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Abstract 

Purpose: The study relies upon the development of green buildings due to an increased 

level of acknowledgement of environmental impacts, caused by the building industry. 

Building materials are one big factor that have a negative impact on the environment. 

Building Information Modeling (BIM) are constantly being developed in the 

construction industry because of unlimited technology. The purpose of this study is to 

see a digitalization of documentation of materials by using BIM, and what 

consequences this meets regarding coordination. 

Method: The study used three qualitative methods: literature study, interviews and 

document analysis. The literature study is based on current research on the subject. An 

analysis consisting of documents including requirements from three green building 

certification systems has been done to present how they differentiate. The interviews 

complete the work with a practical point of view. It presents the work towards green 

buildings and on what level BIM may be included in the building industry. Respondents 

are people working with environmental questions, construction management and 

experts within the field of BIM.  

Findings: Green building certifications in Sweden are developing to be much more 

alike, because they are starting to relay on the same kind of requirements. This means 

there are not many differences when using one or several types of green building 

certification systems. The combination leads to effects of synergies. The results from 

Aspö Eko-logi shows that its time consuming and cost inefficient since documentation 

is required. BIM is established in the construction business, but not with regards to 

material documentation. Several issues regarding coordination could be solved through 

BIM. Research on BIM connected with green building certification has been studied on 

an international level, regarding LEED. This study shows how this could be adapted 

with Swedish environmental certification systems and also proves that the technology 

exists. The study presents benefits from using BIM with regards to coordination. 

Implications: Implications of the study shows that more than one environmental 

certification system on a project does not have big difference on the documentation of 

materials. The study creates awareness within the building industry regarding the 

potential of BIM and its implementation on environmental certification. A BIM-based 

method could cause benefits such as efficiency, improved coordination, more clarity 

and digital documentation. 

Limitations: The study examines a project, which is one of the first in Sweden that 

uses more than one green building certification system. The report does also only 

examine LEED, Miljöbyggnad and Svanen. The study has produced a possible BIM- 

based method regarding material documentation, which partly is based on interviews 

with persons in the construction process of a project. This will affect all the involved 

professions throughout the building project, none of which has been interviewed in this 

study. This makes the result not applicable to other professions. However, they will still 

be applicable to similar companies and projects within construction manufacturing. 

Keywords: BIM, coordination, Documentation of materials, Green building, LEED, 

Miljöbyggnad, Svanen. 
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Sammanfattning 

Syfte: Studien granskar utvecklingen gällande miljöcertifiering av byggnader. Detta 

beror på allt större medvetenhet kring byggindustrins miljöpåverkan. Byggmaterial är 

en av byggindustrins största faktorer till miljöpåverkan. Tillika rusar Building 

Information Modeling (BIM) med framfart inom byggbranschen på grund av 

teknologins utveckling de senaste åren. Syftet med rapporten är att studera hur 

materialdokumentation vid miljöcertifiering kan kopplas till BIM och vilka 

konsekvenser som det leder till i byggprocessen. Arbetet behandlar till stor del 

samordning vid materialdokumentation, med och utan BIM. 

Metod: Undersökningen har genomförts med tre kvalitativa metoder; litteraturstudier, 

intervjuer och dokumentanalys. Genom litteraturstudier har information kring aktuell 

forskning tagits fram. Dokumentanalysen informerar om skillnaderna mellan olika 

miljöcertifieringssystem. Intervjuerna bidrar med hur arbetet fungerar i praktiken utan 

BIM och hur aktuellt BIM är gällande materialdokumentation. Respondenter var 

personer inom miljösamordning, produktion samt experter inom BIM. 

Resultat: Miljöcertifieringar i Sverige utvecklas mot att bli allt mer lika varandra, 

eftersom de ställer allt mer lika krav. Det betyder att skillnaden mellan att använda fler 

certifieringar jämfört med att bara använda ett, inte blir stor. Kombinationen leder till 

synergieffekter. Det riskerar att orsaka extra kostnader på grund av att mer tid och 

resurser läggs på att dokumentera fler miljöcertifieringssystem, baserat på ett 

referensprojekt. BIM har etablerats i byggbranschen men inte när det gäller 

materialdokumentation. Flera problem angående samordning hade lösts med hjälp av 

BIM. Internationell forskning visar att kopplingen mellan BIM och 

materialdokumentation är aktuell. Denna studie visar på hur kopplingen kan anpassas 

till svenska miljöcertifieringssystem. Studien visar fördelarna med BIM när det gäller 

samordning. 

Konsekvenser: Denna studie visar att användningen av fler än ett 

miljöcertifieringssystem inte har någon större påverkan på materialdokumentation. Det 

skapar medvetenhet hos aktörer i byggbranschen gällande potentialen som finns med 

koppling mellan BIM och miljöcertifiering. En BIM-baserad arbetsmetod hade medfört 

fördelar som effektivitet, förbättrad samordning, ökad tydlighet och digital 

dokumentation. 

Begränsningar: Studien undersöker ett projekt, som är bland det första i Sverige, att 

använda fler än ett miljöcertifieringssystem. Endast miljöcertifieringssystemen 

Miljöbyggnad, Svanen och LEED har granskats som grund till rapporten. Studien 

presenterar en möjlig BIM-baserad arbetsgång vid miljöcertifiering baserat på 

intervjuer med personer som har kopplingar till produktionen. Detta skulle beröra hela 

byggprocessen, men projektörer, förvaltare och beställare har inte intervjuats i denna 

studie. Detta gör att resultatet inte är applicerbart på dessa arbetsgrupper. Denna studie 

kommer däremot kunna vara applicerbar på liknande entreprenadföretag samt projekt 

med liknande rutiner. 

Nyckelord: BIM, LEED, materialdokumentation, Miljöbyggnad, miljöcertifiering, 

samordning, Svanen. 
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Begreppsförklaringar 

3D-modell: Modell i tre dimensioner, innehåller endast geometrisk information. 

BIM: Building information modelling, en digital modell där objekten innehåller 

objektspecifik information. 

BIM-objekt: Ett objekt i BIM-modellen som innehåller information för det specifika 

objektet som tilldelas ett eget ID. 

BVD3: Byggvarudeklaration, innehållsdeklaration av ett material som informerar om 

en produkts miljöpåverkan i olika faser av en livscykel. 

eBVD: Byggvarudeklaration som är upprättat som en digital deklaration av byggvaror, 

vilket är en utveckling av BVD3. 

EPD: Environmental product declaration, innehållsdeklaration för produkter om 

miljöprestanda över dess livscykel. 

Kemikalieinspektionen (KEMI): En myndighet som utvärderar miljöfarliga ämnen 

både på regeringsnivå och på EU-nivå. 

KMA: Kvalitet, - miljö och arbetsmiljö. 

LCA: Livscykelanalys, ett sätt att studera en produkts miljöpåverkan under dess livstid. 

LEED: Leadership in Energy and Environmental Design, ett internationellt 

miljöcertifieringssystem för byggnader. 

Loggbok: En dokumentation som visar vilka material som byggs in en byggnad. 

Miljöbyggnad: Ett svenskt miljöcertifieringssystem för byggnader. 

Miljöcertifiering/Green building: Ett sätt att intyga en byggnads miljömässiga 

prestanda som uppfyllts genom angivna kriterier. 

Miljödata: Data som beskriver materialets miljövänliga egenskaper. 

Svanen: Ett svenskt miljömärkningssystem för byggnader och andra produkter. 

Säkerhetsdatablad: Ett datablad som informerar om hälso- och miljörisker som 

materialen kan innehålla. 

IFC: Industry Foundation Classes, öppet filformat för överföring av BIM-data. 

ISO: International Organization for Standardization. Internationell standardisering. 
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1 Inledning 
Detta examensarbete ingår i högskoleingenjörsprogrammet Byggnadsteknik, 

byggnadsutformning med arkitektur, avdelningen för byggnadsteknik och 

belysningsvetenskap vid Jönköping University. Examensarbetet omfattar 15 

högskolepoäng och har utförts under våren 2017. Examensarbetet har framställts i 

samarbete med entreprenadföretaget Peab. Kapitel ett innehåller en bakgrund och en 

problembeskrivning som beskriver ämnet. Utifrån detta formuleras mål och 

frågeställningar som arbetet ska besvara. En avgränsning avslutar kapitlet. 

1.1 Bakgrund 
Byggbranschen benämns som den 40 procentiga sektorn med hänsyn till dess 

miljömässiga inflytande och materialanvändning. Byggsektorn bidrar till cirka 33 

procent av allt avfall och cirka 25 procent av allt farligt avfall (Boverket, 2016). Ett 

aktivt arbete för att minska miljöpåverkan styrs av Förenta Nationernas hållbarhetsmål. 

Sverige regleras av nationella miljömål som i sin tur bidrar till det globala miljöarbetet 

(Miljömål, 2017). Byggbranschen styrs främst av tre av de svenska miljömålen; God 

bebyggd miljö, Giftfri miljö och Begränsad klimatpåverkan (Boverket, 2016). 

Ett sätt att försöka reducera miljöpåverkan inom byggbranschen är användandet av 

miljöcertifieringssystem (Boverket, 2016), vilket introducerades internationellt för 

ungefär 20 år sedan (Brown, Malmqvist & Wintzell, 2014). Några av det vanligaste 

miljöcertifieringssystemen i Sverige är Miljöbyggnad, Svanen och LEED (SGBC, 

2017), (Svanen, 2017). Krav på miljöcertifiering är något som lokalfastighetsägare och 

personer inom byggbranschen efterfrågar alltmer. En viktig del med miljöcertifiering är 

kravet på materialdokumentation. Materialdokumentation innebär att föra loggbok över 

material för att kartlägga dess miljöpåverkan (SGBC, 2014). Detta har bidragit till bättre 

materialval och noggrannare dokumentation av inbyggda material, vilket har gjort det 

enklare att orientera material vid återvinning (Brown et al., 2014). 

Något som också är aktuellt är BIM (Building information modelling) som allt mer 

används inom byggsektorn. En BIM-modell är en virtuell 3D-modell som symboliserar 

verkligheten. Modellen omfattar dels objektbaserad information likaledes digitaliserad 

information om husets alla byggnadsdelar (Granroth, 2011). Data till BIM-modeller 

påverkas av hur korrekt en modell är uppbyggd samt vilken information som finns i den, 

detta reglerar vad modellen kan användas till (Granath & Johansson, 2015). 

1.2 Problembeskrivning 
Diskussion gällande miljöfrågor i byggprojekt har fått en positiv utveckling inom 

byggbranschen tack vare miljöcertifiering. Det har bidragit till noggrann 

materialdokumentation av inbyggda material i projekt (Brown et al., 2014). Olika 

miljöcertifieringssystem skiljer sig åt med hänsyn till bedömningskriterier, vilket gör 

miljöcertifieringen mer utmanande om fler används i samma projekt. Det blir påtagligt 

i ett av Sveriges första projekt som kombinerar tre miljöcertifieringar, Aspö Eko-logi i 

Skövde. Aspö Eko-logi kombinerar Miljöbyggnad, Svanen och FEBY12 (Strand Nylin, 

2015). 

För att miljöcertifiera med Miljöbyggnad Guld krävs orientering vart materialen har 

byggts in samt hur mycket av ett visst material som har byggts in (SGBC, 2014). 
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Vanligen dokumenteras alla byggprodukter inför miljöcertifiering, det är dessvärre 

mindre vanligt att notera var och i hur stor utsträckning en produkt används (Boverket, 

2015). 

Björk, Medineckiene, Turskis och Zavadskas (2014) påpekar att Miljöbyggnad är 

mindre komplex i sin form, i jämförelse med LEED, som används internationellt. Mao, 

Song, Wang, Wang och Wu (2016) påvisar att det satsas mindre på kriterierna för 

material inom LEED-system, på grund av att det är lättare och billigare att uppfylla de 

andra kriterierna som ställs i det amerikanska miljöcertifieringssystemet. 

Beslut angående miljöcertifieringen bör fattas i ett tidigt skede eftersom den tiden är 

mest kritiskt. Det produceras först ritningar och sedan utförs analyser (Azhar, Ahmad, 

Carlton & Olsen, 2010). I en BIM-modell kan byggnaden analyseras redan i tidiga 

stadium i byggprocessen grundat på informationen modellen innehåller. BIM-modellen 

kan användas från projekteringsskede till förvaltningsprocessen (Granroth, 2011). BIM 

påverkar därmed även samordningen mellan aktörer i projekt (Chen, Huang, Lu, Peng 

& Rowlingson, 2015). Kommunikationen mellan projektering och produktion förenklas 

genom BIM. Forskning visar att BIM reducerar tid och minskar missförstånd i projekt 

(Linderoth, 2009). 

BIM har börjat integreras vid miljöcertifiering internationellt, med till exempel LEED. 

Det görs livscykelanalyser (LCA) på material med hjälp av BIM. Environmental 

Product Declaration (EPD) används för att analysera materialets påverkan på miljön 

genom BIM (Shadram, 2016). BIM används även för att underlätta miljöcertifiering av 

LEED, genom hållbarhetsanalyser såsom ljussimuleringar (Granath & Johansson, 

2015). 

Därför avser denna rapport att granska utvecklingen miljöcertifieringssystem i Sverige 

gällande materialdokumentation, samt implementering av BIM i den processen.  

1.3 Mål och frågeställningar 
Målet med denna studie är att granska utvecklingen av miljöcertifieringssystem 

gällande materialdokumentation; studera kombinationen av fler än ett 

miljöcertifieringssystem samt hur en BIM-baserad arbetsgång kan utformas och vilka 

följder den kan medföra. 

Frågeställning 1 
Hur påverkas materialdokumentation när fler än ett miljöcertifieringssystem nyttjas i 

samma projekt? 

Frågeställning 2 
Hur kan en BIM-baserad arbetsgång gällande materialdokumentation vid 

miljöcertifiering utformas? 

Frågeställning 3 
Hur skulle samordningen förändras genom en BIM-baserad arbetsgång vid 

miljöcertifiering gällande dokumentering av inbyggda material? 

 



Inledning 

2 

1.4 Avgränsningar 
Avgränsningar har gjorts för att genomföra detta examensarbete. Genom Peab i Skövde 

kommer projektet Aspö Eko-logi användas som referensprojekt. En av de tre 

miljöcertifieringarna i Aspö Eko-logi är FEBY 12 och handlar om energi. FEBY 12 

kommer inte att beröras i rapporten. I denna studie används Miljöbyggnad 2.2, Svanen 

2.14 och LEED v4, övriga versioner av dessa miljöcertifieringssystem utesluts. Endast 

nybyggnationer berörs i rapporten och övriga byggnader utesluts. Rapporten fokuserar 

på materialdokumentation i samtliga miljöcertifieringssystem och inga av de övriga 

kriterierna som ställs. 

1.5 Disposition 
Rapporten är uppbyggd på följande vis. 

Kapitel 1: Inledning 

Redogör bakgrund till rapportens undersökning, problembeskrivningen beskriver hur 

materialdokumentation utförs manuellt idag. Därefter beskrivs målet som handlar om 

granskningen av miljöcertifierings utveckling angående materialdokumentation. Tre 

frågeställningar är formulerade utifrån målet. Avgränsningarna förklarar vad som inte 

tas upp i denna rapport. 

Kapitel 2: Metod och genomförande 

Belyser och motiverar de datainsamlingsmetoder som har använts. Litteraturstudier, 

dokumentanalys och intervju är de tre metoderna som har använts. 

Kapitel 3: Teoretiskt ramverk 

Introducerar den forskning som har studerats i litteraturstudier som bygger det 

teoretiska ramverket. Här beskrivs kriterier hos Miljöbyggnad, Svanen och LEED. 

Upplägget är i form av tre kategorier. 

Kapitel 4: Empiri 

Presenterar all empirisk och insamlad data från intervjuer. Intervjuerna är uppdelat i två 

olika typer, materialdokumentation och BIM. 

Kapitel 5: Analys och resultat 

Analyserar de insamlade data från empirin mot litteraturstudier. Kapitlet inleds med 

analys som kategoriseras upp för varje frågeställning. Likaså är resultatet uppdelat efter 

frågeställningarna. 

Kapitel 6: Diskussion och slutsatser 

Diskuterar studien genom resultatdiskussion, metoddiskussion och begränsningar. 

Kapitlet avslutas med studiens slutsatser samt förslag till vidare forskning. 
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2 Metod och genomförande 
Nedan beskrivs metod och genomförande med stöd av relevanta metodteorier. 

2.1 Undersökningsstrategi 
I detta arbete används en kvalitativ fallstudie som metod där tre datainsamlingsmetoder 

nyttjas; intervju, litteraturstudie och dokumentanalys. Fallstudien har gjorts i samarbete 

med Peab genom ett referensprojekt i Skövde, Aspö Eko-logi. Projektet har som ambition 

att certifieras med tre miljöcertifieringssystem; Miljöbyggnad 2.2, Svanen 2.14 och 

FEBY 12. För att besvara frågeställningarna har intervjuer genomförts med personer som 

arbetar inom områdena BIM, miljöcertifiering eller produktionen. Pågående forskning 

kring miljöcertifiering och dess koppling till BIM har studerats genom litteraturstudie. 

2.2 Koppling mellan frågeställningar och metoder för 
datainsamling 

I Figur 1 visas kopplingen mellan de tre frågeställningarna och de tre metoder som används 

i studien. Genom triangulering av tre metoder kan undersökningen granskas ur flera olika 

synvinklar (Bell, 2016). Intervjuernas innehåll styrks av både litteraturstudie och 

dokumentanalys. 

  
Figur 1. Koppling mellan frågeställningar och metoder. (Johansson & Lennartsson, 

2017) 

2.2.1 Frågeställning 1 
Hur påverkas materialdokumentation när fler än ett miljöcertifieringssystem nyttjas i 

samma projekt? 

Frågeställning 1 besvaras genom en fallstudie av ett referensprojekt inom Peab. Intervjuer 

har utförts med platschefer/arbetsledare på referensprojektet, samt med personer som 

arbetar med miljöcertifiering inom Peab. Dokumentanalys av bedömningskriterierna och 

litteraturstudie av aktuell forskning kompletterar intervjuerna. 

2.2.2 Frågeställning 2 
Hur kan en BIM-baserad arbetsgång gällande materialdokumentation vid 

miljöcertifiering utformas? 
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Frågeställning 2 besvaras genom intervjuer kring utvecklingen av BIM och forskning 

genom litteraturstudien. Dokumentanalys på materialkrav stödjer de föregående 

metoderna. 

2.2.3 Frågeställning 3 
Hur skulle samordningen förändras genom en BIM-baserad arbetsgång vid 

miljöcertifiering gällande dokumentering av inbyggda material? 

Frågeställning 3 besvaras genom intervjuer med personer som berör arbetet med 

miljöcertifiering samt intervjuer som behandlar BIM-relaterad utveckling. Litteraturstudie 

på aktuell forskning bidrar till att svara på frågeställningen. Dokumentanalys ger en grund 

för vilka krav som ställs i miljöcertifieringssystemen. 

2.3 Valda metoder för datainsamling 
Metoderna valdes utifrån frågeställningarna. En metodbeskrivning följer nedan där varje 

strategi redogörs översiktligt. 

2.3.1 Litteraturstudie 
I arbetet kommer en litteraturstudie att genomföras. Enligt Merriam (1994) är 

litteraturstudier en fördjupning i tidigare forskning kring aktuellt ämne och målet är att 

uppnå kunskap som inte har tagits upp tidigare. Enligt Davidson och Patel (2011) kan 

litteraturstudier omfattas av tryckta och elektroniska källor i form av bland annat 

forskningsrapporter, avhandlingar och vetenskapliga artiklar, vilka har studerats i detta 

arbete. 

2.3.2 Dokumentanalys 
I denna studie används dokumentanalys för att undersöka vilka krav som finns i de olika 

miljöcertifieringssystemen; Miljöbyggnad, Svanen och LEED gällande 

materialdokumentation. Enligt Davidson och Patel (2011) förklaras dokumentanalys ur 

flera synvinklar. En fördel är att denna data har skapats oberoende av vad forskning påvisar 

samt att den har en verklighetskoppling. Det är viktigt att vara noggrann och försiktigt vid 

valet av dokument genom ordentlig granskning av innehållet. 

2.3.3 Semistrukturerad intervju 
Till sist ska metoden semistrukturerad intervju användas i studien. Enligt Merriam (1994) 

kan en intervju angripas på två sätt, antingen strukturerat eller mer öppet, som ett samtal. 

Dessutom kan dessa vägas samman till en semistrukturerad intervju. På detta vis nås olika 

resultat av intervjun. En strukturerad intervju skapas genom schematiska frågor medan en 

icke strukturerad intervju formas utefter vad respondenten svara under intervjun. I en 

ostrukturerad intervju är det viktigt med en erfaren forskare som kan fullfölja intervjun 

genom att samla in all nödvändig information samt inte lämna kvar obesvarade frågor. Det 

är en fördel att fler än en medverkar vid intervjun. 

Validiteten stärks också genom att skicka ut frågorna i förväg till respondenterna så att 

det finns chans att förbereda sig inför intervjun (Ejvegård, 2009). Det gör respondenten 

trygg inför intervjun och kan leda till fylliga och informationsrika svar. 
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2.4 Arbetsgång 
Under detta avsnitt i rapporten kommer en grundlig redogörelse av arbetsgången (se Figur 

2). Inledningsvis utfördes en litteraturstudie för identifiera ett problem. Därefter valdes 

strategiska metoder för att uppnå arbetets mål. Datainsamlingsmetoderna bestod av 

fördjupad litteraturstudie, dokumentanalys och intervjuer. Resultatet från litteraturstudier 

vägdes mot intervjuer i en analys. Till sist diskuterades resultatet och slutsatser 

formulerades. 

Figur 2. Arbetsgång i rapporten. (Johansson & Lennartsson, 2017) 

2.4.1 Litteraturstudie 
Litteraturstudien har gjorts på aktuella vetenskapliga artiklar samt rapporter. Syftet med 

litteraturstudien var dels att studera artiklar där flera miljöcertifieringssystem har 

kombinerats och även artiklar som kopplar materialdokumentation vid miljöcertifiering i 

BIM. Vidare studerades artiklar om BIM som kommunikationsverktyg och BIM vid 

materialdokumentation. Det undersöktes hur mycket det tidigare har forskats kring ämnet i 

byggbranschen. De flesta artiklar är hämtade via databaserna ScienceDirect och Google 

Scholar, där sökord samt årtal på artiklarna fått styra avgränsning vid varje sökning. Sökord 

för varje artikel, rapport och hemsida finns under varje referens i referenslistan. En 

sökmatris har upprättats som visar på ett utförligare sätt hur sökningen har gått till väga (se 

Bilaga 1). Stor del av artiklarna har varit på engelska eftersom det finns flest artiklar om 

detta område gällande miljöcertifiering ihop med BIM. Litteraturstudien strävar efter att 

bestå av vetenskapliga artiklar som inte är äldre än fem år gamla. Vid urval av artiklar 

inleddes en översiktsläsning av artiklarna för att få en ytlig uppfattning. Därefter följer en 

fördjupning av artikeln om den haft ett relevant innehåll för rapporten. Data som samlats 

in genom litteraturstudie presenteras i kapitel 3 uppdelat i olika kategorier. 

2.4.2 Dokumentanalys 
Dokumentanalys har gjorts på bedömningskriterierna i Miljöbyggnad 2.2, Svanen 2.14 och 

LEED v4 gällande materialdokumentation. Detta gjordes för att kunna se olikheter gällande 

dokumentationskraven och på så vis kunna analysera hur systemen skulle kunna påverka 

varandra i ett och samma projekt. Genom att granska LEED v4 gav det en internationell 

koppling till de svenska systemen. Dokumentanalysen presenteras under kategori 1 vid 

kapitel 3. 
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2.4.3 Intervjuer 
Intervjuerna genomfördes med en semistrukturerad intervjuteknik med två olika 

intervjutyper, intervjutyp 1 och intervjutyp 2. I Tabell 1 nedan visas respondenternas 

yrke, intervjutyp och företag. Intervjutyp 1 bestod av frågor om arbetet med 

materialdokumentation vid miljöcertifiering (se Bilaga 2). En majoritet av personerna 

vid intervjutyp 1 var involverade i Aspö-projektet. Respondent 1-3 arbetar med 

miljöfrågor eller som KMA-samordnare. Respondent 4-6 är platschefer och 

arbetsledare på Aspö-projektet. Intervjutyp 2 bestod av tre intervjuer gällande BIM- 

relaterade frågor för att se hur materialdokumentation skulle kunna utvecklas med BIM 

(se Bilaga 3). Respondent 7 är en säljchef på ett BIM-företag och har god teknisk 

kunskap om BIM. Respondent 8 är teknikchef på ett produktionsföretag och behandlar 

BIM-frågor i yrket. Respondent 9 är professor och har BIM som ett forskningsområde. 

Intervjupersonerna valdes utifrån deras arbetsuppgifter, detta för att få in god empirisk 

information vid respektive undersökningsområde.  

Tabell 1. Intervjuade personer (Johansson & Lennartsson, 2017) 

  

Noggranna förberedelser gjordes inför intervjuerna, genom studier i intervjumetodik 

samt forskning kring ämnet genom litteraturstudien. Intervjufrågorna arbetades fram 

efter litteraturstudier för att kunna formulera frågor som kan ge relevanta och 

informationsrika svar. Intervjutyp 1 och 2 utformades efter de tre frågeställningarna 

som ställs i Kapitel 1. Frågorna skickades ut i förväg för att ge respondenterna chans 

att förbereda sig. 

Intervjuerna utfördes med en semistrukturerad teknik. Två personer medverkade vilket 

stärker trovärdigheten. En person ställde frågorna medan den andra antecknade samt 

höll koll på tiden, sedan byttes rollerna mellan varje intervju. Under intervjuerna höll 

sig intervjuaren neutral och lade ingen värdering i frågorna som ställdes. Samtliga 

intervjuer spelades in. Alla nio intervjuer följdes upp för att ge respondenterna chansen 

att korrigera svaren, så att inget misstolkades. De flesta intervjuer har genomförts i ett 

enskilt rum för att skapa ett så ostört klimat som möjligt. En av intervjuerna 

genomfördes dock via telefon. Intervjuerna har pågått under en varierad tid allt från 15 

minuter till 55 minuter, vilket berodde på hur utförliga svar informanterna gav. 
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Efter intervjuerna transkriberades materialet och de data som samlats in strukturerades 

upp. På så vis kunde data kategoriseras upp och relevant data kunde väljas ut, inför 

analys. Då undersöks det som avses att undersökas. Empirin skickades sedan ut till 

respondenterna. 

2.5 Trovärdighet 
Enligt Davidson och Patel (2011) innebär validitet att undersöka det som avses att 

undersökas, så att undersökningen inte blir för bred. Intervjuerna genomfördes med 

personer som arbetar inom respektive område som avsetts att undersökas. Genom de 

tre datainsamlingsmetoderna resulterar i likadant innehåller bidrar det till hög 

innehållsvaliditet. Data från litteraturstudien uppkommer även i intervjuer vilket stärker 

rapportens validitet. Merriam (1994) menar att trovärdigheten ökar i en intervju då svar 

från olika intervjuer jämförs med varandra.  

Reliabilitet innebär hur hög sanningshalten är i en källa, det vill säga hur mycket 

tillförlitlighet det finns till en viss data (Davidson & Patel, 2011). Den minskar om lika 

intervjufrågor leder till olika svar. Reliabiliteten är ett mått på när något ger lika resultat 

vid olika tillfällen men med lika omständigheter (Bell, 2016). Vid intervjuerna baseras 

svaren på respondenternas egna erfarenheter, vilket betyder att andra personer skulle 

kunna svara annorlunda. Litteraturstudien bygger på primärkällor av forskning ur 

vetenskapliga artiklar, forskningsrapporter och avhandlingar vilka har granskats före 

publicering. De flesta av dessa är nyligen publicerade källor. Rapporten strävar efter att 

litteraturstudier ska stödja svaren som uppkom i intervjuerna.  
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3 Teoretiskt ramverk 
I detta kapitel presenteras tre kategorier för att besvara rapportens frågeställningar och 

uppfylla målet. Först presenteras kopplingen mellan frågeställningarna och tre kategorier. 

Kategorierna som följer utgår från dokumentanalys och litteraturstudie. Kapitlet avslutas 

med en sammanfattning av samtliga teorier. 

3.1 Koppling mellan frågeställningar och teori 
Kopplingen mellan frågeställningar och teori visas i Figur 3.  

 
Figur 3. Koppling mellan frågeställningar och teori (Johansson & Lennartsson, 

2017) 

3.2 Dokumentationskrav av byggnadsmaterial 
Nedan följer bedömningskriterierna för Miljöbyggnad 2.2, Svanen 2.14 och LEED v4 för 

att visa på skillnaden mellan systemen och vilka materialkrav som ställs i det olika 

miljöcertifieringssystemen. 

3.2.1 Miljöbyggnad 
Sedan år 2005 har arbetet pågått av certifieringssystemet, då under namnet Miljöklassad 

byggnad. Under 2011 övergick det till Sweden Green Building Council. Miljöbyggnad ger 

möjlighet till att skapa en bra byggnad med höga kvaliteter (SGBC, 2016a).  

Miljöbyggnad kan användas för att klassa vid nybyggnation, ombyggnader och befintliga. 

Byggnadstyper som klassas är småhus, flerbostadshus, lokalbyggnader och 

industribyggnader (Nilsson, 2012). 
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Miljöbyggnad bygger på 15 indikatorer där material bedöms enligt indikator 14. Indikator 

14 Dokumentation av byggvaror, enligt Figur 4 (SGBC, 2014). 

 
Figur 4. Kriterier för materialdokumentation i Miljöbyggnad (SGBC, 2014, sid. 52) 

Miljöbyggnad brons och silver kräver dokumentation av byggvarorna i en loggbok. För att 

uppnå Miljöbyggnad guld krävs även mängd och placering, enligt Figur 4. Brons innebär 

att dokumentationen inte sker digitalt medan silver och guld kräver digital 

materialdokumentation (SGBC, 2014). Genom mer noggrann dokumentation av inbyggda 

material bidrar det till bättre materialval samt förenklat återvinningsarbete (Brown et al., 

2014). 

Inbyggda byggvaror definieras genom Byggvarudeklarationer, BVD3, enligt 

Kretsloppsrådet (nuvarande: föreningen för Byggvarudeklarationer). Byggvarudeklaration 

innehåller miljöinformation om produkter (Föreningen för Byggvarudeklarationer, 2014). 

Även kemiska produkter enligt KIFS 2005:7 registreras genom Säkerhetsdatablad som är 

accepterat för indikatorbetyg SILVER och BRONS. Loggboken kan hanteras i excel eller 

kommersiella verktyg: Byggvarubedömningen, SundaHus eller motsvarande (SGBC, 

2014). I byggvarubedömningen upprättas en digital loggbok genom en förteckning över 

byggvaror och kemikaliedokumentation. Dessa kategoriseras genom en mappsturktur 

(BVB, 2017). SundaHus är ett likvärdigt materialbedömningssystem där loggbok också 

används (Sundahus, u.å.). Systemen fungerar som databaser och syftet är att fasa ut farliga 

ämnen (Sundahus, u.å.), (BVB, 2017). 

En utveckling av detta upprättades år 2016, vilket är eBVD. Den möjliggör en digital 

deklaration av byggvaror, till skillnad från den tidigare versionen BVD3. En skillnad från 

BVD3 gällande miljöpåverkan är införandet av miljövarudeklaration (EPD) på byggvaror 

alternativt kvalitativ data med livscykelperspektiv. BVD3 hade krav på kvantitativ data i 

livscykelskedena vilket ansågs bristfälligt (Föreningen för Byggvarudeklarationer, 2014). 

3.2.2 Svanen 
Svanen startades 1989 av Nordiska Ministerrådet för att vägleda konsumenter till vilka 

produkter som var bra för miljön. Inledningsvis var det endast papper och batterier, nu 

finner man tusentals Svanenmärkta varor och andra tjänster (Svanen, 2017). 

Svanenmärkning kan användas till fyra olika hustyper; Småhus (inkl. stugor/fritidshus), 

flerbostadshus, förskolebyggnader och tillbyggnader (bostäder, förskolebyggnader) till 

existerande byggnader. För att få Svanenmärka ett flerbostadshus, småhus eller 

förskolebyggnad fordras att uppfylla samtliga obligatoriska krav. Poängkraven är 
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ytterligare krav utöver de obligatoriska som erhåller poäng. Minst 40 % av alla de poäng som 

ges det vill säga 9 av 22, krävs för att få en byggnad Svanenmärkt. 

Enligt Materialkrav i Svanen finns restriktioner om vilka material som ska dokumenteras 

och som inte får involveras i byggnaden. Dokumentationen görs via bilagor samt genom 

en O13 Lista över produkter/material. Listan innebär att dokumentera produktnamn och 

produktbeskrivning samt producent till varan eller produktens varumärke. Det finns i 

Svanen bilagor för: Krav på kemiska byggprodukter; Krav på kemiska ämnen i fasta 

byggprodukter; Krav på trävirke och andra material baserade på fiber; Andra krav på 

byggprodukter, material och interiörer. Till exempel ska, enligt krav på kemiska 

byggprodukter, säkerhetsdatablad enligt lagstiftning (Kemikalieinspektionen) göras 

tillgänglig. Definition av krav på återvunnet material/återvunnen råvara följer ISO-

standarder (Svanen, 2009). 

3.2.3 LEED 
LEED är förkortning på Leadership in Energy and Environmental Design och är utvecklat 

i USA men finns nu utspritt globalt över hela världen. Den första versionen av LEED 

släpptes år 1998 som hade arbetats fram med hjälp av fastighetsägare, arkitekter och 

näringslivsrepresentanter (Nilsson, 2012). Det finns så kallat Alternative Compliance Path 

som skapar strategier att bygga enligt LEED utanför USA:s gränser (SGBC, 2016a). Inom 

olika områden bedöms huset med poäng som kan betygsättas som lägst till Certified och i 

stigande ordning, Silver, Gold eller Platinum (Nilsson, 2012).  

Ett av LEED:s huvudområden är konstruktion vilket täcker 8 indikatorer för 

miljöcertifieringen. En av dem är Material and Resources som inkluderar hantering av 

återvinningsbara material, avfallsplanering under produktion, byggnadens miljöpåverkan 

genom livscykeln, deklaration över materials miljöpåverkan (Environmental Product 

Declaration, EPD), materialets framställning, materialets ingredienser, avfallshantering 

(USGBC, 2017) (Nilsson, 2012). Dock beskrivs att det är enklare att få poäng för andra 

kategorier såsom innovation än för material. Detta på grund av kostnadsskäl, på så vis blir 

det att materialdelen ofta nedprioriteras. Ett exempel är att minska mängden 

konstruktionsmaterial som till exempel betong, cement och stål genom att använda kemiska 

produkter (Mao et al., 2016). 

Materialdokumentation förs med hjälp av EPD. LEED har poängsättning av EPD, där det 

väljs ut och dokumenterar material som överensstämmer ISO-standarderna 14025, 14040, 

14044, och EN 15804 eller ISO 21930 och LCA (USGBC, 2017). Dessa internationella 

standarder täcker krav på livscykelanalys; miljödeklarationer av typ III (jämför produkter); 

miljödeklarationer; produktspecifika regler för miljödeklarationer. (SIS, 2012; SIS, 2006; 

SIS, 2010; SIS, 2006; ISO, 2007). 
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3.3 BIM-baserad arbetsmetod 
Boverket (2015) påpekar att fördelen med användandet av BIM är att varje objekt blir 

objektorienterat. Det går att länka olika egenskaper till de inbyggda objekten och koppla 

dokument till dessa, exempelvis säkerhetsdatablad. 

Det har gjorts studier på hur BIM kan kopplas ihop med processer i miljöcertifieringen. En 

byggnadsinformationsmodell innehåller mycket information som kan vara användbart för 

att dokumentera LEED-kriterier. Scheman med byggnadskomponenter tas ut direkt från 

modellen med information om hur stor andel av materialet som kan återanvändas, 

återvinnas och få ut mängden certifierade träprodukter (Azhar et al., 2010). Sharam (2016) 

beskriver också hur en BIM-integrerad miljöcertifieringsprocess med LCA kopplat i BIM 

skulle kunna reducera antalet fel i ett projekt i jämförelse med en manuell process. 

Forskning visar på metoder i hur materialdokumentation kan föras på ett BIM-baserat plan 

genom att nyttja kompatibla material för 3D-modellen. Ett alternativ är att materialen 

innehåller information för ett visst LEED-kriterium och miljödata (Jalaei & Jrade, 2013). 

Genom att visa vilken potential ett projekt har att uppfylla kriterier för LEED i ett tidigt 

stadium i byggprocessen kan det vara hjälpsamt i det fortsatta arbetet (Jalaei & Jrade, 

2015). 

Enligt Jalaei och Jrade (2015) skulle materialdokumentationsprocessen med ett LEED 

systemen kunna genomföras. Processen är uppbyggt i fyra faser, som gås igenom vid en 

BIM-baserad arbetsmetod, se Figur 5 nedan. 

 Fas 1 Hitta hållbara material från en extern databas med BIM-objekt. 

 Fas 2 Mata in de hållbara materialen och anpassa BIM-verktyget så att de nya 

materialen kan lagras. 

 Fas 3 Koppla potentiella miljöcertifieringspoäng till ett material och därmed få ut 

dokumentering från BIM-modellen. 

 Fas 4 Registrering av projektet för miljöcertifiering. 
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Figur 5.  Arbetsprocessen vid en BIM-baserad arbetsmetod (Jalaei & Jrade, 2015) 

3.4 Samordning 
Kommunikation genom ICT (Information communication technology) är ett effektivt sätt 

att förbättra samarbetet, där BIM används inom byggbranschen (Ariff, Aziz & Nawawi, 

2016). Granroth (2011) påvisar att ett arbetssätt med BIM skapar ett kontinuerligt 

informationsflöde mellan alla aktörer som berörs i ett byggprojekt. Det skulle kunna 

minska antalet steg kommunikationsmässigt i byggprocessen och reducera mängden arbete 

som läggs på att skicka information mellan de involverade i projektet. Detta skulle 

reducera tiden och minska missförstånd i projektet. 

Samordningen mellan projektörer blir bättre genom BIM. Det förbättrar även 

kommunikationen mellan projektering och produktion i byggprocessen. Det beskrivs även 

att modellen är ett bra verktyg för att kommunicera med snickare och hantverkare vid 

möten (Linderoth, 2009). BIM har fått en stor roll för samordning i projekt, då BIM 

förenklar kommunikationen i projekt mellan olika aktörer och tagit en stor plats i 

arkitektur-, bygg- och teknikbranschen (Chen, Huang, Lu, Peng & Rowlingson, 2015). Ett 

arbetssätt med BIM medför också en viss omstrukturering med de involverade aktörerna i 

byggprocessen (Linderoth, 2009). Det går att förkorta den beslutsfattande processen av 

ett projekt genom analyser i BIM.
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I början av ett projekt läggs förslag fram på olika designer på ett projekt i vilka många 

olika parametrar ska tas hänsyn till. Dessa parametrar stämmer överens med många av 

de faktorer som ingår i LEED-kriterier, som till exempel material, energi och fukt. Det 

kan vara informativt under den fortsatta byggprocessen att veta vilka LEED-kriterier ett 

projekt har potential till att uppnå. Det sparar därmed tid när de olika LEED-kriterierna 

i ett senare skede ska dokumenteras (Bank, McCarthy Menassa & Thompson 2010). 

3.5 Sammanfattning av valda teorier 
De tre miljöcertifieringssystemen har olika krav på hur dokumentation förs på material. 

De skiljer sig även i vilka material som omfattas av kraven. LEED ställer krav på att 

upprätta EPD enligt ISO-standarder. Miljöbyggnad registrerar produkter enligt BVD3 

och kemiska produkter enligt KIFS 2005:7. Enligt svanen ska en produktlista föras och 

bilagor adderas för icke svanenmärkta produkter. Svanen utgår från 

Kemikalieinspektionens föreskrifter när det gäller kemiska produkter och ISO-

standarder ställer krav på återvunnet material/återvunnen råvara. 

Forskning visar på hur BIM kan implementeras i miljöcertifieringen. I en studie visas hur 

information om miljöcertifiering kopplas på ett material i en 3D-modell. Genom fyra 

faser adderas information om miljöcertifiering i BIM-modellen så att informationen kan 

följa med genom projektets gång (Jalaei & Jrade, 2013). 

Samordning i arbetet med miljöcertifiering är något som ska fungera genom hela 

projektet. Metoder som genomförs digitalt via BIM reducerar tid och undviker 

missförstånd, samt förbättrar kommunikation och förståelse i projekt (Granroth, 2011). 

Även Linderoth (2009) påpekar fördelen med BIM rent kommunikationsmässigt. Om 

ett projekt ska miljöcertifieras krävs ett arbete från start till slut av ett projekt. Genom 

att inkludera BIM hade den beslutsfattande processen förkortats. Det är informativt att 

få med kriterier för miljöcertifiering i ett tidigt skede för att veta om kraven kan 

uppfyllas (Bank et al., 2010). 

 



16 

Empiri 
 

 

4 Empiri 
Empirin består intervjuer som presenteras nedan. Totalt nio intervjuer har genomförts 

uppdelat i två typer; intervjutyp 1 om materialdokumentation och 2 BIM-användning. I 

Tabell 1 i kapitel 2.4.3 listas respondenterna. Intervjuerna är kategoriserade efter 

respondenternas arbetsområden. 

4.1 Aspö Eko-logi 
Projektet Aspö Eko-logi är i dagsläget under produktion i Skövde. Beställare är 

Skövdebostäder och Peab är entreprenadföretaget som bygger på totalentreprenad. 

Projektet består av tre etapper med sju stycken punkthus, låghus och en förskola. Projektet 

syftar till att ha miljö i fokus och strävar efter att certifieras med tre 

miljöcertifieringssystem i slutändan. Dessa är Miljöbyggnad, Svanen och FEBY 12.  

4.2 Intervju om materialdokumentation 
Intervjuerna med fokus på miljöfrågor följde intervjutyp 1 (se Bilaga 2). Intervjuer har 

genomförts med miljösamordnare och KMA-samordnare samt platschefer och 

arbetsledare på Peab, totalt sex personer. Nedan följer en sammanfattning av intervjun där 

samtliga svar har sammanställts under olika kategorier. De tre första respondenterna 

arbetar med miljösamordning och de tre sista respondenterna representerar arbetsledare och 

platschef. 

4.2.1 Hur arbetar Peab med materialdokumentation 
Samtliga respondenterna informerar om de rutiner som finns inom Peab vid 

materialdokumentation. Loggbok förs i databasen Byggvarubedömningen i Peabs egna 

projekt. Vid projekt från externa beställare så kan likvärdiga programvaror användas. I 

projektet Aspö används databasen SundaHus. 

I början av ett projekt informerar en miljösamordnare om byggvarubedömningen och 

förklarar syftet med miljöcertifieringen och dokumenteringen som ska utföras av de 

byggvaror som byggs in. Generellt sett är det en platschef, arbetsledare eller KMA som 

utför dokumenteringen. I Aspö-projektet utförs materialdokumentation av en platschef och 

en arbetsledare. De använder dataprogrammet SundaHus för första gången. 

Arbetet på Aspö fördelas mellan Peab som totalentreprenör och de större 

underentreprenörerna som mark, ventilation och el, vilka ska dokumentera deras material 

i SundaHus på egen hand. Ansvarig på totalentreprenaden samlar in materiallistor och 

information från övriga underentreprenörer och sammanställer i SundaHus åt dem. När det 

gäller mängd och placering så läggs det upp planvis och för vissa specifika produkter 

rumsvis. 

4.2.2 Problem med materialdokumentation 
Uppfattningen från miljösamordnare är att det är viktigt att informera samt skapa rutiner 

kring arbetssätten vid miljöcertifiering för att det verkligen ska påbörjas. 

En miljösamordnare menar att det krävs mer tydlighet kring vilka material som omfattas i 

de olika miljöcertifieringssystemen. Generellt sett bör fler detaljer specificeras. Det är 

viktigt att det finns stöddokument att följa under arbetets gång. Trots ett visst motstånd hos 

användare är dokumentation mer inarbetat nu jämfört med för ett par år sedan. 
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En annan miljösamordnare påpekar att det finns risk för dubbelarbete när det gäller 

Svanen. Fler än en databas krävs för att täcka in alla krav i miljöcertifieringen och det finns 

ingen koppling mellan dessa databaser. Respondenten nämner en utveckling i version 3 i 

Svanen; kemiska produkter samlas i en central databas där alla är Svanenmärkta eller klarar 

krav på produkter som ska ingå i en Svanenmärkt byggnad.  

Svanens Husproduktportal (den centrala databasen) är dock inte kopplad till loggboken i 

Byggvarubedömningen, vilket innebär att det krävs hantering i mer än en databas. 

Vidare kommenterar en KMA-samordnare att arbetet kring miljö kan mötas av motstånd 

hos de som ska utföra det. Byggvarubedömningen eller SundaHus verkar svårarbetat 

eftersom det inte är verktyg som används dagligen. Underentreprenörer ska förstå syftet 

med att dokumentera materialen. 

Ena platschefen anser att dataprogrammet (materialbedömningsdatabasen; SundaHus) är 

logiskt att förstå. Vidare förklaras att det fungerar bra om alla inblandade får kunskap om 

miljöcertifieringen och om vilka produkter som ska köpas in. Den andra platschefen menar 

att det handlar om att skaffa sig kunskap om kraven och databasen. Arbetsledaren svarar 

att, efter introduktion till databasen från KMA-samordnare har inga större problem 

uppstått.  

Samtliga respondenter menar att det finns svårigheter i att få med underentreprenörerna 

eftersom de inte är lika insatta i miljöcertifieringen och vilka krav som ställs på materialen. 

Produkten från leverantörerna behöver inte vara Svanenmärkt, däremot krävs det att 

produkten klarar Svanens krav för produkter som ska ingå i en Svanenmärkt byggnad. 

Dessa krav är inte lika skarpa som kraven för att få själva produkten Svanenmärkt. Det är 

ett exempel på något underentreprenörerna inte alltid har koll på. 

4.2.3 Samordning och ansvarsfördelning 
Miljösamordnarna påpekar att det inte finns tydlighet i ansvarsfördelningen genom 

byggprocessen. De säger båda att det råder osäkerhet om vilka material som ska granskas 

eller redan har granskats. Båda menar att det större samordningsansvaret bör ligga hos 

inköparen, eftersom denne främst sluter avtal med underentreprenörer. 

En av miljösamordnarna fortsätter påpeka att det ofta finns luckor i kommunikationen 

mellan inköpare och produktionsansvarig. I slutändan av processen ska en arbetsledare 

dokumentera materialen eftersom det kan finnas en osäkerhet kring vad avtalen föreskriver. 

Likadant kan det uppstå oklarheter mellan projektering och produktion. Respondenten 

förklarar att även om projektering valt ut ett material har produktion möjlighet att välja det 

materialet eller likvärdigt. Produktion kan anta att materialet som valts ut redan är granskat 

för miljöcertifiering trots att det inte är det. Alternativt att arbetet med miljöcertifiering 

göras dubbla gånger. 

KMA-samordnaren menar att det i Aspö-projektet har varit tydligt, trots att 

ansvarsfördelningen har förflyttats under projektets gång. 

Samtliga platschefer och arbetsledare menar att det som helhet har fungerat bra gällande 

samordningen under projektets gång. Uppstår oklarheter så finns det alltid miljösamordnare 

att få hjälp ifrån. SundaHus har utbildat arbetsledare och platschef som använder 

databasen. Det kan dock uppstå problem i kommunikationen till underentreprenörerna kring 

vilka krav som ställs på materialen eller vad som förväntas göras av underentreprenörerna. 
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4.2.4 Krav på material och dokumentation 
Samtliga respondenter påpekar att kraven som ställs på Miljöbyggnad och Svanen är 

tillräckligt tuffa samt att det har tydlighet i deras bedömningar. Trots att det fungerar bra 

har några respondenter förslag på förbättringar som följer nedan. Miljösamordnarna 

tillägger att Miljöbyggnad bör ha hårdare krav samt inkludera fler produkter. 

En av miljösamordnarna menar det krävs tydliga riktlinjer för vad som behöver 

dokumenteras i Miljöbyggnad. Svanen riktar sig mer åt människans hälsa vilket är bättre. 

Den andra miljösamordnaren påpekar Svanens brister när de kräver fler än en databas för 

att uppfylla dokumentationskraven.  

Respondenten tycker det är intressant att LEED börjar mer med EPD. KMA-samordnaren 

föreslår att en del av arbetet bör förflyttas till projekteringsfasen och att produktion kan ha 

en materiallista av något slag att följa vid dokumenteringen. 

En platschef menar att Svanen har för snälla krav angående sortering, de ställer bara krav 

på ett visst antal fraktioner. I kommande versioner av både Svanen och Miljöbyggnad 

kommer kraven bli allt tuffare. 

4.2.5 Kombination av fler miljöcertifieringssystem 
Samtliga respondenter menar att det finns fördelar och nackdelar med att kombinera fler 

än ett system i samma projekt som gjorts i Aspö-projektet. De flesta påpekar att det märks 

av genom synergieffekter. De menar att miljöcertifieringssystemen ger effekter trots att 

Miljöbyggnad och Svanen är relativt lika i deras materialkrav. Om Svanen ställer tuffare 

krav än Miljöbyggnad Guld vid ett visst material så följs Svanens kriterier. Det har varit 

fördelaktigt att kunna använda materialbedömningsdatabasen SundaHus i samtliga 

delprojekt i Aspö. 

Däremot anses projektet ha blivit mer resurskrävande på grund av fler än ett 

miljöcertifieringssystem. Samtliga respondenter förklarar att det krävs mer tid och resurser 

att dokumentera för tre system än bara för ett, och frågan är om det har varit värt det. 

Respondenterna beskriver att beställarna i framtiden kommer att börja ställa mer krav på 

miljöcertifiering. 

4.2.6 Koppling till BIM 
Uppfattningen från miljösamordnare och KMA-samordnare är att BIM hade varit utmärkt 

att implementera i arbetet med materialdokumentation. Detta anses dröja länge innan det 

blir verklighet eftersom det är svårt att se hur arbetet skulle fortlöpa med en BIM-modell 

genom hela byggprocessen, utöver projekteringen. 

Den ena miljösamordnare menar att tekniken säkert finns att koppla flera dokument till 

material. Det hade kunnat fortsätta hanteras i byggvarubedömningen men även kopplas ihop 

med BIM. Dock kvarstår problemet att modellen inte används genom hela projektet, utan 

stannar i projekteringen även om den skulle vara användbar i produktionen. 

Den andra miljösamordnaren beskriver att det exempelvis hade kunnat varna vid 

takkonstruktionen, att här behöver det skapas en annan lösning för denna lösning har få 

material som skulle klara kraven för miljöcertifiering, för exempelvis Miljöbyggnad guld. 

Det hade kunnat handla mer om konstruktionen och inte vara produktspecifik. 
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KMA-samordnaren menar att det hade varit bra för att få ut mängd och placering direkt. 

Även vid avvikelser kan BIM användas för att upptäcka dem och byta ut felaktigheter. Det 

krävs större kunskap inom projekteringen för rätt värden och placering. Med en erfaren 

projektör kan de också se till att få med information om till exempel färg, fog, lack vilket 

också hade varit en fördel. 

Den ena platschefen har också positiv inställning till BIM om det bidrar till att arbete inte 

behöver göras flera gånger. BIM är kostsamt och bör utnyttjas till sin fulla potential. Det 

är bra att grafiskt visa hur projektet är konstruerat i 3D eftersom det ger ökad förståelse. I 

dagsläget finns det för få detaljer färdigställda i projekteringsstadiet och när 

bygghandlingen har stämplats så uppdateras inte modellen längre. I produktionen fortlöper 

arbetet med hjälp av 2D-ritningar istället. Detta borde förenklas genom att behålla det 

digitalt, ha kvar modellen.  

Den andra platschefen anser att det inte hade förenklat processen och om BIM 

implementerades på grund av en rad orsaker. För det första krävs betydligt mer detaljerad 

nivå under projekteringsfasen, men den kunskapen finns inte ännu. Det finns ingen tid i 

projekteringen att lägga på mer dokumentation för att projektet snabbt ska ut i produktion. 

Materialen i modellen är inte produktspecifika så det hade påverkat inköp också som 

handlar upp materialen. Även under produktion görs inköp i entreprenaden som inte är 

med från början. Det skulle ändra om i byggprocessen på ett sätt som branschen inte är 

mogen för. 

4.3 Intervjuer om BIM 
Intervjuerna med personer som arbetar med BIM-frågor enligt intervjutyp 2 (se Bilaga 3). 

Intervjuer gjordes med en affärsutvecklingschef på BIMobject som arbetar med BIM-

objekten in i BIM-programmen, en teknikchef på Peab som arbetar med digitalisering samt 

frågor som berör BIM samt en professor som har BIM som sitt huvudområde inom sin 

forskning. Nedan följer en sammanfattning av intervjuerna där samtliga svar har 

sammanställts under olika kategorier. 

4.3.1 Aktuella utvecklingsområden inom BIM 
Affärsutvecklingschefen antyder att det är indata till modellerna som behöver utvecklas 

mest för att få nytta av modellen vid senare skeden i processen. Det beskrivs även att 

entreprenaden efterfrågar ritning och bygger efter den. Sedan skickas ritningen vidare i 

byggprocessen. En erfarenhet som uppkom var arkitektens placering av ett fönster. 

Utplaceringen av fönstret beskrivs som en visklek. Arkitekten ritar in det i 2D, vilket gör 

att information om vilken höjd samt vilka egenskaper fönstret har inte följer med. Detta 

hade kunnat undvikas om en BIM-modell hade använts, istället för 2D ritningar. BIM-

modellen hade medfört arkitekten placering av fönstret samt produktspecifik fakta om BIM-

objektet, vilket hade undvikit missförstånd. 

Teknikchefen beskriver behovet av att få upp statusen i modellerna. Detta ses som ett steg 

för utvecklingen av 3D objekten. Teknikchefen menar att ”Får man upp statusen i modellen 

så kommer den att användas mer, i dagsläget är modeller så pass bristfälliga och det är 

därför ritningarna används i första hand.”. Det som är bristfälligt i modellerna är 

exempelvis väggar som inte går upp ända upp till bjälklag, detaljeringsgraden måste höjas. 

Det menas att mycket lämnas åt slumpen då detaljeringsritningarna är bristfälliga och 

mycket är upp till snickaren. Teknikchefen beskriver att det möjligtvis skulle behöva 

komma till restriktioner och BIM-standarder på regeringsnivå som visar vilken standard de 

ska hålla. 
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Professorn beskriver att kunna använda modellens data till mängdning och tidsplanering 

att fungera på ett bra sätt i samband med modellerna. På samma sätt antydde även 

teknikchefen att mängdning är något område man vill kunna använda modellerna till i 

framtiden. Det beskrivs även att ett önskemål hade varit att använda modellerna till 

namnsättning, geometrisk information samt orientering till vart byggmaterial finns. 

Professorn framhäver dock att de som hämmar utvecklingen är beställarna vilket ofta är 

förvaltarna.  Där respondent beskriver att BIM är en icke-fråga i förvaltningsskedet i 

dagsläget, detta är något som bör förändras om man vill främja utvecklingen med BIM. 

4.3.2 BIM som ett arbetssätt vid miljöcertifiering 
Affärsutvecklingschefen beskriver att miljö i allmänhet är ett aktuellt ämne, samt att 

kunskapen om vad som byggs in i våra hus inte är så stor. Affärsutvecklingschefen ser ett 

behov av att skapa BIM-objekt samt bygga in miljödata i detta så att kontrollen över 

inbyggda material blir större. Detta har inte det gjorts ännu eftersom efterfrågan inte har 

funnits konstateras. Samtliga respondenter antyder på att det inte finns någon större 

koppling mellan miljöcertifiering och BIM, men att de ser ett behov av att det finns i 

framtiden. Professorn lyfter fram vad som skulle krävas av byggbranschen för att detta 

skulle kunna ske. Professorn beskriver att en noggrannare BIM-modell medför också en 

högre prislapp och att exempelvis beställarna inte sett värdet av att betala det priset. 

4.3.3 BIM kopplat till materialdokumentation 
Samtliga respondenterna ser positivt på en utveckling med en BIM-integrerad 

arbetsprocess vid materialdokumentation. Teknikchefen belyser hur många steg som 

miljöcertifieringsprocessen består av och hur den ser ut: ”… det är ju verkligen ett rent gitter 

hur den dokumentationen kommer in, finns på papper lite här och var och samlas i pärmar. 

Där hade man ju väldigt gärna sett en mer uppstyrd process.”. Teknikchefen antyder att en 

BIM-modell skulle kunna vara en del av en uppstyrd process. Modellen skulle kunna ha 

datablad och miljödokument kopplat till sig. Om det skulle tillkomma nya material till 

byggarbetsplatsen skulle modellen anmärka att det behövs få in datablad och 

miljödokument. Detta hade varit det mest logiska arbetssättet då det enkelt dokumenteras 

mängd och plats. 

Teknikchefen beskriver ett förslag på hur materialdokumentationen skulle kunna utföras i 

en samordningsmodell. Det beskrivs även att projektörerna fortfarande bör använda deras 

egna program, det vill säga att arkitekten använder sitt specialprogram för att de ska kunna 

ha bästa programmet för det dem gör och konstruktören sitt. Utifrån detta skulle det kunna 

skapas en IFC-liknande modell. Likt energiberäkningsprogram som finns, kan det skapas 

ett för material. Affärsutvecklingschefen beskriver att det praktiska genomförandet av att 

få in miljödata till objekten skulle kunna utföras redan i dagsläget och att det inte är några 

svårigheter att praktiskt genomföra det egentligen. Det beskrivs även att det hade varit 

möjligt att göra egna “väggrecept” på ytterväggar, innerväggar eller liknande för att få till 

den typ av väggstandard som Peab vill ha.  

Affärsutvecklingschefen beskriver att denna utveckling styrs av efterfrågan och att i 

dagsläget är det ingen som har efterfrågat det. Professorn beskriver att det är efterfrågan 

som styr och det efterfrågas inte en noggrann BIM-modell från beställarna. Det är 

beställarna som avgör och det är de som sätter kraven och gör efterfrågningar. 
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4.4 Sammanfattning av insamlad empiri 
Utifrån intervjuerna 1-3 anknutna till miljö och materialdokumentation kunde en 

gemensam åsikt utläsas gällande samordningen mellan huvudentreprenör och 

underentreprenad borde förbättras. Det kan uppstå problem med att få in den 

materialdokumentation som förväntas av underentreprenader. Även åt motsatta håll kan 

informationen från ledning och entreprenad mot underentreprenader förbättras för att 

undvika missförstånd. Det framgår att ju tydligare stöddokument som ledningen 

fördelar till användarna desto bättre utförs arbetet. Miljösamordnare menar det finns 

problem i samordningen under hela processen. Under projekteringen finns en ansvarig, 

senare tar inköp över genom att ta hand om materialinköp och avtal med 

underentreprenörer. Vidare under produktionen tas ansvaret över till nästa person. Det 

finns risk att saker missas mellan dessa steg i processen. Majoriteten menar att kraven 

som ställs är tillräckliga men nämner flera förslag på förbättringar. Vissa menar att det 

är alldeles för låga. I nuläget täcker Svanen fler produkter än Miljöbyggnad gör. 

Framtida versioner ska innehålla fler produkter vilket respondenterna anser är positivt.  

Anmärkningsvärt är att samtliga respondenter påpekar att fler än ett 

miljöcertifieringssystem inte påverkar projektet i någon större bemärkelse. 

Dokumentationen som utförs med flera miljöcertifieringssystem är näst intill likadan 

som vid ett miljöcertifieringssystem. Dock har de märkt av att synergieffekter uppstår 

mellan miljöcertifieringssystemen då de skiljer sig åt. Det läggs extra tid i form av 

dubbelarbete och även mer resurser på att dokumentera för tre system. De flesta 

respondenter menar att implementering av BIM hade varit bra, men ser inte att det 

skulle hända i närtid. Flera förslag läggs på hur BIM hade varit hjälpsamt vid 

materialdokumentation.  

Vid BIM-intervjuerna framkom att det som behöver utvecklas i framtiden är 

modellernas innehåll för en fortsatt utveckling. Det som även sågs som en framtida 

utveckling med BIM var att kunna nyttja den vid miljöcertifiering. En av 

respondenterna antydde att den objektsinformation samt orienteringsinformation skulle 

vara till stor nytta. Samtliga respondenterna var positiv till en BIM-integrerad 

materialdokumentationsprocess. En av respondenterna antydde att det hade kunna bidra 

till en mer uppstyrd miljöcertifieringsprocess. 
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5 Analys och resultat 
I kapitel 5 analyseras empirin sammankopplat till det teoretiska ramverket. Sedan 

presenteras rapportens resultat. Till sist kopplas resultatet till studiens mål. Analysen och 

resultatet presenteras utefter uppdelning efter respektive frågeställning. Resultatet är en 

sammanvägning ifrån studiens dokumentanalys, litteraturstudie och intervjuer. 

5.1 Analys 
Här följer analys som presenteras uppdelat på varje frågeställning. Analysen inleds med 

skillnader mellan miljöcertifieringssystem angående materialdokumentation. Därefter 

följer analysen av en arbetsgång gällande materialdokumentation som genomförs med 

hjälp av BIM. Till sist diskuteras förändringar i samordningen vid materialdokumentation. 

5.1.1 Frågeställning 1 
Miljöbyggnad har betygsättning med brons som lägsta nivån, följt av silver och guld som 

ställer tuffare krav. Det förs en noggrann dokumentation i Svanen med bilagor som 

medföljer varje produkt som inte är Svanenmärkt. Miljöbyggnad brons har endast som 

krav att dokumentera produkter men det behöver inte ske digitalt. Det ställs inget krav på 

att använda BVD3, även om det rekommenderas. Enligt en av respondenterna anses 

Miljöbyggnads brons krav som svaga, då det endast krävs att alla material dokumenteras 

och att de inte väljs ut efter miljökrav. Det som stärker Miljöbyggnad är kravet vid guld 

angående placering och mängd. Det har bidragit till noggrannare materialval och lättare 

orientering vid återvinning av material (Brown et al., 2014). Till skillnad från Svanen och 

Miljöbyggnad som fokuserar på att fasa ut kemiska material beskriver Mao et al. (2016) 

att det kan prioriteras annorlunda vid LEED. Det är vanligt förekommande att det förs in 

kemiska material för att minska kostnader i samband för konstruktionsmaterial. 

Genom att LEED följer internationella riktlinjer och tidigare inte prioriterat 

materialdokumentation skiljer den sig från de svenska miljöcertifieringssystemen. LEED 

har år 2016 introducerat EPD för produkter i senaste versionen av LEED (USGBC, 2017). 

Genom dokumentanalysen och intervjuerna påpekas det att de tre 

miljöcertifieringssystemen håller på att utvecklas åt samma håll. Nya versioner av samtliga 

system arbetas fram under år 2017. Ett exempel är att EPD introduceras alltmer, både inom 

LEED och inom eBVD som Miljöbyggnad följer. 

Enligt Mao et al. (2016) är det enklare att få poäng för innovation än för exempelvis 

material i LEED som certifieringssystem. Vid certifiering av LEED bestämmer de som ska 

certifiera själva vilka kriterier de ska prioritera för att i slutändan komma upp i en viss 

poäng för att kunna miljöcertifiera. Det anknyter till vad respondenterna kommenterade, 

att Aspö påverkades av synergieffekter, där det tuffaste miljöcertifieringskravet gör att de 

andra miljöcertifieringssystemen följer med. En kombination av LEED och Svanen kan få 

dessa effekter. En prioritet av goda materialval samt dokumentation kommer att påverka 

LEED så att höga poäng uppnås i Material and Resources.  

Utifrån intervjuerna från Aspö Eko-logi påpekar respondenterna att den enda skillnaden vid 

kombination av miljöcertifieringssystemen är synergieffekter, tiden som arbetet tar och 

antal resurser som krävs för arbetet. En av synergieffekterna är exempelvis att Svanen har 

krav på dokumentation av installationssystem, vilket inte Miljöbyggnad har men kommer 

att få vid Miljöbyggnad 3.0. Då certifieringssystemen blir allt mer lika kommer skillnaderna 

mellan certifieringssystemen att minskas och de synergieffekter som finns idag kommer 

att reduceras. 



23 

Analys och resultat 

 

5.1.2 Frågeställning 2 
Enligt analysen till frågeställning 1 framgick att Miljöbyggnad och Svanen ska börja 

använda EPD, vilket visar på att de utvecklas åt samma riktning. På grund av att de blir 

alltmer jämbördiga kan lika miljödata användas till en BIM-modell.  

Detta är i enlighet med Jalaei och Jrade (2015), som också visar hur miljödata med hjälp 

av BIM-objekt förs in i modellen för att underlätta certifieringsprocessen för LEED. Det 

går även att utläsa potentiella poäng i LEEDs certifiering. Affärsutvecklingschefen antyder 

likaså att BIM-objekt kan användas med miljödata i modeller. Vidare i intervjuerna om 

BIM påpekades det att detaljgraden och modellens indata har en stor påverkan på BIM-

modellens kvalitet. Teknikchefen beskriver mer ingående att det hade varit smidigt att få 

in all indata/miljödata i modellen, då det hade blivit lättare att orientera var materialen har 

byggts in. Affärsutvecklingschefen beskriver också att det skulle vara möjligt att skapa 

“väggrecept” där materialen kan ha med miljödata samtidigt som den utformats enligt 

företagets önskemål.  

En platschef antydde på att kunskapen inte är tillräcklig vid projekteringen, vilket skulle 

göra det svårt att använda en BIM-modell vid materialdokumentation. Ett arbetssätt för att 

bemöta detta skulle kunna vara likt hur marknadsansvarig beskrev det, att exempelvis Peab 

själva utformade väggarna så att det som projekteras blir mer likt hur det byggs. De skulle 

skapa en bättre standard i modellerna vilket samtliga respondenter om BIM efterfrågade. 

Enligt Sharam (2016) beskrivs det också hur en BIM-integrerad miljöcertifieringsprocess 

hade reducera antalet fel i ett projekt i jämförelse med en manuell process. 

5.1.3 Frågeställning 3 
Genom intervjuerna har det framgått att den manuella processen med 

materialdokumentation kräver att många personer är inblandade. Detta ställer krav på 

samordning i projekten. Något som majoriteten av alla respondenter har antytt är svårigheten 

att hålla kontakten med underleverantörerna. Likaså påpekas luckor i kommunikationen 

mellan inköpare och produktionsansvarig. Även kommunikation mellan projektering och 

produktion är bristfällig i vissa fall. Ett exempel är när ett material som valts ut vid 

projekteringen är godkänd eller icke godkänt för miljöcertifiering. I produktionen kan det 

antas att material redan är godkänt fast att det inte är det. 
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Nedan följer en ungefärlig modell av hur samordningen vid manuell 

materialdokumentation ser ut, se Figur 6. 

  
Figur 6. Samordningen vid en manuellt baserad materialdokumentation (Johansson 

& Lennartsson, 2017) 

Uppfattningen av samtliga respondenter är att i produktionen är materialdokumentation 

något som tar relativt mycket tid, samt att det ofta är brist på tid. Arbetsledare och platschef 

beskriver är produktionen ofta stressig, vilket medför att de hellre riktar fokus på att få huset 

byggt på ett bra sätt än att ägna tid åt materialdokumentation. Platschefen efterfrågade också 

att få ha med BIM-modellen genom hela processen och såg det som ett möjligt arbetssätt 

i framtiden. 

Genom litteraturstudien framgick det av Granroth (2011) att arbeta med BIM var ett sätt 

för att få ett bättre informationsflöde bland alla aktörer i ett projekt. Där det skulle kunna 

minska antalet kommunikationssteg i byggprocessen. En BIM-integrerad 

materialdokumentationsprocess är något som samtliga respondenter var positiva till. 

Respondenterna som hade BIM som deras arbetsområde svarade att en 

miljöcertifieringsprocess med BIM skulle kunna vara till stor hjälp. Teknikchefen antydde 

på att en miljöcertifieringsprocess med BIM hade kunnat göra den mer uppstyrd och 

lätthanterlig. Chen et al. (2015) beskriver att BIM har förenklat kommunikationen i de 

projekt som det börjat användas i. 

Några av respondenterna har antytt att byggbranschen inte är redo för denna förändring just 

nu, då upprustning av modellerna behövs. Ett sätt för att få bättre kvalitet i modellerna är 

att skapa BIM-objekt med standardiserad miljödata. BIM skulle även kunna generera till 

en tydlighet och bättre struktur i arbetet. 

Genom att börja med miljöcertifiering tidigt i projekten skapar det en bra överblick av 

vilka kriterier som uppfylls i tidigt stadium (Bank et al., 2010). Som nämnts tidigare är det 

luckor i kommunikationen mellan projekteringen och produktionen. En arbetsprocess med 

BIM hade gjort det enklare att följa upp vilket miljöarbete som utförts på 

byggprodukterna i projekteringen, som sedan blir enklare att följa upp i produktionen. 
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Linderoth (2009) belyser att användning av BIM i projekt medför även omstrukturering i 

processen och även rollerna hos respektive aktör. Respondenterna tycker att de större 

ansvaret borde falla på inköpare och miljösamordnare.  

5.2 Resultat 
Resultat baseras på analysen i denna studie. Nedan presenteras resultat uppdelat för 

respektive frågeställning.  

5.2.1 Frågeställning 1 
Hur påverkas materialdokumentation när fler än ett miljöcertifieringssystem nyttjas i 

samma projekt? 

Resultatet visar olikheter i betygskriterierna gällande materialkraven mellan 

Miljöbyggnad, Svanen och LEED. Genom Aspö Eko-logi som kombinerat flera 

miljöcertifieringssystem har det påträffats synergieffekter gällande 

materialdokumentationen, detta mellan Miljöbyggnad och Svanen. Det tar även mer tid 

och resurser för att dokumentera för fler än ett miljöcertifieringssystem. Resultatet påpekar 

även att miljöcertifieringssystemen utvecklas åt samma håll. Detta med hänsyn till 

Miljöbyggnad och LEED som utvecklas mot att använda EPD.  

5.2.2 Frågeställning 2 
Hur kan en BIM-baserad arbetsgång gällande materialdokumentation vid 

miljöcertifiering utformas? 

Resultatet på en BIM-baserad arbetsgång för svenska miljöcertifieringssystem baserad på 

Jalaei och Jrade (2015) modell presenteras nedan (se Figur 7). Arbetsgången utformas med 

avseende på miljöcertifieringssystemen Miljöbyggnad och Svanen. Motivering till att de 

svenska miljöcertifieringarna kan likställas mot internationella miljöcertifieringssystem är 

att de blir alltmer lika varandra enligt resultatet i frågeställning 1. Arbetsgången förtydligar 

vad som görs i projekteringen respektive produktionen. Den består av fyra faser. 

 Fas 1 BIM-objekt väljs från en extern databas där varje objekt är godkänt för 

respektive system 

 Fas 2 BIM-objekten med miljödata byggs in i en modell av projektörerna 

 Fas 3 Modellen kontrolleras under produktionsfasen det skrivs ut listor över 

materialen med miljödata 

 Fas 4 Registrering hos Miljöbyggnad och Svanen
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Figur 7. Arbetsgång med BIM vid materialdokumentation (Johansson & 

Lennartsson, 2017) 

5.2.3 Frågeställning 3 
Hur skulle samordningen förändras genom en BIM-baserad arbetsgång vid 

miljöcertifiering gällande dokumentering av inbyggda material? 

Den BIM-baserade arbetsgången, som är resultatet i frågeställning 2, ligger till grund 

för en omstrukturerad samordning enligt Figur 8. Detta har sammanvägts med 

intervjuerna för att forma en förändrad process när det gäller samordningen.  

Figur 8 visar hur BIM-modellen följer med i hela projektet och vilka personer som kan 

tänkas vara med. Personerna har de arbetsuppgifter som är tänkta från början, så att 

platschef och arbetsledare kan fokusera på att leda bygget istället för 

materialdokumentation. Under projekteringen bör projektörer välja ut och granska 

materialen. Ett större ansvar bör falla på inköpare och miljösamordnare under 

produktion för produkter som köps in i projektet. Med stöd av en BIM-modell minskas 

missförstånd i kommunikation. Skillnaden från traditionella samordningsprocess är att 
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materialdokumentationen kan ske i ett tidigare skede, samt ökar tydligheten i 

kommunikation mellan projektering och produktion. 

Figur 6 och 8 är ett resultat på hur en BIM-baserad arbetsgång (se Figur 7) kan 

omstruktureras för att förbättra kommunikationen i projekten vid 

materialdokumentation likaledes hur ansvarsfördelningen kan förändras. 

Nedan följer ett förslag på hur ett arbetssätt med BIM vid materialdokumentation skulle 

kunna se ut, samt vilka som skulle bli ansvarig i de olika stegen, se Figur 8. 

  
Figur 8. Samordningen vid en BIM-baserad materialdokumentation (Johansson 

& Lennartsson, 2017) 

5.3 Koppling till målet 
Denna studies mål var att granska utvecklingen av miljöcertifieringssystem gällande 

materialdokumentation; studera kombinationen av fler än ett miljöcertifieringssystem 

samt hur en BIM-baserad arbetsgång kan utformas och vilka följder den kan medföra. 

Miljöbyggnad, Svanen och LEED ställer olika krav på material i olika stor utsträckning 

samt kraven på dokumentation av inbyggda material. Detta påverkar dock inte 

kvaliteten i referensprojektet förutom i två avseenden; synergieffekter samt tid- och 

resurskrävande. 

Studien visar att det finns verktyg med BIM att dokumentera materialen i modellen på 

ett internationellt plan och detta har korrigerats utefter svenska Miljöbyggnad och 

Svanen. Det visar på hur en arbetsgång hade sett ut med svenska 

miljöcertifieringssystem om BIM hade implementerats vid materialdokumentation. 

Det finns luckor i samordningen med materialdokumentationen och om BIM hade 

använts hade det förenklat samordningen. Detta hade även kunnat förenkla 

kommunikationsflödet mellan aktörerna i miljöcertifieringsprocessen, samt minskat 
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antalet kommunikationssteg. Vid en BIM-baserad arbetsmetod förändras också 

arbetsgången och ansvarsfördelningen. 

Studien visar att samordningen i arbetet med materialdokumentation förändras vilket 

illustreras genom Figur 6 och 8. Figur 8 förtydligar hur arbetsuppgifterna skulle kunna 

fördelas genom den nya BIM-metoden. Till skillnad från ett manuellt arbete förenklas 

materialdokumentation om det sker med hjälp av BIM-objekt. Arbetsfördelningen kan 

ske på färre personer och arbetet med materialdokumentation kan ske i ett tidigare 

skede. BIM-baserat arbetssätt förenklar kommunikationen mellan projektering och 

produktion. 
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6 Diskussion och slutsatser 
I detta kapitel följer en kort sammanfattning av studien. Resultat- och metoddiskussion 

beskriver vad studien har resulterat i och hur detta har tagits fram. Därefter diskuteras 

studiens begränsningar. Vidare formuleras slutsatser baserat på resultatet. Till slut följer 

förslag på vidare forskning. 

6.1 Resultatdiskussion 
Alla tre frågeställningar har besvarats genom triangulering, då rapportens data hämtats 

genom tre olika sätt; intervjuer, litteraturstudie och dokumentanalys. På så vis har lika 

information samlats från fler än en typ av datainsamling, vilket ger flera synvinklar på 

undersökningen. Validiteten stärks genom att frågorna arbetades igenom noggrant efter 

litteraturstudier, för att formulera frågor som kan ge informationsrika svar. 

Respondenterna fick möjlighet att komplettera det transkriberade materialet i efterhand för 

att stärka att data var korrekt. Vissa ändringar på formuleringar gjordes sedan utefter 

respondenternas respons. På grund av att det är en kvalitativ studie, med semistrukturerade 

intervjuer, baseras intervjuerna på dessa respondenters erfarenheter och åsikter. Andra 

personer hade kunnat ge andra svar, vilket tyder på att hög reliabilitet blir svårare att 

uppfylla. För att stärka reliabiliteten vägs data från litteraturstudien mot intervjuerna. 

Trovärdigheten i resultatet stärks genom att intervjuer genomfördes med flera personer 

inom samma kompetensområde och företag vid intervjutyp 1. På så vis var resultaten från 

intervjuerna jämförbara, vilket stärker studiens validitet. Bristfälligt är att intervjutyp 2 har 

genomförts med personer som representerar olika aktörer i byggbranschen, med en person 

från tre olika områden. Det ger en informativ inblick av BIM:s aktualitet som var syftet 

med intervjuerna. Det är intressant att de tre respondenterna har olika kompetensområde, 

vilket påpekar BIM:s omfattning. De tre respondenterna tyckte likadant i vissa avseenden, 

vilket ökar validiteten. Trovärdigheten i svaren hade dock stärkts vid intervju med fler än 

en personer inom samma kompetensområde. Detta var svårare att uppfylla då 

undersökningen avser kopplingen mellan BIM och miljöcertifiering, vilken är relativt 

otestat i praktiken. Därför stärks intervjuerna med data från aktuell forskning vilket ökar 

trovärdigheten. Litteraturstudien är trovärdig eftersom pålitliga databaser har använts som 

sökväg, där vetenskapliga artiklar granskas före publicering. 

6.2 Metoddiskussion 
Arbetet baserades på kvalitativ insamlad data genom intervjuer som stärks av 

litteraturstudien och dokumentanalys. Samtliga datainsamlingsmetoder kompletterar 

varandra. Exempelvis gjordes litteraturstudier före intervjuerna för att formulera bra 

intervjufrågor. Efter intervjuerna hade gjorts framgick data som gjorde att ytterligare 

litteraturstudier behövde göras för att komplettera intervjuerna. Metoderna är väl valda för 

att datainsamlingen bidrar till resultat som är jämförbara. 

Eftersom mycket tid lades ned på att studera metodlitteratur gav det goda förutsättningar 

till att använda metoderna på rätt sätt. I en del av intervjuerna justerades intervjufrågorna 

så att det skulle passa in i intervjusamtalet. Det gav möjlighet till mer öppna intervjuer där 

respondenterna fick chansen att prata relativt fritt kring ämnet. Därför var semistrukturerad 

intervju som metod väl lämpad. Respondenterna har bidragit till breda svar kring deras 

område, vilket har byggt på deras erfarenhet, vilket inte hade kunnat samlas in med en 

annan metod.
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Alla intervjuer genomfördes på plats med respondenter i enrum förutom en som 

genomfördes via telefon. Detta anses dock inte ha påverkat respondentens svar på 

intervjufrågorna, eftersom tekniken inte strulade något när intervjun genomfördes. 

Litteraturstudien har pågått under hela arbetet för att undersöka om mer relevanta 

vetenskapsartiklar dykt upp under arbetets gång. Vad som hade kunnat göras annorlunda 

är att mer konsekvent notera datum när sökningar har skett och lägga till det i sökmatrisen. 

På så vis kan andra personer följa sökmatrisen och göra samma sökningar som oss.  

Dokumentanalys var viktig för att samla in kunskap om miljöcertifieringssystem. Det hade 

dock varit viktigt att göra en mer grundlig dokumentanalys i ett tidigare skede av arbetet 

för att ha större kunskap vid intervjutillfällena. 

6.3 Begränsningar 
Studien baserades på projektet Aspö Eko-logi, för att få en bild av hur fler än ett 

miljöcertifieringssystem påverkar materialdokumentation vid ett projekt. Det är 

kombinationen av fler miljöcertifieringssystem som är unik, därav studiens val av 

begränsning. De undersökta miljöcertifieringssystemen är några av de mest använda i 

Sverige; Miljöbyggnad, Svanen och LEED. Inga övriga miljöcertifieringssystem har 

undersökts. Valet av Miljöbyggnad och Svanen valdes på grund av projektet Aspö Eko-

logi och LEED adderades för att få med den internationella synvinkeln på studien. 

Den BIM-baserade arbetsmetoden med materialdokumentation påverkar hela 

byggprocessen vid miljöcertifiering, dock har majoriteten av alla personer som har 

intervjuats mest koppling till produktionen. Valet av inriktning mot produktion beror på 

att den manuella materialdokumentationen förs i det skedet. Detta gör att studien endast är 

applicerbart på personer som arbetar inom produktionen. För att en BIM-baserad 

arbetsgång ska vara genomförbart bör övriga yrkesgrupper som projektörer, 

underleverantörer och förvaltare involveras i fortsatta studier. 

Studien är begränsad till endast ett företag, dock kan detta vara applicerbart för andra 

företag med liknande rutiner. Studien är mer specifik i frågeställning 1 där det krävs en 

kombination av fler miljöcertifieringssystem. De fortsatta frågeställningarna är 

generaliserbara för företag och projekt med både en och flera miljöcertifiering. 

6.4 Slutsatser och rekommendationer 
Studien bidrar till en ökad medvetenhet om hur en kombination av flera 

miljöcertifieringssystem påverkar materialdokumentation. Slutsatsen är att den påverkas 

genom: 

 Synergieffekter, då kraven kring materialdokumentationen skiljer sig åt och de 

skarpaste dokumentationskraven alltid följs vid jämförelse av systemen, 

 Resurser, fler resurser krävs då extra arbete görs för respektive certifieringssystem, 

 Tid, tar längre tid att utföra dokumentationsarbetet i jämförelse med bara ett 

certifieringssystem. 
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Vidare har en arbetsgång tagits fram för att bemöta det tids - och resurskrävande arbete 

som sker i det manuella dokumentationsarbetet. Rapporten presenterar hur en BIM- 

baserad arbetsgång kan se ut, som ska ge en inblick i hur arbetet i framtiden kan 

underlättas. Den illustrerade arbetsgången görs med utgångspunkt från internationell 

forskning som applicerats på de svenska miljöcertifieringarna Miljöbyggnad och 

Svanen. 

Studien visar att en BIM-baserad arbetsmetod kan medföra: 

 Effektivisering, då det i tidigt skede går att utläsa vilka poäng som uppfyllts och 

om materialen uppfyller respektive miljöcertifieringssystems 

bedömningskriterier, 

 Förbättrad samordning och tydlighet, studien visar att BIM skulle kunna 

underlätta kommunikationen i miljöcertifieringsprocessen från projektering till 

förvaltning, 

 Digital dokumentation, förbättras då det tydligare visar vart de inbyggda 

materialen placerats i byggnaden. 

6.5 Förslag till vidare forskning 
Arbetet har inte berört underleverantörers syn på samordning och hantering av 

materialdokumentation, vilket hade varit intressant att undersöka. Vidare forskning 

kring projekteringens synvinkel på studien rekommenderas. Ytterligare yrkesroller som 

berörs är förvaltare och beställare, där studier i hur en medvetenhet om BIM-baserade 

materialdokumentation kan öka. 
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Bilaga 2 

Intervjutyp 1 

1. Roll och bakgrund, tid inom branschen, vilka är dina arbetsuppgifter? 
2. Hur arbetar ni med loggbokshantering i samband med miljöcertifiering idag? 

a. Vilka byggvarudokumentationsprogram används mest av er? 
b. Hur dokumenterar ni var materialet sitter i byggnaden, hur noggrant? 

Mängder? 
3. Hur upplever du att det är att använda BVB/BASTA/Svanen/Sunda Hus idag? Vad 

säger andra kollegor inom PEAB om det? 
4. Finns det några utmaningar när det kommer till materialdokumentation i ett projekt, 

isåfall vilka, gällande Miljöbyggnad och Svanen? 
5. Hur upplever du samordningen kring loggbokshanteringen genom byggprocessen, 

finns det en tydlighet i vem som är ansvarig i ett projekt? (Underleverantörer, 
inköpare, arbetsledare) 

6. Tre delfrågor: 
a. Hur skulle kraven för materialdokumentation i Miljöbyggnad kunna utvecklas? 
b. Hur skulle kraven för materialdokumentation i Svanen kunna utvecklas? 
c. (Hur skulle kraven för materialdokumentation i LEED kunna utvecklas?) 

7. Att kombinera flera miljöcertifieringssystem i ett och samma projekt är ganska nytt 
inom byggbranschen. Vilka konsekvenser tror du det får? Vilka fördelar skulle det 
leda till? (till exempel Aspö) 

a. Vilka konsekvenser får det angående materialkrav? Vilka fördelar? 
8. Forskning idag undersöker hur man kan integrera LCA (Livscykelanalys) i BIM. 

Genom detta skulle det även gå att underlätta vid materialdokumentation. Koppla 
information om miljöcertifiering till ett material. På vilket sätt tror du detta skulle 
kunna vara användbart i framtiden? 

a. Hur aktuellt är det idag? Är det något det pratas mycket om, i branschen och 
inom företaget? 

9. Inom Miljöbyggnad guld krävs det att man dokumenterar var det byggs in i 
byggnaden samt mängden, vad tror du om att använda BIM som ett verktyg till 
loggbokshanteringen? 

10. Har du något du vill tillägga som vi inte tagit upp?
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 Intervjutyp 2 

1. Roll och bakgrund, tid inom branschen, vad är dina arbetsuppgifter? 
2. BIM är ju aktuellt och det utvecklas hela tiden. Vilket område skulle du säga är 

viktigast gällande BIM, inom byggbranschen? 
3. Hur integrerat är BIM i byggbranschen idag gällande miljöcertifiering? 
4. Forskning idag undersöker hur man kan integrera LCA (Livscykelanalys) i BIM. 

Genom detta skulle det även gå att underlätta vid materialdokumentation. Koppla 
information om miljöcertifiering till ett material. På vilket sätt tror du detta skulle 
kunna vara användbart i framtiden? 

5. Hur aktuellt är det idag? Är det något det pratas mycket om mycket enligt dig? 
6. Inom miljöbyggnad guld krävs det att man dokumenterar vart det byggs in och 

mängd, vad tror du om att använda BIM som ett verktyg till loggbokshanteringen? 
a. Hur skulle detta fungera praktiskt tror du? 

7. Skulle det vara möjligt att få in information om BASTA, BVB, SundaHus i ett 
externt BIMbibliotek för att underlätta vid materialdokumentation vid 
miljöcertifiering? 

8. Har du något du vill tillägga som vi inte tagit upp? 
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Nedskriven intervju 1 
Personlig intervju 
6 mars 2017, Göteborg, PEAB 

 
1. Roll och bakgrund, tid inom branschen, vad är dina arbetsuppgifter? 

 
Roll/titel: KMA-samordnare med miljöinriktning och miljöcertifiering av byggnader. 
Bakgrund: Jag har arbetat på Peab i 10 års tid. Jag är utbildad naturvetare med inriktning 
geologi och geovetenskap, inriktning mineralogi och petrologi. Har arbetat i byggbranschen 
sedan 17 år tillbaka. Jag har tidigare jobbat som platsingenjör/entreprenadingenjör, inköp och 
ekonomi. Jag har även en bakgrund ifrån att jobbat på anläggningssidan. Dock har jag hela 
tiden hamnat över på miljösidan på grund av att det kanske inte finns så många som har en 
sådan bakgrund som jag. 
Arbetsuppgifter: Stöttar byggprojekt vid miljöcertifieringar i kalkyl/anbudsskedet. Sedan 
stöttar jag personer i produktionen och ser till att dokumentationen ute i projekten blir gjorda. 

 
2. Hur arbetar ni med loggbokshantering i samband med miljöcertifiering idag? 

a. Vilka byggvarudokumentationsprogram används mest av er? 
b. Hur dokumenterar ni var materialet sitter i byggnaden, hur noggrant? 

Mängder? 
 
Byggvarubedömningen är det som används för det mesta, men ibland kan SundaHus 
förekomma. 

 
Jag kan säga att ute i produktion så har man inte tid med detta, man ser inte behovet av det 
riktigt och förstår inte riktigt varför man måste lägga tid på det för dem bygger ett hus. Det 
finns ofta inte med i planeringen ute i produktionen och man tänker inte att det tar så mycket 
tid. Min roll varit att åka ut till projekten och informera och ”utbildat” folk, visat folk hur man 
gör materiallogg och hur den fungerar. Svårigheten är att personer i produktionen inte är vana 
vid det. Hur väl arbetet utförs beror mycket på om du har en engagerad platschef. Sedan har 
arbetet blivit bättre de 3-4 åren. 
Underentreprenörerna har ju varit med och gjort det här några gånger och de vet vad det handlar 
om. Att det ställs krav från beställaren är jätteviktigt. Ser att när vi har miljöcertifieringen, det 
är då det blir gjort. När det inte ställs krav från beställaren eller från miljöcertifieringen, då blir 
det en grej som ofta läggs åt sidan. 

 
Det är intressant för vi har utgått ifrån BSAB-koderna i Miljöbyggnad. Det är bara grunden, 
det är E till N och Z. Har inte beställaren sagt något annat så säger jag att det är bara det vi ska 
göra. Miljöbyggnad 3.0 pratar som om att installatörerna ska med också. Därför försöker vi få 
in så mycket projekt som möjligt innan. Tidigare innan man utgick från BSAB-koderna och 
innan miljöcertifieringarna riktigt kom igång, då sa man allt, 100 procent ska in. Det fungerar 
inte. Då fick man gå in och säga att vi inte tar med mutter och skruvnivå. Men från början 
skulle allt in och mängd och placering. Mängd och placering är svårt, framförallt placering. 
Hur beskriver man placering? Mängd är lättare, det handlar bara om att de ska leta igenom sin 
dokumentation och se hur mycket som har gått åt. Därav när det gäller mängd, det är ingen 
som riktigt tar med det här med spillet. T.ex. när man räknar gipsskivor, vi räknar att vi tar in 
en viss mängd gipsskivor till bygget och räkna 10 procent spill. Och då är frågan, räknar man 
med det spillet som mängd som sätts in i byggnaden eller har man tagit bort 10 procent. Jag 
har aldrig varit med om att man tar bort spillet utan då är det att man räknar det materialet som 
tas till arbetsplatsen. Jaha, hur gör vi med spillet? Men det räknas oftast med. Och sen är folk 
inte så jättenoga, man kan skriva 120 kg, om det är 125 eller 115, det är inte så noga. Med 
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mängd är det plus/minus, men jag har heller aldrig varit med om en beställare som har 
efterfrågat om att få det exakt 

 
3. Hur upplever du att det är att använda BVB/BASTA/Svanen/Sunda Hus idag? 

Vad säger andra kollegor inom PEAB om det? 
 
Framförallt är det tiden, att man inte lägger in en resurs som ska jobba med detta. Jag gjorde 
en översikt en gång där en chef frågade; hur lång tid tror du vi behöver lägga en resurs på detta. 
Och så började jag räkna, att det skulle ta 3 eller 4 hela veckor som man sitter med detta och 
han blev förvånad för han trodde det inte skulle ta så mycket tid. Jag tror också på att höja 
statusen för det. Vi har en ansvarsfördelning och befogenhetsdokumentation som vi gör och 
där skriver man aldrig in vem som är ansvarig för att logga i en sådan materialsammanställning 
till exempel. Och lyfter man upp en sådan; att det är mitt ansvarsområde som jag ska lägga 
såhär mycket tid på. Då tror jag man höjer att det här är viktigt. Idag skriver man oftast inte in 
det i ansvarsfördelningen. 

 
4. Finns det några utmaningar när det kommer till materialdokumentation i ett 

projekt, isåfall vilka, gällande Miljöbyggnad och Svanen? 
 
Jag har inte jobbat jättemycket med Svanen. Svanen är det nya inom Peab som kommer. Jag 
tror att det kommer bli mer en utmaning för den har med delar som man inte är van vid att kolla 
upp. Det blir nytt igen. Även om inte folk vill jobba med detta, för det finns det, så finns det 
ändå ett, nu säger kanske emot mig själv, att folk accepterar att man ska göra det på ett annat 
sätt än för 6-7 år sedan. Man vet att det är ett beställarkrav. Folk är inte irriterade, men folk 
suckar och gör det ändå. Utmaningen blir för miljöutvecklaren och hennes grupp, man släppte 
i höstas att nu ska vi gå över från Miljöbyggnad till Svanen inom Peab. Man valde att inte gå 
över då, utan man har en tid när miljösamordnaren har tagit fram rutiner och beskrivningar, 
stöddokument hur vi ska jobbar. Och det tror jag är rätt. Sen kommer det komma i vår, 
stöttning eller hjälp eller utbildning. Man har ändå haft en tid på sig. Den stora utmaningen är 
att folk har kommit in i Miljöbyggnad, och då är det de här grejerna man ska titta på. När det 
kommer något nytt så backar ju folk. När det kommer något nytt; vad är det för något? Ska vi 
titta på nanopartiklar? Det tror jag är den stora utmaningen med Svanen. Det är så mycket 
materialval, mer detaljer och det igen hamnar tillbaka i produktionen. Miljöbyggnad har ändå 
varit fyra indikatorer man ska kolla på. Då har de varit rätt så nöjda med de fyra. Svanen har 
mycket mer. Det är en jättestor utmaning. Det positiva tror jag är, dem som kommer bli nya 
platschefer har, den yngre generationen, har datakunskap på ett annat sätt, det är stor skillnad. 
För de flesta vill digitalisera det. Där handlar det mer om utmaning om att systemet ska hänga 
med. 

 
5. Hur upplever du samordningen kring loggbokshanteringen genom 

byggprocessen, finns det en tydlighet i vem som är ansvarig i ett projekt? 
(Underleverantörer, inköpare, arbetsledare) 

 
Det är en jättebra fråga hur samordningen är. Det är väldigt lätt att man säger att det är 
platschefens ansvar. Eller projektchefen, det är hans huvudansvar att det blir gjort. 
Projektchefen tar ner det till platschefen som säger att vi har en KMA-are här, då kan den göra 
det, eller en arbetsledare. Men jag vill gärna proppsa på att när det gäller samordningen så 
måste du ha med dig inköparen eller entreprenadingenjören. För att det är Inköparen gör de 
stora inköpen och EI gör de mindre inköpen. Arbetsledare/platschef gör orderbekräftelsen som 
skickar till Underentreprenörer som vi har ramavtal med, Peabs avtal, de går ju inte inköparen 
in med, där är det redan färdigt. Behövs någon som samordnar alla dessa personer. Så att 
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inköparen se till att det kommer med rätt saker i avtalet. Sen tycker jag, det här min personliga 
åsikt, jag vill att när man öppnar upp byggvarubedömningen, då vill jag det ligger på inköparen. 
För inköparen bestämmer den här stora UE ska vi ha, och de gör avtalet, varav dem vet vem 
man har pratat med, när avtalet har gjorts, och kanske till att bjuda in rätt person från den UE:n 
i byggvarubedömningen. Det är viktigt. Idag finns inte den samordningsrutin, utan man väljer 
gärna själv. Man väljer hur man vill fördela arbetet. Jag förespråkar att det är inköparen som 
är ansvarig. Jag som KMA-are, kan hjälpa till att öppna upp byggvarubedömningen men du 
som inköpare ska alltid bjuda in alla UE.s som du skriver avtal med, likadant EI är också 
ansvarig för att bjuda in sina, följa upp. Sen ska man samordna det, det är lite si och så, jag 
förespråkar samordning vid byggmöten, det heter veckotidsplaneringsmöten idag, när man 
sitter med alla UE:s lagbasar eller ledare och montörer. Att man har det som stående punkt. 
Byggvarubedömningen finns som en stående punkt, det är nog väldigt få som har det så idag 
på mötena. Oftast är de inne på tidsplaneringen. Det prioriteras inte. Oftast så finns de en punkt 
som heter KMA och då är de till 90 procent arbetsmiljö, de andra delarna pratar man inte så 
mycket om. Det här är en grej för samordningens skull, att platschefen är ansvarig på 
arbetsplatsen. PC ansvar att lyfta frågan och gå laget runt och ställa frågan, varför har inte du 
accepterat inbjudan eller liknande. Gör man det varannan vecka, skulle det förenkla. Då vet 
man att någon efterfrågar. Ingen efterfrågar ämnet förrän precis i slutet och då sitter man där 
och det är tungt. Så det har med samordning att göra och även det jag sa innan, tydliggöra 
ansvarsförhållandet mycket mer i produktionen så det är inte bara en person. 

 
6. Tre delfrågor: 

a. Hur skulle kraven för materialdokumentation i Miljöbyggnad kunna 
utvecklas? 

b. Hur skulle kraven för materialdokumentation i Svanen kunna utvecklas? 
c. (Hur skulle kraven för materialdokumentation i LEED kunna utvecklas?) 

 
LEED kan jag inte, jobbar för BREEAM, kan svara för den istället. Jag tycker att det har varit 
lite mesigt, att Miljöbyggnad, kraven för bronsnivå är bara gör en sammanställning. Nu 
kommer jag inte ihåg vad det nya är, men att digitalisera är en självklarhet idag. Jag hoppas att 
de kommer med på det nya. Jag tycker att det är bra att de har tydliga riktlinjer vad det är vi 
ska dokumentera för. Där tycker jag egentligen, där är säkert LEED likadant, men BREEAM 
men det är också en tydlighet. Miljöbyggnad är den som är tydligast tycker jag. Jag kan inte 
riktigt Svanen heller men det är skrivet tydligt i BREEAM. Jag vet inte, det är svårt att veta. 
Ja, jag tycker det är bra att installationerna kommer med, för det är så stor del av ett hus och 
idag använder man material som faktiskt inte är det bästa i installationen. Jag hoppas att det 
kommer med i alla system, och inte bara Miljöbyggnad som jag känner till idag. Jag tycker det 
ska bli jättespännande att för det har vågat tagit steget längre än de andra. Svanen är betydligt 
mer i framkant när det gäller det här än både BREEAM och Miljöbyggnad. Jag tro faktiskt på 
Svanen sätt att jobba, för det går in och titta på människans hälsa på ett annat sätt och det tror 
jag är det nya sättet att jobba på, det är rätt håll att gå. 

 
7. Att kombinera flera miljöcertifieringssystem i ett och samma projekt är ganska 

nytt inom byggbranschen. Vilka konsekvenser tror du det får? Vilka fördelar 
skulle det kunna leda till? (till exempel Aspö) 

a. Vilka konsekvenser får det angående materialkrav? Vilka fördelar? 
 
Det är väldigt ovanligt, jag känner bara till detta och ett Maxla i Skåne. Konsekvenser kan vara 
att de går emot varandra. Det är intressant fråga, jag pratade just med projektchefen i Aspö, jag 
ska sätta igång med certifieringsdokumentationen för Aspö Förskola. Vi pratade just om den 
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här frågan, vad är nyttan med göra just tre system på ett projekt? Han sa att han har svårt att se 
nyttan av det. Det han ser är krångligt och kräver extra resurser och det tar så mycket tid. Det 
kan jag hålla med honom om, för jag tycker att Svanen, Miljöbyggnad och FEBY 12, alla är ju 
lika bra, men på olika sätt. Fördelen med dem är ju att du kan använda det här systemet och det 
ett annat system, och har du klarat dig i det bättre systemet så har automatiskt klarat dig i det 
andra. Klarar man energikraven i FEBY 12 så har du miljöbyggnad automatiskt. I slutändan 
ger det inte så mycket som i resursmässigt, ekonomiskt. Ska det vara hållbart så ska man ha 
med sig ekonomin, samhällsmässigt, dels känns det som en pr-grej. De kan visa upp att de ha 
tre certifieringssystem. Då är utmaningen i sig att man ska kunna visa varför man har tre 
certifieringssystem. Den delen gör man oftast inte. 

 
Jag sitter faktiskt i ett annat system, vi ska BREEAM-certifiera ett hus i Göteborg, i detta har 
vi valt ett helt nytt system, från USA, som sitter ihop med LEED, det heter Well building 
standard. Andra projektet i Sverige med Well building standard, kul att vara med. Då väljer 
man att göra det på det här projektet som ska BREEAM-certifieras så det blir också en kombo. 
Det intressanta är att Well building standard tittar bara på människans hälsa och inte så mycket 
på byggnaden, som BREEAM. På så vis går de inte in i varandra så mycket. Vatten, ventilation 
och material som krockar bara. Well building står för en grej och BREEAM för en annan och 
då finns faktiskt fördelar med att göra fler än ett system på samma byggnad, för de förmedlar 
olika saker. Men att göra Miljöbyggnad, Svanen och BREEAM på samma, de förmedlar 
samma sak. Ser inte hur det skulle höja varandra. För Miljöbyggnad har tre områden och 
samma tre områden har ju BREEAM, av sina 9. De motsäger varandra lite. Well building har 
valt att, klarar du dig i LEED eller BREEAM, så får du automatiskt med poängen in i well 
building. Kan du visa att du har tagit fram ett ventilationssystem i LEED/BREEAM då checkar 
du av den punkten och behöver inte jobba mer där. Mljöbyggnad däremot, ett annat sätt att 
dokumentera materialet, du ska redovisa på ett annat sätt, då lägger man mycket tid där. Det 
gör man inte på det här nya, så de ska bli intressant att se vad de säger där. 

 
8. Forskning idag undersöker hur man kan integrera LCA (Livscykelanalys) i BIM. 

Genom detta skulle det även gå att underlätta vid materialdokumentation. Koppla 
information om miljöcertifiering till ett material. På vilket sätt tror du att detta 
skulle kunna vara användbart i framtiden? 

a. Hur aktuellt är det idag? Är det något det pratas mycket om, i branschen 
och inom företaget? 

 
Jättebra. Jag tycker branschen ligger lite efter. För att underlätta, ni hade en fråga om BIM. Det 
hade varit toppen, fatta med mängd och placering, vad enkelt det hade varit då. Du hade kunnat 
lägga in färger, koppla dokumentation till olika material. Om man skulle ha de i 
byggvarubedömningens databas ändå men om man skulle kunna koppla de till varandra. Jag 
hoppas att det är på väg ditåt, skulle gissa 10-15 år innan vi är där. Problemet idag är att vi 
sitter mycket med 2D-ritningar i projekten. Vi gör alltid 3D och vi har alltid systemen i BIM i 
projekteringen. Jag har haft diskussioner med PC att ha platta ute i produktionen men där finns 
det ett motstånd. De finns andra delar, det här med kunna göra arbetsberedningar, 
egenkontroller, kunna gå ut och fota direkt. Fortfarande papper och penna. Skyddsronder, är 
rätt material vi har fått, checka transporter, fotar på plats, nu är orderbekräftelsen här. Med 
modellen se att det är den här väggen. 

 
Jag har aldrig varit på ett projekt där vi sitter och jämför kostnaderna för olika projekt, gällande 
miljöcertifieringen. Vi borde utbilda folk, får in BIM i projektet så folk får lära sig det. Jag 
tycker att byggvarubedömningen idag, deras upplägg, de har mycket buggar, gör folk helgalna. 
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Hamnar du fel så måste du ladda om programmet för at komma tillbaka. Sen finns det ändå 
stor chans att tycka till om programmet till byggvarubedömningen, jag har en kollega som gör 
avvikelserapporteringen, den är väldigt bra. Men att synliggöra varje produkt tycker inte jag är 
super i byggvarubedömningen eller mot miljöbyggnad eller BREEAM. Då måste du gå på varje 
dokument och scrolla längst ner för att se de. Ibland har jag därför sagt kör SundaHus, som 
visualiserar det bättre. Utmaning är: Hur bygger du upp byggvarubedömningen? För våra UE, 
när de ska sätta materialdelen, du måste fånga upp projekteringen. Arkitekterna skriver ett 
material och lägger till eller likvärdigt. De tycker att de har frånskrivit sig ansvaret, men så fort 
de har skrivit in att de vill ha den här cellplasten eller plyfa. De måste ha kollat upp om det är 
godkänd, det är inte så ofta de har kollat upp det ordentligt, eller att det efterfrågas. Utan då 
hamnar den kontrollen ute i produktion. När de ser att de kan använda cellplast eller likvärdigt 
så antar de att det som står där är okej och klart, men det är inte i alla fall. Utmaning att få med 
konsulterna från början i detta. Miljöcertifiering är ett väldigt bra verktyg, det tvingar in dem 
in i det. Har du inte miljöcertifiering i ett projekt, så missar du den delen. Ansvar för inköparen 
som köper in konsulterna att få med de i sina avtal. Det är ju inte bara Platschefen som är 
ansvarig. 

 
Jag skulle egentligen i rutinbeskrivning, tydliggöra vem som är ansvarig och vem som fördelar. 
Men man vill inte det. På vissa projekt har du kanske ingen KMA-samordnare, utan bara en 
arbetsledare, eller om du inte har en inköpare utan bara en ren entreprenadingenjör, då vill man 
inte låsa fast namnet. 

 
9. Inom Miljöbyggnad Guld krävs det att man dokumenterar var det byggs in i 

byggnaden samt mängden, vad tror du om att använda BIM som ett verktyg till 
loggbokshanteringen? 

 
Vet att idag i BIM, ritas oftast basic. Vet inte hur mycket man skriver in material i tidig 
projektering. I LEED eller BREEAM så finns materialvalsindikatorer: LCCZ-analysen med 
miljöpåverkan genom hela livscykeln: stomme, yttervägg, tak, bjälklag. Då vill man ha mängd 
också. Då är BIM-modellen bra att hämta volymen i ytterväggarna. Men jag kan inte materialet, 
utan det får jag utav 2D-ritningen. Smälta samman dessa mer, hade underlättat mer att göra de 
här indikatorerna och man har en diskussion. Frågan hur långt fram de ligger. 

 
10. Har du något att tillägga som vi inte har tagit upp? 

 
Höja statusen för miljöcertifiering och få fler personer i produktionen som lär sig BIM. 
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Nedskriven intervju 2 
Personlig intervju 
6 mars 2017, Göteborg, Peab 

1. Roll och bakgrund, tid inom branschen, vilka är dina arbetsuppgifter?  

Roll/titel: Anställt på Peab. Ansvarig för miljöcertifiering för affärsområde Byggs verksamhet. 
Tillhör region väst vid de byggande regionerna. 
Arbetsuppgifter: Uppgifter kring verksamhetsutveckling och produktionsstöd. Arbetar med 
inriktning miljö.  
Bakgrund: Jag har arbetat inom Peab och branschen i 6 år. Innan kom jag direkt från skolan 
där jag har pluggat industriell ekonomi på Chalmers. Ingen byggkoppling och bygg har inte 
varit närvarande alls tidigare i utbildning, så byggbranschen var i princip ny när jag började på 
Peab. Mycket och lära sig på Peab. Kopplat till materialbiten, så har jag dels varit ute i projekten 
och stöttat med byggvarubedömningen, SundaHus och BASTA. Och andra materialkrav som 
beställare ställer och miljöcertifieringarna ställer.  

2. Hur arbetar ni med loggbokshantering i samband med miljöcertifiering idag? 
a. Vilka byggvarudokumentationsprogram används mest av er? 
b. Hur dokumenterar ni var materialet sitter i byggnaden, hur noggrant? 

Mängder? 

Det beror på vad beställare och miljöcertifieringen ställer för krav. När inte beställaren har 
något krav alls på miljöcertifieringen så upprättar vi inte någon loggbok, i dagsläget. Men det 
är planen framåt då, från och med november har vi krav på att alla projekt över 30 miljoner ska 
upprätta en loggbok oavsett vad beställaren ställer det kravet eller inte. Men annars är det ju 
beroende av vad beställaren eller miljöcertifieringen säger. Även givetvis, ett grundkrav, att 
produkterna vi använder i våra projekt ska antingen finnas med i BASTA eller vara bedömda 
som accepterat eller rekommenderat i byggvarubedömningen. Det har vi alltid men nu skärper 
vi till det också. 

3. Hur upplever du att det är att använda BVB/BASTA/Svanen/Sunda Hus idag? 
Vad säger andra kollegor inom PEAB om det? 

Innan har vi haft Peab byggnadsdeklaration, ett system som vi tidigare sagt att vi ska använda 
då, som fortfarande finns på marknaden men som nu heter produktkollen, en ny version av det 
gamla systemet. Det hette egentligen Bvb innan men när Peab har använt det heter det Peabs 
byggnadsdeklaration. Positivt med det systemet är att, han som sitter i Skövde som sköter och 
administrerar Peabs byggnadsdeklaration, han drev in uppgifterna från UE och låg på dem. 
Dessutom så samlades drift och skötseluppgifter in som man vill ha framöver, till beställare 
när man har flyttat in i huset, för hur man ska ta hand om golvet osv. 
  
Man såg fördelen med Peab byggnadsdeklaration att det var någon utanför projektet som ringde 
och tjatade. Det är väl nackdelen nu, vi rekommenderar byggvarubedömningen nu, det är inget 
krav, för det finns andra system eller om beställaren ställer krav på t.ex. SundaHus så använder 
man de istället, annars BVB. Nackdelen med BVB är dels att ingen annan än vi driver på UE, 
måste tjata, även om det står skrivet i avtal. Plus att det är lite svårt att veta, för när man driver 
igång ett projekt krävs en distributionslista för att veta vilka underentreprenörer man ska höra 
av sig till och vilka ska vilken info. Och en rumsbeskrivning som är spikad för att veta vilka 
frågor som ska ställas då, för då har han programmerat in sitt system i hur man tänker sig 
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uppbyggnaden av huset. Sen har det gått iväg mail till oss och till UE och så står t.ex. 
golvkonstruktion i våtrum. Han har då listat de olika produktgrupperna som ska ingå, så är det 
bara att fylla de olika produkterna och tillverkare osv. Istället som nu, varje gång vi drar igång 
ett nytt projekt så är det ett blankt papper så då måste UE bestämma vilka produkter det är som 
man ska rapportera in. Det är de två bitarna som man saknar med Peabs byggnadsdeklaration. 
Dels veta vilka produkter som ska och in och dels hjälpen med att ligga på UE: det är 
tidskrävande i projekten. 
  
Noggrannheten beror på vilka krav som ställs. Ska det vara med mängd och placering om det 
ställs krav. Annars dokumenterar vi inte det. Då har varje UE sin mapp som man lägger in 
produkter i. Så upplever jag det i alla fall. 

4. Finns det några utmaningar när det kommer till materialdokumentation i ett 
projekt, isåfall vilka, gällande Miljöbyggnad och Svanen?  

Att veta vilka material det är som omfattas och inte. När det gäller Svanen är det väldigt 
specificerat, till exempel kemiska produkter omfattas ju av krav. Övriga produkter då? Fick ett 
samtal av en som hade lagt flera timmar på att granska dokumentation en blandare, om det 
skulle klara kraven och vad det betydde osv. Men kraven ställs inte ens på blandare. Då har 
man lagt massa tid på en produkt som inte omfattas av kraven. Det är en utmaning som vi måste 
hantera centralt och ta fram ett bättre stöd så att projekten vet vad det är som behövs fås in och 
vad vi kan slippa. För vad det gäller Svanen så är det bilagorna, för vi har ju två versioner av 
Svanen som är aktuella nu. Aspö har den gamla som man får lov att använda fram till slutet av 
året. Sen har det kommit en ny version. Så nya projekt går in i version 3 och Aspö är i version 
2. I båda versioner så funkar de som så att man kan ju inte använda sig av 
byggvarubedömningen eller BASTA utan Svanen har ju egna krav. Och varje tillverkare måste 
ju per produkt gå igenom en checklista/bilaga och bocka i vad produkten innehåller. I version 
2 hör Peab av sig till tillverkaren och efterfrågar bilagan om produktens innehåll. För de finns 
inte samlade centralt någonstans. Vi vet ju inte innan vi har efterfrågat om den klarar kravet 
eller inte. Det är ett jättejobb att driva in det. Stor belastning på tillverkaren som måste skicka 
iväg det här till alla som hör av sig.  
 
I version 3 har man istället gjort ytterligare en databas som kallas för husproduktportalen. Där 
har de efter önskemål från både tillverkare och oss som bygger sett till att få in vissa av dessa 
bilagor, inte alla som krävs in för material, men för kemiska produkter, för nanopartiklar i 
byggvaror. För att man ska kunna använda produkten i byggnaden så måste produkten ligga 
inne i husproduktportalen, då är den godkänd att använda i Svanenprojekt och bilagan finns. 
Så har man licens för att bygga Svanenmärkt så har man även access till husproduktportalen så 
man kan söka produkter. Det blir dock en jätteutmaning för då ställer Svanen krav numera på 
att föra loggbok, men detta görs inte i Aspöversionen (Svanen 2.14). I och med att 
husproduktportalen inte omfattar alla produkter, utan bara vissa som Svanen ställer krav på, så 
går det inte att genomföra loggboken där. Loggboken måste vara någon annanstans, Peab 
rekommenderar BVB. Måste dock ändå in och ha materiallista på tre utav kraven i 
husproduktportalen. Detta går idag inte att kombinera. 
  
Det finns något som heter GTIN. Säg att du köper mycket produkter från Ahlsell som är en 
leverantör så har de ett artikelnummer, en annan leverantör har ett annat artikelnummer och en 
tredje har ytterligare ett artikelnummer. Samma produkt fast olika artikelnummer. Men 
eftersom det är samma produkt så borde de förenklas i framtiden och ha samma artikelnummer. 
Använda GTIN istället, som samlar i ett gemensamt artikelnummer. De har de fått in per 
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produkt i den här husproduktportalen för att underlätta en framtida koppling. Jag vet inte hur 
långt de har kommit i byggvarubedömningen, de har ju artikelnummer men huruvida de har 
det numret eller inte vet jag inte. Men vi behöver få igång en dialog mellan dessa framöver för 
att kunna landa i något vettigt. För vi kommer börja använda Svanen på en lite bredare front 
här på PEAB. Vi vill undvika dubbeljobb om vissa produkter ska in där men de ska också ligga 
i loggboken. Det blir en härva. Behöver bli smidigare i projekten. 
  
Man har en dialog med miljömärkning Sverige AB som Svanens organisation heter och 
byggvarubedömningen så inom kort så kommer man ha lagt in att när jag sitter och söker 
produkter i byggvarubedömningen så ska de komma upp för de produkter som är Svanenmärkta 
ska det finnas en logga. Men det är ju långt ifrån alla produkter som har en möjlighet att märkas. 
Man måste vara tydlig med detta på projekten att det är skillnad på produkter som är 
Svanenmärkta och som klarar kraven att ingå i en byggnad. Det är två helt olika saker. Svanen 
är lite rädda om sitt varumärke. Man vill inte sätta på en Svanenlogga på produkter som inte är 
märkta utan det är bara de som är det. Någon typ av samarbete finns det mellan svanen och 
byggvarubedömningen vilket vi ser positivt på. För att i framtiden få till en vettig lösning så 
att våra interna användare inte behöver vara inne i flera system. 

5. Hur upplever du samordningen kring loggbokshanteringen genom 
byggprocessen, finns det en tydlighet i vem som är ansvarig i ett projekt? 
(Underleverantörer, inköpare, arbetsledare) 

Det har inte varit tydligt så därför uppfattas det som svårhanterligt i projekten. Min kollega 
som jobbar med miljö och hälsofarliga ämnen sitter och tittar på det, kopplat till rutinen jag 
nämnde som ska skärpa kraven att alla projekt måste upprätta loggbok. Den rutinen specificerar 
egentligen bara vad som ska göras, alla ska ha loggbok punkt. Dessutom ska de tas fram en 
vägledning som mer beskriver hur du jobbar med det här, vilka produkter ska med och vem är 
ansvarig. Nu gör alla olika vilket gör att det enkelt faller saker mellan stolarna. Redan i 
projekteringen så har vi problem både när det gäller externa beställare som inte är internt på 
PEAB att då har man oftast gjort en förprojektering, grov skiss på projektet, man kan ha 
föreskrivit vissa material som faktiskt ska ingå sen. Det står såhär i kontraktbeskrivning; den 
här produkten eller likvärdigt. Då kan vi göra misstag, även om de har varit duktiga i 
projekteringen att kolla upp materialen innan att de klarar kraven. Om vi då missar att ”eller 
likvärdigt” innebär att klara ställda miljökrav. Oftast så går vi på funktion före miljökrav som 
då missas. Ibland, tvärtom, får problem med att beställaren inte har varit tydligt i kraven i sin 
förprojektering där det har föreskrivits en massa material. Sen kommer vi in och ser de 
föreskrivna materialen, så väljer vi de så är det lugnt, för de har sagt att vi ska använda de här. 
Sen köpte vi de i produktion och inser sen att de inte klarar miljökraven, ingen hade kollat de 
från början. Även om man har kontrollerat de så måste man få med sig att de verkligen aktiveras 
i produktionsmappen i byggvarubedömningen. 
 
Kopplat till frågan så har vi en projekteringsledare på Aspö. Han blir ansvarig för de material 
som projektörerna föreskriver att det förs in i loggboken med en gång. Det funkar ju tyvärr inte 
alltid då. Projekteringsledare behöver få rätt kompetens för att kunna ställa rätt krav och följa 
upp under projekteringen. I produktion bör de vara inköpare som ansvarar för inköp på Peab 
som först ska kontrollera innan de köper en produkt att den klarar kraven och föra in den i 
loggboken när man köper den. Vad det gäller underentreprenader så står de i deras avtal att 
också föra in produkterna, om det står i avtalet vilket inköparen ska se till. Det finns dock ett 
glapp i produktionen för inköparen gör sina inköp och sedan är de produktionens ansvar att 
följa upp inköpen. Blir glapp för inköp har ställt kraven och de måste föras vidare till 
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produktion vilka krav som har ställts. Men de själv följer inte upp att de efterlevs. Hade 
systemet funkat så hade de blivit gjort flera gånger ja. Det är svårt att säga att en individ från 
Peabs håll ska vara ansvarig för hela processen. För här i projekteringen bör det ju vara 
projekteringsledaren som är ansvarig för det. Sen har vi inköp som ansvarar för att dels ställa 
rätt krav på underentreprenörerna så att de i sin tur rapporterar in men också få in de materialen 
som de köper in. För de bör ju vara den mest lämpliga att när de ändå sitter och gör köp att de 
rapporterar in. Men sen är det ju inte alltid att de är inbjudna och faktiskt ska rapportera in. Sen 
kommer det ut i produktionen och då kanske det faller sig så att det sig så att det blir en 
arbetsledare som får på sig att rapportera in det som Peab sen köper in under produktionstiden. 
Arbetsledaren ansvarar för att driva på UE om och få in kraven. Och då kanske inte 
arbetsledaren vet exakt vad som skrivits i avtalen och kanske inte vet vilken press man kan 
sätta på UE idag. Det är ett litet gissel att få till så att det är tydligt för alla att veta vem som 
gör vad. Och det ska vi försöka göra tydligt för året. 

6. Tre delfrågor: 
a. Hur skulle kraven för materialdokumentation i Miljöbyggnad kunna 

utvecklas? 
b. Hur skulle kraven för materialdokumentation i Svanen kunna utvecklas? 
c. (Hur skulle kraven för materialdokumentation i LEED kunna utvecklas?) 

I Miljöbyggnad behöver vi ju bara förhålla oss till vad som redan finns, till exempel BVB. Det 
tycker jag är positivt. Det som man kan utveckla där ur ett skärpa miljökraven perspektiv är att 
få in fler produkter. Det tittar man på nu, pågår ett arbete att ta fram nya miljöbyggnad 3.0, som 
ska lanseras efter sommaren. Man tittar på att inkludera vissa installationsprodukter, så det 
krävs att vi får in dokumentation kring det också. Och skärpa kraven lite vad det gäller innehåll. 
Miljöbyggnad har ju varit väldigt snällt hållet. För att få brons på den indikatorn som ställer 
krav på innehåll, behöver man egentligen inte behövt göra något alls. Det blir lurigt i 
kommunikationen mot våra slutkunder. Bara för att det är Miljöbyggnadscertifiering på 
byggnaden så innebär ju inte det att vi har haft koll egentligen om man ska hårdra det. 
  
Vi i Peab besvarade den remissen inför den nya versionen av Svanen. Då uttryckte vi att det 
vore bättre för branschen i Sverige om man kunde förhålla sig till byggvarubedömningen eller 
Basta eller det som är avtalat i Sverige, för att det skulle underlätta väldigt mycket. Men i och 
med att svaren är ett nordiskt system och man använder inte byggvarubedömningen lika mycket 
i Norge eller Finland. Då blir det ju svårt för de och kunna ställa krav på det sättet. Men det 
skulle ju verkligen underlätta om det utvecklades i den här riktningen som vi var inne på förut 
att man får någon koppling till den här husproduktportalen. Så jag tycker det är ett jättebra steg 
framåt men det sätter krav både från vårt och tillverkarnas perspektiv som ska ha in sina 
produkter i byggvarubedömningen eller om det ska in i basta. De ska in i sunda hus. Och ska 
nu dessutom lägga in i den här husproduktportalen. Och sen uppdaterar ju de regelbundet sina 
artiklar och allting. Många timmar som behöver läggas på att hålla alla databaser uppdaterade, 
så jag förstår ju att det blir krångel för dem när vi kommer med olika kriterier. Och sen vad det 
gäller LEED, de har ju mer krav vad gäller EPD. Det kommer Miljöbyggnad också gå in på 
nu. Det ska bli intressant att se hur det blir inom Miljöbyggnad eller om det kommer att driva 
på branschen. För just nu finns det inte så många produkter som har EPD:er. Det är ju ett ganska 
stort jobb och plocka fram en EPD.  

7. Att kombinera flera miljöcertifieringssystem i ett och samma projekt är ganska 
nytt inom byggbranschen. Vilka konsekvenser tror du det får? Vilka fördelar 
skulle det kunna leda till? (till exempel Aspö) 
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a. Vilka konsekvenser får det angående materialkrav? Vilka fördelar? 

Dels är de tidigt ute med det. Det är inget annat projekt som har använt sig av de här tre 
systemen så är det ju väldigt bra i marknadsföringssyfte. För Skövdebostäder och för Peab. 
Och visar på att vi vill testa på något nytt och utmanande inom miljö. 
 
Det klart att FEBY12 är ju specificerad mot energi så den ser jag som positiv att kunna koppla 
på oavsett Svanen eller Miljöbyggnad. Det är ju givetvis mer dokumentation som ska upprättas 
för båda systemen och det är avgifter som ska betalas för båda systemen. Kraven är ju inte 
exakt lika inom systemen såklart, men samtidigt går de ju ihop på vissa håll och ställer samma 
krav. Den är svårt att säga faktiskt. Om jag hade valt så hade jag valt att köra på ett av de och 
FEBY12. Men det har varit väldigt intressant att köra båda systemen. För det ju blir ju vissa 
synergieffekter att passivhusen har ställt våra kvar på energi och det har man fått extra poäng i 
kraven i Svanen och Miljöbyggnad på deras energikrav. Det har ju varit problematiskt med 
fönster i Miljöbyggnad. Är det Miljöbyggnad guld så ställer de hårda krav på dagsljus eller 
solvärme. Men det fick ju ytterligare krav i energikrav där de specificerar U-värde ganska lågt 
i FEBY12. Det har varit en utmaning men inte omöjligt att lösa. Men det har ju tagit en del tid. 
 
Angående materialbiten vet jag inget om. Andra har jobbat med det mer i detalj. Vad jag vet 
så har det inte varit några krockar. Finns det med i Svanen så klarar man Miljöbyggnad också. 
Sen har man ju behövt lägga till placering och mängder, de hade det ju inte behövt om det bara 
ser på Svanen. De har väl mer haft synergieffekt på varandra anser jag, än att det har krockat. 
Däremot har det blivit mer dokumentation och uppgifter som tagits fram eftersom man kört de 
båda systemen. 

8. Forskning idag undersöker hur man kan integrera LCA (Livscykelanalys) i BIM. 
Genom detta skulle det även gå att underlätta vid materialdokumentation. Koppla 
information om miljöcertifiering till ett material. På vilket sätt tror du att detta 
skulle kunna vara användbart i framtiden? 

a. Hur aktuellt är det idag? Är det något det pratas mycket om, i branschen 
och inom företaget? 

Det tror jag definitivt. Angående om att det pratas mycket om det så gör det absolut det. Det 
finns en sammanslutning aktörer som kallas för BIM Alliance som har en undergrupp som 
heter miljö och energi. Där är det en stor fråga som är i fokus. Det finns ju något som heter 
svenska byggbranschens utvecklingsfond där vi tillsammans med Skanska och NCC drev ett 
projekt kring BIM och miljöcertifiering. De som jobbar med BIM hade ett exjobb som tittade 
på, dels användandet av kalkylen som underlag men också tittade på att använda BIM-modellen 
som underlag till LCA. De tittade på ett eller två olika LCA verktyg.  
 
Det känns ju som att i en utopisk framtid använder alla en BIM-modell och upprättar i tidigt 
skede. Allt eftersom arbetet flyter på kan man tillföra information med produktnamn och 
objektnamn. Generisk att det är gipsskiva. Man tar ju sällan ner det till den nivån, att man kan 
koppla det till denna GNT, som finns med som en parameter som går att koppla direkt till 
byggvarubedömning. Exempelvis ska ett projekt kopplas till byggvarubedömningen. Man kan 
se i tidigt skede att här lyser det grönt på materialen när man får in de i modellen, ingen röd 
varning. Och att man på motsvarande sätt skulle kunna förbereda lite grann inom 
miljöcertifieringssystemen. Det finns en programvara som heter IDA som används till 
energiberäkningar. Där har man tagit fram en modul för att kunna koppla på i miljöbyggnad 
projekt så att man kollar av dagsljus och solvärme. Men än så länge har man ju inget som 
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motsvarar detta. Det är ju lite mer komplext. Men det skulle jag ju se som jättepositivt i 
framtiden att man skulle kunna göra. Man skulle ju då också kunna koppla på någon slags 
statistik så att man ser direkt i BIM-modellen. Har man en produkt som har problem, skulle 
man kunna få en varning. Om det exempelvis är för platta tak eller någon typ av 
tätskiktslösning, att här behöver man fokusera för att hitta rätt produkter för att klara 
materialkraven. Om man i tidigt skede specificerar att man klarar en typ av materialkrav, även 
om det inte är nere på en produktnivå. Där skulle man kunna få en varning på konstruktionen. 
Nu har ni valt den här typen av produkt och det är oftast svårt att hitta produkter ut ett 
miljöperspektiv. Att man tidigt skulle kunna göra den här lösningen istället. Antingen se över 
vilka produkter som finns tillgängliga eller byta lösningar helt och hållet. För det är ju ofta 
kemiska produkter som ställer till det och de produkterna föreskrivs ju sällan. Så det är ju inte 
förrän man är ute i pågående produktion, inser att vi behöver någon typ av fogmassa eller 
primer här. För att underlätta för produktion skulle det ju vara bra. Men som sagt, det här är ju 
spekulationer och förhoppningar från min sida. 

9. Inom Miljöbyggnad Guld krävs det att man dokumenterar var det byggs in i 
byggnaden samt mängden, vad tror du om att använda BIM som ett verktyg till 
loggbokshanteringen? 

Där hade man nog kunnat göra detta ganska bra redan idag. Och även med vårt kalkylverktyg. 
För det är väl det de använder ofta när de ska få ut mängder. Då blir det ju också problematiskt 
när de ska få in uppgifterna från UE. Vi köper ju in de i ett totalpris, vi har ju inte separata 
pengar för ett material, med mängder. Det blir ofta tidskrävande. Hade man kunnat hämta det 
istället från en BIM-modell så hade vi fått ut det med en UE:s material, vilket hade underlättat. 
Det hade varit kanon. Idag funkar det ju så att man har ett digitalt verktyg för att ladda upp all 
dokumentation. Men i en framtid där vi har BIM-modellen kanske man ska tänka om. Då 
kanske granskaren från Green Building Council ska in i BIM-modellen så att vi inte behöver 
sitta och göra massa jobb emellan här. Slippa lägga in mängder, utan då kan de enkelt själva 
gå in i BIM-modellen och hämta uppgifter. Jag är inte så insatt i BIM:s programvaror. Jag 
tänker att det är sådant man kan skicka in. Man skulle kunna få någon slags direktkoppling till 
byggvarubedömningen så man skulle kunna få med det också. Få ut produkt och den 
ungefärliga mängden, okej eller inte i byggvaruhanteringen. Man kanske till och med kan 
koppla avvikelsehanteringen dit med. Så att man ser att den här är röd och att man ser att den 
här har fått avvikelserapport som direkt ligger kopplad med motivering. Då finns allt där så 
man inte ska behöva lägga så mycket tid på dokumentation. 

10. Har du något att tillägga som vi inte har tagit upp? 

Det kanske är just det hur de ute i projekten ser på vad som är mest krävande och om de kanske 
ser någon lösning på det här och UE problematiken. Vad tror de skulle kunna hjälpa. Vi 
kommer ju aldrig komma ifrån att de måste rapportera in sina grejer. Finns det inte i 
byggvarubedömningen. Någonstans ska ju informationen även hämtas in till BIM-modellen. 
Även hur vi ser i framtiden på att hantera det så måste det ju komma in en input. Problematiken 
kring UE kommer ju kvarstå tänker ju jag. Det är ju inget som löser sig för att vi hämtar in från 
BIM-modellen sen. För den ska ju in där också så det är ju något som vi behöver hitta en lösning 
på oavsett hur framtiden ser ut. Så kommer vi behöva få in informationen på ett vettigt sätt från 
UE.  
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Nedskriven intervju 3 
Personlig intervju 
8 mars 2017, Skövde, PEAB 

 
1. Roll och bakgrund, tid inom branschen, vad är dina arbetsuppgifter? 

 
Roll/titel: KMA-samordnare 
Arbetsuppgifter: Har hand om KMA-frågor ute i olika projekt. 
Bakgrund: Jag läste till byggingenjör här i Skövde via Chalmers, var färdig 2009, och började 
då på PEAB. Kalkyl ett tag på projekt och där gick jag ut som arbetsledare på ett projekt och 
ytterligare ett projekt efter det. Därefter blev jag platschef. Sedan arbetade jag som 
entreprenadingenjör med fokus inköp. Blev sedan platschef igen på ett projekt. Sedan blev jag 
entreprenadingenjör innan jag gick över till KMA-samordnare där jag sitter nu. 

 
2. Hur arbetar ni med loggbokshantering i samband med miljöcertifiering idag? 

a. Vilka byggvarudokumentationsprogram används mest av er? 
b. Hur dokumenterar ni var materialet sitter i byggnaden, hur noggrant? 

Mängder? 
 
Jag har framförallt varit med på Aspö förskola just kring loggboken, annars jag framförallt 
arbetat med Svanen och materialbiten så mycket. Har exempelvis varit inne som support där 
det behövs. Det vi använder är SundaHus för att registrera materialen. Innan vet jag, från 
arbetsledaren på arbetsplatsen har fört noteringar av allt från start i ett Exceldokument. Det var 
för att han inte kunde databasen SundaHus, nu är första gången han arbetar med det. Han visste 
vad som skulle in men visste inte hur programmet fungerade från början. 

 
Annars använder Peab byggvarubedömningen. I Aspö-projektet då Svanen är med, var det 
lättare att koppla både Miljöbyggnad och Svanen. Tydligare att kontrollera material jämfört 
med byggvarubedömningen. Jag tror inte att du får upp svanenmärkningar i BVB, har för mig 
att det är så. Just svanenloggan då. Det vet jag finns i SundaHus. Projekteringsledaren kan 
definitivt svara på den frågan. 

 
Vad gäller placering beror det på vad för material och vart det sitter. Vissa saker registreras 
rumsvis och vissa registreras planvis. Om man tar ett betongbjälklag, så är det lättare att 
registrera per plan än per plan men tar vi skåpinredning så kan de vara lättare att ange rumsvis 
än planvis. Sunt bondförnuft har fått styra lite. 
 

3. Hur upplever du att det är att använda BVB/BASTA/Svanen/Sunda Hus idag? 
Vad säger andra kollegor inom PEAB om det? 

 
Jag tror att de flesta tycker att det kan vara lite svårarbetat, det beror på att det inte är verktyg 
som vi jobbar med dagligen. Det är det största hindret, att platschefen och arbetsledare inte har 
den dagliga rutinen. Byggvarubedömningen har vi använt mer innan, men det är sådant som 
också här har kommit på senare år. De kanske inte har samma fallenhet för det här med 
dataprogram. Den yngre generationen har väl lättare för det än den äldre. Det kan vara en 
bidragande orsak. I alla fall den äldre generationen tycker det är mer svårarbetat och trögt. 

 
4. Finns det några utmaningar när det kommer till materialdokumentation i ett 

projekt, isåfall vilka, gällande Miljöbyggnad och Svanen? 
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Framförallt är det att få med sig alla på banan. Att få med sig alla underentreprenörer och 
installatörer. Att de också går in och registrerar material. Det har varit största utmaningen. Det 
har vi även sett i andra projekt där vi bara har miljöbyggnad, det är fortfarande samma procedur, 
man ska fortfarande registrera produkterna. Sen är det beroende på vilken typ av miljöbyggnad, 
guld, silver eller brons. Miljöbyggnad guld har ju det här med placering och mängd. 

 
Det har vi sett i andra projekt och runt om i regionen att det är svårt att få med dem. Vi använder 
främst byggvarubedömningen som medför en kostnad. Underentreprenaden behöver betala en 
avgift för att gå in och registrerar produkterna om de inte är medlemsföretag. Har man då en 
UE som bara har två, tre produkter så: nej men allvarligt ska vi betala för att bara registrera här 
få produkter. Vi har nog kommit längst i arbetet med att arbeta med det. UE har inte haft det 
här kraven på sig, i många fall så får de allt serverat, så lämnar de bara in data och så lägger vi 
in det åt dem. Medan nu måste de göra det själva det. Tidigare här uppe har vi använt Peab 
byggnadsdeklaration, då hade vi en extern part som ringde runt och krävde in alla uppgifter. 
Det är därför det blir en ny sak för oss här också, att vi har jobbat på det viset men har nu ställt 
om till BVB. 

 
5. Hur upplever du samordningen kring loggbokshanteringen genom 

byggprocessen, finns det en tydlighet i vem som är ansvarig i ett projekt? 
(Underleverantörer, inköpare, arbetsledare) 

 
Jag tror att inledningsvis så var det väldigt tydligt i vem som var huvudansvarig och tyvärr så 
slutade den killen och där tror jag det sjönk lite i vem som hade koll på de här bitarna. Nu är 
det en platschef som sagt var och då tror jag att det styrdes upp igen vem som är ansvarig. 

 
På förskolan i Aspö-projektet har det ändå varit väldigt tydligt att det är arbetsledaren som har 
ansvarat för den här biten. Om inte annat så är vi tydliga vid inköp att i kontraktshandlingar, 
vad som förväntas av er. Dock så är det inte alltid så att UE kommer ihåg alltid. 

 
6. Tre delfrågor: 

a. Hur skulle kraven för materialdokumentation i Miljöbyggnad kunna 
utvecklas? 

b. Hur skulle kraven för materialdokumentation i Svanen kunna utvecklas? 
c. (Hur skulle kraven för materialdokumentation i LEED kunna utvecklas?) 

 
Jag har inte berört LEED. Miljöbyggnad är jag inte superhaj på. I Svanen tycker jag det ändå 
finns en tydlighet vad som ska fyllas i, tydliga blanketter och bilagor. Det tycker jag funkar 
bra. Jag tror att ute i produktionen är det väldigt omständligt att alla de här bilagorna ska fyllas. 
Det hänger ihop lite med vad platschefen sa att det borda falla mer på inköp. Det beror ju på 
att det oftast finns andra saker att göra i produktion. Vill man underlätta då är det ju att man 
tänker igenom redan i projekteringsfasen, vilka material som ska med och att man fyller i 
bilagorna redan i ett tidigt skede. Så att du inte behöver sitta med det i produktion utan att man 
har en färdig produktlista med material som vi får använda. Jag tänker att det fortfarande är 
produktionen som ansvarar för det, men att i ett tidigt skede börja arbeta mer aktivt med det. 
Så att det inte blir att nu drar vi igång här ute och börjar bygga och så har man lite halvbra koll 
på vad vi får bygga med. Så står man där och säger vi börjar det här materialet imorgon, men 
är det godkänt? Kan vara bra att man har ett par alternativ på varje produkt. 

 



Bilaga 6 
 

 
7. Att  kombinera  flera  miljöcertifieringssystem  i  ett  och  samma  projekt  är 

ganska nytt inom byggbranschen. Vilka konsekvenser tror du det får? Vilka 
fördelar skulle det kunna leda till? (till exempel Aspö) 

a. Vilka konsekvenser får det angående materialkrav? Vilka fördelar? 
 

Det är både och. Det finns synergieffekter av det. Vissa krav återkommer i alla tre, men att det 
är olika stränga krav och då går man på det som är strängast och får automatiskt med sig de 
andra två gratis. Men sen vet jag också att vissa saker motsäger varandra, dagsljus och 
solinsläpp och de bitarna. Det har projekteringsledaren som sitter med projekteringen mer koll 
på. De fick räkna fram och tillbaka och flytta de där fönstren 10 cm hit för att det skulle gå ihop 
sig i slutet. Jag tror de hade med solavskärmning och göra också. Sen kom beställarkravet in 
att de inte ville ha någon fast solavskärmning. Det tog ett tag att reda ut för att uppfylla båda 
kraven. 

 
Min spontana åsikt är att svanen har ju hårdare krav än vad miljöbyggnad har. Så klarar man 
svanen så känns det som att man klarar miljöbyggnad med utan problem. Ser man bara på vad 
de efterfrågar så är det ju materiallistor i båda två, så kan vi använda SundaHus till båda så det 
är ju en fördel med att använda ett sådant system. 

 
8. Forskning idag undersöker hur man kan integrera LCA (Livscykelanalys) i 

BIM. Genom detta skulle det även gå att underlätta vid materialdokumentation. 
Koppla information om miljöcertifiering till ett material. På vilket sätt tror du 
att detta skulle kunna vara användbart i framtiden? 

a. Hur aktuellt är det idag? Är det något det pratas mycket om, i branschen 
och inom företaget? 

 
Jag tror absolut att det är en bra lösning. Sen är det hur man ska hantera det här med om man 
behöver byta något material eller så. Men jag tror absolut att ur mängd och 
placeringsperspektivet så tror jag definitivt att det skulle fungera att arbeta mer med BIM. Men 
sen gäller det att de man arbetar med i projekteringen är riktigt duktiga på det så att man får in 
rätt värden och rätt placering. Det finns väl en risk där. Så det gäller att man har riktigt bra 
projektörer. 

 
9. Inom Miljöbyggnad Guld krävs det att man dokumenterar var det byggs in i 

byggnaden samt mängden, vad tror du om att använda BIM som ett verktyg till 
loggbokshanteringen? 

 
Det är ju som sagt om man kan få med mängder och placeringar bara. För någostans finns det 
ju ändå en grundtanke. Det är klart att det kan komma små kompletteringar i efterhand. Men 
projektörer vet ju ändå att här ska man ju foga, så det kan man ju faktiskt få med i 
projekteringen. Det gäller att ha en så pass erfarne projektör, som antingen tillsammans med 
oss på bygg eller har den erfarenheten själv, att han ska kunna se att här behövs de här grejerna. 

 

10.   Har du något att tillägga som vi inte har tagit upp? 
- 
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Nedskriven intervju 4 
Personlig intervju 
8 mars 2017, Skövde, Peab 

1. Roll och bakgrund, tid inom branschen, vilka är dina arbetsuppgifter?  

Roll/titel: Platschef på Aspö Eko-logi 
Arbetsuppgifter: Leder produktionen och loggboksansvarig. 
Bakgrund: Jag har arbetat på Peab sedan hösten 2014. Tidigare arbetat på beställarsidan i olika 
roller, på Skövdebostäder, under 21 år. Erfarenhet i byggbranschen som fastighetsskötare och 
byggprojektledare. 

2. Hur arbetar ni med loggbokshantering i samband med miljöcertifiering idag? 
a. Vilka byggvarudokumentationsprogram används mest av er? 
b. Hur dokumenterar ni var materialet sitter i byggnaden, hur noggrant? 

Mängder? 

Det är SundaHus vi använder. Tidigare ansvarig för materialdokumentation gjorde det 
tillsammans med en tjej som är kontaktperson på SundaHus. Började med att dela upp lite 
kollisioner. Först funderade man över vilka som man skulle lägga in och då konstaterade man 
att det ska nog vara 4 personer som gör det. Vi som totalentreprenör lägger in våra, mark lägger 
in sitt, ventilation sina och el sitt. De här fyra deltagarna lägger själva in och ansvarar för sina 
produkter. Andra UE leverantörer det får vi hantera, så det har vi hand om på bygg. Vi är en 
totalentreprenad och vi ansvarar ju för allihop. Då får vi ju lägga in deras. Vi lägger in 
kollisioner per hus. Det byggde tidigare ansvarig upp i databasen. Det är nästa fas som jag ska 
in i. När jag samlat ihop alla delar ska jag börja gå in och titta i SundaHus. Det är uppdelat efter 
hus och trappor eller lägenhet och lite undergrupper. Sen ska man ju peta in de där grejerna i 
det.  
 
Jag har fått sätta mig in i hur de har gjort med att samla in materiallistor från UE. Övergången 
mellan mig och tidigare ansvarig blev att denne sluta ganska snabbt. Då började jag fundera 
själv, hur jag vill göra. Det får inte bli för krångligt, för att ha koll på grejerna. Jag kan inte 
heller sitta och göra allt. Utan då gjorde jag såhär att jag gick in och tittade i SundaHus, vad vi 
har lagt in. Då får entreprenörerna tala om för mig, i praktiken är det så att jag skickar mejl. 
Jag skapar upp ett enkelt dokument, i excel. Fyll i vilken leverantör o UE, produkt, vad det är 
för en producent, mängd, vart det sitter. 
 
Jag försöker ju alltid tänka med förnuft angående mängd och placering. Först läser man ju 
kriterierna, det är cirka mängder. Finns ingen anledning att det ska vara på kvadraten eller kilo. 
Konstruktioner i järn eller pelare. Det behöver inte vara exakt. Men de vill ha en känsla, de 
som ska bedöma på Miljöbyggnad guld. Jag tänker på nästa steg på de som ska beställa sen, att 
det är ju någon som ska ta över det här huset. Om 50 år, jag har ju hållit på med 
stamrenoveringar och då går man ju in och kollar vad man har för produkter. Tänk att veta det 
precis. Loggbok att där sitter den här fogen. Här sitter 10 tuber i lägenheten. Då vet man ju det. 
Det kommer ju vara en jättehjälp framöver. Men cirka mängder bara. Kan man göra det här 
smartare och tidigare. Vi gör ju en produktionskalkyl och en anbudskalkyl. Vi mängdar. Det 
gör ju också entreprenörerna. Kan man sy in det i ett tidigare skede. 
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3. Hur upplever du att det är att använda BVB/BASTA/Svanen/Sunda Hus idag? 
Vad säger andra kollegor inom PEAB om det? 

Det lilla jag varit inne i SundaHus så tycker jag det verkar vara en logisk och bra databas att 
jobba i. Den är inte krånglig den är enkel. 

4. Finns det några utmaningar när det kommer till materialdokumentation i ett 
projekt, isåfall vilka, gällande Miljöbyggnad och Svanen?  

Om man inte har koll på det man köper är det svårt. Det är ju viktigt att vara med från start. Är 
man det då ser ju inte jag att det skulle vara några bekymmer. Det finns ju databaser, SundaHus 
är en databas. Och tungarbetat behöver det inte vara heller om man är med från början. Det 
gäller bara att bygga upp ett system och det är ju det som ni ska ta upp. Det är just det ni jobbar 
med. Och det är ju det som är lite spännande då. Det gäller ju alltid med samarbetspartner att 
man får information från dem och att man är med på banan.  

5. Hur upplever du samordningen kring loggbokshanteringen genom 
byggprocessen, finns det en tydlighet i vem som är ansvarig i ett projekt? 
(Underleverantörer, inköpare, arbetsledare) 

Det tycker jag att man styrt upp ganska bra. För det var ju de här fyra aktörerna vi pratade om 
som är inne och de andra hjälper vi det med. Det är nog svårt att få alla på banan från början. 
Att alla ska lägga in i Sunda hus. Jag är en optimist, att får alla rätt verktyg och förutsättningar 
så fixar de det. Går vi in i ett projekt att vi ska uppfylla Svanen och Miljöbyggnad guld, det här 
är spelreglerna. Sunda hus är ju inte komplicerat. Den är komplicerad om det visar sig att man 
inte använt en dator innan. Eller inte vågar söka eller så. Men det kommer ju nya generationer 
som är vana. Och även i min generation är man van. Man måste prata med folk. Jag hade ett 
exempel nu när jag hade en leverantör och han började backa då kan ju inte jag vara med på 
det här jobbet. Det är ju synd. Att du inte kan vara med för att du blir rädd för Svanen. Men det 
hjälper vi till med. Vi kastar inte in handduken. Utan jag ger dig en bilaga på Svanen kolla med 
din leverantör. Skicka den till Svanen så kan de svara på den. Det har ju varit mycket krav kring 
material, det har funnits länge.  

6. Tre delfrågor: 
a. Hur skulle kraven för materialdokumentation i Miljöbyggnad kunna 

utvecklas? 
b. Hur skulle kraven för materialdokumentation i Svanen kunna utvecklas? 
c. (Hur skulle kraven för materialdokumentation i LEED kunna utvecklas?) 

Nej, jag tycker det räcker. Vi vet ju till exempel inte hur nano påverkar kroppen. Då är det ju 
väldigt svårt och säga att det här måste göras bättre. Det måste ju gå tid innan. Eller i den här 
typen av projekt då vi verkligen kollar, vad det är för produkter? Vi har några som granskar 
oss åt oss innan vi köper och tittar på det utifrån den kunskap som finns. Mer kan man inte 
göra. Och kan vi då också samlat ihop den dokumentationen. Så har vi ju stor hjälp, vid 
eventuell ohälsa. Då vet vi ju vad vi har byggt in.  
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7. Att kombinera flera miljöcertifieringssystem i ett och samma projekt är ganska 
nytt inom byggbranschen. Vilka konsekvenser tror du det får? Vilka fördelar 
skulle det kunna leda till? (till exempel Aspö) 

a. Vilka konsekvenser får det angående materialkrav? Vilka fördelar? 

Det får man väl se sen. Man kan ju väga in ekonomi då. Visst tar det mer tjänstemanna-tid. Det 
är ju mycket mer hantering med bilagor som ska fyllas i. Så ekonomisk påverkan har det ju 
absolut. Sen vill det ju till att det är någon som är beredd att betala för det. Det är ju den som 
beställer. Sen tror jag att det här är något att förstå att det kommer vara framtiden. Den som 
kan trycka upp Svanen på en fasad eller på ett diskmedelpaket kommer göra det. Det kommer 
att uppskattas av kunder. Det kommer att bli ett varumärke. Och jag ser inga motsättningar i 
de här typerna. Det man kanske i så fall ser, att vi ska uppfylla Miljöbyggnad guld. Om vi 
bestämmer oss för det, behöver vi göra då FEBY12. Det är ju ändå något, de ställer ju såpass 
många krav där. Att då kanske det räcker. Att man bestämmer sig för att vi ska ha alla tre, det 
kan inte jag svara på. Det skulle jag tänka mig att där kan man tänka till. Om vi tar 
Miljöbyggnad guld, ja då når vi detta och då når vi mycket. De har inga krav på farliga ämnen 
på samma sätt. Jag kan inte se att de utesluter varandra, men man kan ju tänka till lite här, och 
se att man kanske väljer två stycken. Miljöbyggnad guld, vi har ändå med energi där. FEBY12 
då kanske inte det är jätteviktigt då. Om man nu vill nå guld. Guld är ju nästan som FEBY12. 
Men svanen vad gäller material. Du måste ju alltid kolla om du har Svanen. Materialkraven på 
Svanen är ju mycket tuffare än vad som är på Miljöbyggnad guld. För de har ju inte krav på 
det. Inga direkta motsättningar men man kan absolut tänka till. Tillsammans med en beställare 
kund, och komma fram till vilken som är bäst för oss. Men här gick man in och tänkte att här 
kör vi all in. Vi ska synas. Vi ska vara unika i Sverige, det var en målsättning. För miljöbyggnad 
guld har andra gjort. Vilken match vi vill spela liksom. 

8. Forskning idag undersöker hur man kan integrera LCA (Livscykelanalys) i BIM. 
Genom detta skulle det även gå att underlätta vid materialdokumentation. Koppla 
information om miljöcertifiering till ett material. På vilket sätt tror du att detta 
skulle kunna vara användbart i framtiden? 

a. Hur aktuellt är det idag? Är det något det pratas mycket om, i branschen 
och inom företaget? 

Ja, min personliga uppfattning är alltid att varför ska vi göra saker två gånger, när vi kan göra 
de en? Om vi nu ska lägga pengar på att jobba i en BIM-modell då gör vi det all in. Där hämtar 
vi allt material och mängder. Idag gör vi ju inte det riktigt. Vi jobbar med modell där men vi 
sitter fortfarande och gör någonting på ett äldre sätt.  
 
Ser att vi går mer mot BIM. Jag har jobbat med de här 3D modellerna och jag tycker det är ett 
suveränt redskap. Dels för att illustrera någonting för någon som ska utföra någonting i 
projektet. Snurrar runt det. Det tar ju jag upp på min burk. När gubbar o hantverkare och vill 
titta, då tar jag upp det. Och för att jag själv ska fatta. Har jag en ritning där och en ritning där, 
fasaden där. Tar man upp modellen får man direkt en känsla. Sen kan man då plocka bort, hur 
stommen ska se ut. Då kan man ju till och med räkna reglarna. Då behöver man ju inte sitta 
och mängda. När vi kan få in det här. Ja, det kan vi få vid projekteringen. Jag tror tekniken 
finns. Man kan ju sätta in en toalettpappershållare i badrummet. Det gör man ju i 
projekteringsskede. Då har du ju inte alla detaljer på plats. Då gör man ju den modellen. Det 
har ju jag konstaterat. På Aspö har man ju gjort modellen och sen har det ju hänt under resans 
gång att då stämplas ju en bygghandling. Att då har man ju inte uppdaterat BIM-modellen efter 
det. Så modellen följer med hela processen och sätter bygghandling på modellen med. Då kan 
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man ju ha mängder och allting. Jag ser att BIM-modell kopplat direkt till en produktionskalkyl, 
tider kopplat till en tidsplan. Jag menar tekniken finns ju. Ändras något då får det ju slå tillbaka 
och uppdateras. Det gör vi ju med ritningar idag med. Papper som skickas tillbaka. Vi ska det 
i burken.  

9. Inom Miljöbyggnad Guld krävs det att man dokumenterar var det byggs in i 
byggnaden samt mängden, vad tror du om att använda BIM som ett verktyg till 
loggbokshanteringen? 

- 

10. Har du något att tillägga som vi inte har tagit upp? 

Kika vidare på att koppla ihop systemen. Så att man får fiktiva system. Där krävs ju 
ingenjörskunskaper. Och det har vi ju massor som är duktig på det. Som byggare skulle jag 
vilja att man tar den helheten från en 3D modell till en kalkyl och tidplan. Det är ju det jag 
behöver veta om jag ska gå ut och bygga. Och sen är ju nästa då, hur jag ska koppla ihop detta 
med en databas och material. En arkitekt går ju inte och skriver in fogmassa. Någonstans måste 
man ju göra en handpåläggning själv. Vi ska inte jobba på flera fronter, utan vi ska ju sy ihop 
grejer. Branschen är ju ganska konservativ. Och det gäller ju att bryta det. För man måste vara 
konkurrenskraftig för det är ju knivskarp konkurrens. Det är därför jag säger såhär, vi kan ju 
inte göra saker två gånger. Vi ska ju göra det en gång. Man får försöka och vässa sig då så långt 
det är möjligt. Då är denna typ av verklig fina verktyg.  
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Nedskriven intervju 5 
Personlig intervju 
8 mars 2017, Skövde, Aspö Eko-logi, Peab 

1. Roll och bakgrund, tid inom branschen, vilka är dina arbetsuppgifter?  

Roll/titel: Platschef på Aspö förskola. 
Arbetsuppgifter: Leder produktion för Aspö förskola. 
Bakgrund: Anställd på Peab i två år. Arbetade med inköp i ett tidigare projekt. Varit anställd 
på Moelven som konstruktör och projektledare för höga trähusstommar. Tidigare konstruktör 
sedan år 2000. 

2. Hur arbetar ni med loggbokshantering i samband med miljöcertifiering idag? 
a. Vilka byggvarudokumentationsprogram används mest av er? 
b. Hur dokumenterar ni var materialet sitter i byggnaden, hur noggrant? 

Mängder? 

Jag kan delegera det arbetet till arbetsledare. Det är SundaHus som utgångspunkt. Sen är det 
lite olika hur vi definierar var det finns i byggnaden. Främst planvis som första kollisionsnivå, 
sen blir vissa saker lite mer anpassat för rum. Vi vill inte göra de för detaljerat, vissa saker är 
ointressant också. Om man har samma typ av gipsskiva så spelar det ingen roll exakta mängden 
i ett visst rum, det är ganska ointressant. Det är mer när det blir specifika produkter som det är 
bra att highlighta att de är i det rummet för annars om man skulle upptäcka att den här produkten 
är livsfarlig då får man byta ut i alla rum ändå. Jag antar att det är det som är syftet med att för 
loggbok, ifall man upptäcker att något är farligt framöver. 

3. Hur upplever du att det är att använda BVB/BASTA/Svanen/Sunda Hus idag? 
Vad säger andra kollegor inom PEAB om det? 

Det handlar väl mer om att om man använder det mycket så ökar ju förmågan att tillämpa det. 
I början är det alltid en uppförsbacke hur man går tillväga. Det är mer att vi ska få det gjort. 
Det är så med mycket som har med dokumentation och göra. Det är inte det som driver oss 
utan vi är ju byggorienterade. Inget ont om certifieringar, men vissa frågor är ju mer varmt om 
hjärtat, det är där vi fokuserar. 

4. Finns det några utmaningar när det kommer till materialdokumentation i ett 
projekt, isåfall vilka, gällande Miljöbyggnad och Svanen?  

Det är väl våra UE, få med leverantörerna. Nivån hos våra leverantörer är inte alltid det man 
har önskat. Vissa vet ju knappt, ja de vet vad svanen är, men har utöver inte stor koll. Vissa 
tror ju att bara för vi ska certifiera byggnaden så behöver deras produkt certifieras. Men det 
stämmer inte, utan det är bara bilagorna som ska fyllas i och få de godkända. Att produkten 
inte innehåller si och så, ämnen. Det finns ett visst motstånd, så är det med all dokumentation. 
Så gör ju vi själva också, vi fokuserar ju på vår produkt, de andra blir saker som man bara 
behöver sköta. Då känner nog UE att de är nog än längre ifrån det, än vad vi i PEAB fram. 
 
Även om man går igenom och det står i kontrakt och avtal så når inte syftet fram. Men likväl 
förstår de inte, helt plötsligt kommer det som en blixt från klar himmel och att de inser att de 
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inte har tiden eller pengarna att genomföra det. Det kan man få till svar. Det är väl den jobbiga 
biten. Ju längre ifrån kärnan man kommer desto svårare är det att förstå. 
 
Det har varit mycket det här med fönsterna, dagsljus kontra värmelasten. Det blir väldigt 
motsägelsefullt att man ska in mycket dagsljus men ändå inte ha in för mycket värmelaster för 
då måste du nästan kyla huset. I sammanhanget blir det moment 22. Då har de inte varit 
synkrona med varandra. Men samtidigt om man jobbar med materialbiten i Svanen så har man 
det till glädje sen när man för över det till Miljöbyggnad. För man vet ju att Svanens krav är 
oftast tuffare, så då vet man att det slinker igenom och då behöver man inte göra dubbelcheck 
på det. 

5. Hur upplever du samordningen kring loggbokshanteringen genom 
byggprocessen, finns det en tydlighet i vem som är ansvarig i ett projekt? 
(Underleverantörer, inköpare, arbetsledare) 

Ja, det är ju jag som är ansvarig. Så är det ju, jag är ju ansvarig för allt. Det kvittar ju miljö, 
kvalitet eller pengar, det är ju jag som ansvarar för det. Jag har den rollen. Sen är det ju att 
allting har en startsträcka, komma upp på banan. Vi har själva har inte varit uppe på banan 100 
procent hela tiden. Vi hade en kille som jobbade enkom med de här frågorna som var 
arbetsledare. Han fick oss att tro att det är på banan, under kontroll, men nu när han har slutat 
så har vi insett att det är lite mer än man trodde från början med det här jobbet. Det var mer 
jobb bakom det. Nu har det väl peakat här, för att nu måste vi ha fram det här. Det är ju inte 
ovanligt, för så kan det vara när vi bygger också, vi kan tycka att det flyter på men sen kommer 
det fram att nu måste vi ha mer saker. Mot slutet så blir det ändå mycket. Jag sa inte säga att vi 
tar lätt på saker. Men att det generellt sätt alltid blir mycket mot slutet av projekt. 
  
Det var en tidigare ansvarig vid materialdokumentationen som inte är kvar nu. Dennes kunskap 
som fanns med från början, försvann lite då och så kom vi in och hade inte hundra koll på allt 
nytt. Däremot har vi haft väldigt bra stöttning när KMA har hjälpt till. KMA är väldigt 
strukturerad, ordningsam och har stenkoll på grejerna. Likadant med dokumentation, hon 
skriver ju fortare än jag tänker. Vi känner oss ändå trygga för vi har även två miljösamordnare 
som sitter i Göteborg som är duktiga på det här om vi behöver något. Det viktiga är väl att det 
som byggs in inte innehåller massa konstigheter. Sen är det ju hur lång resan ska vara efter 
projektet ska var innan vi kan sätta stämpel att det är certifierat. Vi vill jobba nu också så att vi 
inte har saker kvar som ligger och skvalpar utan att det blir gjort. Plus att vi märker att är inte 
vi själva på hugget så är inte UE det heller, de är långt mycket sämre än vad vi är. Man måste 
sträcka upp det där lite. 

6. Tre delfrågor: 
a. Hur skulle kraven för materialdokumentation i Miljöbyggnad kunna 

utvecklas? 
b. Hur skulle kraven för materialdokumentation i Svanen kunna utvecklas? 
c. (Hur skulle kraven för materialdokumentation i LEED kunna utvecklas?) 

Det enklaste om man ska certifiera är att alla material skulle vara certifierade från början. Det 
hade varit enklast om fler vore det. Målarna har ju mycket, deras färg är svanenmärkt och då 
gör det ju det är trygghet att den åker rätt in och går igenom alla system. Men det är väl att hela 
branschen inte har jobbat så mycket för att svanenmärka. Tack vare att vi går mot, PEAB själva, 
har stakat ut att egentillverkade projekt ska var svanenmärkta. Vi kommer på nått sätt tvinga 
in våra UE. Lämna de produkterna som inte är svanenmärkta. Det gör de enkelt för sig själva 
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också. Då kanske andra ser de också att Peab hellre väljer deras produkter för de är 
svanenmärkta produkter. 

7. Att kombinera flera miljöcertifieringssystem i ett och samma projekt är ganska 
nytt inom byggbranschen. Vilka konsekvenser tror du det får? Vilka fördelar 
skulle det kunna leda till? (till exempel Aspö) 

a. Vilka konsekvenser får det angående materialkrav? Vilka fördelar? 

Man kan ju bygga lika bra om man kör en certifiering. Det som blir är ju att det blir en större 
administration. När vi certifierar med Svanen 2.0 så är den lite väl tunn kan jag tycka. Sortering, 
det är bara att man ska x antal fraktioner. I 3.0 så kommer lite skärpning på vissa saker. Skapa 
en mentalitet av att vara mer noggrann med alltihopa. Det är viktigt att man exponerar det utåt, 
så att man förstår att man har lagt extra omsorg på det här projektet så det blir ju att det är 
viktigt att hela byggprocessen har fungerat proffsigt. På nått sätt blir det ju en förlängning för 
de som satsar på det här, om det nu kostar några spänn till, att de vill profilera sig ut mot 
marknaden att vi har svanenmärkta produkter i våra hus. Då kanske folk förstår varför de kostar 
lite mer. Om man tar en lägenhet, så kostar de 100 mer i månaden så vet man knappt varför. 
Det är så jag upplever det ute på bygget. 

8. Forskning idag undersöker hur man kan integrera LCA (Livscykelanalys) i BIM. 
Genom detta skulle det även gå att underlätta vid materialdokumentation. Koppla 
information om miljöcertifiering till ett material. På vilket sätt tror du att detta 
skulle kunna vara användbart i framtiden? 

a. Hur aktuellt är det idag? Är det något det pratas mycket om, i branschen 
och inom företaget? 

Nej, jag kan säga som så att de som projekterar, de som jag stöter på så klarar de knappt av att 
hantera de objekten som redan finns. Och ska man då väva in massa annan information. Det 
finns rätt mycket saker som inte når ända ut i spets när de gäller 3D-projektering idag, som jag 
ser det. Idag är det en omöjlighet, det skulle bara ställa till det. Sen skulle man i så fall ändra 
om byggprocessen helt och hållet, för om vi ska ha in den dokumentationen först. Nu ligger 
den i andra änden då. Då måste de finnas tid till det. Uppstarten är ju väldigt kort på alla projekt. 
Ibland vet man inte ens plushöjder på vissa projekt och ändå ska man ut och gräva i backen 
och börja grundlägga och så kommer då revideringar. Om man då ska lägga till arbete på en 
projektör att nu ska du dokumentera enligt svanen eller LCA eller vad det är. Då kräver det 
också att de komponenter man använder i 3D måste ju vara produktspecifika. Då måste ju inköp 
vara med också och vi, som entreprenörer, handlar ju upp saker fram till de sista dagarna. Då 
blir det så mycket tid som ska göras innan man bygger. Och det är inte branschen mogen för 
tror jag. Den är ju svårare (byggprocessen) än att få ett verktyg som fungerar. 

9. Inom Miljöbyggnad Guld krävs det att man dokumenterar var det byggs in i 
byggnaden samt mängden, vad tror du om att använda BIM som ett verktyg till 
loggbokshanteringen? 

Den stora vinsten med att göra på det viset blir ju för brukaren sen, det blir inte för oss som 
ligger mitt i mellan som producerar, för oss blir ju bara en merkostnad. Det gäller att värdet av 
det skapas, att det dras nytta av det i slutet. Man ska förvalta det här i 50 år. Vi ser ju på drift 
och underhållsinstruktionerna. Vi lägger så oerhört mycket kraft på något som kostar tid och 
pengar men som inte ger något mervärde, så det måste man utreda om fastighetsägardelen är 
mogen för att hantera det och har rutiner för att jobba efter det. För annars hade det varit jättebra 
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om jag hade kunnat gå ut och börja klicka på en balk, det här är en kertobalk med dimension si 
och så, eller om det är ett fönster, så får jag upp artikelnummer så kan jag beställa. Men då 
måste hela branschen vara kopplad mer till vartannat. Risken är att vi har svårt att ta in, säg att 
de kommer ett litet företag med jordens mest geniala idé, hur ska vi få in det i systemet? För 
de kanske inte ekonomiska muskler och göra alla de här bitarna så att vi skulle få in de i vår 
BIM-värld. De kan bli exkluderade bara av den anledningen, då drivs inte utvecklingen för 
man tar de trygga alternativet. Det kan jag se som en nackdel. Man blir väldigt styrd av vad 
programmet säger istället för att man väljer produkter utifrån andra kriterier. Just för att få in 
nya så kan de krävas ett jättejobb så då drar man sig för det, kör istället på säkra kort. Det 
hämmar utvecklingen. Samtidigt är en databas alltid lättare att leta information, jättebra. Men 
vart leder det? Ska man skapa en produkt så måste det finnas ett värde för någon annan annars 
är de bortkastad energi och ekonomi på det. 

10. Har du något att tillägga som vi inte har tagit upp? 

Om nu alla certifieringarna blir mer tuffa och mer likasinnade så är det inte så noga vilket man 
rycker för då får man sig alltihopa. 
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Nedskriven intervju 6 
Personlig intervju 
8 mars 2017, Skövde, Aspö Eko-logi, Peab 

1. Roll och bakgrund, tid inom branschen, vilka är dina arbetsuppgifter?  

Roll/titel: Arbetsledare på Aspö förskola. 
Arbetsuppgifter: Arbetsledare för Aspö förskola. 
Bakgrund: Arbetar på första projektet som arbetsledare. Erfarenhet inom byggbranschen 
sedan -92 som snickare och lagbas. Har arbetat inom Peab under totalt 6-7 år. 

2. Hur arbetar ni med loggbokshantering i samband med miljöcertifiering idag? 
a. Vilka byggvarudokumentationsprogram används mest av er? 
b. Hur dokumenterar ni var materialet sitter i byggnaden, hur noggrant? 

Mängder? 

Jag har varit med från början här och lagt in i ett excel-ark. Där har jag lagt in mängder då. Jag 
har ju följt mina följesedlar. Det har ju varit väldigt noggrant. Jag har skrivit av de måtten som 
vi fått. Jag har ju skrivit då plan 1 eller plan 2 på det vi fått. Vi får ju beställa så att det räcker 
precis. Det är ju väldigt lite som slängt. Vi försöker ju ligga såpass tajt så det blir på gränsen. 
På ett sådant här företag har man ingen plats att göra av grejerna. Utan då får man kasta det 
istället. Och då kostar det pengar med containrar, så vi beställer liksom kort.  

3. Hur upplever du att det är att använda BVB/BASTA/Svanen/Sunda Hus idag? 
Vad säger andra kollegor inom PEAB om det? 

Vi har ju suttit en dag jag och KMA och betat av allt det här som jag hade lagt in. Och sen har 
vi ju en del grejer som jag måste sitta och leta reda på. Det här är ju inte det här som är min 
starka sida precis. Skulle jag suttit själv och sy ihop det hade det tagit 14 dagar. Sitter med 
KMA så tar det ju mycket kortare tid.  

4. Finns det några utmaningar när det kommer till materialdokumentation i ett 
projekt, isåfall vilka, gällande Miljöbyggnad och Svanen?  

Förändringen är ju den att du inte kan köpa in vad som helst. Man får ju tänka på när man 
handlar. Så att det är godkänt. Så att man inte tar in någon fogskum som inte är godkänd. Likaså 
tryckt virke. När man beställer grejer. Nu är ju de så vana de vi har kontakt med, så de vet. Men 
å andra sidan hade vi ju det andra bygget att luta oss emot. Det hade ju gått ett år innan. Så det 
är ju inte bara brandfog. Du kan ju inte välja vilket du vill. Det måste ju vara godkänt så det 
måste du ju tänka på.  

5. Hur upplever du samordningen kring loggbokshanteringen genom 
byggprocessen, finns det en tydlighet i vem som är ansvarig i ett projekt? 
(Underleverantörer, inköpare, arbetsledare) 

Ja, underleverantörer är ju mark, el, vs och ventilation. Så de sköter ju sitt själva. Dom har ju 
varit med där också. Dom är nog med på sin del rätt så bra. Det är nog inga problem. Jag vet 
att mark, el och ventilation är med. Vs, när jag var inne sist så hade de inte lagt in någonting. 
Han är informerad om det, så han lär ju göra som en annan och sätta sig en dag och bara beta 
av det. 
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Sen är ju de andra UE som är mindre som är 15 stycken. De har ju jag skickat ut till och gjort 
ett excel ark. Jag skickade ju ut förra tisdagen och nästa tisdag har jag satt att jag vill ha tillbaka 
det. Men jag har än så länge fått ifrån 5 stycken. Så jag tror att de andra kommer jag nog få 
påminna. De grejerna ska ju jag lägga in sen. Och det tror jag kommer bli besvärligt. För det 
första ska ju jag driva in de grejerna och det tror ju jag kommer bli besvärligt. Men det är klart 
att de vet ju att står ju med i kontrakten att de ska vara svanenmärkt så. 
 
Vi har bra relation mot kontoret och ledningen, vi hjälps ju åt. Vi hade en tjej från Linköping, 
från SundaHus, som har varit här och berättat/utbildat. Och miljösamordnare från Göteborg har 
också varit här. Det är klart att de skulle finnas något för UE med, för jag har ju 15 stycken här. 
Att de får åka in på någon information om att det är såhär det går till att få något godkänt, de 
har ju ändå skrivit på ett kontrakt att det är så här de ska leverera det här godkända grejer. 

6. Tre delfrågor: 
a. Hur skulle kraven för materialdokumentation i Miljöbyggnad kunna 

utvecklas? 
b. Hur skulle kraven för materialdokumentation i Svanen kunna utvecklas? 
c. (Hur skulle kraven för materialdokumentation i LEED kunna utvecklas?) 

Så som de hade velat först egentligen. Det var ju att vi skulle dela upp allt det här rumsvis. Det 
går ju liksom inte. Hur ska du kunna dela på väggar och det. Hur ska du hålla i sär det? Så vi 
har ju tagit planvis. Och så utvändigt, plan 1 och plan 2.  

7. Att kombinera flera miljöcertifieringssystem i ett och samma projekt är ganska 
nytt inom byggbranschen. Vilka konsekvenser tror du det får? Vilka fördelar 
skulle det kunna leda till? (till exempel Aspö) 

a. Vilka konsekvenser får det angående materialkrav? Vilka fördelar? 

Jag vet inte vad man ska svara. I och med att det är helt nytt. Så har jag ingenting och jämföra 
med. Om vi gör en eller har alla tre så spelar det ingen större roll.  

8. Forskning idag undersöker hur man kan integrera LCA (Livscykelanalys) i BIM. 
Genom detta skulle det även gå att underlätta vid materialdokumentation. Koppla 
information om miljöcertifiering till ett material. På vilket sätt tror du att detta 
skulle kunna vara användbart i framtiden? 

a. Hur aktuellt är det idag? Är det något det pratas mycket om, i branschen 
och inom företaget? 

Det kommer det säkert göra. Det kommer ju säkert om några år.  

9. Inom Miljöbyggnad Guld krävs det att man dokumenterar var det byggs in i 
byggnaden samt mängden, vad tror du om att använda BIM som ett verktyg till 
loggbokshanteringen? 

Ja det tror jag. Sådant här kommer det ju bli på alla projekt. Det är ju bara och lära sig. Det 
kommer ju bli så. Det är bara att lösa problemen. Det går ju säkert att utveckla det här. Det är 
ju nytt för oss allihop.  
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10. Har du något att tillägga som vi inte har tagit upp? 

Största utmaningen är att få ner allt. Det där nere på bygget sköter ju sig självt, det är ju det där 
dokumenteringen som ska in här bara som behöver jobbas på. 
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Nedskriven intervju 7 
Telefonintervju 
14 mars 2017, Jönköping, Jönköpings Högskola 

1. Roll och bakgrund, tid inom branschen, vilka är dina arbetsuppgifter?  

Roll/titel: Affärsutvecklingschef på BIMobjects i Norden.  
Arbetsuppgifter: Ansvarig mot leverantörerna, tillverkarna av produkterna och att få in deras 
data till byggbranschen i Norden. 
Bakgrund: Tidigare ansvarig för Large Account i Europa för de större leverantörerna och 
deras BIM-stategier. Har arbetat inom BIMobject i 3,5 år. (BIMobject har funnits i fem år med 
snabb utvecklingstakt). 

2. BIM är ju aktuellt och det utvecklas hela tiden. Vilket område skulle du säga är 
viktigast gällande BIM, inom byggbranschen? 

Ja, det tycker jag verkligen. BIM är ju ett väldigt använt ord. Betyder ju Building Information 
Modelling. Vi har en process när vi bygger ett hus och tar hjälp av datorn. Istället för att bygga 
på det här traditionella sättet. Och kallar detta för en digital process att bygga fram ett hus. Det 
är det som är BIM eller VDC eller vad man nu valt att kalla det. Det som vi då adderar, och det 
som jag tycker borde förbättras, är just indata till de här modellerna. Alltså vad använder de 
här bolagen, både arkitekterna men framförallt beställarna och byggarna. Vad sätter de för krav 
på arkitekter och ingenjörerna när de får tillhandahålla modellerna. Man bygger på det 
traditionella sättet. Peab talar om för en projektör att jag vill ha en ritning. Så har det alltid gått 
till och så jobbar man även idag. Så man lägger sig inte i hur den här modellen ser ut. Det blir 
ju som vi kallar det en liten visklek. Man börjar viska att fönstret ska vara där men sen när det 
väl kommer fram, då är ju inte det där alls det som arkitekten bestämde från början. Utan nu är 
det något helt annat, alltså nu sitter de fönstret upp och ner. Det här händer hela tiden i 
byggbranschen. Det vi ser är ju det att man ska försöka jobba mer integrerat. Men framförallt 
att man ska använda information i början som går att använda även i slutet av processen.  
 
Vi på BIMobject arbetar för att använda rätt information från början, det är att gå till den parten 
som faktiskt tillhandahåller själva produkterna. Och det är leverantörerna. Men hur ska då 
leverantörerna komma in i den här processen. Om ni tittar på projekt som ni sitter med så ser 
ni att aldrig någon leverantör som sitter bredvid arkitekten eller byggaren. Så vad vi säger är 
på BIMobject är att om vi får in leverantörsobjektet. BIMobject handlar ju om att man har en 
grafisk representation i 3D. Man har också data till det här och är samlad till det här objektet. 
För det är ju också ett problem. Man börjar samla in leverantörsdata på bara data. Då kan ju 
arkitekten aldrig se någonting när de ritar. De får aldrig någon grafisk representation, vi får 
aldrig någon bra modell. Och vi är ändå bara människor. Så vi kan inte titta på en byggnad och 
se att det är en innerdörr. Man behöver en representation och man behöver en data. Och det är 
det som ett BIMobject egentligen handlar om. Det är en grafisk representation med data som 
tillhör de objektet. Och det är på det sättet som man vill få med leverantörerna in i processen. 
När arkitekten börjar sin process så ska det i samarbete med byggaren välja sin leverantör. Och 
därmed också kunna kontrollera vad för typ av produkt och också vad för typ av data som 
kommer med. För gör man det här valet tidigare, och får in det på rätt ställe i modellen. Då får 
man tillbaka allt det här i byggfasen i Supply Chain och i Facility Management. Så det finns ju 
ett intresse inte bara för byggaren, utan också för de som ska installera det här. Och för de som 
ska köra fram till siten. Och de som ska ta hand om byggnaden i byggnader 100-50 år efteråt.  
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Vi hjälper då Peab att bygga upp, vad Peab kallar recept. Hur ett recept ser ut för en innervägg 
eller yttervägg och vilka egenskaper dessa olika delar har. Så att projektledarna på Peab enkelt 
ska veta hur innerväggen ska se ut när den byggs. Kan utvecklas mot att gå mer åt 
tillverkningsspecifika så att vi håller reda på vilken balkong vi pratar om och vilken som 
rekommenderas.  
 
Det är ett stort bibliotek från utsidan. Men alla leverantörer har också sitt eget “management” 
där de kan kontrollera sin information och uppdatera sin information. Peab få sitt eget bibliotek. 
Där kan de lägga till vilka byggtekniska lösningar och vilka recept de vill ha. Fördelen är då 
att de kan skicka ut det till sin organisation. Konsulter, arkitekter byggherrenarna och så vidare. 
De som vill använda informationen och de som Peab vill ska få tillgång till de här lösningarna. 
I och med att BIMobject-portalen är helt styrd på personnivå så går det enkelt att ge debitering 
till vissa parter. Allting handlar om egentligen om att strukturera data, och strukturera om vem 
som ska få tillgång till data och när i processen som man ska få tillgång till de här data.  

3. Hur integrerat är BIM i byggbranschen idag gällande miljöcertifiering? 

Nu när jag suttit på flera projekt är ju miljön en otroligt viktig fråga. Det är ju det i samhället i 
stort idag. När vi tittar på våra fastigheter idag. Så har vi ju nästintill noll kontroll av vi faktiskt 
bygger in. Även fast med vissa miljöcertifieringar. Vi kan pinpointa då att produkterna finns. 
Men det finns ingen koppling till själva modellen och själva miljödata. Vi på BIMobject börjar 
här med att bygga upp de digitala objektet för leverantören. Vi börjar med de här data som 
tillhör den här teoretiska representationen. Men datorerna idag är ju så smarta så de kan ju lägga 
till data längre fram i processerna. Vi behöver ju inte ha all data i början av processerna. Vi får 
addera till när vi vill ha den data. Alltså de som bygger och äger bostaden, att den möjligheten 
finns. Då kommer vi ju till exempel med certifieringar till oss. Vi är ett it-företag i 
byggbranschen. För oss är de här ettor och nollor, kan byggvarudeklarationer bli det en rad. 
Det är en URL. Det är någonting man bara kan lägga till ett objekt så man kan spåra det i 
modellen och spåra dem tillbaka till den här modellen.  
 
Vi får förfrågningar om det. Vi har inga problem eller utmaningar. Det är ju givetvis det här 
med att de finns flera olika organ, miljödatabaser. De här miljödatabaserna har kanske ett annat 
tänk, av vad som gäller. Hur man får betalt för sin tjänst. Vi jobbar mycket på internets lagar 
och då ska det inte kosta någonting för användarna. Allt är gratis för användare. De är ju de 
som lägger upp informationen och delar informationen. De är dem som får betala för detta. Det 
här ju en jobbig betalningsmodell. Det måste det finnas en returninvestment för de som lägger 
upp produkterna, vilket tar tid att arbeta in. Det är oftast mycket lättare att ta betalt från 
användarna. Men det här skapar ju ett litet problem på BIMobject när vi ska lägga till olika 
tjänster. För vi ser det här som tjänster egentligen. Du har en placeholder och du har ett digitalt 
object som du kan länka olika tjänster till. Då måste de här tjänsterna också funka så att 
användarna tycker att det är en bra service för dem. Det är ju egentligen det enda hindret. Jag 
tror att det här kommer ju också kunna lösa sig att man hittar någon form av modell här. Den 
andra utmaningen är förutom betalningsbiten är att BIMobject är ett världsglobalt bolag. Vi 
jobbar på internet. Fast vi är ett Svenskregistrerat bolag så är vi minst lika stora i Frankrike, 
USA och Tyskland osv. Bara här i Sverige så finns det ett antal olika miljöcertifieringssystem. 
Gånger hur många länder som finns i Europa. Sen hur många länder som finns i världen. Det 
här är ju en standard. Sen säger vi på BIMobject att en standard per definition är något som 
används av mer än 75% av alla användarna. Vi har då 300000 användare så kan vi ju säga vad 
de använder och vad de inte använder. Ska vi integrera någonting till BIMobject så vill vi ju 
att de ska fungera för så många som möjligt. Om det inte gör det så tittar vi på att integrera till 
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de som verkligen vill ha det. Till exempel om Peab skulle säga att det här är viktigt för vår 
integration, det här är viktigt för våra digitala objekt och vår digitala katalog. Då är det ju inget 
problem att bara göra det här på bara Peabs cloud eller bara Peabs produkter. Det är väl det jag 
ser att närmast kommer hända här med byggherrarna. När de verkligen har bestämt sig att de 
verkligen vill gå hela vägen. Då kontaktar man den tillsammans med oss och så säger man att 
nu tar vi våra digitala objekt och tar de till vår egen tjänst i BIMobject portalen.  

4. Forskning idag undersöker hur man kan integrera LCA (Livscykelanalys) i BIM. 
Genom detta skulle det även gå att underlätta vid materialdokumentation. Koppla 
information om miljöcertifiering till ett material. På vilket sätt tror du detta skulle 
kunna vara användbart i framtiden? 

Angående mindre produkter; lim, fog osv. Nu är det ingen som har tagit det så långt ännu, 
ingen har kommit så långt. Men om ni tänker er en digital modell, där finns objekt i framtiden, 
om någon vecka, månad eller år så den här modellen förhoppningsvis fylld med 
tillverkarspecifika objekt, alltså att det är riktiga objekt som hör hemma någonstans. Men när 
man sedermera skriver ut bill of material, klickar på en knapp och får ut vad den här modellen 
faktiskt innehåller för objekt. Då är det ingenting som säger att man behöver ju inte ha en 
representation, utan det här kan ju vara ett datasätt, man kan lägga in vad man har för lim eller 
vad man har för åtgång av det limmet, eller åtgång till det här projektet. Det kan ju gå igenom 
som ett datasätt för att man ska få en hel beskrivning av vad man faktiskt bygger. Det är helt 
fullt möjligt att göra i programmen idag, även åtgångsmaterial. Precis som ett vanligt fönster, 
kan man lägga till data gällande t.ex. miljöcertifiering. Det sker idag även på vissa typer av 
objekt, för du kan inte rita in minsta bulten, skruven utan det kommer som en datasätt. Till 
exempel med gipsskivor, när man ritar de i BIM så ritar man ut allting men man kan 
skruvplaceringarna som ska vara 30 cm från varandra, det kan man se geometriskt. Men sen 
när man tar ut bill of materials så får man också hur många skruvar som behövs för att sätta 
upp gipsskivan, det finns idag. Så det finns tekniska möjligheter till att även få med sådana 
typer av material (mindre produkter), men som sagt var vi måste börja någonstans. 

5. Hur aktuellt är det idag? Är det något det pratas mycket om mycket enligt dig? 

Just miljöcertifiering, så specifikt har jag inte jobbat med utomlands. Men just med 
användardata i certifieringar, för mig är miljöcertifieringar en typ av data, så har vi ändå 
kommit långt i Sverige, kanske länge än vad vi tror många gånger. Om man ser runt om i 
Europa och vad som försiggår där så tror man väldigt mycket, för att det riksdagsbeslut hit och 
dit. Men många av de stora bolagen idag jobbar trots allt med information i modellerna även 
fast de inte kanske gör det på ett effektivt sätt. Det är lite samma sak med miljöcertifiering, det 
finns en viss spårning idag, även fast de inte hänger ihop med hela processen så jobbar många 
av de stora byggherrarna med att i alla fall dokumentera vad det finns. Jag skulle säga att vi har 
kommit långt, men vi är ganska dåliga på att använda teknologin som faktiskt finns för att 
brygga över det här till en lönsam affär. I stort, är det sustainability största utmaningen de 
nästkommande åren; det är att visa att det också är lönsam att bygga miljövänligt och visa 
vilken affärsnytta det här göra. Annars kommer de alltid bli uppköpta eller nedtryckta av inköp 
eller andra delar som klassas som viktigare. Göra sustainability till något säljbart, hur tråkigt 
de än låter så tror jag det är nästa steg i processen. Sen har vi många stora drivande som satsar 
mycket på hållbarhet. Riksbyggen är en av de så går i bräschen med miljötänk i sina bostäder. 
Det tror jag väldigt mycket på. Det tror jag PEAB och Skanska borde känna trycket från dem 
som bygger med att de finns den här efterfrågan. 
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6. Inom miljöbyggnad guld krävs det att man dokumenterar vart det byggs in och 
mängd, vad tror du om att använda BIM som ett verktyg till 
loggbokshanteringen? 

a. Hur skulle detta fungera praktiskt tror du? 

Se svar vid fråga 4. 

7. Skulle det vara möjligt att få in information om BASTA, BVB, SundaHus i ett 
externt BIMbibliotek för att underlätta vid materialdokumentation vid 
miljöcertifiering? 

Vi vill kunna addera SundaHus till de här objekten. Hur det görs på bästa sätt. Då kommer vi 
troligtvis gå tillbaka till SundaHus och säga att vi vill ha en länk till den här produkten och sen 
kan vi integrera den till en rad i objektet. Svårare är det egentligen inte för oss att kunna 
integrera.  
 
Krävs efterfrågan från ägarna. Om du tittar på vilka som betalar idag med de här 
miljöcertifieringarna. Vem det är som går in och köper de här tjänsterna, så är det byggherrarna. 
Det är inte så mycket arkitekter som går in utan de jobbar ju i vår plattform.  

8. Har du något att tillägga som vi inte tagit upp? 

Frågor till oss angående Svanenmärkta byggnader. 
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Nedskriven intervju 8 
Personlig intervju 
6 mars 2017, Göteborg, PEAB 
 

1. Roll och bakgrund, tid inom branschen, vad är dina arbetsuppgifter?  
 
Roll/titel: Teknikchef 
Arbetsuppgifter: Utvecklar och digitaliserar företaget.  
Bakgrund: Studerat till byggnadsingenjör i Jönköping. Efter det började jag jobba i Göteborg 
när jag var klar med studierna och började på ett konsultföretag som håller på mycket med CAD 
och BIM hjälpte jag Peab ganska mycket, sen fick jag jobb som Peab som BIMstrateg. Sedan 
var jag med och startade upp en teknikavdelning på Peab. Nu är vi en grupp på 14 personer som 
håller på med byggfysik, energi, fukt och byggteknik. Digitalisering av alla interna beställare 
och de som inte är it kunnande. Samt bedriver utbildning och utveckling inom digitalisering.  

2. BIM är ju aktuellt och det utvecklas hela tiden. Vilket område skulle du säga är 
viktigast gällande BIM, inom byggbranschen? 

Att få upp statusen i modellerna. För nu är det alltid ritning som gäller oavsett. Jag tror får man 
upp statusen genom att få bättre modeller, för nu är det för mycket bristningar i modellerna. Det 
är därför vi fortfarande idag använder ritningar och inte modellen idag, just för att modellen 
inte är tillräckligt bra. Det kan vara väggar som inte går upp till bjälklagen och att de går hela 
vägen upp. För att man tittar på sina planer, fasader och sektioner och att det är dem man ser 
ett datum på den är granskad och godkänd. Det tror jag, skulle man få upp kvaliteten på 
modellerna och sen skulle jag även se så att min fick en högre detaljeringsgrad i modeller. Nu 
börjar det släppa lite där släppa lite där och nu finns det ju ännu mer på Prefab och stålreglar. 
Men jag tänker även att om man jämför med andra industrier. Att det är ju dumt och få lämna 
så mycket åt slumpen och att snickaren får lösa det på plats. Hur reglar ska sitta och, de gör ju 
det för att våra snickare är ju jätteduktiga. Det krävs lite för att vara snickare i Sverige. Vi har 
ju detaljritningar i dagsläget som inte är representerade i modellen och det hade jag gärna sett 
att man som tillverkningsindustrin. Att man utgår alltid ifrån modellerna och tar ut 
dokumentation ifrån dem. Nu är vi någonstans lite mittemellan. 
 
Att få in objektsinformation som är produktspecifik på ett bra sätt i BIM-objekten. Jag har 
funderat på om man skulle kunna få ett bättre produktionsstöd utifrån montageanvisningar med 
BIM-modellen. Det är ju olika på olika produkter, Och då började jag fundera på hur den 
informationen skulle kunna komma in i en modell på ett bra sätt. För att vi sedan skulle kunna 
nyttja den på rätt ställe och vid rätt tillfälle. Då kom jag fram till att det borde ligga någon 
leverantörspecifik information, då måste ju den informationen uppdateras av leverantören. När 
det är leverantörsspecifik information, speciellt vid sakvaror. Kan tänka mig att kommer säkert 
funka efter ett tag med men kan tänka mig att det är lite svårare det här med trä och betong. När 
det inte är sakvaror på det sättet, inte lika mycket produkter. Men all sådan här data om 
egenskaper som U-värden och vikter, motageanvisningen, skötselinfo. Det jag funderade på 
innan då i branschen var om vi kunde belasta arkitekterna med detta och där var jag ju och 
kände lite och insåg att de har fullt upp med att utforma den geometriska datan på rätt sätt. 
Deras kunskap och deras kompetens ligger ju i gestaltningen och utformningen. Det blir fel 
kompetens på fel ställe om vi lägger den där för då behöver ju de ha egentligen information och 
data. Då ska ju de ha nästan den här typen som älskar Excel-blad och den bör ju sitta hos 
arkitekten.  
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3. Hur integrerat är BIM i byggbranschen idag gällande miljöcertifiering? 

Nästan inget. Har gjorts några sådana utvecklingsprojekt som varit branschgemensamma. Jag 
läste något av de och vi har varit med i ett som jag vet att en kollega pratade om det innan. Jag 
skulle vilja säga att tillämpningen generellt är nästan 0. Det finns nog vissa delar, man kan ju 
tänka sig att det behövs ju alltid en dagsljussimulering i miljöcertifiering. Lite långsökt, så har 
man ju skapat en modell och flyttat över till IDA som är det här energiprogrammet och kan 
även gör en ljussimulering där med. Och då kan man ju göra en viss BIM-koppling till det. Men 
det finns ju ingen sådan här tydlig koppling till miljöcertifiering. Såhär kan BIM underlätta i 
ditt certifieringsarbete, nästan så att man skulle behöva haft en checklista.  

4. Forskning idag undersöker hur man kan integrera LCA (Livscykelanalys) i BIM. 
Genom detta skulle det även gå att underlätta vid materialdokumentation. Koppla 
information om miljöcertifiering till ett material. På vilket sätt tror du detta skulle 
kunna vara användbart i framtiden? 

De är det absolut. Nu är den processen jättekonstig och jag förstår knappt hur den processen 
hänger ihop och hur vi lyckas. Men det är ju verkligen ett rent jytter hur den dokumentationen 
kommer in, finns på papper lite här och var och samlas i pärmar. Där hade man ju väldigt gärna 
sett en mer uppstyrd process.  

5. Hur aktuellt är det idag? Är det något det pratas mycket om mycket enligt dig? 

Se svar tidigare frågor. 

6. Inom miljöbyggnad guld krävs det att man dokumenterar vart det byggs in och 
mängd, vad tror du om att använda BIM som ett verktyg till loggbokshanteringen? 

a. Hur skulle detta fungera praktiskt tror du? 

Ja men precis, det är ju det med Miljöbyggnad guld att man behöver se var i byggnaden det 
byggs in. Den vet ju det, BIM-modellen vet det var den finns i byggnaden. Man skulle ju kunna 
tänka sig att det skulle följa projekteringsprocessen lite. Nu har jag en systemlösning men så 
fort du väljer produkt så väljer du det så ska du in med databladen och det andra och förädla 
hela tiden. Och sen om du skulle behöva byta material på arbetsplatsen. Då kommer det upp att 
här behöver du få in ett datablad och då skulle det gärna vara kopplat till modellen. Det känns 
ju helt logiskt, då får du ju mängd och plats. 
 
Jag har väl inget svar på hur det praktiskt skulle kunna fungera. Men programmen måste man 
specialisera utefter vad individen ska göra. Konstruktören behöver ju sitt konstruktörsprogram. 
Det kan ju inte vara något såhär mellanmjölk BIM-program. Då måste man se olika 
tillämpningar i det. Att det skapas någon liknande samordningsmodellen. 
Sen får man se tillexempel energiberäkningsprogram, statiska program och 
stålbyggnadsprogram. Det får vara sina specialistdelar som får bidra med sin information. Då 
kan det ju vara att sådana program bör det kanske finnas någon annan databasmiljö till. Som 
inköpare då kanske han kan sitta och jobba i sin miljö. Han behöver inte ens se modellen om 
han inte vill. Han kan ju titta om han vill men annars är det nog processen. Om det förs in ett 
material. Exempelvis parkettgolv eller vad det nu skulle kunna vara att vi har såhär många tusen 
kvadrat i modellen. När inköparen väljer exakt vilken produkt som köpas så fyller man i det 
och så blir det uppdaterat i samordningsmodellen. Så tänker jag mig att det borde funka att det 
är olika gränssnitt in bara. Sedan så förflyttas den till förvaltning sen. De kanske har sitt 
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specialistprogram och titta på modellen utifrån förvaltningsögon.  
 

7. Skulle det vara möjligt att få in information om BASTA, BVB, SundaHus i ett 
externt BIMbibliotek för att underlätta vid materialdokumentation vid 
miljöcertifiering? 

- 

8. Har du något att tillägga som vi inte tagit upp? 

- 
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