tidskrävande och svårt. Då det inte används verktyg 
som är kopplade till kalkyldata eller BIM-modeller så är det svårt att gå från ritnings-
data och kalkyler till LCA-beräkningar. Därför är det viktigt att ta fram förenklade 
metoder för LCA för att kunna få till en bredare tillämpning. Det framkommer också 
att ifall målet med LCA är att arbeta med förbättringar (i form av lägre klimatpåver-
kan) bör kravet från BREEAM vara tillräckligt, det vill säga att endast de största bygg-
delarna tas i beaktning. Att ta fram referensvärden skulle också kunna ge fortsatta stöd 
i utvecklingen. Inköp och samverkan med leverantörer anses vara en viktig del i in-
formationshanteringen. Rapporten Byggandets klimatpåverkan (2015) utgivet av 
Svenska Miljöinstitutet (IVL) förklarar att inköparna på byggföretagen bör kunna 
ställa krav på leverantörerna vid upphandling gällande tydliga miljövarudeklarat-
ioner (exempelvis EPD:er) där all relevant information finns med. Däremot uppkom-
mer också under intervjun med LCA-expert 1 att LCA är en liten del och att det samti-
digt finns många andra tekniska krav, kostnadskrav etc. Både inköp och IT-system 
tycks vara belastade med olika ”måste-krav” som NCC måste utföra för att ens få nya 
uppdrag vilket bidrar till att krav kring LCA blir bortprioriterat. 

Branschen genomför också branschgemensamma projekt där syftet är att undersöka 
hur ett mer jämförbart förhållningssätt till LCA kan etableras. Ett exempel på ett så-
dant projekt där NCC är anslagsgivare är Robust LCA (2013) som genomförs av 
Svenska Miljöinstitutet. Projektet syftar till att utveckla metodiken gällande LCA för 
att den ska bli mer uppstyrd för att minska antaganden och öka jämförbarheten. Olika 
metoder leder till olika resultat vilket gör jämföranden svåra och kan därmed skada 
ryktet för LCA som verktyg. Kan jämförbarheten ökas kan LCA som ett användas som 
konkurrensverktyg till beställare eller eventuellt använda som beslutsunderlag i of-
fentlig upphandling. Arbete mot jämförbarhet är därför av stor vikt för LCA-verkty-
gets framtida utveckling. Under intervjuer framkom dock de utmaningar som finns 
med implementationen av en branschgemensam metod. Även om det tas fram en me-
tod är det inte säkert att den följs av alla. Precis som miljöcertifieringarna är frivilliga 
för beställaren är det också en gemensam metod frivillig. Även om det är svårt att få 
alla att arbeta likadant anses det dock vara den viktigaste faktorn. LCA-expert 1 menar 
att alla aktörer på marknaden måste börja prata samma språk. NCC kan inte arbeta på 
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ett sätt medan andra stora företag arbetar på ett annat. Därför är det viktigt att kom-
munikation mellan kunden och entreprenörerna växer fram: 

”Vi kan inte skapa 10 parallella sätt att jobba med miljöprestanda.” - LCA-expert 
1 

I framtiden tyder mycket på att LCA kommer få en alltmer central roll inom byggbran-
schen då medvetenhet hos beställare ökar, däremot tycks fortfarande den största kun-
skapen finnas hos byggentreprenadföretagen och leverantörer vilket ytterligare bely-
ser vikten av att utbilda beställare då kraven måste komma från dessa. IVL tror också 
att kravställningen inom offentlig upphandling kommer börja efterlikna de krav som 
miljöcertifieringssystemen använder redan idag. 

Allt detta tyder på att branschen är på väg åt rätt håll. Dock finns det indikationer på 
att det bör tas till kraftigare medel mot effektivare hållbarhetsarbete. Boverket utreder 
redan idag hur de eventuellt skulle kunna sätta krav på LCA. I deras rapport Byggna-
ders klimatpåverkan utifrån ett livscykelperspektiv framkommer att staten måste ta ledar-
rollen om arbetet med hållbara lösningar ska öka. Till exempel så har andra länder 
som Nederländerna och Schweiz haft framgång genom att staten tar ledarrollen (Bo-
verket, 2015). 

Även forskare tror att ett striktare regelverk kommer vara det som krävs. Forskare 2 
menar att om det blir ett lagkrav så måste alla göra det. Företag behöver således inte 
riskera förluster genom att testa sig fram eller göra satsningar inom LCA som riskerar 
att misslyckas. Ett lagkrav tvingar marknaden att kollektivt agera och arbeta mer håll-
bart. 

”Change in the building industry is set to be pushed by legislation. So govern-
ment regulation is considered very important, this is gonna be a short answer, I 
am very surprised that it is like that. The payoff for innovations, any kind of in-
novations in the building sector seem to be very small. […] Regulations are good 
because then everybody has to do it. Then they don’t take the risk, they can force, 
now they claim that the customer must ask it.” – Forskare 2 

Däremot uppkommer också en problematik med alternativet med lagkrav på LCA-
beräkningar, framförallt ett lagkrav utan jämförbar kravnivå vilket i så fall syftar till 
att öka användandet. I praktiken skulle man då kunna göra en beräkning som man 
däremot inte använder proaktivt till att minimera ens klimatpåverkan. Risken i så fall 
är att detta initiativ endast leder till högre byggkostnader men ingen miljönytta. 

  



40 
 

5.4 Sammanfattning av empiri 
Branschen består av flera olika huvudaktörer som har olika roller och intressen gäl-
lande utvecklingen av LCA. Kontexten gällande de externa aktörer som byggentrepre-
nadföretagen verkar inom redovisas i Figur 10 nedan. 

 
Figur 10: Överblick över aktörer som har en roll i LCA och hållbarhetsarbetet. 

Alla intressenters arbete med LCA innehåller komplikationer och det är ett flertal fak-
torer som har en inverkan på arbetet: 

• Boverket vill inte lagstifta ännu då de inte har utrett hur detta kan göras på ett 
rättvist sätt för att verka för branschens bästa. 

• Leverantörer kan bidra med tillgängligheten av miljövarudeklarationer men 
detta har visat sig leda till vissa nackdelar tidigare. 

• Beställare har störst roll i att påverka men efterfrågan i dagsläget är bristfällig, 
mycket beroende på att kunskapsläget är bristfälligt. Beställaren vet inte vad 
LCA är eller har svårt att se syftet med det. Det är även svårt för en beställare 
att följa upp då ingen tydlig standard finns. 

Byggentreprenadföretagen inom branschen har också en stor roll och man anser att de 
stora företagen bör ta initiativet. Arbetet med LCA inom byggnader är dock relativt 
nytt och branschen har flera utmaningar framför sig: 
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• Informationsinsamling: Insamling av information är svårt, tidskrävande och 
kostar pengar. 

• Konkurrensfördel vid exempelvis upphandling: Branschen måste hitta ett ar-
betssätt där det lönar sig att arbeta med miljöfrågan. Företag inom näringslivet 
har i regel som grundsyfte att verka för finansiell lönsamhet och för att miljöfrå-
gan ska bli mer aktuell är det av vikt att den också bidrar, i någon form, till 
detta. 

• Jämförbarhet: Ska aktiva val i miljöfrågan kunna genomföras måste man också 
kunna jämföra de alternativ som finns. Om alla gör på olika sätt går det inte att 
väga en aktör mot en annan vilket leder till att förtroendet för LCA som metod 
riskerar att försämras. 

• Uppföljning: Även om en beställare kan jämföra och göra ett aktivt val av 
byggföretag måste denne ha ett sätt att följa upp LCA och de val av material 
som utgör byggnaden. 

Framtidsutsikten för LCA tyder på ökade krav både från myndigheter och beställare. 
Därför är det av vikt att dessa utmaningar hanteras tidigt för att på så sätt nå en kon-
kurrensfördel långsiktigt. 

Vad gäller aktörernas makt vid utformandet av tidigare LCA kom fokusgruppen fram 
till följande bedömning: 

● Beställare – Stor 
● Myndigheter/Boverket – Stor 
● NCC:s medarbetare – Medel 
● NCC:s ledning – Medel 
● Externa projektörer – Låg 
● Leverantörer – Låg 
● SGBC - Låg 
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6. Analys och Diskussion 

I denna del analyseras den framtagna empirin med hjälp av det teoretiska ramverket.  Analyser 
kommer göras utifrån varför och hur LCA görs idag och hur organisatoriska aspekter påverkas 
av projektorganisationen där fokus är kring kunskapsåterföring. Slutligen kommer även aktö-
rers inflytande och intressen i LCA-processen analyseras. 

6.1 NCC:s organisation kopplat till LCA 
NCC:s centrala stab Teknik & Hållbarhet gör det enklare att föra vidare lärdomar som 
uppkommer i NCC:s olika projekt, kopplat till bland annat hållbarhetsfrågor. Genom 
att ha staben samlad kommer personliga möten naturligt uppstå vilket också Joseph-
son et al. (2004) menar är det bästa sättet för att kunskapsåterföring ska ske. Ett pro-
blem med att ha denna uppdelning är däremot att personliga möten ute på resterande 
kontor ute i landet är svårare, således ökas inte kunskapen och förståelsen mellan 
bland annat miljöprofessionen och de andra professionerna. Risken blir således att 
denna uppdelning skapar två olika läger med olika verklighetsbild, miljöstabens hol-
istiska kontra projektmedlemmarnas mer pragmatiska syn vilket identifierades i 
Glushs (2006) forskning. Mer aktiv personlig närvaro ökar även kunskapen hos pro-
jektmedlemmarna. LCA-expert 2 kunde tydligt identifiera att dennes arbete blev en-
klare när övriga projektmedlemmar fick kunskap inom ämnet samtidigt som det var 
viktigt att LCA-beräkningarna var med i budget redan från början, på så sätt motver-
kades alternativa konflikter med övriga intressenter och instanser. Detta är också nå-
got Glush (2009) identifierat som en barriär som måste tas över, samtliga anställda bör 
ha relevant kunskap om företagets miljömål och varför således LCA är en viktig del.  

Detta återkopplar också till vikten av att ta sig tid som Schindler & Eppler (2003) po-
ängterar. Att förmedla målen genom organisationen kan också vara problematiskt ef-
tersom det oftast i projektorganisationer uppkommer en kultur som snarare är pro-
jektgemensam än företagsgemensam. Detta innebär att NCC:s kultur vad gäller håll-
barhetsarbete kan skilja sig mycket mellan projekt. Däremot identifierades inte detta i 
empirin, utan där tycks ändå den gemensamma kulturen på NCC vara att skapa ett 
mervärde för kunden, vilket kan handla om hållbarhetsaspekter. Däremot tycks pro-
blematiken i empirin istället belysa beställarens bristande kunskap om bland annat 
LCA vilket i slutändan leder till att inga incitament kring LCA skapas. 

Inom projektorganisationen anses budget och tidplan vara viktiga att följa vilket gör 
att ett motstånd kan uppstå om inte tid och budget avsätts till utförandet av LCA. I 
empirin framkom att till exempel en projektchef som delvis har ansvar för budget och 
tid kan vara motstridig till LCA, förutsatt att detta inte varit med i planeringen från 
början (se avsnitt 5.2.1). Detta kan delvis förklaras av Glush (2006) forskning som me-
nar att förändringar kan anses skapa merarbete eller fördyring hos projektmedlem-
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marna. Hon menar att det finns en stark önskan hos projektmedlemmar att följa upp-
satta tids- och budgetramar vilket kan förklara svårigheten att införa LCA efter dessa 
är satta. 

I empirin framgår det under intervjun med LCA-expert 1 att ledningen möjligtvis har 
bristande kunskap om LCA och därför inte vet hur de ska etablera ett centraliserat 
arbetssätt för det (se avsnitt 5.3.1, ledningens roll). Är kunskapen bristfällig blir också 
incitamenten att ta till sig lärdomar från projekten lägre. Schindler & Eppler (2003) 
beskriver just bristande kompetens och kunskap som en av huvudfaktorerna till miss-
lyckad kunskapshantering. Oavsett hur bra och jämförbara metoderna för LCA är så 
krävs att ledningen står bakom satsningen. I empirin uppkommer också citatet ”Ingen 
här jobbar gratis” vilket innebär att medarbetare på NCC inte kan ta fram nya arbetssätt 
utifrån sina egna intressen. Det måste finnas en tydlig utvecklingsportfölj där resurser 
går att tas av (se avsnitt 5.2.1). I annat fall förutsätts medarbetare arbeta med utveckl-
ingsarbete på sin fritid, vilket inte är önskvärt. Schindler & Eppler (2003) beskriver att 
förutom bristande kompetens så är också tid en av huvudanledningarna till miss-
lyckad kunskapshantering.  Efter ett avslutat projekt är det sällan reflektioner hinns 
med. Oftast innefattas LCA-expertens arbete av ett flertal parallella projekt vilket kan 
leda till tidsbrist. Att efter projektets slut ta sig tid för reflektioner kan därför vara 
svårt. Däremot tyder ändå NCC:s nuvarande LCA-arbete på att detta ändå bör göras. 
Eftersom LCA-arbetet är i en form av ny uppstartsfas är tanken att mycket lärdomar 
som nu uppkommit bör reflekteras och hanteras till nästkommande projekt. Även om 
en idé finns om hur LCA bör utföras så måste företaget också ha en strategi för hur de 
dokumenterar och överför de saker som går bra respektive mindre bra. Därför är det 
även viktigt att de budgeterar och avsätter tid till reflektion och inte bara budgeterar 
tid för själva utförandet. Om bara budgetering sker för utförandet riskerar företaget 
att förlora den kunskap som uppkommit som empirisk erfarenhet hos de inblandade 
som inte dokumenterats eller förmedlats. 

I empirin tyder mycket på att personer i projektorganisationen har ett stort intresse i 
att skapa mervärde för beställaren/kunden. Förutsatt att beställare kommer intressera 
sig för LCA så kommer även övriga projektmedlemmar förmodligen vara motiverade 
till att lära sig mer. Detta gick också att se prov på vad gäller LCA-expert 2 kommuni-
kation med platschefen, där de båda visade prov på stor motivation till att öka och 
dela med sig av sin kunskap. Genom att också dela kunskapen bidrar till att alla aktö-
rer i LCA-processen anses som viktiga vilket kan motverka risken av att aktörer inte 
känner att de kan påverka, vilket i så fall skulle minska deras engagemang i frågan. 
Schindler & Eppler (2003) menar slutligen att motivation (tillsammans med tid, disci-
plin och kompetens) också anses som en viktig aspekt för en framgångsrik kunskaps-
återföring, detta gäller både mottagaren och den som överför. 
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6.2 Intressenter 
Under denna del kommer avsnittet (se 5.3, LCA inom branschen) analyseras. Genom-
gången av de olika intressenternas respektive roll inom LCA-processen går att kopplas 
till Bakka et al. (2014) teori kring intressenters olika typer av mål och syften, vilket 
innebär att en organisation är pluralistisk. Att olika intressenter i LCA-processen tycks 
ha olika makt är också något som kan kopplas till Bakka et al. (2014) teori angående 
att det inte råder jämvikt mellan intressenter i en organisation, vilket innebär att olika 
intressenter kan betraktas både som ett hot eller tillgång beroende på dess respektive 
mål (Landin & Olander, 2004). Med det sagt tycks det i empirin identifieras olika makt-
strukturer bland LCA-processen intressenter. 

Däremot menar Olander (2016) att det är viktigt att inte bara se över hur stort infly-
tande eller makt vardera intressent har utan även betrakta hur stort deras respektive 
intresse är i att påverka. Bourne & Walkers (2005) modell kallat ”vested interest-impact 
index” belyser vikten av förhållandet mellan inflytande och intresse. Genom att be-
trakta aktörernas inflytande och intresse fås en indikation på dess förmåga eller vilja i 
att påverka. Glush (2009) visar också hur projektorganisationen påverkas av både ex-
terna och interna kravställningar, interna från ledningen samt externa från bland annat 
beställare, konstruktörer eller leverantörer. Detta bekräftade också de aktörer som 
uppkom som viktiga under (avsnitt 5.3.1). Under nedanstående del kommer vardera 
intressent analyseras utifrån insamlad teori. 

6.2.1 Intressenternas roll 
Fokusgruppen identifierar Boverkets inflytande som stort (se mer under 5.3.1, Intres-
senter). De har makten över byggreglerna i branschen och kan således införa diverse 
krav, exempelvis krav på utformningen av LCA. Avsnitt 5.3.1 påvisar också att krav 
på LCA inte är något som är aktuellt i dagsläget då man vill låta marknaden få en 
möjlighet att hantera frågan själva. I dagsläget arbetar man istället med ett framta-
gande av idéskrifter som syftar till att bidra till kunskapsbildning om ämnet, detta för 
att för att hjälpa branschen att på egen hand öka användningen. Håkanssons & Inge-
manssons (2013) forskning visar dock att myndigheters inflytande i form av att infor-
mera eller utbilda inte alls betraktas som stor vad gäller drivkrafter till förändring. 
Med tanke på att Boverket själva också har som nuvarande strategi att inte använda 
sig av ett lagstadgat styrmedel kan deras egentliga inflytande ifrågasättas. Boverkets 
inflytande blir således tvådelad, antingen i form av regler och krav (stort inflytande, 
identifierat under (avsnitt 5.3.1)) eller i form av att utbilda och informera (litet infly-
tande, enligt Håkansson & Ingemansson (2013)). Däremot identifieras ett stort intresse 
hos Boverket i att påverka, samtidigt som de också måste se över sina intressen utifrån 
hela branschens perspektiv. Eftersom ett lagkrav skulle innebära ett minimikrav för 
hela branschen så finns det en risk för snedvriden konkurrens då de mindre byggent-
reprenadföretagen inte har samma resurser och kunskap. Därför är det också viktigt 
att förstå vad ett alternativt lagkrav innebär för branschen i stort. Under (avsnitt 5.3.2) 
framkom också att risken med ett lagkrav är ett komplicerande av den nuvarande 
byggprocessen utan att någon direkt miljöeffekt fås. Att Boverket därför ser ett lagkrav 



45 
 

som sista utväg och egentligen ett marknadsmisslyckande går därför att koppla till 
Alvessons (2014) teorier angående makt, där brutal makt bör undvikas och ses som ett 
misslyckande. 

I empirin framkommer också att miljöcertifieringar i mångt och mycket drivit utveckl-
ingen mot en hållbarare byggindustri. Däremot framkommer också kritik mot att mil-
jöcertifieringarna nått sitt max då det numera upplevs som standard vilket innebär att 
incitament till ytterligare förbättringar inte tycks motiveras (se mer i 5.3.1 Intressenter). 
Detta förhållande går att kopplas till Alvessons (2014) teorier angående makt. Förhål-
landet mellan miljöcertifieringar och beställare verkar bli vanligare och vanligare vil-
ket betyder att ett sunt maktförhållande existerar vilket betyder att det tycks sakna 
konflikter. Genom att miljöcertifieringarna framstår som standard innebär det att 
SGBC:s inflytande bör ses som förhållandevis stort. Genom att kravställa en miljöcer-
tifiering kan beställarens bristande kunskap angående LCA också motverkas. Detta 
går också att kopplas till det Westermark (2008) menar angående intressenter som är i 
harmoni. Då beställare som kravställer en miljöcertifiering tycks ha samma mål och 
intresse som SGBC kan dessa aktörer arbeta tillsammans för att dels kunna följa upp 
resultaten men också ge ett värde till byggnaden i form av en miljöcertifiering. 

Vad gäller beställarens roll uppkommer det både i teorin och empirin att de har ett 
stort inflytande. Det är dessa intressenter som tycks ha störst inflytande över både för-
ändringar samt användandet av LCA. Både empirin (se mer i 5.3.1 Intressenter) och 
Håkansson & Ingemansson (2013) samt Havenvid et al. (2016) visar på hur viktig be-
ställarens roll är för branschens förnyelse. Bland annat påvisade deras forskning att 
mer samarbete med beställaren ses som den viktigaste utvecklingen för att förnya 
branschen. I teorin uppkommer också att beställaren är en stark aktör gällande att på-
verka andra att arbete mer innovativt (Havenvid et al., 2016). Beställaren tycks vara 
fanbärare för det fortsatta LCA-arbetet, utan att egentligen veta om det. Om beställa-
ren inte känner till LCA eller vet hur det kan användas så är det inte troligt att denne 
efterfrågar detta eller har ett intresse för det. Om man bortser från att beställare tycks 
sakna kunskap vad gäller LCA så är det fortfarande svårt generera ett värde vad gäller 
LCA-arbetet. Det går inte att komma ifrån att mycket i branschen tycks styras utifrån 
tid och budget vilket också kan förklara det bristfälliga intresset av LCA. Om man 
jämför med arbetandet med miljöcertifieringar så är det tydligare att denna certifiering 
i slutändan ger ett mervärde till fastigheten. 

Utifrån fokusgruppen menades att NCC:s medarbetare har en medelstor makt i att 
påverka LCA-utformningen. De har ett inflytande i att både kunna påverka en bestäl-
lare samt övriga medarbetare. Eftersom olika medarbetare förmodligen besitter olika 
mål och intressen vad gäller LCA-utformningen skapas här ett ytterligare maktförhål-
lande. Exempelvis uppkom i empirin (avsnitt 5.2) att en projektchefs intresse snarare 
finns i att hålla tid och budget. Detta kan kopplas till Westermark (2008) då intressen-
ter (i det här fallet medarbetarna på NCC) har olika mål och problem vilket kan skapa 
konflikter med övriga medarbetare. För att motverka en sådan konflikt framkom det i 
både empirin och teorin att gemensamma visioner och kunskap om vad som gäller är 
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av största vikt. Genom att informera om vad LCA är och varför det är viktigt kan för-
utom andra medarbetare också beställare påverkas. Havenvid et al. (2016) menar att 
beställarkrav sällan uppkommer på egen hand utan snarare genom interaktion och 
kunskapsutbyte mellan andra, detta bekräftade också empirin vad gäller medarbetare 
på NCC:s roll i att påverka (se mer i 5.3.1 Intressenter). Även Håkanssons & Ingemans-
sons (2013) forskning visade att hela 78 % av de tillfrågade företagen ansåg att de in-
terna medarbetarna är stora drivkrafter till förändring. Vad gäller deras intresse i att 
påverka skiljer sig det förmodligen mellan olika medarbetare, baserat på miljömedve-
tenhet eller åsikter kring förändringsarbete. Både Glush (2006) och Holzer (2016) me-
nar att arbetare antar att förändringar påverkar projektet negativt och innebär merar-
bete och fördyring, detta är därför en barriär. Däremot tycks slutligen mycket i empirin 
tyda på att förutsatt att LCA ger ett mervärde till beställaren så finns det ett högt in-
tresse. 

Vad gäller ledningen betraktades deras inflytande som medelstort (se mer i 5.3.1 In-
tressenter). Självklart har de en stor formell makt i att påverka processen förutsatt att 
LCA anses viktigt. Däremot uppkommer också under (avsnitt 5.1.1) arbetet med LCA 
är en otroligt liten del av det stora. I stort sett är det endast två personer på NCC Buil-
ding SE som idag utformar LCA-beräkningar, vilket tycks ge indikationer på hur liten 
denna del idag är. Under 5.2 framkom också att det redan idag finns otroligt mycket 
”måste-krav” som NCC och dess ledning måste förhålla sig till. Om paralleller mellan 
ledningen och det Håkansson och Ingemansson (2013) benämner som gemensamma 
ansträngningar inom företaget dras, så visar även deras forskning att ledningens in-
flytande är relativt låg. Endast 26 % av de intervjuade betraktade ledningen som en 
stor drivkraft till förändring. Om man också härleder ledningens arbete med leveran-
törer så tycks också deras arbetssätt snarare bero av andra faktorer än en förenkling av 
LCA-arbetet. 

Trots att organisationens samarbete med leverantörer anses vara en viktig del i arbetet 
med utvecklingen framåt, enligt sekundärdata från Svenska Miljöinstitutet, så verkar 
inte vidare samarbete ses som något viktigt. Det är från leverantörerna som byggent-
reprenadföretagen kan erhålla viktig information angående materialen. Även fokus-
gruppen bekräftar att NCC som företag kan ställa krav på denna information från le-
verantörer (se 5.3.1 Intressenter). Därmed skiljer sig de empiriska fynden med teorin 
då Håkansson & Ingemansson (2013) menar att vidare samarbete med leverantörer 
inte tycks vara viktigt för byggföretagen. Tvärtom visar denna studie på att det är av 
både intresse och vikt i det fortsatta arbetet med LCA. Inköpsansvarige förklarar att 
NCC är en stor aktör och har därför en stor makt att påverka sina leverantörer och de 
har möjlighet att satsa pengar på att utveckla samarbetet. Detta kan kopplas till Inge-
mansson (2012) som menar att det är de stora aktörerna som är drivkrafter i branschen. 
Därför är samarbete med leverantörer av yttersta vikt för det framtida arbetet för en 
aktör som NCC, som på så sätt kan driva utvecklingen framåt. Detta förklarar också 
Dubois & Gadde (2012) som gärna ser ett ökat samarbete mellan leverantörer och ent-
reprenörer för att möjliggöra långsiktiga relationer vilket innebär att man utvecklas 
och skapar mer anpassningsbara produkter. I empirin uppkom att en leverantör ibland 
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upplevde att de snarare var negativt att vara öppen med information (se 5.3.1), detta 
skulle kunna motverkas genom ett ökat samarbete mellan NCC och deras leverantörer 
för att på så vis ge incitament till öppenhet. Däremot uppkom också i en intervju att 
LCA är en så liten del av det stora, detta innebär att NCC inte kommer ändra sitt ar-
betssätt baserat på att förenkla LCA-processen. Däremot verkar forskning visa på att 
ett tätare samarbete med leverantörer tycks ge andra fördelar, bland annat att skapa 
mer anpassningsbara produkter (Dubois & Gadde, 2012). På så sätt ökas också deras 
intresse baserad på samarbete eller inte, förutsatt att NCC anser LCA vara viktigt. 

Vad gäller de externa projektörers inflytande över LCA-processen så ansågs deras in-
flytande relativt låg (se mer i 5.3.1 Intressenter). De ansågs absolut kunna vara dri-
vande i frågan och se till att processen fungerar så effektivt som möjligt, samtidigt som 
de ändå bör rätta sig i ledet utefter NCC:s krav. Håkanssons & Ingemanssons (2013) 
studie bekräftade detta genom att endast 31 % av företagen ansåg att de externa pro-
jektörerna var en stor drivkraft till förnyelse. Däremot är det oftast de externa projek-
törer som projekterar in rätt material i modellen vilket innebär att LCA-experten är 
beroende av att detta görs korrekt. På samma sätt som att leverantörer är viktiga (ge-
nom tillhandahållandet av EPD:er) så är också de externa projektörerna viktiga för 
LCA-processen. Därför är det också viktigt att dessa intressenter först och främst för-
står vikten av LCA och samtidigt då upplever en entusiasm i att kunna påverka. Ge-
nom en ökad samverkan och kunskapshantering kan således deras intresse i detta 
ökas. 

6.2.2 Förhållandet mellan intressenter 
De olika aktörernas inflytande beror av deras förhållanden till varandra. Foucault me-
nar också att makt inte kan betraktas som en abstrakt egenskap utan existerar endast i 
olika relationer (Alvesson, 2014). På så sätt går det inte att generalisera ett konstant 
maktförhållande mellan de olika aktörerna utan detta beror mycket på hur de förhåller 
sig till varandra utefter vem som exempelvis har mest resurser eller är den respektives 
kund. 

Vad gäller de olika aktörernas intressen i att påverka identifieras ett liknande mönster, 
där intressen beror av deras kunds intresse. Eftersom NCC också är kund till både 
leverantörer och externa projektörer så tycks även deras intressen anpassas utefter vad 
NCC vill ha. Därför är det också viktigt med en tydlighet och samverkan mellan NCC 
och deras leverantörer för att bibehålla en samförståelse om varför NCC uppskattar 
transparens. NCC:s intresse beror i sin tur på beställaren, allt som ger beställaren ett 
mervärde ses som något bra och något NCC i så fall gärna vill uppfylla. Figur 11 visar 
en hierarkisk modell på vilka intressenter som tycks ha störst inflytande. 

En annan aspekt som ofta återkommer är att det idag saknas branschgemensamma 
metoder för att effektivt kunna jämföra LCA-beräkningarna. Eftersom LCA-beräk-
ningar idag utförs utifrån ett stort antal antaganden bidrar det till att det är svårt att 
skapa en jämförbarhet och att därför identifiera ett tydligt användningsområde, där 
målet är att göra aktiva val utifrån LCA. Däremot tyder Glush (2009) forskning på att 
så inte är fallet. Hon menar att det idag finns mängder av metoder som är framtagna 
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med antagandet att det saknas verktyg för att kvantitativt kunna mäta och utvärdera 
miljöpåverkan från byggbranschen. Trots detta verkar det ändå saknas en entusiasm i 
branschen vilket förklaras som att problematiken istället existerar i avståndet mellan 
strategi och praktik, företagsintentioner och handling mellan teori och verklighet. 

De alla har ett inflytande över var och en där kraven ställs nedåt. SGBC och Boverkets 
roll hanteras mer administrativt beroende på hur diverse projekt förhåller sig till dem. 
Ifall beställare bland annat vill ha en miljöcertifiering så ges en form av makt till SGBC. 
Genom hierarkin går det tydligt att visualisera hur beställarens alternativa kravställ-
ning på LCA påverkar NCC vilket i sin tur påverkar leverantörer och externa projek-
törer. Nedan följer Figur 11 på detta: 

 
Figur 11: Hierarkin av inflytande bland aktörerna inom branschen. De högst upp har mest inflytande. Boverket 

och SGBC tillhandahåller spelreglerna. 

Westermark (2008) menar också att vissa intressenter som inte har någon makt och 
måste således rätta sig efter sin omgivning. Dessa intressenter skulle i detta fall kunna 
vara leverantörer och externa projektörer vilka båda påverkas av LCA-processen. Hur 
NCC ska förhålla sig till dessa aktörer blir därför ett etiskt dilemma där vikten bör 
finnas i att öka kunskap och intresse hos dessa aktörer. Precis som Alvesson (2014) 
förklarat betraktas ett användande av rå eller brutal makt som ett misslyckande och 
alltså inget som NCC bör använda sig av. Det går dock argumentera att frånvaron av 
den brutala makten innebär att det skapas en form av passivitet mellan aktörerna som 
är inblandade i LCA. Alvesson (2014) menar bland annat att frånvaron av konflikter 
kan användas för att förstå passivitet eller varför krav inte ställs. Detta kan vara en 
förklaring till bristen på samverkan mellan de olika aktörerna. Är deras relation fort-
satt kortsiktig finns det möjligtvis inget intresse i att fortsättningsvis ställa krav för att 
ytterligare utveckla och utbilda varandra. Även Dubois & Gaddes (2012) identifierar 
att kortsiktiga samarbeten ökar risken för att maktövertag utnyttjas och det blir större 
risk för konfrontationer som försvårar arbetet. Därför kan det argumenteras för att ett 
långsiktigt samarbete underlättar utvecklandet av ett effektivare informationsutbyte 
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vilket gör att även LCA blir enklare att genomföra. Däremot uppkommer också att det 
ändå finns intressanta samarbeten, bland annat det nuvarande Projekt 1, där NCC till-
sammans med en beställare delar på kostnaden för LCA. Förhoppningsvis kan detta 
projekt möjliggöra en bättre förståelse för båda parter och att ambitionen är att så små-
ningom kunna göra rätt uppföljning samt rätt val ur LCA-synpunkt. 

Vad gäller de olika aktörernas intressen i att påverka identifieras ett liknande mönster. 
Deras respektive intressen beror av deras kund i fråga. Leverantörerna och externa 
projektörernas intressen verkar anpassas utefter vad NCC vill ha förutsatt att deras 
egna affärer inte blir lidande. Därför är det viktigt med en tydlighet och samverkan 
mellan NCC och deras leverantörer för att behålla en samförståelse om varför NCC 
värdesätter transparens. NCC:s intresse beror i sin tur på beställaren, allt som ger be-
ställaren ett mervärde ses som något bra och något NCC i så fall gärna vill uppfylla.  
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7. Slutsats 
Under denna del kommer frågeställningarna besvaras. Studiens akademiska bidrag kommer 
också diskuteras under detta kapitel. Slutligen kommer även förslag till framtida studier ges 
samt rekommendationer till NCC. 

7.1 Återkoppling till forskningsfrågorna 
För att svara på huvudfrågan “Hur ser användandet av LCA ut inom byggbranschen idag?” 
presenteras svaren på underliggande frågor nedan. De underliggande frågorna ligger 
till grund för att kunna besvara huvudfrågan. 

• Vilka svårigheter och utmaningar finns vid användandet av LCA? 

Den största utmaningen för ökat användande av LCA är att beställare har låg kunskap 
om metoden. Då beställare inte känner till att LCA finns och dess fördelar så kan denne 
inte heller kravställa att en LCA ska utföras. Detta kan kopplas till att det inte finns en 
jämförbar metod som alla använder ännu. Detta gör att det blir svårt för en beställare 
att följa upp de beräkningar som görs på ett enkelt sätt. Om beställare inte kan jämföra 
beräkningar kan det leda till minskat förtroende för LCA som metod, detta eftersom 
de val som gjorts måste kunna rättfärdigas kontra andra möjliga val. 

En annan av de största svårigheterna ligger i själva utförandet av LCA. Det är svårt att 
samla rätt information till modellerna. Det är också svårt att etablera en process där de 
inblandade i LCA-processen lägger in rätt information så att LCA enklare kan utföras. 
När information saknas kan generiska värden användas vilket gör att modellen inte 
blir så bra som den kunnat vara. Detta, tillsammans med bristande tillgång till jämför-
bara metoder, kan leda till att LCA som metod tappar förtroende. 

• Hur påverkar byggorganisationen användningen av LCA? 

Branschens projektorganisation bidrar till att kunskapshanteringen mellan olika in-
tressenter kan bli bristfällig. Med tanke på att projektorganisationen lätt blir avskilt 
från övriga organisationen är det en stor risk att krockar kan uppstå, bland annat på 
grund av kultur. Kunskapen kring LCA bör ske genom personlig interaktion för att på 
så sätt skapa en gemensam förståelse där alla känner en entusiasm till att påverka. 

Teknik & Hållbarhet bidrar till att kunskap från diverse projekt enkelt kan återföras till 
övriga i staben. Däremot finns det en risk att övriga projektmedlemmar inte tar del av 
samma kunskap, vilket kan bidra till en krock mellan den permanenta organisationen 
och projektorganisationen.  

• Vilka intressenter påverkar användningen av LCA? 

De intressenter som ansågs ha den största påverkan vad gäller användandet av LCA 
identifierades som följande:  
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• Beställare: Beställaren har den största makten att LCA utförs eftersom det är 
denne som ställer krav på utförandet. Oftast sker denna kravställning genom 
att beställaren vill ha högsta nivå i en miljöcertifiering 

• Boverket: Boverket tar fram regler och föreskrifter för byggande i Sverige. Idag 
vill de inte använda sin formella makt för att tvinga fram användningen av LCA 
inom branschen. De vill istället att marknaden ska lösa det på egen hand med 
stöd av Boverkets arbete med att öka kunskapsläget. 

• Byggentreprenadföretagen: Utför LCA och har nära kontakt med beställaren. 
• Sweden Green Building Council: Ansvarar för utformningen (till viss del) och 

bedömningen av flera kända miljöcertifieringssystem. Bland annat LEED, BRE-
EAM och Miljöbyggnad. 

• Leverantörer: Arbetar nära byggentreprenadföretagen och kan ta fram miljöva-
rudeklarationer för sina produkter. Dessa deklarationer är viktiga för arbetet 
med LCA.  

Hur påverkas LCA av intressenters olika kunskap och intresse? 

Beställarens brist på kunskap är enligt studien den största anledningen till att LCA inte 
är mer utbrett idag. Beställarens låga kunskap gör att denne som kravställare inte hel-
ler har intresset i att kräva LCA för ett byggprojekt. Det är också svårt för beställare att 
kravställa då det inte finns tydliga jämförbara metoder som kan ligga till grund för 
dessa krav. 

Hos de andra intressenterna är kunskapsläget om LCA mer utbrett. Leverantörer och 
byggentreprenadföretagen är de som har störst kunskap då det är de som utformar 
livscykelanalyser. Leverantörer har information om sina produkter och har möjlig-
heten till att ta fram miljövarudeklarationer för dessa. Miljövarudeklarationer är till 
stor hjälp för utförandet av LCA. Byggentreprenadföretagen är de som utför LCA för 
byggnader med hjälp av till exempel miljövarudeklarationer. 

SGBC och Boverket anses också ha hög kunskap då de verkar för informationssprid-
ning för LCA inom branschen. Båda dessa har därför ett högt intresse i att påverka 
användningen av LCA. Till exempel vill Boverket att branschen ökar användandet på 
egen hand innan de väljer att använda regler och föreskrifter. Boverket ser utövandet 
av sin formella makt som sista utväg. 

7.2 Akademiskt bidrag 
Genom att undersöka varför och hur en viss hållbarhetsprocess (i denna studie LCA-
processen) utförs för ett stort byggentreprenadföretag har lärdomar kring projektor-
ganisationen och dess egenskaper skapats. Studien ämnar att förklara samband och 
orsak till att branschen arbetar mer hållbart. Tidigare forskning har betraktat LCA-
processen på ett mer tekniskt plan, där de främsta hindren varit bristen av användbar 
information eller att mjukvaror inte pratar samma språk. Genom denna studie har 
istället svårigheterna vid processen försökt att förstås med hjälp av teorier om projekt-
organisation, kunskapshantering, förändring. Vidare har också teorier angående in-
tressenter och makt använts. 
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För att byggbranschen ska förändras, främst mot att bli mer hållbar, är det viktigt att 
förstå hur de olika intressenterna i projektorganisationen förhåller sig till varandra. 
Vidare har det framkommit att samverkan mellan de olika intressenterna är rätt väg 
att gå. Kunskap bör spridas för säkerställa att alla intressenter har en förståelse om vad 
som ska göras och varför. En saknad av kunskap leder till ett bristande intresse, vilket 
i sig leder till att bristfälliga kravställningar ställs, vilket slutligen inte leder till att vis-
ionen Sveriges riksdag ställt 2050 kommer hållas. Denna studie har på så sätt poäng-
terat kunskap som viktigt till att säkerställa att inflytandet bland intressenterna an-
vänts på ett korrekt sätt. 

Denna studie kan således användas både som komplement till tidigare (mer teknisk) 
forskning samt till att förstå byggbranschens projektorganisation och hur strukturen 
kan förklara branschens hinder till att arbeta med mer hållbara metoder. 

7.3 Rekommendationer 
I studien framgår det tydligt att den största drivkraften för att LCA ska användas mer 
proaktivt är beställaren. Däremot är det svårt för en beställare att kräva något som 
denne inte ens vet finns eller vet fördelarna med. Byggentreprenadföretagen måste 
därför börja med att kommunicera dessa fördelar till beställare inom branschen. Till 
exempel att beställaren kan ta en högre hyra för ett hus som är certifierat eller att de 
kan stärka sin miljöprofil som fastighetsbolag. För att kunna sälja in LCA som koncept 
så finns det dock en del svårigheter. Idag finns inte ett tydligt standardiserat system 
till att följa upp LCA-beräkningarna och påvisa att byggentreprenadföretaget gjort 
medvetna och genomtänkta val. Utan en klar och tydlig standard kan byggentrepre-
nadföretagen, i teorin, använda överdrivet negativa värden i början för sin LCA för att 
sedan kunna påvisa att de gjort en förbättring under projektets gång till dess slutskede. 
Därför är en standardiserad grund för uppföljning av LCA från tidiga skeden det 
första som måste etableras. Efter det kan både branschen och enskilda företag arbeta 
för att sprida och sälja in LCA till beställare. 

Lyckas branschen etablera en standardiserad metod där kraven från beställare växer 
så kommer byggföretagen tvingas att förändra sin organisation till att möta dessa krav. 
En förändring kan inte ske om det inte finns någon som vill ta den ekonomiska lasten 
för de extra kostnader det innebär. Den enda som i praktiken kan ta denna ekonomiska 
last idag är beställaren, och för att denne ska vilja göra detta måste byggföretagen tyd-
ligt förklara fördelarna och hur beställaren kan tjäna på att göra detta. Lyckas det så 
skapas incitament för byggentreprenadföretagen till att arbeta mer miljöeffektivt sam-
tidigt som det inte finns några förlorare. Ju tidigare detta lyckas, desto mer redo kom-
mer byggentrepenadföretaget vara när kraven växer (vilket allt tyder på att de kom-
mer göra). På så sätt behålls konkurrenskraft och miljövisioner kan uppnås. 

När byggentreprenadföretaget etablerat krav från kunden måste de börja arbeta effek-
tivare med LCA och miljöfrågor inom organisationen. Då krävs det att LCA-experten 
kommer in tidigt i projekteringsprocessen och kan kommunicera vad som kommer 
behövas för att underlätta kontinuerliga LCA-processer. Vad behöver man veta om 
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materialen? Vilken arkitekt är lämplig att använda för att säkerställa att rätt informat-
ion fås? Vilka krav ska ställas på andra avdelningar och funktioner inom organisat-
ionen (inköp, projektering osv.)? Detta är frågor som byggentreprenadföretagen måste 
arbeta med tidigt. För att lyckas med detta krävs det effektiv kommunikation. 

För att genomförandet av viktiga förändringar ska vara möjligt är en förutsättning att 
etablera känsla av samhörighet och en gemensam vision. Detta bidrar till ett bättre 
samarbete vilket möjliggör att alla inblandade drar åt samma håll mellan projektorga-
nisationen och den permanenta. För att detta ska uppnås bör olika funktioner träffas 
ofta samt att visionen kommuniceras genomgående genom alla funktioner på företa-
get. På så sätt kan en förståelse för andra funktioners arbetssituation etableras där sy-
nen på hållbarhetsarbetet hos individer, som i viss mån endast ser organisationen som 
en arbetsplats, kan förändras. Med högre grad av förståelse och ökad känsla av tillhö-
righet mellan projektorganisationen och den permanenta bör underlätta arbetet. Om 
fler individer känner att de är en del av något större än bara sin formella funktion kan 
en stolthet skapas vilket bidrar till motivation att arbeta mot gemensamma mål möj-
liggörs. Etableras ingen stolthet och många anställda endast ser sin roll på företaget 
som ett arbete som ska utföras försvinner helhetsperspektivet vilket innebär att många 
ser överhängande till egna intressen snarare än organisationens. Samverkan, kommu-
nikation av vision och känsla av samhörighet är därför av stor vikt om både kunskaps-
överföring och förändringar effektivt ska genomföras. 

Sammanfattning av rekommendationer för ökat och effektivare LCA: 

● Utveckla ett sätt att jämföra de LCA-beräkningarna som utförs för att beställare 
ska ha möjlighet att följa upp. 

● Informera och sälj in fördelar med LCA till beställare tidigt. Med jämförbarhet 
och argument som till exempel högre hyror kan LCA eventuellt säljas in utan 
att organisationen tar en ekonomisk risk. 

● Öka personliga möten inom organisationen för att förstå varandras situationer 
och arbetsroller. Detta leder till effektivare kommunikation vilket är nyckeln till 
effektivisering av LCA-processen. Ökade möten kan också bidra till starkare 
band av samhörighet och kan därmed minska de skillnader som uppstår mellan 
projektorganisationen och den permanenta. 

7.4 Framtida forskning 
Studien begränsas av att det endast är ett fall som studeras och endast ett fåtal av re-
presentanter från olika intressenter finns representerade. Detta eftersom tidsramen för 
arbetet varit begränsat. Framtida forskning skulle kunna utöka studien till fler fall 
inom branschen och även ta med mindre företag för att återge deras perspektiv. Det 
är de mindre och medelstora byggentreprenadföretagen som utgör en överhängande 
majoritet av branschen som helhet vilket gör att deras perspektiv bör anses som rele-
vant. Framtida studier kan också utöka kunskapsläget genom att undersöka hur andra 
länder eller andra branscher arbetar med hållbarhet för att på så sätt jämföra och dra 
slutsatser med den svenska byggbranschen. 
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7.5 Etisk reflektion 
Studien bidrar till en ökad medvetenhet och förståelse över arbetet med hållbarhets-
frågan inom en av de största branscherna i världen. Idag byggs det mycket och vi blir 
fler människor på jorden för varje dag som går. Därför är det av vikt att också denna 
bransch tar ett etiskt ansvar för att bidra till en hållbar framtid till kommande generat-
ioner. Att öka medvetenhet och förståelse för de utmaningar som finns och hur bran-
schen kan arbeta med dessa är en bidragande faktor till att driva utvecklingen framåt. 
Alla måste dra åt samma håll och det är viktigt att det finns en förståelse för utmaning-
arna bland inblandade aktörer inom branschen. Detta gäller både inom organisationer 
samt den externa kontexten som den verkar i. Miljöfrågan måste tas på allvar innan 
det är för sent och denna studie bidrar till att påvisa vikten av samarbete för att bran-
schen ska bidra med sin del i de utmaningar som världen står inför. 

Beställarens inflytande bör inte förminskas och ska mer hållbarare lösningar upp-
komma krävs kravställningar ifrån dessa. Däremot identifieras kunskapen kring håll-
barhet snarare existera hos entreprenörer och leverantörer. Deras ansvar att förmedla 
kunskapen blir således viktig, samtidigt som anledning och orsak bör betraktas. Vik-
tigt att i ett etiskt perspektiv förmedla kunskapen med målet att byggbranschen ska 
bli mer hållbar. Om kunskapen fortsätter existera hos endast entreprenörer finns en 
stor risk i att beställare har svårt att ställa rätt krav samt följa upp den framtagna datan, 
vilket bidrar till en fortsatt bristfällig bransch ur ett hållbarhetsperspektiv. Öppenhet 
krävs för att branschen ska börja utvecklas och lita på varandra där samverkan mellan 
branschens intressenter är väsentligt. 

Slutligen är det också viktigt att betrakta vad egentligen en hållbarare byggindustri 
innebär. När hållbarhet diskuteras är det som tidigare förklarat viktigt att förhålla sig 
till tre dimensioner; ekonomisk-, social- och ekologisk hållbarhet. Livscykelanalyser 
behandlar endast den ekologiska hållbarheten. Därför är det viktigt att se till att ett 
införande av livscykelanalyser i byggprocessen inte ska försvåra för de andra dimens-
ionerna. Dagens byggprocess är redan krånglig och i en stundande bostadsbrist i stor-
stadsregionerna är det inte bra att ytterligare försvåra processen. Detta skulle i sin tur 
kunna leda till först och främst en försämrad social hållbarhet då människor inte har 
möjlighet till egen bostad vilket i slutändan också skulle påverka den ekonomiska håll-
barheten då människor får svårt att bo där många av arbetena möjligtvis existerar. 
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