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DIGITALA INFORMATIONSFLÖDEN I BYGGPROCESSEN 

Förord 

Smart Built Environment är ett strategiskt innovationsprogram för hur samhälls-
byggnadssektorn kan bidra till Sveriges resa mot att bli ett globalt föregångsland 
som realiserar de nya möjligheter som digitaliseringen för med sig. Smart Built 
Environment är ett av 17 strategiska innovationsprogram som har fått stöd inom 
ramen för Strategiska innovationsområden, en gemensam satsning mellan Vinnova, 
Energimyndigheten och Formas. Syftet med satsningen är att skapa förutsättningar 
för Sveriges internationella konkurrenskraft och bidra till hållbara lösningar på 
globala samhällsutmaningar.  

Samhällsbyggnadssektorn är Sveriges enskilt största sektor som påverkar hela vår 
bebyggda miljö, men den är fragmenterad med många aktörer och processer. Att 
förändra samhällsbyggandet med digitaliseringen som drivkraft kräver därför 
samverkan mellan många olika aktörer. Smart Built Environment tar ett samlat 
grepp över de möjligheter som digitaliseringen innebär och blir en katalysator för 
spridningen av nya möjligheter och affärsmodeller. 

Smart Built Environments mål är att till 2030 uppnå: 
• 40 % minskad miljöpåverkan i ett livscykelperspektiv för nybyggnad och 

renovering 
• 33 % minskning av total tid från planering till färdigställande för nybyggnad och 

renovering 
• 33 % minskning av de totala byggkostnaderna 
• flera nya värdekedjor och affärsmodeller baserade på livscykelperspektiv, 

plattformar samt nya konstellationer av aktörer 
 
I programmet samverkar programparter från näringsliv, kommuner, myndigheter, 
bransch- och intresseorganisationer, institut och akademi. Tillsammans nyttiggör vi 
den kunskap som tas fram i programmet.  

Projekten ” Nya affärsmodeller kopplade till obrutet digitalt flöde av 
miljöinformation” samt ” Från materialtillverkare till fastighetsförvaltare - vilka 
miljönyckeltal kan ett obrutet digitalt informationsflöde ge i mötet med en 
fastighets digitala tvilling” utgör två av projekten som har genomförts inom ramen 
för programmet. Projekten har letts av IVL Svenska Miljöinstitutet och har 
genomförts i samverkan med Byggmaterialindustriernas branschorganisation, 
eBVD i Norden, Ragn-Sells, NorDan, Vasakronan, BIM object och Tengbom 
Arkitekter. 

Följande företag och organisationer har utgjort projektens referensgrupper: Basta 
Online, Byggföretagen (fd Sveriges byggindustrier), Bjerking, 
Byggmaterialhandlarna, Byggvarubedömningen, Cementa, Gabrielii Development, 
Logiq, Metafa, NCC samt VVS info. 

Stockholm maj 2020, 

Maria Ahlm, Eva Stattin och Mattias Wohlén 



 
 

4 
 
 

DIGITALA INFORMATIONSFLÖDEN I BYGGPROCESSEN 

Sammanfattning 
Vad krävs för att de tekniska lösningar som kan bidra till etableringen av ett obrutet 
digitalt flöde av miljöinformation genom byggprocessen ska komma till stånd? 
Detta har varit en av huvudfrågorna och utgångspunkten för två parallella projekt, 
som omfattat representanter från hela byggprocessen – från materialtillverkare till 
fastighetsägare. Den fråga som projekten framförallt haft i uppgift att besvara är 
vilka nya värden som kan skapas om och när ett sådan flöde är etablerat.   

Inom byggsektorn råder det enighet om att digitaliseringen är en viktig 
möjliggörare för ett förbättrat informationsflöde mellan byggprocessen inblandade 
aktörer. Med digitalisering som stöd kan vi bland annat komma ifrån den 
informationsfragmentering som står i vägen för återbruk av byggmaterial och 
cirkulära materialflöden, men för att komma dit behövs samlade krafter och 
insatser från samtliga aktörer i byggprocessens värdekedja.  

Tidigare genomlysningar har dock visat att det är otydligt vilket värde ett obrutet 
digitalt flöde av miljöinformation skulle tillföra. Avsaknaden av incitament och 
otydligheter om vem som äger frågan är några förklaringar till att de digitala 
lösningar som skulle kunna lösa uppgiften ännu inte fått fäste i byggsektorn. 
Samtidigt finns en stark vilja hos byggprocessens aktörer att fortsätta utforska vad 
som krävs och hur man tillsammans kan skapa en lösning som tillför värde. En 
pådrivande faktor för fortsatt digital utveckling är behovet av att kunna mäta och 
redovisa klimat- och miljöpåverkan från alla delar av byggprocessen och de material 
som används för att färdigställda bygg- och anläggningsprojekt. De från EU 
föreslagna ökade kraven på återvinning av avfall från bygg och rivning, vilket i sin 
tur ställer större krav på ett förbättrat informationsflöde för livscykelhantering av 
resurser mellan byggprocessens olika aktörer, är en annan pådrivande faktor. I 
dessa projekt har vi satt ytterligare fokus på drivkrafter till fortsatt utveckling av 
digitalisering i byggbranschen. 

Vår arbetshypotes har varit att vi, genom att samlas kring de behov och nyttor som 
kan mötas med ett obrutet digitalt flöde av miljöinformation, kan identifiera tydliga 
incitament hos var och en av aktörerna i byggprocessens värdekedja. Med projekten 
har vi också velat påvisa nyttan med de nya innovativa samverkansformer som kan 
uppstå när ett obrutet digitalt flöde finns på plats. Detta då vi ser att nya 
samverkansformer, som utgår från det obrutna digitala flödet, kan bidra till effekter 
såsom minskade kostnader, minskad resursåtgång, ökad andel cirkulära flöden av 
byggmaterial och en generellt minskad miljöpåverkan från byggbranschen som 
helhet. Vidare har vi med projekten velat påvisa konkret nytta av digital produkt- 
och miljöinformation för både befintliga och nya slutanvändare. Bland annat har vi 
tagit fasta på det stöd och de nya möjligheter som så kallade digitala tvillingar – där 
en fastighets alla delar och system finns representerade i en digital replika – kan 
erbjuda. Med detta vill vi utmana rådande normer kring hantering av produkt- och 
miljödata kopplat till byggprodukter och hur denna data förvaltas över tid.  

Projekten har drivits i en iterativ process, där vi tagit stöd av metoder för 
servicedesign och affärsmodellgenerering, för att identifiera såväl möjligheter som 
behov och krav för värdekedjans aktörer och slutanvändare. Efter ett genomfört 
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projekt, som omfattat behovsanalys, identifiering av nya värden och nyckeltal, 
utformning av erbjudande samt prototyp och tekniskt test, är vår bedömning att 
samspelet mellan byggprocessens olika aktörer behöver fortsätta utforskas och 
utvecklas. Såväl incitament som nya möjligheter behöver bli tydligare för att driva 
på den förändring som krävs för att fullt ut etablera ett obrutet digitalt flöde.  

Ännu saknas några av de pusselbitar som gör att samspelet mellan 
materialtillverkare och fastighetsägare, samt de intressenter som i en framtid kan 
vara kravställare – såsom banker och försäkringsföretag – kan flöda längs hela 
byggprocessen och in i en fastighets digitala tvilling. I detta projekt har vi dock 
påvisat att en lösning rent tekniskt är möjlig; redan idag finns de tekniska 
förutsättningarna för att miljöinformationen ska kunna flöda mellan olika system. 
Vi har identifierat tre möjliga tillvägagångsätt för att motverka den hittills rådande 
informationsfragmentering: 
 

1. Ett designlett tillvägagångssätt: där all materialinformation finns 
tillgänglig i konstruktionsskedet och därmed möjliggör att en digital tvilling 
skapas före den fysiska byggnaden.  
 

2. Ett integrationslett arbetssätt: där byggprocessens olika system 
integreras genom digital informationsöverföring (API:er) och gör likvärdig 
materialinformation tillgänglig för alla aktörer i värdekedjan.  

 
3. Ett datalett arbetssätt: där produktrelaterad information från 

loggböcker och datablad samlas i en “data sjö” och avancerad analys med 
hjälp av AI används för att besvara frågor kring fastighetens material 
innehåll. 

 

Alla alternativen kräver att samtliga av byggprocessens aktörer engageras i och 
bidrar till att valt tillvägagångssätt kan etableras, vilket vi sedan tidigare vet är en 
utmaning i sig. Att hitta ett tydligt “what’s in it for me” blir därför en viktig nyckel 
till utveckling.  

Genom projekten har vi kunnat identifiera nya värden som skulle uppstå med ett 
obrutet flöde, vilket vi ser som ett bra underlag för att identifiera de incitament som 
byggprocessens olika aktörer hittills har saknat. De nyckeltal som ett obrutet digitalt 
flöde av miljöinformation skulle kunna generera – såsom andel procent 
återbrukbara produkter i en fastighet eller andelen byggprodukter med deklarerat 
innehåll per kvadratmeteryta – är exempel på sådana värden.  

Vår rekommendation är därmed att samverkan mellan byggprocessens samtliga 
aktörer upprätthålls. Vi rekommenderar också att även fortsättningsvis sätta fokus 
på de nya värden som kan uppstå och involvera slutanvändarna av den information 
som informationsflödet kommer att generera. Att utgå från konkreta 
frågeställningar, såsom hur digitala informationsflöden kan bidra i arbetet inför 
ökade krav på återvinning av avfall från byggindustrin eller hur information på 
byggproduktnivå kan ”leva” i fastigheters digitala tvillingar, skulle bidra till att 
fortsätta klargöra incitamenten och driva på utvecklingen.  
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Summary 
What is needed to establish a continuous digital flow of environmental information 
through the construction process? Which new values and offerings can be created, 
when such a flow is in place? These questions have been the starting point and the 
focus for two parallel innovation projects which have included and involved 
representatives from the entire construction process – from construction material 
manufacturers to property owners. There is a consensus among the stakeholders in 
the construction sector that digitalization is an important enabler for an improved 
flow of information, environmental information included. Even though the needed 
technical solutions are within grasp, the stakeholders in the construction process 
value chain have not yet been able to gather around a working solution for such an 
information flow. Consequently, we find that information is fragmented and 
therefore of less value.  Lack of incentives and vague ownership, of both problems 
and solutions, are some underlying reasons and explanations for the fragmentation. 
Uncertainties of what added value a continuous information flow might bring is 
another underlying reason.  

There is a strong will amongst the different stakeholders in the construction process 
to continue to explore what is needed and how to jointly create a working solution. 
One driving force for continued digital development is the need to measure and 
report the environmental impact from all parts of the construction process and 
materials used. The proposals from the European Commission regarding increased 
recycling of waste from construction and demolition, which in turn places greater 
demands on an improved information flow for resource lifecycle management 
between the various actors in the construction process, is another driving force. We 
find that the key to enable change are clear incentives, for each and everyone in the 
building process value chain, and this has been the focus throughout the project.  

Our working hypothesis has been that by combining both needs and opportunities, 
that can be met with a continuous digital flow of environmental information, we can 
identify clear incentives for each of the actors in the construction process value 
chain. With the projects we have also wanted to demonstrate what benefits and new 
opportunities that can arise through new and innovative ways of collaboration, once 
a continuous digital information flow is in place. New forms of collaboration, which 
are based on a continuous information flow, can contribute to reduced costs, 
reduced resource consumption, increased circular flows of building materials and a 
generally reduced environmental impact from the construction industry as a whole. 
Furthermore, with the projects our mission has been to demonstrate concrete 
benefits for both existing and new end users. Among other things, we have 
investigated how a so-called digital twin - where a property's construction parts, and 
operating systems are represented in a digital replica - can create new business 
opportunities. With this, we want to challenge prevailing standards regarding the 
management of product and environmental data linked to construction products 
and how this data is managed over time. 

The project has been conducted in an iterative process and we have used service 
design and business model generation methodology to identify both opportunities, 
needs and requirements for both value chain's stakeholders and end users. The 
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project process has included requirements analysis, identification of new and added 
values, key performance indicators/KPIs, prototyping of how new offers can be 
designed and technical tests to make sure that our ideas are technically functional. 
Through this process we have concluded that the interaction between the various 
stakeholders in the construction process needs to be further explored and 
developed. Both the required incentives and new business opportunities needs to 
become clearer for the transformation of a continuous digital information flow to 
take place. 

There are still some missing pieces to the puzzle for a continuous information flow 
between material manufacturers and property owners. In this project we have 
proved that a solution for enabling environmental information to flow between 
existing system is technically possible already today. To counteract the current 
fragmentation of information we see three different approaches: 

1. A design lead approach: where all material information is made 
available during the design phase and thus enables a digital twin to be 
created and include that information before the physical building is put in 
place. 

2. A system integration lead approach: where the different systems 
along the construction process are integrated through digital information 
transfer (API: s) that make material information accessible to all 
stakeholders in the value chain. 

3. A data-lead approach: where product-related information from logbooks 
and data sheets are collected in a “data lake” and advanced analysis (AI) is 
used to correlate data and provide information about the property's 
material. 

The alternative approaches require contribution and involvement from all the 
stakeholders in the building process value chain, which we know can be challenging. 
It’s therefore of essence to answer the question “what’s in-it for me?” for each of the 
stakeholders.   

With these projects we have been able to identify new values that would arise when 
a continuous flow of information is in place. This is a good basis for continued 
identifications of incentives. The KPIs that a continuous digital flow of 
environmental information could generate - such as the percentage of reusable 
products in a property or the proportion of construction products with climate 
impact declared content per square meter area - are examples of such values. Our 
recommendation is therefore that the collaboration between all stakeholders in the 
construction process value chain is maintained. We also recommend a continued 
focus on the new and added values that may arise. Involvement of the end users of 
the information that the data flow will generate is also recommended. Addressing 
concrete issues, needs and problems, such as how digital information flows can 
contribute to increased demands for recycling of waste from the construction 
industry or how construction product level information can "live" in properties 
digital twins, are examples of such end user needs that can be used to clarify 
incentives and drive development. 
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1 Introduktion 
Under perioden oktober 2018 till december 2019 har IVL Svenska Miljöinstitutet 
tillsammans med representanter från hela byggprocessen – från materialtillverkare 
till fastighetsägare - drivit två projekt i syfte att identifiera vilka incitament som 
behövs för att skapa ett obrutet digitalt flöde av produkt- och miljöinformation 
genom byggprocessen. Projekten, som drivits parallellt och i nära samverkan har 
finansierats av Smart Built Environments femte och sjätte utlysning.  

Projektens arbetstitlar har varit:  

- ”Nya affärsmodeller kopplade till obrutet digitalt flöde av miljöinformation” 
 

- ”Från materialtillverkare till fastighetsförvaltare - vilka miljönyckeltal kan 
ett obrutet digitalt informationsflöde ge i mötet med en fastighets digitala 
tvilling?”  

Projekten har sitt avstamp i Smart Built Environments vision ”Hållbart 
samhällsbyggande och maximal brukarnytta” genom att, med digitaliseringen som 
drivkraft, effektivisera och kvalitetssäkra hantering av miljöinformation.  

Projekten undersöker vilka värden som kan uppstå när ett digitalt obrutet flöde av 
miljöinformation finns på plats. De utgår vidare från slutsatserna i det tidigare 
genomförda projektet ”Digital miljöinformation i byggprocessen” (Green , Ahlm, 
Larsson, & Dexe, 2018) , i bilden nedan kallat projekt 1, som avslutades sommaren 
2018. I det tidigare projektet kartlades hinder, lösningar och incitament för att öka 
digitaliseringen av miljöinformation inom byggsektorn. Projektresultaten visade att 
det största hindret för ett obrutet digitalt flöde av miljöinformation genom 
byggprocessen är att ingen äger frågan. För var och en av aktörerna i byggprocessen 
saknas de incitament som krävs för att de aktivt ska engagera sig i och ta ansvar för 
utvecklingen. Det bidrar i sin tur till att ingen heller är beredd att ta ägarskap för en 
digitalisering av informationsflödet.  

 
 

Figur 1: Under perioden 2017 till 2019 har IVL tillsammans med representanter från hela byggprocessen drivit tre sekventiella 
projekt med syfte att flytta fram positionerna och öka förståelsen för vad som krävs och vilka nya värden som kan genereras om 
och när ett obrutet digitalt flöde av miljöinformation är etablerat.  

 

Kartläggning av nuläge 

• Projekt 1
Digital miljöinformtion i 

byggprocessen - en 
fallstudie 

Tydliggörande av vad som 
behövs och vilka nyttor 
som kan uppstå

• Projekt 2 
Incitament och nya 

affärsmodeller för ett 
obrutet flöde av 
miljöinformation 

Tydliggörande av vad som 
är möjligt och hur flöden 
kan skapas rent praktiskt 

• Projekt 3
Från materialtillverkare 
till fastighetsförvaltare 

https://www.smartbuilt.se/projekt/vaerdekedjor-och-affaersmodeller/flode_miljoinfo/
https://www.smartbuilt.se/projekt/innovationer-och-nya-tillaempningar/miljonyckeltal/
https://www.smartbuilt.se/projekt/innovationer-och-nya-tillaempningar/miljonyckeltal/
https://www.smartbuilt.se/projekt/innovationer-och-nya-tillaempningar/miljonyckeltal/
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I de två projekt som redovisas i denna rapport (i bilden ovan kallade projekt 2 och 3 
och i vidare text kallade för ”projekten”) har vi därför valt att utforska vilka 
incitament som behövs för att de inblandade aktörerna ska medverka till utveckling 
av nya affärsmodeller som stöder digital överföring av produkt- och 
miljöinformation i ett obrutet flöde. Vårt angreppsätt har varit att utgå från ett 
behovsperspektiv, där vi sökt svar på frågeställningar som: 

• Vilka nyttor kan uppstå om och när vi skapat ett obrutet digitalt flöde av 
miljöinformation genom byggprocessen?  

• Vilka nya värden skulle uppstå när ett sådant flöde är på plats?  
• Vem/vilka skulle dra nytta av den information som blir tillgänglig i ett 

sådant obrutet flöde?  

Vidare har vi utforskat vad som krävs av var och en i byggprocessens värdekedja för 
att skapa ett obrutet digitalt flöde.  

 

1.1 Bakgrund och nuläge 
Digitalisering står sannolikt för den enskilt största förändringen i vår tid och 
påverkar i stort sett alla branscher och verksamhetsområden. Olika branscher och 
sektorer har kommit olika långt då det kommer till att anamma digitaliseringens 
möjligheter. Jämfört med andra sektorer har digitaliseringstakten inom 
byggsektorn varit förhållandevis låg. Tillväxtverkets rapport ”Digitalisering i 
svenska företag” från i juni 2018 (Henryson C, Dunsö O, 2018) visar att företag 
inom byggsektorn är de minst digitaliserade. Ett flertal orsaker ligger till grund för 
den hittills långsamma digitaliseringstakten. Det faktum att digitalisering handlar 
lika mycket om att utveckla nya sätt att leda och organisera som att implementera 
ny teknik, innebär utmaningar för den konservativa byggbranschen. Många aktörer, 
bland annat branschorganisationer som Svensk Byggtjänst (Byggtjänst, 2017) och 
konsultföretag som McKinsey, förutspår dock att vi kommer att se en snabb 
acceleration av digitala lösningar inom sektorn. Potential för ökad produktivitet ses 
som en av de främsta drivkrafterna till digitaliseringens genomslag. Behovet av att 
kunna redovisa, mäta och följa upp klimatpåverkan från olika byggmaterial och 
processer driver också på utvecklingen (Fossilfritt Sverige, 2018).  

Ökade krav på återvinning och redovisning av klimatpåverkan 
driver på utvecklingen  

Idag står bygg- och anläggningssektorn inklusive fastighetssektorn för en femtedel 
av Sveriges klimatpåverkan (IVA och Sveriges byggindustrier, 2014). En stor andel 
av klimatutsläppen kommer från byggmaterialtillverkningen (Fossilfritt Sverige, 
2018). Sektorn har inom ramen för regeringsinitiativet Fossilfritt Sverige samlat 
nyckelaktörer från hela värdekedjan kring en gemensam färdplan för en 
klimatneutral och konkurrenskraftig bygg- och anläggningssektor. I färdplanen lyfts 
digitaliseringen fram som en av de positiva trender som ska bidra till minskade 
utsläpp. Dels då digitalisering skapar förutsättningar för nya arbetssätt, dels för att 
det skapas förutsättningar för obrutna informationsflöden.  

https://docplayer.se/105406435-Digitalisering-i-svenska-foretag.html
https://docplayer.se/105406435-Digitalisering-i-svenska-foretag.html
http://info.byggtjanst.se/rs/626-CSV-637/images/d5_digtaliseringsundersokning.pdf
https://www.mckinsey.com/%7E/media/mckinsey/featured%20insights/europe/mojligheter%20for%20sverige%20i%20digitaliseringens%20spar/digitizing-sweden-mojligheter-for-sverige-i-digitaliseringens-spar.ashx
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Att kunna mäta och redovisa klimatpåverkan från alla delar av byggprocessen och 
de material som används för att färdigställda fastigheten blir allt mer centralt. EU:s 
taxonomi för grön finansiell omställning (European Comission, 2018), som lades 
fram av EU-kommissionen i mars 2018, är ett exempel på detta. ”Delegationen för 
cirkulär ekonomi”1, som inrättades av regeringen under 2018 i syfte att stärka 
samhällets omställning till en resurseffektiv, cirkulär och biobaserad ekonomi både 
nationellt och regionalt, är ytterligare ett exempel. EU-projektet ”BAMB” (BAMB, 
2020) en förkortning för ”Buildings as Material Banks”, som inleddes 2015 med 
målet att etablera ett systemskifte för ökad cirkuläret inom byggsektorn, är ett 
annat exempel på hur man från EU-håll tar krafttag för att ändra rådande normer. 
”Materials Passports” och ”Reversible Building Design”, som stöds av nya 
affärsmodeller, policys och underlag för beslutsfattande är exempel på resultat från 
BAMB som ska driva på utvecklingen för ökad andel cirkulära materialflöden.  

Ökade krav på återvinning av avfall från bygg och rivning är också på förslag genom 
en promemoria från Miljödepartementet (Miljödepartementet, 2019). I syfte att 
driva på arbetet för en mer cirkulär ekonomi har omfattande ändringar redan förts 
in i sex olika EU-direktiv, så att värdet på produkter, material och resurser behålls i 
ekonomin så länge som möjligt och avfallsgenereringen minimeras. Ökad 
källsortering av bygg- och rivningsavfall, tillsammans med högre krav på åtgärder 
som förebygger sådant avfall, är exempel på åtgärder som den svenska regeringen 
föreslagit och antagits from juli 2020 i anslutning till de ändrade direktiven från 
EU. Det ställer i sin tur större krav på ett förbättrat informationsflöde för 
livscykelhantering av resurser mellan byggprocessens olika aktörer och 
digitaliseringen står för lösningarna. Detta då informationsmodeller och 
affärssystem kan integreras och skapa en databaserad representation av en fastighet 
som följer samtliga av fastighetens livsfaser. Att implementera digitala lösningar för 
livscykelhantering av resurser tros bli motorn till byggbranschens transformation. 
Inte minst då det skapar förutsättningar för sammanhållna och tillförlitliga 
informationsflöden. Med digitalisering kan den obrutna kedja av miljöinformation, 
som gör att man över lång tid har kunskap om vilka material som finns i en 
byggnad, etableras. Detta ställer dock krav på nya arbetssätt.  

Från analog informationsfragmentering till digital och 
aggregerad information  

Redan idag pågår ett antal digitala initiativ i byggbranschen, där aggregerad och 
detaljerad produktinformation hämtas och/eller lämnas via olika digitala 
plattformar. Dock saknas den samsyn och det strukturerade arbetssätt som syftar 
till att minimera handpåläggning och manuell förflyttning av data mellan 
byggbranschens aktörer. I dagsläget sker överlämning och koppling av information 
till stor del analogt via många mellanhänder som lagrar informationen lokalt och 
därigenom skapar versionskopior av produktinformationen (Green , Ahlm, Larsson, 
& Dexe, 2018). Det bidrar till informationsfragmentering och gör att det är både 
svårt och resurskrävande att koppla ihop produktinformationen som tillverkaren 
lämnar med de faktiska produkter som byggs in i slutkundens (fastighetsägarens) 
byggnad och som därefter ska förvaltas över lång tid. 

 
 

https://ec.europa.eu/info/publications/180308-action-plan-sustainable-growth_en
https://ec.europa.eu/info/publications/180308-action-plan-sustainable-growth_en
https://www.bamb2020.eu/
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Det är viktigt att utvecklingen av digital hantering av produkt- och miljöinformation 
sker i alla delar av byggprocessen. Digitaliseringen av hela processen hämmas idag 
av att aktörer bara har ansvar för (relativt) små delleveranser i hela processen. 
Något som kan innebära att de digitaliserar sin begränsade del utan att ta ansvar för 
hur denna information kan föras över till andra faser i byggprocessen. Resultatet 
blir att de disruptiva effekter som krävs för en sektorsövergripande digital 
transformation uteblir.  

Ökad digitalisering kan ge bättre kunskap om vilka material som finns i en byggnad. 
I dag är den informationen svår att hitta, ett problem som blir ännu större vid en 
framtida ombyggnation eller rivning. Digitaliseringen av samhällsbyggandet är nu i 
en intensiv fas, där vi med hjälp av infrastruktur i form av utvecklade standarder 
och metoder kan skapa nyttiga tillämpningar. Infrastrukturen behöver dock byggas 
utifrån ett behovsperspektiv, där det är tydligt vilka nya värden som skapas för 
samtliga aktörer i värdekedjan. Kvalitetssäkrad miljö- och produktinformation som 
uppnås med ett digitalt flöde har pekats ut som en viktig möjliggörare för ett mer 
cirkulärt byggande (Kommittén för modernare byggregler, 2018). Digitala data från 
enskilda byggprodukter kan också möjliggöra framtagandet av nya nyckeltal för 
hela byggnadens miljöpåverkan under olika delar av dess livscykel. Genom att göra 
data mer tillgänglig och användarvänlig, utan att för den sakens skull bryta länken 
till informationslämnaren, kan fler slutanvändare nås av kvalitetssäkrad produkt- 
och miljöinformation. 

Genom den nya digitala byggvarudeklarationen (eBVD) har byggmaterialindustrin 
valt att ta fram sin produktinformation digitalt genom en XML-standard, vilket 
öppnar möjligheterna för att informationen ska kunna överföras genom hela kedjan 
i ett obrutet flöde. Idag är dock användning av denna information begränsad och 
det behövs tydliga incitament för att engagera alla inblandade aktörer genom 
byggprocessen (Green , Ahlm, Larsson, & Dexe, 2018). Idag överförs 
miljöinformation mestadels manuellt via pdf-filer och används främst för att 
bedöma enskilda produkters miljöprestanda vid nyproduktion. Dess tillämpning för 
att öka spårbarhet och miljöbedömning, exempelvis inom cirkulärt byggande, är 
fortfarande relativt oprövat. Så är även dess användning för att skapa aggregerade 
informationsvärden för byggnaden i sin helhet. Något som gäller för såväl 
projektering som under förvaltning.  

I det framtida digitala informationsflödet mellan materialtillverkare och 
fastighetsägare kan informationen, med en detaljrikedom som svarar mot de olika 
aktörernas behov och önskemål, flöda sömlöst via API:er och anpassade gränssnitt.   
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Figur 2: Önskat framtida informationsflöde av miljöinformation (Green , Ahlm, Larsson, & Dexe, 2018)  

För att sådant sömlöst informationsflöde ska kunna uppnås behövs en förändrad 
affärslogik som omfattar alla delar och aktörer i värdekedjan. Att vi i detta projekt 
kunnat samla de olika aktörer som ingår i och tillför information i värdekedjan ser 
vi som en viktig grundförutsättning för att skapa den helhetssyn som krävs när ett 
obrutet digitalt informationsflöde ska etableras.  

 

1.2 Projektens syfte, mål och grundförutsättningar 
I dessa projekt har vår utgångspunkt och arbetshypotes varit att vi, genom att sätta 
fokus på de behov och nyttor som kan mötas med ett obrutet digitalt flöde av 
miljöinformation, kan identifiera tydliga incitament som kan fungera som drivkraft 
för fortsatt utveckling. Avsikten har varit att inom ramen för projekten identifiera 
nytta för såväl befintliga som nya slutanvändare av produkt- och miljöinformation. 
Detta då vi ser att nya samverkansformer, som utgår från det obrutna digitala 
flödet, kan bidra till effekter såsom minskade kostnader, minskade resursåtgång, 
ökad andel cirkulära flöden av byggmaterial och en generellt minskad 
miljöpåverkan från byggbranschen som helhet. Med denna ansats vill vi utmana 
rådande normer kring hantering av produkt- och miljödata kopplat till 
byggprodukter. 

Med projekten har vi också haft för avsikt att i praktiken påvisa hur ett digitalt flöde 
av miljöinformation kan utformas. En översyn av hur befintliga processer kan 
modifieras, så att överföring av data i kvalitetssäkrade digitala flöden kan skapas på 
ett kostnadseffektivt sätt, har varit en viktig pusselbit.   

I vår arbetsprocess har vi utgått från den branschgemensamma 
informationsstruktur som byggbranschen sedan i april 2018 (GS1, 2018) har enats 
om ska gälla för till exempel artikelidentiteter. Informationsstrukturen utgår från 
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GS1:s standarder, vilka används för att identifiera och märka varor, platser och 
parter, samt för att läsa av och dela informationen maskinellt. Beslutet att tillämpa 
olika delar av GS1:s standarder i så kallade GTIN-artikelnummer har inneburit att 
man kan åstadkomma ökad spårbarhet för produkter och material i byggnader. 
Något som kommer att underlätta för framtida förvaltning och 
materialinventeringar i samband med ändring, sanering eller rivning.  

Gemensam framtidsvision  
Vid starten av projekten enades alla medverkande projektparter om en gemensam 
framtidsvision. Denna tar fasta på att byggbranschen nyttjar digitaliseringens 
möjligheter för att utveckla tillförlitliga, användbara och användarvänliga lösningar 
för ett obrutet digitalt flöde av miljöinformation som bidrar till att: 
 

• Nya affärsmöjligheter kan utvecklas och tas tillvara  

• Miljöinformation blir en integrerad del i affärsprocessen 

• Det blir lättare att ta miljömässiga beslut i byggprocessen 

• Andelen miljöfarliga ämnen i fastigheter kontinuerligt minskar 

• Det utvecklas nyckeltal som gör att man kan mäta, följa upp och se resultat 
av olika typer av åtgärder  

Med utgångspunkt från ovan beskrivna framtidsvision, syftar dessa projekt till att 
med digitaliseringen som stöd skapa en effektiviserad och kvalitetssäkrad hantering 
av miljöinformation som bidrar till ett hållbart samhällsbyggande med maximal 
brukarnytta.  

Då projekten syftat till att identifiera vilka incitament som behövs, för att de 
inblandade aktörerna i byggprocessen ska medverka till utveckling av nya 
affärsmodeller som stöder digital överföring av produkt- och miljöinformation i ett 
obrutet flöde, har vårt mål varit att skapa:   

• Tydligare bild av affärsnyttan med ett obrutet digitalt flöde för alla 
inblandade aktörer. 

• Tydligare bild av användarvärdet med ett obrutet digitalt flöde för alla 
inblandade aktörer 

• Prototyper som påvisar affärsnyttan och användarvärdet för alla inblandade 
aktörer (befintliga och potentiellt nya slutanvändare).  

• Tydligare bild av affärsdrivna tillämpningar, nya samverkansformer och 
nya affärsmodeller som kan bidra till utvecklingen av en lösning som svarar 
mot användarnas behov och förväntningar. 

• En ökad förståelse för de möjligheter och nya värden som kan uppstå för 
när det finns tillgång till digitalt överförbar, tillförlitlig och kvalitetssäkrad 
miljöinformation.  
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Med projekten har vi också haft som mål att:  

• Visa att det går att ta fram nyckeltal för hållbarhet på ett enkelt, 
kvalitetssäkrat och resurseffektivt sätt.  

• Konkretisera vad som krävs för att samtliga aktörer i värdekedjan ska vilja 
och kunna ansluta till och hämta ut värden från ett digitalt obrutet flöde av 
miljöinformation. 

• Inom ett valt område åstadkomma ett obrutet flöde mellan 
byggmaterialtillverkarnas miljöinformation (eBVD) och fastighetsägarnas 
förvaltningssystem (Real Estate Core). 

Vidare har vi, utöver de projektspecifika målen, enats om att vi eftersträvar att 
skapa ett obrutet flöde av miljöinformation som är standardiserad, spårbar och 
obruten, och som dessutom är kvalitetssäkrad och integrerad som en del i 
affärsprocesser och upphandlingskrav.  

Valda avgränsningar  

Det pågår förnärvarande flera olika satsningar och projekt i syfte att med 
digitaliseringen som drivkraft, effektivisera och kvalitetssäkra hantering av 
miljöinformation. Den tekniska utvecklingen är snabb och det finns en mängd 

För att uppnå detta har vi inom ramen för detta projekt enats om att följande 
grundförutsättningar som bas för vår framtidsvision:   

• Informationen kring en produkt följer med oavsett antalet steg i värdekedjan. 
• Det är tydligt vem som är ansvarig för att informationen om en produkt är tillgänglig och korrekt 

längs med hela värdekedjan. 
• Processen för hantering av miljöinformation är accepterad av alla inblandade aktörer. 
• Informationen om produkters miljöprestanda flödar i digitalt format längs hela 

informationskedjan och är integrerad och interoperabel för alla inblandade aktörer. 
• Det framgår tydligt vem som har ansvar för att informationen är korrekt och spårbar och 

kvalitetskontroller tillgodoser att informationen är tillförlitlig. 
• Informationen om miljöbedömningar för byggprodukter finns samlade på en plattform i ett 

branschgemensamt format som går att överföra till BIM och andra system. 
• Vid behov finns möjlighet att sekretessklassa produktinformation. 
• Det finns fungerande affärsmodeller och intäktsströmmar som säkrar att digital information om 

byggprodukternas miljöprestanda hålls uppdaterad över tid. 
• Det är tydligt för alla inblandade parter hur ansvar och sekretess, kvalitetskontroll och 

dataöverföring mellan system fungerar, både i tekniska och juridiska termer. 
• Det inte finns juridiska hinder längs vägen.  
• Kemiskt innehåll i produkter redovisas i en produktdeklaration, som utgår från en 

branschgemensam standard för vad en deklaration ska innehålla.  
• Det är tydligt hur produktdeklarationen kan hållas uppdaterad och vem som har ansvaret för att 

informationen är uppdaterad. 
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faktorer och möjligheter att förhålla sig till. För detta projekt har vi valt följande 
avgränsningar.  

• eBVD som bärare av miljöinformation.  

• Byggprodukter/material som bärare av produktinformation. 

• RealEstateCore som den “digitala behållare” där digital miljöinformation 
kan samlas och bli tillgänglig.   

Vi har gjort dessa avgränsningar utifrån att eBVD idag är ett överenskommet format 
att lämna/hämta miljöinformation i byggbranschen. På samma sätt anser vi att det 
gemensamma språk som skapats i RealEstateCore kan utgöra ett överenskommet 
format för driftsinformation hos fastighetsägare.  

 

1.3 Medverkande aktörer  
I projekten har aktörer från hela byggprocessen – i relation till en byggnads hela 
värdekedja – samlats. Detta har varit en viktig grund för ett kunna skapa ett 
behovsprövat informationsflöde, vilket har varit i projektens fokus. Vi har också sett 
att den breda representationen kan komma till nytta i framtida projekt och 
satsningar. Då vi vill se att resultaten från projektet ska kunna förvaltas vidare av 
Smart Built Evironments strategiska projekt och av ett stort antal aktörer har 
projekten haft representanter från alla aktörsroller  och med följande medverkande 
företag och organisationer: 

Aktör Medverkande företag Roll i 
informationsvärdekedjan 

Arkitekter och teknikkonsulter Tengboms, Bjerking Beställare av miljöinformation 

Byggmaterialtillverkare NorDan, Cementa, 
Byggmaterialindustrierna 

Producent av information och även 
mottagare av information genom 
ett möjligt framtida dubbelriktat 
flöde 

Deklarationer, bedömningar 
och certifieringar 

eBVD, Basta, 
Byggvarubedömningen, 
Svanen 

Förmedlare av miljöinformation 
genom att utnyttja e-bvds digitala 
format och bidra med värdering, 
aggregering och påbyggnader. 

Informationshantering Logiq, VVS-info, Svensk 
Byggtjänst, BIM object 

Arbetar med digitala, 
standardiserade 
informationsstrukturer 

Byggentreprenörer samt 
bygghandel 

NCC, Byggföretagen (fd 
Sveriges byggindustrier), 
Byggmaterialhandlarna 

Kan använda miljöinformationen 
på ett mer kostnadseffektivt sätt 
genom att digitalisera dess 
överföring. 

Avfallsbolag Ragnsells Kan påbörja arbetet med 
behovsformulering gällande 
miljöinformation från byggnader 
vid renovering eller rivning 
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1.4 Genomförande 
De två projekt, som redovisas i denna rapport, har drivits i nära samverkan och dess 
aktiviteter har utgått från sex separata arbetspaket som alla syftar till att projektens 
mål ska uppnås. Varje arbetspaket har omfattat aktiviteter där slutanvändarens 
behov har varit i fokus. På detta sätt har vi eftersträvat en löpande tydlighet i behov, 
som går att koppla till affärsnytta, i nya typer av intäktströmmar eller 
kostnadsreduceringar, och tydliga incitament för projektens medverkande aktörer. 

Figur 3: Projekten har drivits i en iterativ arbetsprocess, där projektens arbetspaket flätats sammans och frågeställningar och svar 
som formulerats i det ena projektet tagits vidare och förankratsi det andra projektet.  

Under projektens gång har vi eftersträvat att visualisera nyttan av ett obrutet 
digitalt flöde genom att använda oss av protoyper, som utgår från behov och 
tillämpningsområden hos samtliga medverkande aktörer och intressenter. Detta 
angreppssätt – att visualisera möjligheterna som kan uppstå med obruten digital 
produkt- och miljöinformation – har vi valt för att på ett interaktivt sätt kartlägga 
de incitament som uppstår om och när ett sådant obrutet informationsflöde finns 
tillgängligt. Vi har också gett utrymme för att diskutera de risker och konsekvenser 
som detta informationsflöde kommer att innebära för branschen och 
byggprocessen.  

De projektgemensamma aktiviteterna, som i huvudsak bedrivits som workshops, 
har varit tillfälle för samtliga projketdeltagare att samverka för att tillsammans 
besvara frågor och lösa uppgifter. Däremellan har projektdeltagarna jobbat med 
”hemläxor”, då de haft i uppgift att fördjupa sig i hur nya angreppssätt och förslag 
till lösningar påverkar den egna verksamheten. Att jobba med denna växelverkan 
mellan hela byggprocessens perspektiv och de enskilda behov som finns hos var och 
en av byggprocessens aktörer, har vi valt för att säkerställa att projektets resultat är 
väl förankrade.  

Projekt 3
Från 

materialtillverkare till 
fastigehetsägare 

Projekt 2 
Incitament och 
affärsmodeller 
för ett obrutet 

flöde av 
miljöinformation

AP1
Behovs-
analys 

AP2
Nya 

värden 
och 

nyckeltal 

AP3
Utformning 

av 
erbjudande 

AP4
Prototyp 

och 
teknisk 
lösning 

AP5
Affärs-
modell

AP6
Slutsatser



 
 

18 
 
 

DIGITALA INFORMATIONSFLÖDEN I BYGGPROCESSEN 

Iterativ process med fokus på behov och slutanvändare  

Projekten har genomförts som en iterativ process där resultat och slutsatser från 
föregående arbetspaket har gett underlag till nästkommande. Varje arbetspaket har 
på förhand haft i uppgift att besvara specifika frågeställningar (se figur 4) ), men 
hur vi gripit oss an dessa frågor har varit beroende av resultat och slutsatser från 
tidigare genomförda aktiviteter. 

 
Figur 4: Projekten har genomförts som en iterativ process där resultat och slutsatser från föregående arbetspaket har gett 
underlag till nästkommande. Varje arbetspaket har på förhand haft i uppgift att besvara specifika frågeställningar (enligt bilden 
ovan), men hur vi gripit oss an dessa frågor har varit beroende av resultat och slutsatser från tidigare genomförda aktiviteter.  

De metoder som tillämpats i respektive arbetspaket beskrivs vidare kapitel 2. 
Utförligare beskrivningar av genomförandet av respektive arbetspaket beskrivs i 
kapitel 3 samt i bilaga.   

AP1: 
Behovsanalys

• Vem/Vilka är främst berörda och behöver vara delaktiga för att åstadkomma ett obrutet digital flöde av miljöinformation genom hela byggprocessen? 
• Vem/vilka kommer att ha nytta av ett obrutet digital flöde av miljöinformation? 
• Vad behöver göras och vem behöver göra vad för att åstadkomma ett obrutet digital flöde? 

AP2: Nya 
värden och 
nyckeltal

• Vilka nya värden och nyckeltal kommer att uppstå med hjälp av ett obrutet digital flöde av miljöinformation? 
• Vem/vilka kommer att se nytta med de nya värden som uppstår? 
• Vad kommer man att kunna utläsa och besvara med hjälp av de nya nyckeltal som kan uppstå med ett obrutet digitalt flöde? 

AP3: 
Utformning av 

erbjudande

• Hur kan ett erbjudande utformas så att det blir intressant och relevant för olika behovsägare och slutanvändare av det digitala informationsflödet?  
• Vilken information finns inom respektive aktörs verksamhet som kan bidra med underlag till de valda nyckeltalen? 
• Vad behövs för att denna information ska bli tillgänglig för andra?

AP4: 
Prototyp och 

teknisk lösning

• Hur kan ett obrutet flöde av miljöinformation från materialleverantör till fastighetsägare utformas? 
• Vilka tekniska lösningar behöver vara på palts och samverka för att tt det tekniskt går att tillgängliggöra miljöinformation från en byggvarudeklaration till 

ett fastighetssyste? 
• Vad krävs för att få en teknisk lösning på plats och hur ska den utformas för att svara mot behovsägarnas och slutanvändarnas behov och förväntningar?

AP5: 
Affärsmodell

• Vilka nya affärsmodeller krävs för att möjliggöra ett obrutet flöde av miljöinformation från materialleverantör till fastighetsägare?
• Hur värdekedjan behöver se ut från respektive aktörs perspektiv för att kunna leverera de värdeerbjudande som identifierats i arbetspaket 

”behovsanalys”?
• Vilka stödjande partners / utrustning / organisation / system samt styrmedel krävs för att kunna agera i värdekedjan?

AP6: 
Slutsatser 

• Vilken potential kan vi se i ett obrutet digital flöda av miljöinformation genom hela byggprocessen?
• Vilka förändringa, såväl tekniska som krav- och regleringsrelaterade som affärsrelaterade, behöver göras för att det obrutna flödet ska komma på plats 

och svara mot de olika intressenternas och slutanvändarnas behov och förväntningar.  
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2 Metoder för användarcentrerad 
produkt- och tjänsteutveckling 

Tidigare genomförda projekt har konstaterat att avsaknaden av incitament är en av 
de främsta bakomliggande orsakerna till att vi ännu inte lyckats skapa ett obrutet 
flöde av miljöinformation genom byggprocessen. Att identifiera vilka nya värden 
som kan uppstå om och när ett obrutet flöde är etablerat har därför varit bärande 
element i arbetsprocessen för projekten. Att vi har kunnat driva dessa projekt i en 
iterativ process som involverat representanter från alla delar av byggprocessen har 
varit en viktig förutsättning. Med etablerade metoder för kund-/användar-centrerad 
produkt- och tjänsteutveckling har vi mejslat ut vägen till nya angreppssätt.  

2.1 Design Thinking 
Den metodiken vi valt utgår från ”Design Thinking” (Interaction Design 
Foundation, 2020), en allt oftare tillämpad metod när man vill förändra en 
arbetsprocess och identifiera nya affärsmöjligheter och innovativa lösningar på ett 
användarcentrerat sätt. Metoden är lämplig när flera aktörer behöver samverka för 
att lösa komplexa problem. Ur en djupare förståelse för problematikens utmaningar 
skapar man sedan hypoteser om hur problemet bäst kan lösas, för att sedan 
utveckla en lösning som möter behoven hos användaren av denna lösning (BTH 
Product Development Research Lab, 2020).  
 

 
Figur 5: Design Thinking bygger på en iterativ process som utgår från en tydlig bild av slutanvändaren (kunden/brukarens) 
behovs- och problembild. I processens första steg (empatisera) utvecklas förståelsen för den utmaning, det behov eller det 
problem som ska lösas. Vid behov kan man efter att idéeer genererats, prototyper tagits fram och testats upprepa processen för 
att ytterligare definiera vad som ska lösas.  

 

2.2 Backcasting  
Då vi tidigt i projekten enats om en önskad framtidsvision, som för att nås kräver ett 
flertal förändringar i byggprocessens värdekedja, har vi även använt oss av metoden 
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”backcasting” (What is backcasting?, 2020). Backcasting är en metod där man utgår 
från ett framtida önskvärt scenario; en framtidsvision. Man arbetar sig sedan 
baklänges ifrån denna för att se vilka åtgärder och beslut som var nödvändiga längs 
vägen från framtidsvisionen till nuläget. Metoden tillämpas allt mer i sammanhang 
som rör resurs- och samhällsplanering.  
 
 

 
Figur 6: Med metoden Backcasting utgår man från en framtidsvision och jobbar sig baklänges från denna för att identifiera vad 
som behöver utvecklas och förändras för att visionen ska bli nåbar.  

2.3 Value Proposition Design  
Utveckling av nya affärsmodeller ses som en viktig förutsättning för att det obrutna 
digitala flödet av miljöinformation ska komma till stånd. Nya affärsmodeller blir i 
sig ett viktigt incitament för att byggprocessens olika aktörer ska kunna och vilja 
bidra till en förändring.  
 
För att identifiera nya affärsmodeller har vi inspirerats av modellen ”Business 
Model Canvas” (Business Model Canvas, 2020). I denna ingår områden som 
specifik fokuserar på kunderbjudanden och kundbehov kallat ”Value Proposition 
Design”. Med hjälp av denna metodik, där man ser hur nya erbjudanden och 
adderade värden möter behov och/eller löser problem som finns hos 
kunder/användare, blir beskrivningen av värdeerbjudandet tydligare och mer 
detaljerat. Därigenom blir det också tydligare hur nya affärsmodeller kan utvecklas 
och vad som krävs för att åstadkomma dessa.  
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Figur 7: Metoden Value Proposition Design sätter fokus på kunden/slutanvändarens behov och hur ett produkt- eller 
tjänsteerbjudande kan möta dessa.  

För att framgångsrikt använda sig av metoderna för affärsmodellering och 
värdeerbjudanden behövs en god inblick i behovsbilden samt vilka aktörer som 
ingår i den värdekedja eller det innovationsekosystem som den nya affärsmodellen 
berör. För att skapa denna inblick har vi valt att göra en fördjupad 
behovskartläggning som engagerat representanter från hela byggprocessens 
värdekedja – från materialtillverkare till fastighetsägare. I gruppdiskussioner i 
samband med workshops och som ”hemläxor”, där projektdeltagarna har fått jobba 
vidare med frågeställningarna i sin egen organisation, har vi skapat en djupare bild 
av vad som krävs för att det obrutna flödet av miljöinformation ska komma till 
stånd.  

2.4 Performance Prism  
För att öka förståelsen för vilka olika aktörer som behöver medverka till de nya 
lösningarna och vilka arbetssätt som krävs för att framtidsvisionen ska kunna 
uppnås har vi använt oss av en metod för ”performance managment” kallad ”the 
Performance Prism” (Performance Prism, 2020). Med denna metod kan man på ett 
effektivt sätt identifiera olika aktörers krav och hur man kan lägga upp 
arbetsprocessen för att säkerställa att dessa krav kan tillmötesgås.  
 
Fördelarna med Perfomance Prism jämfört med andra metoder är att den tar 
hänsyn till alla intressenter såsom investerare, kunder, anställda, leverantörer, 
tillsynsmyndigheter och samhället i stort. I modellen belyses frågorna ur fem olika 
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”fasetter” och genom detta får man en komplett bild av det ömsesidiga förhållandet 
mellan alla intressenter. Modellen ger också stöd för att kartlägga vilka processer 
och förmågor som krävs för att tillgodose samtliga intressenters behov och krav 
samt vilka strategiska initiativ som krävs från var och en av aktörerna.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 8: Med hjälp av metoden Performance Prism ges stöd för att skapa en heltäckande bild av olika intressenters behov, krav 
och förutsättningar att samverka kring en tänkt lösning eller framtidsvision.  

 

 
Figur 9: Performance Prism ger stöd till att besvara frågeställningar ur flera perspektiv och kartlägga vilka strategier, processer 
och förmågor som ligger till grund för att tillgodose olika intressenters behov och krav.   
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• Vilka är nyckelaktöernerna? 
• Vilka behov och krav finns hos var och en av dessa aktörer/intessenter? 

Strategier 

• Vilka strategier behövs för att säkerställa att de olika intressenternas behov och krav kan tillmötesgås? 
• Vilka strategier behövs för att säkerställa de interna kraven hos var och en av aktöerna i värdekedjan? 

Processer 

• Vilka processer har vi som säkerställer att de olika aktörernas krav kan tillmötesgås? 
• Vilka processer behöver utvecklas? 
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• Vilka förmågor behöver vi utveckla och/eller upprätthålla för att nödvändiga processer sak fungera 
över tid. 
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2.5 Operating Model Canvas  
Som metod för att tydliggöra vad som behöver utföras av vem för att nya 
värdeerbjudanden ska komma till stånd, har vi använt oss av modellen Operating 
Model Canvas (Operating Model Canvas, 2020). I denna modell definieras vilka 
personella och övriga resurser som behövs, vilken information och vilka 
informationssystem som behövs för att stötta arbetet, vilka aktörer och leverantörer 
som behöver bidra med olika former av insatser samt vilken budget och vilka 
ledningssystem som behövs för att driva och utveckla processerna.  

 
Figur 10: Med hjälp av Operating Model Canvas kan man fånga tankar om hur man kan utforma sin verksamhet och sin 
organisation för att kunna leverera ett värdeerbjudande till olika kunder/slutanvändae. Metoden kan vara behjälplig när man vill 
omsätta strategi till operativa planer.  

Även denna modell är en förlängd del av Business Model Canvas som bidrar till att 
man skapar en bättre överblick över helheten och alla de delar som krävs för att ett 
nytt värdeerbjudande ska gå från strategi till praktik. Detta då denna modell 
fokuserar mer på vem/vilka som behöver bidra med olika typer av insatser för att 
värdeerbjudandet ska nå kunden/slutanvändaren. Med denna modell får man också 
stöd till att rikta fokus på allt från hur organisationen behöver vara utformad till, 
vilken budget som krävs samt vilka IT-system och andra facilitatorer som behövs 
för att möta kundens/slutanvändarens behov och förväntningar.  
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3 Iterativ arbetsprocess med fokus 
på slutanvändaren  

Projektet har drivits i en iterativ arbetsprocess där de frågeställningar och resultat 
som framkommit från en workshopsession eller aktivitet gett underlag för upplägg, 
fokus och vald metodik för nästkommande session. Som stöd till processen har vi 
använt designmetodik (se kap. 2 Metodik) där fokus sätts på slutanvändare av de 
lösningar som itereras fram.  

Arbetsprocessens delar och frågeställningar har utgått från totalt sex arbetspaket, 
där resultat från respektive arbetspaket har fungerat som underlag för 
nästkommande.  

 

 
Figur 11: Projekten har genomförts som en iterativ process där resultat och slutsatser från föregående arbetspaket har gett 
underlag till nästkommande. Varje arbetspaket har på förhand haft i uppgift att besvara specifika frågeställningar (se även figur 
4). Hur- med vilka metoder - vi gripit oss an dessa frågor har varit beroende av resultat och slutsatser från tidigare genomförda 
aktiviteter.  

 

Arbetspaket 6: Slutsatser 
Hur ser vi på potentialen? Vilka förändringar krävs för att 
föreslagen lösning ska komma på plats? 

Webinar - sammanfattning och frågestund för förankring och 
synpunkter. 

Arbetspaket 5: Affärsmodell
Hur kan affärsmodellen för den nya lösningen se ut? Hur utformas 
värdekedjan som möter behoven? Workshop - Operating Model Canvas 

Arbetspaket 4: : Prototyp och teknisk lösning 
Hur kan flödet utformas? Vilka tekniska lösningar behövs och 
krävs? 

Workshop - Performance Prism, teknisk workshop - utveckling 
och test av API

Arbetspaket 3: Utformning av erbjudande 
Vem sitter på information av värde? Hur kan nya lösningar möta 
behov/lösa problem hos olika slutanvändare? Hemläxa + Workshop - Value Proposition Design 

Arbetspaket 2: Nya värden och nyckeltal
Vilka nya värden och nyckeltal kan uppstå? Vilket är värdet som 
adderas? För vem adderar det värde? Hemläxa + workshop - Design Thinking

Arbetspaket 1: Behovsanalys
Vem/vilka är berörda, vem/vilka kommer att dra nytta, vad 
behöver göras av vem?

Workshop + hemläxa - Intressentkartläggning - vilka är de direkt 
och indirekt inblandade? Webinar - Benchmark (IMDS)

Frågor att besvara                                               Aktiviteter och arbetsmetoder
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3.1 Arbetspaket 1: Behovsanalys - Vad behöver göras och 
vem behöver involveras?  

Att tidigt i arbetsprocessen skapa en tydlig bild av vem som är mottagare av ett nytt 
värdeerbjudande underlättar för den fortsatta processen. Det bidrar till att man kan 
klargöra behoven hos såväl inblandande intressenter och aktörer som 
slutanvändare, vilket är centralt för att nya erbjudanden ska kunna utvecklas på ett 
resurseffektivt sätt.  Som ett första steg i arbetsprocessen fokuserade vi därför på att 
tidigt besvara vilka slutanvändargrupper som använder miljöinformation relaterat 
till byggmaterial idag och vilka som kan tänkas använda digital miljöinformation i 
framtiden.  

Den första aktiviteten i projekten syftade också till att samla alla aktörer kring en 
gemensam framtidsvision och tillsammans börja ringa in vilka aktörer och 
intressenter som behöver involveras för att åstadkomma den förändring som gör att 
framtidsvisionen kan nås.  

Kartläggning och benchmark  

Huvudaktiviteten i arbetspaketet utgjordes av en workshop som involverade både 
projektpartners och referensgrupp. Uppgiften var att skapa en tydlig bild av vilka 
aktörer som är direkt och indirekt berörda i etableringen av ett obrutet digitalt flöde 
av miljöinformation genom byggprocessen. Uppgiften omfattade en kartläggning 
av: 

• vilka aktörer som behöver vara med för att nya lösningar ska komma till 
stånd, 

• vilka incitament som krävs för att var och en ska vara beredd att bidra till 
etableringen av ett sådant flöde  

• vilka nyttor och värden som kan uppstå för olika aktörer och intressenter 
när ett sådant flöde är etablerat.  

Mer detaljer om workshopens upplägg och frågeställningar finns i bilaga.  

Arbetspaketet omfattade också en benchmarkövning, där fordonsbranschens 
gemensamma informationssystem för produktinformation, IMDS (The 
International Material Data System), presenterades. Syftet med denna aktivitet var 
inspirera byggbranschen till nytänk genom att förmedla erfarenheter från hur en 
annan bransch, med liknande problemställningar och behov av ett obrutet och 
tillförlitligt informationsflöde, skapat lösningar som branschen slutit upp kring.  

Projektparter och referensgrupp hade därefter i uppgift att (som en ”hemläxa”) 
jobba med frågeställningar för att skapa en fördjupad bild av vad respektive 
organisation kan och behöver göra för att vara en aktiv och delaktig del i det 
obrutna digitala flödet av miljöinformation. Hemläxan gick ut på att ta reda på mer 
om vad var och en av värdekedjans olika aktörer behöver för att vara en del av 
lösningen. Frågeställningarna i uppgiften handlade om att, inom sina respektive 
verksamheter, prata med olika funktioner såsom sälj och marknad, produktion, 
affärsutveckling etc. för att fånga hela organisationens tankar om behov.  
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Aktörer från hela kedjan behövs  

Kartläggningsövningen för målbild och behovsanalys, som gick ut på att identifiera 
vilka aktörer som måste vara delaktiga för att ett obrutet digitalt informationsflöde 
ska kunna etableras, resulterade i att projektens parter och referensgrupp enades 
om samtliga av följande organisationer behöver engageras:  

• Materialtillverkare  
• Projektörer  
• Materialhandeln  
• Entreprenörer  
• Underentreprenörer  
• Fastighetsägare  
• Återvinnare/återbruksaktörer 
• Systemleverantörer  
• Miljöbedömnings- och certifieringssystem  
• Företrädare för branschstandard och andra branschorganisationer  

 
I redovisningen av hemläxan, som var en del av behovsanalysen och gick ut på att 
identifiera vilka krav de inblandade intressenterna har för att de ska vilja vara en 
del av “ekosystemet” för lösningen, framkom olika aspekter på kravställning. Här är 
några exempel på krav som framkom:  
 

  

Figur 12: När projektens medverkande aktörer hade i uppgift att ta ställning till vad de behöver för att kunna och vilja vara en del 
av en framtida lösning för ett obrutet digitalt flöde av miljöinformation framkommer såväl övergripande behov som mer specifika 
krav.  

 

“Viktigast av allt är att fånga behovsbilden. Vilken information efterfrågas, vad ska den användas till, vem är 
mottagare av informationen. Detta kan då utgöra standarden för vilken information som ska lämnas, i vilket 
format/begrepp, så att arbetet görs en gång och informationen kan återanvändas längst värdekedjan. Vi 
sätter ofta fastighetsägaren som kravställare men behovsbilden är ofta oklar. Idag är nog 
miljöbedömningssystemen de som har rollen som kravställare till mångt och mycket.” 

En blandning av väldigt detaljerad och 
aggregerad information, för att olika aktörer i 
värdekedjan ska tycka att informationen är 
intressant. 

Ett gemensamt språk för produkter och 
artiklar, d.v.s. att alla använder samma 
DNA för sin produkt t.ex. GTIN En fastställd standard för den information 

som ska flöda. 
Att kraven är formulerade när de kommer till oss som 
ska leverera byggmaterial så att vi inte behöver leka 
detektiver för att förstå vad det är kunden vill ha dialog 
med övriga intressenter mycket tidigare i processen! 
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Produktinformationssystem eller produktvalsystem? 

Med stöd av de erfarenheter som förmedlades i benchmark-övningen, av 
fordonsbranschens produktinformationssystem IMDS, framkom behovet av att 
fastställa om den lösning som byggbranschen eftersträvar att skapa ska vara ett 
produktinformationssystem eller ett produktvalssystem. Vi konstaterar att det är 
viktigt att skilja på system som innehåller information om produkter och system 
som guidar användaren kring vilken produkt man bör välja utifrån olika kriterier. 

Fordonsindustrin kräver av sina underleverantörer att information om 
produkternas innehåll ska redovisas via IMDS. Informationen finns tillgänglig via 
en molnbaserad webblösning som är tillgänglig för alla parter inom industrin. 
Därefter har biltillverkarnas egna processer och verktyg för att bedöma och hantera 
informationen internt. För fordonsindustrin har IMDS inneburit att man har en 
samlad plats i ett digitalt arkiv från vilket man kan hämta underlag till de 
rapporteringskrav som ställs på biltillverkarna och därmed på deras leverantörer 
genom nationella och internationella standarder, lagar och förordningar. 

IMDS funktion är i första hand ett produktinformationssystem, där tillverkare av 
material som används av fordonsindustrin kan samla produktinformation i en 
global databas. Fordonstillverkare kan sedan efter överenskommelser med 
materialtillverkare få access till informationen. Informationen i databasen är alltså 
inte allmänt tillgänglig utan bara åtkomlig efter att parter kommit överens om att 
dela informationen, vilket gör att det finns sekretess och ”non disclosure 
agreements” inbyggt i systemet.  
 
Idag är många av de system som används inom byggbranschen i första hand 
produktvalssystem, såsom bedömnings- och certifieringssystem där man kan söka 
efter byggmaterial som svarar mot vissa kriterier i fråga om miljöprestanda etc. Det 
finns endast ett produktinformationssystem, eBVD, som är en produktdeklaration 
baserad på en branschgemensam frivillig standard för redovisad information. I 
dessa system är i regel all information om materialen öppet redovisade för alla som 
efterfrågar informationen. De skiljer sig därmed ifrån den lösning som 
fordonsbranschen använder sig av.  

Samsyn krävs för att bevaka kostnader 

Behovsanalysen resulterar sammanfattningsvis i behov kopplat till informationens 
utformning, som till exempel:   

• spårbarhet 

• tydlighet kring sekretessbelagd respektive publik information samt  

• vilken information som behövs var i processen 

Vidare finns behov kopplade till teknik, som till exempel:  

• en central “plats” där all information hämtas och lämnas, där informationen 
som finns i systemet också är sökbar 

• ett artikel-id-system och en versionshantering som samspelar med ett 
system och en process för hur informationen flödar mellan systemen  

• en struktur som kan hantera förändringar över tid 

• validering av information som finns i systemet. 
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Behovsanalysen resulterade också i insikter om att eftersom behoven av 
information ser olika ut för intressenterna är det viktigt att branschen enas kring en 
basnivå, där fastighetsägaren som slutkund har stark påverkan. Det är också viktigt 
att förstå att kraven på information också driver kostnader som någon måste stå för.  

3.2 Arbetspaket 2 – Nya värden och nyckeltal – vad adderar 
värde? 

Att kunna visualisera vilka värden som kommer att uppstå, om och när ett obrutet 
digitalt flöde av miljöinformation är etablerat, har varit en viktig aktivitet för att 
tydliggöra incitamenten som kan driva på en förändring. Arbetspaketets främsta 
syfte var därmed att besvara vilka nya värden som kan genereras av ett obrutet 
flöde, för att sedan sätta dessa i relation till de behov som identifierades i 
behovsanalysen. Arbetspaketet syftade även till att identifiera vilka nya nyckeltal 
som kan uppstå med hjälp av ett obrutet digitalt flöde samt vem/vilka som kommer 
att ha intresse och kunna dra nytta av dessa nyckeltal.  

Fördjupad behovsanalys vägledd av framtidsvisionen   

Med fokus på värdeerbjudanden ägnades detta arbetspaket åt att fördjupa 
behovsanalysen genom att sätta fokus på de nyttor och värden som kan uppstå för 
olika slutanvändare. För att sätta ett tydligt fokus på slutanvändaren delades 
deltagarna in i fyra arbetsgrupper som representerade:  

• materialtillverkare/materialhandel 
• entreprenörer/projektörer 
• fastighetsägare/återvinnare/återbruksaktörer 
• systemleverantörer/miljöbedömnings- och certifieringssystem.  

Utifrån den framtidsvision som definierats för projekten (se kapitel 1) hade 
projektdeltagarna i uppgift att identifiera nyckeltal som kan vara intressanta utifrån 
perspektivet att krav, lagar och föreskrifter kan ändras, efterfrågan från kunder kan 
ändras och teknisk utveckling kan göra det möjligt att ta fram data som inte tidigare 
varit möjlig.   

Respektive grupp fick därefter diskutera vilken typ av nyckeltal som kan tänkas 
efterfrågas av fastighetsägarens intressentgrupper, såsom bank- och finans, 
försäkringsbolag, hyresgäster samt allmänheten.  

 
Figur 13: Vilka nyckeltal kan genereras ur en eBVD när informationen aggregeras hos en fastighetsägare som kan vara 
intressanta för bank, försäkringsbolag, hyresgäster och allmänheten? 
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Projekten enades om att utgå från att nyckeltalen ska kunna genereras genom den 
information som finns i byggvarudeklarationen eBVD, för att sedan kunna 
aggregeras hos en fastighetsägare på fastighetsnivå. 

Nyckeltal som adderar värde  

Den fördjupade behovsanalysen resulterade i en sammanställning av nya nyttor och 
värden som resultat av ett obrutet digitalt flöde. De nyttor och värden som lyftes 
fram var:  

• Olika typer av slutanvändare, så som fastighetsägare och deras hyresgäster 
får bättre förutsättningar att göra miljömedvetna materialval.   

• Möjligheterna till cirkulära produktflöden ökar avsevärt. 

• Nya tjänster kopplade till återbruk och återvinning, till exempel selektiv 
demontering istället för rivning kan utvecklas. 

• Det skapas ökade möjligheter till mer utförlig kravställning  

• Förståelse för olika materials miljöpåverkan kan öka. 

• Det blir enklare att vidta åtgärder om byggmaterial behöver bytas ut, 
oavsett orsak eller när i fastighetens livscykel som behovet uppstår. 

• Det skapas tydligare underlag för nya standarder. 

• Det skapas förutsättningar för framtagande av nya nyckeltal, som kan 
användas för att redovisa klimatfotavtryck eller minskad miljöbelastning 
eller miljönytta. 

 
Därifrån diskuterade de fyra arbetsgrupperna hur de olika 
slutanvändarna/intressentgrupperna inom försäkring, bank/finans, hyresgäster och 
allmänhet kan dra nytta av det obrutna digitala flödet och de nyckeltal som kan 
genereras med detta flöde.  

För intressentgruppen ”allmänheten” diskuterades framförallt nyttan med att 
snabbt kunna få kännedom om farliga ämnen i specifika byggnader om vi i 
framtiden får ny kunskap om olika material. 

För intressentgruppen ”hyresgäster” kan nyttan vara att få någon slags garanti för 
frisk inomhusmiljö och en förteckning över vilka material (med 
innehållsförteckning) som finns i de lokaler man hyr. Även information om den 
tekniska livslängden för de produkter som behöver bytas ut under deras 
hyresperiod kan vara av värde. Ytterligare värde för denna intressentgrupp är att 
kunna få ett index för klimatpåverkan från den lokal de hyr, vilket sedan kan 
användas i exempelvis hyresgästens hållbarhetsrapport. Kanske kan ett index för 
klimatpåverkan bli en faktor som påverkar hyresförhandlingar i framtiden.  

För intressentgruppen ”försäkring” diskuterades möjligheten att få en lägre 
försäkringspremie om byggnaden har en uppdaterad digital loggbok med 
innehållsförteckning. Ett värde som då uppstår är att man vid en eventuell skada, i 
en digital miljö, kan identifiera vilka material och produkter som behöver saneras. 
Man kan även på ett enkelt sätt avgöra om de ämnen som man fått ny kunskap om, 
som anses vara farliga, finns i byggnaden. Kostnad för inventering och provtagning 
kan därmed sparas in.  
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För intressentgruppen ”bank” diskuterades villkor för så kallade gröna lån och om 
nya nyckeltal som visar på byggnadens klimatpåverkan från ingående material 
skulle kunna vara av nytta. På samma sätt som för intressentgruppen ”försäkring” 
skulle det kunna vara av nytta att fastigheten har en uppdaterad digital loggbok som 
gör att kostnader för inventering och sanering sjunker vid en eventuell skada. 

Gemensam nämnare för de olika intressentgrupperna är att man ser en nytta av att 
ha tillgång till digital, uppdaterad information om byggnadens ingående material 
och var i byggnaden dessa finns. Därför enades vi om ett nyckeltal som mäter 
andelen innehållsdeklarerade produkter som finns i byggnaden. Innehålls-
deklaration ska i detta fallet tolkas som en byggvarudeklaration, eBVD.  

En annan gemensam nämnare som lyftes fram var nyttan med att få ett index för 
vilken klimatpåverkan en byggnad har. Ett sätt att minska klimatpåverkan från 
olika byggprodukter är att återbruka dem. Därför enades vi om att nyckeltal som 
mäter andelen återbrukbara produkter, alltså att de i framtiden går att demontera 
och återbruka. Detta är information som står att finna i en byggvarudeklaration, 
eBVD. 

Arbetsgruppernas diskussioner om nyckeltal resulterade i förslag på två nyckeltal 
att undersöka vidare:  

1 andel (%) återbrukbara produkter i fastigheten 
2 andel (%) byggprodukter som har deklarerat innehåll 

Slutanvändarna bekräftar behovet 

För att bekräfta om ovanstående två nyckeltal skulle kunna tillföra nytta för 
intressentgrupperna för bank och försäkringsbolag genomfördes telefonintervjuer 
med flera representanter från dessa sektorer. Bankrepresentanterna lyfte fram att 
villkoren för dagens så kallade ”gröna lån” till stor del baseras på byggnadens 
energiprestanda. Efter att EUs expertgrupp har lagt fram en ny taxonomi och EU-
standard för gröna obligationer kan det dock bli förändrade villkor som i större 
utsträckning speglar byggnadens totala klimatpåverkan. Det vill säga både 
energiprestanda och påverkan från ingående material. Detta bekräftar att de 
föreslagna nyckeltalen är av nytta för intressentgruppen bank/finans.  

Intervjuerna med försäkringsbolag gav inte lika tydlig indikation på att nyckeltalen 
som föreslagits kan vara av nytta. Försäkringspremiens storlek beror på flera olika 
faktorer. Allt från vilken verksamhet som bedrivs i byggnaden till byggnadens ålder, 
konstruktionslösningar och materialval. Citatet nedan från en representant för ett 
försäkringsbolag sammanfattar ganska väl intresset från branschen:  

 

”Det är väl alltid bra att veta vad man har för material i en fastighet. En liten uppförsbacke är nog att det 
finns så många gamla fastigheter utan koll där det nästintill kan bli en omöjlig uppgift. Åtminstone en 
väldigt kostsam sådan.” 
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3.3 Arbetspaket 3 – Utformning av erbjudande som möter 
krav och förväntningar hos alla intressenter  

Med utgångspunkt från de intressenter och slutanvändare som vi identifierat i 
tidigare aktiviteter syftade detta arbetspaket till att utforska hur ett erbjudande kan 
utformas och göras tillgängligt för de identifierade intressenterna/slutanvändarna. 
Arbetspaketet syftade också till att besvara vad, inom respektive aktörs 
verksamheter, som kan bidra med underlag till nyckeltalen, så att de kan 
presenteras med ett relevant och intressant innehåll för olika slutanvändare.  

Med hänsyn till alla intressenter i värdekedjan  

Arbetet startade med en gemensam workshop för samtliga projektpartners och 
referensgruppen. Vid denna workshop diskuterades hur ett erbjudande kan 
utformas och på vilket sätt det kan göras tillgängligt för de olika slutanvändarna 
(fastighetsägare, hyresgäster, bank- och försäkringsbolag). Därefter fick deltagarna i 
”hemläxa” att undersöka vad som finns i den egna organisationen, som kan bidra 
till ett obrutet digitalt informationsflöde i byggprocessen.  

För att tydliggöra hur olika aktörer kan bidra till utvecklingen av nya lösningar och 
arbetssätt användes metoden ”Performance Prism”; en metod som är tillämpbar när 
man ska identifiera olika aktörers, inte minst olika kunder/slutanvändares, krav och 
hur dessa på bästa sätt kan tillmötesgås. Metodens fördelar är att den tar hänsyn till 
alla intressenter i värdekedjan, såsom investerare, kunder, anställda, leverantörer, 
tillsynsmyndigheter och samhället i stort.  

Genom att använda denna metod kunde projektdeltagarna tillsammans besvara 
följande frågeställningar och aspekter:  

1. Intressenter - vilka är våra intressenter och vad efterfrågas av dem? 
2. Intressentbidrag – hur kan intressenterna bidra till vårt arbete? 
3. Strategier - vilka strategier måste vi införa för att tillgodose intressenternas 

behov, samtidigt som vi ser till att uppfylla de krav som finns inom våra 
egna organisationer och verksamheter? 

4. Processer - vilka processer måste vi etablera för att strategierna ska komma 
på plats?  

5. Funktioner - vilka förmågor måste vi utveckla för att vi ska kunna driva 
våra processer? 
 

Frågeställningarna diskuterades utifrån två olika värdekedjor, där den ena utgick 
från materialtillverkarnas perspektiv och den andra från fastighetsägarens 
perspektiv.  
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Figur 14:  Tänkta värdekedjor utifrån materialtillverkarna respektive fastighetsägarnas perspektiv.  

 

Erbjudande för värdekedjans intressenter 

Arbetspaketets resultat ger en sammanfattande beskrivning av hur ett erbjudande 
bör utformas för att det ska svara mot behov och krav hos samtliga av värdekedjans 
intressenter.  

När kundernas perspektiv adderas till materialtillverkarnas värdekedja blir deras 
krav och förväntningar synliga. Så blir även materialtillverkarnas behov för att 
kunna möta dessa med hjälp av strategier, processer och utvecklade förmågor.  

 
Figur 15:  Värdeerbjudandet ur materialtillverkans perpektiv, uppställt i Cranfields PRISM-ramverk. 

Motsvarande beskrivning av värderbjudandet ur fastighetsägarens perpektiv belyser 
vad fastighetsägarens kunder/leverantörer förväntar sig, vilka strategier 
fastighetsägaren har implementerat för att uppnå kundens förväntan samt vilka 
egenskaper som krävs för att leverera tjänsten. Fastighetsägarens behov för att 
kunna förverkliga kunden/leverantörens förväntan är också beskrivna. 

Materialtillverkare Bedömnings-
företag Materialhandel Teknikkonssult Entreprenör Fastighetsägare

Fastighetsägare Hyresgäst Bank och försäkrings-bolag Avfalls- och återvinnings-
bolag
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Figur 16: Värdeerbjudandet ur fastighetsägarens perpektiv, uppställt i Cranfields PRISM-ramverk. 

 

3.4 Arbetspaket 4 - Prototyp och teknisk lösning Obrutet 
flöde är möjligt med hjälp av öppna API:er 

I detta arbetspaket var huvudfrågan att besvara: Är det möjligt att skapa ett obrutet 
flöde av miljöinformation från materialleverantör till fastighetsägare?  

Arbetspaketet har också syftat till att visa hur det rent tekniskt går att 
tillgängliggöra miljöinformation från en byggvarudeklaration till ett 
fastighetssystem. Att besvara frågan och visa att det är möjligt, om än i väldigt 
begränsad omfattning, har varit ett viktigt delmoment. Inte minst då flera av 
värdekedjans aktörer sedan tidigare haft uppfattningen att det inte är tekniskt 
möjligt att etablera ett obrutet digitalt flöde genom hela värdekedjan.  

Utveckling av API som knyter samman informationsflödet 

Arbetspaketet genomfördes i form av en teknisk workshop med representanter från 
materialtillverkare, miljöinformationssystem samt fastighetsägare, vilka utgör 
startpunkt, informationsbärare och slutmottagare i det digitala informationsflödet.  

I denna workshop engagerades programmerare för att skapa ett API som knyter 
ihop och mappar informationen mellan olika system. Som programmeringsspråk 
användes JSON, ett textbaserat format som används för att utbyta data. 
 
För att etablera ett informationsflöde valdes en produkt som omfattade alla de 
attribut som krävs för att miljöinformationen ska kunna mappas mot det fysiska 
objektet. Produkten som valdes var ett fönster från materialtillverkaren NorDan.  
 
Arbetet fokuserades på integration av informationskällor genom API:er. 
Information hämtades från byggvarudeklarationen (eBVD), vilket är bäraren av 
produktspecifik miljöinformation, och kopplades till övriga informationskällor 
genom ett unikt artikelnummer – GTIN från GS1. 

Via öppna och publicerade API:er kan både in- och utläsning göras från system 
kopplade till informationsflödet. Tillgänglighet och säkerhet styrs via respektive 
datakällas behörighetsmekanism. 
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Teknisk workshop som involverade hela värdekedjan  

Under workshopen jobbade systemutvecklare och tekniker från eBVD (IVL), 
BIMobject, NorDan och Vasakronan (Sweco) tillsammans för att etablera ett 
miljöinformationsflöde från materialtillverkare, till en fastighets digitala tvilling.  

Gruppen berikade ett BIM-objekt av ett NorDan-fönster i SketchUp med GTIN 
artikelnummer, så att en digital koppling mellan materialtillverkare och 
fastighetsägare kunde etableras via eBVDs API. 

BIM-objektet för NorDan-fönstret placerades därefter i en Autodesk Revit 3D-
model av Vasakronans fastighet och eBVD-information kunde visualiseras 
tillsammans med fönstret i fastighetens ”digitala tvilling”. 

Genom kopplingen till eBVD, via ett utvecklat API, kunde datapunkter hämtas från 
byggvarudeklarationen direkt in i den ”digitala tvillingen” för vidare beräkningar 
och presentation av nyckeltal: 

• Andel (%) av byggprodukterna i fastigheten som är åter brukbara.  

• Andel (%) byggprodukter som har innehållsdeklarerat innehåll.  

 

 
Figur 17: I en teknisk workshop berikades ett BIM-objekt av ett NorDan fönster i SketchUp med GTIN artikelnummer, så att en 
digital koppling mellan materialtillverkare och fastighetsägare kunde etableras via eBVDs API. BIM-objekt placerades därefter i 
en Autodesk Revit 3D-model av Vasakronans fastighet och miljöinformation från en byggvarudeklaration i eBVD kunde 
visualiseras tillsammans med fönstret i fastighetens ”digitala tvilling”. 

Tekniskt möjligt men implementering för byggprodukter saknas  

Testet visade att en byggvarudeklarerad produkt i en verklig implementering av 
förvaltningsmodellen RealEstateCore i nuläget inte varit möjlig. Detta då 
RealEstateCore saknar en produktionsfärdig implementering för byggprodukter.  

Idun ProptechOS, har genomfört implementering av spatial information, styr- och 
reglersystem samt IoT-system i RealEstateCore, men saknar ännu stöd för 
byggprodukter. För att kunna beskriva byggnadens element på en detaljerad nivå 
som stödjer byggprodukter behöver strukturen utökas.  

Möjliga standarder att basera en sådan utökning på: 

• CoClass svensk byggtjänst (Svensk Byggtjänst, 2017) 

• IFC (Industry Foundation Classes) (Building Smart International, 2020) 



 
 

35 
 
 

DIGITALA INFORMATIONSFLÖDEN I BYGGPROCESSEN 

• Product data Template ISO/CEN (Co Builder, 2020) 

Den tekniska workshopen har dock visat att principen för ett obrutet flöde av 
miljöinformation via API:er är tekniskt möjlig. Med den tekniska workshopen har  
vi åstadkommit en prototyp som skapar en länk från byggnadens 
förvaltningssystem. Genom denna prototyp blir det möjligt att koppla 
miljöinformationen som finns i eBVD via ett BIM Objekt i en Autodesk Revit 3-D 
modell, till varje enskild produkt som byggts in i fastigheten.  

Prototypen visar också den möjliga kopplingen via GTIN, som unik 
produktidentifikation och APIer, till övriga informationskällor i värdekedjan. Dessa 
kopplingar ger fastighetsägaren möjlighet att berika sin förvaltningsmodell med 
nödvändig information från olika aktörer längsmed värdekedjan för 
klimatdeklaration, miljöcertifiering, underhåll, demontering, återvinning och 
återbruk allt eftersom behov uppstår under byggnadens livstid.  

Genom att påvisa att dessa kopplingar är möjliga i praktiken öppnas möjligheter för 
nya affärsmodeller i värdekedjan, då det blir möjligt för olika aktörer att inhämta 
information för en värdehöjande aktivitet och sedan marknadsföra denna tillbaka 
som en ny tjänst till värdekedjan. 

 

 

 

Figur 18 :  Prototypen fokuserade på integration av informationskällor genom APIer för att möjliggöra ett obrutet flöde 
av miljöinformation genom hela byggprocessens värdekedja.  Genom” kopplingen till eBVD via API, kunde datapunkter hämtas 
från byggvarudeklarationen direkt in i den ”digitala tvillingen” för vidare beräkningar och presentation av nyckeltal. 

 

3.5 Arbetspaket 5 – Affärsmodell – Vilka nya affärsmodeller 
krävs för att etablera det obrutna flödet?  

Att utveckla nya affärsmodeller har i sig identifierats som en nyckel för att skapa de 
incitament som byggprocessens olika aktörer kräver för att ändra på det idag brutna 
informationsflödet. Därför var det viktigt att, utöver att identifiera nya 
affärsmodeller, enas kring hur värdekedjan behöver se ut från respektive aktörs 
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perspektiv. Detta för att var och en av aktörerna ska ha förutsättningar att leverera 
de värdeerbjudande som identifierats i arbetspaket 1 – Behovsanalys.  

Under arbetspaketets workshop riktades därför fokus på frågor som: vilka 
stödjande partners, vilken utrustning, vilken organisation, vilka system och 
styrmedel som krävs för att var och en av aktörerna ska kunna (och vilja) agera i 
värdekedjan.  

Från strategiska planer till praktiska förutsättningar för att 
leverera värde 

I den workshop som genomfördes användes metodiken ”Operating Model Canvas” 
som underlag för att dokumentera de nya värdekedjorna som uppstår i relation till 
de nyckeltal som det obrutna digitala flödet av miljöinformation kan generera. 
Metodiken bidrar till att man på ett formaliserat sätt kan översätta strategiska 
planer till utformningen av sin organisation och sina processer, så att man kan 
leverera värde till specifika kunder/slutanvändare.   

I workshopen arbetade två grupper parallellt: en med fokus på 
entreprenad/fastighetsägare den andra med fokus på materialtillverkare. 

I entreprenad/fastighetsägargruppen utgick man från säkerställandet av en 
byggnads funktionella miljökrav och tog där fasta på att materialvalsprocessen är en 
iterativ process, där man ställer olika produkter mot varandra och gör detaljerade 
jämförelser inför design- och projekteringsfasen. Från materialtillverkargruppen 
valde man att fokusera på att tidigt tillgängliggöra detaljerad produktdata och 
säkerställa en god överföring av information in i byggprocessens värdekedja.  

Båda grupperna utgår från att informationen i en framtid ”bor” i en fastighets 
digitala tvilling, även om den tekniska workshopen i arbetspaket 4 visat att det ännu 
inte är tekniskt möjligt.  

Affärsmodellen kräver tillgång till information i tidigt skede 

Entreprenad/fastighetsägargruppen, som utgår från kundbehovet, konstaterar att 
ett förfarande där materialvalsprocessen är iterativ kräver tillgång till detaljerad 
produktinformation tidigt i processen. Det kräver i sin tur att man behöver 
säkerställa att kraven på produkters miljöinformation behöver ställas i ett tidigt 
skede. Fastighetsägaren är en central aktör i kravställning och presentation av 
önskemål.  
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Figur 19: Fastighetsägargruppens värdekedja i en Operating Model Canvas 

 

Gruppen resonerar vidare att design och projekteringsarbetet behöver göras i 
samverkan med materialtillverkare. På så sätt kan man säkerställa att alla 
funktionella krav kommer att uppfyllas under konstruktionsfasen.  

För att informationen sedan ska flöda vidare i värdekedjan behöver kravställning 
och designval överförs till byggnadens digitala tvilling. Denna blir därmed en viktig 
dokumentation av byggnadens funktionella krav. Valda byggprodukters artikel-id 
införs i byggnadens digitala tvilling och tillgång till specifik produktinformation 
möjliggörs över API:er.  

Materialtillverkaren spelar en central roll i informationsskapandet och ansvarar för 
att tillgängliggöra miljöinformation med unika artikel-id och aktuell 
versionshantering. Då byggnadens livslängd kan överstiga byggvarans tillgänglighet 
på marknaden är det kritiskt att producenten handhar produktinformation via API 
under en längre tid (motsvarande byggnadens livslängd). 

Materialtillverkargruppen valde att fokusera på tillgängliggörande av produktdata 
och säkerställande en god överföring av information in i byggprocessens 
värdekedja. Man tog fasta på att data är standardiserad genom fördefinierade 
produktmallar och att kravställningen görs utifrån verifierade nyckeltal. Vidare ser 
man konfigurationssteget som en dynamisk process, där nyckeltal tillämpas för 
olika funktioner och behov.  

Man ser vidare att byggnadens prestanda kan beräknas genom att aggregera 
nyckeltalen i byggnadens digitala tvilling, för att på så sätt kvalitetssäkra att önskad 
funktion uppfylls och kundbehovet täcks in. Entreprenören kan därigenom utnyttja 
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dessa prestanda-data vid inköp och kan hela tiden verifiera att funktionella krav 
uppfylls under produktion genom datadriven analys och rapportering. 

Figur 20: Materialtillverkargruppens värdekedja i en Operating Model Canvas 

 

Ur materialtillverkarens perspektiv är det viktigt med en värdekedja som fokuserar 
på datatillgänglighet och överföring mellan aktörer i kedjan. Detta lämpar sig väl för 
digitala modeller / objekt och industriellt byggande, där mycket information krävs 
från producenten i ett tidigt skede i byggprocessen.  

För att värdekedjan ovan ska fungera behöver standarddata (det vill säga 
förutbestämd information i förutbestämt format) kunna hämtas ur 
materialleverantörens produktionssystem baserat på färdiga ”data templates”. 

Vid verifiering av produkter under konfigurationsprocessen används nyckeltal. 
Detta är en dynamisk process, där olika nyckeltal tillämpas för olika kravställning 
och kundbehov. Möjligheten för materialtillverkaren att få feedback baserat på 
kravkriterier som använts och hur deras produkter svarar mot dessa är en viktig del 
av processen.  

För entreprenören innebär den beskrivna värdekedjan att de kan analysera sitt 
projekt och göra produktionsplaner och inköp baserat på historisk information.  

I värdekedjan ovan kan kvalitetssäkring och verifiering av byggnadens prestanda 
göras med nyckeltal som aggregeras i fastighetssystemets förvaltningssystem, 
exempelvis i objektmodellen RealEstateCore om/när denna tillhandahåller stöd för 
byggprodukter.  
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3.6 Slutsatser – Möjligheter, hinder och vägval för nya 
lösningar ska komma på plats  

Det övergripande målet och syftet med dessa projekt har varit att påvisa konkret 
nytta av digital produkt- och miljöinformation för både befintliga och nya 
slutanvändare. Den iterativa arbetsprocessen och stödet av metoder för 
servicedesign och affärsmodellering har tagit oss mot målet.   

Genom att visa att det går att ta fram nyckeltal för hållbarhet på ett enkelt, 
kvalitetssäkrat och resurseffektivt sätt har vi med projekten kunnat tydliggöra 
affärsnyttan och användarvärdet med ett obrutet digitalt flöde för alla inblandade 
aktörer. Att vi i praktiken har utforskat de tekniska möjligheterna, och identifierat 
hinder och potentiella lösningar för hur ett obrutet digitalt informationsflöde kan 
etableras, har bidragit till detta.  

Tillsammans har vi identifierat exempel på nya värden som ett obrutet digitalt flöde 
av miljöinformation kan generera.  Nyckeltalen ”andel (%) återbrukbara produkter 
i fastigheten” och ”andel (%) byggprodukter som har deklarerat innehåll”, som 
exempelvis kan användas av slutanvändare inom bank och försäkring, är exempel 
på detta. Vi ser också att dessa nyckeltal kan bidra med nya värden så som 
förbättrade förutsättningar för cirkulära materialflöden och beräkningar av 
fastigheters klimatfotavtryck. På så sätt kan de identifierade nyckeltalen i sig verka 
som pådrivande incitament för de såväl tekniska som policymässiga förändringar 
som krävs för att ett det obrutna informationsflödet ska etableras. 

Erfarenhetsutbyte har öppnat för nya tjänster och roller  

Från det erfarenhetsutbyte som pågått mellan projektens medverkande 
organisationer drar vi slutsatsen att hyresgästens förväntningar och krav på sitt 
boende kan komma att förändras i takt med att digitaliseringen tar steget in i 
fastighetsbranschen. Vi ser att en ökad servicegrad genom nya erbjudanden i en 
uppkopplad byggnad är en del av denna utveckling. En fastighets digitala tvilling, 
och digitala informations- och kommunikationsflöden i relation till denna, 
möjliggör en rad nya tjänster. Något som vi i en framtid ser kommer att förändra 
fastighetsägarens roll i ett ekosystem av tjänsteleverantörer i relation till 
fastighetens digitala plattform/tvilling.  

Tre möjliga vägar framåt  

För att konkretisera vad som krävs för att samtliga aktörer i värdekedjan ska vilja 
och kunna ansluta till, och även hämta ut värden från ett digitalt obrutet flöde av 
miljöinformation, krävs att produktinformationen är tillgänglig under hela 
byggprocessen. För att åstadkomma detta har vi identifierat tre möjliga 
tillvägagångsätt, som också skulle motverka den hittills rådande 
informationsfragmentering: 

1. Designlett tillvägagångssätt: inför ett nytt design- och 
konstruktionsarbetssätt, där all materialinformation finns tillgänglig i 
konstruktionsskedet och därmed möjliggör att en digital tvilling skapas före den 
fysiska byggnaden. Detta arbetssätt är vanligt inom den tillverkande industrin 
och kännetecknas ofta av starka partnerskap mellan materialleverantörer och 
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tillverkare, där information delas under tidiga skeden och man samarbetar kring 
design och produktionsplanering i digitala modeller. (Jfr. IMDS i 
fordonsindustrin och Bygg4.0 inom skeppsindustrin.) 
 
2. Integrationslett arbetssätt: byggprocessens olika system integreras 
genom digital informationsöverföring (API:er) och gör materialinformation 
tillgänglig för alla aktörer i värdekedjan. Nya tjänsteerbjudanden möjliggörs 
genom tillgängliggörande av information längs värdekedjan. I den digitala 
tvillingen beskrivs placeringen av ett material i byggnaden och genom ett unikt 
material id, GTIN, kan detaljerad produktinformation inhämtas från olika 
datakällor. 
 
3. Datalett arbetssätt: produktrelaterad information från loggböcker och 
datablad samlas i en ”data sjö” och man tillämpar avancerad analys, 
maskininlärning och Deep Learning (AI) för att besvara frågor kring fastighetens 
materielinnehåll. 

 

Integration över API är möjlig men utökad förvaltningsmodell 
krävs  
Inom ett valt område, mellan byggmaterialtillverkarnas miljöinformation (eBVD) 
och fastighetsägarnas förvaltningssystem (Real Estate Core), har vi påvisat att 
integration över API är möjlig. Dock saknas tillräckligt detaljerade nivåer i 
förvaltningsmodellen för att skapa den digitala tvilling som även innefattar 
byggprodukter.  
 
I nuläget finns det förutsättningar för att i en fastighets digitala tvilling få stöd för 
en operativ modell, där man driftsoptimerar fastighetens energiförbrukning med 
hjälp av uppkopplade sensorer och styrsystem; ett effektivt sätt att kapa 
driftskostnader samt uppfylla kraven för dagens gröna lån. Vi förutspår att gröna 
lån i framtiden även kommer att inkludera underlag för det fastighetens 
klimatfotavtryck. Därmed bedömer vi att kunskap om byggnadens material och dess 
miljö- och klimatpåverkan kommer att vara allt viktigare. 
 
Vår bedömning är vidare att förvaltningsmodellen RealEstateCore kan utökas med 
detaljerade datastruktur för att integrera byggmaterialens placering genom: 

• IFC 

• CoClass 

• Product Data Template, ISO/CEN standard 2020 
 

Efterfrågad information kräver standardiserade dataformulär  
 
I arbetspaket 3 – utformning av erbjudande – bekräftade projektens deltagare att 
man vill se ett förändrat arbetsförfarande med större tillgång till detaljerad 
materialinformation. För att detta ska bli möjligt vill 
materialtillverkaren/materialleverantören ha standardiserade dataformulär för en 
förenklad rapportering och urvalskriterier beskrivna med nyckeltal som man kan 
nyttja i sitt kontinuerliga förbättringsarbete av produkter och tjänster. 
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Genom att sätta fokus på kunden/slutanvändaren (fastighetsägaren) blev det i 
projekten tydligt att dessa vill ha ett större inflytande tidigt i design / 
materialvalprocessen. För att detta skall vara möjligt krävs att det finns detaljerad 
produktinformation i alla skeden av byggprocessen. Fastighetsägaren önskar också 
se att informationen, både vad gäller kravställning och produktegenskaper inklusive 
miljöinformation, samlas i fastighetens digitala tvilling under projektens gång. 
 
Materialvalsystem eller materialinformationssystem? 
 
Den benchmark som gjordes mot fordonsindustrins materialinformationssystem 
IMDS tydliggjorde behovet av att fastställa om byggsektorns lösning för ett obrutet 
digitalt flöde av miljöinformation ska utgöra bas för ett materialvalsystem eller ett 
materialinformationssystem. Idag utgör byggvarubedömningar som Basta, 
Byggvarubedömningen och Sunda Hus underlag för materialval, men i en lösning 
där informationen ska flöda genom hela byggprocessen och även vara aktuell över 
fastighetens hela livslängd behöver existerande lösningar ses över för att 
byggprocessens aktörer ska vara villiga att ingå samarbetsavtal och skapa de 
nödvändiga informationsflödena.  
 
 

4 Diskussion och rekommendation 
för fortsatt utveckling 

En central och kvarstående fråga att besvara för byggprocessens aktörer är hur 
materialinformation förvaltas över tid. Vi konstaterar att materialtillverkaren äger 
informationen och behöver tillgängliggöra den för konsumenter, men även hantera 
uppdateringar och lagra historiska versioner.  

Då en byggnads brukstid kan komma att överstiga byggproduktens tillgänglighet på 
marknaden behöver det därmed vara tydligt vem som ansvarar för att 
materialinformationen finns tillgänglig för produkterna i en byggnad. Därför är det 
viktig att inom byggprocessens värdekedja fortsätta diskutera frågeställningar som:  

• Ska detta vara materialtillverkarens ansvar?  
• Behöver regelverk uppdateras kring hur information skall hanteras eller är 

det informationskonsumenten som bär ansvaret?  
• Hur ska en fastighets digitala tvillingen kunna lagra all produktinformation, 

likt en loggbok idag, på ett sätt som är tillförlitligt för såväl slutanvändare 
som godtagbart för de som ska hålla informationen validerbar över tid.  

Vår bedömning är vidare att efterfrågan på de nya värden som ett obrutet digitalt 
flöde av miljöinformation kan erbjuda ligger nära i framtiden. Detta då en ökad 
medvetenhet hos aktörer såsom hyresgäster, bank-, finans- och försäkringsbolag, 
om vad i en fastighet som bidrar till dess miljö- och klimatpåverkan, kommer att 
driva fram ett ökat informationskrav i relation till olika val av material och 
byggprodukter.  
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Det tycks inte osannolikt att en hyresgäst i framtiden kommer att efterfråga 
information om hur en hel fastighet eller en del av en fastighet påverkar klimatet, 
exempelvis i en redovisning av vilket specifikt byggmaterial som finns i fastigheten 
och graden av återbrukbarhet och/eller klimatpåverkan som detta material har. 
Detta kommer att ställa nya och högre krav på hur en fastighetsägare kan redogöra 
för byggnadens innehåll. Att kunna få ut information i enlighet med de föreslagna 
nyckeltalen (se ovan, sid 30) bör därmed utgöra ett mervärde när en hyresgäst vill 
jämföra en fastighet med en annan och göra medvetna val därefter. Vår bedömning 
är att det därför också kommer finnas en betalningsvilja i relation till den 
information som det obrutna digitala flödet av miljöinformation kan erbjuda.  

Vi bedömer också att Boverkets klimatdeklaration kommer att bidra till nya krav på 
hur fastighetsägare deklarerar nyuppförda fastigheter, i och med den ändring som 
träder i kraft från 1 januari 2022, och att det obrutna digitala flödet av 
miljöinformation därmed blir en nödvändighet.  

Ännu saknas några av de pusselbitar som gör att samspelet mellan 
materialtillverkare och fastighetsägare, samt de intressenter som i en framtid kan 
vara kravställare såsom banker och försäkringsföretag, kan flöda längs hela 
byggprocessen och in i en fastighets digitala tvilling. I detta projekt har vi dock 
påvisat att en lösning rent tekniskt är möjlig; redan idag finns de tekniska 
förutsättningarna för att miljöinformationen ska kunna flöda mellan olika system.  

Vi konstaterar att vi genom projekten kunnat identifiera exempel på nya värden 
som skulle uppstå med ett obrutet flöde, vilket vi ser som ett bra underlag för att 
identifiera de incitament som byggprocessens olika aktörer hittills har saknat.  

I projekten har vi belyst de nya möjligheter som ett obrutet digitalt flöde kan tillföra 
till byggprocessens olika aktörer. Vår bedömning är att samspelet mellan 
byggprocessens olika aktörer behöver fortsätta utforskas och utvecklas. Såväl 
incitament som nya möjligheter behöver bli tydligare för att driva på den förändring 
som krävs för att fullt ut etablera ett obrutet digitalt flöde. Att utgå från konkreta 
frågeställningar, såsom hur digitala informationsflöden kan bidra i arbetet inför 
ökade krav på återvinning av avfall från byggindustrin eller hur information på 
byggproduktnivå kan ”leva” i fastigheters digitala tvillingar, skulle bidra till att 
fortsätta klargöra incitamenten som kan driva på utvecklingen.  

Den tekniska utvecklingen är snabb och vi kommer att fortsätta se hur lösningar 
som RealEstateCore och andra plattformar kan bidra till effektivisering och 
koordinering av en mängd olika processer och informationsflöden. Då vi i detta 
projekt åter konstaterar att det inte är den tekniska kapaciteten som står i vägen för 
byggprocessens digitalisering blir fortsatt samverkan mellan aktörerna i 
byggprocessens värdekedja nödvändig för att hitta de nya arbetssätt som kan främja 
utvecklingen.  

De slutsatser som genererats i projektens arbetspaket 1 – Behovsanalys samt 
resultaten i modellerna Performance Prism och Operating Model Canvas, där 
materialtillverkarna respektive fastighetsägarna kunnat identifiera sina krav, 
strategier, processer och förmågor, är ett bra underlag för fortsatt diskussion och 
fördjupat arbete.  
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Utifrån projektens slutsatser och ovanstående diskussion rekommenderar vi 
byggbranschen att fokusera på följande för att driva utvecklingen vidare: 
 

• Förenkla datainsamling från materialleverantören genom att införa 
standardformulär, validering, on-linesupport och integration för 
automatisk uppdatering. Den elektroniska byggvarudeklarationen, eBVD 
möjliggör ett sådant förfarande och kan genom systematisk förbättring 
utvecklas till en gemensam miljöinformationsmall för byggprodukter. 

 
• Synliggör nyckeltal i värdekedjan och använd dessa som styrmedel och 

transparenta beslutsunderlag från slutkund. Andel byggmaterial med som 
är återbrukvara respektive deklarerat innehåll per kvadratmeteryta är 
exempel på nyckeltal som vi ser kan vara av värde för kravställare så som 
fastighetsägare, hyresgäster samt bank- och försäkringssektorn.  

 
• Utveckla lösningar (API:er) som gör att alla system och nödvändiga 

informationskällor kan integreras och utbyta information med varandra, då 
vi ser att detta skulle möjliggöra utveckling av nya tjänsteerbjudanden som 
kan bidra till en förenklad och effektiviserad byggprocess.  
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Bilaga 1:  
Hur skapas ett obrutet digitalt flöde av miljöinformation från materialtillverkare 
till fastighetsförvaltare? Vilka nya värden kan uppstå när ett sådant flöde finns 
på plats? – Sammanfattning av två parallella projekt med fokus på nya 
affärsmodeller och incitament för en hållbar samhällsbyggnadssektor. 
(Presentation från slutseminarium.)
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Hur skapas ett obrutet digitalt flöde av miljöinformation 
från materialtillverkare till fastighetsförvaltare? 

Vilka nya värden kan uppstå när ett sådant flöde finns på 
plats? 

Sammanfattning av rapport för två parallella projekt med 
fokus på nya affärsmodeller och incitament för en hållbar 
samhällsbyggnadssektor 

Maria Ahlm, Eva Stattin och Mattias Wohlén
IVL Svenska Miljöinstitutet 2019-12-04



Projektmål - med projekten ska vi: 

1. Identifiera vilka incitament som behövs för att de inblandade aktörerna ska 

medverka till utveckling av nya affärsmodeller som stöder digitalt informationsflöde.

2. Starta nya innovativa samverkansformer mellan byggprocessens olika aktörer.

3. Skapa en ökad förståelse för de möjligheter och nya värden som kan uppstå när 

det finns tillgång till digitalt överförbar, tillförlitlig och kvalitetssäkrad 

miljöinformation. 

4. Visa att det med stöd av ett obrutet digitalt flöde av miljöinformation går att ta fram 

nyckeltal för hållbarhet på ett enkelt, kvalitetssäkrat och resurseffektivt sätt.

5. Inom ett valt område åstadkomma ett obrutet flöde mellan byggmaterialtillverkarnas 

miljöinformation (eBVD) och fastighetsägarnas förvaltningssystem (Real Estate

Core).

6. Konkretisera vad som krävs för att samtliga aktörer i byggprocessens värdekedja 

ska kunna ansluta till och hämta ut värden från ett digitalt obrutet flöde av 

miljöinformation.



Tre projekt i syfte att flytta fram positionerna 

Kartläggning av nuläge

Projekt 1. 

Digital miljöinformation 
i byggprocessen - en 

fallstudie

Tydliggörande av vad som 
behövs och vilka nyttor 
som kan uppstå

Projekt 2. 

Incitamenten och nya 
affärsmodeller för ett 

obrutet flöde av 
miljöinformation

Tydliggörande av vad som 
är möjligt och hur flöden 
kan skapas rent praktiskt

Projekt 3. 

Från materialtillverkare 
till fastighetsförvaltare -

användbara 
miljönyckeltal i 

praktiken

2017 2018 2019

Projekt 1 avslutades 2017 och har gett underlag till projekt 2 och 3 som redovisas i 

denna presentation. Projekt 2 och 3 har drivits i en parallell och iterativ process där 

resultat och frågeställningar förts mellan projekten. 



•Vem?

•Vilka?

•Vad?

Behovsanalys

•Nyttor

•Mottagare

Nyckeltal
•Behov

•Strategier

•Processer

Erbjudande

•API

•GTIN

•Data

Prototyp
•Värdekedja

•Operativ 
modell

Affärsmodell

•Slutsats

•Rekom
mendation

Resultat

Projekt 2

Incitament och nya 
affärsmodeller för 
ett obrutet flöde av 
miljöinformation

Projekt 3

Från material 
tillverkare till 
fastighetsförvaltare



Workshop 1 - Behovsanalys 

A. Resultat:
För att ett obrutet digitalt flöde av 

miljöinformation ska vara möjligt (på ett sätt 

som svarar mot min verksamhets behov), 

vilka intressenter behöver vara del av 

värdekedjan för vi ska nå vår målbild? 

Vilka är direkt inblandade och MÅSTE 

vara med?

● Materialtillverkare 

● Projektörer 

● Materialhandeln 

● Entreprenörer 

● Underentreprenörer 

● Fastighetsägare 

● Återvinnare/återbrukare

● Systemleverantörer 

● Miljöbedömnings- och certifieringssystem 

● Företrädare för branschstandard och 

andra branschorganisationer 

Obrutet digitalt 
flöde av 
miljöinformation 

1. Direkt 
inblandade 
intressenter

2. Indirekt 
inblandade 
intressenter

3. Övriga 
inblandade 
intressenter

Workshop 1 - Behovsanalys Resultat 



B. Resultat:   
Vilka nyttor/vilket värde uppstår när ett obrutet digitalt flöde för 

miljöinformation finns tillgänglig för aktörer i byggprocessen med 

tillgång till informationen?

● Bättre information till slutanvändare som vill göra miljömedvetna materialval  

● Ökade möjligheter till cirkulär ekonomi  

● Nya tjänster - ex kopplade till rivning och demontering samt återbruk och 

återvinning  

● Ökade möjligheter för kravställning 

● Ökad förståelse för olika materials miljöpåverkan  

● Enklare att vidta åtgärder om något behöver bytas ut  

● Tydligare underlag för nya standarder  

● Nya nyckeltal som kan användas för att redovisa klimatfotavtryck eller 

minskad miljöbelastning eller miljönytta

Workshop 1 - Behovsanalys Resultat 



C. Resultat:
För att ett obrutet digitalt flöde av 

miljöinformation ska vara möjligt, vad behöver 

var och en av de inblandade intressenterna ha 

för att de ska vilja vara en del av “ekosystemet” 

för lösningen? 

“Viktigast av allt är att fånga behovsbilden.

Vilken information efterfrågas?

Vad ska den användas till?

Vem är mottagare av informationen?

Detta kan sen utgöra standarden för vilken information som ska 

lämnas, i vilket format/begrepp, så att arbetet görs en gång och 

informationen kan återanvändas längst värdekedjan. 

Vi sätter ofta fastighetsägaren som kravställare men behovsbilden 

är ofta oklar. Idag är nog miljöbedömningssystemen de som har 

rollen som kravställare till mångt och mycket.” 

Workshop 1 - Behovsanalys Resultat 



A. Resultat:

Nyttor som uppstår och för vem de uppstår: 

Hyresgästen/Fastighetsägaren 

• Relevant innehållsförteckning över alla material i fastigheten samt var 

i fastigheten dessa material är lokaliserade 

• Överblick över vilka material som svarar mot olika typer av miljömål 

och var dessa är lokaliserade 

• Överblick över den tekniska livslängden för olika produkter 

Bank/Försäkring 

• Möjlighet att inför aktörer inom ex.vis bank och försäkring kunna 

uppge andel byggprodukter i fastigheten som lever upp till 

specificerade miljökrav, andel som är återbrukbart, andel som är 

innehållsdeklarerat etc. vilket skapar underlag för “gröna lån och 

försäkringspremier 

Workshop 2 - Nyckeltal Resultat 



Fastighetsägaren Nyckeltalen/Värdefull Information

1. Andel (%) av byggprodukterna i 

fastigheten som är återbrukbara

2. Andel (%) byggprodukter som har 

innehållsdeklarerat innehåll/m2 yta

Tarkett-golv eller NorDan-dörr

1. Material/Ämne (CAS)

2. Teknisk livslängd

3. Andel återbrukad råvara

4. Demonterbarhet

5. Avfallskod 

Workshop 2 - Nyckeltal Resultat 



A. Resultat

Nyckeltal 1: 

Andel (%) av byggprodukterna i fastigheten som är 

återbrukbara eller utbytbara. 

Nyckeltal 2:

Andel (%) byggprodukter som har 

innehållsdeklarerat innehåll/m2 yta.

Workshop 2 - Nyckeltal Resultat 



Workshop 3 – Erbjudande Resultat 

A. Resultat: Vad finns inom din verksamhet som kan bidra med underlag 

till de valda nyckeltalen för slutanvändaren?

B. Resultat : Vad behövs för att denna information ska bli tillgänglig för 

andra? 

Från Materialtillverkare till Bedömningsföretag / Materialhandel / Teknikkonsult / Entreprenörer / Fastighetsägare

Vad vill 
materialtillverkarens 
kunder ha?

• Varudeklarerade 
produkter

• Standard format

• Unika produktkoder 
GTIN/SGTIN

• Elektronisk tillgång till 
EPD

• Smarta byggprodukter

Vilka strategier har 
materialtillverkarna 
antagit?

• Digital varudeklaration

• Varudeklaration som 
anger återbrukbarhet

• Spårbarhet genom 
unik identifikation av 
byggprodukt, 
GTIN/SGTIN

Vilka processer bör 
implementeras?

• Bedömning om 
nytillverkad produkt 
går att återbruka

• Tillgång till driftsdata 
samt loggbok 
innehållande 
materialdata

• Inventering för 
bedömning av skick 
på monterad produkt i 
befintlig fastighet

• Utveckling av nya 
”smarta”(sensor etc.) 
byggprodukter

Vilka egenskaper 
behövs?

• Upprättande av en 
digital tvilling

• System för överföring 
av varudeklaration 
med information om 
återbrukbarhet

• Smarta byggprodukter 
som själva kan 
kommunicera sin 
status

Vad behöver 
materialtillverkaren från 
sina kunder?

• Täcka kostnader för 
att inventera och 
bedöma 
återbrukbarhet i 
befintlig byggnad

• Tillgång till fastigheten



Workshop 3 - Erbjudande Resultat

A. Resultat: Vad finns inom din verksamhet som kan bidra med underlag 

till de valda nyckeltalen för slutanvändaren?

B. Resultat : Vad behövs för att denna information ska bli tillgänglig för 

andra? 

Från Fastighetsägare till Hyresgäst / Banker / Försäkringsbolag / Avfalls-återvinningsbolag

Vad vill fastighetsägarens 
kunder ha?

• Varudeklarerad 
fastighet

• Tillgång till 
fastighetens digitala 
deklaration

• Benchmark av 
fastighet

Vilka strategier har 
fastighetsägarna antagit?

• Förvaltningssystem 
med integrerade 
varudeklarationer

• Komplett loggbok –
digital tvilling för 
fastighet

• Varudeklaration som 
anger återbrukbarhet

Vilka processer bör 
implementeras?

• Upprättande av digital 
tvilling för fastighet 
som anger andelen 
återbrukbara 
byggprodukter och 
dess 
byggvarudeklarationer

Vilka egenskaper 
behövs?

• Digital tvilling för både 
drift och förvaltning av 
byggnaden med dess 
byggvarudeklarationer

Vad behöver 
fastighetsägaren från sina 
intressenter?

• Premiebonus på 
försäkring

• Förbättrade 
finansieringsvillkor

• Hyressättning baserad 
på hållbarhet



Workshop 4 - Prototyp

Är det möjligt att skapa ett obrutet flöde av miljöinformation från material 

leverantör till fastighetsägare?

A. Uppgift: 

Visa att det tekniskt går att tillgängliggöra miljöinformation från en 

Byggvarudeklaration till ett fastighets system via API integration 



Workshop 4 – Prototyp Resultat

Är det möjligt att skapa ett obrutet flöde av miljöinformation från 

material leverantör till fastighetsägare?

A. Resultat :

• Prototypen fokuserade på integration av informationskällor genom APIer för att möjliggöra ett obrutet flöde av 

miljöinformation genom hela byggprocessens värdekedja. 

• Under workshopen jobbade systemutvecklare och tekniker från eBVD (IVL), BIMobject, NorDan och Vasakronan 

(Sweco) tillsammans för att etablera ett miljöinformationsflöde från materialtillverkare till en fastighets digitala tvilling. 

• En byggvarudeklaration i eBVD var bärare av produktspecifik miljöinformation och kopplades till övriga 

informationskällor genom ett unikt artikelnummer – GTIN från GS1. 

• Genom” kopplingen till eBVD via API, kunde datapunkter hämtas från byggvarudeklarationen direkt in i den ”digitala 

tvillingen” för vidare beräkningar och presentation av nyckeltal:

– Andel (%) av byggprodukterna i fastigheten som är åter brukbara. 

– Andel (%) byggprodukter som har innehållsdeklarerat innehåll/m2 yta. 



Workshop 4 – Prototyp Resultat

Är det möjligt att skapa ett obrutet flöde av miljöinformation från 

material leverantör till fastighetsägare?

A. Resultat :

• Arbetsgruppen berikade ett BIM-objekt av ett NorDan fönster i SketchUp med GTIN artikelnummer, så att en digital koppling 

mellan materialtillverkare och fastighetsägare kunde etableras via eBVDs API.

• Ovanstående BIM-objekt placerades därefter i en Autodesk Revit 3D-model av Vasakronans fastighet och miljöinformation 

från en byggvarudeklaration i eBVD kunde visualiseras tillsammans med fönstret i fastighetens ”digitala tvilling



Workshop 5 - Affärsmodeller

Vilka nya affärsmodeller krävs för att möjliggöra ett obrutet flöde av 

miljöinformation från material leverantör till fastighetsägare?

A. Uppgift: 
Hur behöver värdekedjan se ut från respektive aktörs perspektiv för att kunna leverera de värdeerbjudande som 

identifierats i workshop 3?

Vilka stödjande partners / utrustning / organisation / system samt styrmedel krävs för att kunna agera i värdekedjan?

Byggprocessens värdekedja

Operativmodell för ny värdekedja



Workshop 5 - Affärsmodeller Resultat

Vilka nya affärsmodeller krävs för att möjliggöra ett obrutet flöde av miljöinformation 

från material leverantör till fastighetsägare?

A. Resultat :
• Värdekedjan beskrivs med kundbehovet som startpunkt 

• Fastighetsägaren är en central aktör i kravställning och 

presentation av önskemål

• Iterativ valprocess mellan kravställande och 

design/projektering

• Utbyte av information mellan design och 

materialtillverkning för att uppfylla funktionella krav under 

konstruktion

• Informationssäkring över tid genom kontinuerlig 

informationstillgänglighet över APIer och lagring i 

förvaltningssystemets ”digitala tvilling”

• Materialleverantören spelar en central roll i 

informationsskapande kedjan och ansvarar för att 

miljöinformation finns med unika artikel id och 

versionshantering, samt tillgänglighet av information via 

APIer över varans livslängd. 

• Både krav och produktinformation samlas i den Digitala 

tvillingen



Workshop 5 - Affärsmodeller Resultat

Vilka nya affärsmodeller krävs för att möjliggöra ett obrutet flöde av miljöinformation 

från material leverantör till fastighetsägare?

B. Resultat :
• Värdekedja med fokus på datatillgänglighet och överföring 

mellan aktörer i kedjan. Lämpar sig väl för digitala 

modeller / objekt och industriellt byggande där mycket 

information krävs från producenten i ett tidigt skede i 

byggprocessen. 

• Standarddata tas fram ur materialleverantörens 

produktionssystem baserat på färdiga data templates

• Nyckeltal används vid verifiering av produkter under 

konfigurationsprocessen, detta är en dynamisk process 

där olika nyckeltal tillämpas för olika funktioner / 

kundbehov

• Entreprenören nyttjar analys för projekt, inköp och 

produktionsanalys baserad på historisk information.

• Kvalitetssäkring och verifiering av byggnadens prestanda 

görs med nyckeltal som aggregeras i fastighetssystemets 

förvaltningssystem – t.ex. genom implementering av  

objektmodellen RealEstateCore, Digital tvilling



Projektresultat 

• Under projektets gång har byggprocessens värdekedja analyserat för nya affärsmodeller och nyckeltal som 

kan möjliggöra en förändring till ett mer hållbart byggande. Projektgruppen har identifierat ett antal 

intressenter som är mottagare av värdeskapande miljöinformation under byggprocessen. Vi har även 

tagit fram nyckeltal som kan verka som incitament för en förändrad process.

• Genom en prototyp har vi påvisat att integration av miljöinformation är möjlig, dock saknas tillräckligt 

detaljerade nivåer i förvaltningsmodellen för att skapa en digital tvilling för byggnadsprodukter i 

nuvarande systemimplementation av RealEstateCore. Dagens digitala tvilling är främst en driftsmodell som 

stödjer och optimerar fastighetens energiförbrukning med hjälp av uppkopplade sensorer och styrsystem 

som ett effektivt sätt att kapa driftskostnader samt uppfylla kraven för dagens gröna lån. Framgent kommer 

gröna lån även fokusera på fastighetens klimatavtryck och därmed blir information om byggnadens 

ingående material och dess mängder allt viktigare. 

• Framtagna affärsmodeller bekräftar att projektgrupperna vill se ett förändrat arbetsförfarande med större 

tillgång till detaljerad materialinformation tidigt i byggprocessen: 

– Producenten – materialleverantören, vill ha standardiserade dataformulär för en förenklad rapportering och 

urvalskriterier beskrivna med nyckeltal som man kan nyttja i sitt kontinuerliga förbättringsarbete mot hållbara 

produkter och tjänster.

– Slutkunden – fastighetsägaren, vill ha ett större inflytande tidigt i design / valprocessen. För att detta skall 

vara möjligt krävs att det finns detaljerad produktinformation att fatta beslut kring i alla skeden av 

byggprocessen. Man vill även att miljöinformation, både krav och produktegenskaper samlas i fastighetens 

digitala tvilling under projektets gång för att möjliggöra en mer hållbar drift och underhåll av fastigheten.



Projektens rekommendation

• Förenkla datainsamling från materialleverantören genom standardformulär, validering, on-linesupport och 

integration för automatisk uppdatering. Den elektroniska byggvarudeklarationen, eBVD möjliggör ett 

sådant förfarande och kan genom systematisk förbättring utvecklas till en gemensam miljöinformations 

mall för byggprodukter genom hela värdekedjan.

• Synliggör nyckeltal i värdekedjan som styrmedel och transparenta beslutsunderlag från slutkund.

• Tillgängliggör information via integration över webb API, vilket möjliggör utveckling av nya 

tjänsteerbjudanden som förenklar och effektiviserar byggprocessen.

• En central fråga är hur materialinformation skall förvaltas över tid. Materialtillverkaren äger informationen 

och behöver tillgängliggöra den för konsumenter, men även hantera uppdateringar och lagra historiska 

versioner. En byggnads brukstid kan komma att överstiga varans tillgänglighet på marknaden. Vem 

ansvarar då för att materialinformationen finns tillgänglig för produkterna i en byggnad? Behöver regelverk 

uppdateras för hur information skall hanteras eller är det informationskonsumenten som bär ansvaret? I 

det senare fallet behöver den digitala tvillingen kunna lagra all produktinformation, likt en loggbok idag.
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