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Abstract 
Purpose: A fear of change has been in the Swedish construction industry. Errors and 
delays are seen as obstacles to development in the construction industry. Industrial 
construction means more automated manufacturing, which places higher demands on 
the design. The design stage is the bottleneck for industrial construction with 2D 
technology. BIM with its information management provides increased coordination, 
resulting in a number of improvements. The purpose of this thesis is to analyze how the 
design of small house manufacturers is transformed by a transition to BIM from 2D 
technology. 

Method: In order to respond to the goal, the thesis has been based on a case study with 
the data collection methods observation, experiment and focus group. With 
observations, students have studied how design with 2D technology looks today for 
small house manufacturers. The experiment provided an in-depth analysis of how 
design with BIM can be used. In order to analyze how BIM changes the design, focus 
group from the company has been used. 

Findings: The thesis shows that design with 2D technology for small house 
manufacturers works but that a number of improvements can be made. With BIM, small 
house manufacturers can streamline their design in time and dependency. BIM 
improves total design time, but also for each task. BIM helps the information to be 
handled and used more easily, and that information loss is reduced. 

Implications: Results show that BIM can streamline the entire design process and is 
applicable to the small house industry. The workload and time are positively affected 
by the use of BIM. Each individual planner benefits from BIM in terms of time and 
addiction. As the design process is not changed but only streamlined, a possible 
transition becomes easier. 

Limitations: This thesis is limited to design for small house manufacturers who use 
prefabrication. 

Keywords: Small house Manufacturing, design, BIM, 2D technology, prefabrication, 
catalog house. 
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Sammanfattning 
Syfte: En rädsla för förändring har funnits inom den svenska byggbranschen. Fel och 
förseningar ses som hinder för utveckling i byggbranschen. Industriellt byggande 
innebär en mer automatiserad tillverkning vilket ställer högre krav på projekteringen. 
Projekteringen utgör flaskhalsen för industriellt byggande med 2D-teknik. BIM med 
dess informationshantering ger en ökad samordning, vilket resulterar i en rad 
förbättringar. Syftet med detta examensarbetet är analysera hur projekteringen för 
småhustillverkare förändras av en övergång till BIM från 2D-teknik.  

Metod: För att svara på målet har examensarbetet utgått från en fallstudie med 
datainsamlingsmetoderna observation, experiment samt fokusgrupp. Med 
observationer har studenterna studerat hur projekteringen med 2D-teknik ser ut idag för 
småhustillverkare. Experimentet gav möjlighet till en fördjupad analys om hur 
projektering med BIM kan användas. För att analysera hur BIM förändrar 
projekteringen har fokusgrupp från företaget använts.     

Resultat: Examensarbetet visar att projektering med 2D-teknik för småhustillverkare 
fungerar men att en rad förbättringar kan ske. Med BIM kan småhustillverkare 
effektivera sin projektering både i tid samt beroende. BIM förbättrar den totala 
projekteringstiden men även för varje arbetsuppgift. BIM bidrar till att informationen 
lättare kan hanteras och användas samt att informationsförlusterna minskar.   

Konsekvenser: Resultatet visar att BIM kan effektivisera hela projekteringsprocessen 
och är applicerbart för småhusindustrin. Arbetsbelastningen och tid påverkas positivt 
vid en användningen av BIM. Varje enskild projektör har nytta av BIM i form av tid 
samt beroende. Då projekteringsprocessen ej ändras utan endast effektiviseras blir en 
eventuell övergång lättare.  

Begränsningar: Detta examensarbete begränsar sig endast till projektering för 
småhustillverkare som använder sig av prefabricering.   

Nyckelord: Småhustillverkning, projektering, BIM, 2D-teknik, prefabricering, 
kataloghus. 
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Definition av begrepp 
Beroenden mellan projektörer – beskriver hur projektets information är tillgänglig 
och användbar för respektive projektörers arbetsuppgift.  
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1 Inledning 
Examensarbetet är skrivet som en avslutande del på utbildningen Byggnadsteknik med 
inriktning Husbyggnadsteknik vid Jönköping University. Examensarbetet omfattar 15 
högskolepoäng av de 180 högskolepoäng som utbildningen innefattar. Arbetet utfördes 
tillsammans med småhustillverkaren AB VimmerbyHus och avdelningen för 
Byggnadsteknik på Jönköpings Tekniska Högskola.  

1.1 Bakgrund 
Byggsektorn står inför en spännande utveckling där Boverket beräknar att en 
genomsnittlig årstakt av 88 000 nya bostäder per år behövs till 2025. De senaste åren 
har befolkningen ökat betydligt mer än vad det byggts nya bostäder (Boverket, 2016). 
Dagens krav på byggsektorn medför stora utmaningar då dagens arbetssätt inte 
moderniserats sedan lång tid tillbaka (Statskontoret, 2009).  

Dagens behov av modernare arbetssätt ses BIM som en effektiviseringsmöjlighet från 
2D-användningen som fortfarande används i stor utsträckning av branschen 
(Ghaffarianhoseini et al., 2016). BIM, eller Byggnadsinformationsmodellering 
(building information modeling), förknippas vanligen med en BIM-modell som har 
möjligheten att lagra, organisera och hantera information på olika sätt antingen i hela 
eller delar av byggnadens livscykel. Oftast ses BIM som en objektbaserad modell med 
information om varje enskilt objekt som är integrerat i systemet. BIM ses som ett steg 
i en effektivare byggprocess (Granroth, 2011). 

1.2 Problembeskrivning 
En rädsla för förändring har funnits inom den svenska byggsektorn, fel och förseningar 
ses som hinder även fast möjligheterna som fås med BIM är större. Vilket har lett till 
att övergången till BIM tagit lång tid (Jongeling, 2008). BIM har dock implementerats 
allt mer i Sverige, framförallt i större byggföretag (Bosch et al., 2016). Skillnaden 
mellan mindre och större byggföretag är dock stor. Företagen kan inte jämföras då de 
arbetar inom olika markandsmiljöer, där anpassningar och förändringar behöver 
utvecklas för att företagen skall lyckas inom sitt område (Sexton, Barrett, & Aouad, 
2006).     

Från informationen som finns lagrad i BIM kan informationsutbyte ske för 
organisationerna som är delaktiga i byggnadens livscykel. Möjligheten för att alla 
intressenter kan nyttja BIM och dess information bidrar till att mer data kan kopplas till 
projektet som blir tillgängligt för alla. Det ger en ökad förståelse vilket resulterar i en 
rad förbättringar så som planering, minimering av fel och visualisering 
(Ghaffarianhoseini et al., 2016). 

BIM anses lämpligt från små till stora projekt, vid större projekt finns fler fördelar då 
mer information ingår i projekten (Demian & Walters, 2014). BIM tenderar i mindre 
företag att fokuseras enbart på 3D-modellering jämfört med större företag där BIM blir 
det centrala verktyget att hantera information, design och konstruktion 
(Ghaffarianhoseini et al., 2016). Granroth (2011) påpekar att en ökad kostnad med 15-
30% sker i projekteringsskedet med BIM, då projekteringen blir mer objektbaserad 
samt att fler analyser och simuleringar kan göras i ett tidigt skede. Detta ger sedan 
besparingar i bygg- och förvaltningsskedet då effektivare lösningar tagits fram i ett 
tidigare skede.  
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Det repetitiva arbetet som finns med industriellt byggande innebär en mer 
automatiserad tillverkning som ställer högre krav på projekteringen (Jansson, 2010). 
Projekteringen utgör flaskhalsen i byggprocessen för industriellt byggande i dagens 
arbetssätt (Meiling, 2008). BIM kan ge möjlighet att tillgodose den standardisering som 
krävs för prefabricering (Jansson, 2010). Att undersöka hur projekteringen för 
småhustillverkare i deras arbete med prefabricering och standardisering påverkas av 
BIM ses som givande område att analysera. 

1.3 Mål och frågeställningar 
Målet med examensarbetet är analysera hur projekteringen för småhustillverkare 
förändras av en övergång från 2D-teknik till BIM. Följande frågor har använts för att 
besvara målet:  

1. Hur ser projekteringsprocessen med 2D-teknik ut för småhustillverkare i dag? 

2. Hur skulle projekteringsprocessen se ut med BIM för småhustillverkare? 

3. Vad skiljer 2D-teknik och BIM i projekteringsprocessen i form av tid samt beroenden 
mellan projektörerna hos småhustillverkare? 

1.4 Avgränsningar 
Detta examensarbete avgränsar sig till att undersöka hur BIM skulle kunna användas i 
projekteringsskedet för småhustillverkare. Arbetet innefattar enbart projektörer inom 
samarbetsföretaget som valts att studeras. Projektörerna innefattar: arkitekt, 
konstruktör, kalkylator och leveranssamordnare. Konsulttjänster som beställs in utifrån, 
t.ex. VVS- och EL-projektörer tas inte med i arbetet. Takstolsprojektering har ej 
genomförts i examensarbetet. Projektering och tillverkning av takstolar utförs i dag 
inom koncernen men inte i samma fabrik. 

Examensarbetet utgår endast från företagets kataloghus alternativt färdig skiss från 
kund. Om kunden skulle designa ett eget hus från grunden tillsammans med företagets 
arkitekt är tiden svår att mäta med tanke på omfattning och revideringar. Detta avsnitt 
analyseras inte i detta examensarbete. 

Vid framtagning av prototyp ingår ej färdigställande av bygglovsansökan då fokus 
läggs på projekteringsprocessen. Visualiseringen som jämförs mellan arbetssättet 
innefattar ej renderingsinställningar och de bilder som fås utan endast uppbyggnad av 
3D-modell. Detta då kunskapen för renderingar ej återfinns hos studenterna. 

Inom projektering av BIM finns flera programvaror att tillgå, i detta examensarbete 
används Revit och Wall Framing. Dessa skall ses som förslag till 
projekteringsprocessen.  

1.5 Disposition 
Rapporten är dispositionerad enligt följande: 

Kapitel 1: Inledning 

Kapitlet ger en inledning om rapporten som ger bakgrund till varför arbetet är intressant 
att genomföra. Målet och frågeställningar som examensarbetet baseras på redovisas här. 
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Kapitel 2:  Metod och genomförande 

Kapitlet redovisar de metoder som kommer tillämpas och deras koppling till 
frågeställningarna. Kapitlet avslutas med examensarbetets trovärdighet. 

Kapitel 3: Teoretisk ramverk 

Kapitlet redovisar vilka teorier som används samt deras koppling till frågeställningarna. 

Kapitel 4: Empiri 

Kapitlet innehåller insamlad empiri som ska användas för att besvara 
frågeställningarna. 

Kapitel 5: Analys och resultat 

Kapitlet redovisar svaren på frågeställningarna och målet med stöd av teorin och 
insamlad empiri. 

Kapitel 6: Diskussion och slutsatser 

Kapitlet innehåller sammanfattning av resultatet och diskussion från studenterna kring 
rapporten.  
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2 Metod och genomförande 
I detta kapitel beskrivs strategin som används och vilka metoder som är tillämpade. 
Metodernas koppling till frågeställningarna och trovärdighet besvaras även i följande 
stycke. 

2.1 Undersökningsstrategi 
För att nå examensarbetets mål används fallstudie där ett specifikt fall väljs ut, i detta 
fallet ett företag. Fallstudie ger kunskaper på djupet med en detaljrik empiri av 
verklighetens komplexitet som inte kan fås om en kartläggning hade använts. 
Generalisering av en fallstudie kan aldrig uppnå en statisk generaliserbarhet. Men 
genom en väl utförd och beskriven fallstudie kan en analytisk generaliserbarhet 
användas där resultatet kan diskuteras om det är tillämpbart för liknande fall (Blomkvist 
& Hallin, 2014).  

Fallstudien erbjuder möjlighet till att använda olika datainsamlingsmetoder. Från 
frågeställningarna skall de mest lämpade datainsamlingsmetoderna som kan besvara 
frågeställningen användas. Den data till fallstudien kan bestå av både kvalitativ och 
kvantitativ data (Höst, Regnell, & Runeson, 2006).  

2.2 Koppling mellan frågeställningar och metoder för 
datainsamling 

Avsnittet kommer att redogöra de valda metoderna och deras koppling till 
frågeställningarna.  

2.2.1 Hur ser projekteringsprocessen med 2D-teknik ut för 
småhustillverkare idag? 
Frågeställningen kommer besvaras med hjälp av deltagande observationer på företaget. 
Genom deltagande observationer kan en bild skapas hur varje projektör arbetar inom 
företaget. De projektörer som har arbetsuppgifter relevanta för projekteringen kommer 
kartläggas med reservationer för avgränsningarna. 

2.2.2 Hur skulle projekteringsprocessen se ut med BIM för 
småhustillverkare? 
Frågeställningen kommer besvaras genom ett experiment där studenterna skapar en 
prototyp i form av en BIM-modell som kommer representera projekteringsprocessen. 
Val av metod med att använda experiment som datainsamling är att få djupare förståelse 
hur ett arbetssätt med BIM kan fungera.  

2.2.3 Vad skiljer 2D-teknik och BIM i projekteringsprocessen i form av 
tid samt beroenden mellan projektörerna hos småhustillverkare? 
Frågeställningen kommer besvaras genom observation, experiment och fokusgrupp. 
Från observation och experiment jämförs arbetssätten med mätinstrumenten tid och 
beroende. I fokusgruppen diskuteras och redovisas den arbetsprocess studenterna tagit 
fram med BIM. Det jämförs och analyseras mot nuvarande arbetssätt med 2D-teknik 
som fokusgruppen har goda kunskaper inom.  
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2.3 Valda metoder för datainsamling 
Avsnittet nedan redogör vilka metoder som valts till datainsamlingen i detta 
examensarbete med hjälp från vetenskapsteorier och handböcker.  

2.3.1 Observationsmetodik 
Observationsmetodik innebär att systematiskt och under längre tid observera och 
dokumentera vad som händer i ett företag (Blomkvist & Hallin, 2014). Användningen 
av observationer i arbetet är för att se hur det i dag arbetas med 2D-teknik hos en 
småhustillverkare. Observationerna samlar in empiri om tid och beroende, något som 
analyseras för att besvara frågeställningarna.  

Den roll som används under observationsarbetet är deltagande observatör. En 
deltagande observatör är ej delaktig i arbetsprocessen utan dokumenterar 
händelseförloppet för senare analys (Eliasson, 2006). Vid deltagande observatör kan 
diskussion och frågor framföras från den som observerar (Blomkvist & Hallin, 2014). 
Dokumentation sker genom ljudinspelningar och fältanteckningar. 

2.3.2 Experiment 
Experiment skapar en situation som ska vara kopplat till det fenomen man vill studera 
(Blomkvist & Hallin, 2014). I ett experiment kan olika tekniska lösningar användas för 
att få fram en fungerande lösning (Höst, Regnell, & Runeson, 2006). I examensarbetet 
används experimentet till framställning av prototyp i form av en BIM-modell. 
Studenterna är deltagarna och dokumenterar tid och beroende från experimentet. 

I experiment där flera grupper används bör deltagarna i de olika grupperna ligga på 
samma nivå i kunskap och erfarenhet för att få en så hög trovärdighet som möjligt i 
jämförelse av resultat (Höst, Regnell, & Runeson, 2006). I examensarbetet jämförs 
projekteringsprocessen vid framtagning av prototyp mot nuvarande arbetssätt med 2D-
teknik. Studenterna innehar kunskaper inom BIM från tidigare kurser vilket ökar 
trovärdigheten för att resultatet skall kunna jämföras mot företagets projektörer i 
nuvarande arbetssätt med 2D-teknik.   

2.3.3 Fokusgrupp 
Fokusgrupp används främst när man vill ha data från en grupps tolkningar (Halkier, 
2010). Det resultat som sammanställs utifrån BIM-modellen skall sedan redovisas för 
fokusgruppen. Informationen som fås från fokusgruppen skapas utifrån 
gruppinteraktion där ämnesfokus är hur BIM kan påverka småhustillverkarnas 
arbetssätt. 
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2.4 Arbetsgång 
Avsnittet beskriver hur tillvägagångsättet i examensarbetet skett. Visualisering av 
arbetsgången finns nedan (se Figur 1). 

 

2.4.1 Litteraturstudie 
Litteraturstudien gav studenterna kunskaper inom området som sedan tillämpats i det 
fortsatta examensarbetet. Flera former av publicerat material har använts så som böcker, 
artiklar från vetenskapliga tidskrifter och avhandlingar. Litteraturstudien var en 
omfattande del i examensarbetet där en viss överläsning skedde för att sedan kunna 
specificeras. Läroböcker och relaterade sökord till byggbranschen har använts via 
databaser för att hitta mer specifika sökord för examensarbetet, som sedan sökningen 
byggts vidare på (se Tabell 1). Sökningarna har skett via Högskolebiblioteket på 
Jönköpings University och databaserna Scopus och ScienceDirect.  

 

 

 

 

 

Figur 1. Visualisering av arbetsgång 
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Tabell 1. Sökord i databaser 

2.4.2 Observation 
Observationerna genomfördes i ett tidigt skede på företaget där dagens arbetssätt med 
2D-teknik dokumenterades för att reflekteras och jämföras mot experimentet. 
Observationerna följde projekteringens arbetsgång för ”Designhouse 174”. Detta för att 
lättare förstå processen och dess kopplingar mellan projektörerna. Studenterna tog 
rollen som deltagande observatör, dokumentation skedde genom ljudinspelning och 
fältanteckningar.  

Observationerna genomfördes med anställda inom följande yrkesroller: arkitekt, 
kalkylator, konstruktör och samordnare. Observationerna genomfördes med varje 
person individuellt i projekteringens arbetsgång. Diskussion om tid, beroende och 
omfattning ställdes där de fick reflektera över deras egna arbete. 

2.4.3 Experiment 
Stor vikt lades vid framtagning av prototypen, vilket var en betydande del i 
examensarbetet. Arbetet utgick från ett hus ur företagets katalog där BIM-modellen 
skapades från befintliga ritningar. Arbetsprocessen följde den observerade 
arbetsgången i företagets projektering för att jämföras mot arbetssättet med 2D-teknik. 
Experimentet genomfördes tre gånger för att ge säkrare resultat.  

2.4.4 Fokusgrupp 
Fokusgruppen användes för att ge deras syn på hur BIM skulle kunna påverka och 
fungera i projekteringen för småhustillverkare. Fokusgruppen bestod av de företagets 
projektörer samt säljare och VD, totalt medverkade elva respondenter (se Tabell 2). 
Studenterna genomförde en  presentation där BIM förklarades och hur BIM kunde 
tillämpas för småhusindustrin. Prototypen i form av BIM-modell med tillhörande 
handlingar framtagna av studenterna visades för att öka förståelsen om vad BIM 
innebär. Studenterna demonstrerade ett mindre pilotprojekt av ett garage för att visa 
arbetsgången i BIM. Detta gav förståelse för gruppen hur deras arbete skulle kunna se 

SÖKORD  

BIM Building information model* 

Byggnadsinformationsmodulering 2D 

CAD Prefab/Prefabricering 

Learning curve Inlärning/inlärningskurva 

New technology Implementera/ Implementation 

Ny teknik Småhus/ Small house 

Projektering Industriellt byggande/Industrial 
construction  

Digitalisering  
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ut. En avslutande diskussion där jämförelse mellan arbetssätten med fokus på tid och 
beroende genomfördes.  

Tabell 2. Sammansättning av fokusgrupp, som även visar deltagarnas erfarenhet inom 
byggbranschen 

Yrkesroll Erfarenhet i 
byggbranschen 

(år) 
Arkitekt 1 7 
Arkitekt 2 9 
Kalkylator 5 

Konstruktör 1 31 
Konstruktör 2 38 
Konstruktör 3 35 

Leveranssamordnare 1 8 
Leveranssamordnare 2 1 

Säljare 1 1 
Säljare 2 1 

VD 7 

2.5 Trovärdighet 
Nedan beskrivs hur validitet och reliabilitet behandlas i examensarbetet. 

2.5.1 Validitet  
Examensarbetet hade för avsikt att studera skillnaden mellan 2D-teknik och BIM som 
arbetssätt i projektering med inriktning på tid och beroende. Genom att använda 
metoderna observation, experiment och fokusgrupp har information om tid och 
beroende bearbetats i flera etapper för att styrka dess resultat. Mätinstrumenten tid och 
beroende är viktiga parametrar i projekteringsprocessen. De är dessutom mätbara på ett 
bra sätt för varje metod, något som ökar validiteten i arbetet.  

2.5.2 Reliabilitet 
En stor del av arbetet baserades på studenternas tidigare kunskaper inom BIM. Flertalet 
kurser har genomförts med programvaran Revit i utbildningen. Kunskaperna kan 
kopplas till nivån i arbetslivet. Med stor sannolikhet skulle samma arbete uppnås eller 
effektiveras av projektörer i arbetslivet. Experimentet har utförs flera gånger för att ge 
en pålitligare empiri vid studenternas insamling av tid och beroende. 

Reliabiliteten från observationerna är hög då projektörerna dagligen arbetar inom 
projektering för småhustillverkning. Huset som används vid insamling av tid och 
beroende är ett av de vanligaste förekommande i deras projektering. Det bidrar till en 
pålitlighet i de tidsuppskattningar företaget gjort för arbetsmomenten i projekteringen.  

För att öka trovärdigheten i fokusgruppen har flera projektörer inom samma arbetsroll 
ingått. Detta skapar en mer generell bedömning och undviker en entydig värdering. Det 
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har även klargjorts för fokusgruppen vad examensarbetets mål har varit för att ge en 
ökad kvalitet i den insamlade empirin.  
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3 Teoretiskt ramverk 
I följande kapitel redovisas den teori som kommer att användas, samt kopplingen 
mellan frågeställningarna och teorin.   

De teorier som använts är projektering i byggbranschen, prefabricering, 2D-teknik och 
BIM. Projektering i byggbranschen är tillsammans med prefabricering två centrala 
begrepp för småhustillverkare. Teori om 2D-teknik och BIM med dess inlärningskurva 
behövs för att skapa förståelse och jämföra arbetssätten i projekteringen.  

3.1 Koppling mellan frågeställningar och teori 
Nedan så framgår kopplingarna mellan frågeställning och teorierna (se Figur 2). 

 

 

 

 

 

Figur 2. Koppling mellan frågeställningar och teori 
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3.2 Projektering i byggbranschen 
Projekteringsarbetet i byggbranschen utgår från 3 skeden, gestaltning, 
systemutformning och detaljutformning (se Figur 3). 

 

Gestaltning 
Gestaltning är första skedet i projekteringen där flertalet förslag arbetas fram. Det 
innebär att information om utformning av byggnaden både exteriört och interiört, 
placering på tomt, topografi behöver tas fram med mera. Arkitekten är ansvarig i denna 
del av projekteringen, men även övriga projektörer måste vara delaktiga. 
Konstruktionen och de tekniska systemen måste kontrolleras för att fungera med 
arkitektens förslag redan i ett tidigt stadie. Granskning av förslagen sker med 
byggherren för att sedan resultera i ett huvudalternativ som projekteringen bygger 
vidare på (Nordstrand, 2008). 

Systemutformning 
Systemutformningens huvudsyfte är att fastställa byggnadens konstruktion- och 
installationssystemen så att kraven från byggnadsprogrammet samt standarder uppnås. 
Systemhandlingarna ligger sedan till grund för detaljeringsarbetet samt projektets tid- 
och kostnadsram (Nordstrand, 2008). 

Detaljutformning 
Resultatet av detaljutformningen är bygghandlingar i form av ritningar, beskrivningar, 
förteckningar med mera. Bygghandlingar används senare till tillverkning av 
byggnaden. Detaljutformningen är det mest omfattande skedet i projekteringen där all 
dimensionering skall fastställas och måttsättas (Nordstrand, 2008). 

3.2.1 Utmaningar med ny teknik i projektering 
Byggbranschen utgår från mestadels unika projekt där nya konstellationer av företag 
finns i varje projekt. Det skapar en komplexitet med att få ny teknik att fungera fullt ut 
i projekten där varje företag ligger på olika nivåer i utvecklingen. Varje projekt har en 
fastställd budget och tid vilket leder till att nya tekniker och arbetssätt som inte direkt 
ger ett positivt utslag oftast inte appliceras. Förändringar i processen som möjligen kan 

Figur 2. Projekteringsprocessen Figur 3. Projekteringsprocessen i byggbranschen (Révai, 2012) 
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förbättra resultatet eller arbetsprocessen vågar inte användas ifall budgeterna påverkas 
negativt och resultatet inte direkt ger utslag (Linderoth, 2010). 
 
För att få en fungerande övergång till en ny teknik behöver inte bara företagsledningen 
vara engagerad och motiverad utan även personalen som ska använda tekniken. 
Personal som är frivilligt motiverade till utveckling blir övergången enklare än de som 
känner sig omotiverade. Personer som arbetat länge med samma metod kan uppleva att 
sitt yrke hotas av ett nytt arbetssätt vilket bidrar till en negativ inställning till 
förändringen. Det ses som den största motsträvande kraften till en fortsatt utveckling 
(Tulenheimo, 2015). 

3.3 Prefabricering 
Med prefabricering ändras tänkandet mellan projekten från att vara enskilda 
byggprojekt till att länka projekten till varandra och återföra information in i processen 
igen (Lidelöw, Stehn, Lessing, & Engström, 2015).  

 Lidelöw et al. (2015) definierar prefabricering som: 

”Prefabricering innebär förtillverkning av vissa moment på annan plats än 
byggarbetsplatsen.” 

Till stor del innebär prefabricering att byggdelar tillverkas i fabrik för att monteras på 
byggarbetsplats. Det finns tre huvudgrupper inom prefabricering enligt Lidelöw et al. 
(2015): 

• Pelar-balk-stomme med bjälklag 
• Lastbärande väggar med bjälklag (plana element) 
• Volymelement eller moduler 

Prefabricering består utav olika nivåer där pelarbalkstomme har den lägsta graden och 
volymelement den högsta graden av prefabricering. Pelarbalkstomme förknippas oftast 
med större lokaler så som kontorsbyggnader och offentliga lokaler där stora öppna ytor 
kan utföras samt att en stor frihet till utformning för innerväggar kan skapas. 
Lastbärande väggar/planelement är en teknik som är utbredd inom branschen och 
används framförallt i flerbostadshus och småhustillverkningen (Sveriges Kommuner 
och Landsting, 2013). Den högsta nivån av prefabricering är volymelement med annat 
ord moduler. Modulerna består av rum alternativt delar av ett rum som tillsammans 
byggs ihop ute på byggarbetsplatsen till färdiga byggnader. Modulerna ger en ökad 
effektivitet där installationer så som kök och badrum kan ingå (Lidelöw et al., 2015). 

3.4 2D-Teknik 
2D-tekniken baseras på att 2D-CAD modeller redovisar vyer för att tillsammans skapa 
en helhetsbild. Vyerna skapas av olika typer av linjer, symboler och måttsättningar för 
att beskriva hur verkligheten skall se ut. Då enbart två dimensioner används finns olika 
typer av linjer och symboler för att visa byggdelar och dess placering i höjdnivå. Vyerna 
representeras i form av horisontella planer där respektive våningsplan definieras. 
Ritningar med vertikala snitt i form av sektioner tas även fram för att visa våningshöjder 
eller komplicerade delar i ett projekt. Beskrivningar och listor kompletterar ritningarna 
och är nästa steg i projekteringen, detta görs oftast för hand vilket är en tidskrävande 
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process. Varje liten byggdel som utgör byggnaden skall vara medberäknad som sedan 
sammanställs i beskrivningarna och listorna för projektet (Jongeling, 2008). 

Vid projekteringen uppstår vissa bekymmer med 2D-teknik. Jongeling (2008) beskriver 
problemet där allt underlag skall stämma överens tillsammans. Ifall en ändring görs i 
form av en vägg flyttas eller en dörr tas bort sker det inte i alla ritningar utan projektören 
måste manuellt ändra i varje ritning där ändringen sker, vilket är tidskrävande. Även 
andra projektörer kan bli inblandade av ändringen vilket ställer höga krav projektörerna 
för att de inte skall missa ritningar där ändringar gjorts.  

3.5 BIM  
Byggnadsinformationsmodellering, BIM är ett arbetssätt som utgår från en virtuell 
modell i tre dimensioner där information lagras och används av de involverade 
disciplinerna i projektet (Eastman et al., 2011). BIM karakteriseras enligt följande av 
Eastman et al. (2011): 

• Byggnadskomponenter som representerar digitala objekt som är 
beräkningsbara, identifieringsbara av program samt ändringsbara på ett 
intelligent sätt.  

• Komponenter med innehållande data som beskriver hur de beter sig vid analyser 
och arbetsprocesser. 

• Om ändring av data sker i någon vy ändras samtliga vyer i modellen.   

Begreppet BIM används väldigt brett inom branschen. Det finns svårigheter att beskriva 
vad BIM egentligen innebär. Eastman et al. (2011) förklarar vad BIM inte innebär:  

• Modeller som enbart är 3D-modeller utan objektinformation. 
• Modeller där objekten inte definierar parametrar och egenskaper 
• Modeller som består av flertalet 2D-CAD filer för att tillsammans definiera 

byggnaden.  
• Modeller där ändringar i en vy inte speglas till övriga vyer automatiskt. 

BIM kan användas genom hela byggprocessen där information hanteras, uppdateras och 
modifieras under processen och skapar en uppdaterad version som är korrekt vilket 
minskar informationsförlusterna. Modellen är utgångspunkten för projektering med 
BIM (Eastman et al. 2011). Granroth (2011) nämner flera fördelar med användandet av 
BIM: 

• Visualisering av virtuell miljö 
• Kompletterande projekteringsverktyg, kollisonskontroll, och samordning 
• Förbättrade möjligheter att söka information 
• Mängdavtagningar 
• Simuleringar 
• Produktionsstyrning 

Fördelarna bidrar till en rad förbättringar inom projekteringen där förståelsen ökar för 
den färdiga byggnaden. Granroth (2011) poängterar att BIM resulterar i högre 
produktivitet, kvalitet och bättre samordning. Även mindre fel, lägre kostnader och en 
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bättre estimering av material och tid förekommer. Granroth (2011) ser en tidsbesparing 
mellan projektörerna då samgranskning och samordning underlättas av modellen. 

Med den noggrannhet BIM erbjuder kan ingående komponenter användas för 
prefabricering. Sammanställning av material- och kaplistor till produktion i fabrik kan 
genereras automatiskt från modellerna (Eastman et al. 2011). Med BIM kan mallar 
byggas upp där specifika byggsystem återupprepas i produktionen vilket skapar vinster 
i form av automatisering (Lidelöw et al., 2015). Granroth (2011) nämner att 
detaljeringsnivån i modellen är viktig för att prefabricering skall kunna appliceras.   

Detaljeringsnivå, LOD 
Level of Detail/Level of Development är utformat för att bestämma detaljeringsnivån 
på en BIM-modell och dess objekt. Genom att ha riktlinjer för graden av detaljering 
kan det säkerställa och minimera osäkerheter i kommunikation mellan projektörerna. 
Det finns ingen standard för detaljeringsnivån utan kan delas in på flera sätt. LOD-
systemet från AIA, American Institute of Achitects används brett inom branschen. 
Systemet utgår från fem nivåer där varje nivå specificerar ett visst informationsinnehåll 
(Ekholm et al., 2016). McPhee (2013) visar i sin figur nedan (se Figur 4) hur nivåerna 
kan delas in.  

 

Figur 4. Level of Development (McPhee, 2013) 

3.5.1 Projekteringstid med BIM i jämförelse med 2D-teknik 
Jongeling (2008) samt Granroth (2011) påpekar att skillnaden i arbetsbelastning 
förändras med BIM i projekteringsprocessen. Mer tid läggs i det tidiga skedet av 
projekteringen där framtagning av modellen sker, det beror på att merparten av 
information skall integreras. Projektering med BIM ger en jämnare arbetsprocess 
jämfört med 2D-teknik samt en mindre arbetsbelastning totalt med BIM (se Figur 5). 
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Figur 5. Arbetsinsats mellan 2D-teknik och BIM (Jongeling, 2008) 
Projekteringstiden minskas eller är oförändrad när BIM används istället för 2D-teknik 
(Jongeling, 2008). Tiderna nedan (se Figur 6) är sammanställda från uttalanden av 
arkitekter och konsulter inom branschen. Kvaliteten på arbetena upplevs högre eller 
mycket högre med BIM.  

Figur 6. Jämförelse mellan BIM och 2D CAD i tid och i kvalitet att producera underlag 
(Jongeling, 2008) 

3.5.2 Vid implementering av BIM  
Implementeringen kan ske i liten skala, det kan ske som ett pilotprojekt för att sedan 
skalas upp till verkliga projekt när en utarbetad metod finns att tillgå. Med BIM kan en 
succesiv infasning ske, kollisonskontroller kan användas till en början för att sedan 
utvidga kapaciteten som finns med BIM (Bosch et al., 2016).  
 
Granroth (2011) beskriver att erfarenheter om BIM bör om möjlig samlas in under flera 
projekt för att ge en bra övergång. Vid upprepande aktivitet fås en inlärningskurva som 
visualiserar ett moment som blir tids- och kostnadseffektivare (Revai, 2011). T.P 
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Wright fann ett formel på 1930-talet när han studerade inkörningstiden vid 
serieproducering av flygplan (Malyusz, 2016).  
 
”Vid varje fördubbling av antalet enheter sjunker det ackumulerade tidsmedelvärdet 

med en konstant procenttal” 
 
Formeln används än idag och utnyttjats bl.a. inom byggproduktionen där det kallas 
inkörningskurva. Det är inte enbart i produktionen som inkörning- eller inlärningskurva 
används utan även i hela projekt där en ny aktivitet effektiviseras ju fler gånger den 
återupprepas. Det kan vara att ett nytt arbetssätt som skall implementeras i 
organisationen (Malyusz, 2016).  
 

3.6 Sammanfattning av valda teorier 
Dagens projekteringsprocess med 2D-tekniken skapar vissa bekymmer vid 
projekteringen. Jongeling (2008) beskriver ett av problemen där allt underlag skall 
stämma överens ifall en ändring görs sker detta inte i alla ritningar. Med 
byggbranschens komplexitet är nya arbetssätt och tekniker svåra att applicera 
(Linderoth, 2010).  
 
BIM ses som ett förbättrat arbetssätt som utgår från en virtuell modell i 3D där 
information lagras och används av de involverade disciplinerna i projektet (Eastman et 
al., 2011). Med prefabricering länkas projekten ihop där en återföring av informationen 
sker. Med BIM kan återföringen utföras på ett bättre sätt än tidigare (Lidelöw et al., 
2015).  
 
Implementering av BIM kan ske i liten skala, det kan ske som ett pilotprojekt för att 
sedan skalas upp det till verkliga projekt när en utarbetad metod finns att tillgå (Bosch 
et al., 2016). Det kopplas till inlärningsprocessen där Revai (2011) beskriver 
inlärningskurvan som en visualisering av ett moment som blir tids- och 
kostnadseffektivare vid upprepad aktivitet. 
 
Figuren nedan (se Figur 7) visar kopplingarna mellan teorierna som används i arbetet. 
Centralt i arbetet ligger projektering i byggbranschen med prefabricering. Teorierna 
projektering, prefabricering och 2D-teknik kopplas ihop för att spegla dagens situation. 
Teorierna projektering, projektering och BIM utgör den nya situationen av en möjlig 
förändring.  
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4 Empiri 
Följande kapitel innehåller insamlad empiri från metoderna observation, experiment 
och fokusgrupp. En inledande beskrivning av företaget ges.  

4.1 AB VimmerbyHus  
AB VimmerbyHus har sedan 1955 tillverkat prefabricerade väggelement med 
takstoltillverkning och snickeri som en del i sin verksamhet. Det är på marknaden ett 
mindre företag med ca 70st enfamiljshus levererade per år. De är totalt 36 anställda på 
VimmerbyHus och omsatte 66 miljoner år 2016. Företaget utgår från 27st kataloghus 
som kunden har möjlighet att välja på.  

4.1.1 Information om kataloghus ”Designhouse 174” 
Huset som valts i arbetet heter ”Designhouse 174” (se Figur 8) och är ett tvåplanshus 
på 174kvm med 7 rum som standard. Huset är utgångspunkten vid insamling av tider 
och beroende vid observation, experiment och fokusgrupp. Huset är ett av de mest 
projekterade från VimmerbyHus gällande kataloghus. Kravet som ställdes från 
studenterna vid val av hus var att projektörerna skulle vara väl medvetna om 
projekteringen och kundernas ändringar. Huset skulle även innefatta två våningsplan 
för att täcka in fler arbetsmoment. För att efterlikna ett verkligt projekt med kunds tillval 
och ändringar har ett färdigställt ”Designhouse 174” använts vid tidsinsamling vid 
observation och experiment.  

 
Figur 8. Renderad bild från Revit på Designhouse "174" 

4.2 Processkartläggning 
Företaget arbetar utifrån en processkarta (se Bilaga 1) där varje steg i 
projekteringsprocessen observerats genom studenternas roll som deltagande 
observatör. Processen för VimmerbyHus från första kontakt med kund till färdigt hus 
kommer att tas upp nedan, dock kommer fokus ligga på projekteringen där 
examensarbetet har sin grund och inte på tillverkningsprocessen. I observationerna har 
den berörda projektören visat och förklarat sin arbetsgång från start till nästa fas där 
nästa projektör fortsätter i projekteringen. Hos VimmerbyHus är 
projekteringsprocessen till största del intern. Informationen som är kopplad till varje 
projekt hanteras i en projektmapp där all information samlas. Denna består både av 
handlingar i text och utav ritningar som tillsammans bildar en helhetssyn för projektet.  
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Processkartan för VimmerbyHus innefattar tre övergripande avsnitt som symboliserar 
processen från skiss fram till färdigställt hus (se Figur 9): 

• Skiss och Kostnadsförslag  
• Avtal/Avrop 
• Tillverkning 

Tillverkningsavsnittet innefattar inte enbart produktionen i fabrik utan även 
projektering av monterings- och tillverkningsritningar, leveransspecifikation samt 
beställningar av installationsritningar från externa projektörer. Avsnittet med Skiss och 
Kostnadsförslag arbetas fram först innan nästa avsnitt påbörjas. Avtal/Avrop sker till 
en viss del parallellt med tillverkning. En fördjupad analys av varje avsnitt sker i 
delkapitlet nedan.  

 

 

4.2.1 Skiss och Kostnadsförslag 
Första avsnittet av processen är Skiss och Kostnadsförslag där avsnittet kan ske på två 
möjliga sätt vilket beror på kundens förutsättningar. Det vanligaste är alternativ 1 (se 
Figur 10) när kunden utgår från kataloghus. Alternativ 2 (se Figur 11) används när 
externt företag är inblandade vid framtagning av skiss. 

Alternativ 1 

 

 

 

 

 

Figur 10. Förenklad figur av Skiss och Kostnadsförslag Alt 1 

Figur 9. Förenklad figur av VimmerbyHus processkarta 
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Nybyggnadskarta/Upprättande av skiss 

Agenten/säljaren (S) tillsammans med arkitekten (A) har en stor del i arbetet i det tidiga 
stadiet. Utifrån informationen från säljaren som arbetar med kundkontakten i första 
hand fås nybyggnadskarta samt mått på blivande hus som sedan skickas till arkitekten. 
Arkitekten arbetar fram ett förslag i form av skissritningar på det blivande huset. 
Arkitekten uppskattar att tidsinsatsen vid framställning av skissritningar tar för 
”Designhouse 174” till fem timmar. Tiden beror på de ändringar kund efterfrågar utöver 
kataloghusets standard. Ändringarna innefattar oftast flera vyer vilket resulterar i ett 
tidskrävande och noggrant arbete för att inte missa några ritningsvyer som tillsammans 
skall visualisera huset.  

Visualisering 

3D-visualisering av huset kan erbjudas ifall kund efterfrågar detta. En 3D-modell 
skapas i CAD-program enbart för att få fram visualiseringsbilder för kund. Denna 
modell innehåller ingen information jämfört med en BIM-modell. Tiden för 
uppbyggnad av 3D-modell med kök och markplan utan renderingsinställningar samt 
framtagning av renderingsbilder uppskattas av arkitekten till tolv timmar för 
”Designhouse 174”.  

Prisförfrågan/Revideringar/Avtal skrivs 

Skissförslaget ligger till grund för prisförfrågan vid kalkylering. Kalkylen baseras på 
företagets snittpriser, där kalkylatorn (KAL) mäter och räknar utifrån skissritningarna. 
Kalkylatorn uppskattar att prisförfrågan tar sju timmar att slutföra. Skissen tillsammans 
med prisförfrågan skickas till kund som antingen gör ändringar eller vid intresse skriver 
avtal och projekteringsprocessen fortlöper till nästa skede. Flertalet ändringar kan göras 
innan kund godkänner skissen. 

Alternativ 2  

 

Färdig skiss från kund/Anpassning av skiss till byggsystem 

Vid alternativ 2 kommer kunden i kontakt med företaget vid färdig skiss. I det här 
skedet kan ändringar ske i skissen för att anpassas till företagets byggsystem för att göra 
det applicerbart till tillverkning i företagets fabrik. Arkitekten arbetar i ett nära 
samarbete med konstruktören för att få skissen applicerbar till företagets byggsystem. 
Arkitekten och konstruktören har gjort en uppskattning av tid för att få en rättvisande 
jämförelse mellan nuvarande arbetssätt med 2D-teknik och BIM för alternativ 2. I 
experimentet har ”Designhouse 174” använts för att ta reda på tiden vid anpassning till 

Figur 11. Förenklad figur av Skiss och Kostnadsförslag Alt 2 
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byggsystem för BIM tar. Arkitekt och konstruktör uppskattar att anpassning till 
byggsystem för ett liknande hus tar ca 16 timmar.    

Prisförfrågan/Revideringar/Avtal skrivs 

Fortsättningsvis sker prisförfrågan på samma sätt som alternativ 1 där kalkylatorn 
arbetar efter ett snittpris utifrån skissförslaget. Tidsomfattningen är den samma enligt 
kalkylatorn. Eventuella revideringar sker liknande som i alternativ 1. Är kunden 
intresserad skrivs avtal och projekteringen fortlöper.  

4.2.2 Avtal/Avrop 
 

Avtal/Avrop är nästa avsnitt i processkartan (se Figur 12) då avtalet är påskrivet från 
kund.  

Huvudritningar/Bygglovsansökan 

Processen startar med att arkitekten som har största arbetsbördan under detta skede tar 
fram huvudritningar som sedan bygglovsansökan grundas på. Målet med 
huvudritningarna är att få en fastställd utvändig design som kunden godkänner. 
Huvudritningarna fungerar även för bygglovsansökan som sedan resulterar till att inga 
större ändringar utvändigt får ske utan en revidering av bygglovsansökan. 
Huvudritningen innehåller nybyggnadskarta, fasadritningar, elevationer och 
planritningar där ritningarna utgått från skissförslaget som arbetats fram i tidigare 
avsnitt. Arkitekten har utformat skissen i det tidigare skedet i en hög noggrannhet vilket 
bidrar till att huvudritningarna blir lättarbetade att arbeta fram. Arkitekten estimerar 
tiden till fyra timmar för framtagande av huvudritningarna.  

Köksritning/Energiberäkning 

Köksritning utförs av en extern kökstillverkare som tar fram köksförslag efter kunds 
önskemål och ritningar från VimmerbyHus. Energiberäkning tas fram av företaget  som 
används vid tekniskt samråd med kommun. 

Revideringar/Stop för ytterligare ändringar 

Revideringar sker innan kund godkänner huvudritningar, köksritning samt tillval. Inga 
ändringar bör tillkomma efter avrop då processen kommit så långt att det blir 
tidskrävande och kostsamt. 

Figur 12. Förenklad figur av Avtal/ Avrop 

Köksritning 
Energiberäkningar 

Stop för ytterligare 
ändringar 

Avtal/ Avrop 

EV revideringar efter 
kunds önskemål 

 Huvudritning (A) 
EV revideringar 

Bygglovsansökan 



Empiri 

28 

4.2.3 Tillverkning 
Avsnittet samkörs till viss del med Avtal/ Avrop fram tills att produktionen i fabriken 
skall ske.  

Uppstartsmöte/Beställning/Installationsritningar 

I sista avsnittet (se Figur 13) färdigställs projekteringen där allt skall slutföras inför 
tillverkning. Uppstartmötets roll är att diskutera projektets förutsättningar för att 
underlätta överlämningen från avtal/avrop till tillverkning då nya projektörer börjar 
arbeta med projektet. Installationsritningar i form av ventilations-,el- och vvs-ritningar 
beställs in från externa projektörer då VimmerbyHus ej tillhandahåller dessa.  

Montering- och tillverkningsritningar 

Efter färdigställda ritningar från arkitekten tar konstruktören (K) över och fokuserar på 
monterings-/tillverkningsritningar och kaplistor som sedan ligger till grund för 
leveransspecifikation och produktion. Konstruktörens storlek på arbete beror på om det 
skett ändringar i de bärande delarna utifrån kataloghusets standard. Vid ändringar i 
ytterväggar och bärverk behövs nya ritningar tas fram, då arbetsinsatsen är kortare än 
att ändra befintliga ritningar. Vid alternativ 1 estimerar konstruktörerna sin tid till 20 
timmar för färdigställning av montering/tillverkningsritningar till ”Designhouse 174”. 
Vid alternativ 2 när skisshandlingar tagits fram externt behövs nya ritningar tas fram. 
Konstruktörernas arbete varierar då i tid beroende på omfattning. De bedömer sin 
tidsinsats till 20 timmar för framtagning av montering- och tillverkningsritningar till 
liknande som ”Designhouse 174”.  

Leveransspecifikation 

Efter att montering/tillverkningsritningar är färdigställda arbetas en 
leveransspecifikation fram av leveranssamordnaren (SAM). Det innebär allt material 
som ingår i det kommande huset mängdas och specificeras upp. Processen sker 
manuellt på samma sätt som kalkylatorn arbetar, dock innefattar detta en mer detaljerad 
kalkyl då även handlingar och ritningar från konstruktör fungerar som underlag. 
Leveransspecifikationen arbetas fram från de underlag som projekterat fram tidigare i 
projektet. Underlagen består utav 2D-ritningar samt beskrivningar. 
Leveranssamordnaren uppskattar sin arbetsinsats till åtta timmar för ”Designhouse 
174” oavsett alternativ 1 eller 2. 

Produktion 

Tillverkningen av prefabricerade elementen sker utifrån tillverkningsritningarna samt 
kaplistorna från konstruktörerna. De prefabricerade elementen innefattar ytterväggar 
från egen fabrik samt takstolar från koncernens takstolsfabrik. En viss prefabricering 

Figur 13. Förenklad figur av Tillverkning 
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sker av bjälklaget där varje balk är kapad i fabrik för att sedan monteras samman på  
byggarbetsplatsen.  

4.2.4 Sammanfattning av tider  

Nedan vissas en sammanställning från observationerna av de tider (se Tabell 3) som 
gavs från projektörerna gällande ”Designhouse 174”.  

Tabell 3. Sammanfattning av tider för 2D-teknik 
Arbetsroll Arbetsuppgift Tid (timmar) 

Arkitekt samråd med 
Konstruktör 

Anpassning till 
byggsystem 
(alternativ 2) 

16 

Arkitekt Skiss (alternativ 1) 5 

Arkitekt Visualisering 
(alternativ 1) 12 

Kalkylator Prisförfrågan 7 

Arkitekt Huvudritningar 4 

Konstruktör Konstruktion 20 

Leveranssamordnare Samordning, 
mängdning 8 

Total projekteringstid 
alternativ 1  56 

Total projekteringstid 
alternativ 2  55 

4.3 Experiment, prototyp av BIM-modell 
För att kunna ta fram tider och beroenden med BIM efter samma projekteringsprocess 
som VimmerbyHus skapades en BIM-modell. BIM-modellen baserades på 
”Designhouse 174” från VimmerbyHus katalog för att illustrera hur ett möjlig 
projektering skulle kunna se ut för småhustillverkare. 

BIM-Verktyg 

Revit 
Revit från Autodesk är en av flera programvaror som har stöd för BIM-baserade 
arbetsflöden (se bilaga 5). Programvaran baseras på 3 inriktningar, Revit Architecture, 
Revit Structure samt Revit MEP (Mechanical, Electrical och Plumbing) (Autodesk, 
2017). 
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Wood Framing 
Wood Framing från AGA-CAD är ett plug-in program till Autodesk Revit vid 
träkonstruktioner som annars kan vara tidsödande och manuellt moment i Revit (se 
bilaga 6). Programmet skapar träkonstruktioner från arkitektens modell där 
konstruktionen är baserade på förinställda parametrar som är kopplade till företagets 
byggsystem (AEC, 2017). 

Detaljeringsnivå, LOD i prototyp 
Studenterna har vid framtagning av BIM-modell använt LOD för att specificera 
detaljeringsnivån vid de olika skedena i projekteringen. Definitionen av de olika LOD-
nivåerna (se Figur 14) har tagits från SBUF och Skanskas beskrivning (Gustavsson et 
al., 2012).  

Figur 14. SBUF och Skanskas beskrivning av de olika LOD-nivåerna (Gustavsson et 
al., 2012) 
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4.3.1 Uppbyggnad av bibliotek och mallar 
Mallinställningar i Revit upprättades för att representera företagets byggsystem vid 
modellering av arkitekten (se Figur 15). Mallen innehåller företagets väggar där 
material, skikt och dimensioner ingår så BIM-modellerna anpassas till de 
prefabricerade elementen som tillverkas i fabrik. Då företaget arbetar med 
återkommande objekt i sin projektering ställs det krav på biblioteket att dessa objekt 
finns att tillgå och att de innehåller relevant information som behövs i projekteringen. 

Plug-in programmet Wood Framing användes till konstruktionsdelen och behövs 
konfigureras till företagets byggsystem. Mallinställningar som behövde konfigureras 
var hur vägghörn skulle dimensioneras, hur en skarv mellan väggblock skall hanteras 
med mera. Efter att Wood Framing konfigurerats har programmet möjlighet att läsa av 
väggtypen som arkitekten modulerat. Wood Framing skapar utifrån väggarna 
tillverkningsritningar samt kaplistor för väggblock och bjälklag. 

Utformningen av objektsbiblioteket i Revit har olika detaljeringsnivåer beroende på 
informationen man vill utvinna från modellen. Standardobjekt i Revit med information 
så som längd, höjd och material kan kopplas till ett pris. Det skapar möjlighet till en 
effektiv sammanställning av priser. Materialtillverkare arbetar idag med egna 
framtagna objekt som går att integrera i modellen med företagets pris för att få en högre 
detaljeringsnivå. I detta examensarbete har flera tillverkare som VimmerbyHus 
använder i sin tillverkning lagts in i biblioteket. Detta för att påvisa möjligheten med 
en ökad detaljeringsnivå och hur användandet av informationen från tillverkare kan 
användas direkt in i modellen. Total tidsinsats för uppbyggnad av bibliotek och mallar 
var 121 timmar.  

Figur 15. VimmerbyHus standardyttervägg inlagd i Revit 
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4.3.2 Arbetsprocess BIM 
Studenterna har utfört de observerade projektörernas arbetsuppgifter i framtagningen 
av prototyp. Nedan beskrivs hur studenterna arbetar som respektive projektör. 
Processkartan som används i dagens arbetssätt med 2D-teknik används även i 
framtagning av prototyp där avsnitten är:  

• Skiss och Kostnadsförslag  
• Avtal/ Avrop 
• Tillverkning 

4.3.3 Skiss och Kostnadsförslag 
Tidigare processkarta för Skiss och Kostnadsförslag har utformats på två olika sätt 
beroende på om kunden utgår från ett kataloghus (alternativ 1) eller färdig skiss från 
kund (alternativ 2). I båda alternativen illustreras projekteringsprocessen med hjälp av 
företagets kataloghus ”Designhouse 174” som modellerades i BIM av studenterna.  

Alternativ 2 när kund kommer med en färdig skiss utgår projekteringsprocessen när 
”Designhouse 174” ej hade någon BIM-modell upprättad. Prototypens BIM-modell 
modulerades utifrån företagets kundskiss på ”Designhouse 174” (se Bilaga 2) som 
skickas till kund vid intresse. Skissen innehåller planvyer samt fasadvyer med 
tillhörande mått.  

I alternativ 1 används en BIM-modell som underlag när kunden utgår från ett av 
företagets kataloghus. En BIM-modell för respektive kataloghus skall motsvara 
kataloghusens tidigare underlag i 2D-teknik. Ändringar från kunds önskemål på 
kataloghusen görs då på respektive BIM-modell. 

Arbetsprocessen i Skiss och Kostnadsförslag av alternativ 2 (se Figur 16) kommer att  
beskrivas först då BIM-modellen skapats från grunden. Alternativ 1 (se Figur 17) 
baseras på ett kataloghus som i detta fallet är ”Designhouse 174” som skapats i 
alternativ 2.  

Alternativ 2 

Färdig skiss från kund/Anpassning av skiss till byggsystem 

Vid alternativ 2 där färdig skiss inkommer till företaget moduleras en BIM-modell 
utifrån kundskisserna. I detta fallet är ”Designhouse 174” kundens hus som ska 
anpassas till företagets byggsystem. Biblioteket som är uppbyggt efter företagets 
byggsystem moduleras väggar och bjälklag från skisserna. Dörrar och fönster är inlagda 
efter företagets utbud i biblioteket, dessa väljs efter kunds önskemål. LOD-nivån vid 
framtagning av BIM-modell beror på kunds omfattning av skiss. Studenternas BIM-

Figur 16. Förenklad figur av Skiss och Kostnadsförslag Alt 2 
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modell i alternativ 2 har LOD-nivå 300 utifrån skissernas information. Arbetsinsatsen 
för anpassning av skiss till företagets byggsystem estimeras till 38 timmar.  

Prisförfrågan/Revideringar/Avtal skrivs 

Objekten som arkitekten integrerat i modellen innehåller en viss information. Det är 
denna informationen som sedan andra projektörer använder och anpassar i sitt arbete. 
Kalkylatorns underlag från arkitekten består av en materiallista av de objekt som finns 
i modellen, dessa listor innehåller en sammanställning av priset då varje objekt har 
företagets pris kopplat till sig. Sammanställning av prisförfrågan för studenterna tog 
fyra timmar. De revideringar som görs efter kundens önskemål får ett genomslag på 
hela BIM-modellen, en ändring görs endast i en vy och slås igenom på samtliga vyer 
och materiallistor. Efter eventuella revideringar skrivs avtal vid intresse. 

Alternativ 1 

Nybyggnadskarta/Upprättande av skiss 

Nybyggnadskarta/mått på hus inkommer på samma sätt som tidigare arbetssätt med 2D-
teknik. När skiss arbetas fram till kund utgår den från ett av företagets kataloghus där 
en BIM-modell skapats sedan tidigare. Studenterna arbetar utifrån BIM-modellen som 
skapats för ”Designhouse 174”. BIM-modellens LOD-nivå är 300 vid detta skede.  

Skissen arbetas fram av arkitekten i samråd med kund. Vanligt förekommande 
ändringar från skiss är fasadutförande, fönsterplaceringar och placering av innervägg. 
För att simulera en rättvisande arbetsinsats användes de ändringar som finns i det 
färdigställda ”Designhouse 174” (se bilaga 3). Ändringar i BIM får ett genomslag på 
alla vyer, vilket resulterar i att ritningar samt 3D-modellen resulterar i mindre 
arbetsinsats för arkitekten samt en lättare överblick för kund vid beslutsfattande 
angående utformning. Tidsinsatsen för upprättande av skiss är tre timmar. 

Visualisering 

Från BIM-modellen kan renderingsbilder tas fram efter kunds förfrågan. Enklare 
renderingsbilder ges direkt från modellen. BIM-modellen kan fungera som 
visualiseringsverktyg där kund och arkitekt har möjlighet att rotera modellen. Tiden för 
enklare renderingsbilder fås med minimal arbetsinsats. Vid användandet av BIM 
behövs ej en 3D-modell upprättas vilket ger noll timmar för uppbyggnad av 3D-modell 
för visualisering.  

 

Figur 17. Förenklad figur av Skiss och Kostnadsförslag Alt 1 

Skiss och Kostnadsförslag Alt 1 

Nybyggnadskarta/
mått på hus (S) 

Upprättande 
av skiss (A) 

Prisförfrågan 
(KAL) 

Visualisering 
(A) 

EV revideringar efter 
kunds önskemål 

Godkänd skiss, 
avtal skrivs 



Empiri 

34 

Prisförfrågan/ Revideringar/ Avtal skrivs 

Prisförfrågan, revideringar och avtal sker enligt alternativ 2.  

4.3.4 Avtal/ Avrop 
Avtal/ Avrop är nästa steg i projekteringen (se Figur18). 

Huvudritning/Bygglovsansökan/Köksritning 

Vid färdigställande av huvudritningar skall LOD-nivån vara 400 då inga ändringar bör 
ske efter avtal/ avrop. Den högre LOD-nivån uppnås genom kundens fastställda beslut 
på ingående objekt. Ritningar genereras automatiskt med förbestämda vyer som ska 
redovisas på respektive ritning. Vid eventuella revideringar uppdateras ritningarna. 
Underlag till konsulter kan antingen plockas ut från BIM-modellen i form av 2D-
handlingar eller att de får tillgång till BIM-modellen. Upprättning av huvudritning för 
”Designhouse 174” tog tre timmar för studenterna.  

4.3.5 Tillverkning 
Tillverkning är sista steget i projekteringen (se Figur 19). 

Uppstartsmöte/Beställning/Installationsritningar 

Uppstartmötet påverkas ej av användningen av BIM. Beställningsunderlag ges från 
BIM-modellen i form av materiallistor med företagsspecifika inställningar vad gäller 
vilken information som är relevant. 

Montering- och tillverkningsritningar 

I detta examensarbete har Wood Framing används som hjälpmedel vid framtagning av 
montering- och tillverkningsritningar. Konstruktören jobbar i samma modell som 
arkitekten och med hjälp av inställningarna som har gjorts i Wood Framing genererar 
konstruktören tillverkningsritningar samt kaplistor från BIM-modellen. Det resulterar i 
att konstruktören endast behöver komplettera tillverkningsritningarna med detaljer och 

Figur 18. Förenklad skiss av Avtal/ Avrop 

Figur 19. Förenklad figur av Tillverkning 
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förstärkningar i form av balkar och pelare manuellt. Framställning av montering- och 
tillverkningsritningar för alternativ 1 och 2 sker med samma arbetsinsats, som var sex 
timmar. Detta beror på att företagets byggsystem ej ändras och Wood Framing hanterar 
väggar och bjälklag lika mellan alternativ 1 och 2.   

Leveransspecifikation 

BIM-modellen består av LOD 400, detta underlättar sammanställning av 
leveransspecifikationen för leveranssamordnaren. Då alla ingående objekt är 
sammanställda i materiallistor kan de användas som beställningsunderlag och 
plocklistor. Viss komplettering och kontrollering av materiallistor behöver ske för att 
säkerställa god kvalitet. Tiden för leveransspecifikationen tog två timmar.  

Produktion 

Företagets produktionsplanering har nytta av de materiallistor och beställningsunderlag 
som fås. 

4.3.6 Sammanfattning av tider från BIM 
Vid framställning av prototypen i form av BIM-modell har tider dokumenterats för 
respektive aktivitet. En inlärningskurva har skapats där projekteringsprocessen arbetats 
igenom tre gånger för att få en tydligare bild för hur lång projekteringstiden är med 
BIM (se Figur 20, 21). 

  



Empiri 

36 

Figur 20. Inlärningskurva vid alternativ 1 från framställning av prototyp 

Figur 21. Inlärningskurva vid alternativ 2 från framställning av prototyp 

I tabellen nedan (se Tabell 4) visas tiden för inställning av bibliotek samt mallar. 
Tabellen (se Tabell 5) visar tiderna för respektive arbetsuppgift vid framtagningen av 
BIM-modellen. Tabellen visar även den förändrade arbetstiden i timmar beroende på 
antalet gånger prototypen omarbetats.  
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Tabell 4. Tider för uppbyggnad av mallar och bibliotek 

 

Tabell 5. Sammanfattning av tider vid framtagning av prototyp med BIM 

Arbetsroll Arbetsuppgift 
Tid 1:a 
gången 

(timmar) 

Tid 2:a 
gången 

(timmar) 

Tid 3:e 
gången 

(timmar) 

Arkitekt samråd 
med Konstruktör 

Framtagning 
av BIM-
modell 

(alternativ 2) 

10 7 6 

Arkitekt Skiss 
(alternativ 1) 3 3 3 

Arkitekt Visualisering 
(alternativ 1) 0 0 0 

Kalkylator Prisförfrågan 5 5 4 

Arkitekt Huvudritningar 3 2 2 

Konstruktör Konstruktion 8 5 6 

Leveranssamordnare Samordning, 
mängdning 5 2 2 

Total 
projekteringstid 

alternativ 1 
 24 20 17 

Total 
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 31 24 20 
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Figurerna nedan visar projekteringstiden för varje projektörs arbetsinsats vid 
återupprepning av prototyp för alternativ 1 och 2 för BIM (se Figur 22,23) 

 

Figur 22. Sammanfattning av tider vid återupprepning av prototyp med BIM uppdelat 
på arbetsuppgift, alternativ 1 
 

3

0

5

3

8

5

3

0

5

2

5

2

3

0

4

2

6

2

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Projekteringstid	per	arbetsuppgift,	alternativ	1

Första	gången	(timmar) Andra	gången	(timmar) Tredje	gången	(timmar)



Empiri 

39 

 

Figur 23. Sammanfattning av tider vid återupprepning av prototyp med BIM uppdelat 
på arbetsuppgift, alternativ 2 
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Projektörernas totala projekteringstid vid återupprepning av prototyp har sammanställts 
för de båda alternativen i BIM (se Figur 24, 25). 

 

Figur 24. Sammanfattning av tider vid återupprepning av prototyp med BIM uppdelat 
på projektörer, alternativ 1 

Figur 25. Sammanfattning av tider vid återupprepning av prototyp med BIM uppdelat 
på projektörer, alternativ 2 
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4.4 Fokusgrupp 
För att ge fokusgruppen en rättvisande bild om vad BIM kan användas till i deras arbete 
utfördes presentationen i 4 steg: 

• Introduktion av BIM 
• Visning av prototyp från ett av företagets kataloghus ”Designhouse 174” 
• Demonstration av ett pilotprojekt, ett garage moduleras under presentationen 
• Diskussion kring frågor från studenterna men även oklarheter från fokusgrupp 

Inledningsvis tyckte fokusgruppen att dagens arbetssätt med 2D-teknik behövde 
utvecklas och diskussion har förts sedan tidigare hur företaget skall utveckla sin 
projektering för att bli effektivare. Genom demonstration av pilotprojektet av garaget 
fick fokusgruppen insikt i hur arbetsgången kan fungerar för projektering i 
småhusindustrin, där delar av projektörernas arbetsuppgifter togs fram i 
arbetsprocessen. Detta ledde till ökad förståelse om hur deras arbetssätt kan förändras 
med BIM.  

Reflektioner från fokusgruppen 

Överlag såg VD:n för VimmerbyHus möjligheter med BIM där det kan ge en ökad 
hastighet att räkna på jobb. Han beskrev dagens arbetssätt som ineffektiv och 
tidskrävande utifrån andelen jobb de vinner. 

”En för stor del av jobben vi räknar på får vi inte, den motsvarande arbetstiden får vi 
ingen nytta av. Genom att hitta arbetssätt som gör att vi kan räkna fortare eller få 

fram ett pris fortare är intressant.” - VD 

Övriga inom fokusgruppen höll med om att flertalet av arbetsuppgifterna idag är 
tidskrävande. När kataloghus med mindre ändringar projekteras såg de fördelar när 
informationen redan integrerats i BIM-modellen och biblioteket. Med hjälp av BIM och 
dess information som finns lagrad i modellen ser fokusgruppen flertalet fördelar med 
BIM, en av fördelarna var genomslaget som sker vid ändringar.  

”I dagens läge måste jag ändra på alla ritningar som är berörda, och sen kontrollera 
att jag gjort ändringen på alla de ritningar. Det är lätt att missa något”- Arkitekt 

Genom att ha information lagrad i modellen upplevde fokusgruppen att beroendena 
mellan projektörerna blir bättre. De ansåg att deras arbetsbelastning kunde minskas 
genom att utvinna den information som redan fanns för deras arbetsuppgift. De såg att 
det kunde bidra till att minska dubbelarbetet och få en bättre kontroll på projekteringen 
där mycket information annars kan förloras mellan disciplinerna. Framförallt var det en 
positiv syn på alla de ”automatiskt” genererade materiallistor som gick att tillgå från 
den information som matats in. Både kalkylator och leveranssamordnare såg att deras 
arbeten kunde hjälpas av detta, då mycket av deras manuella arbete går ut på att mäta 
från 2D-ritningar vilket kunde minimeras med BIM.   

”Min arbetstid går att spara in på med hjälp av information som finns i modellen” - 
Kalkylator 

Dock upplevde arkitekten att mycket av den information som skall läggas in för nya 
objekt utöver objekten i det uppbyggda biblioteket kommer att hanteras av arkitekten i 
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det tidiga skedet. Fokusgruppen upplevde att en hög detaljeringsnivå på objekten 
genererade mycket information, dock uppfattade fokusgruppen att det var en 
tidskrävande del när nya objekt och information behövde appliceras till biblioteket. De 
såg detaljeringsnivån på modellerna som en viktig aspekt att utvärdera.  

”Detaljeringsnivån måste bestämmas, hur mycket info skall läggas in med pris osv” 
Jag är osäker på vilken detaljeringsnivå man skall använda, blir det för detaljerat så 

tar det för lång tid” – Kalkylator  

Konstruktörerna hade till en början en skeptisk inställning till hur BIM skulle fungera i 
deras arbetssätt. Frågor om applicerbarhet till företagets byggsystem diskuterades där 
pilotprojektet hjälpte att besvara de frågor kring hur detaljer, stomkompletteringar, 
speciallösningar och arbetsflöde hanterades. De såg efter detta en minskning av 
arbetsbelastning där de påpekade användbarheten i framställning av kaplistor och 
tillverkningsritningar. De beskrev att deras nuvarande arbetsmetod varierade mycket i 
tid beroende på ändringar i kataloghusen, samt om kunden valde att designa eget hus. 
Projekteringstiden kunde då bli betydligt längre och svårare att bedöma i förtid.  

Leveranssamordnaren såg svårighet i detaljeringsnivån i BIM-modellen. I hans arbete 
behöver han veta att det som är inlagt i modellen stämmer för att han skall kunna 
utnyttja informationen. Han såg sin arbetsroll vid användandet av BIM förändras mer 
åt kontroll av BIM-modellen. Utnyttjandet av beställningsunderlag som fås utav BIM-
användandet sågs positiv om rätt information kan utvinnas. I nuvarande arbetssätt är 
information samlad på handlingar, beskrivningar, ritningar, tillverkning- och 
leveransorder. I BIM kan informationen samlas, vilket resulterar i lättare hantering. 

Säljaren såg BIM-modellen som ett bra sätt att visualisera för kunden hur färdigt projekt 
kommer se ut. Säljaren upplever att flertalet av kunderna har svårt att se verkligheten 
endast från ritningar. Med BIM-modellen påpekade säljare och arkitekt att visualisering 
kunde ske betydligt enklare än dagens arbetssätt där en 3D-modell endast görs för 
renderingsbilder. VD:n såg även att snabbheten i framtagning av renderingsbilder var 
en positiv aspekt med att jobba med BIM. 

Sammanfattningsvis var fokusgruppen positiv till BIM och dess användningsområde 
för småhusindustrin.  

4.5 Sammanfattning av insamlad empiri 
Från den insamlade empirin från observation och fokusgrupp beskrivs projekteringen 
med 2D-teknik som fungerande men att förbättringar kan ske. Flera projektörer ser 
dubbelarbetet som en viktig aspekt att minska. 

Från den insamlade empirin från BIM-modellen var det en tydlig skillnad i tidsinsatsen 
jämfört mot 2D-tekniken. Både studenterna och fokusgruppen upplevde att mycket av 
den information som lades in kunde återanvändas av andra projektörer för sina 
arbetsuppgifter. Det bidrog till att informationen var bättre samlad och dubbelarbetet 
kunde minskas. Från experimentets upprepade modulering framgår vikten av företagets 
bibliotek och mallar i BIM. Småhustillverkare arbetar med kataloghus, prefabricering 
och återkommande objekt vilket gör att biblioteket och mallen fungerar som en lagring 
av information. Vid nya projekt används objekten igen där informationen finns lagrad.  
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I tabellen (se Tabell 6) finns en sammanställning på de tider för respektive projektörs 
arbete för ”Designhouse 174” i arbetssätten 2D-teknik samt BIM. Tiderna för 2D-teknik 
är hämtade från observationerna och tiderna från BIM är hämtade för experimentet som 
studenterna utförde. I figuren (se Figur 26) finns en sammanställning för 
arbetsbelastningen mellan arbetssätten.   

Tabell 6. Jämförelse mellan tider för 2D-teknik och BIM 

 

Arbetsroll Arbetsuppgift 
Tid 2D-
teknik 

(timmar) 

Tid BIM 
(timmar) 

Arkitekt samråd med 
Konstruktör 

Anpassning till 
byggsystem (alternativ 

2) 
16 6 

Arkitekt Skiss (alternativ 1) 5 3 

Arkitekt Visualisering 
(alternativ 1) 12 1 

Kalkylator Prisförfrågan 7 4 

Arkitekt Huvudritningar 4 2 

Konstruktör Konstruktion 20 6 

Leveranssamordnare Samordning och 
mängdning  8 2 

Total projekteringstid 
alternativ 1  56 17 

Total projekteringstid 
alternativ 2  55 20 
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Figur 26. Arbetsbelastning i projekteringen mellan 2D-teknik och BIM. Redovisas i 
timmar och arbetsuppgift 
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5 Analys och resultat 
 I detta kapitel analyseras empirin i relation till det teoretiska ramverket. Det ska sedan 
besvara de frågeställningar och mål som examensarbetet grundar sig på.  

5.1 Analys  
Observationerna och fokusgruppen beskriver projekteringen med 2D-teknik som 
fungerande, men att arbetssättet i flera skeden kan förändras för att minska 
projekteringstiden samt arbetsbelastningen. Företaget är medvetna om att en förändring 
behövs för att öka effektiviteten. Linderoth (2010) beskriver byggbranschen som 
komplex när det gäller implementering av ny teknik och arbetssätt. Branschen är 
uppbyggd av projekt med begränsad tid och ekonomi samt att nya konstellationer av 
företag sker i olika projekt. Från experimentet upplevde studenterna att 
småhustillverkare lättare kan förändra sin projektering jämfört med övriga 
byggbranschen. Projekteringen sker till största del internt, där projekten återupprepas 
och efterliknas i stor omfattning på grund av kataloghus och det byggsystem som 
används. 

BIM kan användas genom hela byggprocessen där information hanteras, uppdateras och 
modifieras under processen och skapar en uppdaterad version som är korrekt (Eastman 
et al. (2011). Granroth (2011) menar att BIM ger en rad förbättringar så som bättre 
produktivitet, kvalitet, och samordning. Experimentet visar att projekteringen stämmer 
överens med Granroth (2011), där projekteringens arbets- och tidsinsats minskas med 
BIM. Fokusgruppens åsikter pekar även åt samma håll där de upplever att projektering 
blir effektivare genom hela processen. 

Experimentet visar att arbetsbelastningen med BIM sker jämnare över hela 
projekteringen jämfört mot 2D-tekniken. Jongeling (2008) påpekar i sin rapport att en 
jämnare arbetsbelastning fås med BIM. Mer tid läggs i det tidiga skedet av 
projekteringen där framtagning av BIM-modell sker. Fokusgruppen påpekade precis 
som Jongeling (2008) att en ökad tidsinsats sker i början av projekteringen med BIM, 
då information skall integreras till modellen. Fokusgruppen upplevde att arkitektens 
arbetsroll ökade markant ifall integreringen av information lades på arkitekten. 
Experimentet visade att småhustillverkare med prefabricering kan ha detta integrerat i 
BIM-modellerna för varje kataloghus. Information ska även finnas i biblioteket som är 
utformat efter företagets utbud. Det leder till att arkitektens hantering av information 
underlättas och utförs inte i samma omfattning som Jongeling (2008) beskriver i sin 
rapport. Detta går att koppla till småhustillverkarens återupprepning i användandet av 
byggsystem och utbud.   

Från empirin uppmärksammades problem med 2D-tekniken där ändringar inte fick 
genomslag för hela projektet. Arkitektens och konstruktörens arbete med ritningar är 
tidskrävande då flera ritningar kan behöva justeras vid en ändring.  Skillnaden i tid 
mellan 2D-teknik och BIM kan kopplas till Eastman et al. (2011) förklaring där BIM 
endast behöver ändras i en vy för att genereras i alla vyer.  

Från observationerna beskrevs ett manuellt arbete för kalkylator och 
leveranssamordnare vid sammanställning och mängdning. Osäkerhet kring hur 
revideringar dokumenteras och hanteras i den mapp som ska sammanfatta projektet, 
ställer krav på god kommunikation och hantering av dokument. BIM minimerar möjliga 
felkällor då informationen är samlad och uppdaterad. Grunden ligger i att objekten är 
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identifierbara, beräkningsbara samt ändringsbara (Eastman et al., 2011). Experimentet 
visar möjlighet till en bättre och enklare sammanställning av informationen. Det bidrar 
till att projektörerna i de olika disciplinerna kan välja relevant information från objekten 
för sin arbetsuppgift. Med företagets bibliotek och mallar finns informationen för varje 
objekt redan med en hög LOD-nivå. Det bidrar till att en mer noggrann modell används 
redan i det tidiga skedet.  

Tiderna från observationer och studenternas framtagning av prototypen visar att en 
tidsbesparing sker vid varje arbetsuppgift samt för varje projektör. Detta grundas i den 
minskade arbetsbelastningen som användandet av BIM ger. Modellens egenskaper att 
återanvända och samla informationen i projekten underlättar hanteringen för 
projektörerna vilket ger positiva effekter. 

5.2 Resultat: Frågeställning 1 
Hur ser projekteringsprocessen med 2D-teknik ut för småhustillverkare i dag? 

Projekteringsprocessen för småhustillverkare med 2D-teknik liknar i stora delar 
projektering för övriga byggbranschen där varje projekt är unikt, dock utgår 
småhustillverkare från samma byggsystem. Skissunderlag finns till varje kataloghus för 
att förenkla arbetet och återanvända den grundläggande informationen som finns för 
varje hus. Vid färdig skiss från kund finns ej underlag att tillgå, byggsystemet sätter de 
regler och begränsningar som projekteringen måste anpassas till.  

Begränsningarna med 2D-teknik är hur hantering av information sker. Med 2D-teknik 
sammanställs informationen för projektet i dokument och ritningar som kompletterar 
varandra. Detta resulterar till en manuell process för att utvinna informationen som 
behövs för respektive projektör till sina arbetsuppgifter. Detta leder ofta till att 
dubbelarbete uppstår.  

5.3 Resultat: Frågeställning 2 
Hur skulle projekteringsprocessen se ut med BIM för småhustillverkare? 

Arbetsgången vid användandet av BIM förändras ej i jämförelse med 2D-teknik. 
Arbetsbelastningen för projektörerna förändras vilket resulterar till en jämn 
tidfördelning i projekteringen. Varje projektör använder relevant information från 
modellen för sin arbetsuppgift. Den inlagda informationen i BIM-modellen är basen för 
hela projekteringen. 

Företagets bibliotek samt mallar för byggsystemet används som grund för 
projekteringen. Objekten med information återanvändas sedan i andra projekt. Detta 
passar väl in i det arbetssätt som småhustillverkare tillämpar, då de jobbar med samma 
utbud mellan projekten. Varje kataloghus har en upprättad BIM-modell med hög 
detaljeringsnivå som sedan kundanpassas. BIM-modellerna ersätter de skisshandlingar 
som fungerat som underlag vid 2D-teknik. Vid färdig skiss från kund upprättas en ny 
BIM-modell där företagets bibliotek och mallar ligger till grund för påbörjandet av 
projekteringen.  
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5.4 Resultat: Frågeställning 3 
Vad skiljer 2D-teknik och BIM i projekteringsprocessen i form av tid samt 
beroenden mellan projektörerna hos småhustillverkare? 

De insamlade tiderna visar att BIM erbjuder en effektivare projektering både i den totala 
tiden men även för varje arbetsuppgift. Beroenden mellan arbetssätten förändras i form 
av att informationen blir lättillgängligare och mer användbar med BIM, jämfört med 
2D-teknik där informationen för projektet är fördelat på ritningar och handlingar.  

BIM ger möjlighet att samla informationen på ett ställe, respektive projektör använder 
relevant information för deras arbetsuppgift för att sedan återinföra och bygga vidare 
på BIM-modellen i den fortsatta projekteringen. Skillnaden med 
informationshanteringen leder till kortare tidsinsats i projekteringen med BIM jämfört 
med 2D-teknik.  

5.5 Koppling till målet  
Målet med examensarbetet var att analysera hur projekteringen för småhustillverkare 
förändrades av en övergång till BIM från 2D-teknik med mätinstrumenten tid och 
beroende.  

Projektering med 2D-teknik är ett fungerande arbetssätt men som kan förändras för att 
få en bättre projekteringsprocess, både i tid och beroende mellan projektörerna. 
Projekten med småhustillverkare återupprepas i stor omfattning vilket gör att 
återföringen av information mellan projekten är viktigt, med 2D-teknik är detta en 
begränsning. Med BIM kan en hantering av projektets information hanteras på ett bättre 
sätt vilket resulterar i att tid och arbetsbelastning minskar i jämförelse med 2D-teknik. 
Genom att ha informationen samlad och lättillgänglig på ett ställe kan respektive 
projektör använda den information som är relevant för deras arbetsuppgift. Med BIM 
kan en bättre återföring av information ske i projektet men även mellan projekten. Det 
grundar sig i det bibliotek och mallar BIM har möjlighet att hantera.  
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6 Diskussion och slutsatser 
 I detta kapitel ges en kort sammanfattning på resultatet i studien. En diskussion förs 
kring studiens resultat och utförande samt dess begränsningar. Avslutningsvis dras 
slutsatser och förslag till vidare forskning ges inom området. 

6.1 Resultatdiskussion 

Sammanfattning 
Syftet med studien var att se vad BIM inom projekteringsfasen för småhustillverkare 
kan förändras med BIM jämfört med dagens arbetssätt i tid och beroende. Utifrån 
avgränsningarna (kapitel 1.4) har examensarbetet visat förändringen i tid och beroende 
som sker mellan arbetssätten.  

Diskussion 
Val av företag ger en trovärdighet i de gjorda observationerna då projektörerna dagligen 
jobbar med de analyserade arbetsmomenten och är väl insatta i projektet som huset 
utgår ifrån. Trovärdigheten från fokusgruppen är hög där de personer som ingått har 
lång erfarenhet från branschen. Flera från samma arbetsroll har försökt ingå i 
fokusgruppen för att få en mer generell bedömning och ej entydig. Fokusgruppen var 
öppna till en förändring vilket bidrog till att nyfikenhet och öppenhet till BIM vilket 
gav en bra diskussion. En viss reservation skall dock beaktas där de som har haft ett 
större intresse till förändring även varit mer delaktiga i diskussionerna som skett inom 
fokusgruppen.  

Experimentet med en BIM-modell var en viktig beståndsdel i empirin där studenternas 
kunskaper analyserats och dokumenterats där kunskaperna upplevs kunna spegla 
arbetsmarknadens nivå. Det ger en hög reliabilitet av den empiri som använts i 
examensarbetet från studenterna. Huset som använts i examensarbetet är vanligt 
förekommande för projektörerna i företaget. Det har gett att tiderna som hämtats från 
observationerna har hög trovärdighet. Experimentet har genomförts flera gånger vilket 
ger högre trovärdighet för tider och beroenden. Även om tiderna är svåra att avgränsa i 
vissa fall syns det tydligt i flertalet aktiviteter att BIM är tidssparande. Det syns 
framförallt i den totala projekteringstiden. Avgränsningen för visualisering gällande 
renderingsinställningar och bilder kunde En bättre jämförelse hade kunnat göras om 
studenterna införskaffat denna kunskap.  

En mer exakt jämförelse av visualisering kunde genomförts i examensarbetet om 
studenterna hade haft bättre kunskaper inom rendering för att motsvara företagets 
presenterade bilder. Därför gjordes endast en jämförelse i framtagning av 3D-modell 
för visualiseringsskedet.  

Frågeställningarna anses korrekt formulerade för att besvara målet. En 
generaliserbarhet kan ej ske i en fallstudie men från litteraturstudie ses en liknande 
projekteringsprocess för likande företag. 

Möjliga förbättringsåtgärder för examensarbetet:  

• Fler fokusgrupper från andra företag för att uppnå en generaliserbarhet i 
åsikterna.  
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• Analysera småhustillverkare som arbetar med BIM, ta in deras erfarenheter vid 
projektering med BIM.  

6.2 Metoddiskussion 
Metoderna i studien anses korrekt valda utifrån de frågeställningar som skulle med 
besvaras. Valet att ha observationer gjordes för att få en bra överblick och förståelse 
genom hela processen om hur de arbetar idag. Observationerna lades in i ett tidigt skede 
för att skapa en bättre bild av vad som krävdes vid experimentet. Målet med att införa 
ett experiment var att skapa en rättvis jämförelse mellan arbetssätten. Det bidrog till en 
djupare analys och förståelse inom området vilket ökar trovärdighet av empirin. 
Fokusgruppen användes för att få in åsikter från arbetslivet angående studenternas 
BIM-modell som representerar arbetssättet med BIM. 

6.3 Begränsningar 
Examensarbetet begränsar sig till småhustillverkare med prefabricering där 
projekteringen utgår från samma byggsystem och utbud mellan projekten. 
Examensarbetet  berör ej om kunden designar eget hus tillsammans med företagets 
arkitekt. Projekteringstiden är då svår att definiera beroende på omfattning och 
revideringar.  

6.4 Slutsatser och rekommendationer 
Att det finns fördelar med BIM har tydligt framkommit i examensarbetet. Det upplevs 
fortfarande som att branschen med dess komplexitet med enskilda projekt har en 
begränsad tid och kostnad vilket hindrar utvecklingen. Fördelar för småhustillverkare 
är att mycket av den projektering som sker är intern och återupprepas vilket leder till 
att en integrering av BIM är lättare än övriga byggbranschen.  

Från studiens resultat ses BIM som ett fullt möjligt arbetssätt för att få en fungerande 
projektering för småhustillverkare. Från denna studie sker inga ändringar i 
arbetsrollerna, arbetssättet blir effektivare vilket kan leda till bättre lönsamhet i 
företaget.   

Det viktigt att upprätta standarder inom företaget om hur BIM skall användas i 
projekteringen, framförallt gäller det detaljeringsnivån i BIM-modellerna. För att visa 
potentialen med BIM har prototypen med dess bibliotek och mallar utformats med en 
hög LOD-nivå. Det innebär dock att mycket information måste appliceras in i 
biblioteket och mallarna vilket är en tidskrävande del.  

Slutsatser:  

• BIM är väl applicerbart för småhustillverkning 
• Arbetsgången skiljer sig ej mellan arbetssätten 
• BIM ger en effektivare projektering där tid och arbetsbelastning kan minskas 
• BIM skapar ett jämnare arbetsflöde för hela projekteringen 
• Varje projektör har en positiv nytta av BIM i form av tid och beroende 
• Behov av att upprätta en företagsstandard gällande BIM-användandet   
• Upprätta en företagsstandard om vilken detaljeringsnivå BIM-modellerna skall 

innehålla i vilket skede 
• Företagets bibliotek och mallar måste vara uppdaterade för att bibehålla en hög 

detaljeringsnivå och kvalitet 
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6.5 Förslag till vidare forskning 
• Experiment med andra BIM-program än Revit 
• Möjligheterna med BIM för småhustillverkare i produktion 
• Riktlinjer för BIM-användandet i småhustillverkning 
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pdfcrowd.comopen in browser PRO version Are you a developer? Try out the HTML to PDF API

Framtaget för BIM
Revit® för byggnadsinformationsmodellering (BIM) har funktioner för
byggnadsdesign, ventilation, el och vvs (MEP), byggkonstruktion och byggnation.

LADDA NED EN KOSTNADSFRI
TESTVERSION �

PRENUMERERA �

Studerar du? Få den kostnadsfritt i tre år (engelska)

REVIT

� MENYSÖK � LOGGA IN

Översikt Branscher � Funktioner Kostnadsfri testversion Prenumerera

Support och utbildning

https://knowledge.autodesk.com/support/revit-products
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Fördelar med prenumeration
Med support och mer

Systemkrav
Finns för: Z

Jämför produkter
Revit jämfört med Revit LT

Vad kan du göra med Revit?
Revit är programvara för BIM (engelska). Med dess kraftfulla verktyg
kan du använda intelligenta modeller för att bättre kunna planera,
projektera, konstruera och hantera byggnader och infrastruktur. Revit
stödjer en tvärvetenskaplig designprocess för samarbete.

https://www.autodesk.com/solutions/bim/overview
https://www.autodesk.se/compare/revit-vs-revit-lt
https://knowledge.autodesk.com/support/revit-products/troubleshooting/caas/sfdcarticles/sfdcarticles/System-requirements-for-Autodesk-Revit-products.html
https://www.autodesk.se/subscription
http://pdfcrowd.com/html-to-pdf-api/?ref=pdf
http://pdfcrowd.com/customize/
http://pdfcrowd.com/redirect/?url=https%3a%2f%2fwww.autodesk.se%2fproducts%2frevit-family%2foverview&id=ma-170521045010-990a5399
http://pdfcrowd.com


pdfcrowd.comopen in browser PRO version Are you a developer? Try out the HTML to PDF API

Design
Modellera byggnadskomponenter,
analysera och simulera system och
konstruktioner, och upprepa
designer. Generera dokumentation
från Revit-modeller.

Samarbeta
Flera projektmedlemmar kan komma
åt centralt delade modeller. Det ger
bättre samordning, vilket minskar
kollisioner och omarbete.

Visualisera
Kommunicera designidéer
effektivare till projektägare och
teammedlemmar genom att använda
modeller med kärnfull 3D-
visualisering.

http://pdfcrowd.com/html-to-pdf-api/?ref=pdf
http://pdfcrowd.com/customize/
http://pdfcrowd.com/redirect/?url=https%3a%2f%2fwww.autodesk.se%2fproducts%2frevit-family%2foverview&id=ma-170521045010-990a5399
http://pdfcrowd.com
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Revit: en lösning för BIM-samarbete
Med Revit-worksharing kan flera deltagare arbeta med samma projekt

http://pdfcrowd.com/html-to-pdf-api/?ref=pdf
http://pdfcrowd.com/customize/
http://pdfcrowd.com/redirect/?url=https%3a%2f%2fwww.autodesk.se%2fproducts%2frevit-family%2foverview&id=ma-170521045010-990a5399
http://pdfcrowd.com
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Med Revit-worksharing kan flera deltagare arbeta med samma projekt
samtidigt via en centralt delad modell.

En tvärvetenskaplig BIM-plattform
Revit har funktioner för alla discipliner involverade i
ett byggprojekt. När arkitekter, ingenjörer och
byggproffs arbetar på en och samma plattform kan
risken för dataöversättningsfel minskas och
designprocessen göras mer förutsägbar.

Kompatibilitet
Revit hjälper dig att arbeta med deltagare i ett utökat
projektteam. Det importerar, exporterar och länkar
dina data med vanligt förekommande format, bland
annat IFC, DWG™ och DGN. Läs mer (engelska)

Verktyg framtagna särskilt för din disciplin
Oavsett om du är arkitekt, mekaniker, ventilations-, el- och vvs-ingenjör, konstruktör
eller byggproffs, så har Revit BIM-funktioner som är särskilt framtagna för dig.

För arkitekter
Använd Revit för att ta en idé från konceptuell design till byggnadsdokumentation i

https://www.autodesk.com/solutions/bim/bim-interoperability-standards
http://pdfcrowd.com/html-to-pdf-api/?ref=pdf
http://pdfcrowd.com/customize/
http://pdfcrowd.com/redirect/?url=https%3a%2f%2fwww.autodesk.se%2fproducts%2frevit-family%2foverview&id=ma-170521045010-990a5399
http://pdfcrowd.com
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Använd Revit för att ta en idé från konceptuell design till byggnadsdokumentation i
en och samma programmiljö. Optimera byggprestanda och skapa slående
visualiseringar.

1 Läs mer

För konstruktörer
Använd verktyg specifika för byggnadskonstruktion för att skapa intelligenta
konstruktionsmodeller i samordning med andra byggnadskomponenter. Utvärdera
hur bra de följer bygg- och säkerhetsregler.

1 Läs mer

För ventilations-, el- och vvs-ingenjörer
Designa ventilations-, el- och vvs-byggnadssystem med större exakthet och i bättre
samordning med byggnadskomponenter, med samordnad och enhetlig information i
den intelligenta modellen.

1 Läs mer

För byggproffs
Utvärdera byggbarhet och konstruktionsidén innan byggnadsarbetet påbörjas. Förstå
syften, metoder och material och hur de fungerar tillsammans.

1 Läs mer

https://www.autodesk.se/products/revit-family/construction
https://www.autodesk.se/products/revit-family/mep
https://www.autodesk.se/products/revit-family/structure
https://www.autodesk.se/products/revit-family/architecture
http://pdfcrowd.com/html-to-pdf-api/?ref=pdf
http://pdfcrowd.com/customize/
http://pdfcrowd.com/redirect/?url=https%3a%2f%2fwww.autodesk.se%2fproducts%2frevit-family%2foverview&id=ma-170521045010-990a5399
http://pdfcrowd.com
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Wood Framing för träkonstruktion
Wood Framing är en programsuite utvecklad som komplement till Autodesk Revit® för
träkonstruktion för att användas av dig som är arkitekt, konstruktör eller inom produktion av
trähus.

Suiten innehåller fyra tilläggsprogram för automatisering av tidsödande moment vid
träkonstruktion, som takåsar, takstolar, väggar och golv.

Rafter+ – Konstruktion av takåsar

Rafter + skapar automatiskt takkonstruktioner och kaplistor för allt virke.

Funktionalitet

Regla upp ett helt tak från 3D-modellen
Upptäck automatiskt och avväxla öppningar, såsom dörrar och fönster
Gera ändarna på befintliga bjälkar
Placera enkelt takfönster och kupor samt regla upp dessa
Redigera din Revit-modell efter önskemål – bjälkar och balkar uppdateras automatiskt
Exportera mängdning i realtid, skapa vyer, detaljritningar samt kaplistor
Export till CNC-maskiner

Truss+ RT – Konstruktion av takstolar

Truss+ hjälper dig att snabbt skapa takstolar i Revit genom att läsa in takytorna från husmodellen.

Funktionalitet

Skapa kompletta fackverkssystem i ett moment med konfigurerbara 3D-grids
Enkel åtkomst till alternativ vid val av trä- eller stålfackverk, med avseende på ekonomi, konstruktion eller
system
Skapa nya parametriska fackverks-familjer baserade på modell-linjer och tak
Redigera fritt din Revit-modell – dina fackverkskonstruktioner uppdateras automatiskt
Exportera mängdning i realtid, skapa vyer, detaljritningar samt kaplistor

http://www.aec.se/
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Export till CNC-maskiner

Wall+ – Konstruktion av väggar

Med Wall+ skapar du väggkonstruktioner i Revit. Här kan du regla upp väggar automatiskt, lägga till läkt,
panel, regelverk i flera skikt, samt foder och knutbrädor för kompletta väggkonstruktioner.
Tillverkningsritningar och kaplistor genereras direkt utifrån programmet.

Funktionalitet

Skapa uppreglingar av väggar genom att använda anpassningsbara regler och mallar, även för väggar i
flera skikt och olika typer av anslutningar och öppningar
Placera ut reglar och kortlingar, distribuera automatiskt spikförband, paneler och anslutningar
Genom att markera de objekt eller egenskaper du vill förändra uppdateras dina reglade väggar
automatiskt
Exportera mängdning i realtid, skapa vyer, detaljritningar samt kaplistor
Automatiskt sortering och dimensionering
Export till CNC-maskiner

Floor+ – Konstruktion av bjälklag

I Floor+ skapar du bjälklagskonstruktioner i trä där programmet automatiskt skapar tillverkningsritningar och
kaplistor. Autogenerera detaljerade golvbjälklagskonstruktioner inklusive tvärbjälkar, läkt, tvärförstyvningar,
korsstag, ytterbjälkar mm. Du kan också addera stöd, upphängningar och fästen.

Funktionalitet

Genom att markera de objekt eller egenskaper du vill förändra, uppdateras dina reglade golv automatiskt
Kombinera flera bjälklag till en sammanställning, med nödvändiga vyer och dimensionerade, sorterade
och littrerade objekt
Automatiska förteckningar
Exportera mängdning i realtid, skapa vyer, detaljritningar samt kaplistor
Automatiskt sortering och dimensionering
Export till CNC-maskiner

Kontakta oss

Kontakta oss gärna för mer produktinformation och
priser!

Tel: 010-850 20 40
E-post: sales@aec.se

 

VIDEO

Webinarinspelning – Wood Framing

http://www.aec.se/
mailto:info@aec.se
http://www.linkedin.com/company/aec---advanced-engineering-computation/
http://www.youtube.com/channel/UCLhmwHLRxLz41baQcbDoEiQ
http://www.facebook.com/AECAB.GBG/?fref=ts
mailto:sales@aec.se
https://youtu.be/RzoeqeWjnMY

