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1 Inledning 
Integrerade produkt- och tjänsteerbjudanden (IPTE) är en trend på stark frammarsch 
globalt sett, d v s hur man snarare än att sälja produkten integrerar produkter och tjänster 
till ett erbjudande som uppfyller kundens behov. Denna typ av erbjudanden går under en 
mängd olika begrepp, t ex Integrerade produkt och tjänsteerbjudanden, Product Service 
Systems (PSS), funktionsförsäljning, integrerade lösningar, eftermarknadstjänster, helhet-
såtagande, produkter med mervärde och totallösning. I nedan text kommer begreppet In-
tegrerade produkt och tjänsteerbjudanden (IPTE) att användas. 

IPTE handlar om att utveckla kunderbjudanden som uppfyller ett av kunden definierat 
behov. Fokus är att, i relation till kundnyttan och utifrån ett livscykelperspektiv utveckla 
ett erbjudande som består av en integrerad kombination av produkter och tjänster. Pro-
dukter och tjänster som har tagits fram i en parallell process och som är ömsesidigt an-
passade för att fungera bra ihop. Detta skiljer sig med den traditionella försäljningen då 
leverantören överför ansvaret till kund genom försäljningsfasen.  

Genom IPTE skapas tät kontakt mellan leverantören och kunden vilket leder dels till att 
erbjudandet kan skräddarsys och förbättras, för att passa kunden bättre. I många fall kvar-
står ansvaret för att IPTE uppfyller kundkraven under hela användningsfasen hos leveran-
tören. Ett exempel är när en kund inte äger maskinerna som leverantören installerat utan 
bara använder dem och de produkter som de erbjuder och betalar för producerad volym. 
Leverantören tar tillbaka maskinerna när kunden inte behöver dem längre. I denna typ av 
fall ökar leverantörens intresse att se till att kunden nyttjar installerade maskiner så länge 
som möjligt och att eventuella driftstörningar, exempelvis behovet av reparationer mini-
meras. Genom att leverantören tar utökat ansvar för erbjudandet kan även förbättringar 
lättare kartläggas och genomföras jämfört med traditionsenligt försäljning. Detta leder till 
att livslängden på en produkt kan öka likväl att produkten enklare kan resthanteras. 

På uppdrag av VINNOVA genomför Linköpings Universitet ett projekt med som syftar 
till att sammanställa och bygga kunskap om svenska företags och forskares aktiviteter 
inom området Integrerade produkt- och tjänsteerbjudanden samt att sprida denna kun-
skap. Detta projekt kallas för KIPTES, en förkortning för Kartläggning av Integrerade 
Produkt- och TjänsteErbjudanden i Sverige. 

KIPTES-projektet består av fem steg; 1. Litteraturgenomgång, 2. Kartläggning av forska-
re, 3. Kartläggning av företag, 4. Fallstudier och 5. Handbok. Denna rapport ingår som en 
del i fjärde steget som består av genomförandet av fyra fallstudier på fyra företag för att 
kvantifiera och analysera ekonomiska och miljömässiga data om ett IPTE från respektive 
företag. 

Det företag som har studerats i denna rapport är lokalvårdsenheten vid Linköpings Uni-
versitet och den tjänst som studerats är golvvård. 
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Som grund till denna rapport ligger en tidigare studie genomförd av författaren (Larsson 
et al., 2009). 

1.1 Syfte 
Denna studie har som syfte att kartlägga miljö- och kostnadsfördelarna ett Integrerat Pro-
dukt- och TjänsteErbjudande av rent golv ger jämfört med traditionell försäljning av 
golvvård. En livscykelanalys (LCA) respektive livscykelkostnadsanalys (LCC) har ge-
nomförts för att kartlägga och jämföra miljöpåverkan respektive monetära kostnader.  

1.2 Målgrupp och avsedd tillämpning 
Denna studies målgrupp är främst de som är intresserade av IPTE och vill veta hur IPTE 
står sig mot traditionell försäljning utifrån miljö- och ekonomiska faktorer. 

1.3 Genomförande 
Studien bygger på fakta som erhållits av det aktuella företaget och då data inte funnits 
tillgänglig på i rapporten redovisade antaganden som gjorts i dialog med företaget. För att 
öka rapportens resultatkvalitet så har antaganden rörande IPTE-alternativen alltid under-
skattats och de andra alternativen överskattats. Detta gör att skillnaderna i rapporten mel-
lan IPTE och de andra alternativen är mindre än de troligtvis är om det funnits data för 
alla delar av respektive alternativs livscykler. I studien har författaren även antagit att an-
vändningsgraden för samtliga studerade metoder uppgår till hundra procent. 

1.4 Disposition och innehåll 
Kapitel 1 beskriver syfte, målgrupp och rapportens disposition. Kapitel 2 beskriver bak-
grunden vari innebörden av IPTE sammanfattas tillsammans med en kortare beskrivning 
av olika golvvårdsmetoder. 

Kapitel 3, 4 och 5 fokuserar på LCA. Kapitel 3 består av mål och omfattningsbeskrivning 
vari den funktionella enheten redogörs tillsammans med avgränsningar och systemgrän-
ser. Kapitel 4 innehåller inventeringen vari den använda datan redovisas. Kapitel 5 redo-
visar respektive scenarios miljöpåverkan genom att först redogöra för modelleringen och 
analysmetoden följt av resultatet från viktningen. 

Kapitel 6, 7 och 8 fokuserar på LCC. Kapitel 6 redogör hur LCC:n har genomförts och 
dess avgränsningar. Kapitel 7 innerhåller inventeringen av kostnaderna och börjar med en 
sammanfattning av de olika aktiviteter som tagits med. Därefter redogörs för respektive 
scenarios kostnader som uppkommer vid tillverkning, användning och resthantering. Ka-
pitel 8 redovisar resultatet av LCC:n utifrån de olika scenarierna. 

Kapitel 9 innehåller en diskussion kring de olika resultaten, först genom att diskutera 
LCA:n och LCC:n separat och därefter genom att jämför scenarierna utifrån de bägge 
metoderna. Kapitel 10 innehåller de slutsatser som är dragna utifrån resultatet och diskus-
sionen. 
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2 Bakgrund 
Detta kapitel är till för att kort beskriva innebörden av IPTE, Lokalvårdsenheten, vad som 
menas med golvvård och avslutar med en beskrivning av de scenarier som används. 

2.1 Innebörden av IPTE 
Ett IPTE har som fokus att tillfredställa en kunds behov genom att erbjuda en helhetslös-
ning. Dessa helhetslösningar kan beroende på vad som efterfrågas innehålla flera olika 
sorters aktiviteter såsom produkter och tjänster. Detta skiljer sig med den traditionella 
försäljningen då leverantören överför ansvaret till kund genom försäljningsfasen. 

Genom IPTE skapas tät kontakt mellan leverantören och kunden vilket leder till att erbju-
dandet kan skräddarsys och förbättras, för att passa kunden bättre. Då ansvaret för att er-
bjudandet uppfyller kundkraven åligger leverantören innebär detta att leverantören har ett 
egenintresse att minska eventuella driftstörningar, exempelvis behovet av reparationer. 
Genom att leverantören tar utökat ansvar för erbjudandet kan även förbättringar lättare 
kartläggas och genomföras jämfört med traditionsenligt försäljning. 

2.2 Lokalvård vid Linköpings Universitet, Linköping 
I dagsläget sköts golvvården vid Campus Valla och Campus US av Lokalvårdsenheten 
vid Linköpings Universitet (LV). LV är en del av LiU-Service som ägs av universitet och 
de tillhandahåller golvvård till de olika institutioner som vistas i de aktuella campusom-
rådena. 

LV tar fram förslag till institutionerna gällande behov och utförande, dvs vad som krävs 
för att uppnå resultatet av ett rent golv som institutionerna får ta ställning till. De genom-
för sedan utifrån institutionernas beslut de åtgärder som behövs för att uppnå det besluta-
de resultat.  

Ifall LV inte skulle utföra åtgärderna för att uppnå ett rent golv, det vill säga själva golv-
vårdsmomentet skulle LV ha rollen beställare mot det företag som skulle ta över denna 
del. LV har haft hand om lokalvården vid Campus Valla och Campus US ett längre tag 
vari olika golvvårdsmetoder prövats. Det har varit i LV:s intresse att använda sig av den 
mest effektiva golvvårdsmetoden. Med detta menas metoder som tillhandahåller ett rent 
golv till ett lågt pris och som samtidigt är både miljövänligt och användarvänligt. 

2.3 Definition av golvvård 
Golvvård innefattar flera olika moment som alla har som syfte att bibehålla golvets funk-
tion. Efter att ett golv installeras sker en grundstädning såkallad byggstädning. Därefter 
sker regelbundet underhåll fram till dess att golvet byts ut. I denna studie delas det regel-
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bundna underhållet, med samlingsnamnet golvvård upp i frekvent skötsel och periodiskt 
underhåll.  

2.3.1 Frekvent skötsel 
Med frekvent skötsel menas den dagliga eller veckovisa städning som sker. Beroende på 
faktorer som trafikbelastning, smuts, typ av lokal, golvbeläggningens ålder och struktur 
samt kundens krav på renlighet och lyster kan frekvensen och noggrannheten av städ-
ningen variera kraftigt. (Paulsen, 1999 i Larsson et al. 2009) 

2.3.2 Periodiskt underhåll 
Det periodiska underhållet är till för att underlätta den frekventa skötseln och för att gol-
vet ska skyddas bättre (Nordic Ecolabelling, 2008 i Larsson et al. 2009). Det periodiska 
underhållet innebär att ett golvvårdsmedel appliceras för att skapa en skyddande lager på 
golvet. Lagret bidrar även till att den frekventa skötseln går lättare. Frekvensen av hur 
ofta periodiskt underhåll behövs varierar av flera olika anledningar. Exempel på anled-
ningar är ifall den frekventa skötseln inte har varit tillräcklig bra eller om belastningen 
har varit högre än normalt vilket gett upphov till ökat slitage. Det periodiska underhållet 
innebär att golvet först nollställs. Med nollställning menas att det gamla golvvårdsmedlet 
tas bort varefter ett nya appliceras. I detta fall sker den periodiska underhållet under tider 
då lokalerna används i mindre utsträckning, t ex vid lov. 

2.3.3 Maskinanvändning vid golvvård 
I större lokaler och i korridorerna är det lönsamt att istället för att städa för hand använda 
skurmaskiner. Frekvent skötsel med skurmaskin kan kräva att golvet först torrmoppas för 
att få bort eventuella större gruspartiklar eller annan flyktig smuts. Vid Linköpings Uni-
versitet används både handskötta och åkbara skurmaskiner. De åkbara skurmaskinerna 
används främst i korridorerna. Vid både den frekventa skötseln och det periodiska under-
hållet används samma skurmaskin, en Taski Duospeed (Mattfolk, 2009). 

2.3.4 Kemiska produkter 
Både vid frekvent skötsel och periodiskt underhåll kan det krävas kemikalier eller kemis-
ka produkter. Regler och direktiv för dessa skiljer sig åt ifall det är frekvent skötsel eller 
periodiskt underhåll som åsyftas. När det gäller kemikalieanvändningen är det svårt att 
generalisera, detta då koncentration och volym skiljer sig åt och att det stora utbudet av 
olika kemiska produkter ger en stor spridning av miljöpåverkan. I Larsson et al. (2009) 
utvecklas problematiken kring vilken påverkan kemikalier kan ha ytterligare. 

2.3.5 Twister™-metoden 
Istället för att använda kemikalier vid utförande av golvvård, går det att på mekanisk väg 
uppnå likvärdigt resultat. Twister™-metoden går ut på att en städrondell, preparerad med 
miljontals mikroskopiska diamanter (framöver benämnd som Twister™-rondell), polerar 
och rengör golvet med endast vatten som tillsats (HTC Sweden AB, 2008 i Larsson et al., 
2009). Allt eftersom golvvårdsmomentet genomförs slits Twister™-rondellen ned utan 
att påverka livslängden på golvet. Genom att bindemedlet, som håller fast diamanterna 
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till städrondellen, även innehåller ett färgpigment, är det enkelt att se när det är dags för 
att byta till en ny Twister™-rondell. 

2.4 Scenarier 
För att kunna jämföra traditionell försäljning och IPTE beträffande golvvård har två 
scenarier skapats. För att underlätta jämförelsen utgår båda scenarierna från ett kundper-
spektiv och att LV är utförare. 

Kunden köper genom en upphandling in golvvård. I upphandlingens förfrågningsunder-
lag bestämmer kunden vad de vill ha och vilka krav som utföraren måste leva upp till. 
Beroende på hur förfrågningsunderlaget är utformat kan förutsättningarna för att introdu-
cera nya metoder skifta. Detta då förfrågningsunderlaget ofta bygger på kunden tidigare 
erfarenhet. De scenarier som har skapats innefattar att golvvård ska utföras på plast-, lino-
leum- och gummigolv. 

2.4.1 Scenario A - Traditionell försäljning av golvvård 
Scenario A bygger på att kunden har gått ut med förfrågningsunderlag som innefattar en 
tydlig beskrivning på vilka golvvårdsmetoder som ska användas. Vid Linköpings Univer-
sitet tillämpades tidigare en golvvårdsmetod som innefattande polish. Därför utgår scena-
riot ifrån att det är denna metod som universitet har med i underlaget som efterfrågad me-
tod. Den frekventa skötseln ska utföras var tredje dag, med ett periodiskt underhåll en 
gång per år. 

2.4.2 Scenario B - Erbjudande av golvvård 
I detta scenario har kundens förfrågningsunderlag ställt krav på utföraren tillhandahåller 
rent golv. Erbjudandet har medfört att LV kunnat nyttja sin erfarenhet av olika golv-
vårdsmetoder. LV har därför valt att tillämpa Twister™-metoden för att uppnå kundens 
krav på kvalité. Detta scenario motsvarar dagens situation. 
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3 Livscykelanalys – Mål och omfattningsbeskrivning 
Detta kapitel är till för att förtydliga utgångspunkten för livscykelanalysen. Detta sker 
genom en beskrivning av funktionell enhet och genom avgränsningar. 

3.1 Funktionell enhet 
För att kunna jämföra och analysera skillnaderna mellan olika typer av tjänster och pro-
dukters miljöpåverkan används ett systemperspektiv och en funktionell enhet som beskri-
ver den funktion som ska jämföras. Den funktionella enheten i denna studie är; att hålla 
en korridorgolvs yta på en m2 ren under ett års tid. 

3.2 Avgränsningar 
Då LCA delen i denna studie bygger på en tidigare studie (Larsson et al, 2009) presente-
ras enbart de avgränsningar som skiljer dem åt, för övriga avgränsningar se Larsson et al. 
(2009). Det som främst skiljer de båda studierna åt är att denna studerar en specifik an-
vändare. Detta har medfört att de aktuella data som berör just LV har avgränsats bort för 
att ge beräknad miljöpåverkan en mer generell tillämpning. 

3.3 Systemgränser 
De avvägningar som systemgränserna har skapat har rört hanteringen av data som fram-
kommit under inventeringen, de modeller som programvaran (SimaPro 7.1) använder sig 
av, samt de databaser som programvaran innehåller. Dessa begränsningar är beskrivna 
nedan. 

3.3.1 Avgränsning mot andra produkters livscykel 
I den tidigare studien framkom det att skurmaskinen står för en stor del av den totala mil-
jöpåverkansbedömningen (Larsson et al, 2009). Då det är samma skurmaskin som an-
vänds i bägge scenarierna har det i denna studie bedömts att fokus bör vara på förbruk-
ningsvarorna och därmed har skurmaskinen inte tagits med i beräkningarna. Genom att 
fokusera på förbrukningsvarorna framkommer tydligare skillnaderna mellan de båda 
scenarierna. 

3.3.2 Tidsbegränsning 
Sedan den tidigare studien avslutades har HTC påbörjar flera projekt för att följa de re-
kommendationer som då presenterades. Det är i dagsläget oklart vad dessa projekt har 
gett för utfall. Därför har denna studie utgått från att den tidigare studien fortfarande är 
aktuell och att inga nya data har tillkommit som ändrar aktualiteten. 
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4 Livscykelanalys – Inventering 
De data som används i denna studie kommer från en miljöpåverkansbedömning gjord i 
den tidigare studien, Larsson et al. (2009). Den tidigare studiens modell skapades i pro-
grammet SimaPro 7.0 varav metoden Eco-indicator 99 (E) (Eco 99) användes för att göra 
en skadebedömning.1 

För att belysa skillnaderna, mellan de båda scenarierna, beskriver Figur 1 de olika aktivi-
teterna och ingående produkter för respektive scenario. För att underlätta förståelsen för 
hur förbrukningsvarorna används så redovisas skurmaskinen i scenario A. Skurmaskinen 
är däremot inte med i själva miljöpåverkansbedömningen (Se avsnitt  3.3).  

 
Figur 1. Aktivitetskarta för scenarier A och B 

Data för de båda scenarierna är beskrivna i Tabell 1, se vidare Larsson et al. (2009). 

Tabell 1. Resultat av miljöpåverkansbedömningen från Larsson et al. (2009) 
Skadekategori Mänsklig hälsa Ekosystemskvalitet Resursanvändning 
Enhet DALY PDF•m²yr MJ surplus 
Scenario A 2,38•10-07 6,46•10-02 1,98•10-01 
Scenario B 4,13•10-08 9,49•10-03 4,51•10-02 

                                                 
1 Eco 99 använder sig av tre skadekategorier: Mänsklig hälsa, Ekosystemskvalitet och Resursanvändning. 
Samtliga skadekategorier använder sig av olika enheter. Enheternas innebörd finns beskrivna i den tidigare 
studien vars data använts i denna (Larsson et al. 2009). 
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4.1 Scenario A 
Scenariot bygger på att golvet har behandlats med polish och att den frekventa skötseln, 
efter att golvet moppats, sker med en skurmaskin och skurrondell. Det periodiska under-
hållet sker en gång per år och den frekventa skötseln utförs var tredje dag. 

4.2 Scenario B 
Då Twister™-metoden inte behöver något periodiskt underhåll så bygger scenariot på att 
golvet tidigare har skurats upp varav enbart frekvent skötsel behövs. Vidare utgår scena-
riot från att frekvent skötseln utförs var tredje dag. 
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5 Livscykelanalys – Miljöpåverkansbedömning 
Detta kapitel beskriver miljöpåverkansbedömningen av de scenarier som redovisats i ti-
digare kapitel. Kapitlet börjar med en kort beskrivning av hur denna miljöpåverkansbe-
dömning utförts. 

5.1 Beskrivning av viktningsprocess 
Inventeringen i denna studie innehåller en redan gjord miljöpåverkansbedömning vars 
resultat redovisat i kapitel  4. I denna studie har det dock valts att även vikta resultatet, 
vilket av marknadsföringsskäl inte skedde i den tidigare studien.2 

I Ekvation 1 visas hur det går till när värdena från skadebedömningen omvandlas till ett 
viktat värde. I Tabell 2 redovisas de olika referensvärdena som har använts för normalise-
ringen3 och viktningen. 

Ekvation 1. Omräkning av skadebedömning till ett viktat värde 

ärdeviktningsvingsvärdenormaliserningSkadebedömvärdeViktat ××=  

Tabell 2. Referensvärden för normalisering och viktning 
  Mänsklig hälsa Ekosystemskvalitet Resursanvändning 
Normalisering1 64,7 1,95•10-04 1,68•10-04 
Viktning2 300 500 200 
1 Normalisering utifrån europeiska värden 
2 Viktningen har skett utifrån ett ”egalitarian”perspektiv (Goedkoop & Spriensma, 2001). 

För att förtydliga hur processen gått till används ett exempel. I Beräkning 1 visas hur ska-
dekategorin Mänsklig hälsa för Scenario A har viktats.  

                                                 
2 En livscykelanalys består av flera olika steg. Resultatet av en miljöpåverkansbedömning redovisar miljö-
påverkan ur ett mera universellt perspektiv än ett viktat resultat. Viktning gör att de olika skadekategorierna 
går att jämföra sinsemellan, något som kräver flera ställningstaganden. Genom viktning kan exempelvis 
lungcancer jämföras med kalhygge, rent teoretiskt. Viktningen går till genom att de olika skadekategorierna 
vägs mot varandra utifrån referensvärden för att på så sätt kunna omvandlas till en gemensam summa. 
Viktningsfunktionen i programmet är baserat på en tidigare gjord panelbedömning. 
3 Normalisering är ett obligatoriskt steg mellan miljöpåverkansbedömning och viktning som bidrar till att 
underlätta själva viktningen. 
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Beräkning 1. Viktning av skadekategori Mänsklig hälsa i Scenario A 

]Ecopoints[18,04007,64][1038,2 6 =××× − DALY  

5.2 Resultat av viktning 
I detta avsnitt redovisas resultat av viktningen av miljöpåverkansbedömningens skadeka-
tegorier. Detta sker i Figur 2 och Tabell 3 varefter resultatet presenteras kortfattat i text. 
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Figur 2. Resultat av viktning 

Tabell 3. Resultat av viktning presenterad i Ecopoints 
 Mänsklig hälsa Ekosystemskvalitet Resursanvändning Totalt Enhet 
Scenario A 0,06 0,05 0,07 0,18 Pt 
Scenario B 0,01 0,01 0,02 0,03 Pt 

5.2.1 Sammanfattning av viktningen 
Resultatet visar tydligt att Scenario A har en betydligt högre miljöpåverkan än Scenario 
B. Totalt har Scenario A en miljöpåverkan som är sex gånger så stor som Scenario B’s 
miljöpåverkan i. I Scenario A är det ingen skadekategori som sticker ut utan samtliga har 
ett viktat värde på 0,05 till 0,07 Ecopoints. I Scenario B ligger de viktade skadekategori-
erna på 0,01 till 0,02 Ecopoints. 

5.3 Känslighetsanalys 
I den tidigare studien Larsson et al. (2009) gjordes det en känslighetsanalys. Analysen 
innefattade ett scenario med en halverad livslängd för Twister™-rondellen och även en 
ökad omfattning transporter av rondellen. I studien tillämpades även en försiktighetsprin-
cip som innebar att framställningen av Twister™-rondellen antogs förbruka mer jungfru-
liga råvaror än vad som sker i verkligheten. Denna försiktighetsprincip grundade sig i att 
minska ifrågasättandet av resultatet, då Twister™-metoden visade en klart mindre miljö-
påverkan än golvvårdsmetoder som innefattar polish (och i studien även vax). Känslig-
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hetsanalysen visade att Twister™-metodens miljöpåverkan inte berördes nämnvärt i jäm-
förelse mot de andra golvvårdsmetoderna. Twister™-metoden hade således en klart lägre 
miljöpåverkan även då förutsättningarna i beräknandet förändrades till det sämre. Det har 
därför inte setts som nödvändigt att utföra en känslighetsanalys i denna studie i och med 
denna tidigare LCA studies resultat. 
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6 Livscykelkostnadsanalys – Mål och 
omfattningsbeskrivning 

Detta kapitel innehåller en beskrivning av hur genomförandet av LCC:n. Alla inköpspri-
ser och kostnadsuppgifter kommer ifrån LV (Mattfolk, 2009). 

6.1 Beräknande av Livscykelkostnad 
Med LCC kartläggs de kostnader som uppkommer under en produkts/tjänsts hela livscy-
kel. Denna studie använder sig av de kostnader, som LV har i dagsläget då de utför golv-
vård vid Campus Valla och Campus US.  

Beräkningarna har utgått från Scenario B, då Twister™-metoden används. Detta innebär 
att kostnaden för Scenario A (CAtot) kan beräknas genom att kostnaden för förbruk-
ningsmaterial och periodisk skötsel för scenario A adderas till kostnaden för Scenario B 
(CBtot) samtidigt som kostnaderna för scenario B’s förbrukningsmaterial tas bort. 
Ekvation 2 beskriver detta: 

Ekvation 2. Beräknande av livscykelkostnaden i Scenario A 

 gsmaterialFörbrukninCtotCunderhållPeriodisktCgsmaterialFörbrukninCtotC BBAAA −++=  

6.2 Funktionell enhet 
För att kunna jämföra och analysera skillnaderna mellan olika typer av tjänster och pro-
dukters kostnader används ett systemperspektiv och en funktionell enhet som beskriver 
den funktion som ska jämföras. Den funktionella enheten i denna studie är; att hålla en 
korridorgolvs yta på en m2 ren under ett års tid. 

6.3 Avgränsningar 
Kostnaderna för den periodiska skötseln inkluderar inte vatten och energiåtgången då de 
anses som ringa. Kostnader för resthantering, t ex säker hantering av kemikalieresterna 
som uppkommer i scenario A är inte medräknade.  

Det har i studien även bortsätts från eventuella räntekostnader. 
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7 Livscykelkostnadsanalys – Inventering 
I detta kapitel redovisas de olika kostnaderna som uppkommer för respektive scenarios 
aktiviteter. I Figur 3 visas de olika direkta aktiviteter och produkter som respektive golv-
vårdsmetod kräver. 

 

Figur 3. Direkta kostnader kopplade till de aktiviteter och produkter som behövs i 
respektive scenario. 

7.1 Scenario A 
Förbrukningsmaterialet som Scenario A kräver till skillnad mot Scenario B innefattar 
kostnaden för en skurrondell. Scenario A kräver också att golvet en gång om året uppgra-
deras genom periodiskt underhåll, dvs att gammal polish tas bort och ny appliceras. Det 
har av författaren antagits att frekvent skötsel utförs var tredje arbetsdag (ett år har 260 
arbetsdagar). 

7.1.1 Skurrondell 
Den skurrondell som behövs vid den frekventa skötseln antas ha en livslängd på 22 000 
m2/st. Det har inte beräknats några kostnader för eventuell tvättning av skurrondell. Skur-
rondellen köps in till en kostnad på 108 kr/st. Detta ger en kostnad på 0,43 kr/m2 årligen 
(se Beräkning 2). 
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Beräkning 2. Kostnad för en skurrondell under ett år. 

]/[43,0]/[
3

260
]/[00022

]/[108 2
2 årligenmkrårgånger

stm
stkr

=×  

7.1.2 Polish och polishbort 
Det polishbehandlade golvet antas behöva periodiskt underhåll en gång per år. Detta sker 
genom att polishen tas bort med polishbort, som appliceras med en skurmaskin. Det krävs 
ingen specifik skurmaskin för själva processen då skurmaskinen rengörs efteråt och där-
efter kan användas som vanligt. Efter att polishen avlägsnats läggs ny polish ut med hjälp 
av en mopp. Genom att moppen används till polishläggning går den inte att använda som 
vanlig mopp. Däremot kan moppen återanvändas till polishläggning när det blir aktuellt 
igen. 

Kostnaderna för den periodiska underhållet är beräknade utifrån de kemikalier som an-
vänds och en allmän kostnad för själva momentet. Kostnadsuppgifterna kommer från LV. 
Kostnaden för kemikalier är 100 kr/liter för polishbort och 62 kr/liter för polish. En liter 
av vardera kemikalien räcker till en yta på 30 m2. Detta ger en kostnad per m2 motsvaran-
de 3,33 kr/m2 för polishbort och 2,06 kr/ m2 för polish. Kostnaden för själva momentet 
uppskattas av LV till 30 kr/m2. Detta ger en total kostnad för den periodiska underhållet 
på 35,39 kr/m2. 

7.1.3 Summa för Scenario A 
Utifrån Ekvation 2 beräknas kostnaden för Scenario A till 195,00 kr/m2. För själva uträk-
nandet se Beräkning 3. Kostnaden för Scenario B framgår i avsnitt  7.2. Kostnaden för 
själva Twister™-rondellen framkommer i Beräkning 4 i avsnitt  7.2.1. 

Beräkning 3. LCC för Scenario A 

][kr/m 195,00]kr/m[45,2]kr/m[62,161]kr/m[39,35]kr/m[43,0 22222 =−++
™−+ rondellTwisterBScenarioPolishbortPolishlSkurrondel

 

7.2 Scenario B 
I dagsläget arbetar LV efter IPTE. Det pris som LV har mot kund innefattar alla kostna-
der som uppkommer för att tillgodose funktionen rent golv, t ex kostnaden för Twister™-
metoden. För närvarande står LV för golvvården, men då det finns en risk att tjänsten går 
ut på budgivning har priset som LV har mot kund mörkats. Därav har prisuppgifterna 
modifierats. I dagsläget är kostnaden för golvvård enligt Scenario B 161,62 kr/m2 per år. 
Det bör påpekas att LV inte får vara vinstdrivande, vilket innebär att det pris som är mot 
kund enbart täcker utgifterna. Det har av författaren antagits att frekvent skötsel utförs 
var tredje arbetsdag (ett år har 260 arbetsdagar). 
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7.2.1 Twister™-rondell 
Beräknandet av kostnad för Twister™-rondell syftar till att beräkna kostnaden för Scena-
rio A. Livslängden på en Twister™-rondell har av författaren uppskattats till 17 500 
m2/st. LV betalar i dagsläget 495 kr/st och detta ger en kostnad för Twister™-rondeller på 
2,45 kr/m2 och år (Beräkning 4). 

Beräkning 4. Kostnad för Twister™-rondell under ett år. 
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8 Livscykelkostnadsanalys – Resultat 
I Figur 4 jämförs de båda scenarierna utifrån totalkostnaden vari den traditionella försälj-
ningen, genom Scenario A är satt till att vara referensvärde. 

 

Figur 4. Jämförelse mellan Scenario A och Scenario B 

Resultatet visar att Scenario A har en högre årlig kostnad än Scenario B. Den totala kost-
naden i Scenario A uppgår till 195,00 kr/m2 jämfört med Scenario B:s 161,62 kr/m2. 

8.1 Känslighetsanalys 
En känslighetsanalys gjorts för att säkerställa resultatet och denna har som främsta syfte 
att verifiera kostnaderna i Scenario B. Då enbart Twister™-rondellen är förbrukningsma-
terial i Scenario B har Twister™-rondellens livslängd reducerats kraftigt för att se vilken 
inverkan rondellen har på scenariots totala kostnad. I känslighetsanalysen har Twister™-
rondellens livslängd minskats till 10 000 m2 respektive 5 000 m2. 

8.1.1 Resultat av känslighetsanalysen 
Resultatet av känslighetsanalysen visar att Twister™-rondellens livslängd till viss del på-
verkar den totala kostnaden. Resultatet befäster dock att Scenario B har lägre kostnad än 
Scenario A även då Twister™-rondellens livslängd kortas. Detta så länge som kostnaden 
för det årliga användandet av Twister™-rondell understiger kostnaden för periodiskt un-
derhåll i Scenario A. I Beräkning 5 och Beräkning 6 presenteras resultatet av känslighets-
analysen, utifrån en ökad kostnad orsakad av att Twister™-rondellens livslängd minskas. 
De båda kostnaderna kan jämföras med den för Scenario B uträknade kostnad för en 
Twister™-rondell som är på 2,45 kr/m2 och år. 
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Beräkning 5. Årlig kostnad för Twister™-rondell med livslängd 10 000 m2 
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Beräkning 6. Årlig kostnad för Twister™-rondell med livslängd 5 000 m2 
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9 Diskussion 
Detta kapitel är till för att förtydliga och klargöra de uppkomna resultaten. Utgångspunk-
ten för diskussionen är att först hantera LCA och LCC separat för att sedan sammanställa 
de båda resultaten. 

9.1 Livscykelanalysen 
I Larsson et al. (2009) diskuteras bland annat kemikaliers ekotoxicitet. I diskussionen 
framgår att golvvård med polish har en än högre miljöpåverkan än vad resultatet visar, 
vilket även gäller här. Detta då kemikalierna ekotoxicitet har ignorerats. Däremot är det 
svårt att veta hur pass mycket större miljöpåverkan i Scenario A skulle bli, om detta räk-
nades med. Utifrån att IPTE tillämpas finns det större möjlighet att utföraren av golvvård 
kan ändra teknik och metod utan att bryta mot upphandlingen. Detta medför att det snabbt 
kan ställas om till ny teknik som har lägre miljöpåverkan såsom Twister™-metoden. 

9.2 Livscykelkostnadsanalysen 
I den tidigare studien (Larsson et al., 2009) beräknades att frekvent skötsel ägde rum var 
tredje dag av årets 365 dagar. I denna studie har det valts att utgå ifrån det tidigare resul-
tatet, men då LCC:n är beräknad utifrån en användningsfrekvens som är lägre än detta går 
det att diskutera skillnaderna mellan förutsättningarna i respektive metod. Om LCC:n ut-
gått ifrån en likvärdig frekvens som i LCA skulle kostnadsökningen, som uppkommer då 
det periodiska underhållet sker, påverka scenario A till det sämre. Samtidigt visar käns-
lighetsanalysen i LCC:n att ökad användningsgrad inte påverkar kostnaden i scenario B 
nämnvärt. 

Vid beräknandet uppkom det att den större skillnaden mellan de båda golvvårdsmetoder-
na, som i och med förutsättningarna i scenarierna jämförs, kom från det periodiska un-
derhållet. Det bör tilläggas att den kostnad som uppskurning av ett polishbehandlat golv 
och därefter applicering av ny polish inte innefattar den tid då lokalen inte kan användas. 
Då Twister™-metoden är enklare att använda än polish uppkommer tidsvinster och 
minskade kostnader. Detta gäller både utbildning av personal och då personalen ska han-
tera kemikalierna. 

9.3 Arbetsmiljö 
I Larsson et al. (2009) diskuteras även arbetsmiljö. Överförs den diskussionen till denna 
studie blir resultatet att Scenario A är betydligt hälsofarligare än Scenario B. Detta främst 
på grund av kemikalieanvändning vid det periodiska underhållet, som vid själva applice-
ringen kan vara hälsofarliga för användaren att komma i direkt kontakt med. Både under 
det periodiska underhållet och efter kan även hälsofarliga partiklar från de kemiska pro-
dukterna som använts virvla upp och cirkulera i inomhusluften. Den förstnämnda arbets-
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miljöaspekten har bekräftats i denna studie av LV (Mattfolk, 2009). Arbetsmiljöfördelar-
na beträffande inomhusluften gäller även de kunder (övrig personal och studenterna på 
Linköpings Universitet) som vistas i lokalerna. Denna vinst är svår att bedöma, både mil-
jömässigt och kostnadsmässigt. 

9.4 Jämförelse mellan scenarier med både Livscykelanalys och 
Livscykelkostnadsanalys 

För att dra slutsatser både utifrån LCA och LCC har det gjorts en sammanställning där de 
båda resultaten presenteras. Sammanställningen är redovisad i Figur 5. För att resultaten 
av de båda metoderna ska åskådliggöras tydligt presenteras de i procent, baserat på det 
alternativ som har störst miljöpåverkan. Därmed redovisas enbart den totala miljöpåver-
kan i LCA och själva nedbrytningen till skadekategorier utlämnas.  

 

Figur 5. Jämförelse med LCA och LCC 

Resultatet av jämförelsen visar att Scenario B har lägre miljöpåverkan och kostnad än 
Scenario A. Främsta skillnaden kommer ifrån att den traditionella försäljningen är fast 
vid befintliga metoder, medan IPTE har bättre möjlighet att anpassa sig till nya metoder 
såsom Twister™-metoden. 
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10 Slutsats 
Denna studie visar att dagens situation, då LV tillhandahåller golvvård genom IPTE, för 
institutionerna vid Linköpings Universitet vid Campus Valla och Campus US, är bättre än 
ifall traditionell försäljning av golvvård skulle tillämpas. Den största vinsten ligger i att 
LV själva kan välja den golvvårdsmetod, i detta fall Twister™-metoden, som behövs för 
att tillhandahålla ett rent golv. Fördelarna medför lägre miljöpåverkan och kostnader både 
för LV och för övriga delar på Linköpings Universitet. 
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