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Abstract

Abstract
Purpose: The content of this report is about integration of environmental and economic
consequences when projecting buildings. Previous research and Swedish reports shows
that the usage of life cycle analysis and life cycle cost analysis is limited within the
construction business. Even more limited is the combinations of these analysis when
optimizing construction parts and whole structures. The aim of this report is to test a
model which purpose is to integrate environmental and economical load of a whole life
cycle. The questions to be answered is: “How can façade materials be evaluated
regarding environmental and economic aspects?” and “How can economic and
environmental loads be merged together to create a decision basis when choices of
façade materials are to be made?”
Method: The concept model is tested by a case study where several facades represents
the case. The results of the case study are also compared with the collected data from
the literature study.
Findings: The study shows that the concept model is working fine with relatively
simple tools. A multi criteria analysis is performed on the results of the LCA and LCC
which generates comparable results for the facades.
Implications: Conclusions that can be stated in this report are that LCA and LCC is
rather easy to implement at the early stages if standardized values of life time
expectance are used and values from an environmental database can be obtained with
the help of model input. The report also states that the multi criteria analysis, COPRAS
is appropriate when integrating environmental and economic aspects. Further studies
regarding this method should be conducted through interviews with affected parties in
the construction business.
Limitations: The result of this report is limited by the fact that it is carried out as a case
study where the writers are the only ones who has determined whether the model is
working or not. To enlarge the understanding of the models practical usefulness, and
what adjustment that should be made, opinions of the business must be considered. This
could be made by a series of interviews.
Keywords: Life cycle analysis, LCA, Life cycle cost, LCC, Multicriteria analysis,
COPRAS
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Sammanfattning

Sammanfattning
Syfte: Detta examensarbete behandlar integrering av miljöbelastning och kostnader vid
projektering av byggnader. Enligt tidigare forskning och svenska rapporter är
användningen av livscykelkostnader och livscykelanalyser begränsad inom
byggsektorn. Än mer begränsad är sammanvägning av dessa analyser för optimering av
byggdelar och hela byggnadsverk. Målet med detta examensarbete är därför att testa en
konceptmodell vilken syftar till att integrera miljöbelastning och kostnader under en hel
livscykel. Frågeställningarna som besvaras är ”Hur kan fasadmaterial utvärderas
utifrån miljömässiga och ekonomiska aspekter?” och ”Hur kan kostnader och
miljöbelastning sammanvägas för att skapa beslutsunderlag för val av
fasadmaterial?”.
Metod: Konceptmodellen prövas genom en fallstudie där ett antal fasader utgör fallet.
Dessutom jämförs resultaten från fallstudien med inhämtade data från genomförd
litteraturstudie.
Resultat: Studien visar att den testade konceptmodellen fungerar med hjälp av relativt
enkla verktyg. En multikriterieanalys genomförs på resultaten från LCA och LCC vilket
genererar jämförbara slutvärden för fasaderna.
Konsekvenser: Slutsatser som kan dras utifrån studien är att LCA och LCC är relativt
enkla att genomföra i tidiga skeden om schablonvärden för livslängder kan nyttjas och
modellinläsning mot en färdig miljödatabas finns tillgänglig. Vidare visar studien att
multikriterieanalysen COPRAS är lämplig för integrering av miljöpåverkan och
kostnader.
Vidare studier på konceptmodellen bör genomföras med hjälp av intervjuer i branschen.
Begränsningar: Studiens resultat begränsas av det faktum att den genomförs som en
fallstudie där författarna bedömer huruvida konceptmodellen går att använda eller ej.
För större förståelse kring hur användbar den är i praktiken och vilka modifieringar som
bör genomföras måste branschens åsikter beaktas, exempelvis med hjälp av intervjuer.
Nyckelord: livscykelanalys, LCA, livscykelkostnader, LCC, multikriterieanalys,
COPRAS
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Begreppslista

Begreppslista
AHP - Analytic Hierachy Process, är en metod för att bedöma betydelsen hos kriterier
utifrån förbestämda parametrar.
Anavitor - Programvara för beräkning av produkters miljöbelastning.
Bidcon - Programvara för kostnadsberäkningar inom byggbranschen.
COPRAS - Complex Proportional Assessment, en form av multikriterieanalys.
Konceptmodell - Används i rapporten som benämning på den arbetsgång som testas i
detta arbete.
LCA - Life Cycle Analysis, Livscykelanalys är miljöbelastningen för en produkt från
det att den framställs till dess att den avvecklas.
LCC - Life Cycle Cost, Livscykelkostnad är kostnaden för en produkt under hela dess
livslängd.
MCDA - Multi Criteria Descision Analysis, multikriterieanalys, ett verktyg för
beslutsfattande utifrån flera olika kriterier.
Recept - Används för att beskriva en byggdels ingående komponenter.
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Inledning

Denna rapport behandlar avvägningen mellan ekonomiska och miljömässiga aspekter
kopplat till val av byggdelar i allmänhet, och val av fasader i synnerhet. I detta kapitel
presenteras bakgrund, problemområde, frågeställningar samt avgränsningar.

1.1 Bakgrund
Vår planets resurser är ändliga, detsamma gäller dess möjligheter att hantera vår
miljöpåverkan (Rydh, Lindahl, Tingström, 2002). Om vi med en växande befolkning
vill kunna lämna över ett fungerande ekosystem till kommande generationer finns det
goda incitament till att utsläpp från byggsektorn måste minimeras, samtidigt som
kostnaderna för densamma bör minskas så att fler kan ta del av ett bättre liv i en hållbar
värld.
I riksdagens miljökvalitetsmål återfinns ett flertal mål som påverkar byggsektorn. Här
fastställs att resurshushållningen generellt sett måste bli bättre och att Sveriges
miljöpåverkande utsläpp bör minska med 40 % fram till 2020, från de nivåer som rådde
1990 (Naturvårdsverket, 2016).
2014 uppgick mängden utsläpp av koldioxidekvivalenter från bygg- och
fastighetssektorn till 11,6 miljoner ton, vilket utgör 19 procent av landets totala utsläpp
av desamma (Boverket, 2017). Utöver dessa inhemska utsläpp hävdar Boverket (2017)
att sektorn även står för utsläpp av växthusgaser i utlandet på 8,7 miljoner ton. Dessa
utsläpp kan härledas till importprodukter. Av dessa totalt 20,3 miljoner ton utsläpp står
nyproduktion, rivning, ombyggnad och renovering för nästan 70 procent. Samtidigt
som utsläppen från uppvärmning av byggnader minskat sedan 1993 står utvecklingen i
princip stilla för byggproduktionen (Boverket, 2017).
Enligt Boverket är det inte helt enkelt att kategoriskt uttala sig om huruvida Sveriges
byggkostnader är exceptionellt höga eller ej i ett internationellt perspektiv. Vad som
dock står klart är att Sverige ofta hamnar högt upp i statistiken vid sådana jämförelser
(Boverket, 2014). Av dessa kostnader bestod i snitt 45 procent av materialkostnader
2003, en kostnadspost som procentuellt sett ökat sedan dess (Sveriges byggindustrier,
uå).

1.2 Problembeskrivning
Under projekteringen finns det flera olika sätt att minimera en byggnads miljöpåverkan.
En metod är att nyttja sig av en miljödatabas vilken syftar till att förhindra att farliga
ämnen byggs in. Exempel på sådana miljödatabaser är Basta (Basta, 2018) och Sunda
hus (Sunda hus, u.å). Ett annat angreppssätt är att nyttja sig av LCA, Livscykelanalyser
(Baumann, Tillman, 2004).
En LCA inom byggbranschen sammanställer miljöpåverkan orsakad av en byggnad
eller byggdel, från framställning av material, via transporter, till inbyggnad och
slutligen rivning (Glaumann et al. 2010). På så vis presenteras ett utsläppsresultat
utifrån en hel livscykel. Detta mer omfattande resultat kräver dock ett större
dataunderlag än enklare analyser för att ge en rättvisande bild.
LCA har stor potential vid miljöoptimering av byggnader och dess ingående delar,
särskilt om verktyget används tidigt under projekteringen (Basbagill, Flager, Lepech,
Fischer, 2013). Användningen är dock begränsad inom den svenska byggbranschen
1
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(Boverket, 2015). Anledningarna till att metoden inte används i den utsträckning som
skulle önskas är flera. I rapporten från Boverket (2015) beskrivs bland annat
svårigheterna med att samla in rätt indata, särskilt då inläsning inte sker med en BIMmodell. Andra problem som tas upp i samma rapport är att potentiella användare inte
vet vilka verktyg de ska använda, samt att det saknas incitament då beställare inte ställer
krav på användning. Det sistnämnda kan dock komma att ändras i och med det ökade
intresset för att miljöcertifiera byggnader, vilket i flera fall ställer krav på LCA under
projekteringen (Boverket, 2015).
Valet av byggdelar eller konstruktionsdelar kan utgå från en jämförelse mellan
inköpspriser. Detta ger dock bara den initiala kostnaden för ett visst val. För mer
välgrundade val går det att istället nyttja LCC, Livscykelkostnadsanalyser (Gluch &
Baumann, 2004). Genomförs valet baserat på LCC tas hänsyn inte bara till den initiala
kostnaden. Även energikostnader, underhållskostnader och i vissa fall kostnader för
avveckling beaktas (Heralova, 2017).
I en studie från millennieskiftet undersökte Sterner (2000) användningen av LCC inom
byggsektorn i Sverige. Den visade att användningen av fullständiga LCC-analyser var
begränsad, även om flera delar av branschen påstod sig nyttja ett livscykelperspektiv
vid kostnadsberäkningar. Användningen inriktades framförallt mot system med stor
energipåverkan, så som ventilationssystem, medan byggnader som helhet sällan
bedömdes genom LCC. Det sistnämnda bekräftas i en rapport från Boverket 2008
(Levin, Lilliehorn, Sandesten, 2008). Anledningar till att användningen av LCC är
begränsad är bland annat brist på korrekt indata för beräkningar (Levin et al., 2008)
samt brist på erfarenhet från LCC-beräkningar (Sterner, 2000).
Beskrivningen ovan visar på att nyttjandet av vedertagna analyser för miljöbelastning
och kostnader under en hel livscykel är begränsad i byggbranschen. Hur ska då hänsyn
tas till resultatet från de båda analysmetoderna när de väl blivit en helt vedertagen del
av projekteringen? Ett förslag från Upphandlingsmyndigheten är att räkna om externa
miljöeffekter till ekonomiska medel, och på så vis väga in miljöpåverkan som en del av
hela livscykelkostnaden (Upphandlingsmyndigheten, 2017). Ett annat angreppssätt
som det idag bedrivs forskning på går ut på att integrera resultatet från LCC och LCA
i en multikriterieanalys (Motuzienė, Rogoža, Lapinskienė, Vilutienė, 2016).

1.3 Mål och frågeställningar
Målet med detta arbete är att ta fram en enkel konceptmodell som integrerar
ekonomiska och miljömässiga aspekter för en fasad, i syfte att optimera dessa aspekter
under ett designskede.
▪
▪

Hur kan fasadmaterial utvärderas utifrån miljömässiga och ekonomiska
aspekter?
Hur kan kostnader och miljöbelastning sammanvägas för att skapa
beslutsunderlag för val av fasadmaterial?

1.4 Avgränsningar
På grund av arbetets omfattning har konceptmodellens duglighet avgränsats till att
endast bedömas av författarna. Använda beräkningsprogram har avgränsats till dem
som finns tillgängliga på Tekniska Högskolan i Jönköping, samt till de funktioner som
innefattas av högskolans programlicens. Fallstudien avgränsas till att enbart behandla
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tre olika fasader, där konceptmodellens översättbarhet till andra byggdelar sedan
diskuteras.

1.5 Disposition
Här efter består denna rapport av sex kapitel. Arbetets metod och genomförande
behandlas i kapitel två. Rapportens förankring i aktuell forskning beskrivs i det
teoretiska ramverket i kapitel tre. Kapitel fyra behandlar hur datainsamlingen med
beräkningar och analyser har genomförts. Resultat och analys av empirin framförs i
kapitel fem och slutligen beskriver kapitel sex studiens resultat, konsekvenser och
slutsatser.
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Metod och genomförande

Kapitlet beskriver arbetsgång och genomförande av studien. Det kommer också
redogöra för valda undersökningsmetoder och hur dessa säkrar arbetets trovärdighet.

2.1 Undersökningsstrategi
Arbetet utgick från en kvalitativ litteraturstudie som skulle klarlägga områdets
kunskapshorisont. Efter analys av litteraturgenomgången övergick arbetet sedan i en
fallstudie där kvantitativa data togs fram genom beräkningar och simuleringar.
Fallstudien genomfördes på tre olika fasader bestående av tegel, puts och träpanel.
Dessa materialen ansågs särskilt lämpliga för fallstudien då framställningen och
strukturen skiljer sig åt, samt att de har en lång tradition som byggnadsmaterial i
Sverige. Syftet var att ta fram ett underlag för att kunna göra fasadval utifrån en
sammanvägning av miljömässiga och ekonomiska aspekter. Insamlingen av
kvantitativa data och analyser utgjorde den största delen av datainsamlingen och studien
bygger därmed på både kvantitativa och kvalitativa metoder.

2.2 Koppling mellan
datainsamling

frågeställningar

och

metoder

för

Detta avsnitt redogör för hur och varför undersökningsmetoderna har valts. Figur 1
nedan beskriver sambanden mellan frågeställningarna och valda metoder.

Figur 1. Kopplingar mellan metod och problem.
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2.2.1 Frågeställning 1: Hur kan fasadmaterial utvärderas utifrån
miljömässiga och ekonomiska aspekter?
Frågeställning ett besvarades framförallt genom en fallstudie på tre olika fasadval.
Resultaten från denna studie fick stöd av resultaten från litteraturstudien. I de
beräkningar som utfördes förekom viss dokumentanalys då materialens livslängdsdata
fastställdes.
2.2.2 Frågeställning 2: Hur kan kostnader och miljöbelastning
sammanvägas för att skapa beslutsunderlag för val av fasadmaterial?
Frågeställning två besvarades genom en fallstudie, litteraturstudie och beräkningar.
Genom sammanvägningen skapades ett underlag för att möjliggöra val av fasader
utifrån specifika egenskaper.

2.3 Litteraturstudie
Litteraturstudien utfördes för att kartlägga hur långt framkommen forskningen var inom
de teorier som arbetet behandlar, samt för att stötta eller avfärda de resultat som
fallstudien ledde till. Sökningarna begränsades till en början genom att välja ett intervall
mellan år 2013–2018 som publiceringsdatum för varje teori. De äldre referenserna som
har använts har främst behandlat väl beprövade slutsatser om teorierna och har därmed
bedömts vara giltiga och användbara. Intervallet utökades emellertid något och
kompletterades med sökning i tidigare rapporters referenslistor.
Litteratursökningarna koncentrerades till databaserna ”Scopus” och ”Primo” med
följande sökord:
▪

▪

▪

LCA:
o Life cycle assessment + construction
o Life cycle assessment + construction + building
o Life cycle assessment + building
o Life cycle assessment + building + design + facade
LCC:
o Life cycle cost
o Life cycle cost + model*
o Livscykelkostnad
Multikriterieanalys:
o Multi criteria analysis + LCA
o Multi criteria analysis + Construction
o AHP
o Analytic Hierarchy Process
o COPRAS

I de fall ett kombinerat sökresultat fortfarande gav för stort resultat nyttjades antalet
citeringar för att sortera träffarna och därmed ringa in de mest använda vetenskapliga
artiklarna inom området.

2.4 Valda metoder för datainsamling
2.4.1 Fallstudie
En fallstudie genomfördes där den tänkta konceptmodellen för beräkning och
integrering av kostnader och miljöpåverkan testades. Konceptmodellen byggde på
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sammanvägning av resultaten från LCA och LCC genom integrering i en
multikriterieanalys.
Genom att utföra fallstudien på fasadmaterial kunde en underhållsparameter
inkluderades i beräkningarna vilket bidrog till att den testade modellen nyttjades fullt
ut. Med en underhållsparameter blir främst LCC-beräkningen av större betydelse
eftersom denna då inte enbart tar hänsyn till grundinvesteringen, vilket blir fallet vid
analys av byggnadsdelar som saknar behov av underhåll.
Fallstudien begränsades till att enbart behandla 1 m2 av fasadmaterialet utanför väggens
luftspalt. Därmed togs ingen hänsyn till fasadkompletterande delar såsom fönster,
dilatationsfogar och plåtar. Tillkommande material vid konstruktionslösningar för hörn,
grund eller takfot behandlades heller inte.
En fallstudie är en undersökning på ett avgränsat antal fall och lämpar sig då
förändringar skall studeras. Vidare beskrivs hur kvantitativa forskningsmetoder är
särskilt lämpliga då frågan ”hur” ska besvaras (Davidsson & Patel, 2011). Då detta
arbete behandlar förändringar i miljö- och kostnadsbelastning vid olika fasadval anses
fallstudien vara en lämplig metod.
2.4.2 Dokumentanalys
Genom att studera dokument kan svar ges på frågeställningar som rör verkliga
förhållanden och processer (Davidsson & Patel, 2011). Utförd dokumentanalys från
rapporter och materialtillverkare har lett till att en generell livslängd för beräkningarna
kunnat utrönas. Framtagningen av denna kan likställas med det som Davidsson och
Patel (2014) beskriver som ”verkliga förhållanden” vilket också motiverar
användningen av en dokumentanalys.
2.4.3 Beräkning
En kvantitativ del av en studie associeras ofta med siffror, strukturerad empiriinsamling
och generaliseringar. I dessa sammanhang nämns även statistiska metoder och
experiment. Möjligheten till att diskutera den statistiska generalisering av resultatet som
metoden medför motiverar användningen av densamma (Blomkvist & Hallin, 2014).
Genom de analyser som har gjorts i fallstudien avseende kostnad, miljöbelastning och
valmöjligheter för fasader är beräkningarna en bärande del i studiens datainsamling.

2.5 Arbetsgång
Arbetet inleddes med att ta fram ett potentiellt problemområde som utvecklades till två
frågeställningar och ett syfte. Fallstudien utfördes på tre olika fasadmaterial; tegel,
cementbaserad puts och trä. Beräkningar för byggdelarnas miljöbelastning gjordes med
programmet Anavitor. I programmet togs recept fram motsvarande de fasadlösningar
som eftersöktes och miljöpåverkan för dessa fastställdes inom tre olika områden:
ozonlagerpåverkan, global uppvärmning och ej förnybar primärenergi.
Programmet Bidcon användes för att beräkna kostnader för respektive fasads
grundinvestering, underhåll samt rivning. Framräknade kostnader utgjorde grunden för
LCC-beräkningen, vars modell konstruerats utifrån Gluchs (2014) motsvarighet där en
total kostnad över fasadens hela livscykel kunde erhållas.
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Metod och genomförande
Kostnadsresultaten för delmomenten rivning och underhåll nuvärdeskorrigerades och
redovisades sedan i tabellform för respektive fasad. Dessa utgjorde därefter tillsammans
med resultaten för miljöbelastning grunden till den multikriterieanalys som utfördes.
För multikriterieanalysens beräkningar och hierarkiska fördelning nyttjades den
befintliga modellen COPRAS framtagen av Zavadskas (Razavi Hajiagha, Hashemi,
Zavadskas, 2013).

2.6 Trovärdighet
Det är av största vikt att en god validitet genomsyrar alla moment i ett kvalitativt
forskningsarbete, det vill säga att mäta det som avses mätas. En svaghet i validitet för
ett arbete kan vara hur väl tolkningarna av data från litteraturstudien kan förmedlas så
att meningen hos dessa framträder. Ett instruments förmåga att motstå inverkan av
slumpen är ett sätt att definiera reliabilitet. (Davidsson & Patel, 2011)
Arbetets trovärdighet stryks genom användandet av metodtriangulering. Detta beskrivs
som en metod för datainsamling som använder sig av ett flertal insamlingsmetoder. En
sammanvägning av insamlade data ska sedan bidra till att en mer omfattande bild ska
kunna presenteras. (Davidsson & Patel, 2011)
Det är möjligt att argumentera för att fler insamlingsmetoder borde ha använts för att
ytterligare styrka studiens trovärdighet. Särskilt relevant hade en mer storskalig
bedömning av konceptmodellens användarbarhet varit då den i denna rapport endast
bedömdes av författarna. Beaktat arbetets omfattning anses upplägg och utförande ha
varit väl avvägt och valda metoder vara tillräckliga för att studien ska nå upp till en god
trovärdighetsnivå.
2.6.1 Konceptmodellens validitet och reliabilitet
Studiens validitet och reliabilitet anses vara hög för den kvantitativa delen av arbetet
som
innefattar
kostnadsberäkningar
med
programvaran
Bidcon
och
miljöbelastningsanalyser med programvaran Anavitor. Även multikriterieanalysens
validitet och reliabilitet bedöms vara hög då den återanvänts helt enligt Zavadskas
arbetsgång (Razavi Hajiagha et al., 2013). Några svagheter i validitet kan framträda
eftersom programmen hade vissa svårigheter med att hantera olikheterna i
receptinläsningen, vilket medfört viss risk för att empirin antagit något felaktiga värden.
Denna skillnad ansågs försumbar då det primära syftet med studien var att testa en
konceptmodell.
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Detta kapitel redogör för problemområdet samt vilka teorier och källor som besvarar de
uppsatta frågeställningarna.

3.1 Koppling mellan frågeställningar och teori
De teorier som detta arbete knyter an till är LCC, LCA samt multikriterieanalyser. I
figur 2 nedan beskrivs hur valda teoridelar anknyter till arbetets frågeställningar.

Figur 2. Koppling mellan frågeställningar och teori.

3.2 LCC
Arbetet med LCC-analyser startade under sextiotalet i USA. I mitten av åttiotalet nådde
dessa analyser byggbranschen och år 2000 blev analysen en ISO-standard. (Heralova,
2017)
För fastighetsägare och beslutsfattare är de ekonomiska aspekterna av största vikt då
investeringar i en byggnad skall göras. För denna typ av långsiktiga beslut utgörs
underlaget ofta av det som kallas investeringskalkyl. (Gluch, 2014)
Goldstein och Eriksson (2010) beskriver livscykelkostnaden för en byggnad som
”[…]den kostnad som är förknippad med en produkt eller anläggning under hela dess
livslängd, från att den tas i bruk till dess att den avvecklas eller skrotas.”
Användning av livscykelkostnadsanalyser för byggnader kan göras utifrån fyra olika
livslängdsperspektiv. Den tid för vilken en byggnad anses lönsam beskrivs i det
ekonomiska perspektivet. Teknisk livslängd redogör för det antal år en byggnads
tekniska system varar. Hur länge det är möjligt att använda en byggnad redovisas i det
fysiska livslängdsperspektivet. Till sist beskrivs den livslängd som behandlar den tid
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som en byggnad klarar av att nå upp till de förväntningar som ställs med avseende på
standard och prestation. (Heralova, 2017)
Nyckeln till en effektiv livscykelkostnadsanalys är att den utförs initialt i ett projekt.
Detta för att det ska finnas möjlighet till påverkan på de konstruktions- och
utformningsbeslut som ska tas och som därmed kommer lämna avtryck på byggnadens
totala prestanda. (Kovacic & Zoller, 2015)
En LCC-analys tar, förutom investeringskostnaden, hänsyn till driftskostnader under
byggnadens livscykel vilket ger en fylligare kostnadsbild än i en traditionell
investeringskalkyl. (Gluch & Baumann, 2004)
Genom att möjliggöra en integrering av ett miljöperspektiv i en ekonomisk kalkyl ges
förutsättningar för att dessa aspekter också beaktas. Ett sådant underlag skulle ge en
bättre grund då beslut ska fattas, samt bidra till en mer miljövänlig och hållbar
utveckling av byggbranschen. Från ett företagsperspektiv ska kalkylräntan regleras för
att möta investerarens krav på avkastning, satsat kapital och risktagande. För att välja
en adekvat kalkylränta kan en känslighetsanalys utföras där variabler för bland annat
kalkylräntan och livslängden varieras för att säkerhetsställa att investeringen förblir
lönsam. (Gluch, 2014)

3.3 LCA
LCA kan nyttjas när en produkts miljöpåverkan ska bedömas under delar av eller hela
dess livscykel (Baumann & Tillman, 2004). Vid hantering av en full livscykel, från
råvaruframställning vidare till produktion, användande och slutligen resthantering
används uttrycket ”från vagga till grav” (Baumann & Tillman, 2004). Livscykeln kan
dock avgränsas till att inte avhandla vissa av ovan nämna delar, vilket leder till ett ”från
vagga till grind”-koncept.
För att få full effekt av LCA bör dessa utnyttjas som jämförelseverktyg tidigt under
designfasen av en produkt eftersom det då finns störst möjligheter att påverka
slutresultatet menar Basbagill et al. (2013). Enligt Rydh et al. (2002) bör dock beslut
som fattas enbart utifrån en LCA undvikas. Resultatet bör kompletteras med till
exempel kostnadskalkyler och riskanalyser för att få ett mer korrekt beslutsunderlag.
Förutom att utgöra en del av ett beslutsunderlag kan LCA även användas för att företag
ska lära sig mer om sina egna system och deras förbättringspotential, samt som
kommunikation genom miljömärkning av produkter (Baumann & Tillman, 2004).
1997 kom en ISO-standard (ISO 14 040 (1997)) i vilken en LCA:s ingående moment
fastställs. Dessa moment utgörs av:
▪
▪
▪
▪

Definition av MÅL OCH SYFTE.
INVENTERING, vilket resulterar i exakt åtgång och utsläpp.
MILJÖPÅVERKANSBEDÖMNING, vilket är en omräkning från tidigare
inventering till reell miljöpåverkan, till exempel växthusverkan.
TOLKNING av resultat.

(Baumann & Tillman, 2004; Rydh et al., 2002)
Tidigare vanliga användningsområden för LCA har bland annat varit framtagande av
konsumentprodukter och bilar (Basbagill et al., 2013). Dessa skiljer sig markant i
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komplexitet från byggnadsverk som till naturen är mycket skräddarsydda, har lång
livslängd och ofta flera olika användningsområden under sin livstid. Detta är en stor
anledning till att LCA inte helt slagit igenom inom byggbranschen menar Basbagill et
al. (2013). Denna komplexitet gör det bland annat svårt att samla in korrekt indata till
analysen, särskilt i tidiga skeden, något byggbranschen haft problem med i snart tjugo
års tid enligt Anand och Amor (2017). Glaumann et al. (2010) beskriver hur detta
problem skulle kunna lösas genom förenklad LCA. Detta kan innebära att transporter
utelämnas och att resthanteringen plockas bort, eller genom att enbart beräkna stora och
viktiga ingående poster. Ytterligare ett sätt att underlätta datainsamlingen kan vara att
nyttja BIM-modeller som databärare.
Trots svårigheterna med datainsamling ökar intresset för LCA inom byggbranschen. En
anledning till detta är att LCA integreras mer och mer i flera miljöcertifieringssystem
menar Anand & Amor (2017). En annan anledning är att branschen skiftar fokus från
användningen av en byggnad till uppförandet av den, då denna fas relativt sett fått större
miljöpåverkan i och med de förbättringar som skett under användningsfasen.
Om LCA ska användas för jämförelser av olika objekt är det viktigt att fastställa en
relevant ”funktionell enhet” (Anand & Amor, 2017). En funktionell enhet kan till
exempel vara vikt per kvadratmeter och år (kg/m2 år) (Rydh et al., 2002). Med denna
enhet går det att bestämma hur mycket som släpps ut eller åtgått till en kvadratmeter
byggnadsmaterial under ett års tid. Olika produkter kan lösa uppgiften för ytan under
den fastställda tiden, men med olika åtgång eller utsläpp. Produkterna blir därmed
jämförbara.
Livslängden för en byggnad bedöms i allt väsentligt utifrån dess ingående komponenter.
De byggdelar som är permanenta bör ha en varaktighet som svarar mot byggnadens
livslängd och kallas därmed dimensionerande livslängd. Detta innebär att livslängden
hos utförda LCA-analyser för byggnadens driftskede minst bör motsvara den
dimensionerande livslängden. Valet av livslängd för en LCA-analys är på intet sätt
tydligt men det som kan konstateras är att många byggdelar har en livslängd på 50 år,
varför detta kan ses som standard (Erlandsson & Holm, 2015).

3.4 Multikriterieanalys
3.4.1 MCDA
En multikriterieanalys (MCDA) är ett vedertaget verktyg som nyttjas då beslut som
påverkas av flera olika kriterier ska fattas (Razavi Hajiagha et al., 2013). Utifrån
uppsatta mål hjälper metoden till att fatta ett optimalt beslut. En styrka med denna
metod är att den kan hantera kriterier med olika enheter (Motuzienė, et al., 2016). Ofta
genomförs en känslighetsanalys för att ge beslutsfattare en bild av hur resultatet av
multikriterieanalysen påverkas om osäkra ingångsvärden förändras (Saltelli, Tarantola
& Chan, 1999). Känslighetsanalysen kan till exempel genomföras med variationer i
livslängd och uppsatta mål.
I en rapport av Motuzienė et al. (2016) föreslås att Complex Proportional Assessment
(COPRAS) med ingående Analytic Hierarchy Process (AHP) kan användas för att
integrera LCC och LCA. AHP och COPRAS beskrivs översiktligt i kommande avsnitt.
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3.4.2 AHP
AHP är ett av de vanligast förekommande verktygen för multikriterieanalyser, på vilken
flertalet mer specialiserade analysmetoder bygger vidare (Omkarprasad & Sushil,
2006). Metoden beskriver hur ingående urvalskriterier parvis jämförs för att resultera i
en viktning. Denna viktning talar om respektive kriteriums betydelse i urvalet.
3.4.3 COPRAS
COPRAS, presenterades 1994 av Zavadskas (Razavi Hajiagha et al., 2013). Metoden
presenterar resultatet av analysen i procentsatser. Den mest optimala lösningen utifrån
fastställda mål får värdet 100 %, medan övriga val får ett värde relativt denna optimala
lösning. Tack vare denna egenskap hos resultatet är det möjligt att inte bara placera
valen i ordning, från bästa till sämsta lösning, utan även presentera hur stor skillnaden
är mellan olika lösningar. Arbetsgången vid nyttjande av COPRAS beskrivs nedan.
Inledningsvis fastställs de kriterier som ska nyttjas för valet. Dessa sammanställs i en
beslutsmatris och viktning fastställs med hjälp av AHP (Razavi Hajiagha et al., 2013).
Därefter genomförs följande matematiska steg (Motuzienė et al., 2016):
I steg 1 omräknas värdena för respektive kriterium till dimensionslösa viktade värden
med nedanstående formel, där xij utgör värdet på respektive kriterium för de olika
alternativen, qi vikten för respektive kriterium, m antalet kriterium och n antalet
alternativ.
𝑑𝑖𝑗 =

𝑥𝑖𝑗 ∗ 𝑞𝑖
∑𝑛𝑗=1 𝑥𝑖𝑗

𝑖 = ̅̅̅̅̅̅
1, 𝑚 , 𝑗 = ̅̅̅̅̅
1, 𝑛
Steg 2 innebär att summan av minimerade och maximerade normaliserade faktorer
beräknas. Detta innebär att man var för sig adderar de kriterier som är gynnsamma vid
höga värden samt de som är gynnsamma vid låga värden.
𝑛

𝑚

𝑛

𝑆+ = ∑ 𝑆+𝑗 = ∑ ∑ 𝑑+𝑖𝑗
𝑗=1

𝑖=1 𝑗=1

𝑛

𝑚

𝑛

𝑆− = ∑ 𝑆−𝑗 = ∑ ∑ 𝑑−𝑖𝑗
𝑗=1

𝑖=1 𝑗=1

𝑖 = ̅̅̅̅̅̅
1, 𝑚
𝑗 = ̅̅̅̅̅
1, 𝑛
I steg 3 fastställs den relativa vikten för respektive alternativ.
𝑄𝑖 = 𝑆+𝑖 +

∑𝑚
𝑖=1 𝑆−𝑖
1
𝑆−𝑖 ∑𝑚
𝑖=1 𝑆
−1

(𝑖 = 1,2, … , 𝑚)
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Slutligen beräknas respektive utnyttjandegrad i steg 4.
𝑁𝑗 =

𝑄𝑗
∗ 100%
𝑄𝑚𝑎𝑥

Steg 4 ger en procentsats, vilken visar det alternativ som är bäst respektive sämst utifrån
genomförd AHP.

3.5 Sammanfattning av valda teorier
Detta kapitel har behandlat LCC, LCA och multikriterieanalyser. LCC och LCA
beskriver analyser av ekonomiska och miljömässiga aspekter. Inom både LCA och LCC
beskrivs fördelen med att kombinera respektive analys med analyser av andra kriterier
vilket leder in på nyttjandet av multikriterieanalyser. COPRAS är en multikriterieanalys
som nyttjas just för att sammanväga olika aspekter med olika enheter till jämförbara
resultat.
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Detta kapitel redogör för insamlingen av empiriska data. Inledningsvis beskrivs hur
materialens livslängd har fastslagits. Datainsamlingen består sedan av tre delar, en
kostnadsberäkning över de tre fasadernas livscykel, en LCA och en multikriterieanalys.
De två förstnämnda analysernas resultat ligger till grund för den tredje där resultatet
presenteras som en rangordning av de olika fasaderna. Multikriterieanalysen avslutas
med en känslighetsanalys för den relativa betydelsen utifrån olika livslängder. För att
kunna jämföra olika fasader och dess ingående material med varandra har indata till
beräkningarna tagits på det material som ligger utanför väggens luftspalt. För
fasadkonstruktionen har trä valts som bärande material. Ett förutbestämt stommaterial
har ansetts bidra till en ökad andel samstämmiga arbetstimmar vid infästningar och
uppbyggnad mellan de olika fasaderna. Enligt Erlandsson och Holm (2015) är en
genomsnittlig livslängd vid denna typ av analyser 50 år.

4.1 Indata
Underhållsdata till fallstudien kommer ur en rapport från IVL Svenska miljöinstitutet
av Erlandsson och Holm (2015). Hur underhållsintervallen är framtagna av respektive
källa framgår inte i denna rapport. Till exempel ger sammanställningen tre olika värden
beroende på hur ”utsatt” byggnaden anses vara men hur detta definieras framgår inte.
Detta medför förvisso viss osäkerhet till beräkningarnas indata men anses försumbar då
huvudsyftet är att testa en konceptmodell. På grund av nämnda osäkerheter har ansatsen
tagits i normalfallet som är markerat med fetstil i tabell 1. Tabellen är en
sammanställning av livslängds- och underhållsdata för de fasadmaterial som fallstudien
behandlar.
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Tabell 1. Redogörelse för hur livslängdsdata har valts (Erlandsson & Holm, 2015).
Livslängd (L) och underhåll (U) (Enhet: år)

Datakällor

“Europeiskt
barrträ”
(akrylatfärg)

Fasadtegel

Puts
(Spritputs)

L

L

L

U

U

U

Burström P-G: Livslängdsbedömningar
av byggnadsmaterial

-

7-12

40-100

-

50-100

-

SABO – Sveriges Allmännyttiga
Bostadsföretag

-

7-10

-

-

-

30

REPAB – Sammanställda
drifts-och underhållskostnader

-

8

-

25

-

-

BCIS – Building cost information
service. (Storbritannien)

-

-

-

-

-

-

IEMB 2008 – Life Expectancy of Building
components (Storbritannien)

30

-

90

-

45

-

LVB – Nationell miljödatabas (SBR),
Nederländerna

15

-

>100

-

25

-

BNB 2011 – Ministeriet för transport,
byggande och stadsplanering, Tyskland

30

-

>50

-

45

-

-

12–15

-

-

-

-

Utsatt

30

12

50

15

25

-

Normal

50

13

80

25

45

30

Skyddad

60

15

>100

35

60

-

Träguiden

Sammanställt livslängdsoch underhållsintervall
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4.2 Fasader
4.2.1 Tegelfasad
De indata som har använts till studiens tegelfasad redovisas i tabell 2 nedan. Nämnda
tegelfasad visas i figur 3.
Tabell 2. Indata för tegelfasad från Bidcon.
Livslängd

80 år

Underhåll

25 år
(Omfogning)

Ingående delar

Dimension
(mm)

Fasadtegel
Standardbruk för tegelmurverk
Murkramla
Ingj.dosa för btg.
Isoleringsbricka

Figur 3. Illustration av vald tegelfasad ur Bidcon.
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4.2.2 Putsfasad
De indata som har använts till studiens putsfasad redovisas i tabell 3 nedan. Nämnda
putsfasad visas i figur 4.
Tabell 3. Indata för putsfasad från Bidcon.
Livslängd

45 år

Underhåll

30 år
(Reparation 10%)

Ingående delar

Dimension
(mm)

CD-sprit
Fasadbruk
Underlagsbruk
Putsskiva
Putsnät
Fästmaterial för putsskiva

Figur 4. Illustration av vald putsfasad ur Bidcon.
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4.2.3 Träfasad
De indata som har använts till studiens träfasad redovisas i tabell 4 nedan. Nämnda
träfasad visas i figur 5.
Tabell 4. Indata för träfasad från Bidcon.
Livslängd

50 år

Underhåll

13 år
(Målning)

Ingående delar

Dimension
(mm)

Akrylatfärg
Ytterpanel grundmålad
Ytterpanel grundmålad
Fästmaterial
Spikläkt
Fästmaterial

Figur 5. Illustration av vald träfasad ur Bidcon.
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4.3 LCC med Bidcon
I beräkningen av LCC fastställdes kalkylräntan till 2% vilket är 2018-års inflationsmål
(Riksbanken, 2018). Modellen för LCC bygger i detta arbete fritt på en modell från
Gluch (2014) och tar hänsyn till investeringskostnader, underhållskostnader och
rivningskostnader omräknade till nuvärde. Uttrycket som har använts för beräkning av
livscykelkostnader redovisas i figur 6.

𝑛

𝐿𝐶𝐶 = 𝐺 + 𝑅 ∗ (1 + 𝑟)𝑛 + ∑ 𝑈𝑡 ∗ (1 + 𝑟)𝑡
𝑡=0

LCC=Livscykelkostnad
G=Grundinvestering
U=Underhåll
r=Kalkylränta
R=Rivningskostnad
n=Året för underhåll/rivning
t=Enskilt underhållstillfälle

Figur 6. LCC-kalkylens delar.
Kalkyler för respektive skede och fasadval skapades i programmet Bidcon.
Programmets inbyggda listor användes för tidsåtgångar och kostnader. Kostnaden för
en arbetare fastställdes till programmets föreslagna 380 SEK per timma. Resultaten ur
Bidcon redovisas i tabell 5 nedan.
Tabell 5. Kostnader ur Bidcon i svenska kronor.
Skede
Uppförande
Underhåll (per tillfälle)
Rivning

Tegelfasad

Putsfasad

Träsfasad

880

1177

559

455 (omfogning)

28 (lagning 10 %)

87 (ommålning)

380

177

102

Resultaten från Bidcon fördes in i formeln för LCC-beräkning. Dessa resultat redovisas
i tabell 5. Nedan följer ett beräkningsexempel för tegelfasaden:
𝐿𝐶𝐶𝑡𝑒𝑔𝑒𝑙 = 880 + 380 ∗ (1 + 0,02)50 + 455 ∗ (1 + 0,02)25 = 2649,28 SEK
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Tabell 6 Kostnader för respektive skede och fasad i svenska kronor.
Skede

Tegelfasad

Putsfasad

Träsfasad

Uppförande

880

1177

559

Rivning

1023

476

275

Underhåll

746

51

446

Summa

2649

1704

1280

4.4 LCA
LCA genomfördes med programvaran Anavitor, vilket är en svensk programvara
framtagen för beräkning av miljöpåverkan under en byggnads livscykel. En
miljödatabas framtagen av IVL Svenska miljöinstitutet (Anavitor, 2018) ligger till
grund för programmets beräkningar. Resultatet från analysen redovisas i tabell 7–9
nedan.
Tabell 7. Utsläpp av kg CO2-ekvivalenter under de olika skedena för respektive fasad.
Skede

Tegelfasad

Putsfasad

Träsfasad

Uppförande och rivning

62,75

9,39

1,52

Underhåll

5,25

0,28

1,62

Summa

68,00

9,67

3,14

Tabell 8. Utsläpp av ozonnedbrytande ämnen under de olika skedena för respektive
fasad.
Skede

Tegelfasad

Putsfasad

Träsfasad

Uppförande och rivning

0

0

0

Underhåll

0

0

0

Summa

0

0

0
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Tabell 9. Åtgång av ej förnybar primärenergi under de olika skedena för respektive
fasad.
Skede

Tegelfasad

Putsfasad

Träsfasad

Uppförande och rivning

701,47

102,18

17,82

Underhåll

51,18

4,38

42,06

Summa

752,65

106,56

59,88

4.5 Multikriterieanalys
I en rapport av Motuzienė et al. (2016) skapas en AHP utifrån en enkätundersökning
genomförd med 30 experter inom byggnationer. Enkäten undersöker viktigheten hos
olika kriterier avseende påverkan på kostnader och miljö. Undersökningen resulterar i
en viktning av kriterierna; icke förnybar primärenergi, utsläpp av CO 2-ekvivalenter,
utsläpp av ozonnedbrytande ämnen samt livscykelkostnader, vilken framgår i tabell 10
nedan. Dessa viktningar nyttjades i detta arbete i syfte att sammanväga kostnader och
miljöpåverkan.
Tabell 10. Sammanställning av viktning, miljöpåverkan och kostnader under de olika
skedena för respektive fasad.
Kriterier

Enhet

Optimeringsriktning

Viktning

Tegel

Puts

Trä

Primär energi
ej förnybar

MJ

min

0,329

752,65

106,56

59,88

Global
uppvärmning

kgCO2 eq.

min

0,119

68,00

9,67

3,14

Ozonlagerpåverkan

CFC-11 eq.

min

0,064

0

0

0

Livscykelkostnad

SEK

min

0,489

2649

1704

1280

Med hjälp av ovanstående viktning och insamlade data från Anavitor och Bidcon kunde
en sammanräkning ske trots skilda enheter med hjälp av COPRAS. Resultatet av dessa
beräkningar presenteras i tabell 10. På grund av att inget utsläpp av ozonpåverkande
ämnen sker från de undersökta fasadernas livscykel räknades denna procentsats bort
och inbördes relation mellan kvarvarande viktning behölls. Därav skiljer sig siffrorna
för viktning i kolumn 4 mellan tabell 10 och 11.
Här efter följer ett exempel på hur värdena för tegel beräknades.
Steg 1 innebär att resultaten från LCA och LCC räknas om till viktade dimensionslösa
värden med hjälp av formeln nedan:

20

Empiri
𝑑𝑖𝑗 =
𝑥1 𝑡𝑒𝑔𝑒𝑙 =

𝑥𝑖𝑗 ∗ 𝑞𝑖
∑𝑛𝑗=1 𝑥𝑖𝑗

752,65 ∗ 0,351
= 0,287
752,65 + 106,56 + 59,88

𝑥2 𝑡𝑒𝑔𝑒𝑙 =

68 ∗ 0,127
= 0,107
68 + 9,67 + 3,14

𝑥3 𝑡𝑒𝑔𝑒𝑙 =
𝑥4 𝑡𝑒𝑔𝑒𝑙 =

0∗0
=0
0+0+0

2649 ∗ 0,522
= 0,245
2649 + 1704 + 1280

I steg 2 beräknas summan av de värden (x1-x4) vilka anses som optimerade om de är
låga och summan av de x-värden som anses optimerade om de är höga. I denna
fallstudie anses alla kriterier optimerade vid låga värden vilket innebär att endast S-värdet för respektive val behöver beräknas. Alla S+-värden blir därmed lika med noll.
𝑛

𝑚

𝑛

𝑆− = ∑ 𝑆−𝑗 = ∑ ∑ 𝑑−𝑖𝑗
𝑗=1

𝑖=1 𝑗=1

𝑆−𝑡𝑒𝑔𝑒𝑙 = 0,287 + 0,107 + 0 + 0,245 = 0,639

Steg 3 innebär att den slutliga relativa vikten för respektive alternativ fastställs med
nedanstående formel:
𝑄𝑖 = 𝑆+𝑖 +

∑𝑚
𝑖=1 𝑆−𝑖
1
𝑆−𝑖 ∑𝑚
𝑖=1 𝑆
−1

För tegel blir resultatet av steg 3 följande:
𝑄𝑡𝑒𝑔𝑒𝑙 = 0 +

0,639 + 0,214 + 0,147
= 0,120
1
1
1
0,639 ∗ (0,639 + 0,214 + 0,147)

I det avslutande fjärde steget beräknas respektive vals procentsats utifrån det alternativ
med högst slutlig relativ vikt:
𝑁𝑗 =
𝑁𝑡𝑒𝑔𝑒𝑙 =

𝑄𝑗
∗ 100%
𝑄𝑚𝑎𝑥

0,120
∗ 100 = 22,989
0,522
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I tabell 11 nedan kan vi slutligen utläsa att det optimala valet i fallstudien är träfasaden,
följt av puts och slutligen tegelfasaden.
Tabell 11. Resultat från steg 1–4 i COPRAS enligt kapitel 3.4.3.
Kriterier
Primär energi
ej förnybar (x1)

Enhet

Optimerings
-riktning

MJ

min

Global
uppvärmning (x2)

kgCO2 eq.

min

Ozonlagerpåverkan (x3)

CFC-11 eq.

min

SEK

min

Livscykelkostnad
(x4)

Viktning

Tegel

Puts

Trä

0,351

0,287

0,041

0,023

0,127

0,107

0,015

0,005

0

0

0

0

0,522

0,245

0,158

0,119

Summa av
maximerade
normaliserade
indikatorer

[]

0

0

0

Summa av
minimerade
normaliserade
indikatorer

[]

0,639

0,214

0,147

Relativ betydelse

[]

0,120

0,358

0,522

Utnyttjandegrad

%

22,989

68,582

100

3

2

1

Prioritering av
alternativ
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För att säkerställa att ett välgrundat beslut tas bör en känslighetsanalys genomföras
utifrån de parametrar som anses osäkra. I fallstudien utgår vi från att livslängden på 50
år är osäker, varför analysen även genomförs för 25 och 75 år. Resultaten från dessa
analyser tillsammans med den i rapporten redovisade för 50 år presenteras i figur 7. I
figuren visas att under det fastställda tidsintervallet mellan 25 och 75 år påverkas inte
ordningen mellan fasaderna. Däremot visar grafen att skillnaden i resultat mellan träoch putsfasaden minskar ju längre livslängd byggdelen beräknas för.
Känslighetsanalysen visar att trä fortfarande är det optimala valet utifrån fastställd
viktning.

Känslighetsanalys
Relativ betydelse utifrån livslängd
0.7
0.6
0.5
0.4
0.3
0.2
0.1
0
25

50
Tegel

Puts

75
Trä

Figur 7. Känslighetsanalys presenterad i diagram.

4.6 Sammanfattning av insamlad empiri
Detta kapitel har visat hur LCA och LCC kan integreras med hjälp av
multikriterieanalysmetoden COPRAS. Litteraturstudien ringade in de metoder som var
lämpliga och som redan använts i viss utsträckning, vilket lade grunden till den
konceptmodell som prövats i detta kapitel. LCA och LCC överlappar och kompletterar
varandra genom COPRAS och därmed levererar modellen ett resultat.
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I kapitel fem sammanställs och analyseras empirin från föregående kapitel. För varje
frågeställning redovisas ett resultat och hur det är kopplat till arbetets mål.

5.1 Analys
Funktionaliteten i den framtagna konceptmodellen och dess enskilda ingående delar
undersöks och jämförs med det teoretiska ramverk som presenteras i kapitel 3. Kapitlet
indelas efter arbetets frågeställningar. I figur 8 illustreras hur kopplingen mellan empiri,
problem och teori ser ut.

Figur 8. Koppling mellan empiri, problem och teori.

5.2 Frågeställning 1
Hur kan fasadmaterial utvärderas utifrån miljömässiga och ekonomiska aspekter?
5.2.1 LCA
Det första steget i en LCA-analys är enligt ISO-standarden att fastställa mål och syften.
Syftet med den genomförda LCA:n i denna fallstudie var att få fram miljödata att
integrera med kostnadsdata i en multikriterieanalys för att optimera ett fasadval. Detta
ledde till att vissa data behövde fastställas, bland annat livslängder. Som referens för
detta val nyttjades en rapport från IVL – Svenska miljöinstitutet Erlandsson och Holm
(2015). Denna rapport var till stor hjälp vid insamlingen av indata och tog bort en hel
del av den problematik som annars ofta påtalas inom den aktuella forskningen kring
just datainsamling. Fastställandet av referenslivslängden till 50 år byggde på
resonemang i samma rapport, där en byggnad som ej är av tillfällig eller monumental
karaktär bör beräknas för 50 år. Detta då en normalbyggnad ofta byggts om efter denna
tidsperiod. För att nå ett mer rättvisande slutresultat från multikriterieanalysen kan man
uppskatta en referenslivslängd som ligger så nära den verkliga livslängden hos
byggdelen som möjligt. Efter en sådan uppskattning ökar en känslighetsanalys av
livslängden ett besluts tillförlitlighet, då man med denna får en bild av hur väl beslutet
står sig vid variation i livslängd.
Nämnda rapport från IVL Svenska miljöinstitutet (Erlandsson & Holm, 2015) nyttjades
även vid fastställandet av underhållsintervallen. I rapporten sammanställs
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underhållsdata från flera olika källor och ett sammanvägt rekommenderat värde läggs
fram för flera olika material. Det är tydligt att det är förenklade schablonvärden som
presenteras. Dessa kan nyttjas i ett tidigt skede för jämförelser, för att i ett senare skede
eventuellt bytas ut mot leverantörsspecifika värden. För den fallstudie denna rapport
behandlar bedömdes värdena vara tillräckligt precisa, då den syftar till just en tidig
jämförelse. De samlade tabellerna ledde endast till mindre friktioner vid
datainsamlandet i motsats till vad som hade kunnat förväntas efter litteraturstudiens
resultat.
Genomförd litteraturstudie visar att behovet av förenklade LCA-analyser är
överhängande i tidiga skeden (Glaumann et al. 2010). Förutom att avgränsa analysens
livsomfång kan detta uppnås med specialiserade programvaror som tillåter förenklande
importer av indata. Detta ska teoretiskt leda till minskade problem med insamlandet av
indata, vilket föranledde användandet av Anavitor som LCA-verktyg i denna fallstudie.
Anavitor visade sig vara passande för analyser i tidiga skeden, främst genom de olika
inmatningsmöjligheterna av data. Ett sätt att få in mängder i programmet är att ladda in
en modell i IFC-format av den byggnad eller byggnadsdel som ska beräknas, och
därefter matcha delarna med färdiga recept i programmet. Ett annat sätt är att importera
mängdlistor från ett kalkyl- eller mängdprogram. Under fallstudien nyttjades
modellinläsning. Styrkan med modellinläsning kom dock inte till sin fulla rätt i
fallstudien då den enbart behandlade 1 m2 av respektive fasad. Hade studien avhandlat
ett mer komplext objekt som en stomme eller hel byggnad hade arbetet dock
underlättats rejält genom att snabbt få in mängder färdiga att matchas med befintliga
recept.
Styrkan med enkel inmatning i Anavitor visade sig i studien även vara dess svaghet.
Eftersom modellinläsningen bygger på att inlästa mängder matchas med färdiga recept
krävs det att det finns relativt väl matchande recept i programmet för att jämförelser
och resultat ska bli tillförlitliga. I vissa situationer finns möjligheten att få specifika
recept skapade av teamet bakom programvaran. Om denna möjlighet saknas är man
som användare låst till de befintliga recept som finns inladdade i programvaran, vilken
leder till en hel del handpåläggning för att få användbara resultat. I fallstudien
behandlades enbart fasaden och inte bärverken i väggarna. Detta ledde till att flera
recept behövde modifieras. Lösningen på problemet, då möjligheten till skräddarsydda
recept saknades, blev att manuellt räkna bort miljöpåverkan från delar som ej ingick i
fastställda fasader. Eftersom varje ingående del och arbete bar ett specifikt ID-nummer
som även kunde spåras i de resulterande utsläppen var detta förfarande möjligt, dock ej
optimalt.
I exemplet ovan var det möjligt att plocka bort delar för att få ett rättvisande resultat.
När det gällde påverkan från underhåll fanns inte denna möjlighet, då behovet där
istället var att skapa helt nya recept från grunden. En möjlighet skulle kunna vara att
genomföra en förenklad LCA och att i det här fallet plocka bort underhållet från
livscykeln. Detta skulle dock leda till att en viktig aspekt försvann ur jämförelsen, då
just miljöpåverkan från underhåll är en sådan faktor som i det långa loppet skulle kunna
göra en investering med höga utsläpp i det initiala skedet mer gynnsamma i längden.
Därav var en sådan bortprioritering ej möjlig. Då underhållsdata enbart existerade för
tre fasader begränsades urvalet till fallstudien till just dessa. För fallstudiens
genomförande är detta inte problematiskt. Det är däremot inte något som går att bortse
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ifrån om verktyget ska nyttjas för att genomföra en jämförelse för ett fasadval i ett riktigt
projekt. Det är då nödvändigt att ha möjlighet att beställa recept från
programvarutillverkaren, alternativt utnyttja ett annat verktyg för LCA.
Det faktum att Anavitor bygger på en svensk miljödatabas skapad av IVL – Svenska
miljöinstitutet gör att själva LCA-analysens beräkningar sker helt automatiserat då rätt
mängder av ingående material, transporter och arbeten fastställts. På så vis går det att,
med några enkla handgrepp i Anavitor få fram faktiska värden på flera olika
miljöpåverkansfaktorer baserade på produkter och arbetsmoment i en svensk kontext.
Tack vare programvarans enkelhet och den inbyggda databasen upplevs Anavitor vara
relativt användbart som verktyg för LCA i tidiga skeden. Det kräver viss anpassning
och ibland lite för stora kompromisser om tillgång till skräddarsydda recept saknas,
men överlag fungerar verktyget som bas för LCA-delen i den framtagna
konceptmodellen.
Därmed kan konstateras att LCA-analysen går att genomföra på ett enkelt vis och
därmed inte utgöra något hinder för den testade konceptmodellen.
5.2.2 LCC
För beräkning av en LCC fungerar det utmärkt att sammanföra kalkylresultat från ett
program som Bidcon med en enkel LCC-modell liknande den som presenteras i kapitel
4.3. Med Bidcon är det enkelt att skapa och redigera recept med hög detaljeringsgrad
vilket ger hög tillförlitlighet på indata till LCC-kalkylens grundinvestering.
Redigeringen utgick från programmets referensväggar, med material och dimensioner
snarlika undersökningsobjektets, som justerades tills dess att hundraprocentig
överensstämmelse uppnåtts. Programmet levererade även schablonvärden av
arbetstimmar för varje arbetsmoment vilket gav en komplett bild över kostnaden för
undersökt byggdel. Till investeringskostnaden adderades sedan en nuvärdeskorrigerad
underhållskostnad och rivningskostnad för respektive fasad. Underhållsintervallen
skiftar för varje fasad och är ett medelvärde hämtat från en sammanställning av ett
varierande antal datakällor ur en rapport från IVL-Svenska miljöinstitutet av
Erlandsson och Holm (2015).
Arbetet behandlar inte en exakt framräknad kalkylränta, en räntesats är fastställd till
2018-års inflationsmål på 2%. Trots att inflationen kan skifta över tid bedöms detta inte
påverka huruvida valda analyser går att utföra eller ej. En fullständig
kalkylränteberäkning tar hänsyn till bland annat risk och avkastningskrav. Beroende på
vem som investerar kommer utfallet för både kalkylräntan och LCC-beräkningen
sannolikt att skifta något. Detta beror helt eller delvis på att till exempel räntesatsen
sätts upp utifrån en investerares önskemål och därmed blir denna svår att generalisera.
Det bör dock understrykas att bedömningen av en komplett kalkylränta är komplex och
den bygger i många avseenden på erfarenhet och kunskapsåterföring från tidigare
projekt. I en rapport av Gluch (2014) beskrivs hur känslighetsanalyser med variabler
för livslängd och kalkylränta kan användas för att klargöra utfallet i en ekonomisk
investering. Så om kostnaden är en aspekt varpå ett val byggs kommer därför nyss
nämnda parametrar att spela en stor roll, vilket gör att kalkylräntan måste väljas med
stor omsorg. Detta leder till att man skulle kunna genomföra en känslighetsanalys efter
utförd multikriterieanalys beroende på kalkylräntan. Sammanfattningsvis tjänar LCCmodellen sitt syfte väl. Det finns också alla möjligheter att anpassa den för de delar som
beräkningen avser.
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5.3 Frågeställning 2
Hur kan kostnader och miljöbelastning sammanvägas för att skapa beslutsunderlag för
val av fasadmaterial?
5.3.1 Multikriterieanalys
Valet av metod för att integrera resultaten från LCA och LCC föll på en
multikriterieanalys. Den aktuella forskningen uppfattades som relativt enig om att detta
är ett kraftfullt och mångsidigt verktyg med möjligheter att göra just det denna studie
försöker åstadkomma: att föra samman resultat från flera kriterier med olika enheter.
För fallstudien nyttjades metoden COPRAS. Anledningen till detta val var att andra
studier redan avhandlade försök med denna metod med fullgott resultat, bland annat
vid jämförelser av hela byggnader. Användarmässigt visade sig metoden vara ett bra
val, då den är lättanvänd och bygger på enkla beräkningar.
COPRAS bygger, som redan nämnts på att olika kriteriers betydelse bedöms genom
parvisa jämförelser i en så kallad AHP. Systemen för hur dessa jämförelser ska gå till
kan se olika ut, bland annat finns flera olika programvaror tillgängliga. Hur dessa
system än styrs upp handlar det i slutändan om att ta in tyckande från en grupp individer
vilket resulterar i viktningstal. För den genomförda fallstudien ansågs inte de specifika
viktningstalen vara centrala för genomförandet. Där av nyttjades viktning framtagen i
en tidigare genomförd studie där en expertpanel inom byggnationer bidragit med sina
åsikter. Denna panel bestod av experter från en mängd olika universitet i Europa, vilket
skulle kunna antyda att resultatet från AHP:n inte ligger helt i linje med det resultat en
svensk expertpanel skulle nå fram till. Därför bör inte viktningsandelar från denna
studie nyttjas för verkliga projekt här i Sverige. Vid ett projekts uppstart bör därför de
styrande kriterierna fastställas med hjälp av en projektspecifik AHP. Här skulle inte
bara en expertpanel bestående av forskare vara intressant, en panel bestående av
projektets intressenter kan mycket väl ge ett mer rättvisande resultat. Detta skulle
verkligen rikta in kostnader och miljöpåverkan mot att följa den samlade viljan i
projektet.
Som visats under kapitel fyra gav analyser på valda fasader inget utslag på
ozonpåverkan. Därmed blev detta kriterium dels ointressant och dels uppstod behovet
av att räkna bort denna del ut viktningstalen för att få konsekventa och kontrollerbara
värden ur multikriterieanalysen. Lösningen på detta problem blev att plocka bort
viktningsvärdet för ozon och helt enkelt låta resterande värden behålla sin relativa vikt.
I och med denna hantering uppstod en risk att vi frångick experternas åsikter. Dessa
hade ju teoretiskt kunnat välja att lägga ozonets hela viktandel på ett enda av återstående
kriterier. Resonemanget landar dock även i detta fall på att fokus i denna rapport är att
visa hur LCA och LCC kan integreras, inte på de specifika fasadernas exakta resultat
utifrån en fastställd expertpanel. Vänds blicken återigen mot ett verkligt projekt bör
denna problematik inte uppstå då en specifik AHP bör genomföras för just det tillfället
och därmed undviks avhandling av ointressanta aspekter.
Den i fallstudien genomförda känslighetsanalysen visar att resultatet från
multikriterieanalysen står sig trots att livslängden varierar mellan 25 och 75 år. Därmed
kan ett beslut tas som uppfyller projektets mål trots att livslängden varierar från den
initialt fastställda livslängden. I valsituationer med andra byggdelar, viktningar och
underhållsintervaller kan resultatet påverkas så pass mycket med varierande livslängd
27

Analys och resultat
att ordningen valen emellan skiftar. Då krävs större försiktighet i beslutet, och
sannolikheten att livslängden varierar till en brytpunkt måste beaktas.
Sammanfattningsvis tyder fallstudien på att multikriterieanalyser som COPRAS är
användbara för rapportens mål: att integrera kostnader och miljöpåverkan för ett val av
byggdel i designskedet. Problemen med skillnader mellan ingående kriterier i
multikriterieanalysen och utfall från LCA bör inte uppstå då en för projektet specifik
multikriterieanalys skapas. Inte heller problemen med överensstämmelser mellan AHP
och projektets eller regionens egentliga krav på kostnader och miljöpåverkan uppstår,
om en AHP specifik för det aktuella objektet skapas.

5.4 Koppling till målet
Den konceptmodell som testats i detta arbetes fallstudie kan sammanfattningsvis anses
ha relevans vid val av byggdelar, i detta fall fasader. Den har potential att utvecklas och
förändras, vilket är naturligt då den fallstudie som genomförts i detta arbete ska ses som
ett första test. Modellens samlade för- och nackdelar sammanfattas i följande stycken.
Modellen är enkel i sin utformning även om den kräver viss programvara. Till att börja
med krävs någon form av LCA-verktyg för att undanröja problematiken med
tidskrävande beräkningar av miljöpåverkan. Anavitor är den programvara som nyttjats
i denna fallstudie, men många andra programvaror existerar och flera av dessa är gratis.
LCC:n beräknas med hjälp av en enkel formel och någon programvara är egentligen
inte nödvändig. Den roll Bidcon spelat i fallstudien är egentligen en form av databas
över kostnader. Här skulle istället egna listor med tider och kostnader kunnat användas,
varvid ytterligare programvaror ej är nödvändiga. För multikriterieanalysen nyttjades
ingen programvara alls i fallstudien, då AHP:n redan var skapad utifrån en expertpanel.
Vid ett verkligt projekt bör en specifik AHP skapas vilket kan underlättas med enklare
programvaror. Dessa underlättar framräkningen av viktning mellan kriterier, men är
inte nödvändiga om man besitter kunskapen att genomföra dessa för hand.
Sammantaget behövs mellan en och tre programvaror, där ett LCA-verktyg med
möjlighet till modellinläsning får anses vara i princip nödvändigt. Detta konstaterande
bygger på de ur litteraturstudien insamlade kunskaperna om att indata till LCA i tidiga
skeden bör komma ur en modell.
Vidare får konceptmodellen anses vara applicerbar på andra byggdelar än fasader.
Fasader nyttjades för fallstudien då en livscykel med ingående underhåll krävde en
något mer omfattande utformning av LCC-beräkningen. Att räkna med underhåll är
dock inget krav för att konceptmodellen ska kunna nyttjas. Faller denna del bort ur en
LCC genomförs multikriterieanalysen istället på kriterier från en LCA och investeringsoch rivningskostnader från en LCC. Därmed är förfarandet passande även för
exempelvis en byggnadsstomme som kanske normalt saknar förutsägbara
underhållskostnader. Å andra sidan är modellen användbar även för hela byggnader, då
tillsammans med en mer omfattande LCC-beräkning.
COPRAS upplevs som ett mångsidigt multikriterieanalysverktyg. Med hjälp av en
procentsats framräknad utifrån en fastställd AHP nås ett resultat som visar på relativ
måluppfyllnad utifrån önskade fokusområden, istället för att bara få en ranking.
Kriterier med olika enheter kan användas för urval och beräkningarna för att få fram ett
resultat är enkla, även om de kan upplevas som komplicerade vid en första anblick.
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Analys och resultat
Avslutnings får konceptmodellen anses uppfylla målet med arbetet. Fallstudien har
visat på hur konceptmodellen kan nyttjas med olika lättillgängliga programvaror för att
få fram ett lättöverskådligt resultat, allt genomförbart under ett tidigt designskede. För
att implementera och öka användningen av den här typen av modeller krävs egentligen
endast en större efterfrågan än den som syns idag. Här har myndigheter samt branschoch beställarorganisationer särskilt stora möjligheter till påverkan.
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6

Diskussion och slutsatser

I detta kapitel presenteras en sammanfattning och en diskussion av studiens resultat.
Här diskuteras även arbetsgång, begränsningar och förslag på framtida forskning.

6.1 Resultatdiskussion
Detta arbete med ingående fallstudie visar att den föreslagna konceptmodellen går att
använda och uppfyller sitt syfte, nämligen att ge ett optimalt val utifrån ekonomiska
och miljömässiga aspekter, där begreppet optimalt bygger på viktning utifrån parvisa
jämförelser av aspekter. Därmed besvaras frågeställningarna ”Hur kan fasadmaterial
utvärderas utifrån miljömässiga och ekonomiska aspekter?” och ”Hur kan kostnader
och miljöbelastning sammanvägas för att skapa beslutsunderlag för val av
fasadmaterial?” med följande:
▪
▪
▪

Miljöaspekter för fasadmaterial kan enkelt utvärderas med LCA, gärna med
modellinläsning.
Ekonomiska aspekter bör utvärderas med hjälp av LCC.
En passande lösning för att väga ihop LCA och LCC är multikriterieanalysen
COPRAS.

Studien visar inte på om den undersökta konceptmodellen bestående av LCA, LCC och
COPRAS är bättre eller sämre än någon annan modell utan bara att den fungerar. Detta
ligger helt i linje med arbetets ambitionsnivå, och visar på att studien faktiskt mätt det
som ska mätas. Frågeställningarnas ”hur” ger möjligheten att besvara med ett förslag
som prövats på genomförbarhet. Detta leder till att validiteten får anses god.
Vad avser reliabiliteten i arbetet får även den anses vara god. Detta påstående bygger
på att fallstudien nyttjar indata från antingen tydligt redovisade källor, till exempel
underhållsdata från IVL (Erlandsson & Holm, 2015) samt IVL:s miljödatabas ingående
i Anavitor. Dessutom redovisas grundekvationer för beräkningar på ett så enkelt sätt
som möjligt och även exempel på beräkningar med COPRAS. Där modifieringar av
beräkningar genomförts redovisas detta, till exempel den modifierade LCC-modellen.
Sammantaget bör återupprepning av den genomförda fallstudien med ledning av
arbetsgången i detta arbete leda fram till ett snarlikt resultat, vilket ger möjlighet till
samma slutsatser.
Då det är författarna till rapporten som testat modellen på tre olika objekt är det svårt
att uttala sig om huruvida modellen är användbar i det dagliga arbetet med framtagande
av byggnader, vilket i och för sig inte heller varit målet. Det man kan sluta sig till är
dock att den går att nyttja och att den bör utvecklas vidare i samarbete med potentiella
användare i branschen för senare implementering i den dagliga arbetsgången.
Ett helt annat sätt att bedriva examensarbetet hade kunnat vara att ta reda på hur folk
inom byggbranschen önskar jobba med problemområdet, istället för att testa om en
modell fungerar. Ett motiv till att genomföra arbetet på det sätt som nu skett är att man
då kommer nära ett förslag på lösning snabbare. Genom att presentera hur en modell
kan skapas är man längre kommen än genom att presentera ungefär vad branschen tror
att de vill ha på ett så här pass nytt område. Utifrån studiens resultat finns det nu redan
möjlighet att börja modifiera ett koncept med hjälp av branschen.
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6.2 Metoddiskussion
De metoder som nyttjats i detta arbete är en litteraturstudie, en fallstudie samt
beräkningar och dokumentanalys. Litteraturstudien var nödvändig för författarnas egna
kunskapsuppbyggnad kring ämnet samt som ett stöd i analysen av den testade modellen
i fallstudien. Resultaten av litteraturstudien finns med i bakgrunden genom hela arbetet,
från problemformulering till empiri, analys och slutsatser. Därmed anses metoden dels
ha spelat en viktig roll för arbetet samt nyttjats på ett korrekt vis.
Den metod som ger det största genomslaget i detta arbete är fallstudien. Med denna
metod testas om den modell som arbetet avser ta fram är genomförbar med enkla
tillgängliga verktyg. Styrkan med fallstudien är att den ger ett tydligt svar på om
modellen kan användas eller ej. Som nämnts tidigare kommer studien inte fram till ett
optimalt arbetssätt för optimerande av fasadval, men eftersom den ger svaret att
modellen kan användas besvaras direkt frågan ”hur” i frågeställningarna. Fallstudien
används i detta arbete som en bekräftelse på att en idé, i detta fall den skapade modellen,
är giltig. Därmed läggs en grund för vidare forskning där andra metoder bör nyttjas för
ytterligare säkerställande av resultatet och vidare utveckling.
Vidare innehåller arbetets metoder beräkningar och dokumentanalys som naturliga
delar av fallstudien. Studien kräver en viss del beräkningar, och dokumentanalysen
nyttjas till insamlandet av data för underhållsintervaller.
Sammantaget har valda metoder fungerat väl för att nå fram till de svar som
frågeställningarna kräver. Det går dock inte att bortse från att det finns andra metoder
som skulle kunnat ge intressanta svar inom området då konceptet som sådant upplevs
som tämligen nytt i Sverige. Framförallt ska intervjuer lyftas fram som alternativ till
fallstudien. Med en sådan metod hade frågeställningarna snarare kunnat besvaras med
hur branschen tänker sig att man skulle vilja jobba med integrering av miljöpåverkan
och kostnader. Alternativt hade en kombination av den genomförda fallstudien och
intervjuer kunnat nyttjas för att redan i detta arbete ytterligare säkerställa giltigheten i
resultat och slutsatser. Det som talar emot denna sista version är framförallt den
begränsade tid som finns tillgänglig. Att utse och kontakta intervjuoffer, skapa
intervjufrågor, genomföra intervjuer samt sammanställa resultat från detta arbete hade
helt enkelt blivit för tidskrävande inom ramen för detta examensarbete.
Anledningen till att det blev en fallstudie istället för ett intervjuarbete var att
litteraturstudien gav en bild av att konceptet som sådant är ganska främmande för
branschen i dagsläget. Detta skulle i sin tur kunna leda till att intervjuer inte skulle
leverera särskilt initierad information. Att istället genomföra en fallstudie som bygger
på andra relativt likartade studier och därmed bekräfta att en arbetsmetod fungerar
under fastställda förhållanden ger uppslag för vidare studier där intervjuer kan nyttjas
för att ta reda på vad branschen anser om den framlagda modellen.
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6.3 Begränsningar
De avgränsningar som gjordes i kap. 1.4 var av betydelse för att uppnå studiens mål om
att ta fram en konceptmodell. Fallstudien i detta arbete genomfördes på fasader för att
ett undersökningsobjekt med underhållskostnader eftersöktes. Författarna ansåg att
modellen kunde prövas fullt ut först om alla livsskeden ingick. Detta betyder dock inte
att modellen inte kan nyttjas på byggdelar som saknar alla i studien ingående
parametrar. Skulle till exempel underhållskostnader saknas, eller rivning inte vara
intressant, kan arbetsgången ändå nyttjas genom att dessa aspekter tas bort ur LCA och
LCC. Därmed kan modellen anses tillämplig på allt från minsta byggdel till hela
byggnader, vilket gör den mycket användbar då den implementerats i den normala
arbetsgången.
En större omfattning hade medgett test av konceptmodellens användarbarhet genom
exempelvis intervjuer med organisationer, myndigheter och näringsliv. Detta hade gett
fler utlåtanden om dugligheten än den enskilda bedömning som presenteras i denna
rapport. Avgränsningen med enbart fallstudie som undersökningsmetod har medfört en
svagare reliabilitet för arbetet.

6.4 Slutsatser och rekommendationer
Resultatet från studien visar hur det med tämligen enkla medel går att kvantifiera
kostnads- och miljöbelastning vid byggnadsprojektering. Genom att dessutom
möjliggöra kontrollerade byggnadsval genom en multikriterieanalys finns potential att
sänka både kostnader och miljöbelastning. För att entydigt säkerhetsställa denna
slutsats krävs dock ytterligare studier där till exempel jämförelser görs mellan projekt
som har använts sig av en multikriterieanalys med de som inte har gjort det. Även om
indata och receptinläsning till de olika analyserna hade kunnat vara mer precis har detta
ingen ensamt avgörande betydelse för arbetets mål. Konsekvenserna av denna
problematik bör dock nämnas eftersom de i sig påverkar resultatet i händelse av att
modellen används i ett skarpt projekt. Slutsatser som dras av arbetet blir följande:
▪

LCA och LCC är tämligen enkla att genomföra på en byggnadsdel i tidiga
skeden om man nöjer sig med schablonvärden samt jobbar med en BIM-modell.
Utifrån denna studie uppfattar författarna det som att problematiken med indata
uppstår först då mer precisa värden ska användas, till exempel tillverkarvärden
och livslängder från verkligheten. Samlas tidigare använd data och
erfarenhetsbaserade värden i en databas bör dock även denna problematik
försvinna med tiden.

▪

Multikriterieanalysen COPRAS fungerar mycket väl som integreringsverktyg
och upplevs som enkel, vilket leder till att den utifrån denna studie kan
rekommenderas. Studien avhandlar dock inte framtagandet av specifik viktning
varför denna del tillkommer jämfört med den arbetsgång som visas i detta
arbete.

▪

Konceptmodellens nytta maximeras förmodligen om den nyttjas tidigt i
projekteringen, då förändringar är enklare att implementera ju tidigare de sker.
Utifrån tidigare nämnda slutsatser är det i detta skede inte särskilt krävande att
genomföra den redovisade arbetsgången så länge någon slags modell för
inläsning existerar. Därmed landar författarna i slutsatsen att det inte är tekniska
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hinder som håller tillbaka användningen av LCA,
multikriterieanalyser, utan snarare brist på krav från beställare.

LCC

och

6.5 Förslag till vidare forskning
Under arbetets gång har ett flertal uppslag till vidare forskning uppkommit då olika
vägval i arbetet har gjorts. Nedan beskrivs några av de uppslagen och hur dessa kan
ansluta till denna studie.
▪

Ett intressant uppslag som har framträtt under arbetet och som har nämnts i
tidigare kapitel är att samla in mer data gällande modellens användarbarhet
genom till exempel intervjuer med lämpliga företag och/eller organisationer.
Med ett sådant underlag kan modellen utvecklas och förfinas utifrån nya
inkomna data. En sådan kompletterande undersökning skulle också kunna
bredda förståelsen för vilka eventuella faktorer som ligger bakom att detta inte
är en given del av projekteringsarbetet.

▪

Det hade också varit intressant att undersöka vilka faktiska vinster en sådan här
modell har potential att generera. Detta skulle kunna gå att göra genom att
jämföra ett befintligt projekt där val har gjorts utifrån enbart utseende och
funktion mot samma projekt beräknat med denna studies konceptmodell.

▪

En annan undersökning skulle kunna vara att skala upp användningen och testa
denna arbetsgång på en hel byggnad under svenska förhållanden och med denna
studies programvaruuppsättning.

▪

En ytterligare undersökning hade kunnat behandla frågeställningar kring när
under projekteringsprocessen denna typ av modell ger användbara resultat och
när den gör störst nytta.
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