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Abstract

Declaring climate impact from buildings 

Josefin Torgersson, Agnes Östberg

The increased greenhouse effect is today a global environmental 
problem that affects all living things on our planet. One fifth of 
the domestic emissions of greenhouse gases in Sweden originate 
from the construction and real estate sector. The Swedish 
Government has taken action to reduce the climate impact and is 
therefore suggesting a climate declaration requirement. This means 
that all buildings whose planning permission is handed in after 
the 1st of January 2022 is obliged to follow this requirement. To 
climate declare implies to show the total amount of greenhouse 
gases related to the materials used. 

The purpose of this study is to increase knowledge about the 
challenges and possibilities the proposition of climate 
declaration might bring. Four structural engineers were 
interviewed with aim to investigate their point of view on this 
issue and how their way of working might be affected in the 
future. To identify challenges that might occur with reference to 
the proposition of climate declaration, two calculations of 
climate impact were done.

Results from the interviews indicate that the structural engineers 
enter the process of a project too late to contribute in an 
optimal way to a reduced climate impact. The calculation of 
climate impact shows e.g. that glass wool contributes to a higher 
climate impact than insulation of cellulose regardless of which 
environmental data was used. Calculation of climate impact shows 
that the majority of the materials contributes to a higher climate 
impact if generic data was used instead of product specific data. 

When the climate declaration requirement is introduced it will be 
important to allocate resources to investigate alternative 
material and methods, in order to reduces the climate impact. The 
idea of who traditionally access the different stages of the 
process of building may need to be questioned.
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SAMMANFATTNING 

Den förstärkta växthuseffekten är idag ett globalt miljöproblem som 
påverkar allt levande på vår planet. I Sverige beräknas en femtedel av 
utsläppen av de inhemska växthusgaserna härledas till bygg- och 
fastighetssektorn. Som ett steg mot en minskad klimatpåverkan föreslår 
Sveriges regering att alla byggnader vars bygglov söks från 1 januari 
2022 ska klimatdeklareras och har gett Boverket i uppdrag att lägga fram 
ett förslag på utförandet. Att klimatdeklarera en byggnad innebär att 
redovisa det totala utsläppet av växthusgaser från de material som byggs 
in i en byggnad.  
 
Detta examensarbete har genomförts i samarbete med enheten för 
Hållbara byggnader på Ramboll Sweden AB med syfte att sprida 
kunskap om vilka utmaningar och möjligheter Boverkets förslag kan 
komma att innebära. I studien har fyra konstruktörer intervjuats för att 
undersöka deras syn på Boverkets förslag och hur det kan komma att 
påverka deras arbetssätt. För att få förståelse för de utmaningar som kan 
tänkas uppstå har det i studien även gjorts klimatberäkningar för att 
identifiera olika typer av problem. 
 
I intervjuerna vittnar respondenterna om att konstruktörer ofta kommer 
in för sent i byggprocessen för att optimalt kunna bidra till en minskad 
klimatpåverkan. Ur studiens klimatberäkningar framgår det till exempel 
att ett vindsbjälklag isolerat med glasull har en nästan dubbelt så stor 
klimatpåverkan som ett vindsbjälklag isolera med cellulosaisolering.  
Samtidigt ser man att beräkningsmetoderna och miljödatakällorna ger 
förhållandevis stor skillnad avseende materialens klimatpåverkan. 
 
Det kan vid införandet av klimatdeklarationer komma att bli viktigt att 
avsätta tid för att undersöka alternativa material och metoder i syfte att 
minska klimatpåverkan. Synen på byggprocessen, vilka aktörer som 
traditionellt medverkar i vilka skeden, kan även behöva utmanas. 
 
 
Nyckelord: Material, Klimatpåverkan, Byggprojektering, LCA, 
Klimatdeklaration, Byggmaterial, Bjälklag, CO2-ekvivalenter  
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TERMINOLOGI 
 
BBR – Boverkets byggregler. Föreskrifter och allmänna råd för svenska 
byggnader.  
 
BVD – Byggvarudeklaration. Innehåller detaljerad information om en 
byggvara.  
 
DiVA – Digitala Vetenskapliga Arkivet. Ett arkiv för 
forskningspublikationer och studentuppsatser. 
 
EPD – Environmental Product Declaration, benämns 
miljövarudeklaration på svenska. Dokumentation verifierad av tredje 
part som redovisar en produkts miljöpåverkan under hela dess 
livscykel.  
 
Funktionell enhet – En referensenhet som ett materials klimatdata är 
beräknad för. Vanligtvis 1 m2 eller 1 m3.  
 
Generiska miljödata – Ett medelvärde av miljödata från flera 
produkter i samma kategori av byggnadsmaterial.  
 
GWP – Global Warming Potential. Global uppvärmningspotential. 
Växthusgaser multipliceras med specifika GWP-värden för gaserna för 
att rättvist kunna jämföra dess bidrag till växthuseffekten. Exempelvis 
är GWP-värdet för koldioxid 1 då allt räknas om till 
koldioxidekvivalenter och metan har värdet 25. 
 
Homogent skikt – Ett skikt som består av endast ett material. 
 
Inbyggd koldioxid – Med detta begrepp menas de associerade utsläpp 
av växthusgaser från byggnadsmaterial. 
 
IVA – Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien. 
 
IVL – IVL Svenska Miljöinstitutet. 
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Klimatdeklaration – En redovisning av det totala utsläppet av 
växthusgaser från de material som byggts in i en byggnad. 
 
Klimatpåverkan – Utsläpp av växthusgaser som bidrar till 
växthuseffekten.  
 
Koldioxidekvivalenter – CO2-ekv, beskriver hur mycket en växthusgas 
bidrar till klimatpåverkan jämfört med koldioxid. 
Koldioxidekvivalenter är en gemensam enhet för att kunna jämföra 
olika växthusgaser, beräknas med hjälp av GWP.  
 
LCA – Livscykelanalys, en metod för att beräkna den totala 
miljöpåverkan en vara eller tjänst genererar under hela dess livscykel.  
 
Miljöpåverkan – Ett paraplybegrepp som innefattar ett flertal 
miljöpåverkande faktorer så som försurning av mark och vatten, 
luftföroreningar och klimatpåverkan i form av utsläpp av växthusgaser.  
 
Mineralull – Gemensam benämning för glas- och stenull. 
 
Nettoutsläpp – Differensen mellan de faktiska utsläppen av 
växthusgaser och den mängd utsläpp som genom olika preventiva 
åtgärder fångas in, genom exempelvis plantering av skog. 
 
PBL – Plan- och bygglagen. Lagstadgade bestämmelser som reglerar 
användning av mark, vatten och bebyggelse.    
 
Produktspecifika miljödata – Miljödata gällande ett specifikt material, 
tjänst eller produkt. 
 
Sammansatt skikt – Ett skikt som består av olika material. 
 
SCB – Statistiska Centralbyrån. 
 
Systemgränser – De avgränsningar som genomförs för en LCA kallas 
för systemgränser. Det kan beröra tid, geografi eller vilka skeden 
studien ämnar att undersöka. 
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U-värde – Värmegenomgångskoefficient som beskriver ett materials 
förmåga att isolera och har enheten [W/m2K]. Ju lägre värde desto 
bättre isolerförmåga. 
 
Växthusgaser – Gaser som bidrar till växthuseffekten och vars andel 
har ökat, exempelvis i och med förbränning av fossila material.  
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1 INLEDNING 

Växthuseffekten är idag ett miljöproblem som sträcker sig över 
landsgränser och kontinenter och berör allt levande på vår planet. 
Problemet kan delvis härledas till en ökad mängd växthusgaser i 
atmosfären. Växthusgaser förekommer i små kvantiteter naturligt men 
har genom exempelvis en allt högre förbränning av fossila material ökat. 
En allt högre halt av växthusgaser i atmosfären höjer jordens 
medeltemperatur, vilket i sin tur har fått konsekvenser. Att 
växthuseffekten är ett fenomen som människan har åstadkommit, eller i 
och med sitt levnadssätt har påskyndat, är ett antagande allt fler 
rapporter tyder på [1].  
 
Enligt siffror från SCB stod bygg- och fastighetssektorn år 2017 för 19% 
av utsläppen av inhemska växthusgaser, vilket dock inte inkluderar 
utsläppen från importerade byggnadsmaterial [2]. Som ett steg mot ett 
minskat klimatavtryck fastställde Sveriges riksdag under år 2017 de 
politiska ramarna för landets framtida klimatpolitik. En ny klimatlag 
antogs, mål för utsläpp av växthusgaser sattes upp och ett klimatpolitiskt 
råd tillsattes. Det övergripande målet för ramverket är att landets 
nettoutsläpp av växthusgaser vid år 2045 ska vara noll [3]. För att 
reducera bygg- och fastighetssektorns utsläpp av växthusgaser har 
Sveriges regering lagt fram ett lagförslag om att införa krav på att 
klimatdeklarera byggnader. Byggnaderna som berörs är de vars bygglov 
söks från 1 januari 2022.  Förslaget är fram till början av maj 2020 ute på 
remiss, vilket innebär att myndigheter och andra remissinstanser, 
exempelvis utvalda företag, universitet och branschorganisationer 
erbjuds föra fram åsikter om förslaget [4]. 
 
I byggbranschen har det tidigare varit fokus på att begränsa och ställa 
krav på byggnaders energianvändning. Byggnader har blivit mer och 
mer energieffektiva och drivs av en allt större andel energi från 
förnyelsebara källor. Det visar sig att driftsfasen numera inte står för den 
betydande delen av klimatpåverkan. Beräkningar för 
byggproduktionsskedet som Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien 
och Sveriges byggindustrier gjort för Blå Jungfrun, ett flerbostadshus i 
Stockholm, påvisar att 84% av klimatpåverkan istället kan härledas till 
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de byggmaterial som valts och resterande till uppförandet och 
transporter [5]. 
 
Utifrån tidigare presenterade siffror kan lagen om att klimatdeklarera 
byggnader sägas vara ett välkommet bidrag till hur klimatpåverkan från 
byggnader kan minskas. Även rätt i tiden då svenska konsumenter 2018 
rankade hållbar konsumtion och produktion som det viktigaste globala 
hållbarhetsmålet. 73% av de tillfrågade vid en marknadsundersökning 
sade sig dessutom påverkas av företagets grad av miljöarbete vid köp av 
en vara eller tjänst [6]. 
 
Företag och yrkesgrupper kommer, i och med det nya lagförslaget om 
klimatdeklarationer, behöva se över sitt arbetssätt. Liksom lagförslaget 
har tagit flera år att bereda kommer implementeringen vara 
tidskrävande. Arbetet med att minska klimatpåverkan från byggnader 
kommer att sträcka sig över flera yrkesgrupper och faser i 
byggprocessen. Vilka material som fysiskt förs in i byggnaden må ske ute 
på arbetsplatsen, men arbetet med att minska byggnaders 
klimatpåverkan börjar redan då byggnaden planeras och projekteras. 
Tidigt i processen är valmöjligheterna som störst, vilket gör det viktigt 
att redan i projekteringen påbörja arbetet med att beräkna 
klimatpåverkan för olika typer av lösningar och metoder. Således skapas 
potential för en minskad klimatpåverkan genom att faktiskt styra valet 
av material och produkter [7].   
 
1.1 Syfte och mål 

Studien syftar till att sprida kunskap inom byggbranschen om vilka 
utmaningar och möjligheter Boverkets förslag om klimatdeklarationer 
kan komma att innebära. Författarna har förhoppning om att ökad 
kunskap om klimatpåverkan kan leda till att fler yrkesgrupper inom 
byggbranschen blir medvetna om hur de kan bidra till en minskad 
klimatpåverkan vid uppförandet av byggnader. 
 
Det övergripande målet med examensarbetet är att identifiera 
ingenjörsrelaterade utmaningar och möjligheter som kan uppstå för 
konstruktörer vid införande av Boverkets förslag om att klimatdeklarera 
byggnader. Ett av målen är att genom intervjuer klargöra om det finns 
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en medvetenhet hos konstruktörer på Ramboll med avseende på det 
kommande lagkravet om att klimatdeklarera byggnader. Ett annat mål 
är att undersöka de praktiska utmaningarna genom att beräkna hur 
klimatavtrycket skiljer sig för att vindsbjälklag beroende på hur olika 
material och miljödata tillämpas. 
 

1.2 Frågeställningar 

F1 Vilka ingenjörsrelaterade utmaningar och möjligheter finns det i 
byggprocessen med avseende på Boverkets förslag om 
klimatdeklaration vid uppförande av byggnader? 
 

F2 Hur skiljer sig klimatpåverkan för ett vindsbjälklag isolerat med 
glasull jämfört med ett vindsbjälklag isolerat med 
cellulosaisolering? 
 

F3 Vad finns det för risker med Boverkets förslag om att tillåta 
användning av både generiska miljödata och produktspecifika 
miljödata vid klimatberäkningar?  

 

1.3 Avgränsningar 

Miljöpåverkan är ett paraplybegrepp som innefattar ett flertal problem 
som påverkar miljön. Detta examensarbete har avgränsats till att endast 
behandla miljöproblemet om klimatpåverkan, det vill säga utsläpp av 
växthusgaser. Beräkningarna av klimatpåverkan kommer endast att avse 
produktskedet, det vill säga det första skedet i en livscykelanalys. Vid 
klimatberäkningar av vindsbjälklaget har krav på brand, ljud eller 
bärförmåga ej beaktats utan endast kravet om att de två isolermaterialen 
bidrar till ett likvärdigt U-värde. Inte heller livslängd för materialen har 
tagits hänsyn till. 
 
I Boverkets förslag om klimatdeklarationer föreslås att klimatpåverkan 
för stomme, innerväggar och klimatskal redovisas. Två av dessa tre 
byggnadsdelar berör en konstruktörs arbete. Intervjustudien har därför 
avgränsats till att endast innefatta personer inom enheter för byggteknik 
och konstruktion.  
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2 METOD 

2.1 Metodöversikt 

I det här examensarbetet har en intervjustudie och två beräkningar 
utförts. Studien inleddes med en litteraturstudie för att skapa en grund 
för intervjuerna samt skapa en förståelse för studiens ämne. När 
intervjustudien och beräkningarna genomförts vävdes de samman i en 
diskussion och slutsats. I Figur 2.1 visas en schematisk bild över studiens 
arbetsgång från början till slut. 
 

 
Figur 2.1 – En schematisk bild över examensarbetets arbetsprocess. 
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För att besvara studiens frågeställningar har olika metoder tillämpats. 
Vidare presenteras metodiken för varje frågeställning. 

F1 Vilka ingenjörsrelaterade utmaningar och möjligheter finns det i 
byggprocessen med avseende på Boverkets förslag om klimatdeklaration 
vid uppförande av byggnader? Denna frågeställning besvaras med 
hjälp av intervjustudien. 

 
F2 Hur skiljer sig klimatpåverkan för ett vindsbjälklag isolerat med glasull 

jämfört med ett vindsbjälklag isolerat med cellulosaisolering? Denna 
frågeställning besvaras med hjälp av klimatberäkningar. 
 

F3 Vad finns det för risker med Boverkets förslag om att tillåta 
användning av både generiska miljödata och produktspecifika miljödata 
vid klimatberäkningar? Denna frågeställning besvaras genom att 
utföra klimatberäkningar. 
 

Både intervjuerna och beräkningarna grundar sig i Boverkets förslag om 
klimatdeklarationer som innebär att den totala klimatpåverkan från de 
material som används ska redovisas. Intervjustudien syftade till att 
undersöka utmaningar och möjligheter för konstruktörer vilket är viktigt 
att undersöka eftersom lagkravet kan innebära att arbetssätt och 
processer måste förändras.  
 
För att ytterligare utvärdera ingenjörsrelaterade utmaningar utfördes 
klimatberäkningar. Klimatberäkningarna syftade till att identifiera risker 
med Boverkets förslag om att till exempel tillåta produktspecifika eller 
generiska miljödata vid klimatberäkningar. 
 

2.2 Litteraturstudie 

För att få förståelse för ämnet och dess aktualitet inleddes 
examensarbetet med en litteraturstudie. I den inledande litteraturstudien 
arbetades det efter en typisk arbetsgång för att hitta relevant material för 
studien. Det första steget är Förberedelser, som utgår från studiens syfte 
och frågeställning och försöker definiera inom vilket ämnesområde och 
vilka ämnesord som är av betydelse. Därefter följer steg där 
översiktslitteratur tas fram, vilka sökverktyg som kan användas 
undersöks och litteratur söks. I den här studien användes bland annat 



6 
 

universitetsbibliotekets söktjänst. Översiktslitteratur som användes var 
rapporter där Boverkets förslag om att klimatdeklarera presenterats. En 
del information om Boverkets förslag om klimatdeklaration är så pass 
nyutkommen att den ännu inte publicerats i skriftlig form utan hämtades 
från presskonferenser och webbseminarium. I de två sista stegen av 
arbetsgången, Material och Utvärdering, granskas och väljs material ut 
från det som inhämtats [8]. Den litteratur som användes i studien var 
rapporter från bland annat Boverket, IVL och Naturvårdsverket samt 
studier i liknande ämne. Även facklitteratur inom området nyttjades.  
  

2.3 Intervjustudie 

Det finns i forskningen två sätt att närma sig ett problem, det kvantitativa 
och det kvalitativa. Vilket sätt som passar bäst för studien beror på vad 
forskaren vill ha ut av studien. För att uppfylla det här examensarbetets 
syfte och besvara frågeställning F1 valdes ett kvalitativt upplägg på 
intervjun. I en kvalitativ studie kan svaren som söks inte kvantifieras 
utan handlar om hur den intervjuade ur sitt perspektiv upplever och 
uppfattar en situation, en utmaning eller ett problem. Intervjufrågorna 
utformades därför som öppna frågor. Öppna frågor kan anses ha en låg 
grad av strukturering vilket betyder att respondenterna är fria att tolka 
och svara utifrån sitt eget synsätt och sina erfarenheter [9].  
 
För att erhålla den information som söks i en intervju är det viktigt att 
innan intervjun klargöra syftet. En metod som kan användas är 
tematisering där författaren svarar på frågorna; varför, vad och hur. 
Varför handlar om att tydliggöra syftet med intervjun. Vad handlar om 
att skaffa sig förkunskap i ämnet. Hur handlar om att avgöra vilket 
tillvägagångssätt som lämpar sig för studiens syfte [10]. 
Intervjuprocessen inleddes med att definiera vad intervjustudien hade 
för syfte och hur intervjustudien avsåg besvara frågeställning F1. Nästa 
steg i att tematisera intervjun innebar att genom litteraturstudier få 
fördjupad kunskap om ämnet för att kunna utforma intervjufrågorna 
som därefter ställdes under den kvalitativa intervjun.  
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2.3.1 Intervjuguide 

I studien genomfördes intervjuer med fyra konstruktörer. 
Respondenterna presenteras med för- och efternamn och refereras vidare 
i rapporten med efternamn.  
 
Intervjufrågorna delades upp i tre frågeområden men alla frågor ställdes 
löpande under varje intervjutillfälle. Genom att dela upp frågorna i 
större frågeområden, istället för många och detaljerade frågor, uppstår 
ett mer naturligt samtal. Respondenten får på detta vis möjlighet att 
berätta sin syn på verkligheten utan att styras av den som leder intervjun 
[11]. De tre frågeområdena presenteras i Figur 2.2 och de frågor 
intervjuerna utgick från återfinns i bilaga 1.  

 
 
Figur 2.2 – De tre frågeområdena och vilken ordning de följer i intervjuguiden. 
 
Frågeområdena avsåg alla att besvara frågeställning F1 men behandlade 
olika områden och krävde därför skilda förkunskaper. Exempelvis 
ställdes frågor om hur det dagliga arbetet ser ut i idag för att få en inblick 
i dagsläget. Detta ställdes i kontrast mot hur de intervjuade uppfattar att 
införandet av klimatdeklarationer kommer att bli och där kunna 
identifiera utmaningar. Således hade varje frågeområde enskilda syften 
vilka presenteras i Tabell 2.1. 
 

Nuläge Att 
klimatdeklarera

Materialdatabaser 
och miljödata
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Tabell 2.1 – Intervjustudiens frågeområden och dess syften. 

Frågeområde Syfte

Nuläge

Få förståelse för hur det dagliga arbetet ser ut som 
konstruktör. Frågeområdet syftar även till att 
undersöka om konstruktörer har inflytande på val 
av stom- och byggnadsmaterial. 

Att klimatdeklarera

Undersöka hur stor kunskapen är om förslaget att 
börja klimatdeklarera byggnader och vilka 
utmaningar konstruktörer kan komma att ställas 
inför i sitt dagliga arbete.

Materialdatabaser och 
miljödata

Undersöka kunskapsnivån om olika miljödata, hur 
de används samt vilka möjlighter och utmaningar 
de kan föra med sig.

 
 

2.3.2 Urval av personer 

Hur många personer som bör intervjuas i en kvalitativ studie beror på 
vad studien har för syfte att utreda. Det finns litteratur som nämner att 
15 personer +/- 10 är normalt men att antalet även beror på hur mycket 
tid som är avsatt för studien [10]. Andra menar att en kvalitativ studie 
karakteriseras av att ett litet urval individer medverkar och att det inte 
är ovanligt att en sådan studie innefattar så pass få som 5–10 personer 
[11]. Med tanke på examensarbetets begränsade tid och att intervjun 
ämnade undersöka uppfattningen i en och samma yrkesgrupp 
bedömdes fyra personer vara tillräckligt många för att ge en rättvis 
bakgrundsbild av situationen idag. De personer som tillfrågades att 
medverka i intervjun valdes i samråd med handledare på Ramboll. De 
intervjuade arbetar inom byggteknik och konstruktion men på olika 
enheter och kontor i Sverige. Kriterier för att välja personer var att de 
skulle arbeta inom konstruktion eller byggteknik och att de i sitt yrke kan 
komma att beröras av det nya lagkravet på klimatdeklarationer. Vid 
urval är det viktigt att hitta personer som tros ha mycket att berätta om 
området [11]. Därför bedömdes respondenten behöva ha god erfarenhet 
inom konstruktion för att ha en uppfattning om helheten inom sitt arbete. 
Vidare ges en kort presentation av varje respondent. 
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Alexander Kaponen 
Intervju 25/3–20 kl. 9.30 på Ramboll i Uppsala 
Alexander Kaponen arbetar som konstruktör på Ramboll i Uppsala där 
han huvudsakligen arbetar med om- och nybyggnation av byggnader. 
Kaponen har varit verksam som konstruktör i 6 år, varav 4 år på Ramboll 
och har tidigare erfarenhet av prefabricerade element för flerbostadshus.  
 
Emil Holtug 
Intervju 30/3–20 kl. 14.00 via Microsoft Teams 
Emil Holtug har arbetat som konstruktör i 4 år, varav 2 år på Ramboll i 
Stockholm där han arbetat mot olika typer av beställare, både statliga och 
privata. Många av de projekt Holtug arbetat med har kretsat kring 
kommersiella byggnader men även kontorsbyggnader. 
 
Ian Lund Rockliffe 
Intervju 31/3–20 kl. 10.00 via Microsoft Teams 
Ian Lund Rockliffe har arbetat som konstruktör i 15 år. De senaste 11 åren 
har han varit verksam på Ramboll i Stockholm där arbetet främst 
innefattat hållfasthetsberäkningar på betong- och stålkonstruktioner 
men nu senare även på träkonstruktioner. Han har arbetat mycket med 
offentliga byggnader, sjukhus och kontorsbyggnader. 
 
Dario Muratagic 
Intervju 2/4–20 kl. 11.00 via Microsoft Teams 
Dario Muratagic arbetar som enhetschef och konstruktör på Ramboll i 
Uppsala. Han har arbetat som konstruktör i 10 år, varav de senaste 6 åren 
på Ramboll. Dario arbetar med såväl offentliga som privata beställare 
med ny-, om- och tillbyggnader av bostäder, kontor och skolor med flera. 
 

2.3.3 Genomförande 

Några dagar innan varje intervju genomfördes fick respondenten ta del 
av en sammanfattning av vilka områden intervjun ämnade att beröra. 
Genom att skicka ut en sammanfattning fick respondenten tid att 
reflektera och samla tankarna inför intervjun utan att ta del av de exakta 
intervjufrågorna [11].  
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Den första intervjun genomfördes via ett personligt möte och de tre 
efterföljande via Microsoft Teams, en programvara med möjlighet till 
röst- och videosamtal. Intervjun inleddes med en presentation av 
studiens ämne och syftet med intervjun. Därefter ställdes 
intervjufrågorna. Avslutningsvis gavs den intervjuade möjlighet att 
ställa frågor eller gå tillbaka till en viss fråga för att komplettera eller 
klargöra uttalanden. Intervjuerna genomfördes i den ordning som de 
presenteras i avsnitt 2.3.2. 
 

2.3.4 Etiska aspekter 

När en intervjustudie ska genomföras bör etiska aspekter beaktas och 
utvärderas redan vid förberedelserna inför intervjun. Enligt Informerat 
samtycke, en etisk princip inom forskning, ska respondenten delges 
information om studiens syfte och var och hur studien ämnar publiceras 
och användas. Principen bygger också på att respondenterna har valt att 
delta frivilligt och när som helst kan dra sig ur studien [10].   
 
Viss litteratur menar att respondenten måste få ta del av mycket 
noggranna beskrivningar, från studiens syfte till beskrivningar av 
studiens ämne och alla moment som förväntas ingå [9]. Annan litteratur 
betonar att hur mycket information som lämnas ut och när beror på 
studiens syfte. För detaljerad information kan förhindra att 
respondenten uttalar sig instinktivt, då information varit sökbar [10]. I 
det här examensarbetet fick respondenten vid förfrågan om att delta 
information om studiens ämne. Eftersom spontana men ändå 
genomtänkta svar eftersökes fick respondenten några dagar innan 
intervjun ta del av en sammanfattning av vilka områden intervjun avsåg 
beröra. Efter intervjun skickades de texter som berör information om 
respondenten samt dennes uttalande ut för godkännande till respektive 
respondent samt hur intervjumaterialet avsågs användas.  
 
Det bads vid intervjutillfället om godkännande att spela in samtalet för 
att i efterhand analysera och skriva en sammanfattning för 
respondenterna att godkänna sina uttalanden. Respondenten gavs 
möjligheten att i studien vara anonym. 
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2.3.5 Analysmetod 

Följande beskrivna analysmetod användes för var och en av 
intervjuerna. Efter att intervjun genomfördes sammanställdes det som 
respondenten sagt. Sammanställningen skickades ut till respondenten 
för att hen skulle få kommentera och godkänna sina uttalanden. 
Sammanställningen lades sedan åt sidan en tid för att informationen och 
innebörden av det som framkommit ur intervjuerna skulle få bearbetas 
[11].  
 
Efter genomförandet av alla intervjuer lyssnades samtliga intervjuer av 
författarna igenom två gånger. En första gång för att få en överblick och 
en andra gång för författarna att separat anteckna nyckelord. 
Nyckelorden jämfördes och diskuterades sedan av rapportens författare 
och gemensamma nyckelord valdes ut [9]. 
 
I nästa steg bearbetades nyckelorden från samtliga intervjuer igenom och 
teman arbetades fram för varje frågeområde. När teman sammanställs 
finns det flera tillvägagångssätt. Ett sätt är att söka förutsättningslöst 
genom hela texten och titta på alla nyckelord. Ett annat sätt är att utgå 
från studiens frågeställningar [11]. I denna studie valdes det att utgå från 
studiens frågeställningar och intervjuernas frågeområden för att skapa 
teman.  
 

2.4 Beräkningar 

För att identifiera vilka risker som kan uppstå då två typer av miljödata 
tillämpas genomfördes två klimatberäkningar på 1 m2 av ett 
vindsbjälklag. Denna byggdel valdes eftersom den kommer innefattas i 
Boverkets förslag på klimatdeklarationer samt ingår inom en 
konstruktörs arbetsområde. 
 
Båda klimatberäkningarna ämnade att undersöka hur klimatavtrycket 
skiljer sig för ett vindsbjälklag isolerat med glasull jämfört med ett 
vindsbjälklag isolerat med cellulosaisolering. I den första 
klimatberäkningen tillämpades produktspecifika miljödata och i den 
andra klimatberäkningen tillämpades generiska miljödata. 
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För att studien skulle efterlikna verkligheten till största möjliga mån 
undersöktes ett redan utformat vindsbjälklag. Innan beräkningarna 
påbörjades granskades ett flertal vindsbjälklag i trä där det konstaterades 
att liknande lösningar finns hos flera företag. Slutligen beslutade 
författarna om att använda ett vindsbjälklag i trä från Isover för att 
erhålla verklighetstrogna beräkningar [12]. Det studerade 
vindsbjälklaget har fasta dimensioner och för att rättvist jämföra 
vindsbjälklaget med glasull och vindsbjälklaget med cellulosaisolering 
kontrollerades det att isolermaterialen gav konstruktionen ett likvärdigt 
U-värde. Vindsbjälklagets uppbyggnad med ingående material och 
dimensioner presenteras i Tabell 2.2 samt mer visuellt i Figur 2.3.  
 
Tabell 2.2 - Vindsbjälklagets ingående material och dess dimensioner. 

Material Dimension [mm]

Gips 13

Glespanel 28x70

Träreglar c600 + isolering 45x95

Plastfolie 0,12

Träreglar c600 + isolering 45x170

Isolering 195
 

 
Figur 2.3 - Vindsbjälklagets uppbyggnad i genomskärning [13]. 
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2.4.1 Beräkning av U-värde 
Vindsbjälklagets uppbyggnad består av såväl homogena som 
sammansatta skikt där det i ett sammansatt skikt är viktigt att ta hänsyn 
till att olika material har olika värmekonduktivitet, alltså olika förmåga 
att leda värme. Värmeflödet i ett sammansatt skikt kommer därför att te 
sig annorlunda än i ett homogent skikt [14]. Bjälklaget består av dubbla 
regelverk med korsande reglar vilket medför att beräkningen måste 
beakta fyra materialkombinationer: (A) regel-regel, (B) isolering-regel, 
(C) regel-isolering samt (D) isolering-isolering. En skiss av hur 
materialen möts i de olika punkterna visas i Figur 2.4. 

 
Figur 2.4 - De fyra materialkombinationerna och hur de möts. 

För denna beräkningsgång användes facklitteratur inom området [14]. 
Vid handberäkning av U-värde finns det två metoder. Den första 
metoden är -värdesmetoden där det förutsätts att materialen har 
oändlig värmekonduktivitet i tvärled, flödet kommer således att vara 
detsamma överallt i konstruktionen. Den andra metoden är U-
värdesmetoden där det förutsätts att värmeflödet sker vinkelrätt mot 
konstruktionen och att värmeflödet i materialen sker oberoende av 
varandra. För konstruktioner med enbart homogena skikt kan en av 
metoderna appliceras men för konstruktioner som består av 
sammansatta skikt ska båda metoder användas för att sedan bilda ett 
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medelvärde av U-värdena som tagits fram via respektive metod. Detta 
för att verkligheten inte speglas absolut i någon av metoderna utan den 
existerar någonstans där emellan [14].  
 
Gemensamt för de båda metoderna är att värmemotståndet R [m2K/W] 
räknas ut för varje enskilt homogent skikt enligt ekvation (2. 1), där d [m] 
är materialets tjocklek och  [W/mK] är materialets värmekonduktivitet.  
 

R =     (2.1) 

 
Storleken på ett enskilt materials U-värde [W/m2K] beräknas enligt 
ekvation (2.2) 
 

 U =     (2.2) 

 

-värdesmetoden 
Vid beräkning av sammansatta skikt enligt -värdesmetoden viktas 
värmekonduktiviteten  [W/mK] beroende av de olika ingående 
materialens värmekonduktivitet samt deras andel inom ett 
centrumavstånd enligt ekvation (2.3). Där α är andelen isolering och β är 
andelen regel.  
 

 λ = α ∙ λ ∙ β ∙ λ   (2.3) 


res används sedan i ekvation (2.1) för att beräkna värmemotståndet i det 
sammansatta skiktet. 
 
Värmemotståndet R summeras sedan för respektive skikt enligt ekvation 
(2.4) där Rsi och Rse utgörs av värmeövergångsmotståndet på insidan 
respektive utsidan av konstruktionen. Därefter följer ekvation (2.5) där 
U-värdet U [W/m2K] beräknas. 
 

 ∑ R = R + R + R +. . R + R  (2.4) 
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 U = 
∑

   (2.5) 

 

U-värdesmetoden 
Vid beräkning av sammansatta skikt enligt U-värdesmetoden viktas 
istället de olika materialmötenas U-värde till UU [W/m2K] beroende av 
materialens olika värmemotstånd R [m2K/W] och deras andelar inom ett 
centrumavstånd enligt ekvation (2.6). ββ är andelen av fält A, αβ är 
andelen av fält B, βα är andelen av fält C och αα är andelen av fält D ur 
Figur 2.4. UA, UB, UC och UD beräknas i likhet med ekvation (2.4–2.5) för 
respektive fält.  
 

       U = ββ ∙ U + αβ ∙ U + βα ∙ U + αα ∙ U  (2.6) 

 

Med hjälp av Uλ och UU beräknas sedan ett medel-U-värde, Umedel, enligt 
ekvation (2.7). Det är detta som anses vara hela konstruktionens U-värde.  

 

 U = 
∙ ∙

   (2.7) 

 
Vid beräkning av de båda bjälklagens U-värden konstaterades det att de 
uppfyllde en snarlik isolerförmåga. Någon konstruktionsjustering 
behövde därför inte utföras för att kunna genomföra en analys av 
klimatbelastningen. Studiens U-värdesberäkningar återfinns i bilaga 2. 
 

2.4.2 Klimatberäkning med produktspecifika miljödata  
I den första klimatberäkningen tillämpades produktspecifika miljödata 
för att jämföra klimatpåverkan mellan ett vindsbjälklag isolerat med 
glasull och ett vindsbjälklag isolerat med cellulosaisolering. För att hitta 
produktspecifika miljödata användes databaser som tillhandahåller 
godkända och verifierade EPD:er. I Tabell 2.3 anges från vilken databas 
de olika EPD:erna är hämtade samt i vilken funktionell enhet materialen 
är redovisade. En funktionell enhet beskriver den volym eller area som 
miljöpåverkan i en EPD är beräknad för. 
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Tabell 2.3 – Utgivare av varje EPD och vilken funktionell enhet klimatpåverkan är 
beräknad i [15, 16, 17, 18, 19].  

Material Utgivare Funktionell enhet

Gips EPD Norge m2

Trä EPD International m3

Plastfolie EPD Norge m2

Glasull EPD Norge m2

Cellulosaisolering Institut Bauen m3

 

I beräkningen av klimatpåverkan från glasull togs det hänsyn till en 
faktor kopplad till glasullens tjocklek. Skivor av glasull tillverkas i flera 
olika tjocklekar upp till 220 mm [20]. I den EPD som användes i 
beräkningen är den funktionella enheten 1 m2 och 37 mm tjocklek. För 
att det ska vara möjligt att beräkna klimatavtrycket för andra tjocklekar 
anges det i EPD:n vilka konverteringsfaktorer som klimatavtrycket för 
den funktionella enheten ska multipliceras med [18]. De 
konverteringsfaktorer som tillämpades i beräkningen presenteras i 
Tabell 2.4. För att beräkna klimatpåverkan för en 170 mm skiva glasull 
multiplicerades klimatpåverkan för den funktionella enheten med 
konverteringsfaktorn 4,35. Information om de valda isolermaterialen 
finns att läsa i bilaga 3. 
 
Tabell 2.4 - Konverteringsfaktorer för att beräkna klimatpåverkan för olika tjocklekar av 
glasull [18]. 

Tjocklek [mm] Konverteringsfaktor

37 1,00

95 2,46

170 4,35

195 4,97
 

Volymer och areor för materialen beräknades och det totala 
klimatavtrycket räknades fram för först ett vindsbjälklag isolerat med 
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glasull och därefter för ett vindsbjälklag isolerat med cellulosaisolering. 
De material vars funktionella enhet är i m2 beräknades för sig och likaså 
de i m3. Därefter summerades de till en total klimatpåverkan för 
vindsbjälklaget. Beräkningen utfördes med tre decimaler för att vid 
summering av klimatdata avrundas till två decimaler. Utförliga 
beräkningar finns i bilaga 4. 
 

2.4.3 Klimatberäkning med generiska miljödata 

I den andra klimatberäkningen tillämpades generiska miljödata för att 
jämföra klimatpåverkan mellan ett vindsbjälklag isolerat med glasull och 
ett isolerat med cellulosaisolering. För att beräkna klimatpåverkan för 
hela vindsbjälklaget med generiska miljödata användes Byggsektorns 
Miljöberäkningsverktyg, BM 1.0.  I BM 1.0 skapades ett projekt och ett 
namn tilldelades projektet. Projekten döptes till Bjälklag glasull och 
Bjälklag cellulosaisolering. Först fylldes information om projektet i, 
därefter kunde byggnadsmaterial läggas in. Varje material som läggs in 
kallas för en resurs. För varje resurs görs en mappning, det vill säga hur 
väl det tillagda materialet stämmer överens med det verkliga materialet. 
Glasull, gips och plastfolie ansågs överensstämma mycket väl med 
resursen från databasen i BM 1.0. Konstruktionsvirke saknades i 
databasen och den närmast liknande produkten valdes, vilket innebar att 
materialet mappades som medel. Även cellulosaisolering mappades som 
medel eftersom det finns många olika typer av cellulosabaserad 
isolering. I Tabell 2.5 visas hur resurserna mappades i BM 1.0. 
 
Tabell 2.5 – Vilka material som använts och hur väl materialen stämmer överens med 
de verkliga materialen, det vill säga hur de har mappats, i BM 1.0. 

Material Material ur BM 1.0 databas Mappning

Gips Gipsskiva, kartonggipsskiva ospecificerad Bra

Trä Furu/gran, hyvlad och sågad. 473 kg/m3 Medel

Plastfolie Plastfolie Bra

Glasull Glasull Bra

Cellulosaisolering Cellulosaisolering Medel
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I BM 1.0 ska den använda mängden material anges i kg. Det medförde 
att de använda volymerna behövde räknas om till kg. För att beräkna hur 
många kg som förbrukades tillämpades ekvation (2.8) och (2.9). V är 
volymen, A är arean, m är massan och ρ är materialens produktspecifika 
densitet. Ekvation (2.8) tillämpades för de material vars funktionella 
enhet är m3 och ekvation (2.9) för de material vars funktionella enhet är 
m2. I bilaga 5 finns en fullständig beräkning över hur mängder av 
materialen i kg beräknades. I Tabell 2.6 framgår de ingående materialens 
produktspecifika densitet som angetts i de EPD:er som användes i 
beräkningen. 
 

m = V ∙ ρ     (2.8) 
 
m = A ∙  ρ      (2.9) 

 
Tabell 2.6 – Produktspecifik densitet från materialens EPD:er [15, 16, 17, 18, 19]. 

Material Produktspecifik densitet [kg/enhet] Enhet

Gips 9,000 m2

Trä 455,000 m3

Plastfolie 0,111 m2

Glasull 15,400 m3

Cellulosaisolering 45,000 m3

 

I EPD:n för glasull och cellulosaisolering anges skrymdensiteten. 
Skrymdensitet används för porösa material och räknar in volymen av de 
hålrum som bildas i materialet. I EPD:n anges skrymdensiteten för 
cellulosaisoleringen i ett spann om 30–60 kg/m3 beroende på hur 
isoleringen appliceras. I beräkningen tillämpades 45 kg/m3. I EPD:n för 
trä anges torrdensiteten, vilket bestäms av den torra massan material 
dividerat med den torra volymen. När alla justeringar och tillägg var 
färdiga presenterade programvaran en rapport i Excel som visade 
bjälklagets klimatpåverkan. Rapporterna från BM 1.0 för vindsbjälklagen 
återfinns i bilaga 6. 
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2.4.4 EPD - Environmental Product Declaration 

Vid klimatberäkningarna med produktspecifika miljödata användes 
EPD:er som hjälpmedel. En EPD benämns på svenska som en 
miljövarudeklaration vilket är ett dokument som redovisar en specifik 
produkts miljöpåverkan över hela dess livscykel. I dokumentet redovisas 
produktens miljöpåverkan utifrån livscykelns olika skeden och 
miljöpåverkanskategorier, vilka presenteras mer ingående i avsnitt 3.2.1. 
Genom denna indelning fås en tydlig bild i vilket skede produkten har 
störst miljöpåverkan och till vilken faktor [21].  För att en EPD ska få 
publiceras krävs en verifiering av dokumentet genom en 
tredjepartsgranskning. Dokumentet behöver följa standarden ISO 14025, 
vilket sätter produktspecifika regler för sammanställningen av en EPD. 
Tack vare detta möjliggörs transparens, sakliga bedömningar och 
rättvisa jämförelser mellan olika produkter [22].  
 

2.4.5 BM 1.0 - Byggsektorns Miljöberäkningsverktyg 

Vid klimatberäkningarna med generiska miljödata användes 
beräkningsverktyget Byggsektorns Miljöberäkningsverktyg, BM 1.0. 
Verktyget är framtaget av IVL Svenska Miljöinstitutet och är ett 
miljöberäkningsverktyg för byggnader. I programvaran kan byggnaders 
klimatpåverkan tas fram, mätt i enheten koldioxidekvivalenter. 
Verktyget innehåller en färdig databas baserad på generiska miljödata 
för vanligt förekommande byggnadsprodukter och material [23].  
 

2.5 Ansvarsfördelning 

Under studiens gång har det funnits en strävan efter en jämn 
arbetsfördelning. Intervjuerna genomfördes tillsammans och efterarbetet 
delades upp om två respondenter var. Beräkningarna har utförts 
tillsammans där Josefin varit ansvarig för klimatberäkningarna och 
Agnes för U-värdesberäkningarna. Beslut som berört studien har tagits i 
samråd och rapportens innehåll har i någon utsträckning utformats 
gemensamt, men författarna har ansvarat för olika kapitel och avsnitt i 
rapporten. I Tabell 2.7 redovisas varje författares ansvarsområde samt de 
kapitel som författats och utformats gemensamt i rapporten. 
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Tabell 2.7 - Författarnas ansvarsområden i rapporten. 

Ansvarsområden

Josefin Torgersson Agnes Östberg

1 2.1 1.1 4.2

2.2 2.4.1 1.2 5

2.4.2 2.4.4 1.3 6

2.4.3 2.4.5 2.3 7

3.1 3.2 4.1 8

Gemensamma
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3 Vägen till att börja klimatdeklarera 

3.1 Dagens klimatarbete i Sverige 

Sveriges regering gav under hösten 2017 Boverket i uppdrag att utreda 
och föreslå hur byggnaders klimatpåverkan kan redovisas i en så kallad 
klimatdeklaration. Uppdraget bestod av flera delar och innefattade 
bland annat att utreda vilka beräkningar som ska finnas med i en 
klimatdeklaration, hur beräkningarna ska gå till och hur de ska 
redovisas. Boverket kom under slutet av 2019 med förslag på riktlinjer 
och metoder för klimatdeklarationer. I rapporten presenteras även 
rekommendationer om vilka framtida utredningar regeringen bör ge 
Boverket i uppdrag att genomföra för en fortsatt utveckling av arbetet 
med klimatdeklarationer [24]. Boverkets förslag är ute på remiss med 
sista svarsdag i början av maj 2020. Därefter kommer remissvaren 
bearbetas och publiceras innan ett beslut om att införa 
klimatdeklarationer kan tas [4].  
 
Lagen om att klimatdeklarera byggnader förväntas träda i kraft 1 januari 
2022 och syftet kommer till en början vara att sprida kunskap, skapa 
förståelse och medvetandegöra hur stor klimatpåverkan är under 
uppförandet av en byggnad. Boverket skriver i en rapport om vikten av 
att snarast möjligt komma igång med arbetet om klimatdeklarationer. 
Det föreslås därför att kraven till en början endast ska beröra vissa delar 
av en byggnads livscykel samt endast gälla flerbostadshus och lokaler, 
för att senare inkludera även andra byggnadstyper exempelvis småhus. 
Att påbörja processen försiktigt är strategiskt planerat för att berörda 
aktörer ska hinna med i utvecklingen och tanken är att fler krav ska 
införas längre fram i tiden [24]. 
 
Det finns idag ingen lag som säger att en byggnads klimatpåverkan 
måste redovisas under vare sig uppförande eller användning [24]. 
Boverket ställer i sina regler däremot krav på hur stor den maximala 
energianvändningen får vara [25]. Byggnader berörs även av Lagen om 
energideklaration för byggnader som kräver att en byggnads 
energianvändning redovisas för användningsskedet. Lagen trädde i 
kraft år 2006 och deklarationen klassar byggnader från A-G, vilket gör 
det möjligt att jämföra olika byggnader trots skillnader i exempelvis 
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storlek och utformning. Att ställa krav på maximal användning av energi 
samt införa energideklarationer har varit sätt att styra mot mindre 
energiförbrukning och att rättvist kunna jämföra byggnader. På så sätt 
har en klimatdeklaration likheter med en energideklaration då syftet för 
de båda är att begränsa användningen av resurser, i det ena fallet handlar 
det om råvaror för energiframställning och i det andra 
byggnadsmaterial. Boverket har under arbetet med att utforma 
klimatdeklarationer hämtat inspiration från hur energideklarationer är 
utformade [24]. 
 
I arbetet med att införa klimatdeklarationer har Boverket även fått i 
uppdrag att utveckla en databas med information om materials 
klimatpåverkan, skapa ett klimatdeklarationsregister och innan 
införandet den 1 januari 2022 ta fram information och anvisningar hur 
arbetet ska fortgå. Databasen ska bestå av generiska miljödata och 
kommer att bli obligatorisk att använda vid beräkning om inte 
produktspecifika miljödata används [26]. Boverket rekommenderar att 
generiska miljödata ska bidra med något högre klimatpåverkan än det 
egentliga medelvärdet som en ytterligare motivation till att välja material 
med bättre klimatpåverkan [24].  
 

3.1.1 Åsikter från Boverkets webbseminarium mars 2020 

Torsdagen den 26:e mars 2020 höll Boverket det första webbseminariet 
för året, med tema Skarpt läge! Klimatdeklarationer av byggnader 2022. 
Webbseminarierna är digitala föreläsningar om aktuella ämnen och 
förmedlar den senaste informationen från Boverket. I många fall 
medverkar experter eller andra berörda aktörer för att ge en bredare bild 
av nuläget och tillföra åsikter från branschen [26]. 
 
En av frågorna det informerades om på Boverkets webbseminarium var 
förslagets innebörd för olika aktörer i byggsektorn. Förutom information 
från medarbetare på Boverket hördes även åsikter från deltagare på den 
hearing om klimatdeklaration som hölls i Stockholm i januari 2020. På 
hearingen medverkade cirka 150 personer från bygg- och 
fastighetssektorn för att diskutera klimatdeklarationer och dela med sig 
av sina erfarenheter och åsikter [26]. 
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Webbseminariet utgick från det förslag som är ute på remiss fram till 
början av maj 2020. Enligt förslaget kommer byggherren att vara 
ansvarig för att en klimatdeklaration upprättas. Vidare kommer 
kommunen vara ansvarig för att registrera klimatdeklarationen samt 
neka slutbesked om den saknas och Boverket vara ansvarig för att 
kontrollera kvaliteten på klimatdeklarationen [26]. 
 
Bland deltagarna på hearingen hördes både positiva och skeptiska 
åsikter om klimatdeklarationer. Ulf Wiklund från Tyréns menar att 
lagstiftning är nödvändig för att få stora aktörer att börja agera. Kristina 
Einarsson, Boverkets projektledare för arbetet med klimatdeklarationer, 
menar att kunskap om den klimatpåverkan som sker under uppförandet 
av byggnader måste öka. Einarsson tror att ökad kunskap kan bidra till 
minskad materialanvändning samt minskat spill och avfall. Minskad 
materialanvändning innebär lägre kostnader som till en början skulle 
kunna vara ett incitament för aktörerna att fortsätta arbete med frågan 
[26].  
 
Anna Bernstad från MKB Fastigheter AB tycker överlag att förslaget är 
positivt. ”Den här delen vet vi är en stor puck som vi har blundat för 
ganska länge” säger hon. Därefter nämner Bernstad att kunskapen om 
en byggnads driftsfas och energiförbrukning sedan tidigare är stor, men 
att aktörer i och med kravet på att klimatdeklarera kan få mer kunskap 
om var deras projekt ligger när det gäller klimatpåverkan [26].  
 
Skeptiska åsikter hörs dock som behandlar detaljerna kring hur 
införandet av klimatdeklarationer i praktiken ska gå till. 
Sammanfattningsvis är det tydlighet i ansvarsfördelning och detaljer 
kring utförande som är en meningsskiljaktighet. Nadja Svensson från 
3dOArkitekter är svagt positivt men säger att tydlighet är det viktigaste 
däribland vilka aktörer som förväntas hantera arbetet och kommer 
denna ansvarsfördelning i praktiken att fungera. Ulf Wiklund från 
Tyréns tror att arbetet med miljödata kommer att kräva mycket manuell 
hantering och därmed tidsmässigt bli dyrt. Fadi Alnaju från Stockholm 
stad ställer sig skeptisk till att man antingen kan använda sig av 
generiska eller produktspecifika miljödata. Alnaju menar att det kan bli 
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svårt att jämföra byggnader med varandra då två olika typer av 
miljödata används [26]. 
 
Per Bolund, Sveriges finans- och bostadsminister, tror att det i slutändan 
är konsumenterna som kommer driva på utvecklingen mot ett mer 
klimatsmart byggande genom att i högre utsträckning efterfråga 
byggnader med låg klimatpåverkan [26].  
 
Jeanette Sveder Lundin från Skanska är den som är mest positiv. Sveder 
Lundin vill att lagen ska vara en lägstanivå och att det kontinuerligt ska 
analyseras hur man kan gå vidare. ”Det är inte bara att uppfylla ett 
lagkrav. Hur kommer vi åt syftet med hela den här lagstiftningen? 
Genom att vi pratar klimat och att vi integrerar det i våra beslut.” Hon 
avslutar med att säga ”Om vi inte kan räkna på utsläppen från våra 
byggnadsverk, hur ska vi då kunna styra i rätt riktning?” [26]. 
 

3.2 Vad är en klimatdeklaration och vad baseras den på? 

Att klimatdeklarera en byggnad innebär att redovisa byggnadens 
utsläpp av växthusgaser ur ett livscykelperspektiv, där 
livscykelperspektivet omfattas av byggnadens livscykel. Beräkning av 
klimatpåverkan innebär att en avgränsad livscykelanalys genomförs. Då 
en komplett livscykelanalys, vilken tar hänsyn till ett flertal andra 
miljöaspekter, fortfarande ses som en väldigt komplex process föreslår 
Boverket att klimatdeklarationen endast ska redovisa byggnadens 
klimatpåverkan vid produktframtagning samt vid upprättande [26]. Hur 
Boverket definierar en klimatdeklaration och vad den ska innehålla 
presenteras ingående under avsnitt 3.2.2. Vidare presenteras 
omfattningen av en komplett livscykelanalys.  
 

3.2.1 En komplett livscykelanalys olika delar  

En byggnads livscykel börjar redan vid utvinningen av de naturresurser 
som behövs för produktion av de produkter och material som 
byggnaden ska bestå av. Därefter följer upprättandefasen och när 
byggnaden väl tas i bruk inleds brukandefasen där både drift och 
underhåll krävs. Vid slutskedet när byggnaden uppnått sin livslängd 
behöver materialen tas hand om på olika sätt och det är inte förrän nu 
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livscykeln för byggnaden upphör. Under alla dessa skeden påverkas 
miljön på ett eller annat sätt och för att beräkna hur stor påverkan 
byggnaden har på miljön genomförs en livscykelanalys, även kallat LCA. 
För att utföra en sådan analys av en hel byggnad krävs det att 
livscykelanalyser genomförs för varje enskild produkt som byggs in. 
LCA–metoden syftar till att beräkna en produkts miljöpåverkan under 
hela dess livscykel - från att råvarumaterial utvinns till att produkten 
förbrukat sin livslängd och ska tas hand om i form av återanvändning, 
återvinning eller deponi. För att enklare tillämpa metoden delas 
livscykeln in i olika skeden. Indelningen kan även tjäna som en 
vägledning för var i livscykeln produkten bidrar till störst 
miljöbelastning och i vilken delprocess detta sker. Med hjälp av skedena 
skapas då möjligheter för optimering av produktens miljöpåverkan 
genom att exempelvis byta transportmedel eller förändra en del i 
tillverkningsprocessen. Tabell 3.1 visar en översikt av de olika skeden en 
LCA tar i beaktning [7]. 
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Tabell 3.1 - Skeden, moduler och dess omfattning under en produkts livscykel. 

Skede Modul Omfattning

A1 Råvaruförsörjning

A2 Transport

A3 Tillverkning

A4 Transport

A5 Bygg- och installationsprocessen

B1 Användning

B2 Underhåll

B3 Reparation

B4 Utbyte

B5 Ombyggnad

B6 Driftsenergi

B7 Driftens vattenanvändning

C1 Demontering

C2 Transport

C3 Restproduktsbehandling

C4 Bortskaffning

Fördelar och 
belastningar utanför 
systemgränsen

D

Produktskede

Byggproduktions-
skede

Användningsskede

Slutskede

 
 
Det första skedet betecknas som produktskedet, vilket behandlar 
produktionen av den produkt som ska framställas. Man ser till vilka 
resurser som används vid utvinning av råvarumaterial, tillverkning och 
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transporter under produktionstiden för produkten. Dessa indelningar 
kategoriseras in i modulerna A1–A3. Det nästkommande skedet 
benämns som byggproduktionsskedet. Detta skede delas in i modulerna 
A4–A5 som beaktar den miljöpåverkan som uppkommer vid transport 
av produkten till byggarbetsplatsen samt vilka resurser som krävs för att 
installera produkten. Under användningsskedet, där modulerna B1-B7 
ingår, undersöks miljöpåverkan som uppkommer för att underhålla 
byggnaden så som reparationer, utbyte av material eller produkter men 
även energi- och vattenanvändning under drifttiden. När byggnadens 
livscykel börjar lida mot sitt slut betraktar man byggnaden ur ett 
slutskede, C1–C4. Slutskedet beaktar miljöpåverkan från de processer som 
krävs för att demontera byggnaden, frakta bort material och vilka 
resurser som krävs för att ta hand om de material som byggnaden bestått 
av [7]. Modul D är ett komplement för att tillägga fördelar och 
påfrestningar som sker utanför systemgränsen så som exempelvis 
möjligheter för återanvändning och/eller återvinning utryckt som 
nettopåverkan och miljönytta [27]. 
 
Vid en komplett analys av en byggnads miljöpåverkan under dess 
livscykel finns ett flertal miljöpåverkanskategorier att basera analysen 
på. Det är möjligt att endast beakta en eller flera kategorier, men för en 
komplett livscykelanalys ur ett miljöperspektiv studeras byggnaden 
utifrån de kategorier som Tabell 3.2 visar [27].  
 
Tabell 3.2 – Miljöpåverkanskategorier i en LCA och dess enheter. 

Miljöpåverkanskategori Enhet

Klimatpåverkan kg CO2-ekv (koldioxidekvivalenter)

Marknära ozon kg C2H4-ekv (etenekvivalenter)

Nedbrytning av ozon kg CFC11-ekv (freon 11-ekvivalenter)

Förbrukning av icke fossila resurser kg Sb-ekv (antimonekvivalenter)

Förbrukning av fossila resurser MJ (megajoule)

Potential till övergödning kg (PO4)3+-ekv (fosfatekvivalenter)

Potential till försurning kg SO2-ekv (svaveldioxidekvivalenter)
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3.2.2 Boverkets definition av en klimatdeklaration 

1 januari 2022 planeras det nya lagkravet om att klimatdeklarera 
byggnader att träda i kraft, vilket kommer innebära att aktörer i 
branschen som söker bygglov från och med 1 januari 2022 ska redovisa 
byggnadens associerade utsläpp av växthusgaser. Lagkravet kommer 
succesivt att skärpas och breddas med tiden där det till en början inte tar 
hänsyn till något gränsvärde för byggnadens utsläpp av växthusgaser 
eller skeden efter A5. Motivet till att införa ett lagkrav om att 
klimatdeklarera men att inte sätta något gränsvärde grundar sig i att låta 
byggbranschen till en början skapa sig en medvetenhet kring ämnet – 
vad är stort och smått när det gäller klimatpåverkan. Kravet syftar även 
till att skapa insikter hos olika aktörer och hur de kan spela en större roll 
i bidraget för en minskad klimatpåverkan [24]. 
 
Boverkets förslag till vad en klimatdeklaration bör innehålla har sin 
grund i en livscykelanalys, dock med ett antal avgränsningar. Som 
nämnt tidigare är en komplett livscykelanalys en komplex process och 
därför föreslår Boverket initialt att aktörer i byggbranschen ska redovisa 
byggnadens klimatpåverkan fram till och med byggskedet. Med 
klimatpåverkan i byggskedet menas att analysera byggnaden utifrån 
miljöpåverkanskategorin klimatpåverkan [kg CO2-ekv/m2] för modul 
A1-A5, vilket tar hänsyn till produkttillverkning, transporter samt bygg- 
och installationsprocessen. Initialt ska inte byggnadens alla byggdelar 
redovisas utan endast de som beräknas att ha störst klimatpåverkan. 
Boverket föreslår därför att klimatdeklarationen ska behandla bärande 
konstruktioner, icke bärande innerväggar samt klimatskärm då dessa 
byggdelar beräknas täcka in 80–90 % av klimatpåverkan för modul A1-
A3 [24]. 
 
Motivet till att inledningsvis lägga kravet på denna nivå grundar sig i att 
fler aktörer inom byggbranschen anses ha möjlighet att genomföra en så 
pass avgränsad livscykelanalys vilket då bidrar till ökad kunskap och 
medvetenhet kring byggsektorns klimatpåverkan. Kravet tillsammans 
med den ökade kunskapen och medvetenheten förväntas även resultera 
i en beteendeförändring hos byggherrarna – att de i framtiden aktivt kan 
komma att välja material och åtgärder som har en lägre klimatpåverkan 
[24].  
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För att utföra klimatberäkningar för byggskedet krävs det mängdning av 
de material som avses användas vid uppförandet. I tidiga skeden kan det 
dock vara svårt att veta exakta mängder och specifika produkter vilket 
innebär att grövre nyckeltal och erfarenhetsvärden behöver användas. 
Med hjälp av projektets ekonomiska kalkyl kan mängder tas fram, det 
kan dock fortfarande vara svårt att veta vilka exakta produkter som 
avses användas. I tidiga skeden kan då generiska miljödata användas för 
att beräkna ett ungefärligt klimatavtryck. Allt eftersom byggprocessen 
fortgår förfinas den ekonomiska kalkylen och allt fler detaljer fastställs. 
Detta leder till att klimatkalkylen utvecklas under projektets gång och ju 
längre fram i byggprocessen projektet befinner sig desto säkrare övergår 
klimatkalkylen att vara [24]. Byggprocessens olika skeden finns att läsa 
om i bilaga 7.  
 
I Boverkets förslag om klimatdeklarationer föreslås det att skyldigheten 
tillfaller byggherren att upprätta klimatdeklarationen, men att det i 
praktiken troligtvis kommer vara entreprenören eller konsulter som 
utför de faktiska beräkningarna. Vid beräkning och upprättande av 
klimatdeklarationen menar Boverket att de generiska miljödata som 
använts i tidiga skeden kan fortsätta att tillämpas men att även 
produktspecifika miljödata i form av EPD:er kan tillämpas för att 
stimulera till mer klimatsmarta materialval. Boverket menar att det är 
problematiskt att ställa krav på att enbart tillämpa produktspecifika 
miljödata då det inte finns EPD:er för alla typer av produkter och 
material [24].  
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4 RESULTAT OCH ANALYS INTERVJUER 

4.1 Resultat 

I det här kapitlet redovisas de resultat som framkommit under 
intervjuerna. Resultatet redovisas i enlighet med de frågeområden som 
intervjun är uppdelad i. För att särskilja respondenternas åsikter och 
författarnas analys av resultatet presenteras resultat och analys under två 
separata avsnitt. 
 

4.1.1 Nuläge 

Alexander Kaponen 
Under de åren Kaponen varit anställd på Ramboll i Uppsala har han 
mestadels arbetat i projekt med offentliga beställare. Enligt Kaponen har 
många beställare miljöpolicys att följa där fokus vanligtvis ligger på att 
fasa ut farliga ämnen och material genom att använda sig av 
materialdatabaser. Han berättar dock att Ramboll precis vunnit ett 
projekt tillsammans med Ramboll UK där beställaren är intresserad av 
att minimera klimatpåverkan i hela byggnaden genom att i tidigt skede 
undersöka klimatpåverkan av olika typer av stomsystem. Beställaren har 
dock inga krav på maximala utsläpp av växthusgaser utan är mer 
intresserad av att minska koldioxidavtrycket för byggnaden. Beställarens 
intresse handlar i grunden om att utreda olika metoders klimatpåverkan 
vilket kan leda till att det likväl blir en byggnad i betong, menar 
Kaponen. 
 
Kaponen talar om att man som konstruktör vill komma in så tidigt som 
möjligt i ett projekt för att bidra med kunskap och rådgivning, gärna 
redan i programhandlingsskedet. Men av erfarenhet menar han att 
konstruktören ofta kommer in mer aktivt i systemhandlingsskedet. I 
detta skede föreskriver de vilka väggar som ska vara bärande, var det 
behövs pelare samt var horisontallasterna tas ner för att bygga upp en 
stomme som samspelar med de förutsättningar arkitekten och 
beställaren föreskrivit i programhandlingsskedet. Kaponen berättar även 
att konstruktörer kan vara till hjälp vad gäller byggtekniska detaljer 
såsom hur mycket isolering det krävs för att uppnå ett bra U-värde på 
byggnaden. I systemhandlingsskedet tas dock inga exakta dimensioner 
och detaljer för byggdelar fram, menar Kaponen. Vidare i processen när 
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projektet övergår till bygghandlingsskedet tas en väldigt noggrann 
dimensionering och detaljprojektering fram. I detaljprojekteringen 
redovisas konstruktionen på detaljnivå, till exempel vilken 
betongkvalitet konstruktionen ska ha, mängden och placering av 
armering och exakta dimensioner av pelare, berättar Kaponen.  
 
Vid diskussion kring materialval kan konstruktören, som konsult, 
rekommendera och bidra med kunskap kring materialval men de brukar 
inte föreskriva specifika märken eller produkter och har heller inte 
bestämmanderätt, enligt Kaponen. Han nämner även att man som 
konstruktör får förhålla sig till beställarens krav, vilket till största del styr 
materialvalen. 
 
Kaponen berättar även att om man som konstruktör föreskrivit en viss 
produkt eller ett specifikt material har entreprenören oftast rätt att byta 
ut produkten eller materialet. Han påpekar dock att entreprenören 
endast får ersätta det som föreskrivits mot något som har likvärdiga 
egenskaper. Om entreprenören vill byta ut ett material eller en produkt 
beror det ofta på vilka leverantörer som entreprenören har avtal med 
alternativt vilka produkter de är vana vid att arbeta med, menar 
Kaponen. 
 
Emil Holtug 
Sedan Holtug började på Ramboll har han arbetat som uppdragsledare 
och handläggare i olika typer av projekt och mot olika beställare, både 
offentliga och privata. Holtug har varit involverad i många projekt med 
köpcentrum och kontor. Vad gäller krav från beställarens sida angående 
miljöpolicy menar Holtug att beställaren ofta har certifieringskrav, att 
byggnaden ska klara nivåer inom olika miljöcertifieringssystem samt att 
beställaren många gånger ställer krav på att farliga material ej ska 
användas. Enligt Holtug har beställare tidigare inte ställt krav på att 
minimera CO2-utsläpp, men han upplever att det börjar ske en 
förändring på den fronten. Han menar att i de projekt där konstruktörer 
får komma in i tidigt skede har beställaren börjat intressera sig mer för 
hur olika stomval bidrar till klimatpåverkan. 
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Holtug berättar att man som konstruktör ofta kommer in i senare skeden 
av projekteringen, till exempel bygghandlingsskedet, där materialvalen 
ofta är bestämda sedan tidigare. Holtug upplever att det kan vara 
problematiskt att det sällan finns någon konstruktör med i 
programhandslingsskedet utan att konstruktören kommer in först 
senare. När konstruktörer kommer in först i bygghandlingsskedet och 
får ta över en systemhandling finns det sällan något utrymme för 
förändringar. Mycket är då redan föreskrivit och konstruktören 
förväntas då göra det bästa av förutsättningarna, säger Holtug. Det är 
även ofta kort om tid när konstruktören äntrar projektet och beställaren 
önskar hellre att ha det färdigt snabbt än mer optimerat, då tiden att 
optimera element medför en större kostnad än kostnaden för själva 
materialet, menar Holtug. 
 
Holtug betonar vikten av att komma in i tidiga skeden. Genom att 
komma in tidigt i ett projekt kan man som konstruktör vägleda och ge 
råd vad gäller stomval och fördelaktiga lastöverföringar. Många 
förutsättningar kan redan vara fastställda om konstruktören kommer in 
för sent, vilket leder till komplicerade och materialöverflödiga 
utföranden, menar Holtug.   
 
Ian Lund Rockliffe 
Lund Rockliffe jobbar med såväl offentliga som privata beställare. Vid 
nybyggnation har beställarna ofta traditionella krav, exempelvis krav på 
maximal energianvändning eller att byggnaden ska uppnå en viss nivå i 
ett certifieringssystem. Lund Rockliffe säger att han ännu inte mött några 
beställare i uppdrag som ställt krav på vilken nivå av klimatpåverkan 
som ska nås. De flesta arbetar med att minska klimatpåverkan men utan 
krav på specifika nivåer. 
 
Lund Rockliffe säger att det ofta är den ekonomiska aspekten som styr 
vilka material beställaren vill ha. Stål och prefabricerad betong är lätta 
att få tag i och byggs med väl beprövade metoder. Det är praktiskt och 
tryggt och går till skillnad från obeprövade metoder och material fort att 
bygga med. Lund Rockliffe påpekar att valet att bygga i trä kan vara ett 
mer eller mindre aktivt val. Han nämner att det finns företag som inriktat 
sig på att bygga i trä dock inte bara på grund av medvetenhet om miljön, 
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utan till stor del även för företagets ansikte utåt som miljömedvetet. Han 
nämner en stor aktör som har en tydlig riktning mot att bygga mer i trä 
och som även arbetar aktivt med att utvärdera och identifiera svårigheter 
som uppstår för att lära sig till nästa projekt.  
 
Att företag börjat bygga mer i trä kan också vara ett svar på att kunder 
efterfrågar mer miljövänliga material enligt Lund Rockliffe. Medvetna 
kunder sätter press på beställarna att motivera sina val av material- och 
stomlösningar. Han spekulerar även i att de aktörer som inte ändrar sin 
långsiktiga affärsmodell och hänger på trenden att bygga mer 
miljövänligt kommer om 5–10 år inte kunna sälja sina objekt. 
 
Lund Rockliffe berättar att han som konstruktör gärna hade kommit in i 
ett projekt tidigare än vad idag sker.  I ett typiskt projekt släpps 
konstruktörerna in i systemhandlingsskedet då många av 
förutsättningarna redan är satta. Arkitekten och beställaren kan ha 
kommit överens om ett visst format som låser konstruktionen till vissa 
ramar och utesluter en del materialval. Lund Rockliffe betonar att om 
konstruktören tillåts medverka under tidiga skedena finns möjlighet till 
diskussion om vilka förutsättningar som påverkar stomvalet. 
Utformning med långa spännvidder är ett typiskt exempel på en 
förutsättning som utesluter en del material men som hade kunnat lösas 
om konstruktören fått medverka tidigare. I detta fall var det trä som 
uteslöts och konstruktionen hänvisades till betong för att klara 
spännvidderna.  
  
En del av problematiken tror han även ligger i att konstruktörer inte 
aktivt arbetar med att presentera alternativa lösningar och utmanar 
beställarens synsätt. Beställaren föredrar metoder som de är trygga med 
och som inte innebär några ekonomiska risker, men med 
konstruktörernas kunskap skulle byggnadsdelar kunna optimeras och 
ändå vara ett tryggt alternativ. Anledningen till att optimering inte sker 
är beställaren inte är beredd att betala för den och att snäva tidplaner inte 
tillåter det.  
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Dario Muratagic 
Muratagic berättar att han jobbar med både privata som offentliga 
beställare, det senare något övervägande, och att projekten varierar i allt 
från vattenverk och byggnader på Arlanda till studentbostäder och 
skolor. Att beställare har krav på att miljöcertifiera byggnaden är enligt 
honom ganska vanligt men att det ställs krav på den inbyggda 
koldioxiden är det första gången han mött i ett nuvarande projekt. 
Projektet är en byggnation av studentbostäder och arbetet kommer att 
påbörjas med att utreda olika typer av stommar i relation till 
koldioxidpåverkan och kostnad. Det är första gången säger Muratagic 
som hans enhet får komma in så tidigt i processen. Han tror dock att det 
kommer att bli vanligare att konstruktörer släpps in tidigare eftersom 
stommen är en byggnadsdel som med optimering skulle kunna bidra till 
att den inbyggda koldioxiden minskar. Att optimering inte sker i alla 
projekt beror på att det tar tid, kostar pengar och är en åtgärd som 
beställaren ännu inte efterfrågat, men som kanske kommer i och med nya 
lagkrav.  
 
Muratagic beskriver att beställare helst vill ha traditionella material som 
inte bjuder på några överraskningar. Enligt honom finns det med 
material som trä ingenting att vara orolig för men konstruktörer kommer 
in alldeles för sent för att kunna motivera beställaren till att använda det. 
Med tydliga lagkrav skulle det bli lättare att arbeta den problematiken. 
 

4.1.2 Att klimatdeklarera 

Alexander Kaponen 
Klimatdeklarationer av byggnader berättar Kaponen att han inte känner 
till särskilt mycket om men att han har kunskap om vad inbyggd 
koldioxid är. Han förmodar att kravet på att klimatdeklarera byggnader 
kan komma att bli en väldigt omfattade tidsmässig förändring om 
konstruktörer även ska räkna på olika elements koldioxidutsläpp.  
 
Kaponen menar även att kravet kan komma att påverka 
dimensioneringsarbetet, mer tid kommer att behövas för att utföra 
beräkningar på elementen. På vissa ställen kan man exempelvis gå ner i 
betongtjocklek vilket har en stor påverkan på den inbyggda koldioxiden, 
säger Kaponen. Han nämner även att det många gånger är en pressad 
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tidplan vilket leder till att man ofta dimensionerar för samma väggtyp 
för ett helt plan istället för att föreskriva tre olika väggtyper för 
bottenplanet och lika många på övre planet för att skala ner 
dimensionerna och i sin tur den inbyggda koldioxiden.  Kaponen betonar 
att det är optimeringen som kommer ta mer tid och vara utmanande. 
 
Emil Holtug  
Holtug deltog vid tillfället då Boverket arrangerade en hearing angående 
arbetet med klimatdeklarationer, så han är väl insatt vad det kommande 
lagkravet kan komma att innebära och menar att det är något branschen 
behöver. Han anser dock att kravet till en början är lite väl lindrigt och 
att Regeringen bör sätta hårdare krav i en snabbare takt. Holtug menar 
att branschen är redo för en sådan här förändring, men att ingen kommer 
att göra mer än vad kravet säger då det fortfarande handlar om att tjäna 
pengar.  
 
De utmaningar konstruktörer kan komma att ställas inför, anser Holtug, 
är att det kommer krävas mer tid för optimering av byggnadsdelar. Det 
kan även komma att krävas en dialog kring just optimering där det inte 
enbart ska handla om att bli snabbast klar. Man kommer behöva se 
mycket till hur materialanvändningen kan minskas på olika sätt. Holtug 
berättar även att många konstruktörer, även han själv, vill vara på den 
säkra sidan vilket ofta kan leda till att det föreskrivs en dimension större 
än vad som är optimalt. I ett senare led kan upphandlingen av 
entreprenören då bli mer kostsam för beställaren. Holtug menar då att 
om beställaren avsätter mer tid för optimering av konstruktionen kan 
upphandlingen av entreprenören komma att få en lägre kostnad.  
 
Enligt Holtug kan kravet på att klimatdeklarera även föra med sig 
utmaningar som berör gränsdragningar, vilka delar som faktiskt ska 
ingå. I nuläget är det stomme, klimatskal och innerväggar, men var sätter 
man gränsen för klimatskal funderar Holtug på. Ska det beröra 
byggdelar in i minsta detalj, så som vilken plastfolie som används eller 
berör kravet exempelvis antal gipsskivor och typ av isolering, säger 
Holtug. Om en noggrann beräkning utförs som inkluderar alla detaljer 
blir klimatpåverkan högre, men utförs en slarvig beräkning som endast 
beaktar de större delarna blir klimatpåverkan lägre. En noggrann 
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beräkning ger sämre värden och vice versa, det blir en svår 
gränsdragning menar Holtug.  
 
Holtug anser dock att klimatdeklarationer inte enbart för med sig 
utmaningar utan även möjligheter. Dialogen med beställaren kommer att 
bli lättare att föra då beställaren i siffror kan se hur olika material och 
metoder påverkar klimatavtrycket. I nuläget är många medvetna om att 
betong är sämre för klimatet än trä, men inte hur mycket. Det behövs 
verktyg för att kunna kvantifiera förbättringar, säger Holtug. 
 

Ian Lund Rockliffe 
Vad en klimatdeklaration är har Lund Rockliffe koll på. Han tror att 
konstruktörer om klimatdeklarationer införs kommer få större möjlighet 
att påverka utformningen av en byggnadsstomme. Beställaren kommer 
för att nå framtida krav behöva konstruktörens kunskap i tidiga skeden. 
Konstruktören kan med sin kompetens ifrågasätta beställarens önskan 
om utformning. Utformningen kommer i sin tur att kunna minska 
materialanvändningen och möjliggöra användning av andra material än 
de traditionella. 
 
Den största utmaningen för konstruktörer antar Lund Rockliffe kommer 
vara att kunna möta efterfrågan på kunskap och coachning.  
Konstruktörer måste inte bara lära sig om ämnet för att veta vad det är 
de föreskriver utan de måste även kunna motivera och presentera sina 
val för att det ska kunna ske en förändring. Lund Rockliffe säger att det 
för privata aktörer måste finnas en vinst i att bygga mer miljövänligt och 
det kommer att krävas lagstiftning för att branschen ska ändra sig. 
 
Dario Muratagic  
Att det finns ett förslag om att klimatdeklarera byggnader har Muratagic 
koll på men inte exakt vad förslaget innebär. En av utmaningarna tror 
han kommer bli att yrkesrollen breddas ytterligare. Rollen är redan idag 
bred och konstruktörer förväntas ha kunskap och hanterar många olika 
områden. I förlängningen kommer det bli svårt att hitta personer som 
kan jobba med en sådan bredd, att kombinera teknik och beräkningar 
med koldioxid och energi. Det kommer också bli en utmaning att urskilja 
sig som duktiga för att vara konkurrenskraftiga. Muratagic ställer sig 
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senare under intervjun frågande till hur redovisningen ska utformas och 
hur det ska redovisas till myndigheten. 
 
4.1.3 Materialdatabaser och miljödata 

Alexander Kaponen 
Kaponen berättar att han känner till att det finns ett datorprogram för att 
beräkna byggdelars koldioxidutsläpp, men att han själv inte arbetat med 
det. Det kan komma att bli en stor handpåläggning för konstruktörer att 
räkna på all koldioxid och Kaponen utrycker en personlig förhoppning 
om att en annan arbetsgrupp ska jobba med själva beräkningarna av 
koldioxidavtrycket, men att det finns andra konstruktörer som är 
intresserade av att arbeta mer med koldioxidberäkningar. Han nämner 
dock att man som konstruktör måste ha en insikt om att minska på 
materialanvändningen och att konstruktörer kan då i tidiga skeden ta 
fram enklare CO2-beräkningar som kan vara en hjälpande hand.  
 
Vidare berättar Kaponen att EPD:er inte är något han känner till eller 
använder i sitt dagliga arbete. Ofta besöker han tillverkares hemsidor 
för att hitta produktdatablad och nämner att han sett ett avsnitt om 
miljödeklaration för produkten eller materialet. Kaponen säger att det 
inte är något han lägger fokus på då det inte påverkar hans dagliga 
arbete. Oftast är han ute efter att finna annan teknisk information så 
som tryckhållfasthet, infästning av produkten, hållfasthet och 
deformation, menar Kaponen.  
 
Emil Holtug 
Enligt Holtug finns det ett flertal programvaror på marknaden för att 
beräkna och jämföra klimatpåverkan för olika material. Den 
programvara han känner mest till och även använder är One Click LCA, 
där man för in mängd, materialtyp samt leverantör och får fram 
klimatpåverkan i siffror, berättar Holtug. Han berättar även att han inte 
aktivt söker upp och granskar enskilda EPD:er men att han använder sig 
av programvaror där databasen grundar sig i produktspecifika data från 
EPD:er. Det föreligger dock svårigheter angående tillgängligheten av 
EPD:er säger Holtug. Det finns inte tillräckligt många och Sverige har 
inte någon egen databas med produktspecifika data. 
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Vad gäller generiska data upplever Holtug att det finns en problematik 
då klimatpåverkan kan variera från leverantör till leverantör. Då den 
generiska datan ges som ett medelvärde kan det ge en fel bild av det hela. 
Om man använder medelvärdet vid beräkning och sedan föreskriver det 
sämsta materialet ur klimatsynpunkt blir de faktiska siffrorna fel, menar 
Holtug.  
 
Det kan ibland uppstå situationer där entreprenören, vid uppförande, 
byter ut det föreskrivna materialet mot något likvärdigt. Vilket då 
Holtug betonar frågan om vad som är likvärdigt. I dagsläget ställs det 
ofta krav på likvärdighet så som att materialet ska ha samma klassning i 
databaser för farliga material eller att det uppfyller samma tekniska krav, 
men att det inte finns något krav på att materialet ska ha samma 
koldioxidklassning, säger Holtug. 
 
Ian Lund Rockliffe 
Lund Rockliffe säger sig känna till några datorprogram som kan hjälpa 
till att sammanställa och räkna på klimatpåverkan från 
byggnadsmaterial. Han tycker det vore bra om de underlag som används 
för att beräkna klimatpåverkan kom från en och samma databas. Detta 
för att rättvist kunna jämföra och granska projekt. Om de data som 
används tillåts hämtad från olika källor kommer det att behöva ställas 
höga krav på granskning av indata. Beroende på vem som tagit fram 
informationen kan den vara mer eller mindre fördelaktig. EPD är ett 
svårt format som kräver kunskap och tid att ta fram rätt siffror med. 
Lund Rockliffe ser en stor fördel med om miljödata skulle kunna kopplas 
in i BIM-modeller. De olika disciplinerna i ett projekt skulle själva kunna 
ansvara för att rätt information och material finns i modellen. Risken 
med att ha en person som ansvarar för hela modellen med avseende på 
klimatpåverkan är att yrkesgrupperna inte lär sig vad de föreskriver för 
material och hur det påverkar byggnadens klimatpåverkan. 
 
Lund Rockliffe berättar att de i ett projekt använt ett datorprogram för 
att redovisa klimatpåverkan för beställaren. Beställaren har många krav 
på sig och måste få underlag för att kunna ta välgrundade beslut. 
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EPD är Lund Rockliffe bekant med men arbetar inte dagligen med. 
EPD:er kan enligt honom vara svåra att hitta, speciellt för importerade 
byggnadsprodukter.  
 
Dario Muratagic 
Muratagic känner till ett program som hanterar klimatberäkningar men 
arbetar inte själv med det programmet.  För att få ett minimalt manuellt 
handarbete med klimatdeklarationer hade Muratagic önskat att 
databaser med information om material kunde kopplas samman med en 
BIM-modell. I modellen skulle byggnadsdelar redovisas med såväl 
tekniska detaljer som information om inbyggd koldioxid. 
 
4.2 Analys 

4.2.1 Nuläge 

I intervjuerna framkommer det att respondenterna upplever ett liknande 
arbetssätt i byggbranschen och resonerar kring likartade 
problemområden. I Figur 4.1 redovisas de gemensamma teman som 
framkommit ur intervjuerna och som analysen berör för frågeområde 
Nuläge. 

 
Figur 4.1 – Gemensamma teman utifrån frågeområdet Nuläge. 
 
Ett ämne som nämns i samtliga intervjuer och som nästan alla svar under 
intervjun kan relateras till är när konstruktörer kommer in i ett 
byggprojekt. Byggprocessen är en systematiserad process som bygger på 
att vissa mål nås i de olika skedena för att kunna gå vidare till nästa. Med 
avseende på möjligheten att påverka kan byggprocessen liknas vid en 
tratt, ju längre processen fortgått desto mindre möjlighet finns det att 
påverka eller ändra. Det är inte möjligheten att påverka som är 
problemet, utan det som sammanfattningsvis kan sägas om 
respondenterna svar, att en yrkesgrupp måste få komma in i rätt skede. 

Konstruktörer kommer in sent

Krav på klimatpåverkan

Incitament för ett byggande med mindre klimatpåverkan
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Samtliga konstruktörer upplever att de släpps in för sent i processen, inte 
bara med avseende på att påverka byggnadens klimatpåverkan utan att 
med sin kunskap och erfarenhet bidra till en så bra byggnad som möjligt. 
När de släpps in har de inte särskilt stor möjlighet att påverka val av 
material eller utformning. Förutsättningarna och utformning är ofta 
redan bestämda av beställare och arkitekt. Som Holtug nämner finns det 
sällan utrymme för förändring när konstruktören kommer in, utan hen 
förväntas göra det bästa av de förutsättningar som ges. Utformningen 
låser inte konstruktionen men utesluter indirekt användandet av vissa 
material. För att i senare skeden kunna välja mellan olika stommaterial 
behöver en konstruktör redan i samband med utformning få medverka 
och bidra till en mer öppning lösning.  
  
Två av respondenterna tar upp att yrkesrollen kommit att infatta så 
mycket mer än vad en konstruktör arbetade med för bara en generation 
sedan. En respondent nämner att det då främst handlade om bärighet 
och stabilitet men att de idag även förväntas ha kunskap om och kunna 
hantera fukt, brand, U-värde och energi. Problem som kan uppstå är om 
stommens utformning inte möjliggör för konstruktören att konstruera 
lösningar som klarar ovan nämnda krav. Om ändringar i 
systemhandlingsskedet blir nödvändiga för att klara ställda krav kan det 
bli mer kostsamt än om byggnaden redan i programskedet utformats 
med förutsättningar för att klara dessa.  Varför det inte är vanligare att 
konstruktörer släpps in tidigare i processen är det ingen av de 
intervjuade som resonerar kring. Trots att de är positiva till att medverka 
tidigt i ett byggprojekt tycks de inte aktivt själva arbeta för att få delta i 
tidiga skeden. Vid införandet av klimatdeklarationer blir det därför 
viktigt för konstruktörer att marknadsföra sin kompetens och vad de kan 
bidra med i tidiga skeden för att minska byggnadens klimatavtryck.  
 
Som tidigare nämnt finns det inget lagstadgat krav på att redovisa en 
byggnads miljöpåverkan under någon fas av byggnadens livslängd [24]. 
Krav på miljöcertifiering och farliga ämnen är enligt respondenterna ett 
vanligt krav, men att beställaren ställer krav på att beräkna eller redovisa 
klimatpåverkan hade de sällan eller aldrig mött. Kaponen och Muratagic 
nämner att det i ett nuvarande projekt är första gången de arbetar med 
en beställare som vill beakta klimatpåverkan. Holtug har heller aldrig 
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arbetat med projekt som tagit klimatpåverkan i beaktan men upplever 
att det börjar ske en förändring. En möjlig anledning till att ingen av 
konstruktörerna tidigare arbetat med projekt där krav på att redovisa 
klimatpåverkan ställts är att det utan krav eller möjlighet till vinst kan 
vara svårt att motivera aktörer till att beakta klimatpåverkan.  Detta stöds 
även av Ulf Wiklund från Tyréns som säger att lagstiftning är nödvändig 
för att nå förändring [26]. Likaså nämner Lund Rockliffe lagstiftning som 
incitament för att bygga mer klimatsmart. En respondent tror även att en 
del av problematiken ligger i att konstruktörer hittills inte arbetat med 
att ifrågasätta beställarens krav och presentera alternativa lösningar till 
de välbeprövade. Det är dock i slutändan beställaren som väljer, men 
denna hade kunnat göra andra val med vägledning från konstruktören. 
 
Aspekter som av respondenterna nämns styra valet av material är 
ekonomi och trygghet. Att uppföra en byggnad med mindre 
klimatpåverkan kräver enligt respondenterna mer handpåläggning i 
form av optimering av stomme och omsorg om vilka material som det i 
tidigt skede möjliggörs för och som i slutskedet väljs. Tid är pengar och 
utan krav är klimatpåverkan inget som beställaren idag beaktar på eget 
initiativ. På grund av tidsbristen överdimensioneras ofta stommen då 
lösningar görs allmängiltiga istället för att anpassas. Att 
överdimensionera motverkar syftet med klimatdeklarationer. För att 
arbeta i linje med klimatdeklarationer kan optimering av 
byggnadselement bli nödvändigt. Vid optimering kommer beställaren 
behöva investera mer tid och pengar i projekteringen, vilket beställare 
ännu inte tycks vara villiga att göra. Mer tid och pengar investerat i 
projekteringen kan verka oroväckande men optimering leder även till en 
lägre kostnad vid upphandling av entreprenör. När klimatdeklarationer 
införs kommer det att bli ett alternativ som måste tas i beaktning. 
 
För att styra mot ett byggande med mindre klimatpåverkan behöver 
konstruktören börja utmana beställarens syn på vad trygghet är. Det 
handlar om att informera om och visa möjligheter med de material och 
stomlösningar som inte hör till de traditionella. Muratagic nämner dock 
att konstruktören kommer in för sent för att föra en diskussion om 
alternativa material. Krav från konsumenter är ett annat incitament för 
att bygga med mindre klimatpåverkan. Såväl privata konsumenter som 
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hyresgäster är aktörer som genom att efterfråga och ifrågasätta kan 
påverka utvecklingen mot ett mer klimatsmart byggande. Lund Rockliffe 
spekulerar i att de byggbolag som inte nu börjar omvärdera sin syn på 
klimatavtryck i framtiden inte kommer kunna sälja sina objekt.  
 
Det kan, om Boverkets förslag införs, komma att behöva införas ett krav 
om likvärdighet vad gäller klimatpåverkan. Det är för entreprenören 
tillåtet att byta ut föreskrivna material mot så kallade likvärdiga. Som 
likvärdigt räknas ett material vars tekniska egenskaper motsvarar det 
föreskrivna. Klimatpåverkan ingår idag inte som ett krav på likvärdigt, 
men kan för att inte försvåra med syftet med klimatdeklarationen behöva 
införas. Utan krav kan beställaren inte säkerställa att entreprenören byter 
till ett material med sämre klimatpåverkan och därmed riskera att 
byggnadens klimatavtryck blir högre än väntat. Det här blir särskilt 
viktigt om krav på utsläppsnivåer i framtiden införs. 
 

4.2.2 Att klimatdeklarera 

I intervjuerna framkommer det att respondenterna resonerar kring 
liknande problem, men även möjligheter, som kan uppstå vid införandet 
av klimatdeklarationer.  I Figur 4.2 redovisas de gemensamma teman 
som framkommit ur intervjuerna och som analysen berör för 
frågeområde Att klimatdeklarera. 

 
Figur 4.2 – Gemensamma teman utifrån frågeområde Att klimatdeklarera. 
 
Intervjuerna tyder på att en majoritet av respondenter känner till 
lagförslaget om att klimatdeklarera byggnader. Den exakta innebörden 
av Boverkets förslag är för dem inte lika klar, vilket är förståeligt då 
förslaget inte publicerats i en särskilt omfattande mängd och det råder 

Att möjliggöra en förändring i byggprocessen

Verktyg för att kvantifiera klimatpåverkan

Behövs tydligare gränsdragningar

Optimering kräver mer tid
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fortfarande otydligheter kring utförandet eftersom förslaget ännu inte 
fastställts. 
 
Både respondenternas uppfattning och Uno Nordstrands redogörelse för 
byggprocessen beskriver en bild om att konstruktörer ofta kommer in i 
ett senare skede av byggprocessen [28]. Två av respondenterna ser 
införandet av klimatdeklarationer som en möjlighet för konstruktörer att 
komma in i tidigare skeden och skapa dialog med beställaren. Beställare 
kommer i och med införandet att behöva konstruktörers kompetens 
redan i programskedet, där byggnadens utformning skissartat tas fram, 
för att skapa möjligheter för olika materialval längre fram i processen. 
Utifrån intervjuerna kan det konstateras vikten av att en konstruktör 
tillåts medverka i tidiga skeden för att klimatoptimering ska vara möjligt. 
 
Då konstruktören kommer in senare i processen är utformningen redan 
föreskriven och lämnar inte mycket spelrum för alternativa lösningar. En 
utformning med exempelvis långa spännvidder och komplicerade 
konstruktionslösningar kan leda till att konstruktören blir låst till ett visst 
materialval. För att möjliggöra klimatoptimering hade konstruktören 
behövt komma in redan i programskedet för att bidra med kunskap och 
rådgivning om alternativa materialval vilket skulle kunna avfärda 
materialöverflödiga och klimatnegativa konstruktioner. För att 
konstruktörer ska kunna bidra till ett mer klimatsmartbyggande 
förutsätter det att konstruktörerna även de skapar sig en medvetenhet 
kring olika lösningars bidrag till klimatpåverkan. Detta nämner även 
Kristina Einarson, projektledare på Boverket, i Boverkets 
webbseminarium om klimatdeklarationer. En ökad kunskap om 
klimatpåverkan kan bidra till att minska materialanvändningen vilket i 
sin tur kan leda till lägre kostnader och vara ett incitament för aktörer 
arbeta mot en minskad klimatpåverkan [26]. 
 
Två av respondenterna menar att införandet av klimatdeklarationer 
möjliggör ett viktigt verktyg för att börja kvantifiera olika lösningars 
klimatpåverkan. Jeanette Sveder Lundin nämner även hon att det är 
viktigt att kvantifiera klimatpåverkan för att kunna veta vad det är vi 
utgår från och när klimatpåverkan förbättrats. Att beräkna utsläppen blir 
ett kraftfullt underlag till att medvetandegöra storheten av olika 
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materials associerade utsläpp. Underlaget kan i sin tur skapa ett gott 
verktyg för att motivera beställare att utvärdera flera faktorer förutom 
kostnaden för ett projekt.  
 
Införandet av klimatdeklarationer medför dock inte bara möjligheter, 
utan kan även innebära en del utmaningar. Två av respondenterna ställer 
sig frågande kring utförandet. Holtug menar att det måste finnas en 
tydlighet kring vilka gränsdragningar som ska göras - exakt vilka delar 
som ska ingå i klimatdeklarationen. I dagsläget har Boverket på förslag 
att stomme, klimatskärm och icke bärande innerväggar ska deklareras 
[24]. Holtug menar dock att en ännu mer tydlig beskrivning måste 
arbetas fram då klimatberäkningarna kan komma att bli förvrängda 
beroende på vilken detaljnivå beräkningarna utförs under. Muratagic är 
även han fundersam över redovisningens utformning samt hur den ska 
rapporteras till ansvarig myndighet. Detta är även något som diskuteras 
i Boverkets webbseminarium där Nadja Svensson från 3dOArkitekter 
likaså menar att tydlighet är det viktigaste [26].   
 
Uppfattningen bland respondenterna tycks vara att ett stort ansvar för 
utförande av beräkningar och utvärdering resultatet ska ligga hos 
konstruktörer. Detta stämmer inte alls överens med Boverkets förslag 
där byggherren ges ansvar för upprättandet av en klimatdeklaration. 
Oavsett vem som kommer att ansvara för utförandet är det viktigt att alla 
aktörer i byggbranschen är medvetna om olika materials klimatpåverkan 
för att tillsammans kunna arbeta i linje med ett klimatsmart byggande.  
 
En annan utmaning, som återkommer i flera intervjuer, är tiden för 
optimering. Kaponen berättar att det finns mycket koldioxid att spara in 
om betongtjockleken kan minimeras men att det ofta är brist på tid då en 
pressad tidplan många gånger är ett faktum. Holtug är likaså inne på 
detta spår och menar även att många konstruktörer vill vara på den säkra 
sidan och föreskriver därför en dimension större än vad som är optimalt. 
Mer tid för optimering kan innebära en mindre materialanvändning som 
i sin tur minskar klimatavtrycket men även kostnaden för ett senare 
skede kan bli lägre i och med en minskad materialanvändning.  
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Två av respondenterna lyfter även lagkravet som en viktig faktor för att 
det ska ske en förändring i byggbranschen. En lagstiftning är något som 
måste till för att fler aktörer ska ta tag i frågan. Likaså säger Ulf Wiklund 
från Tyréns, att lagstiftningen kommer att vara nödvändig för att få stora 
aktörer att börja göra någonting. Ett lagstadgat krav gör det inte längre 
möjligt att välja bort frågan om klimatpåverkan. Utan ett lagkrav blir det 
en fråga om konkurrens. Företag som vill arbeta med klimatberäkningar 
blir dyrare sett till konkurrenter. Det finns då en risk för att de företagen 
konkurreras ut av ”billigare” företag som inte beaktar klimatfrågan. 
Lagkravet innebär därför att företag i branschen spelar på lika villkor. 
 

4.2.3 Materialdatabaser och miljödata 

I intervjuerna kan det ses att respondenternas kunskap om 
materialdatabaser varierar men att flera av dem resonerar kring problem 
vad berör användandet av olika miljödata. I Figur 4.3 redovisas de 
gemensamma teman som framkommit ur intervjuerna och som analysen 
berör för frågeområde Materialdatabaser och miljödata. 

 
Figur 4.3 – Gemensamma teman utifrån frågeområde Materialdatabaser och miljödata. 
 
Datorprogram för att beräkna konstruktionslösningars klimatpåverkan 
känner respondenterna till även om det varierar i hur stor utsträckning 
de använder dem. EPD känner respondenterna till i mindre utsträckning. 
Eftersom det än så länge är få beställare som efterfrågar information om 
klimatpåverkan från material är EPD:er ingen källa som respondenterna 
brukar hämta information från. I de fall de har behövt använda EPD:er 
sägs det vara ett krångligt format. Det är svårt och tar lång tid att få tag 
på rätt produkter, speciellt i de fall då byggnadsmaterial eller element 
importeras från andra länder. Det kan vid dessa tillfällen vara oklart hur 
sammansättningen av material ser ut eller exakt vilka komponenter som 
ingår i en lösning. 

Kännedom om databaser

Två typer av miljödata

Digitalisering av klimatberäkningar
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Till förslaget om att klimatdeklarera byggnader är respondenterna 
överlag positiva men uttrycker även tveksamheter. I Boverkets förslag är 
det tillåtet att välja mellan att räkna med produktspecifika eller generiska 
miljödata [24]. Liksom Fadi Alnaju från Stockholm stad ställer sig flera 
av respondenterna frågande till vilken typ av miljödata som bör 
användas för att det ska gå att jämföra projekt [26]. Som Lund Rockliffe 
säger kommer det vid användning av olika källor för miljödata i så fall 
behöva ställas högre krav på granskningen. Med vilket program och i 
vilket format beräkningar ska redovisas är det ingen av respondenterna 
som kommenterar.  
 
Eftersom en konstruktör arbetar med de byggnadsdelar som föreslås 
innefattas av kravet om klimatdeklaration kan det komma att innebära 
ett utökat arbete för hen. Förhoppningen från såväl Kaponen, Lund 
Rockliffe och Muratagic är att klimatberäkningarna ska kunna kopplas 
samman med en BIM-modell för att minska det manuella arbetet. Som 
Ulf Wiklund från Tyréns säger är manuell hantering tidskrävande och 
kan blir dyrt. Risken med att föra in klimatberäkningar i en BIM-modell 
är att klimatpåverkan bakas in och görs mindre synlig, vilket kan leda till 
att de yrkesgrupper som föreskriver material inte reflekterar och tar 
lärdom av den klimatpåverkan olika material bidrar med. 

Att börja räkna på klimatpåverkan innebär för konstruktörer en 
möjlighet att för beställare påvisa olika material och utformningars 
klimatpåverkan jämfört med varandra.  
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5 RESULTAT OCH ANALYS BERÄKNINGAR 

5.1 Klimatberäkning med produktspecifika miljödata  

I denna beräkning jämfördes klimatpåverkan mellan ett vindsbjälklag 
isolerat med glasull och ett vindsbjälklag med cellulosaisolering vid 
tillämpning av produktspecifika miljödata. Med hjälp av EPD:er kunde 
produktspecifika miljödata för vindsbjälklagens ingående material 
samlas in och användas för att beräkna de olika materialens 
klimatpåverkan. I Tabell 5.1 och i Figur 5.1 presenteras materialens 
enskilda klimatpåverkan i produktskedet, A1-A3.  
 
Tabell 5.1 - De enskilda materialens klimatpåverkan för modul A1-A3 i enheten [kg 
CO2-ekv/m2]. 

Material Klimatpåverkan [kg CO2-ekv/m2]

Gips 1,70

Trä 4,14

Plastfolie 0,29

Glasull 7,11

Cellulosaisolering 1,57
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Figur 5.1 - Klimatpåverkan för varje enskilt material för modul A1-A3 i enheten [kg 
CO2-ekv/m2]. 
 
I Figur 5.1 kan det utläsas att det material som har störst klimatpåverkan 
i skede A1-A3 är glasull. Vid jämförelse av de olika isolermaterialen kan 
det ses att glasullen bidrar med en 4,5 gånger så stor klimatpåverkan för 
modul A1-A3 jämfört med cellulosaisoleringen. Att glasullen har en 
större klimatpåverkan än cellulosaisoleringen kan bero på 
tillverkningsprocessen. Glasull består till en viss del av återvunnet glas 
men kräver vid tillverkning en stor mängd energi då råvaran smälts och 
bearbetas vid höga temperaturer. Den cellulosaisolering som ingår i 
studien tillverkas av återvunnet tidningspapper och tillsatser.  
 
Plastfolien medför en marginell klimatpåverkan jämfört med de andra 
materialen men det går i beräkningen inte att utläsa hur stor andel ett 
visst material utgör av hela vindsbjälklaget. Plastfolie är den del 
som bidrar med minst klimatpåverkan per m2 av vindsbjälklaget. Detta 
betyder dock inte att materialet plast bidrar med mindre klimatpåverkan 
än de andra materialen utan beror på att plastfolien utgör den betydligt 
minsta andelen i bjälklaget.  
 
Förutom isolermaterialen är de ingående materialen lika i de två 
vindsbjälklagen. Samtliga material har trots detta tagits med i 
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beräkningen för att erhålla en trovärdig bild av den totala 
klimatpåverkan för 1 m2 av vindsbjälklaget. I Tabell 5.2 och i Figur 5.2 
redovisas den totala klimatpåverkan för vardera bjälklagstyp med 
produktspecifika material.  
 
Tabell 5.2 - Total klimatpåverkan för vardera bjälklagstyp för modul A1-A3 i enheten 
[kg CO2-ekv/m2]. 

Vindsbjälklag isolerat med: Klimatpåverkan [kg CO2-ekv/m2]

Glasull 13,25

Cellulosaisolering 7,70
 

 

 
Figur 5.2 - Total klimatpåverkan för vardera bjälklagstyp för modul A1-A3 i enheten 
[kg CO2-ekv/m2]. 
 
Vid summering av de enskilda materialens klimatpåverkan erhålls den 
totala klimatpåverkan för vardera bjälklagstyp. I Figur 5.2. kan det ses 
att vindsbjälklaget isolerat med glasull bidrar till en nästan dubbelt så 
stor klimatpåverkan som vindsbjälklaget isolerat med cellulosaisolering.  
 
Som framkommit under intervjuerna föredrar beställare att arbeta med 
vad som benämns som ”trygga material”. Med detta uttryck menas 
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traditionella material som länge varit vanligt förekommande i 
byggprojekt. Utifrån de två isolermaterialen som har jämförts kan det 
konstateras att det trygga och traditionella materialvalet bidrar med mer 
klimatpåverkan än det alternativa materialvalet.  Det kan därför vara av 
betydelse att se till mer alternativa materialval vid införandet av kravet 
på klimatdeklarationer. 
 

5.2 Klimatberäkning med generiska miljödata 

I denna beräkning jämfördes klimatpåverkan mellan ett vindsbjälklag 
isolerat med glasull och ett vindsbjälklag isolerat med cellulosaisolering 
vid tillämpning av generiska miljödata. Med hjälp av BM 1.0 har de 
enskilda materialens klimatpåverkan samt den totala klimatpåverkan för 
vardera bjälklagstyp beräknats. I Tabell 5.3 samt i Figur 5.3 presenteras 
de ingående materialens enskilda klimatpåverkan i produktskedet, A1-
A3.  
 
Tabell 5.3 – De enskilda materialens klimatpåverkan för modul A1-A3 i enheten [kg 
CO2-ekv/m2]. 

Material Klimatpåverkan [kg CO2-ekv/m2]

Gips 2,45

Trä 0,74

Plastfolie 0,20

Glasull 8,39

Cellulosaisolering 3,73
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Figur 5.3 - Klimatpåverkan för varje enskilt material för modul A1-A3 i enheten [kg 
CO2-ekv/m2]. 
 
Vid jämförelse av de olika isolermaterialen kan det ses att glasullen 
bidrar med mer än 2 gånger så stor klimatpåverkan för modul A1-A3 
jämfört med cellulosaisolering då generiska miljödata tillämpats. Vid 
tillämpning av produktspecifika miljödata bidrar glasullen dock med 4,5 
gånger så stor klimatpåverkan jämfört med cellulosaisolering. 
Skillnaden i klimatpåverkan mellan de båda isolermaterialen är därmed 
större då produktspecifika miljödata används.  
 
För trä och plastfolie blir klimatpåverkan lägre om generiska miljödata 
används. Det är för klimatberäkningar av trä i produktskedet A1-A3 
möjligt att reducera klimatpåverkan på grund av att trädet under sin 
livslängd bundit en viss mängd koldioxid. Reduceringen får göras om 
materialet förväntas ha en livslängd på mer än 100 år [16]. Vid 
klimatberäkning med produktspecifika miljödata har reducering av 
klimatpåverkan inte tillämpats då studien avgränsats till att inte beakta 
livslängden för materialen.  Då det inte framgår om BM 1.0 tillämpar 
reducering av trä för produktskedet, A1-A3, kan det vara en möjlig 
faktor till att klimatpåverkan skiljer sig så markant för trä beroende på 
om generiska eller produktspecifika miljödata tillämpats. 
 

2,45

0,74
0,20

8,39

3,73

0,00

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

6,00

7,00

8,00

9,00
[k

g 
CO

2-
ek

v/
m

2 ]

Generiska miljödata

Gips Trä Plastfolie Glasull Cellulosaisolering



52 
 

Den totala klimatpåverkan vid tillämpning av generiska miljödata visar 
att ett vindsbjälklag isolerat med glasull ger en nästan dubbelt så stor 
klimatpåverkan som vindsbjälklaget isolerat med cellulosaisolering. 
Likaså gällde för den totala klimatpåverkan av vardera bjälklagstyp vid 
tillämpning av produktspecifika miljödata vilket framkommer ur Figur 
5.2. I Tabell 5.4 och i Figur 5.4 redovisas den totala klimatpåverkan för 
vardera bjälklagstyp med generiska material. 
 
Tabell 5.4 - Total klimatpåverkan för vardera bjälklagstyp för modul A1-A3 i enheten 
[kg CO2-ekv/m2]. 

Vindsbjälklag isolerat med: Klimatpåverkan [kg CO2-ekv/m2]

Glasull 11,78

Cellulosaisolering 7,11
 

 

 
Figur 5.4 - Total klimatpåverkan för vardera bjälklagstyp för modul A1-A3 i enheten 
[kg CO2-ekv/m2]. 
 
För både ett bjälklag isolerat med glasull och ett bjälklag isolerat med 
cellulosaisolering blir den totala klimatpåverkan lägre då generiska 
miljödata tillämpas. Att den totala klimatpåverkan blir högre när 
produktspecifika miljödata används beror på att den produktspecifika 
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miljödata som tillämpats i beräkningarna för majoriteten av de ingående 
materialen har en högre klimatpåverkan än den generiska miljödatan. 
 
5.3 Redovisning av produktspecifika och generiska 

miljödata 

I det här avsnittet presenteras en sammanställning av studiens samtliga 
klimatberäkningar. I Figur 5.5 presenteras vindsbjälklagens 
klimatpåverkan med produktspecifika respektive generiska miljödata. 
De två staplarna till vänster avser vindsbjälklaget isolerat med glasull 
och det två staplarna till höger avser vindsbjälklaget med 
cellulosaisolering. 

 
Figur 5.5 - Vindsbjälklagens klimatpåverkan med produktspecifika miljödata respektive 
generiska miljödata för modul A1-A3 i enheten [kg CO2-ekv/m2]. 
 
I Figur 5.5 ses det att klimatpåverkan för glasull är någorlunda lika 
oavsett om produktspecifika eller generiska miljödata tillämpats. Detta 
kan bero på att glasull produceras, nästan oavsett typ av utformning, 
med en standardiserad procedur och av samma råvara. Det gör att 
klimatpåverkan från olika glasullsisoleringar blir liknande och att 
medelvärdet, det vill säga den generiska miljödata, hamnar nära en 
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produkts specifika klimatpåverkan. Det är för cellulosaisolering en större 
differens i klimatpåverkan då produktspecifika och generiska miljödata 
tillämpats. Cellulosaisolering har till skillnad från glasull inte en 
standardiserad tillverkning eller sammansättning av råvara vilket gör att 
klimatpåverkan för varje produkt varierar mer. Generiska miljödata för 
cellulosaisolering kommer därmed inte representera verkligheten lika 
väl. Osäkra miljödata kan leda till att beställaren fortsätter att använda 
traditionella material då det inte medför några större överraskningar 
vilket i sin tur försvårar arbetet mot ett mer klimatsmart byggande.  
 
Produktspecifika och generiska miljödata bidrar till synes med ett 
liknande totalt klimatavtryck för både ett bjälklag isolerat med glasull 
och ett isolerat med cellulosaisolering. Om endast den totala 
klimatpåverkan för vardera bjälklagstyp med olika miljödata beräknas 
kan det vara svårt att urskilja vilket eller vilka material som bidrar mest 
till den totala klimatpåverkan. Det är därför viktigt att beräkna enskilda 
materials klimatpåverkan, utan denna kännedom finns risken att fokus 
vid optimering hamnar på fel material. 
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6 DISKUSSION  

6.1 Studiens genomförande 

En kvalitativ intervjustudie karakteriseras av kvaliteten på intervjuerna 
och innehåller därför ett mindre antal än i en kvantitativ studie, där målet 
är att kunna kvantifiera resultatet och genom detta dra slutsatser. Det 
finns för kvalitativa studier inga regler utan endast rekommendationer 
för hur många som bör ingå i studien för att få ett giltigt resultat. I det 
här examensarbetets kvalitativa studie intervjuades fyra personer, vilket 
enligt litteratur anses godkänt, men som ligger på den undre gränsen i 
de rekommenderade spannen. Intervjuerna har varit oerhört givande för 
att samla information och analysera hur en aktuell fråga uppfattas av de 
människorna som faktiskt berörs av ämnet. För att få ett ännu bredare 
perspektiv hade fler personer behövt ingå, vilket i den här studien inte 
hade varit möjligt med den mycket begränsade tid som fanns att tillgå. 
Ytterligare bredd hade studien kunnat få om de intervjuade inte valts 
från samma yrkesgrupp, vilket föreslås som fortsatta studier i kapitel 8. 
De fyra som intervjuades kan ändå sägas ge en bra spridning då två 
arbetar på kontoret i Stockholm och två i Uppsala. Att samtliga inte 
arbetar på samma kontor och avdelning gör att de inte är påverkade av 
samma arbetsmiljö, projekt och händelser.  
 
När respondenterna efterfrågades var det ingen av dem som valde att 
förbli anonym i intervjun. Trots att inga namn på företag, projekt eller 
dylikt nämnts i texten kan respondenterna under intervjutillfället ha 
varit färgade av att de intervjuas som representanter för ett företag och 
att deras svar därmed påverkats. I efterhand inser vi att det hade varit 
lämpligare att anonymisera respondenterna från början och att detta 
framgått innan intervjuerna genomfördes. Om respondenterna haft 
kännedom om sin anonymitet kan deras svar ha varit mindre 
censurerade. 
 
Att studien endast beräknar klimatpåverkan för Produktskede A1-A3 
kan på flera sätt bli missvisande. Produktskedet tar inte hänsyn till den 
klimatpåverkan som sker under Användningsskedet. En byggnad som 
är sämre isolerad har till synes en mindre klimatpåverkan i 
Produktskedet än en bättre isolerad byggnad då mindre material 
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använts. Under Användningsskedet kommer dock den sämre isolerade 
byggnaden att förbruka mer energi för uppvärmning och därmed i större 
utsträckning bidra till klimatpåverkan än den bättre isolerade 
byggnaden.  
 
Att den totala klimatpåverkan för trä inte reducerats i beräkningen med 
produktspecifika miljödata beror på att studien inte beaktar materials 
livslängd. För att få reducera trä måste antagandet att material används 
i mer än 100 år göras. Om trä hade reducerats skulle materialet i 
beräkningarna fått en avsevärt mindre klimatpåverkan. Då studien 
endast beaktar Produktskedet A1-A3 tas i det fallet inte hänsyn till att 
materialet då byggnaden demoleras kommer bidra till klimatpåverkan 
vid bortforsling och förbränning. Trä kommer vid reduktion av 
koldioxid se ut att ha en mindre klimatpåverkan än det verkliga fallet.  
 
I BM 1.0 anges mappningskvalitet som beskriver hur väl materialen 
stämmer överens med verkligheten, eller som i studiens fall, med de 
material som används i klimatberäkningen av produktspecifika material. 
Information om och i så fall hur mappningen av material påverkar 
resultatet av klimatpåverkan finns inte att tillgå vilket gör det svårt att 
bedöma hur beräkningsverktyget behandlar valet av mappning. Vid 
beräkningen i BM 1.0 undersöktes olika mappning av de ingående 
materialen för att se om utfallen skiljde sig, vilket det inte gjorde. 
Mappningskvaliteten verkar därför inte ha någon inverkan på 
beräkningen.  
 
I studien har klimatberäkningar gjorts på ett vindsbjälklag. För en större 
byggnad kan ett vindsbjälklag anses utgöra en förhållandevis liten andel 
av klimatskalet, andelsmässigt utgör ytterväggar en större andel och 
hade möjligtvis gett mer representativa siffror. Det har dock gjorts 
tidigare studier om ytterväggars klimatpåverkan vilket skapade ett 
intresse att undersöka en annan byggdel. Att vindsbjälklaget utgör en 
mindre andel av klimatskalet kan i praktiken innebära att vindsbjälklag 
inte kommer att vara den byggdel som först prioriteras att optimeras vid 
klimatutredningar. Men då studien ämnat att undersöka klimatpåverkan 
på 1 m2 kan det konstateras att det är, oavsett byggdel, materialvalen som 
är det viktiga, vilket även studien bekräftar. I beräkningen av 
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klimatpåverkan på ett vindsbjälklag med två olika isolertyper kan en 
markant differens i klimatavtryck ses mellan ett traditionellt 
isolermaterial och ett alternativt isolermaterial. Vid utvärdering av 
studien insåg författarna att det hade varit än mer intressant att göra en 
djupare undersökning om ett flertal olika material och dess 
klimatpåverkan. Men vad som framkommit under studien är att det är 
materialvalen som spelar roll vilket gör det viktigt att avsätta tid för att 
jämföra olika materials klimatpåverkan vilket resulterar i motiverade 
och välgrundade materialval. Det slentrianmässiga valet av traditionella 
material behöver slopas. Medvetna materialval är det som kommer att 
bli avgörande vid implementering av klimatdeklarationer.  
 

6.2 Möjligheter, utmaningar och risker 

Det ämne som respondenterna tar upp avsevärt flest gånger under 
intervjuerna är i vilket skede konstruktörer släpps in i ett projekt. 
Samtliga respondenter uttrycker en önskan om att få börja arbeta i ett 
projekt tidigare än vad idag sker. De har alla exempel på vad de med sin 
yrkeskunskap i så fall hade kunnat bidra med för att minska en byggnads 
klimatpåverkan. Med tanke på att yrkesrollen idag är bredare och 
innefattar fler ansvarsområden än tidigare är det rimligt att 
konstruktören får mer att säga till om. Risken är annars att andra 
yrkesgrupper tillåts sätta villkoren för konstruktören att göra ett bra 
framtida jobb. Frågan är vad som gör det till ett undantag att 
konstruktörer får vara med i tidig diskussion om ett projekt, vilket tycks 
behöva vara en regel. Respondenterna säger att det idag ofta är arkitekt 
och beställare som utformar och sätter förutsättningarna för en byggnad. 
Samtidigt uttrycker ingen av respondenterna att de aktivt arbetat för att 
få komma med tidigare trots att de med sin kompetens hade kunnat sälja 
in sig. På samma sätt som ett företag kan arbeta aktivt för att visa sig 
framstående inom konstruktion eller formgivning skulle ett företag 
kunna sälja in sig som framstående inom rådgivning i byggprocessens 
tidiga skeden. Utmaningen ligger med andra ord både i synen på vem 
som bör vara inblandad i byggprocessens olika skeden som på 
konstruktörers vilja att marknadsföra sig och aktivt driva frågan om att 
få komma med tidigare i ett projekt.  
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Med tanke på att en konstruktörs yrkesroll ständigt breddas tror flera av 
respondenterna att arbetet med att utföra klimatberäkningar helt eller 
delvis kommer bli deras uppdrag. I Boverkets förslag är det beställaren 
som ensam står ansvarig för att en klimatdeklaration utförs. Frågan är 
vem arbetet i praktiken kommer att tilldelas.  De beställare som inte 
besitter kompetens kommer behöva anlita en konsult eller överlåta 
arbetet till entreprenören. Ett annat alternativ, som en av respondenterna 
nämner, är att varje disciplin tar ansvar för att beräkna klimatpåverkan 
från de byggnadsmaterial yrkesgruppen bidrar med. Det behövs för 
detta alternativ att en projektledare samordnar disciplinerna. Att varje 
disciplin gör sin del ser Lund Rockliffe som en möjlighet att få 
yrkesgrupper att inte bara föreskriva material utan att även lära sig om 
dess klimatpåverkan. Om ansvaret för att beräkna klimatpåverkan 
fördelas på varje disciplin kommer det bli oerhört viktigt att reglerna 
visar på tydlighet och vilken detaljnivå klimatberäkningen ska omfatta. 
Utmaningen ligger då i att få varje disciplin att utföra klimatberäkningar 
på ett enhetligt sätt. Att varje disciplin ska utföra sina egna beräkningar 
kan även innebära att risken för partiska beräkningar kan uppkomma.  
 
För att samordna flera discipliners arbete, utan att det kräver ett enormt 
manuellt arbete, måste klimatberäkningar kunna kopplas till en BIM-
modell, vilket i dagsläget inte är möjligt. Det är i Boverkets förslag än så 
länge otydligt vilka avgränsningar som ska göras för de byggnadsdelar 
som ska klimatberäknas. Ska de material som ingår i stommen beräknas 
kan det innebära endast det bärande stommaterialet eller inkludera 
ventilation, el och vatten och då gå från en disciplin till flera. Oavsett vem 
som tilldelas ansvaret för att upprätta klimatdeklarationen är det viktigt 
att alla aktörer i byggprocessen aktivt arbetar för att minska 
klimatavtrycket. För att minska klimatavtrycket behöver aktörer skapa 
sig en medvetenhet om vad som är smått och stort ur klimatsynpunkt 
och inse hur olika metoder och lösningar bidrar till en byggnads 
klimatpåverkan. 
 
Boverkets förslag som ska börja gälla 1 januari 2022 innehåller bara ett 
utförandekrav och inga krav på maximala utsläpp av växthusgaser. Hur 
införandet av Boverkets förslag ska gå till i praktiken och vilka 
avgränsningar som ska gälla är än så länge något oklart. Utan tydliga 
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avgränsningar på hur och vad klimatberäkningar ska innehålla finns 
risken att det räknas på olika sätt och med olika omfattning, vilket gör 
det svårt att jämföra projekt med varandra. Det förekommer en risk med 
att de som är duktiga och redovisar klimatpåverkan noggrant kommer 
att få ett större klimatavtryck än de som redovisar slarvigt. För att 
undvika problematiken att missgynna väl utförda klimatdeklarationer 
och vice versa måste det om krav införs finnas utförliga och tydliga 
instruktioner vad som gäller för att en klimatdeklaration ska betraktas 
som godkänd.  
 
Enligt Boverkets förslag kommer det den första tiden inte finnas några 
kravnivåer utan endast handla om inlärning. I den här fasen är det 
viktigaste kanske inte huruvida produktspecifik eller generiska 
miljödata används utan att klimatdeklarationen görs och att 
byggbranschen får vänja sig vid dess innebörd. Som respondenterna 
nämner är det svårt att motivera beställare att betala för exempelvis 
optimering eller nya material med enda anledning att de är mer 
miljövänliga. Boverkets förslag innebär en möjlighet för byggbranschen 
att arbeta mot det gemensamma målet att minska klimatpåverkan från 
byggnader. De företag som redan nu arbetar med att minska 
klimatpåverkan kommer att ligga i framkant då det längre fram 
eventuellt införs kravnivåer. Jeannette Sveder Lundin från Skanska, 
säger att lagen borde ses som en nivå för godkänt men att företag hela 
tiden ska sträva efter bättre [26].  Det har utifrån studiens beräkningar av 
klimatpåverkan bevisats att det gör skillnad i klimatpåverkan beroende 
på vilka material som väljs. Det är särskilt för de materialen som använts 
länge och anses vara ”trygga” som klimatberäkningar behöver göras och 
resultatet utvärderas. 
 
Frågan är om det är en fördel eller nackdel med att det vid beräkning blir 
tillåtet att använda sig av både produktspecifika och generiska miljödata. 
Det kan vara fördelaktigt att tidigt i byggprocessen använda sig av 
generiska data för att skapa en överblick över byggnadens eventuella 
klimatpåverkan. Det är då dels inte bestämt vilka specifika material som 
ska ingå och kostar även mindre tid att få ett riktmärke på hur stor 
klimatpåverkan är. För framtiden kan en tidig beräkning med generiska 
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data ge svar på om byggnaden förväntas uppfylla kraven eller ej, vilket 
skulle kunna vara intressant att lämna redan i samband med anbud.  
 
Utmaningar att beakta vid användning av produktspecifika miljödata 
vid klimatberäkningar är tillgången och verifiering av EPD:er, hantering 
av miljödata och tidsåtgång för beräkningar. Utifrån de beräkningar som 
har gjorts i studien kan den största utmaningen sägas vara den stora 
mängden information som ska tas fram och hanteras. Vid användning 
av produktspecifika data är den första utmaningen att hitta rätt 
produkter och framför allt rätt utformning. I vissa fall finns en produkts 
byggvarudeklaration (BVD) publicerad hos leverantören, vilket inte är 
likvärdig en EPD trots att BVD innehåller information om produktens 
miljöpåverkan under varans livscykel. En EPD är trepartsgranskad och 
utgiven av en verifierad institution, exempelvis EPD International. Att 
BVD skyltas med i samband med EPD kan förvirra och leda till att 
beräkningar utförs med siffror som inte är kontrollerade.   
 
EPD är som respondenterna säger ett svårhanterligt format och som vi 
själva upplevt inte är helt enkelt att arbeta med. EPD:er kan hämtas från 
verifierade utgivares hemsidor, vars databaser innehåller 
många men långt ifrån alla produkter och material. Det är inte gratis att 
utföra en EPD vilket gör att det ligger i en producents intresse att uppvisa 
bra siffror. EPD:er är tredjepartsgranskad men det finns ingen enhet som 
säkerställer att de beräknade värdena förblir under EPD:s giltighetstid. 
Det är med andra ord möjligt för producenten att när EPD:n är utförd 
exempelvis byta till mindre klimatsmart el eller modifiera produktens 
sammansättning av råvaror.  
 
Att Boverket inte kan ställa krav på att enbart produktspecifika miljödata 
ska användas beror på att det i dagsläget inte finns EPD för alla 
produkter. Inför studiens beräkningar var vi tvungna att leta i flera 
utgivares databaser för att få ihop EPD:er som motsvarade de material vi 
önskade använda. Det var otroligt tidskrävande för det lilla 
antalet material som ingår i beräkningen och kan om konsulter anlitas 
att göra liknande kosta många timmar för en komplett byggnad.  
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Det finns inte EPD:er nog att beräkna en hel byggnad med enbart 
produktspecifika miljödata. Anledningen till att Boverket i sitt förslag 
inte föreskrivit att endast generiska miljödata ska användas är för att 
stimulera till att använda EPD:er för de material där produktspecifika 
miljödata finns. För varje EPD som förs in kommer det beräknade 
klimatavtrycket stämma bättre överens med det faktiska. I och med att 
korrekta EPD:er är både svårtillgängliga och innebär ett tidskrävande 
arbete kan det finnas en risk att produktspecifika miljödata inte används 
i den mån Boverket förväntar sig. 
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7 SLUTSATS 
 
Denna studie visar att införandet av klimatdeklarationer kommer 
medföra både utmaningar och möjligheter för företag och yrkesgrupper 
i byggbranschen. 
 
Att klimatdeklarera byggnader innebär en möjlighet att öka kunskapen 
om materials klimatpåverkan och kommer bli ett kraftfullt verktyg för 
att styra byggbranschen mot ett gemensamt mål - att minska 
klimatpåverkan från byggnader. En av utmaningarna kommer bli att 
frångå den traditionella byggprocessens syn på vilka aktörer som arbetar 
i vilket skede. Det är därför viktigt att utvärdera när de olika 
yrkesgrupperna bidrar på det mesta optimala sättet med avseende på 
klimatpåverkan.  
 
Studiens klimatberäkningar visar även på att aktiva materialval har stor 
betydelse för en byggnads klimatpåverkan. För att sträva mot en så låg 
klimatpåverkan som möjligt kommer det därför att bli viktigt att 
undersöka och utvärdera hur olika material bidrar till klimatpåverkan.  
För klimatberäkningarna bör det även utformas tydliga och avgränsade 
ramar som gör det möjligt för aktörer i byggbranschen att räkna enhetligt 
och rättvist. 
 
Den första tiden efter införandet kommer att handla om att öka 
kunskapsnivån genom att förutsättningslöst genomföra 
klimatdeklarationer. Det återstår att se hur byggbranschen anpassar sig 
och vilka fler utmaningar och möjligheter som följer vilket kan ligga till 
grund för fler studier inom området.  
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8 REKOMMENDATIONER OCH VIDARE STUDIER 

Att minska klimatpåverkan från bygg- och fastighetssektorn är ett mål 
för branschen att gemensamt sträva mot och införandet av 
klimatdeklarationer kommer att påverka alla aktörer i byggbranschen på 
ett eller annat vis. Det finns därför flera intressanta 
undersökningsområden att som berörs av klimatdeklarationer. Det har 
under studiens gång uppkommit flera intressanta synvinklar och 
områden att undersöka mer ingående och som denna studie inte beaktat. 
Nedan följer en lista med förslag till vidare studier. 
 

o Utföra fler intervjustudier för att undersöka hur byggbranschen 
anpassat sig efter införandet av Boverkets förslag om 
klimatdeklarationer. 
 

o Efter införandet av klimatdeklarationer undersöka vem som i 
praktiken utför klimatdeklarationen. 
 

o Undersöka hur andra yrkesgrupper än konstruktörer påverkas av 
kravet om att klimatdeklarera byggnader. 

 
o Beräkna klimatpåverkan vid tillämpning av produktspecifika och 

generiska miljödata för andra typer av stommar eller material, 
exempelvis betong eller stål. 

 
o Undersöka hur ett byggnadselement kan minska klimatpåverkan 

genom optimering.  



64 
 

LITTERATURFÖRTECKNING 
 

[1]  C. Bernes, ”En varmare värld,” Naturvårdsverket, Stockholm, 
2016. 

[2]  Boverket, ”Boverkets miljöindikatorer 2019,” Boverket, 2019. 
[3]  Klimatpolitiska rådet, ”Det klimatpolitiska ramverket,” 

Klimatpolitiska rådet, Stockholm, 2018. 
[4]  Regerinskansliet, ”Remiss - Fi2020/00475/BB,” Stockholm. 
[5]  Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien, ”Klimatpåverkan från 

byggprocessen,” Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien, 
Stockholm, 2014. 

[6]  P. Strid, ”Hållbarhet allt viktigare för svenska konsumenter,” 
Aktuell Hållbarhet, 2018. 

[7]  Boverket, ”Vägledning om LCA för byggnader,” Boverket, 2020. 
[8]  R. Patel och D. Bo, Forskningsmetodikens grunder, Lund: 

Studentlitteratur, 2019.  
[9]  H. Olsson och S. Sörensen, Forskningsprocessen - kvantitativa och 

kvalitativa perspektiv, Stockholm: Liber, 2011.  
[10] S. Kvale och S. Brinkman, Den kvalitativa forskningsintervjun, 

Lund: Studentlitteratur, 2014.  
[11] A. Hedin, En liten lathund om kvalitativ metod - med tonvikt på 

intervju, Kompendium, 1996.  
[12] Isover, ”VT:01 Vindsbjälklag av trä [REI30],” [Online]. Available: 

https://www.isover.se/solutions/vt01-vindsbjalklag-av-tra-rei30. 
[Använd 16 april 2020]. 

[13] S. Walldén, Artist, Konstruktör. [Art]. Ramboll Sweden AB, 2020.  
[14] K. Sandin, Praktisk byggnadsfysik, Lund: Studentlitteratur AB, 

2010.  
[15] Saint-Gobain Gyproc AS, ”Gyproc Normal - Standard 

Plasterboard,” The International EPD System, 2017. 
[16] Swedish Wood, ”Swedish sawn dried timber of spruce or pine,” 

The International EPD System, 2018. 
[17] Ab Rani Plast Oy, ”RaniMoBar,” The Norwegian EPD Foundation, 

2016. 
[18] Saint-Gobain Sweden AB, ISOVER, ”Regelisolering, lambda 

0,037,” The Norwegian EPD Foundation, 2020. 
[19] Peter Seppele Gesellschaft m.b.H, ”Thermofloc - cellulose 

insulation borate-free,” Institut Bauen und Umwelt e.V., 2015. 



65 
 

[20] P. G. Burström, Byggnadsmaterial, Lund: Studentlitteratur AB, 
2007.  

[21] EPD Norge, ”Hva er en EPD?,” [Online]. Available: 
https://www.epd-norge.no/hva-er-en-epd/. [Använd 8 april 
2020]. 

[22] Environdec, ”What is an EPD?,” [Online]. Available: 
https://www.environdec.com/What-is-an-EPD/. [Använd 8 april 
2020]. 

[23] IVL Svenska Miljöinstitutet, ”Byggsektorns 
miljöberäkningsverktyg,” [Online]. Available: 
https://www.ivl.se/sidor/vara-
omraden/miljodata/byggsektorns-miljoberakningsverktyg.html. 
[Använd 15 april 2020]. 

[24] Boverket, ”Klimatdeklaration av byggnader,” Boverket, 
Karlskrona, 2018. 

[25] Boverket, ”Energikrav,” [Online]. Available: 
https://www.boverket.se/sv/byggande/bygg-och-renovera-
energieffektivt/energikrav/. [Använd 29 april 2020]. 

[26] Boverket, ”Boverkets webbsemninarium om klimatdeklarationer,” 
Boverket, Stockholm, 2020. 

[27] Swerock AB, ”Environmental Product Declaration Sweexp55 
C30/37,” Næringslivets Stiftelse for Miljødeklarasjoner, Oslo, 
2020. 

[28] U. Nordstrand, Byggprocessen, Stockholm: Liber AB, 2008.  
 
 
 
 

PERSONLIG KOMMUNIKATION 
 
Holtug, Emil; konstruktör, Ramboll. 2020. Intervju 30 mars. 
 
Kaponen, Alexander; konstruktör, Ramboll. 2020. Intervju 25 mars. 
 
Lund Rockliffe, Ian; konstruktör, Ramboll. 2020. Intervju 31 mars. 
 
Muratagic, Dario; konstruktör, Ramboll. 2020. Intervju 2 april. 



 





 













 

























 
























	1 Exjobbsframsida
	2 Titelsida+copyright
	3 Abstractsida
	4 Rapporten
	Tom sida
	5 Alla bilagor
	Bilaga 1 - Intervjufrågor
	Tom sida
	Bilaga 2 - U-värdesberäkning
	Tom sida - kopia
	Bilaga 3 - Glasull och cellulosaisolering
	Bilaga 4 - Produktspecifika miljödata
	Bilaga 5 - Generiska miljödata
	Tom sida - kopia - kopia
	Bilaga 6 - Rapporter från BM.10
	Bilaga 7 - Byggprocessen i korta drag


