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Sammanfattning 

Denna rapport redovisar ett förslag till klassifikation av allmänna egenskaper hos 
system med exempel på tillämpning för egenskaper hos byggobjekt, samt med re-
flektioner över tillämpningar inom IFC-standarden. Arbetet har utförts inom ra-
men för projektet ”Implementering av produktmodeller” i samverkan med projek-
tet ”Klassifikation av byggnadsverk och utrymmen” båda tillhöriga det nationella 
FoU-programmet IT Bygg och Fastighet 2002. Bakgrunden är behovet av teore-
tiskt grundad systematik för hantering av egenskaper bl a vid anpassning av IFC 
till svenska förhållanden. 

En direkt tillämpning av klassifikationen kan göras i listor med egenskaper ge-
mensamma för flera byggobjekt, t ex IFCs Property List samt i sammanställning-
ar av egenskaper ur olika aspekter som miljö och montage. Principer för redovis-
ning av egenskaper bör tas fram för specifika objekt, för IfcPropertySet, samt för 
objekt i olika programvaror.  

Nyckelord: attribut, byggprocess, egenskaper, klassifikation, fastighetsförvaltning 

English summary 

This report presents a proposal for classification of general properties of systems 
with examples of application to properties of construction objects, including re-
flections on its application in the IFC standard. The investigation has been carried 
out as part of the project “Implementation of product models” in co-operation 
with the project “Classification of construction entities and spaces” both belong-
ing to the national R&D-program IT Construction and Real Estate 2002. The 
background is the need for a theoretically based systematic for properties, among 
others for adaptation of IFC to the Swedish context. 

A direct application of the classification can be made in property lists like the IFC 
Property List, and in compilations of properties from different aspects like envi-
ronmental and assembly. Principles should be developed for property accounts 
for specific objects, for IfcPropertySets, and for properties of objects in different 
software applications. 

Keywords: attributes, classification, construction, facilities management, properties 
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1. Inledning 

På initiativ av det nationella FoU-programmet IT Bygg och Fastighet 2002, 
ITB&F, görs en omfattande insats för att utveckla IFC för svensk tillämpning. 
IFC är en internationell standard för överföring av information i byggproduktmo-
deller mellan informationssystem. IFC, Industry Foundation Classes, utvecklas av 
International Alliance for Interoperability, IAI, en medlemsbaserad global intres-
seorganisation (IAI 2002). Standarden utvecklas genom projekt som finansieras 
av medlemmarna.   

Den svenska insatsen består i att testa tillämpbarheten av IFC och bedöma beho-
vet av vidareutveckling och anpassning till svenska förhållanden, internationella 
standarder samt till praxis inom branschen. ITB&F-projektet ”Implementering av 
produktmodeller baserade på IFC och BSAB” ingår i denna satsning. 

Från och med hösten 2001 och det följande året till hösten 2002 genomför Im-
plementeringsprojektet ett antal prototyper och pilotprojekt. I dessa projekt skall 
utvecklas och prövas metoder för att med IFC-standarden strukturera och överfö-
ra information i olika typiska tillämpningar i svenska byggprojekt. Därvid skall 
IFC anpassas till svensk praxis och lagstiftning, så att dagens informationsstruk-
turer och de som håller på att utvecklas t ex inom FI 2002 utan större anpassning 
kan användas. 

Överföring av information mellan system ställer krav på gemensamma standarder 
avseende både datatekniska format och semantiskt innehåll. För standardisering-
en av det semantiska innehållet tillämpas och testas IFC och det svenska BSAB-
systemet. Informationsöverföringen avser dels byggobjekt, (infrastrukturella en-
heter, byggnadsverk och deras delar, samt resurser), och dels deras egenskaper. 
Testerna avser att översätta, dels mellan IFC-objekt och motsvarande BSAB-
klasser, och dels mellan IFC-egenskaper och svenska egenskapsbegrepp.  

För en effektiv hantering av information om egenskaper hos byggobjekt i t ex 
allmänna egenskapslistor eller i objektspecifika redovisningar är det nödvändigt 
att kunna kategorisera egenskaperna. Inom IFC finns t ex IFC Property List där 
samtliga egenskaper som definierats inom IFC-standarden förtecknas, samt Ifc-
PropertySet som är en användardefinierad uppsättning egenskaper som associeras 
till en IFC-entitet. Varken IFC eller BSAB-systemet har någon fastställd klassifi-
kation för egenskaper. Det finns ett antal svenska utredningar utförda i anslutning 
till BSAB-systemet men det har saknats en teoretiskt grundad systematik.  

2. Projektet 

Inom projektet ”Implementering av produktmodeller baserade på IFC och 
BSAB” avser man testa anpassning av IFC till svenska förhållanden så att till-
lämpbarheten kan prövas i olika prototyper och pilotprojekt. I delprojektet ”Sve-
rigeanpassning” har utarbetats ett förslag till en teoretiskt grundad systematik för 
egenskaper att tillämpas både i utvecklingsarbetet med BSAB-systemet, och för 
att strukturera information om egenskaper bl a med tillämpning inom IFC-
standarden.  

 

Klassifikation av egenskaper 9 (35 



Denna rapport redovisar ett förslag till klassifikation av allmänna egenskaper hos 
system med exempel på tillämpning för byggobjekt, samt med reflektioner över 
tillämpningar inom IFC-standarden. Utgångspunkt har tagits i allmän egenskaps-
teori och systemteori. Resultatet har relaterats till ett urval tidigare arbeten inom 
systematik för egenskaper för byggandet.  

Arbetet har utförts av Professor Anders Ekholm, Projekteringsmetodik, Institu-
tionen för Byggande och Arkitektur, LTH.  

Projektet har genomförts i samverkan med projekten ”Klassifikation av Bygg-
nadsverk och Utrymmen” och ”Förvaltningsinformation 2002” båda finansierade 
av ITB&F.  

Arbetet med klassifikation av egenskaper har även rapporterats i slutrapporten till 
huvudstudien i projektet ”Klassifikation av Byggnadsverk och Utrymmen” (Ores-
ten m fl 2002), och som en konferensrapport på engelska till  CIB W78 ”IT in 
Construction” i Århus, juni 2002 (Ekholm 2002). 
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3. Klassifikation av egenskaper hos byggobjekt 

Behov av systematik 

I alla sammanhang där redovisning av en produkt är aktuell, t ex i miljödeklara-
tioner, produktkataloger och databaser och produktbibliotek i CAD-tillämpningar 
återfinns behovet att strukturera informationen om produktens egenskaper. Som 
ett led i förarbetena till den internationella standarden för byggklassifikation ISO 
12006-2 utarbetades en s.k. ”Technical Report” ISO/TR 14177 som framhåller att 
en klassifikation av egenskaper behöver utvecklas för att stödja en sund utveck-
ling av informationssystem (ISO 2001 och ISO 1994).  

I olika pågående FoU-projekt har behovet av klassifikation av egenskaper upp-
märksammats, t ex inom FoU-programmet IT Bygg och Fastighet 2002 i projek-
ten ”Förvaltningsinformation 2002” (Svensson m fl 2000) och ”Klassifikation av 
byggnadsverk och utrymmen, huvudstudie” (Häggström m fl 2001 och Oresten m 
fl 2002). Behovet av klassifikation av egenskaper är kanske som mest uppenbart 
vid Internet-baserad sökning efter byggvaror där egenskaper är en nyckelfaktor 
(Engdahl 2001). I seminarieserien ”Nordic product libraries” organiserad av Nor-
diska IAI, har behovet av en gemensam struktur diskuterats för redovisning av 
egenskaper, för användning i IFC’s attributlistor och i PropertySets för IFC-
objekt. Forskningen om CAD för tidiga skeden av projekteringen har uppmärk-
sammat att sådana CAD-system bör vara egenskapsorienterade snarare än klass-
orienterade (Garrett and Hakim 1994, Ekholm och Fridqvist 1998 och Fridqvist, 
Hendricx och Leeuwen 2001). Alla dessa exempel ställer krav på en systematik 
för egenskaper. 

Denna rapport redovisar ett förslag till klassifikation av allmänna egenskaper hos 
system och tillämpningen på byggnadsverk och utrymmen. Bakgrunden är ett do-
kumenterat behov av klassifikation uttryckt i internationella sammanhang inom 
byggandet som ISO och IFC och i nationella system som BSAB, för användning i 
klassifikationssystem produktbibliotek och olika programapplikationer. Syftet har 
varit att klargöra principerna för klassifikationen, inte att utarbeta klassifikations-
tabeller. 

Systemteoretisk grund 
Den teoretiska grunden för arbetet baseras i huvudsak på Mario Bunges verk, 
främst hans ”Treatise on Basic Philosophy” (Bunge 1974, m fl). Bunges arbeten 
har valts som ramverk eftersom de på ett föredömligt sätt förenar en konsistent 
helhetssyn och samtidigt kritiskt relaterar till de skilda positioner som återfinns 
inom vetenskapsteorin.   

Objekt och deras egenskaper 

Konkreta och abstrakta objekt  
Objekt definieras allmänt som konkreta eller abstrakta föremål för tankar, känslor 
eller handlingar. Objekt karakteriseras av egenskaper. Abstrakta objekt som käns-
lor eller tankar har ingen konkret existens, de är mentala konstruktioner med ab-
strakta egenskaper (Bunge 1977:58), medan icke-mentala, dvs konkreta, objekt 
eller ting har konkreta egenskaper. Det är praktiskt att skilja mellan objektet och 

Klassifikation av egenskaper 11 (35 



dess egenskaper, t ex i samband med en vetenskaplig undersökning eller design. 
Denna åtskillnad som avspeglas i språkets ordklasser substantiv, verb och adjek-
tiv, eller satslärans subjekt och predikat, är renodlat begreppsmässig och motsva-
ras inte av materiella förhållanden. Objektet är sina egenskaper, utan egenskaper 
finns det inte.  

Begrepp  
Begrepp är abstrakta objekt. De kan sägas vara tänkandets byggstenar och kan re-
lateras till andra objekt, abstrakta eller konkreta. Begrepp uttrycks med termer. 
Relationerna mellan term, begrepp och objekt kan redovisas som i Fig. 1. En term 
eller tecken, betecknar ett begrepp. Begreppet refererar till objektet, som även 
kallas referent. Begreppet relaterar till en bestämd kontext. Kontexten är det äm-
nesmässiga sammanhang i vilket begreppet skall förstås, t ex byggnadsteknik el-
ler religion. Ett begrepp kan även representera en egenskap hos objektet (Bunge 
1974a:83). Ett exempel är ”u-värde” som refererar till en väggkonstruktion och 
som representerar dess värmeisolerande egenskap. Begrepp som refererar till ob-
jekt som helhet kallas också klasser, medan begrepp som representerar objektets 
egenskaper kallas attribut. Se även avsnittet om Klassifikation.   

 

 
Figur 1. Relationen mellan tecken, begrepp och objekt 

Definition 
En definition är en beskrivning av meningen hos begrepp (Bunge 1974b:174). I 
definitionen anges objektets karakteristiska egenskaper. Eftersom ett objekt kan 
ha obegränsat många egenskaper kan definitionen inte omfatta samtliga utan en-
dast ett urval karakteristiska egenskaper utifrån ett särskilt syfte.   

En beskrivande definition brukar också benämnas intentionell (Suonuuti 1997). 
Beskrivande definitioner kan avse både klasser och attribut. Om definitionen av 
attributet ”gul” konstrueras på detta sätt kan den lyda: ”kulör hos ljus med våg-
längden xx” I definitionen anger ”kulör” närmaste grövre klass av egenskap. At-
tributet ”våglängd xx” skiljer den gula kulören från ljus med andra våglängder.  

Definitionen består av klasser och attribut som beskriver objektets egenskaper. 
Definitionen talar först om den övergripande kategori som objektet tillhör, d.v.s. 
närmast grövre klass enligt samma indelningsgrundande syfte. För att skilja mel-
lan olika objekt i denna grövre klass anges därefter särskiljande egenskaper. Ob-
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servera således att en definition inte beskriver ett objekts alla egenskaper och inte 
ens de karakteristiska utan endast övergripande kategori och särskiljande. 

Primära och sekundära egenskaper 
Naturvetare och filosofer som Galilei, Newton, Descartes och Locke skilde mel-
lan primära och sekundära egenskaper. Tingens primära egenskaper existerar 
oberoende av ett upplevande subjekt medan de sekundära egenskaperna upp-
kommer i relationen mellan tinget och subjektet. Sekundära egenskaper upplevs 
genom våra sinnen t ex kulör, ljudstyrka och yttre form eller gestalt. Tingens 
primära egenskaper benämns här materiella, medan de sekundära benämns kultu-
rella. Se Figur 2. 

 
Figur 2. Grundläggande kategorier av  egenskaper.  

Sekundära egenskaper i en något vidgad mening kan sägas vara människans före-
ställningar om tingen (ibid:67). Denna typ av egenskaper innefattar inte bara 
egenskaperna så som de upplevs genom våra sinnen utan även de som vi kan slu-
ta oss till genom förnuftet, t ex vetenskaplig kunskap. 

Utsagor som syftar till att beskriva tingens materiella egenskaper, på ett sätt som 
är oberoende av betraktaren, benämns objektiva (Bunge 1983a:155). De kan vara 
sanna eller falska beroende på deras överensstämmelse med de materiella egen-
skaperna. Vid fördjupade studier och med ökad kunskap kan tidigare sanna före-
ställningar anses vara falska eller i behov av komplettering. Utsagor som syftar 
till att beskriva tingens kulturella egenskaper är subjektiva om de beror av indivi-
den, och intersubjektiva om de baseras på konventioner i ett socialt system. Sub-
jektiva utsagor skiljer sig från objektiva genom att inte syfta till att beskriva ting-
ens materiella egenskaper. Subjektiva egenskaper är därför varken sanna eller 
falska. 

System och deras egenskaper 
Ett system är ett komplext ting sammansatt av ömsesidigt påverkande delar, med 
en omgivning som påverkar eller påverkas av systemet. Systemets struktur är 
mängden av alla dess relationer. Se Figur 3. Systembegreppet gör det möjligt att 
på allmänt sätt beskriva ett ting och dess egenskaper. Det som gäller system gäll-
er även byggnadsverk och utrymmen. 

 
Figur 3.  System med sammansättning, omgivning och relationer 
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Egenskaper hos system kan indelas i inre och ömsesidiga (Bunge 1977:65). Inre 
egenskaper ägs av objektet ensamt medan ömsesidiga egenskaper uppkommer 
genom relationer mellan systemet och dess omgivning. Exempel på inre egen-
skaper är systemets sammansättning av delar och dessas resulterande egenskaper 
som massa och material, t ex gipsskivor på stålreglar, samt egenskaper som fram-
kommer i relationen mellan delarna, t ex densitet, aggregationstillstånd och yt-
struktur. Även händelser som krympning, utvidgning, strålning, emission och 
nedbrytning är inre egenskaper.  

Systemets inre egenskaper är grundläggande för dess ömsesidiga egenskaper. 
Bunge skiljer mellan tre typer av ömsesidiga egenskaper. De uppkommer i rela-
tionerna mellan: 
− objekt och omgivning,  
− objekt och referensram 
− objekt och subjekt  

Egenskaper i relationen objekt - omgivning  
En funktion är en ömsesidig egenskap baserad på relationen mellan ett ting och 
dess omgivning. Funktioner påverkar tillståndet hos de relaterade tingen. De inre 
egenskaperna är grundläggande för systemets funktioner, t ex hög porositet och 
täthet för gaser är en förutsättning för den värmeisolerande funktionen.  

Givet en bestämd omgivning kan man behandla en funktion som en inre egenskap 
hos tinget fastän det egentligen är hos systemet inklusive omgivning. Ett exempel 
är tyngden hos ett föremål som är beroende av gravitationen men som i vardagli-
ga sammanhang kan betraktas som en inre egenskap hos föremålet. Många av de 
egenskaper som tillskrivs ett ting, t ex brandhärdighet, värmemotstånd eller bul-
lerdämpning, är funktioner som förutsatt en bestämd omgivning kan behandlas 
som inre egenskaper. I denna rapport behandlas dessa funktioner som inre egen-
skaper hos byggnadsverk och utrymmen.  

Byggnadsverk har funktioner som utnyttjas av brukare eller utrustning vid ut-
övande av aktiviteter. Funktioner hos byggnadsverk brukar indelas i tre huvudka-
tegorier, bärande, avskiljande och mediaförsörjande. Olika byggnadsverk skiljer 
sig åt avseende bl. a. dessa egenskaper.  

Brukarnas aktivitet ger ofta namn åt byggnadens eller utrymmets funktion, t ex 
skola vid aktiviteten undervisning eller kök vid aktiviteten matlagning. Bygg-
nadsverkets egentliga funktion är inte skola eller kök utan de bärande, avskiljande 
och mediaförsörjande funktioner som tillsammans med andra egenskaper t ex 
rumsliga, möjliggör brukarens aktivitet. Beteckningen efter aktivitet ger en anty-
dan om de inre egenskaper som byggnadsverket eller utrymmet har. Aktiviteten 
är en funktion som på motsvarande sätt kan behandlas som en inre egenskap hos 
brukaren.  

De kompositionella egenskaperna hos ett system är oberoende av omgivningen. 
Att ett föremål är konstruerat av gipsskivor på stålreglar, eller har en viss geomet-
risk form är oberoende av omgivningen. Dessa inre egenskaper är grundläggande 
för tingets funktioner. 

Egenskaper i relationen objekt - referensram 
En jämförelseegenskap baseras på en icke-påverkande relation mellan ett ting och 
en referensram. En referensram är ett ting med egenskaper som tjänar som ut-
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gångspunkt för jämförelse. Rum, tid, hastighet, hårdhet och temperatur uppmätt i 
°C, är exempel på sådana jämförelseegenskaper.  

En rumslig relation definieras som en icke-påverkande åtskillnadsrelation mellan 
ting. Egenskaper som längd, bredd, höjd och volym är egenskaper relativt en 
rumslig referensram. Analogt med att en rumslig relation definieras som en åt-
skillnadsrelation mellan ting, så definieras tid som en åtskillnadsrelation mellan 
händelser. En referensram för tidmätning, t ex en klocka, kännetecknas av en re-
gelbunden process. 

Egenskaper i relationen objekt - subjekt 
De ömsesidiga egenskaper som uppkommer hos subjektet i relationen till ett ob-
jekt är varseblivningar och tolkningar av objektet, de är kulturella egenskaper. 
Varseblivningar, eller upplevelsemässiga egenskaper är aktiva ”avbildningar” av 
händelser i omgivningen och individens kropp men beror även på tidigare upple-
velser och idéer (Bunge 1979:154 och 1983a:35). 

Upplevelsemässiga egenskaper är subjektiva, de är personliga upplevelser hos ett 
subjekt. Upplevelsemässiga egenskaper kan indelas i sensoriska och introspekti-
va. De förra avser direkta sinnesintryck medan de senare baseras på reflektion 
över egna känslor. Exempel på sensoriska egenskaper är ljudstyrka, kulör och 
värme, medan bekvämlighet, skönhet och spänning är introspektiva egenskaper. 
Sensoriska egenskaper kan indelas efter objektets visuella form, färg, belysning, 
textur, taktila egenskaper och auditiva egenskaper (Hesselgren 1954). 

Upplevelsen av ett ting stannar inte vid varseblivningen utan är också beroende 
av begreppsbildningen och tänkandet. En särskild aktivitet vid tänkandet innebär 
att tolka, Bunge skiljer mellan två olika slags tolkning, epistemisk och semiotisk 
(Bunge 1974:1). Epistemisk tolkning innebär att subjektet via upplevelsen av ob-
jektet försöker erhålla kunskap om dess materiella egenskaper. Därför kan epis-
temiska egenskaper vara objektiva. Denna form av tolkning tillämpas såväl i var-
dagslivet som i vetenskapen. Man kan t ex beskriva objektet som system med de-
lar, relationer och omgivning.  

Semiotisk tolkning innebär att subjektet vid upplevelsen av objektet försöker nå 
kunskap om den information som objektet förmedlar betraktad som tecken i ett 
kommunikationssystem. Tecken tolkas som betydelsebärande objekt, snarare än 
som system. Tecken kan vara språkliga, t ex tidningar eller böcker, eller icke-
språkliga, t ex ljussignaler eller vägmärken. Semiotiska egenskaper är intersub-
jektiva och baseras på överenskommelser i ett socialt system.  

Egenskaperna i relationen objekt/subjekt kan sammanfattningsvis sägas vara 
− upplevelsemässiga egenskaper, dvs upplevelser och känslor relaterade till ett 

objekt  
− epistemiska egenskaper, dvs objektiva begrepp för egenskaper hos ett objekt 
− semiotiska egenskaper, dvs betydelser hos ett objekt. 

Figur 4 illustrerar dessa huvudkategorier av egenskaper. 
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Figur 4. Huvudkategorier av  egenskaper i relationen objekt-subjekt 

Egenskaper hos egenskaper 
Man måste skilja mellan de egenskaper som är gemensamma för en mängd objekt 
och de egenskaper som skiljer objekten i mängden från varandra. För en avgrän-
sad mängd objekt är de förra egenskaperna allmänna medan de senare är indivi-
duella eller specifika. Till de allmänna egenskaperna hos en mängd hus kan höra 
att de är byggda med någon form av  tegelkonstruktion. Individuella egenskaper i 
mängden kan vara typ av tegelkonstruktion, t ex fasadtegel och bärande tegelmur.  

Egenskaper kan vara enkla (grundläggande) och komplexa (härledda) (Bunge 
1977:83). De enkla egenskaperna är av typen massa, längd eller tidpunkt. Den bä-
rande egenskapen hos en balk är komplex och beror av balkens geometri och ma-
terialegenskaper bl a elasticitetsmodul. Lagar är relationer mellan egenskaper och 
som sådana också själva egenskaper (ibid:78). Relationen mellan belastningens 
massa och balkens höjd är lagmässig liksom relationen mellan husets energiför-
brukning, uppvärmd luftvolym och värmemotstånd i omslutande material. 

Egenskaper som kännetecknar ett ting som helhet kan benämnas övergripande. 
De övergripande egenskaperna är av två typer, resulterande (nedärvda) och fram-
kommande (emergenta eller gestaltegenskaper) (ibid:97). Resulterande egenska-
per hos en helhet är sådana som redan finns hos dess delar. Massan hos en bygg-
nad resulterar av byggnadsdelarnas massa, och väggens bredd av de ingående de-
larnas mått i motsvarande riktning. 

Framkommande egenskaper kan härledas ur delarnas egenskaper men återfinns 
inte hos dessa. En byggnad har den framkommande egenskapen att vara klimat-
skydd och innesluta en uppvärmd luftmängd. Något som byggnadsdelarna var för 
sig inte har eller gör. Framkommande egenskaper kan inte förklaras som summan 
av delarnas egenskaper. Däremot är de grundade i delarnas egenskaper.  

Egenskaper kan vara kvalitativa eller kvantitativa (ibid:68). En kvantitativ egen-
skap, t ex ”avstånd”, kan vara större eller mindre, medan en kvalitativ egenskap t 
ex ”bärande” antingen finns eller ej. Kvantitativa egenskaper kan representeras av 
attribut med en värderymd. 

Aspekt 
Med aspekt avses här en utvald mängd egenskaper. En aspekt väljs mot bakgrund 
av ett särskilt syfte. Den funktionella respektive den kompositionella aspekten 
svarar t ex mot behovet av kunskap om systemet i olika skeden av produktbe-
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stämningen. Funktionskrav tillhör en funktionell aspekt, medan en teknisk lös-
ning är en kompositionell aspekt.  

Den funktionella aspekten avser ömsesidiga egenskaper bl a funktioner, medan 
den andra aspekten avser inre egenskaper inklusive systemets delar, se Figur 5. 
Andra aspekter är t ex den rumsliga eller den tidsmässiga.  

 
Figur 5. Funktionell respektive kompositionell aspekt på ett system 

Den funktionella aspekten, också benämnd top-down, ger ingen entydig bestäm-
ning av vilka de kompositionella delarna av systemet är, eftersom en given kom-
position kan ha många olika egenskaper och vara del av många olika funktionella 
system. Den kompositionella aspekten på systemet kallas även bottom-up. Denna 
identifierar systemets delar och dessas relationer. En kompositionell aspekt på t 
ex ett byggnadsverk identifierar delar som ”murverk” och ”regelkonstruktion”. 
Den säger emellertid inget om dessa delars funktion, t ex om murverk är bärande 
eller utrymmesskiljande. 

Samma konkreta ting kan således betraktas ur olika aspekter och därför utgöra 
olika objekt. En del av ett byggnadsverk kan betraktas alternativt som byggdel, 
produktionsresultat eller inbyggnadsvara beroende på aspekt. De tre begreppen 
har då samma referent, men de avser olika egenskaper hos referenten. 

Bestämning av egenskaper 
Vid design bestäms egenskaper hos en möjlig artefakt. Upplevelsemässiga egen-
skaper som bekvämlighet och säkerhet kan tas som utgångspunkt för bestämning 
av funktionella egenskaper som klimatskydd och inbrottsskydd hos en byggnad. 
Grundläggande för dessa är funktioner som värmemotstånd och låsfunktion. Båda 
kan representeras av kvantitativa attribut, t ex ”u-värde” och ”uppbrytningstid”. I 
sin tur kan dessa egenskaper härledas ur värmeledningsförmågan hos de ingående 
materialen respektive hållfasthet och infästning av låssystemet.  

Klassifikation 
Processen att skilja mellan objekt resulterar i skapandet av sorter, t ex klassen 
byggnadsverk eller klassen idéer (Bunge 1979:165). Ett klassbegrepp i allmänhet 
refererar till ett objekt som helhet (Bunge 1974:15), medan ett klassbegrepp som 
specifikt representerar en egenskap hos ett objekt benämns attribut (Bunge 
1977:59). Ett exempel är”attributet ”hastighet”, ofta benämnt ’v’ som refererar 
till ett objekt i rörelse och representerar dess förflyttning per tidsenhet 

Klassifikation innebär att med utgångspunkt från ett syfte indela en samling ob-
jekt i ömsesidigt åtskilda delmängder. Mängderna rangordnas i en nivåordning 
där mängder i en högre nivå innefattar mängder i underliggande nivåer (Bunge 
1983:b). Att klassificera egenskaper hos objekt är i princip samma sak som att 
klassificera objekt eftersom urskiljandet av egenskaper är begreppsmässig och 
inte reell. Vid klassifikation utgår man från ett urval indelningsgrundande egen-
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skaper bestämda av klassifikationens syfte. Objekten kan ha andra egenskaper 
men dessa beaktas inte i klassifikationen. 

En klassifikationstabell är en strukturerad lista av klasser. Från en övergripande 
grov indelning görs successivt en underindelning med allt högre finhetsgrad. I 
varje nivå är indelningen uttömmande, det får inte finnas några oklassificerade 
objekt, och varje objekt får tillhöra endast en klass. Ett objekt som klassificerats i 
en finare klass har också alla de egenskaper som kännetecknar de grövre klasser-
na i samma hierarki. Figur 6 visar ett exempel på den relation mellan klasser och 
klassificerade objekt som tillämpas i en klassifikationstabell.  

 
Figur 6. Relationer mellan klasser och klassificerade objekt  

I praktisk tillämpning, t ex BSAB-systemet för byggklassifikation, kan klassi-
fikationen ner till en viss finhetsgrad vara av gemensamt intresse för en hel 
bransch. Inom ett specifikt företag kan ytterligare finhetsgrader vara väsentliga 
och kan göras som en specialisering av de branschgemensamma klasserna. 

Förslag till klassifikation av egenskaper hos konkreta system 

Materiella egenskaper  
Materiella egenskaper hos konkreta system är oberoende av mänsklig upplevelse 
men kan representeras på ett sant sätt av objektiv begreppsmässig kunskap. In-
delningsgrund för egenskaper på första nivån utgår här från systemteorins åtskill-
nad mellan å ena sidan ömsesidiga egenskaper, grundade i yttre relationer till 
omgivningen, och å andra sidan inre egenskaper som innehas av systemet självt. 
Vidare görs en åtskillnad mellan bindande och icke-bindande relationer. De tre 
huvudkategorierna kan benämnas Funktionella, Jämförande och Kompositionella. 

1 Funktionella (ömsesidiga egenskaper baserade på bindande relationer till 
omgivningen). 
Funktionella egenskaper grundas på bindande relationer till omgivningen. Till 
denna kategori hör funktioner, inklusive biverkningar och miljöpåverkan gent-
emot omgivningen.  

2 Jämförande (ömsesidiga egenskaper baserade på icke-bindande relatio-
ner till omgivningen) 
Jämförande egenskaper grundas på icke-bindande relationer till referensra-
mar, t ex läge, geometri och temporala egenskaper t ex tidpunkter för tillverk-
ning och tagande i bruk, takt, rytm och fart.  

3 Kompositionella (inre egenskaper baserade på delar och relationer mellan 
delar) 
Kompositionella egenskaper är inre egenskaper hos systemet, t ex material, 
massa, densitet, ytstruktur och inre processer. Även systemets delar kan sägas 
känneteckna systemet men de är ting och inte egenskaper hos ting.  
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Kulturella egenskaper  
Kulturella egenskaper hos ett system är de upplevelser och tankar hos ett subjekt 
som avser systemet men som inte syftar till att representera dess materiella egen-
skaper. Dessa egenskaper benämns subjektiva. Subjektiva egenskaper som delas 
av flera benämns intersubjektiva. 

Indelningsgrund för de kulturella egenskaperna på första nivån är om egenska-
perna huvudsakligen avser individens varseblivning eller om de är bestämda av 
konventioner i ett socialt system, d v s upplevelsemässiga respektive semiotiska 
egenskaper. Upplevelsemässiga egenskaper kan indelas i sensoriska och intro-
spektiva. De förra avser direkta sinnesintryck medan de senare baseras på reflek-
tion över egna känslor. Semiotiska egenskaper kan indelas i symboliserande och 
administrativa. De förra möjliggör att systemet tolkas som symbol, ett menings-
bärande tecken, för ett annat ting, medan de senare tillskrivs systemet av admi-
nistrativa skäl, t ex för identifikation, benämning, beskrivning eller värdering. 
Pris, bytesvärdet hos ett system, är en administrativ egenskap. 

 

4 Upplevelsemässiga (ömsesidiga egenskaper bestämda av individens var-
seblivning) 
Upplevelsemässiga egenskaper baseras på individens varseblivning av syste-
met. Varseblivningarna kan vara både sensoriska och baserade på introspek-
tion. Exempel på de förra är kulör, ljudstyrka och ljushet, samt de senare är 
bekvämlighet, skönhet och säkerhet. 

5 Symboliserande (ömsesidiga egenskaper baserade på semiotisk tolkning 
av systemet)  
Symbolegenskaper uppkommer vid tolkning av tinget som symbol eller text, de 
är information i ett kommunikationssystem. Symbolegenskaperna kan indelas 
efter om tolkningen avser språkliga eller icke-språkliga tecken, böcker (ord) 
respektive vägmärken (bild) är exempel.  

6 Administrativa (ömsesidiga egenskaper som tillskrivs systemet i ett socialt 
sammanhang) 
Administrativa egenskaper är inte egenskaper hos tinget självt utan egenska-
per som tillskrivs tinget för att det skall kunna hanteras i ett socialt system. Hit 
räknas bl a ID, namn, klassifikation och pris, men även bruksanvisningar och 
egenskapsdeklarationer.  

Befintlig systematik för redovisning av egenskaper hos byggd miljö 

Kontrollistor för tekniska dokument 
Utredningen ”Kontrollistor för tekniska dokument” från Svensk Byggtjänst inne-
håller en sammanställning av egenskaper hos byggnadsverk, byggnadsdelar och 
varor. Den har utarbetats för att kunna användas som checklistor i samband med 
utredningar om egenskaper hos byggnadsverk, byggnadsdelar och varor Arbetet 
ansluter till tidigare svenska och internationella arbeten bl a CIB Master List 
1972 (Fors och Karlsson 1977).  

Redovisningen av egenskaper har indelats i två huvudgrupper: ”Funktionsförut-
sättningar” och ”Egenskaper hos material och konstruktioner”. Egenskaper i av-
snittet ”Funktionsförutsättningar” avses användas som underlag för krav på 
byggnadsverk, byggnadsdelar och varor, t ex i beskrivningar. Funktionsförutsätt-
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ningar är egenskaper som kan anges oberoende av en vald konstruktion, t ex ”be-
trädbarhet” eller ”inomhusklimat”. 

Huvudgruppen ”Funktionsförutsättningar” indelas i följande undergrupper:  
− Påverkningar på material och funktion. Avser omgivningens påverkan på 

byggnadsverk mm. 
− Materials och funktioners verkan på människor och miljö. Avser 

byggnadsverks mm påverkan på omgivningen. 
− Dimensionerande förutsättningar. Avser värden hos funktioner hos 

byggnadsverk mm och omgivningen.  
− Undergrupperna indelas i sin tur i följande huvudtyper av egenskaper:  
− Påverkningar på material och funktion 

 Statisk och dynamisk påverkan 
 Brand 
 Utomhusklimat 
 Inomhusklimat 
 Belysningsklimat 
 Akustiskt klimat 
 Skötsel och underhåll 

− Materials och funktioners verkan på människor och miljö 
 Hälsoskydd 
 Omgivningshygien 
 Trivsel 

− Dimensionerande förutsättningar 
 Mekanisk påkänning 
 Arbete, Energi 
 Effekt 
 Övriga dimensionerande förutsättningar  
 Biverkningar  
 Beständighet hos material och konstruktioner 

Egenskaperna i huvudgruppen ”Egenskaper hos material och konstruktioner” är 
de som påverkar byggnadsverks mm ”förmåga att svara mot av samhälle och in-
divid ställda krav och anspråk”. Dessa egenskaper kan betraktas som beroende av 
den valda konstruktionen. Förteckningen innehåller både funktionella och kom-
positionella egenskaper.  

Huvudtyperna är:  
− Allmänna tekniska begrepp och egenskaper 
− Hållfasthets- och stabilitetsegenskaper vid dynamisk och statisk belastning 

samt vid mekanisk påverkan 
− Egenskaper vid eld och brand 
− Aeromekaniska egenskaper 
− Hydromekaniska egenskaper 
− Termiska egenskaper och företeelser 
− Belysnings- och ljustekniska egenskaper 
− Akustiska egenskaper 
− Elektriska egenskaper och strålningsegenskaper 
− Reologiska egenskaper och företeelser 
− Korrosionsegenskaper 
− Speciella egenskaper hos apparater 
− Bieffekter. 
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Egenskaper tillhörande huvudgruppen ”Funktionsförutsättningar” är följdriktigt 
funktioner, med undantag för vissa under kategorin ”Övriga dimensionerande 
förutsättningar” t ex krav på dimensioner. Huvuddelen av egenskaperna tillhö-
rande huvudgruppen ”Egenskaper hos material och konstruktioner” är även dessa 
funktioner. Undantaget är den första kategorin ”Allmänna tekniska begrepp och 
egenskaper” som innehåller mått, aggregationstillstånd, ytstruktur mm.  

Egenskaper vid brand kan således dels uttryckas som ”Funktionsförutsättningar” t 
ex ”Rökutveckling” och ”Brandteknisk klassificering” och dels som ”Egenskaper 
hos material och konstruktioner” t ex ”Verkan av eld” och ”Motståndsförmåga 
mot brand”. Samma typ av egenskaper anges, i det förra fallet som krav på egen-
skaper oberoende av material och konstruktion och i det senare som uppvisade 
egenskaper hos olika material och konstruktioner.  

En anledning till att dubbla funktionslistor utarbetats kan vara att de skall kunna 
användas i olika skeden av produktbestämningen. I tidiga skeden kan funktionen 
eventuellt inte anges med bestämd värderymd. Då kan funktionen endast anges 
med ett kvalitativt attribut. När den tekniska lösningen valts kan funktionen pre-
ciseras och värderymden specificeras. Detta förklarar också inslaget av komposi-
tionella attribut i den senare typen av lista. Huruvida denna uppdelning är nöd-
vändig är inte möjligt att undersöka inom ramen för denna studie. 

CIB Master List 1993 
CIB Master List är den globalt mest kända, spridda och tillämpade egenskapsför-
teckningen (CIB 1993). CIB Master List 1993 heter egentligen ”CIB Master List 
of Headings for the Arrangement and Presentation of Information in Technical 
Documents for Design and Construction”. Rubrikerna är tänkta att användas i 
tekniska dokument som beskriver byggnadsverk och byggvaror i samband med 
projektering, produktion, bruk, och underhåll samt tillverkning och distribution. 

Den bör inte betraktas som en klassifikation, eftersom klasserna inte är åtskilda, 
utan som en rekommendation på uppställning av information i tekniska dokument 
som beskriver byggnadsverk och byggvaror i samband med projektering, produk-
tion, bruk, och underhåll samt tillverkning och distribution. Man kan betrakta 
Svensk Byggtjänsts Kontrollistor och CIB Master List som kompletterande var-
andra. Kontrollistor anger vilka huvudkategorier av egenskaper som är av intresse 
och CIB Master List anger hur egenskaper kan ställas upp på ett överskådligt och 
lämpligt sätt i publikationer och dokument. 

Huvudrubrikerna i CIB Master List med exempel är (egen översättning): 

 
0 Dokument Titel, upphovsman, information om publikationen 
1 Identifikation/Kort beskrivning Omfattning av produkter eller tjänster, varumärke, 

tillverkare/leverantör, identifierande information t ex material, avsedd användning, 
ytstruktur, tillverkningsmetod 

2 Krav Krav som produkten skall uppfylla avseende tekniska data, normer och standar-
der.  

3 Teknisk beskrivning Sammansättning, storlek, massa, kulör, mönster m fl.  
4 Prestanda Egenskaper hos produkten eller tjänsten vid bruk: hållfasthet; brand; tå-

lighet mot vatten, kemikalier, mögel, etc.; termiska, optiska, akustiska, elektriska; 
motståndsförmåga vid anfall; underhållskrav, varaktighet, säkerhet  

5 Projektering Teknisk och ekonomisk lämplighet, projekteringsanvisningar, restriktio-
ner och försiktighetsåtgärder, exempel på detaljer 

6 Byggplatsarbete Hantering, lagring, montering, anslutning, rengöring, skydd och 
andra åtgärder 
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7 Drift Information till brukare bl a hantering av byggnadsdelar som persienner, föns-
ter och säkerhetsutrustning; beställning och genomförande av tjänster och utrustning 

8 Underhåll, reparation, utbyte, rivning Information efter färdigställandet avseende 
rengöring, underhåll, service, reparation, utbyte och destruktion 

9 Leverans Paketering, transport och leverans; priser, försäljningsvillkor och annan 
affärs- och avtalsmässig information 

10 Tillverkare/Leverantör Information om tillverkares/leverantörs/importörs administ-
rativa och tekniska organisation 

11 Referensinformation Berörda publikationer t ex testresultat och installationsanvis-
ningar; referenser till andra publikationer med adresser till tillverkare/leverantörer 
av anslutande produkter och tjänster; platser där referensarbeten kan studeras. 

Rubrikerna är anpassade till olika behov. Under rubriken Dokument samlas in-
formation om publikationen, sk ”metadata”. Under Identifikation/Kort beskriv-
ning ges produktens namn samt en kort sammanfattning av funktion och teknisk 
lösning. Liksom Svensk Byggtjänsts Kontrollistor skiljer CIB Master List mellan 
Krav (requirements) och Prestanda (performance). 

Under Krav anges funktionella egenskaper med exempel hämtade från det Euro-
peiska Byggvarudirektivet (European Construction Products Directive) (Council 
Directive 89/106/CE 1988). Prestanda är funktionella egenskaper representerade 
av kvantitativa attribut. Under rubriken Teknisk beskrivning redogörs för kompo-
sitionella egenskaper som material. 

Övriga rubriker anger egenskaper som har bedömts vara relevanta för beskrivning 
av produkten t ex i samband med användning, leverans, montage och underhåll 
mm. Innehållet under dessa rubriker är av beskrivande och rådgivande karaktär t 
ex hur produkten skall hanteras och skyddas samt rekommendationer för dimen-
sionering med hänsyn till varierande funktionskrav.   

Sammanfattningsvis är CIB Master List inte en klassifikation utan dels beskrivs 
egenskaper ur olika aspekter, t ex hur de samverkar och vilka restriktioner de 
medför och dels ges en rekommendation för presentation av egenskaper. Man kan 
tänka sig andra aspekter som t ex miljöegenskaper vilka också skulle kunna be-
handlas under egen rubrik. Principerna från CIB Master List kan igenkännas i 
uppställningen av information i Svensk Byggkatalog som utges av Svensk Bygg-
tjänst (Svensk Byggtjänst 1998). 

ISO/TR 14177 
ISO/TR 14177 utarbetades som underlag för arbetet med den internationella stan-
darden för byggklassifikation ISO 12006-2 (ISO 1994). I appendix B6 i rapporten 
behandlas frågan om klassifikation av egenskaper. Attribut definieras som (egen 
översättning): ”Egenskaper och särdrag hos alla sorters fysiska objekt, inklusive 
byggvaror, produktionsresultat, byggdelar och hela byggnadsverk. Samma eller 
liknande egenskaper och särdrag tillämpas, där det är lämpligt, för utrymmen i 
och omkring byggnadsverk”. 

Som nämnts i inledningen till denna beskrivning rekommenderar utredningen 
”för att säkra en sund utveckling av informationssystem” bl a utveckling av en 
klassifikation av egenskaper. Man föreslår följande egenskaper av intresse som 
utgångspunkt för klassifikationen (egen översättning): 
− Prestanda 
− Funktion 
− Geometri 
− Läge 

Klassifikation av egenskaper 22 (35 



− Material 
− Pris 
− Produktionstider  
− Övriga attribut 

Med ”Prestanda” avses ”beteende hos objekt under påverkan av agenter”. ”Pre-
standa” tillhör kategorin funktionella egenskaper. För exempel på dessa egenska-
per hänvisar man till CIB Master List 1993 och ISO 6241:1984 ”Performance 
standards in building -- Principles for their preparation and factors to be conside-
red”.  

Med ”Funktion” avses ”den uppgift ett objekt skall eller avses uppfylla” t ex 
”transport”, ”industri”, ”kontor, handel”, ”sjukvård”, ”rekreation” etc. Dessa at-
tribut refererar till system sammansatta av både byggobjekt och brukare. Aktivi-
teterna, eller funktionerna, kännetecknar dessa system. I TR rekommenderas 
följdriktigt att dessa attribut skall användas för klassifikation av byggnadsverk 
vilket också gjorts i ISO 12006-2 (ISO 2001) och det svenska BSAB-systemet 
(Svensk Byggtjänst 1998). 

”Geometri” är en rumslig egenskap, den yttre gestalten hos ett objekt. ”Läge” av-
ser objektets lokalisering relativt andra objekt. Dessa båda tillhör klassen Jämfö-
rande egenskaper. 

”Materialegenskaper” beskriver ”ingående material och molekylär struktur” hos 
ett objekt. En hänvisning görs till CIB Master List 1993 och de materialegenska-
per som nämns där t ex ”vikt”, ”densitet” och ”ytstruktur”. Dessa är Kompositio-
nella egenskaper. Utöver dessa ingår här upplevelsemässiga egenskaper som ”ku-
lör”, ”mönster”, ”textur”, ”glans” etc. 

”Pris” beskriver kostnader för produktion, lagring, transport, montage, priser vid 
inköp och försäljning samt skattekostnader. Dessa egenskaper hör till kategorin 
Administrativa egenskaper.  

”Produktionstider” beskriver den tid som krävs för att tillverka, lagra, transporte-
ra eller montera objektet. Egenskaperna tillhör kategorin Jämförande egenskaper. 
Tabell 1 Jämförelse mellan egenskaper i ISO/TR14177 och i denna rapport 

ISO TR 14177  Förslaget i denna rapport 

Prestanda  Funktionella 

Funktioner (Klasser) - 

Geometri Jämförande/Geometri 

Läge  Jämförande/Läge 

Material  Kompositionella 

Material Upplevelsemässiga/Sensoriska 

Pris Administrativa/Pris 

Produktionstider Jämförande/Temporala 

Other attributes Administrativa  

- Symboliserande 

- Upplevelsemässiga/Introspektiva 
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Sist omnämns ”Övriga attribut” som ”identifikation”, ”villkor” m fl. Vikten av att 
även kunna ange status för informationen t ex ”krav”, ”projekterat” respektive 
”byggt” framhålls. Dessa egenskaper hör till klassen Administrativa egenskaper.  

En jämförelse mellan kategorierna i TR 14117 och denna rapport visas i tabell 1. 
De huvudkategorier av egenskaper som överensstämmer har placerats på samma 
rad i tabellerna 1, 2 och 3. Huvudsaklig överensstämmelse markeras med fet stil.  

Jämförelsen visar på en tydlig överensstämmelse i huvuddragen och förstärker 
hypotesen att den teoretiskt grundade uppdelningen i denna rapport är relevant 
för praktisk tillämpning. Bland egenskaperna som omnämns i ISO/TR14177 finns 
upplevelsemässiga egenskaper, t ex kulör och glans. Däremot saknas motsvaran-
de egenskaper som t ex trygg och bekväm, samt symboliserande egenskaper. Av-
saknaden av dessa egenskaper innebär att man inte kan uttrycka brukarnas käns-
lor inför ett objekt och hur dessa kan relateras till de materiella egenskaperna. 

Byggbranschens attributsystem 
Svensk Byggtjänst har gjort en utredning, finansierad av SBUF, benämnd ”Bygg-
branschens attributsystem” (Appelqvist m fl 1995). Utredningens förslag har ing-
en teoretisk grund utan bygger på analys av tidigare utredningar. Förslagen till 
kategorier av attribut har stora likheter med CIB Master List i utgåvan från 1983. 
För att kunna användas till samtliga byggobjekt, t ex byggnadsverk och utrym-
men, har utredningsförslaget kompletterat med attribut för Läge, Mängd, och Tid. 
Attributen Läge och Tid finns dock med i det förslag till kategorier som utarbeta-
des i ISO/TR14177. Denna publicerades året innan arbetet med Byggbranschens 
attributsystem färdigställdes. ISO-rapporten har inte omnämnts i utredningen el-
ler i referenserna. 

Åtskillnaden mellan Tekniska egenskaper och Beskrivande egenskaper i utred-
ningen kan förstås som en åtskillnad mellan kompositionella och funktionella 
egenskaper. Dock görs det inte konsekvent utan oklarheter finns, t ex placeras 
”betongklass” som beskrivande medan ”stålkvalitet” anses tillhöra de tekniska at-
tributen.  

Utredningen föreslår följande huvudindelning av attribut. För att underlätta för-
ståelsen har korta förklaringar hämtade ur originalrapporten bifogats: 
− Administrativa, används för identifiering 
− Tekniska, beskriver tillstånd, t ex material, ytbeskaffenhet  
− Mått, beskriver rumsliga storheter 
− Beskrivande, redovisar krav och bruksegenskaper 
− Kostnadsrelaterade, avser ekonomiska aspekter 
− Lägesrelaterade, lokaliserar objekt 
− Mängd, avser mängdberäkning i samband med kalkyler mm 
− Tidsrelaterade, avser tidsangivelse i samband med planering mm 
− Övriga, alla övriga attribut 

Förslaget till klassifikation av egenskaper i denna rapport och egenskaperna i 
Byggbranschens Attributsystem kan relateras till varandra enligt tabell 2. De hu-
vudkategorier av egenskaper som överensstämmer har placerats på samma rad. 
Huvudsaklig överensstämmelse markeras med fet stil. 

Beträffande egenskaperna läge, mått och tid är de av typen Jämförande. Mängd i 
betydelsen antal, är Administrativa egenskaper eftersom antal är en egenskap hos 
en mängd, som är ett abstrakt objekt. Upplevelsemässiga och symboliserande 
egenskaper saknas i Byggbranschens attributsystem. Upplevelsemässiga egen-
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skaper har störst användning i samband med dokumentation av brukarnas upple-
velse av en produkt. De måste grundas i egenskaper med mätbara värden hos 
produkten. Symboliserande egenskaper är den information som produkten för-
medlar vid tolkning som meddelande, t ex vägmärken eller reklamskyltar har 
symboliserande egenskaper. 
Tabell 2 Jämförelse mellan egenskaper i Byggbranschens attributsystem och i denna 

rapport 

Byggbranschens Attributsystem Förslaget i denna rapport 

Beskrivande attribut Funktionella 

Lägesrelaterade attribut Jämförande/Läge 

Mängdattribut Administrativa 

Tidsrelaterade attribut Jämförande/Temporala 

Måttattribut Jämförande/Geometri 

Tekniska attribut Kompositionella 

- Upplevelsemässiga 

- Symboliserande 

Administrativa attribut Administrativa 

Kostnadsrelaterade attribut Administrativa/Ekonomiska 

Övriga attribut Övriga  

Samma jämförelse kan göras mellan kategorierna i ISO/TR14177 och de i Bygg-
branschens attributsystem. Likheten är stor mellan dessa båda system. Se tabell 3.  
Tabell 3 Jämförelse mellan kategorier av egenskaper i ISO/TR14177 och Byggbran-

schens attributsystem 

ISO TR 14177  Byggbranschens Attributsystem 

Prestanda  Beskrivande attribut 

Funktion  - 

Geometri Måttattribut  

Läge  Lägesrelaterade attribut  

Material  Tekniska attribut 

Pris Kostnadsrelaterade attribut 

Produktionstider Tidsrelaterade attribut 

Övriga egenskaper Administrativa attribut 

- Övriga attribut 

- Mängdattribut 

BVL 
I ”Lagen om tekniska egenskapskrav på byggnadsverk m.m.”, BVL anges huvud-
typer av egenskaper hos byggnadsverk (SFS 1994). I 2§ anges att 
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”Byggnadsverk som uppförs eller ändras skall, under förutsättning av normalt 
underhåll, under en ekonomiskt rimlig livslängd uppfylla väsentliga tekniska 
egenskapskrav i fråga om 

 
1 bärförmåga, stadga och beständighet 
2 säkerhet i händelse av brand  
3 skydd med hänsyn till hygien, hälsa och miljö  
4 säkerhet vid användning 
5 skydd mot buller  
6 energihushållning och värmeisolering  
7 lämplighet för avsett ändamål 
8 tillgänglighet och användbarhet för personer med nedsatt rörelse- eller orien-

teringsförmåga 
9 hushållning med  vatten och avfall” 

Alla dessa tillhör kategorin Funktionella egenskaper. 

EPIC II 
EPIC är en akronym för Electronic Product Information Co-operation Group med 
det svenska namnet Europeiska samarbetsgruppen för varuinformation. Samarbe-
tet syftar till att etablera en internationell varuklassifikation att användas i varuda-
tabaser (EPIC 1999). Version 2 av standarden omfattar dels själva varuklassifika-
tionen och dels en klassifikation av egenskaper hos varor.  

Del X redovisar materialegenskaper, t ex sten, cement och metall. Del Y avser 
övriga egenskaper. 

Huvudgrupperna i del Y är  

Y1 Descriptive Attributes 
Y11 Product group definition 
Y12 Contextual, design attributes 
Y13 Product design, composition 
Y14 Appearance, surface/sensory attributes 
Y15 Geometric attributes 
Y16 Mass, density, tolerances 

Y2 Applications, Activities 
Y21 Climate conditions 
Y22 Regional conditions 
Y23 Activities 
Y24 Application technology 
Y25 Handled (transported) products 

Y3 Users, User Activities and Requirements, Uses 
Y31 Users 
Y32 User activities 
Y33 User requirements 
Y34 Uses 

Y4 Performance Attributes 
Y41 Structural, mechanical 
Y42 Fire, explosion 
Y43 Hygiene, health, environment (pollution) 
Y44 Safety in use 
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Y45 Acoustic, noise 
Y46 Energy conservation, thermal attributes 
Y47 Optical attributes 
Y48 Electric, magnetic, electromagnetic, radiation 
Y49 Biological attributes (if not in Y41, Y43, Y44) 

Y5 Working Attributes 
Y51 Storage attributes 
Y52 Processability 
Y53 Placing, assembling, connecting, fixing 
Y54 Protection 
Y55 Proofing 
Y56 Finish (if not part of Y12) 
Y57 Biodegradability 
Y58 Demountability 
Y59 Recycling 

Y 6 Operation, Maintenance 
Y61 Operating principle 
Y62 Method of control 
Y63 Method of movement 
Y64 Method of opening 
Y65 Interactions of matter 
Y66 Maintenance, cleaning 

Y7 Trade, Supply, Contractual attributes (for specific products only) 

Kategorierna i EPIC II överensstämmer inte direkt med förslaget till klassifika-
tion i denna rapport. Vissa drag från CIB Master List 1993 kan igenkännas, t ex 
ordningsföljd och kategorier samt att karaktären av klassifikation är svag.  

Som exempel kan nämnas att Y1 Descriptive attributes är en blandning av Admi-
nistrativa, Jämförande och Kompositionella attribut. Innehållet i Y1 tillsammans 
med Y2 Applications, Activities och Y3 Users, User Activities and Require-
ments, Uses påminner mycket om det som samlas under rubrikerna Identifika-
tion/Kort beskrivning, Krav och Teknisk beskrivning i CIB Master List 1993. 
Undantaget är Y33 User requirements som följdriktigt har en hänvisning till Y4 
Performance attributes. Y33 i övrigt är krav på egenskaper som inte formulerats 
som mätbara produktegenskaper utan som Sensoriska egenskaper t ex ”user fri-
endliness” eller Funktioner som ”reliability/sustainability”. Kategori Y4 Perfor-
mance överensstämmer väl med denna rapports 1 Funktionella egenskaper och 
CIB Master List 1993 Performance (prestanda). Rubrikerna Y5-Y7 har huvudsak-
ligen samma innehåll som rubrikerna 5-10 i CIB Master List 1993. 

IFC PropertySets 
IFC är en internationell standard för överföring av information i byggproduktmo-
deller mellan informationssystem (IAI 2002). IFC, Industry Foundation Classes, 
utvecklas av International Alliance for Interoperability, IAI, en medlemsbaserad 
global intresseorganisation. Standarden utvecklas genom projekt som finansieras 
av medlemmarna.  

I  IFC utgör objekt, relationer och egenskaper de tre grundläggande entiteterna. 
Egenskaper knyts till objekt via relationer. Till en IFC-entitets definition, t ex ett 
objekt som IfcWindow, hör attribut som bestämts dels genom arv från mer all-
männa entiteter och dels som tillägg till den specifika entiteten. Dessa attribut är 
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inte fullständiga egenskapsredovisningar för entiteten utan bör betraktas som pro-
totyper som kan ändras i fortsatt utveckling av standarden.  

Utöver de egenskaper som ingår i entitetens definition kan användare lägga sär-
skilda IfcPropertySet. Den mest allmänna entiteten för sådana egenskaper är Ifc-
PropertySetDefinition. Denna har två subklasser, dels IfcPropertySet som kan be-
stämmas “dynamiskt” av en brukare av IFC, och dels IfcProperty som har en ex-
plicit definition i IFC.  

Som exempel på särskilda IfcPropertySet kan nämnas de som utvecklades i sam-
band med delprojektet ”IFC-prototyper” och avsåg test av informationsöverföring 
mellan olika applikationer. Nedanstående IfcPropertySet utarbetades för utväx-
ling av information mellan programmen ”Facility” och ”IDA/ICE” avseende 
egenskaper hos utrymmen som underlag för beräkning av inneklimat. Syftet är att 
kunna beräkna rördimensioner och välja till- och frånluftsdon (EuroStep 2002). 
Tabell 4 IfcPropertySet för IfcSpace för termisk inneklimatberäkning 

Attribut Typ Enhet Beskrivning 

NumberOfOccupants IfcSimpleProperty <<items>> Average number of persons occupying the 
zone over the day 

TotalOccPresenceTime IfcSimpleProperty <<time measure>> Average total presence of occupants 

LightingPower IfcSimpleProperty <<W>> Average consumed input power for lights 
over they day 

TotalLightTime IfcSimpleProperty <<time measure>> Total duration for lighting 

EquipmentPower IfcSimpleProperty <<W>> Average consumed input power for equip-
ment and other loads over they day 

TotalEquipmentTime  IfcSimpleProperty <<time measure>> Total duration for equipment and other 
loads 

MaxOperativeTempera-
ture  

IfcSimpleProperty IfcThermodynamicTem-
peratureMeasure 

Highest allowed operative temperature near 
occupants during occupancy. 

MaxCO2 IfcSimpleProperty <<ppm per volume>> Highest allowed CO2-level during occupan-
cy. (PPM) 

TenPercentOverload-
Response 

IfcSimpleProperty IfcThermodynamicTem-
peratureMeasure 

Highest allowed increase in operative tem-
perature in response to a ten percent incre-
ase in internal and solar loads. 

 

Allteftersom de användardefinierade, dynamiska delarna av IFC utökas kommer 
också ett ökande antal egenskaper att definieras explicit inom IFC. För närvaran-
de har ca 300 egenskaper definierats i IFC 2.x. De explicit definierade IFC egen-
skaper som tillhör standarden har sammanställts i en alfabetiskt ordnad lista i IFC 
2x Property Set Development Guide (IAI 2001). Ännu saknas en klassifikation 
för att strukturera egenskaperna. 

Inom ramen för detta delprojekt, där huvudvikten ligger vid en systematik för 
egenskaper, har det inte varit möjligt att djupare analysera hur egenskaper hante-
ras inom IFC. Detta bör göras som ett särskilt projekt bl. a. för att studera vilka 
attribut som är lämpliga att ingå i definitionen av IFC-entiteterna samt hur attribut 
skall grupperas i olika IfcPropertySet.  
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Exempel på klassifikation av egenskaper hos byggnadsverk 

I detta avsnitt presenteras ett exempel på hur förslaget till klassifikation av egen-
skaper hos system kan tillämpas vid klassifikation av egenskaper hos byggnads-
verk. Klassifikationen gör inte anspråk på att vara direkt praktiskt tillämpbar utan 
måste prövas och utvärderas. Syftet är att illustrera användningen av den före-
slagna strukturen. Under huvudkategorierna finns klasser och exempel på egen-
skaper från olika källor bl a egenskapsredovisningar enligt Svensk Byggtjänst. De 
Funktionella klasserna nedan baseras på ”Lagen om tekniska egenskapskrav på 
byggnadsverk m.m.” (SFS 1994). 

1 Funktionella  
Bärförmåga, stadga och beständighet: tillåten nyttig last 
Säkerhet i händelse av brand: brandmotstånd   
Skydd med hänsyn till hygien, hälsa och miljö: giftighet (toxicitet)  
Säkerhet vid användning: olycksskydd t ex mot elektrisk ström 
Skydd mot buller: ljudreduktion  
Energihushållning och värmeisolering: värmemotstånd  
Lämplighet för avsett ändamål: lokalisering av utrymmen 
Tillgänglighet och användbarhet för personer med nedsatt rörelse- eller orien-
teringsförmåga: tillgänglighet 
Hushållning med  vatten och avfall: rening av avloppsvatten 

2 Jämförande 
Geometri, yttre form: längd, volym, cylindrisk, sfärisk 
Läge: höger, vänster, över , under 
Temporala egenskaper: byggnadstid, datum för färdigställande 

3 Kompositionella  
Inre egenskaper hos byggnadsverket: sammansättning, material, massa, vikt, 
täthet 
Inre processer i byggnadsverket: rörelser, strålning , emissioner, biologisk 
nedbrytning  
Tillverkningsegenskaper: förtillverkat, platsbyggt 
Underhållsegenskaper: ren, utbytbar, underhållet 

4 Upplevelsemässiga 
Sensoriska: kulör, ljudstyrka, ljushet 
Introspektiva: bekvämlighet, skönhet, trygghet 

5 Symboliserande  
Språkliga: texter  
Icke-språkliga: bilder 

6 Administrativa  
Identifierande: namn, ID 
Klassificerande: BSAB klass, arkitekturstil  
Beskrivande: byggnadsbeskrivning, garanti, certifiering 
Ekonomiska: pris, taxeringsvärde 

Exempel på klassifikation av egenskaper hos utrymmen i bygg-
nadsverk 

Nedan presenteras ett exempel på hur förslaget till klassifikation av egenskaper 
hos system kan tillämpas vid klassifikation av egenskaper hos utrymmen i bygg-
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nadsverk. Liksom för byggnadsverk ovan gör klassifikationen inte anspråk på att 
vara direkt praktiskt tillämpbar utan måste prövas och utvärderas. Syftet är att il-
lustrera användningen av den föreslagna strukturen. Under huvudkategorierna 
finns klasser och exempel på egenskaper. De Funktionella klasserna nedan base-
ras på ”Lagen om tekniska egenskapskrav på byggnadsverk m.m.” (SFS 1994) 
och utredningen Förvaltningsklassifikation (Yngve 1998).  

I anslutning till egenskaper för utrymmen kan även egenskaper för inredning och 
utrustning anges. En sammanställning av egenskaper för inredning och utrustning 
finns i Handbok i inredningsprojektering (Jogebo och Liljedahl 1996). 

1 Funktionella  
Bärförmåga, stadga och beständighet: tillåten nyttig last 
Säkerhet i händelse av brand: brandmotstånd   
Skydd med hänsyn till hygien, hälsa och miljö: giftighet (toxicitet)  
Säkerhet vid användning: olycksskydd t ex mot elektrisk ström 
Skydd mot buller: ljudreduktion  
Energihushållning och värmeisolering: värmemotstånd  
Lämplighet för avsett ändamål: lokalisering av utrymmen 
Tillgänglighet och användbarhet för personer med nedsatt rörelse- eller orien-
teringsförmåga: tillgänglighet 
Hushållning med  vatten och avfall: rening av avloppsvatten 

2 Jämförande 
Geometri, yttre form: längd, volym, cylindrisk, sfärisk 
Läge: höger, vänster, över , under 
Temporala egenskaper: byggnadstid, datum för färdigställande 

3 Kompositionella  
Inre egenskaper hos utrymmet: sammansättning, material 
Inre processer i utrymmets avgränsande delar: rörelser, strålning , emissio-
ner, biologisk nedbrytning  
Tillverkningsegenskaper: förtillverkat, platsbyggt 
Underhållsegenskaper: ren, utbytbar, underhållet 

4 Upplevelsemässiga 
Sensoriska: kulör, ljudstyrka, ljushet 
Introspektiva: bekvämlighet, skönhet, trygghet 

5 Symboliserande  
Språkliga: texter  
Icke-språkliga: bilder 

6 Administrativa  
Identifierande: namn, ID, rumsnummer 
Klassificerande: BSAB klass, arkitekturstil  
Beskrivande: utrymmesprogram, rumsbeskrivning  
Ekonomiska: hyra per m² 

Exempel på klassifikation av egenskaper hos inbyggnadsvaror 

Nedan presenteras hur förslaget till klassifikation av egenskaper hos system kan 
tillämpas vid klassifikation av egenskaper hos inbyggnadsvaror. Klassifikationen 
gör inte anspråk på att vara direkt praktiskt tillämpbar utan måste prövas och ut-
värderas. Syftet är att illustrera användningen av den föreslagna strukturen. Under 
huvudkategorierna finns klasser och exempel på egenskaper. Exempel på funk-
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tionella egenskaper har hämtats från det Europeiska Byggvarudirektivet (Europe-
an Construction Products Directive) (Council Directive 89/106/CE 1988). Den 
svenska översättningen har hämtats från ”Lagen om tekniska egenskapskrav på 
byggnadsverk m.m.” (SFS 1994). 

1 Funktionella  
Bärförmåga, stadga och beständighet: tillåten nyttig last 
Säkerhet i händelse av brand: brandmotstånd   
Skydd med hänsyn till hygien, hälsa och miljö: giftighet (toxicitet)  
Säkerhet vid användning: olycksskydd t ex mot elektrisk ström 
Skydd mot buller: ljudreduktion  
Energihushållning och värmeisolering: värmemotstånd  

2 Jämförande 
Geometri, yttre form: längd, volym, cylindrisk, sfärisk 
Temporala egenskaper: tillverkningsdatum, livslängd 

3 Kompositionella  
Inre egenskaper: sammansättning, material 
Inre processer: strålning , emissioner, biologisk nedbrytning  
Tillverkningsegenskaper: halvfabrikat, monteringsfärdig 
Underhållsegenskaper: ren, utbytbar, underhållen 

4 Upplevelsemässiga 
Sensoriska: kulör, ljudstyrka, ljushet 
Introspektiva: bekvämlighet, skönhet, säkerhet 

5 Symboliserande  
Språkliga: bokstäver, siffror, texter  
Icke-språkliga: bilder 

6 Administrativa  
Identifierande: namn, ID, artikelnummer 
Klassificerande: BSAB klass, arkitekturstil  
Beskrivande: miljödeklaration, montageanvisning 
Ekonomiska: underhållskostnad 

Systematik för egenskaper i olika tillämpningar bl a inom IFC 

Behov av systematik 

Systematik för hantering av egenskaper behövs i olika tillämpningar. Man kan 
skilja mellan fyra huvudfall: 
− listor över egenskaper gemensamma för flera byggobjekt,  
− redovisningar av egenskaper för en specifik typ av byggobjekt,  
− redovisningar av egenskaper för flera byggobjekt ur en bestämd aspekt, samt 
− redovisningar av egenskaper för byggobjekt hanterade av en specifik 

programvara.  

Listor 

Beträffande listor över egenskaper gemensamma för flera byggobjekt avses här 
sammanställningar av egenskaper oberoende av specifikt byggobjekt. Ett exem-
pel är IFCs Property List som är en sammanställning av egenskaper som givits en 
explicit definition inom IFC-standarden. För närvarande har ca 300 egenskaper 
definierats i IFC 2.x (IAI 2001). Listan är idag alfabetiskt ordnad.  
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Denna typ av listor kan även upprättas för att möjliggöra nyckelordsbaserad sök-
ning i databaser, t ex för inbyggnadsvaror. Detta har särskilt uppmärksammats i 
(Engdahl 2001). De överenskomna, standardiserade, egenskaperna anges i re-
spektive varas egenskapsredovisning och sökningen i varudatabasen sker med ut-
gångspunkt från bl a dessa egenskaper. Det bör givetvis också finnas andra ut-
gångspunkter för sökning t ex  aspektbaserade som kemiska hälsorisker, miljö, 
arbetarskydd mm. Egenskapslistor bör baseras på klassifikation eftersom listorna 
då blir sökbara utifrån kunskapen om klassifikationens indelningsgrunder. 

Objektknutna redovisningar 

Egenskapsredovisningar för byggobjekt som inte är avsedda för datoriserad be-
handling utan avsedda för mänsklig läsning är oftast strukturerade efter behovet 
av information om egenskaper, t ex i olika skeden som projektering, produktion, 
bruk och underhåll samt tillverkning och distribution. CIB Master List 1993 och 
EPIC II är exempel på standarder som tillgodoser ett behov av presentation av 
egenskaper. CIB Master List har utarbetats som en allmän rekommendation för 
uppställning av egenskaper i dokument om olika produkter. Principerna tillämpas 
i bl a Svensk Byggkatalog som utges av AB Svensk Byggtjänst och EPIC 2.  

CIB Master Lists alternativt EPIC II:s rekommendationer bör kunna tillämpas för 
redovisning av egenskaper inom olika IfcPropertySet för entiteter som IfcWall, 
IfcWindow m. fl. De kan eventuellt även tillämpas för redovisning av egenskaper 
i GDL-objekt, en standard under snabb utveckling för  Internet-baserad överfö-
ring av objekt-baserad varuinformation, som även möjliggör användarstyrd varia-
tion av produktens egenskaper, s.k. parametrisk variation. 

Aspekter 

Byggobjekt måste uppfylla krav av olika slag, t ex med avseende på kemiska häl-
sorisker, miljöpåverkan, tillverkningsförhållanden eller arbetsplatsers utformning. 
En aspekt är en utvald mängd egenskaper relevanta för ett specifikt sammanhang 
och syfte. Aspektens egenskaper kan vara oberoende av typ av byggobjekt, t ex 
fönster eller platsgjuten betong. En utförlig förteckning över aspekter på bostads-
hus och bostadsutrymmen finns i Boverkets Byggnads- och bostadsdeklaration 
(Boverket 2002). Inom varje aspekt kan man välja att gruppera egenskaper enligt 
klassifikationen eller enligt en princip för presentation av egenskaper. 

Programvaror 

Programvaror för beräkningar och simuleringar, s.k. applikationsprogram, av oli-
ka slag hanterar ett begränsat urval egenskaper hos byggobjekt. I ITB&F-
projektet ”IFC Implementering” som genomförs under 2002 medverkar ett tiotal 
olika applikationsprogram i ett test av informationsutbyte med IFC via en mo-
dellserver. Varje program hanterar en mängd egenskaper varav en delmängd ut-
byts mellan applikationerna. Egenskaperna ingår dels i definitionen av objektet 
(entiteten), och tillknyts dels genom olika specifika IfcPropertySet för respektive 
applikation.  

Utrymmesprogrammet, som beskriver brukarnas krav på utrymmen i byggnaden, 
hanteras här av programmet ”Facility”, som har informationsobjekt för utrymmen 
och ett särskilt IfcPropertySet som innehåller indata till IDA/ICE-programmet 
som hanterar dessa egenskaper för att utföra en termisk inneklimatspecifikation 
(Eurostep 2002).  
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Slutsatser  

Resultatet av denna studie är ett teoretiskt välgrundat förslag till klassifikation av 
allmänna egenskaper hos system tillämpad på förslag till principer för klassifika-
tion av egenskaper hos byggnadsverk, utrymmen och inbyggnadsvaror, samt för 
tillämpning vid olika typer av egenskapsredovisningar. Klassifikationen är inte 
fullständig, men användningen har exemplifierats.  

Huvudkategorierna av egenskaper har relaterats till tidigare arbeten inom byg-
gandets systematik för egenskaper. Resultatet bekräftar delar av dessa arbeten 
men uppmärksammar även brister hos dessa. Introspektiva egenskaper och sym-
bolegenskaper förekommer inte ibland de kategorier som nämns i tidigare utred-
ningar. Introspektiva egenskaper är väsentliga för att kunna fånga in mänskliga 
brukares känslor. Symbolegenskaper är viktiga för att kunna beskriva skyltar och 
texter i den byggda miljön. 

I föreliggande förslag samlas alla funktionella egenskaper under huvudkategorin 
”Funktioner”. Indelningen i ”Krav”, ”Prestanda” och ”Funktioner” i de studerade 
arbetena har gjorts med syfte att presentera egenskaperna och bör inte betraktas 
som en klassifikation. 

Tillämpningar av förslaget till klassifikation kan komma att visa att en ytterligare 
underindelning av huvudkategorierna kan görs på olika sätt beroende på vilka 
egenskaper som skall klassificeras. Som exempel kan nämnas att materiella egen-
skaper hos sociala system skiljer sig avsevärt från motsvarande hos byggnaders 
delar. Syftet är emellertid att huvudkategorierna skall kunna utgöra en användbar 
grund för olika sorters egenskapsklassifikation. 

En iakttagelse som bör undersökas vidare är om möjligheten att ange en bestämd 
värderymd till ett attribut beror på huruvida systemet som har attributet är känt el-
ler ej. Som exempel kan nämnas att NCS-systemets kulörvärden beror på en 
människans förmåga att urskilja kulörer. Samma system är inte relevant då beho-
vet endast är att urskilja svart eller vitt.  

En direkt tillämpning av föreliggande förslag till klassifikation av egenskaper kan 
göras i listor över egenskaper gemensamma för flera byggobjekt samt i samman-
ställningar av egenskaper ur olika aspekter. Klassifikation av egenskaper ger 
dock ingen vägledning avseende hur egenskaper hos produkter skall redovisas för 
olika behov. Detta måste behandlas som ett eget problemområde. Informationen 
måste vara anpassad och sammanställd utifrån de aspekter som är av intresse för 
brukaren.  

Sålunda bör principer för presentation av egenskaper tas fram för objektknutna 
egenskapsredovisningar samt för disposition av attribut för IFC-entiteter och för 
IfcPropertySet. Som exempel bör för dessa behov prövas tillämpning av CIB 
Master List 1993 och EPIC II. Arbetet bör utföras i samråd med brukarna av sys-
tematiken och har inte varit möjligt att utföra inom ramen för det här redovisade 
arbetet.  
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