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SAMMANFATTNING  
Byggsektorn har mestadels fokuserat på att minska investeringskostnaden. Denna kostnad är 
väldigt liten i förhållande till kostnaden för förvalting av byggnaden, verksamheten i 
byggnaden samt värdet av verksamhetens resultat. Detta förhållande indikerar att det finns 
stora möjligheter att öka ett byggnadsverkets totala värde genom att öka dess värde för 
verksamhet och förvaltning. Att fokus ändå har legat vid att sänka inversteringskostnaderna 
beror delvis på att det saknas modeller, metoder och verktyg för en värdebaserad styrning.  

ValPro (Value Driven Procurement in Building and Real Estate) är ett multinationellt projekt 
med deltagare från Cypern, Danmark, Finland, Frankrike, Norge och Sverige. Syftet med 
projektet är att utveckla byggsektorns processer till att bli mer värdeskapande genom att just 
utveckla koncept, metoder och verktyg för mer värdebaserad upphandling. 

Det övergripande målet för den svenska delen av ValPro var att studera IKT1-stöd för en 
värdedriven byggprocess med fokus på tidiga skeden och att föreslå hur dessa kan utvecklas 
för att bättre stödja en värdedriven process. Tre fallstudier utfördes där användningen av de 
två, i Sverige, mest använda IKT-stöden för tidiga skeden studerades, Program för teknisk 
standard (PTS) och dRofus. Fallstudierna visar att användning av IKT-stöd för tidiga skeden 
ökar värdet av byggnaden för verksamheten samtidigt som byggprocessen blir effektivare. 
Fallstudierna visade också att IKT-stöd, såsom PTS, kan underlätta samarbete, 
kommunikation och erfarenhetsutbyte mellan olika parter och på det sättet vara en starkt 
bidragande orsak till en mer värdeskapande process. 

Vid fallstudierna framgick det att informationsöverföringen mellan förvaltning och 
byggprocess är viktig men ofta problematisk. Liknande resultat framkom också vid en 
kartläggning av dagens IKT-stöd i byggprocessen, genomförd av den franska delen av 
ValPro. Denna kartläggning visade att det finns väldigt lite IKT-stöd som underlättar 
kunskapsöverföring från förvaltning till tidiga skeden i byggprocessen.  

De svenska fallstudierna visade också att IKT-stöden hade väldigt lite stöd för utvärdering av 
förslag i tidiga skeden. Under 2000-talet har en mängd forskningsprojekt arbetat med att ta 
fram modeller för hur värden av en fastighet ska mätas, sk värdemodeller. De flesta 
fastighetsföretag gör också kontinuerlig utvärdering av företagets fastigheter under 
produktanvändningen, ofta genom sk nyckeltalsstyrning. Utvärderring av byggnader sker 
både under förvaltningsskedet, baserat på verksamhetens behov och kundnyttan, samt under 
tidiga skeden i byggprocessen, för att utvärdera förslag inför ny- eller ombyggnad. Samtidigt 
saknas det verktyg för att överföra information mellan förvaltning och tidiga skeden. Inom 
den finska delen av ValPro-projektet testades idén att använda samma mätmodell för värden 
både i förvaltning och byggprocess. Prototypen Needscape implementerades med detta som 
utgångspunkt i samarbete med Senatfastigheter i Finland.  

Slutsatsen från ValPro är att användnigen av IKT-stöd för kravställning i tidiga skeden, t ex 
PTS, tillsammans med IKT-stöd för utvärdering av olika förslag som har sin grund i 
förvaltningens utvärderingsmodeller, t ex Needscape, skulle ge en mer värdedriven 
byggprocess där värden för verksamhet och förvaltning får en mer framskjuten position och är 
styrande genom hela byggprocessen. En sådan utveckling skulle också ge en ny utmaning för 
utvecklingen av BIM: att vara ett verktyg för att i tidiga skeden kunna verifiera kraven och 
analysera värden för den slutliga fastigheten. 

                                                 
1 Informations och KommunikationsTeknologi 
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1. INTRODUKTION 
Tidigare forskning inom byggsektorn har mestadels fokuserat på att minska 
investeringskostnaden, snarare än att tillämpa ett övergripande angreppsätt för att optimera 
byggnadsverkets totala värdeskapande för dess ägare, brukare och samhället som helhet.  

 

Figur 1: Relativa storleken för olika aktiviteter i kontorsbyggnader (värdepotentialen) 
(Omritat efter original från Royal Academy of Engineering).  

 
Figur 1 beskriver den relativa kostnaden för olika aktiviteter under en kontorsbyggnads 
livscykel. Som kan ses så är kostnaden för byggprocessen, projektering och produktion 
väldigt liten i förhållande till kostnaden för förvalting av byggnaden, verksamheten i 
byggnaden samt värdet av verksamhetens resultat. Detta förhållande visar på att det finns 
stora möjligheter att öka ett byggnadsverkets totala värde genom att öka dess värde för 
verksamhet och förvaltning. Att fokus ändå har legat vid att sänka inversteringskostnaderna 
beror delvis på att det saknas modeller, metoder och verktyg för en värdebaserad styrning.  
 
ValPro (Value Driven Procurement in Building and Real Estate) är ett multinationellt projekt 
med deltagare från Cypern, Danmark, Finland, Frankrike, Norge och Sverige. Syftet med 
projektet är att utveckla byggsektorns processer till att bli mer värdeskapande genom att just 
utveckla koncept, metoder och verktyg för mer värdebaserad upphandling.  
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För att uppnå en värdedriven byggprocess behöver information om värden överföras från 
verksamhet och förvaltning in i byggprocessen. Storleksförhållandet mellan byggprocessen 
och produktanvändningen speglar svårigheten i att fånga och förstå vad som är 
värdeskapande för verksamheten och förvaltningen samt vikten av att kunna överföra 
information om dessa värden för att byggprocessen ska kunna styras mot optimering av 
dessa värden. Dessa moment är fundamentet för en värdeskapande byggprocess och har sin 
tyngdpunkt i tidiga skeden av byggprocessen.  
 
Utvecklingen av IKT2-stöd i byggprocessen är idag expansiv. Användningen av sk BIM3-
baserade programvaror har idag stor spridning. Denna utveckling ger stora möjligheter till en 
förbättrad byggprocess med mindre fel, bättre kommunikation och ett bättre och mer 
kontrollerat informationsflöde där informationen inte tappas på vägen utan lever igenom hela 
byggprocessen. Denna obrutna informationskedja kommer också göra att informationen som 
beskriver värden blir ännu viktigare då denna kommer att vara styrande för, hela 
byggprocessen.  
 
IKT-stöd för tidiga skeden är mindre utvecklade än datorstöden för t ex projektering och 
produktion. Exempel på program som används i de nordiska länderna idag är EcoProp i 
Finland, dRofus i Norge och Program för Teknisk Standard (PTS) i Sverige. I den svenska 
delen av ValPro har de värdeskapande möjligheterna med dRofus och PTS utvärderats genom 
fallstudier.  

                                                 
2 Informations och KommunikationsTeknologi 
3 ByggnadsInformationsModellering 
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2. SYFTE, MÅL OCH FORSKNINGSFRÅGOR  
Syftet med den svenska delen av ValPro är att uppnå en mer värdedriven bygg- och 
förvaltningsprocess genom användning av IKT-stöd.  

Målet är att kartlägga hur dagens IKT-stöd för tidiga skeden stöder en värdedriven 
byggprocess, samt föreslå hur de kan utvecklas och förbättras i detta avseende.  

För att uppnå målet formulerades tre forskningsfrågor: 
1. Hur används IKT-stöd idag i tidiga skeden? 
2. Vilka värden fås genom användningen av IKT-stöd i tidiga skeden? 
3. Hur kan IKT-stöd för tidiga skeden utvecklas för att bättre stödja en värdedriven 

byggprocess? 

De svenska fallstudierna fokuserar på de två första frågorna. Svaren på dessa frågor 
tillsammans med resultaten från andra delar i Valpro-projektet används för att besvara den 
tredje frågeställningen. 

2.1 Organisation och finansiering av ValPro Sverige 

2.1.1 Arbetsgrupp  

Arbetet i den svenska delen av ValPro har skett i en arbetsgrupp bestående av: 

Charlotte Bruun  Landstingsfastigheter Jönköping 

Tomas Calmviken  Landstingsfastigheter Jönköping 

Barbro Knopp Johlander  Landstingsfastigheter Jönköping  

Kaj Granath   Jönköpings Tekniska högskola 

Peter Johansson (Projektledare)  Jönköpings Tekniska högskola 

2.1.2 Referensgrupp 

Den svenska delen av ValPro har haft en referensgrupp bestående av: 

Benny Blick   Landstingsfastigheter Jönköping  

Henrik Örneblad   Huge Fastigheter AB 

Mats Franzon  Akademiska Hus 

Per Erlandsson  RegionService, Region Skåne 

2.1.3 Finansiering 

Den svenska delen av ValPro har finansierats av: 

Formas 

Landstinget Jönköping 

RegionService, Region Skåne 

Jönköpings Tekniska högskola 
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3. SVENSKA FALLSTUDIER 
För att främst besvara de två första forskningsfrågorna, angående användning och värden som 
fås av dagens IKT-stöd för tidiga skeden, gjordes tre fallstudier i den svenska delen av 
ValPro. Utgångspunkten vid urvalet av lämpliga projekt för fallstudier var att finna svenska 
byggprojekt som använde IKT-stöd avsedda för att fånga och hantera krav i tidiga skeden av 
byggprocessen. De två byggherrarna Landstingsfastigheter i Landstinget i Jönköpings län 
samt Regionservice i Region Skåne visade sig ha lämpliga undersökningsprojekt. 
Landstingsfastigheter i Jönköping har ett väl etablerat arbetssätt och IKT-stöd i form av PTS 
för att arbeta i de tidiga skedena av byggprocessen. Regionservice har aktuella erfarenheter av 
att använda ett annat IKT-stöd för planering av byggprojekt i form av dRofus. Detta är de två 
mest använda IKT-stöden för tidiga skeden i Sverige idag, och de är därför väl lämpade för en 
utvärdering. PTS är det IKT-stöd som de svenska fallstudierna fokuserar på och 
Regionservice har gått över till att använda PTS i senare projekt. Erfarenheterna från 
användningen av dRofus är ändå väl värda att ta tillvara och jämföra med användningen av 
PTS. 

PTS är ursprungligen utvecklat för sjukvårdslokaler, men är i sin uppbyggnad så pass 
generellt att det är möjligt att använda det även för andra typer av byggprojekt. Det var därför 
intressant att studera PTS, som metod och verktyg, både vid uppförande av vårdlokaler samt 
vid uppförande av en byggnad som innehåller lokaler för andra verksamheter än sjukvård.  

Baserat på detta resonemang valdes tre byggprojekt ut som fallstudier. 

Tabell 1. Valda fallstudier 

Fallstudier/Byggprojekt: Urvalskriterium: 

Fallstudie 1: Hus 36, Höglandssjukhuset i 
Eksjö  

Nybyggnation av sjukhusbyggnad där IKT-stödet PTS har använts som stöd 
i tidiga skeden av byggprocessen. PTS är utvecklat för byggnation av 
sjukvårdslokaler. 

Fallstudie 2: Spira, Kulturhuset i Jönköping  Nybyggnation av ett kulturhus där IKT-stödet PTS har använts som stöd i de 
tidiga skedena av byggprocessen. PTS nyttjas normalt sett inte vid 
byggnation av denna typ av lokaler.  

Fallstudie 3: Infektion- och akutmottagning, 
Skånes Universitetssjukhus 

Om- och nybyggnation av sjukhusbyggnad där IKT-stödet dRofus har 
använts som stöd i tidiga skeden av byggprocessen.  

 Fallstudie 1 och 2 var totalentreprenader, fallstudie 3 en generalentreprenad. 

3.1 Metod 

I den svenska delen av ValPro genomfördes fallstudier, med syftet att beskriva användningen 
av IKT-stöd under tidiga skeden av byggprocessen. 

Tre olika tekniker för insamling av data tillämpades; dokumentstudier, semistrukturerade 
personliga intervjuer samt workshops. 
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3.2 Resultat 

Nedan presenteras en sammanställning av resultaten från de tre svenska fallstudierna i 
forskningsprojektet ValPro.  

3.2.1 Fallstudie 1: Hus 36, Höglandssjukhuset i Eksjö 

3.2.1.1 Bakgrund 

Landstinget i Jönköpings län stod i mitten av 2000-talet inför ett förnyelsebehov av 
Höglandsjukhuset i Eksjö. För att öka kvaliteten av strokebehandling är det nödvändigt att 
samla alla resurser runt en patient, både medicinska och rehabilitering. Resultatet från en 
förstudie visar behov på nybyggnad (byggnation av hus 36) då den gamla byggnaden varken 
har utrymme eller de kvaliteter som den nya behandlingsmetoden kräver. Byggstart av den 
nya byggnaden är juni 2009 och stod färdig för inflyttning våren 2012. Byggnaden har en yta 
om ca 11 000 kvm. Byggherre är Landstingsfastigheter, Landstinget i Jönköpings län, och 
entreprenör är Skanska. Byggprojektet är en totalentreprenad med en budget beräknad 
omkring 190 Mkr (SEK). 

Program för teknisk standard, PTS 

Landstingsfastigheter, i Landstinget i Jönköpings län, har utvecklat PTS som ett IKT-baserat 
ledningssystem för styrning och stöd av byggprocessen. Det är en kunskapsdatabas med bästa 
praxis och specifik kunskap om hur lokaler för hälso- och sjukvården bör planeras och 
byggas. 

”Program för teknisk standard syftar till att stärka byggherrens roll genom ett aktivt 
ansvarstagande, att göra rätt från början, som utgår från tydliga krav, goda lösningar som 
kan återanvändas och riktlinjer som sätter värderelaterade mål.”(pts.lj.se). 

PTS har sitt ursprung från mitten av 70-talet när Landstinget i Jönköping påbörjade 
planeringen av Värnamo sjukhus samt Ryhovs länssjukhus i Jönköping. De framtagna 
kravspecifikationerna för sjukvårdslokalerna, baserade på tekniska och funktionella krav, kom 
att bli den standard som skulle gälla vid byggnation av sjukvårdslokaler inte bara Jönköpings 
län utan sedermera även för andra intresserade landsting. Under början av 2000-talet 
utvecklades PTS till ett webbaserat IKT-stöd och är idag en del av ett ledningssystem i 
lokalförsörjningsprocessen i syfte att effektivt kvalitetssäkra och ständigt förbättra leveransen 
av ändamålsenliga och långsiktigt hållbara sjukvårdslokaler. 
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Figur 2: Program för teknisk standard (PTS) är ett webbaserat IKT-stöd för byggprocessen. 

Organisation, utveckling och delägarskap av PTS 

13 av Sveriges 20 landsting/regioner är idag användare och delägare av PTS.. Varje delägare 
har en representant i PTS-styrelsen. Styrelsen tar övergripande beslut kring systemet, 
exempelvis hur och när systemet ska utvecklas för att ytterligare stödja byggprocessens olika 
skeden. 

PTS uppdateras regelbundet t ex efter insamlad kunskap och erfarenheter från avslutade 
byggprojekt. De dokumenterade kraven och informationen i systemet uppdateras kontinuerligt 
exempelvis då sjukvården ändrar sina arbetsprocesser, inför nya behandlingsmetoder som 
påverkar funktioner och krav på lokalerna eller om sjukvårds- eller bygglagstiftningen 
förändras. 

2-3 gånger per år träffas användare av systemet i olika specialistgrupper exempelvis el, vvs, 
säkerhet, bygg, funktion, styr och övervakning, för att utbyta erfarenheter och diskutera 
kommande innovationer och nyheter. 

Lokaler för hälso- och sjukvård skiljer sig från bostäder och kommersiella lokaler i det 
hänseende att de tekniska installationerna är omfattande och verksamheten vanligtvis är i 
kontinuerlig drift, 24 timmar om dygnet, året runt. Lokalerna måste ha möjlighet att anpassas 
utifrån de förändringar hälso- och sjukvård kontinuerligt genomför, Dessa anpassningar måste 
kunna  utföras utan att störa den pågående verksamheten. 

Som hjälp för att uppnå ovanstående använder landstingens byggherrar PTS som ger stöd för 
att åstadkomma rätt produkt.  

3.2.1.2 Fallstudiens syfte och frågeställningar 

Syftet med fallstudie 1 var att undersöka användningen av PTS i byggprocessen av en 
sjukhusbyggnad. Sjukvårdslokaler har hittills varit i fokus för PTS och projektet i denna 
fallstudie är i detta avseende ett typiskt byggprojekt där systemstödet används. Det är också i 
linje med sådana projekt som PTS har utvecklats. 
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För att svara på forskningsfrågorna i Valpro ställs ett antal frågor i fallstudien, se tabell nedan. 

Tabell 2. Fallstudiefrågor kontra forskningsprojektets forskningsfrågor. 
Forskningsfrågor: Fallstudiefrågor: 

F1: Hur används IKT-stöd idag i tidiga skeden? C1Q1) Vilka funktioner innehåller PTS? 

C1Q2) Hur används PTS i olika skeden av byggprocessen? 

F2: Vilka värden skapas med hjälp av IKT-stöd i tidiga 
skeden? 

C1Q3) Vilka värden skapas genom att använda PTS? 

F3: Hur kan IKT-stöd utvecklas för att ytterligare stödja en 
värdedriven process? 

C1Q4) Hur kan PTS utvecklas för att stödja en värdedriven 
process? 

Insamling av data gjordes med hjälp av dokumentstudier, workshops och 7 st 
semistrukturerade personliga intervjuer med lokalplanerare, byggprojektledare, driftchef, 
hyresgäst, entreprenör och arkitekt.  

3.2.1.3 Vilka funktioner innehåller PTS (C1Q1)? 

Då fallstudien är ett typiskt projekt som PTS har utvecklats för beskrivs först funktionerna i 
PTS. Sedan följer en beskrivning av de skeden i byggprocessen där de främst används.  

Riktlinjer 

PTS innehåller riktlinjer som lägger ribban för varje aspektområde. Riktlinjer är bl a 
framtagna för brandskydd, hygien och tillgänglighet och ska läsas av alla inblandade i ett 
byggprojekt. 

 

 

Figur 3: Bild av exempel på riktlinjer i PTS. 
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Tekniska krav 

I modulen tekniska krav (TK) i PTS finns kompletterande och klargörande krav till svenska 
bygglagar och föreskrifter över hur byggnader ska upprättas. 

 

Figur 4: Bild från tekniska krav i PTS. 

I modulen TK finns tekniska krav för byggnadskonstruktion och tekniska system beskrivet. 
Exempel är byggnadsramverk, värme och elkraft. Strukturen överensstämmer med 
byggsektorns BSAB-klassificering, , vilket möjliggör informationsutbyte med andra system. 
BSAB-strukturen användas tillexempel i integrationen mellan modulen TK och det externa 
systemet SundaHus Miljödata. SundaHus Miljödata är ett system för hälso- och 
miljöbedömning av produkter i bygg- och fastighetsbranschen. Kärnan i systemet är en 
databas med ämnen, material och produkter [SundaHus i Linköping 2012]. Byggherrar och 
konsulter som har kontrakt med SundaHus kan använda TK-modulen i PTS integrerat med 
SundaHus för att få hälso- och miljöbedömningar av de produkter som de önskar nyttja i 
byggprojekten. 

 

Typrum 

PTS innehåller typrum. för landstingens/regionernas olika kategorier av lokaler. Typrummen 
innehåller krav på utrymmets tekniska och funktionella krav men typrummet innehåller även 
inredning och utrustning. Typrummen är visualiserade som 3D-bilder som kan användas vid 
diskussioner med kund (hyresgäst) kring alternativa lösningar. Eftersom det är viktigt för 
landstingen/regionerna att lokalerna är flexibla och kan användas för olika 
syften/verksamheter används typrummen som en bas vid samtliga investeringsprojekt, 
eftersom de är verifierade och erfarenhetsmässigt testade för att uppnå detta syfte 
(Landstingsfastigheter i Jönköping 2010).  
  

Tekniska texter 



          Svensk sammanfattning av forskningsprojektet ValPro sida 11 av 31 

  

Funktionsprogrammet 

Typrummen återfinns och används i modulen FunktionsProgrammet (FP) i PTS.  

 

 

Figur 5: Exempel på användning av typrum i PTS. 

Efter diskussioner med hyresgästen skapar lokalplaneraren RumsFunktionsProgram (RFP) 
med hjälp av modulen FunktionsProgrammet (FP) i PTS. Resultatet blir dokument som 
beskriver byggprojektets lokaler. Eftersom RFP har koppling till systemets typrumsdatabas, 
erhålls funktionskrav och inredning med automatik. 

PTS Forum 

PTS är inte enbart ett systemstöd utan även ett kunskapslärande socialt nätverk mellan de 
deltagande landstingen och regionerna. Det sociala nätverket kallas PTS Forum och tillämpar 
ständigt lärande och kunskapsdelande kring byggande av sjukvårdslokaler, dess tekniska och 
funktionella krav. Specialistgrupper med representanter från de deltagande 
landstingen/regionerna träffas regelbundet för att utbyta erfarenheter, goda exempel och 
diskutera framtid och innovationer inom byggteknik och funktion. Det som inte är bra kan, 
genom den öppna strukturen, fångas upp och nå alla i ett ständigt lärande. Landstingen och 
regionerna som använder PTS medverkar även i forskningssamverkan tillsammans med bl a 
Chalmers Tekniska Universitet och Jönköpings Tekniska Högskola.  

Rumsfunktionsprogram(RFP) 

Typrum: Behandlingsrum 
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Export och import 

PTS innehåller kravdata och dessa data överförs och används när lokalprogram upprättas för 
byggprojektet. Detta innefattar funktionskrav och inredning och utrustning i utrymmet. PTS 
innehåller även funktion för XML-export och import. Kravdata från modulen 
FunktionsProgrammet kan exporteras med hjälp av XML-format för import i andra IKT-
system exempelvis BIM-applikationer med hjälp av add-in. För närvarande finns add-in 
endast utvecklat för Autodesk Revit Architecture. Detta add-in gör det även möjligt att 
exportera lösningsdata från byggnadsinformationsmodellen i XML-format för vidare import 
tillbaka till PTS. Genom att använda denna funktion erbjuder PTS möjlighet att verifiera och 
kontrollera att kraven från programskedet följs. För närvarande kan IKT-stödet verifiera 
rumsnamn, utrymmets storlek och antal rum. Vidareutveckling av funktionen pågår då behov 
av ytterligare verifiering av kravdata ställd mot lösningsförslagen i 
byggnadsinformationsmodellen finns. 

3.2.1.4 Hur används PTS i olika skeden av byggprocessen (C1Q2)? 

Resultatet från intervjuerna visade att PTS användes på ett typiskt sätt för byggprojekt av 
sjukhusbyggnader och lokaler för sjukvården enligt figuren nedan. 

 

Figur 6: Byggprocessen och användandet av PTS. 

 

Förstudie 

Första fasen i byggprocessen där PTS användes var i förstudien. I förstudien preciserdes 
lokalbehovet med hjälp av modulen FP i PTS och verksamhetsbeskrivning med lokalprogram 
erhölls. Kravdata verifieras i PTS mot lösningsförslaget från arkitekten. Systemet gav stöd 
även en tidig kalkylering av area, kostnader och upprättandet av de tekniska förutsättningarna 
för projektet.  

I denna fas användes PTS av byggherrens byggprojektledare, lokalplanerare samt av 
arkitekten. 
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Program 

I denna fas stödde PTS en noggrann och detaljerad planering av lokalerna. Modulen FP i PTS 
användes för att skapa sk. RumsFunktionsProgram (RFP). RFP innehåller detaljerad 
information över utrymmets funktionskrav samt dess inredning och utrustning. RFP kopplas 
mot befintliga typrum i PTS och erhåller med automatik dess innehåll och krav. Typrummen 
finns uppritade visuellt och användes tillsammans med RFP och arkitektens skiss vid de 
arbetsmöten lokalplaneraren hade tillsammans med hyresgästen för avstämning och 
överenskommelse.  

I denna fas användes PTS av byggherrens byggprojektledare, lokalplanerare samt av 
arkitekten. 

Systemhandling 

Under systemhandlingsfasen användes riktlinjer och tekniska krav (TK) i PTS för 
upprättandet av systemförslag för byggnaden/lokalerna. Exempelvis användes modulen 
tekniska krav vid framtagandet av kravbeskrivning över tekniska system som el, tele, data, 
styr och övervakning, vs, gas, brand- och passagesystem m.m.  

Modulen tekniska krav användes vid upprättandet av anbudshandlingar för upphandling. Men 
även konsult använde denna modul vid ex planering av byggprojektet och upprättandet av 
systemhandling. 

Projektering 

Under projekteringsfasen användes PTS som ett stöd vid framtagandet av handlingar.  

Modulen tekniska krav samt riktlinjer i PTS användes. Denna innehåller detaljerad 
information av tekniska krav. Utförarna såsom exempelvis projektörer, kontroll och 
besiktningsorganisationer, kvalitetsansvariga m.fl använde PTS för att verifiera sina planerade 
lösning samt vid planering av inköp av material till byggprojektet. Även entreprenörer och 
leverantörer använde systemet för sina processer. 

3.2.1.5 Vilka värden skapas genom att använda PTS (C1Q3)? 

Genomförda intervjuer och workshops gav ett resultat på 6 stycken värden som skapats 
genom användning av PTS som stöd i byggprocessen. Dessa är följande; 

1. PTS underlättar att krav identifieras och fångas upp (från hyresgäst och 
ägare/beställare) 

2. PTS underlättar kommunikation och informationsöverföring 

3. PTS underlättar samsyn för projektdeltagare om projektets vision och slutresultat 

4. PTS möjliggör en effektivare process 

5. PTS möjliggör konsekvent standard 

6. PTS möjliggör benchmarking och kunskapsutbyte och erfarenhetsåterföring genom 
det sociala nätverket PTS Forum. 

3.2.1.6 Hur kan PTS utvecklas för att stödja en värdedriven process (C1C4)? 

Under ett antal workshops och intervjuer framkom att PTS skulle kunna utvecklas ytterligare 
för att stödja en värdedriven process. Nedanstående förslag presenterades; 

1. Visualisering av typrum i PTS 

Behov av att kunna visualisera typrum (i 3D-vy) i PTS med all inredning och 
utrustning för att underlätta kommunikationen med hyresgästen. 
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2. Förbättrat informationsutbyte (export av kravdata från PTS) 

Önskemål om att kunna exportera data från lokalprogrammet samt från 
RumsFunktionsprogram för import i andra systemstöd exempelvis BIM-applikationer 
och fastighetssystem. 

3. Verifiering av kravdata (import av data för verifiering i PTS) 

Möjlighet att genomföra verifiering av kravdata från RumsFunktionsProgram och 
tekniska krav för att säkerställa lösningsförslag från projektörer och arkitekt. 
Diskussioner kring möjligheter att genomföra verifiering av krav i IKT-stödet genom 
byggnadens alla livcykelfaser. 

4. Förbättrad förankring av PTS i drift- och förvaltningsorganisationerna 

En starkare förankring av PTS skulle medföra än förbättrad erfarenhetsutbyte och 
ytterligare kvalitetssäkrade krav i systemstödet. 

Punkt 2 och 3 har redan under projektets gång lett till förbättringar av de funktioner som 
beskrivs under ”Export och import” ovan.  

3.2.2 Fallstudie 2: Kulturhuset Spira i Jönköping 

3.2.2.1 Bakgrund 

Landstingens viktigaste uppgift är hälso- och sjukvård men även kultur är viktigt behövs för 
att länet ska utvecklas. Landstinget har därför statens uppdrag att driva länsmusik och 
länsteater och det är Landstingets i Jönköpings skyldighet att medarbetarna inom Smålands 
Musik och Teater har bra arbetsmiljö. För att kunna uppfylla detta byggdes Kulturhuset Spira 
i Jönköping. Byggstart av den nya byggnaden var juni 2008 och byggnaden stod färdig för 
inflyttning november 2011. Byggnaden har en yta om ca 14 000 kvm. Byggherre var 
Landstingsfastigheter, Landstinget i Jönköpings län, och entreprenör var PEAB. 
Byggprojektet var en totalentreprenad med en budget på omkring 350 Mkr (SEK). 

3.2.2.2 Fallstudiens syfte och frågeställningar 

Syftet med denna fallstudie var att undersöka användningen av PTS i byggprocessen av en 
byggnad där lokalerna ska användas till något annat än sjukvårdsverksamhet. 

För att svara på forskningsfrågorna i projektet ValPro ställdes följande frågor i  fallstudien. 

Tabell 3. Fallstudiefrågor kontra forskningsprojektets forskningsfrågor. 

Forskningsfrågor: Fallstudiefrågor: 

F1: Hur används IKT-stöd idag i tidiga skeden? C2Q1) Hur används PTS i olika skeden av byggprocessen? 

F2: Vilka värden skapas med hjälp av IKT-stöd i tidiga 
skeden? 

C2Q2) Vilka värden skapas genom att använda PTS? 

Insamling av data skede med hjälp av dokumentstudier och 6 st semistrukturerade intervjuer 
med lokalplanerare, byggprojektledare, driftchef, hyresgäst, entreprenör och arkitekt. 

3.2.2.3 Hur används PTS i olika skeden av byggprocessen? (C2Q1)? 

PTS användes för att bl a plocka fram underlag till den arkitekttävling som genomfördes samt 
till underlaget för upphandling av entreprenör. I programfasen användes modulen 
FunktionsProgrammet (FP) för att fånga och hantera hyresgästens behov och modulen 
tekniska krav (TK) användes för att specificera de tekniska förutsättningarna för projektet. 
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PTS innehåller främst typrum för sjukvårdsverksamhet. Även om fastigheter i fallstudien inte 
skulle innehålla denna typ av lokaler kunde många typrum i PTS användas som en bas för att 
sedermera modifieras till lokaler vars ändamål är musik och teaterverksamhet. 

3.2.2.4 Vilka värden skapas genom att använda PTS (C2Q2)? 

Genomförda intervjuer kunde 3 st värden påvisas:  

1. PTS underlättar kommunikation och informationsöverföring 

2. PTS möjliggör en effektivare process 

3. PTS möjliggör konsekvent standard 

3.2.3 Fallstudie 3: Akut & Infektion, Skånes Universitetssjukhus i Malmö 

3.2.3.1 Bakgrund 

Belastningen på akut- och infektionssjukvården i Malmöregionen ökar i takt med den 
explosiva tillväxt som skett under de senaste åren. För att säkra att medborgare och patienter 
får en modern, effektiv, säker och kompetent vård satsar Region Skåne på en ny akut- och 
infektionsbyggnad i centrala Malmö. Dessa medicinska lokaler ska fungera som en trygg och 
trivsam plats för patienten samtidigt som den är en rationell och inspirerande arbetsplats för 
personalen. Byggstart januari 2008 och färdigställande år 2011. Byggnaden har en yta på 
24 000 kvm varav 5 000 kvm ombyggnad. Byggherre är Regionservice och entreprenör är 
PEAB AB. Byggprojektet är en generalentreprenad med en budget beräknad omkring 860 
Mkr (SEK). 

3.2.3.2 Fallstudiens syfte och frågeställningar 

Syftet med denna fallstudie var att göra en översiktlig studie av användningen av dRofus och 
BIM i byggprojekt och byggnad av lokaler för sjukvårdsverksamhet. Tyngdpunkten i dem 
svenska studien är PTS, men erfarenheterna från användningen av dRofus är ändå väl värda 
att ta tillvara och jämföra med användningen av PTS. 

För att svara på forskningsfrågorna i projektet Valpro ställs ett antal frågor i fallstudien, se 
tabell nedan. 

 

Tabell 4. Fallstudiefrågor kontra forskningsprojektets forskningsfrågor. 
Forskningsfrågor: Fallstudiefrågor: 

F1: Hur används IKT-stöd idag i tidiga skeden? C3Q1) Vilka funktioner i dRofus stödjer byggprocessen?  

F2: Vilka värden skapas med hjälp av IKT-stöd i tidiga 
skeden? 

C3Q2) Hur påverkar användningen av dRofus och BIM 
byggprocessen? 

C3Q3) Vilka värden skapas genom att använda dRofus och 
BIM? 

Insamling av data skedde med hjälp av dokumentstudier och 6 st semistrukturerade intervjuer 
av lokalplanerare, byggprojektledare, förvaltare, hyresgäst, entreprenör och BIM-koordinator. 

3.2.3.3 Vilka funktioner i dRofus stödjer byggprocessen (C3Q1)? 

dRofus är ett IKT-system för att hantera information i rumsfunktionsprogram. Systemet har 
ungefär samma funktioner som FunktionsProgrammet i PTS och hanterar detta krav på 
utrymmets funktioner och inredning och utrustning. Funktion för export av kravdata från 
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dRofus finns och möjlighet att exportera kravdatat till IFC-fil för vidare import i andra 
systemstöd exempelvis Autocad-applikationer. 

3.2.3.4 Hur påverkar användningen av dRofus och BIM byggprocessen (C3Q2)? 

Resultatet från intervjuerna visade att dRofus gav stöd i de tidiga faserna av byggprocessen 
och möjliggjorde en effektivare process genom en effektiv hantering av utrymmenas 
funktioner, inredning och utrustning. BIM-tekniken som användes påverkade processen i 
form av att den till viss del förändrades då aktiviteter tidigarelades. T ex gjordes 
samgranskning med kollisionskontroll digitalt redan i planeringsskedet och innan byggstart. 
På så vis upptäcktes en del kollisioner som kunde rättas till och undvikas vid byggnation. 

3.2.3.5 Vilka värden skapas genom att använda dRofus och BIM (C3Q3)? 

Genom intervjuerna kartlades att flera värden skapades genom att använda dRofus och BIM 
som stöd i byggprocessen för detta byggprojekt: 

1. dRofus underlättar hanteringen av hyresgästens krav 

2. dRofus och BIM möjliggör en effektivare process 

3. BIM möjliggör tidig identifiering av möjliga fel 

4. BIM möjliggör enad förståelse/ enad vision över slutresultatet (för inblandade parter i 
projektet) 
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3.3 Diskussion och slutsats av svenska fallstudier 

Följande värden av användningen av IKT-stöd för tidiga skeden kunde verifieras i flera av 
fallstudierna: 

 IKT-stöden möjliggör en effektivare process. 

 IKT-stöden underlättar kravhantering. 

 IKT-stöden bidrar till en konsekvent standard. 

 IKT-stöden underlättar kommunikation och informationsöverföring 

I alla fallstudierna kunde det verifierats att IKT-stöd möjliggör en effektivare process. 
Användandet av BIM ger färre fel i produktion genom möjligheterna till bättre visualisering 
och digitala samgranskningar med kollisionskontroll. Användningen av PTS och dRofus ger 
bl a tidsbesparingar i planeringsfaserna men även i projektering, bl a genom återanvändning 
av typrum.  

Fallstudierna av PTS och dRofus har tydligt visat på nyttan av sådana IKT-stöd för att fånga 
och hantera kundernas (hyresgästens) behov. Genom att t ex används typrummen som vid 
diskussioner med brukare kan verksamheters krav fångas på ett mer effektivt sätt. 
Fallstudierna visa också på att IKT-stöd för intressegrupper möjliggör samarbeten för ständig 
förbättring vilket ökar värdet och minskar felen på informationen. Det sociala nätverket PTS 
Forum är ett exempel på detta. 

Fallstudierna visar att IKT-stöden bidrar till en konsekvent standard, t ex genom 
användningen av typrum. Vissa av de intervjuade beskrev att detta bidrog till att 
investeringskostnaden ökade. Andra intervjuade såg stort värde i detta då verksamheten i 
olika rum ofta ändras under byggnadens livscykel och en konsekvent standard underlättar en 
sådan förändring  

Fallstudierna visar att finns stor potential för att använda denna typ av online-verktyg för att 
hantera och kommunicera projektmålen, krav och värden mellan hyresgäster (företrädare för 
verksamheten), fastighetsägarens/byggherrens personal, och till andra intressenter av 
byggprojektet såsom projektörer, arkitekter och entreprenörer. Allt detta gör att 
verksamhetens värden blir mer synliga. Sammanfattningsvis kan säjas att användning av 
IKT-stöd för tidiga skeden, t ex PTS och dRofus, ökar värdet av den färdiga produkten 
och bidrar till en effektivare process.. 
 

Samtliga fallstudier påvisade att informationsöverföringen mellan förvaltning och 
byggprocess är viktig men ofta problematisk. Av intervjuerna framgick det att överlämnandet 
av den nya byggnaden till driftorganisationen bör förbättras, genom en tidig involvering av 
driftpersonal och mer utbildning om anläggningen, för att erhålla värdet av byggnaden i 
produktanvändningen. I fallstudierna framkom det också att en starkare koppling mellan 
förvaltning och tidiga skeden skulle medföra än förbättrad erfarenhetsutbyte och ytterligare 
kvalitetssäkrade krav.  

Fallstudierna visar att det inte bara är IKT-stöd som är viktigt för att stödja processen, det 
kräver samarbete mellan en kombination av faktorer för att säkerställa ett framgångsrikt 
byggprojekt och generering av en värdefull byggnad för slutanvändaren, men fallstudierna 
visar också på att ett IKT-stöd, såsom PTS, kan underlätta samarbete, kommunikation och 
erfarenhetsutbyte mellan olika parter och vara en starkt bidragande orsak till en mer 
värdeskapande process. 
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4. RESULTAT FRÅN ÖVRIGA VALPRO PROJEKTET 
Nedan kommer korta beskrivningar av resultaten från de övriga delarna av Valpro projeket. 
Målet för dessa beskrivningar är att besvara den tredje frågeställningen: Hur kan IKT-stöd för 
tidiga skeden utvecklas för att bättre stödja en värdedriven process? 

4.1 ValPro value dial 

Målet för ValPro är att stödja processer relaterade till alla värdeskapande aktiviteter under 
byggnadens livscykel. Traditionellt har man i byggbranschen främst fokuserat på projektering 
och produktion, och i något mindre omfattning tidiga skeden och förvaltning. I ValPro har 
man även identifierat och beskrivit processerna i mycket tidiga skeden, samt betydelsen av 
varumärkeshantering. Med detta som bakgrund togs en modell för en värdeskapande livscykel 
fram, se figur 7. Modellen, som fick namnet ValPro value dial, är framtagen främst från en 
förvaltarbyggherres perspektiv. ValPro Value Dial är en värdecirkel, indelad i åtta steg som 
beskriver olika värdedrivande aktiviteter Dessa beskrivs kortfattat nedan: 

 

 

 

 

Figur 7: ValPro:s modell för en värdedriven process (ValPro value dial). 

1. Visioning (Vision) 

I första steget identifieras kundsegment och behov hos slutanvändare, samt möjligheter att 
stärka varumärket (hos fastighetsföretaget, dess ägare och kunder). Detta är en pågående 
process även mellan förändringsprojekten. 

2. Idea Call (Förfrågan om idé-förslag) 

I nästa steg sätts mål för projektet utgående från vad som är värdeskapande för 
fastighetsföretaget och behoven från fastighetsföretagets kunder och deras verksamheter. Med 
utgångspunkt från denna information utformas ett förfrågningsunderlag som används för att få 
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intressenter att lämna in idéförslag. Detta för att främja innovationer genom att idéförslag kan 
komma från både arkitekter/entreprenörer, systemleverantörer och andra fastighetsägare som 
har lokaler som skulle kunna utnyttjas för behoven. Detta steg liknar till viss del den vanliga 
processen vid arkitekttävlingar.  

3. Pre-selection & Tender (Förval av ett antal anbudsgivare) 

Ett antal utvecklingspartners tas ut för vidare samarbete. I detta samarbete vidareutvecklas 
idé-förslagen till anbud. 

Anledningen till detta förfarande är att både forskning och erfarenheter från praktiken visat att 
flera alternativa förslag bör genereras och utvärderas så tidigt som möjligt för att kunna få en 
tidig och bra bild av behov och krav. Den extratid/kostnad som läggs ner på att generera och 
utvärdera dessa förslag i tidiga skeden, och de ändringar som detta genererar, med god 
marginal tjänas in på att man minskar antalet ändringar i senare skeden. Utöver detta får man 
också en produkt med högre kvalitet. Förfarandet i detta steg har stora likheter med parallella 
uppdrag. 

4. Evaluation (Utvärdering) 

Utvärdering av anbuden sker för att det, eller de, förslag som har potential att ge störts värde 
ska kunna väljas och en lämplig projektgrupp ska kunna sättas ihop. Utvärdering kan ske en 
eller flera gånger under processen beroende på projektets art.  

De BIM-baserade analysverktygen utvecklas snabbt, och allt fler funktionsnära aspekter kan 
analyseras tidigt i processen, vilket ger underlag för säkrare utvärderingar, jämförelser och 
bedömningar. Utvecklingen gör det också möjligt att snabbare modellera byggnadssystem. 
Detta kommer antagligen göra att utvärdering (steg 4) och framtagning av systemhandlingar 
(steg 5) kommer att förändras. Det är fullt möjligt att denna utveckling kommer att göra det 
realistiskt att utveckla flera förslag ända till systemhandlingar, för att utifrån denna 
information utvärdera och slutligen välja vilket förslag som faktiskt skall produceras. 

5. Concept Development (Systemhandling) 

Det valda förslaget utvecklas vidare av projektgruppen, tillsammans med representanter från 
verksamheten i den blivande byggnaden, till systemhandlingar.  

6. Building Production (Detaljprojektering och produktion) 

Förslaget detaljprojekteras och byggs genom användarcentrerad projektering och produktion 
där värden för verksamheten och förvaltningen är levande och styrande. Detta steg avslutas 
med en överlämnandefas där den förvaltande organisationen utbildas i systemen i den nya 
byggnaden.  

7. Utilization & Services (Förvaltning) 

I förvaltningsskedet används kontinuerlig utvärdering och resultatuppföljning, med fokus på 
verksamheten i och förvaltningen av byggnaden, för att säkerställa hög kundnöjdhet och 
upptäcka nya behov och möjligheter till nya tjänster. 

8. Branding (Varumärkeshantering) 

Förvaltning av varumärket är sista steget i värdecirkeln. Målet för detta arbete är att göra 
allmänheten medvetent om värdet och betydelsen av bra prestanda, ekologisk-, ekonomisk- 
och social hållbarhet. Detta kommuniceras bland annat genom certifieringar samt mätresultat 
vad gäller prestanda och kundnöjdhet. 

För en utförligare beskrivning av processmodeller i ValPro se: 
http://www.valpro.eu/joomla/deliverables/business-models.html 
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4.1.1 Diskussion om ValPro value dial 

En jämförelse gjordes mellan ValPro value dial och användningen av PTS för att studera i 
vilka steg i som PTS kan användas. Resultaten redovisas i figur 8  

 

 

Figur 8: ValPro:s Value Dial och användandet av PTS (PTS). 

 

PTS med sitt fokus på verksamheten har stöd för tidiga skeden där verksamhetens behov 
kartläggs och beskrivs. PTS har också stöd för projektering och produktion då projektörer och 
entreprenörer använder PTS som kravdokument. PTS fokus är inte förvaltning vilket också 
syns i figuren. Utöver detta så har inte PTS något stöd för utvärdering av olika alternativ. 
Ovanstående gäller också för dRofus.  

Enligt ValPro Value Dial sker utvärderingar av byggander främst två olika steg: Vid 
förvaltningen görs kontinuerlig utvärdering och resultatuppföljning, med fokus på 
verksamheten i och förvaltningen av byggnaden. Vid utvärdering av anbud sker också ett 
utvärderingsförfarande.  

4.2 IKT-stöd för en värdedriven process 

I ValPro gjordes en kartläggning med målet att finna vilka IKT-stöd som idag stöder en 
värdedriven process samt att hitta var det finns framtida utvecklingsmöjligheter när det gäller 
IKT-stöd för en värdedriven process.  

Kartläggningen visade att det finns en stor mängd IKT-stöd som bidrar till en värdedriven 
process men den visade också att det finns steg där relevanta stöd saknas. Det största glappet 
som identifierades var IKT-stöd för kunskapsöverföring från förvaltning till tidiga skeden. Att 
fylla detta gap skulle enligt kartläggningen ha störst förbättringspotential för att uppnå en mer 
värdedriven byggprocess.  

PTS 

PTS 

PTS 

PTS
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Figur 9: IKT-stöd för kunskapsöverföring mellan förvaltning och tidiga skeden har störst 
förbättringspotential för att uppnå en mer värdedriven byggprocess. 

Undersökningen kan nås genom : http://www.valpro.eu/joomla/deliverables/ict-support.html 

 

4.2.1 Diskussion om IKT-stöd för en värdedriven process 

Resultaten visar att det finns väldigt lite IKT-stöd som underlättar kunskapsöverföring från 
förvaltning till tidiga skeden. Detta stämmer också överrens med resultaten från de svenska 
fallstudierna. Kartläggningen av PTS och dRofus visade att fokus för dessa IKT-stöd är att 
fånga och överföra information från verksamheten och inte från förvaltningen. I fallstudierna 
framkom det också att en starkare koppling mellan förvaltning och tidiga skeden skulle 
medföra än förbättrad erfarenhetsutbyte och ytterligare kvalitetssäkrade krav.   

4.3 Mätmodeller för värden 

En av orsakerna till det nuvarande fokus på kostnad (och till viss del energiförbrukning) är att 
dessa parametrar går att beräkna. Om andra värden skulle kunna beräknas på motsvarande sätt 
skulle dessa kunna få en starkare ställning som beslutsunderlag inför ett investeringsbeslut. 
Mätmodeller för värden har varit föremål för forskning i ett antal projekt sedan början av 
2000-talet, se figur 10.  
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Figur 10: Forskningsprojekt om mätmodeller för värden. 

Inom ValPro-projektet har fokus varit att utveckla den praktiska användningen av dessa 
modeller.  

Med hjälp av slutsatserna, beskrivna ovan, att utvärdering av byggnader sker både under 
förvaltningsskedet samt under tidiga skeden i byggprocessen och att det fattas verktyg för att 
överföra information mellan dessa skeden, formades idén att använda samma mätmodell för 
värden i både förvaltningen och byggprocessen. Med detta som utgångspunkt utvecklades en 
mätmodell tillsammans med Senatfastigheter, som är den största byggherre- och 
förvaltarorganisationen i Finland, och den finska delen av ValPro-projektet. Utvecklingen av 
mätmodellen utgick ifrån den nyckeltalsstyrning som Senatfastigheters utvärderar sina 
fastigheter med idag. Denna kompletterades med nyckeltal som tagits fram i ett antal 
forskningsprojekt. Nyckeltalen, totalt 18 stycken, strukturerades efter kategorierna: 

 Ekonomisk påverkan (4 nyckeltal) 

 Inomhusklimat (6 nyckeltal) 

 Prestanda vid användning (5 nyckeltal) 

 Process (3 nyckeltal) 
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Figur 11: ValPro:s 22 nyckeltal för värdemätning. 

Som underlag för arbetet med dessa nyckeltal gjordes en definiton av mätenheter och en 
beskrivning av hur betygsättning av nyckeltalet ska ske, i förvaltningen och i byggprocessen. 
För varje nyckeltal bestämdes också en viktningsfaktor som beskriver den relativa betydelsen 
av det specifika nyckeltalet. 

För mer information om ValPro:s mätmodeller för värden se: 
(http://www.valpro.eu/joomla/deliverables/value-models.html) 
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4.4 Needscape: En prototyp för utvärdering av fastigheter 

Den framtagna nyckeltalsmodellen implementerades i form av en web-baserad prototyp, 
Needscape. Needscape är en online-tjänst för utvärdering av fastigheter med hjälp av 
modellen för värdemätningen beskriven ovan.  

 

Figur 12: Valpros modell för värdemätning implementerades i verktyget Needscape.( 

Needscape kan användas både i förvaltningen, för att utvärdera befintliga fastigheter, och i 
byggprocessen, för att utvärdera förslag. Efter att en fastighet har lagts in och nyckeltalen 
betygssatts ger Needscape en överblick fastighetens värdeprofil. 
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Figur 13: Värdeprofil för en fastighet i Needscape. 

Needscape kan också ge en överblick över värdeprofilen för flera fastigheter då information 
om dessa lagts in. 
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Figur 14: Värdeprofil för ett antal fastigheter i olika skeden. 

Needscape ger också möjlighet att välja om värdeprofilen för en fastighet ska vara privat eller 
om den ska visas för allmänheten (published). Inom förvaltningen kan detta användas som en 
del i varumärkeshanteringen, på samma sätt som när man idag skyltar fastighetens 
energiprestanda eller eventuella miljöklassificering. I byggprocessen så kan detta användas 
för att kommunicera den tänkta fastighetens värdeprofil.  

För mer information om Needscape se (www.valpro.eu/joomla/deliverables/operational-
guidelines.html), eller http://cic.vtt.fi/needscape 

4.4.1 Diskussion om Needscape och mätmodeller för värden  

Den primära användningen av Needscape i Valpro Value Dial, som visas nedan i figur 15, är i 
steg 4 (Utvärdering av anbudsförslag) och 7 (Utvärdering av befintlig fastighet). Det skulle 
också vara tänkbart att använda Needscape i steg 2 (Förfrågan om idé-förslag) genom att ha 
med en värdeprofil som underlag i denna förfrågan. Värdeprofilen skulle då bli styrande vid 
framtagning av idéförslag och sedermera anbud. 

 

  
Figur 15: Needscapes position i Valpro Value Dial. 

Vid utvärdering av Needscape, genom förevisningar och samtal med förvaltare och 
byggherrar, så framgick det att kunskapen och erfarenheten av värdemodeller behöver bli 
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större innan detta kan vara möjligt. Risken finns annars att en sådan modell används för att 
överklaga utgången av upphandlingsprocessen.  

Mätmodellen som används i Needscape utgår från den nyckeltalsstyrning som 
Senatfastigheters använder i sin förvaltningsverksamhet idag. Det är alltså förvaltningens 
språk som är utgångspunkten. Detta ger stora möjligheter att få en starkare koppling mellan 
förvaltning och tidiga skeden. Needscape är tänkt att kunna användas både vid utvärdering i 
produktanvändningen av befintliga fastigheter och i tidiga skeden vid utvärdering av förslag.  
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5. RESULTAT 
Det övergripande målet för den svenska delen av ValPro var att studera IKT-stöd för en 
värdedriven byggprocess med fokus på tidiga skeden och att föreslå hur dessa kan utvecklas 
för att bättre stödja en värdedriven process. För att uppnå ställdes tre forskningsfrågor: 

1. Hur används IKT-stöd idag i tidiga skeden? 
2. Vilka värden fås genom användningen av IKT-stöd i tidiga skeden? 
3. Hur kan IKT-stöd för tidiga skeden utvecklas för att bättre stödja en värdedriven 

process? 

De svenska fallstudierna fokuserar på de två första frågorna. Svaren på dessa frågor 
tillsammans med utvecklingen av andra delar i ValPro-projektet användes för att besvara den 
tredje frågeställningen. 

5.1 Hur används IKT-stöd idag i tidiga skeden? 

Frågeställningen besvarades genom tre fallstudier där användningen av de två, i Sverige, mest 
använda IKT-stöden för tidiga skeden studerades, PTS och dRofus. Fallstudierna visar att 
båda dessa IKT-stöd har likvärdig funktioner vad gäller hantering av utrymmenas funktioner, 
inredning och utrustning. Båda IKT-stöden har också stöd för att exportera information till 
”BIM-program”, som Revit, och också importera information från dessa program för 
kravverifiering av lösningsförslag. PTS har genom PTS-Forum stöd för intressegrupper. Detta 
ger möjligheter till ständig förbättring av information i IKT-stödet.   

5.2 Vilka värden fås genom användningen av IKT-stöd i tidiga 
skeden? 

Alla de svenska fallstudierna visar att IKT-stöden möjliggör en effektivare process. 
Användandet av BIM ger färre fel i produktion genom möjligheterna till bättre visualisering 
och digitala samgranskningar med kollisionskontroll. Användningen av PTS och dRofus ger 
tidsbesparingar i planeringsfaserna men även i projektering, bl a genom återanvändning av 
typrum.  

Fallstudierna har tydligt visat på nyttan av PTS och dRofus för att fånga och hantera 
kundernas (hyresgästens) behov. Genom att t ex använda typrummen vid diskussioner med 
brukare kan verksamheters krav fångas på ett mer effektivt sätt. Fallstudierna visa också på att 
dessa IKT-stöd möjliggör samarbeten för ständig förbättring vilket ökar värdet och minskar 
felen på informationen. Det sociala nätverket PTS Forum är ett exempel på detta. 

Det finns ett stort värde i att använda dessa IKT-stöd online för att hantera och kommunicera 
projektmålen, krav och värden mellan hyresgäster (företrädare för verksamheten), 
fastighetsägarens/byggherrens personal, och till andra intressenter av byggprojektet såsom 
projektörer, arkitekter och entreprenörer. Allt detta gör att verksamhetens värden blir mer 
synliga. Sammanfattningsvis kan säjas att användning av IKT-stöd för tidiga skeden, t 
ex PTS och dRofus, ökar värdet av byggnaden för verksamheten samtidigt som 
byggprocessen blir effektivare.  

Fallstudierna visar att det inte bara är IKT-stöd som är viktigt för att stödja processen, det 
kräver samarbete mellan en kombination av faktorer för att säkerställa ett framgångsrikt 
byggprojekt och generering av en värdefull byggnad för slutanvändaren, men fallstudierna 
visar också på att ett IKT-stöd, såsom PTS, kan underlätta samarbete, kommunikation och 
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erfarenhetsutbyte mellan olika parter och vara en starkt bidragande orsak till en mer 
värdeskapande process. 

5.3 Hur kan IKT-stöd för tidiga skeden utvecklas för att bättre stödja 
en värdedriven process? 

I de svenska fallstudierna framkom förslag på hur redan befintliga funktioner behöver 
förbättras. Detta gällde främst visualisering, informationsutbyte och verifiering av krav. 

Vid fallstudierna framgick det att informationsöverföringen mellan förvaltning och 
byggprocess är viktig men ofta problematisk. Genom att jämföra IKT-stöden i fallstudierna 
(främst PTS) med resultat från övriga ValPro projektet framkom det att dessa IKT-stöd har ett 
starkt fokus på verksamheten i byggnaden men inte på förvaltning. IKT-stöden är också svaga 
vad gäller stöd för utvärdering av olika alternativ. Detta stämmer också överens med resultatet 
från ValPro:s kartläggning av dagens IKT-stöd i byggprocessen, som visar att det finns 
väldigt lite IKT-stöd som underlättar kunskapsöverföring från förvaltning till tidiga skeden. 

Enligt ValPro Value Dial sker utvärderingar av byggander främst två olika steg: Vid 
förvaltningen görs kontinuerlig utvärdering och resultatuppföljning, med fokus på 
verksamheten i och förvaltningen av byggnaden. Vid utvärdering av anbud sker också ett 
utvärderingsförfarande.  

Med utgångspunkt i ovanstående togs det i ValPro fram en mätmodell för värden genom att 
utgå från hur befintliga fastigheter utvärderas idag. Mätmodellen implementerades i och 
utvärderades genom IKT-stödet Needscape. Needscape är tänkt att användas både vid 
utvärdering i produktanvändningen av befintliga fastigheter och i tidiga skeden vid 
utvärdering av förslag. Det utgår från den nyckeltalsstyrning som idag används i 
förvaltningsskedet, vilket möjliggör en stark och tydlig koppling mellan förvaltning och tidiga 
skeden. 
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6. DISKUSSION OCH SLUTSATSER  
Byggnader är komplexa produkter av väsentlig betydelse för samhällsutvecklingen. Att få en 
effektiv produktframtagningsprocess för byggnader är därför av stor vikt. I arbetet som 
presenteras här ligger fokus på att förbättra denna process genom att göra den mer 
värdedriven och på så sätt få fram byggnader med större värde för dess ägare, brukare och 
samhället som helhet.  

Tidigare forskning inom byggsektorn har mestadels fokuserat på att minska 
investeringskostnaden men denna kostnad är väldigt liten i förhållande till kostnaden för 
förvalting av byggnaden, verksamheten i byggnaden samt denna verksamhets resultat. Detta 
förhållande indikerar att det finns stora möjligheter att öka ett byggnadsverkets totala värde 
genom att öka dess värde för verksamhet och förvaltning. Att fokus ändå har legat vid att 
sänka inversteringskostnaderna beror delvis på att det saknas modeller, metoder och verktyg 
för en värdebaserad styrning.  

Det övergripande målet för den svenska delen av det multinationella forskningsprojektet 
ValPro var att studera IKT-stöd för en värdedriven byggprocess med fokus på tidiga skeden 
och att föreslå hur dessa kan utvecklas för att bättre stödja en värdedriven process. Tre 
fallstudier utfördes där användningen av de två, i Sverige, mest använda IKT-stöden för tidiga 
skeden studerades, PTS (PTS) och dRofus. Fallstudierna visar att användning av IKT-stöd för 
tidiga skeden ökar värdet av byggnaden för verksamheten samtidigt som byggprocessen blir 
effektivare. Fallstudierna visade också att IKT-stöd, såsom PTS, kan underlätta samarbete, 
kommunikation och erfarenhetsutbyte mellan olika parter och på det sättet vara en starkt 
bidragande orsak till en mer värdeskapande process. 

I arbetet med ValPro, där Cypern, Danmark, Finland, Frankrike, Norge och Sverige har varit 
representerade, framgick det att Norden ligger långt framme när det gäller användningen av 
IKT-stöd för tidiga skeden. I Sverige är det Landstingen, genom PTS, som ligger i framkant. 
Det är författarnas åsikt att dessa kunskaper och erfarenheter bör vårdas och få en ökad 
spridning. Intressegrupper för olika verksamheter, som t ex skolor och förskolor skulle med 
stor sannolikhet kunna lära av arbetssättet i PTS-forum. Standardiserad informationsleverans 
för tidiga skeden har definierats i bl a USA, s k krav-BIM. Detta skulle öka spridningen av 
IKT-stöden för tidiga skeden och det arbetssätt och de fördelar som detta ger. 

De svenska fallstudierna visade att informationsöverföringen mellan förvaltning och 
byggprocess är viktig men ofta problematisk. Liknande resultat framkom också vid en 
kartläggning av dagens IKT-stöd i byggprocessen, genomförd av den Franska delen av 
ValPro. Denna kartläggning visade att det finns väldigt lite IKT-stöd som underlättar 
kunskapsöverföring från förvaltning till tidiga skeden.  

Inom produktutveckling är det ett accepterat faktum att man genom att ta fram mer än ett 
förslag, och sedan utvärdera de olika förslagen mot varandra, får fram en bättre slutprodukt. 
De tidiga skedena i byggprocessen kan utvecklas och effektiviseras, och värdet på den färdiga 
produkten, byggnaden, kan öka, om man tillämpar liknande metoder. Vid förvaltningen görs 
kontinuerlig utvärdering och resultatuppföljning, med fokus på verksamheten i och 
förvaltningen av byggnaden. Att ha denna utvärdering som utgångspunkt även för utvärdering 
av olika alternativ i byggprocessen testades i ValPro, genom prototypen Needscape.  

Fallstudierna visar att IKT-stöd, såsom PTS, underlättar samarbete, kommunikation och 
erfarenhetsutbyte mellan olika parter. Den korta utvärderingen av Needscape indikerar på 
samma sätt att ett sådant IKT-stöd skulle kunna bidra till en bättre koppling mellan 
förvaltning och byggprocess och på så sätt öka värdet av den slutliga bygganden för 
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förvaltningen, och ge en produkt med högre värde för slutkunden, brukaren. För att uppnå 
detta behövs både fortsatt forskning och erfarenheter från praktisk användning.  

Användnigen av IKT-stöd för kravställning i tidiga skeden, t ex PTS, tillsammans med IKT-
stöd för utvärdering av olika förslag som har sin grund på förvaltningens kontinuerliga 
utvärderingsmodeller, t ex Needscape, skulle kunna ge en mer värdedriven byggprocess där 
värden för verksamhet och förvaltning får en mer framskjuten position och är styrande genom 
hela byggprocessen.  

En sådan utveckling skulle också ge visionen för utvecklingen av BIM: att vara ett verktyg för 
att kunna verifiera kraven och analysera de värden som utvärderingsmodellerna bygger på. Då 
många av nyckeltalen som används i förvaltningen ännu inte kan simuleras med hjälp av BIM 
behövs det både forskning och utveckling för att denna vision ska kunna bli verklighet. 

 


