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Sammanfattning 
Syfte: Byggbranschen står inför stora utmaningar då antalet byggnader som byggs spås 
vara hög fram till år 2025. Samtidigt som det finns stora utmaningar till att bygga 
ekonomiskt, hållbart och samtidigt minska koldioxidutsläppen. Byggbranschen är 
allmänt kända för att inte ligga i framkant när det gäller utnyttjandet av IT, vilket kan 
vara en bidragande orsak till att den ligger långt efter i produktivitet och kvalité 
gentemot andra branscher. Tidigare forskning visar på att BIM-användningen bromsas 
in för att byggherrar inte ställer krav på BIM. Målet med rapporten är att skapa en 
förståelse om hur förvaltande byggherrar använder och ser på BIM, samt skapa en 
uppfattning om hur de kan använda sig av BIM. 

Metod: Metoden som används för att uppnå målet med rapporten är av kvalitativ 
karaktär i form av semistrukturerade intervjuer. Semistrukturerade intervjuer är gjorda 
för att få en djupare förståelse av vad de intervjuade personerna har för uppfattning.  

Resultat: Tidigare forskning visar på att byggherrar kan använda sig av BIM i stor 
utsträckning både i projektering och under förvaltningen. Samtliga intervjuade som 
arbetar hos byggherrar beskriver att de börjat med 3D-projektering för att kunna utföra 
samgranskning och kollisionskontroll. Objektorienterad 3D-modellering är något som 
används i en liten utsträckning hos de förvaltande byggherrarna. Alla är enade om att 
de tror att BIM-användningen kommer att öka i framtiden, men att de i dagsläget inte 
har kunskap eller de resurser som krävs för att kunna använda det. Så fort de ser en 
nytta med att använda BIM så är de inte sena med att börja använda det.  Samtliga 
beskriver att förvaltningen i respektive organisation måste visa intresse till att använda 
BIM, för att de ska kunna ställa krav på det i ett tidigare skede.  

Konsekvenser: Byggherrar har inte sätt potentialen och dess fördelar som BIM kan ge. 
Det saknas kunskap i den egna organisationerna. Det saknas för tillfället resurser och 
tid för att börja testa och implantera nya arbetssätt och digitala verktyg. För att 
BIM användningen ska öka måste det utvecklas tydliga riktlinjer och 
rekommendationer om hur byggherrar kan använda sig av BIM. Mer resurser måste 
satsas på nya programvaror och nya tjänster inom företagen som inriktar sig på 
BIM. En upphandlingsform som uppmuntrar BIM-användandet måste utvecklas.  

Begränsningar: Rapporten är avgränsad till att undersöka ”förvaltande 
byggherrar” och har därför en heltekande bild från projektering till förvaltning. 
Rapporten är relevant för samtliga byggherrar. Det har intervjuats kommunala, 
regionala och privata aktörer från olika geografiska lägen. Författarna anser att 
rapporten kan ses som generell. Men att kontakta fler förvaltande byggherrar hade 
förstärkt detta ytterligare.  

Nyckelord: BIM, 3D-projektering, objektorienterad 3D-projektering,
BIM Implementering, Förvaltande byggherrar.  
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1 Inledning 
Kursen examensarbete är en avslutande del av programmet Byggnadsteknik med 
inriktning husbyggnadsteknik, Jönköping Tekniska Högskola. Kursen examensarbete 
består av 15hp av programmets totala 180hp. 

1.1 Bakgrund 
Byggbranschen är allmänt kända för att inte ligga i framkant när det gäller utnyttjandet 
av IT, vilket kan vara en bidragande orsak till att den ligger långt efter i utvecklingen 
när det gäller produktivitet och kvalité gentemot andra branscher. Användningen av 
papper dominerar fortfarande när det gäller dokumentation, ritningar eller annan 
information som är relevant för projektet (Harty & Davies, 2013).  

Byggnadsinformationsmodell (BIM) kan tolkas på olika sätt Volk, Stengel och 
Schultmann (2014) beskriver det som”A tool to manage building information over the 
whole life cycle, it is adequate to support data of maintenance and the construction 
process” (s. 2). BIM syftar på ett digitalt verktyg och ett arbetssätt där information om 
byggnaden ska finnas i en gemensam modell.  

BIM ska vara ett hjälpmedel att klara av de utmaningar som byggbranschen står för 
idag. Där ett ökat bostadsbyggande, ökat antal byggfel, brist i kommunikationen och 
kvalitetssäkring är några av problemen branschen ställs inför (Boverket, 2016) 
(Statskontoret, 2009). 

Det är idag en kombination av ovilja att förändra sig och kunskapsbrist som gör att 
införandet av BIM går långsamt i en organisation (Linderoth & Jacobsson, 2012).  

1.2 Problembeskrivning 
Byggbranschen står inför stora utmaningar då antalet byggnader som byggs spås vara 
hög fram till år 2025 (Boverket, 2016) samtidigt som det finns stora utmaningar till att 
bygga ekonomiskt, hållbart och minska koldioxidutsläppen (Alastair, 2011). 

År 2009 kom Statskontoret ut med rapporten ”Sega gubbar” där en nulägesanalys av 
byggbranschen gjorts (Statskontoret, 2009). Detta var en uppföljning av en tidigare 
rapport ”skärpning gubbar” (Statskontoret, 2002). Rapporten visade på att de åtgärder 
som gjorts efter första rapporten inte gjort någon inverkan på arbetssättet och 
inställningen inom byggbranschen. Enligt Statskontoret (2009) ökade antalet byggfel 
samt att förnyelse och utveckling av branschen går sakta framåt.  

Det saknas idag en utarbetad metod för hur man ska implementera BIM-tekniken i en 
företagsledning ända ner till projektnivå (Meng-Han, Mony, & Shang-Hsien, 2014). 
Enligt Meng-Han, Mony och Shang-Hsien (2014) rapport är det tre stycken faktorer 
som framförallt är viktigt vid implementering av BIM, stöd från företagsledningen, val 
av BIM-verktyg och funktionen av programmet. Linderoth (2010) beskriver vidare 
problemet som uppstår när företag implementerar BIM i organisationen är synen från 
företagsledningen på att förnya teknik. Byggherren har makten att ställa krav på BIM 
genom hela byggprocessen och idag vet byggherrarna inte om vilka fördelar BIM kan 
ge (Linderoth, 2010). BIM kan vara av stort värde för alla byggherrar, både för 
offentliga och privata. De flesta förvaltande byggherrar har upplevt att information i 
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större projekt försvunnit mellan konstruktionsfasen och förvaltningsfasen men med 
hjälp av BIM kan detta problem reduceras (NASFA, 2010). Enligt Azhar, Khalifan & 
Maqsood (2012) och Nor Diana, Abdul Hadi & Nor Rima (2016) har BIM varit en stor 
del av förändrandet av byggnaders design, konstruktion och drift. Fördelar som sänkta 
driftkostnader i förvaltning, kortare tid för beslutfattande, förbättrad dokumentation och 
en bättre kundrelation är några fördelar. 

För att effektivisera, minska byggkostnader och minska miljöpåverkan har staten i 
Sverige gjort större investeringar genom programmet Smart Build Enviroment för att 
påskynda digitaliseringen och dess möjligheter (Norhstedt, 2015) se bilaga 1. 
Trafikverket är en av fem statliga organisationer som har målet att innan år 2018 ska 
alla nya projekt som påbörjas ha krav att använda sig av BIM (Bim Alliance, 2015). 
Målet är att de statliga organisationerna ska vara ledande i byggbranschens tekniska 
utveckling och göra att fler företag/organisationer ska följa efter. 

Bosch, Isaksson, Lennartsson och Linderoth, (2016) har intervjuat sju personer med 
befattningarna VD, entreprenadchef och platschef på olika entreprenadföretag. Under 
intervjuerna kom det fram att en bidragande faktor till att BIM användningen bromsas 
in var för att beställarna inte ställer några krav på BIM.  

”Samtliga respondenter nämner att beställaren har mycket makt, men att dessa varken 
kräver eller efterfrågar BIM och användningen av BIM inom ramen för deras 
byggprojekt” (Bosch, Isaksson, Lennartsson, & Linderoth, 2016, s. 11)  
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1.3 Mål och frågeställningar 
Målet med rapporten är att skapa en förståelse om hur förvaltande byggherrar använder 
och ser på BIM, samt skapa en uppfattning om hur de kan använda sig av BIM. 

1.3.1 Frågeställningar 
• Hur ser BIM-användandet ut idag hos förvaltande byggherrar?
• Varför ställer inte alla förvaltande byggherrar krav på BIM?
• Hur kan förvaltande byggherrar använda sig av BIM?

1.4 Avgränsningar 
Avgränsningen är gjord till att endast undersöka förvaltande byggherrars 
uppfattning om BIM i Sverige och hur de kan använda sig av BIM.  

1.5 Disposition 
Kapitlet beskriver hur rapporten är uppbyggd med de olika kapitlen och vad läsaren kan 
förvänta sig att läsa.  

Kapitel 1: nledning  
Kapitlet beskriver den bakgrund och problembeskrivning som ligger till grunden för 
arbetet samt vilken avgränsning som gjorts.  

Kapitel 2: Metod och genomförande  
Kapitlet visar på vilka metoder och strategier som använts för datainsamlingen, i vilka 
steg arbetsgången har skett och hur trovärdigheten i rapporten redovisas.  

Kapitel 3: Teoretiskt ramverk 
Kapitlet visar de teorier som valts som ligger till grunden för att besvara de 
frågeställningarna som ställts. Teorierna visar på hur dagens forskning ligger till.  

Kapitel 4: Empiri  
Kapitlet redovisar den empirin som har samlats in. 

Kapitel 5: Analys och resultat  
Kapitlet analyserar och kopplar samman det teoretiska ramverket och empirin. Detta 
resulterar i att frågeställningarna besvaras.  

Kapitel 6: Diskussion och slutsats  
Kapitlet diskuterar arbetet i helhet och avslutas med hur vidare forskning kan ske. 
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2 Metod och genomförande 
I detta kapitel ges en beskrivning av vald undersökningsstrategi för att uppnå målet. 
Kapitlet innefattar en beskrivning mellan frågeställningarna och vald metod för 
datainsamling. Kapitlet avslutas med en beskrivning om hur trovärdigheten av arbetet 
kontrollerades i form av validitet och reliabilitet.  

2.1 Undersökningsstrategi 
För att uppnå målet med arbetet har en kvalitativ inriktad forskning valts. Kvalitativ 
inriktad forskning syftar till att ta in mjuk data i datainsamlingen i form av till exempel 
kvalitativa intervjuer (Patel & Davidsson, 2013). Det centrala i en kvalitativ metod är 
att samla in information och få en djupare förståelse av det problem som studeras, 
metoden kännetecknas av närhet till den källa som informationen hämtas ifrån (Holme 
& Solvang Krohn, 2012). Semistrukturerade intervjuer har utförts för att besvara 
frågeställningarna.  

2.2 Koppling mellan frågeställningar och metoder för 
datainsamling 

Kapitlet visar på vilka metoder som har använts för att besvara de frågorna som ställts 
i arbetet. Figuren 1 nedan visar kopplingen mellan valda metoder och frågeställningar. 

2.2.1 Hur ser Bim-användandet ut idag hos förvaltande byggherrar? 
För att besvara denna frågeställning har en litteraturstudie och kvalitativa intervjuer att 
utföras hos flera förvaltande byggherrar. Intervjuerna är semistrukturerade för att ge 
intervjupersonen frihet i utformningen av svar.  

Litteraturstudie 

Semistrukturerande 
intervjuer 

Hur ser BIM 
användandet ut 
idag hos 
förvaltande 
byggherrar? 

Hur kan 
förvaltande 
byggherrar 
använda sig av 
BIM? 

Varför ställer inte 
alla förvaltande 
byggherrar krav 
på BIM? 

Figur 1. Visar kopplingen mellan valda metoder för datainsamling och 
frågeställningar 
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2.2.2 Varför ställer inte alla förvaltande byggherrar krav på BIM? 
För att besvara denna frågeställning har en litteraturstudie och kvalitativa intervjuer att 
utföras hos flera förvaltande byggherrar. Intervjuerna är semistrukturerade för att ge 
intervjupersonen frihet i utformningen av svar.  

2.2.3  Hur kan förvaltande byggherrar använda sig av BIM? 
Frågeställningen besvaras med hjälp av litteraturstudie och kvalitativa 
semistrukturerade interjuver hos förvaltade byggherrar och Bim-samordnare. 

2.3 Valda metoder för datainsamling 
För att besvara frågorna i detta examensarbete används två kvalitativa metoder för 
datainsamling, litteraturstudie och semistrukturerade intervjuer.   

2.3.1 Semistrukturerade intervjuer 
Användning av intervju som forskningsmetod är bra då man som forskare är intresserad 
av att skapa sig en djupare förståelse för ett fenomen (Blomkvist & Hallin, 2014). 
Struktureringsgrad beskriver hur mycket svarsutrymme som den intervjuade personen 
ges. En intervju som är strukturerad ger intervjupersonen lite svarsutrymme och en 
ostrukturerad ger intervjupersonen mycket svarsutrymme (Patel & Davidsson, 2013). 
Intervjuerna i rapporten är semistrukturerade. Semistrukturerad intervjuer betyder att 
forskaren listar upp olika områden som vill belysas och använder sig vanligen av färre 
öppna frågor vilket ger intervjupersonen möjlighet att utforma svaret fritt (Patel & 
Davidsson, 2013). Frågorna eller områdena sammanfattas sedan till en intervjuguide. 
Intervjuguiden och ens beteende under intervjun ska under intervjun stimulera till ett 
bra samspel mellan forskaren och intervjupersonen (Blomkvist & Hallin, 2014). 
Frågeområdena i intervjuguiden behöver inte följa den ordning som de är uppställda 
utan behandlas i den ordning som de passar in bäst (Blomkvist & Hallin, 2014). 

2.3.2 Litteraturstudie 
En litteraturstudie utfördes för att skapa en förståelse och fördjupning i ämnet BIM. 
Enligt Blomkvist och Hallin (2014) ska en litteraturstudie skapa en förståelse om vad 
som ska undersökas och samtidigt förfina de idéer man redan har om ämnet. Man kan 
med hjälp av en litteraturstudie positionera sin egen studie i ett förhållande till den 
forskning som gjort tidigare. Det är dock viktigt att den litteraturstudie man skriver ska 
vara en bearbetad beskrivning av studien och inte en punktad sammanfattning 
(Blomkvist & Hallin, 2014). Vid läsning av litteratur behöver man som läsare håll sig 
till ett kritiskt förhållningsätt. Vilket betyder att vid läsning av teori måste läsaren 
granska den metod, det resultat och den slutsatsen som den tidigare forskningen kommit 
fram till och använt sig av.  

2.4  Arbetsgång 
Detta avsnitt berör tillvägagångssättet som använts för att utföra denna rapport. För att 
få en grundlig kunskap om ämnet utfördes från början en litteraturstudie. Därefter 
intervjuades olika förvaltande byggherrar för att få deras syn på saken. Analys gjordes 
på insamlad empiri från intervjuerna där slutsatser kunde göras. Handledning och 
skrivning av rapporten har skett genom hela arbetets gång. Se figur 2 för schematisk 
bild på arbetsgången.  
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2.4.1 Litteraturstudie 
För att få kunskap på vilken forskning som har bedrivits gällande BIM:s positiva 
effekter, svårigheter och utmaningar som byggbranschen står inför idag så har en 
litteraturstudie utförts på vetenskapliga artiklar och böcker. De vetenskapliga artiklarna 
har hämtats från databasen Scoups och genom andra relevanta examensarbeten som har 
hittats på det digitala vetenskapliga arkivet Diva. Sökorden som har används på Scopus 
har varit på engelska för antalet träffar ska bli maximalt. Ord som ”BIM”, ”buildning 
information model”, ”management”,”facility” och ”implementation” har används 
separat men även i kombinationer. I Diva användes svenska ord som ”BIM”, 
”Byggnads informations modell”, ”implementering” och ”Ny teknik”. Urvalet av 
hittade vetenskapliga artiklar gjordes först brett för att sedan fördjupa sig i texten när 
relevanta artiklar hittats.  

2.4.2 Interjuver 
För att få en uppfattning om hur situationen ser ut idag bland de förvaltande 
byggherrarna så valdes respondenter från olika aktörer, kommunala, regionala och 
privata. Aktörerna inriktar sig mot olika förvaltande delar, hyresrätter, 
vårdanläggningar och kommersiella lokaler. De olika respondenterna skiljer sig åt både 

Handledning och rapportskrivning

Kontakt med 
Castellum, 
Regionsfastigheter, 
Informationsbyggarna
, Riksbyggen 

Anmälan av 
examensarbete 
godkänt 

Kontakt med HFAB 

Insamling av litteratur 
till bakgrund, 
problembeskrivning 
och teoretiskt 
ramverk 

Intervjuer  

Sammanställning 
interjuver  

Transkribering av 
interjuver   

Analys av insamlad 
empiri. Koppla teori 
med empirin  

Inlämning 

Diskussion och 
slutsats 

Besvara 
frågeställningar och 
framföra resultatet.  

F igur 2. Visar hur arbetsgången har skett genom hela arbetet 
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i ålder, erfarenhet och vana vid digitala verktyg. Interjuver har skett med fem 
projektledare, en CAD-strateg och en BIM-samordnare enligt tabell 1 nedan. Bredden 
och variationen ska ge en heltäckande syn på hur uppfattning om BIM ser ut idag.  

Befattning Företag Erfarenhet Tid 

Cad-strateg Regionsfastigheter 
Jönköping 

5år 80min 

Bitr. 
Projektledare 

Regionsfastigheter 
Jönköping 

3år 105min 

Projektledare Castellum 12år 50min 

Senior 
Projektledare 

Halmstads Fastighets AB 
(HFAB) 

25år 55min 

BIM-
samordnare 

Informationsbyggarna 15år 50min 

Projektledare Riksbyggen(gruppintervju) 20år 40min 

Projektledare Riksbyggen(gruppintervju) 17år 40min 

Intervjuerna var av semistrukturerad karaktär där frågorna formulerades för att besvara 
frågeställningarna från kapitel ett. Frågorna var en del av en intervjuguide där de var 
indelade i olika teman. Det var ett antal förberedda öppna frågor som gav utrymme för 
respondenten både att ge en fri tolkning och fördjupade svar (Alvesson, 2011). Alla 
intervjuerna spelades in för att ge intervjuarna mer tid för att analyser respondentens 
svar och att ställa följdfrågor.  

Samtliga interjuver utfördes på respektive företag. Tiden som intervjuerna pågick var 
allt från 40-105min. Det hände att respondenten svävade iväg med sina svar vilket kan 
vara en förklaring till längden på några av intervjuerna. Intervjun med Riksbyggen var 
en gruppintervju bestående av två projektledare, resterande var enskilda med respektive 
intervjuperson. Utformningen av intervjuguiden var likadan i alla intervjuerna. 
Däremot kunde inte intervjun med Informationsbyggarna besvara alla frågorna då de 
inte är en förvaltande byggherre. Tanken kring intervjun med Informationsbyggarna var 
att framför allt fokus skulle vara att besvara frågeställning tre men även övriga frågor.  

2.5 Trovärdighet 
Litteraturstudien fungerar som en grund i arbete. Litteraturstudien kräver en hög 
reliabilitet och validitet. Reliabilitet betyder att mätinstrumentet ska ge ett tillförlitlig 

Tabell 1. Visar de personerna som har intervjuats 
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och stabilt utslag (Eriksson & Wiedersheim-Paul, 2011). Validitet beskrivs av Eriksson 
och Wiedersheim-Paul (2011) som måttet på mätinstrumentets förmåga att mäta det 
som avser mäta.  För att uppnå det har texterna som används granskas kritiskt och 
studien grundar sig på flera vetenskapliga texter.  Genom att använda sig av flera 
oberoende källor fås ett större perspektiv och där av en ökad validitet (Blomkvist & 
Hallin, 2014).  

För att öka reliabiliteten och validiteten av intervjuerna har flera förvaltande byggherrar 
intervjuas för en bredare förståelse om vad byggherrar har för uppfattning. För att öka 
reliabiliteten har intervjuerna varit semistrukturerade. En semistrukturerad intervju ger 
intervjupersonen chansen att svara fritt och inte bli styrd av frågorna (Patel & 
Davidsson, 2013). Frågorna ställdes neutralt och var inte ledande. Reliabiliteten stärktes 
då båda författarna medverkad vid alla intervjuerna och varje intervju spelades in för 
på så sätt kunna analyser dessa i efterhand på ett djupare sätt. 
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3 Teoretiskt ramverk 
Detta kapitel ska ge ett teoretiskt ramverk som ligger till grund för att besvara de 
frågeställningar och det mål som beskrivs i arbetet. Se figur 3 för schematisk bild på 
frågeställningar och ihopkopplade teorier.  

3.1 Koppling mellan frågeställningar och teori 

3.1.1 Hur ser Bim-användandet ut idag hos förvaltande byggherrar? 
För att besvara frågeställningen ska teorier angående ”BIM” och ”implementering av 
ny teknik” studeras. 

3.1.2 Varför ställer inte alla förvaltande byggherrar krav på BIM? 
För att besvara frågeställningen ska teorier angående ”BIM”, ”implementering av ny 
teknik”, ”byggbranschen i behov av förändringar”, ”byggherrens roll” och 
”Byggbranschen vilja till att förändra” studeras.  

3.1.3 Hur kan förvaltande byggherrar använda sig av BIM? 
För att besvara frågeställningen ska teorier angående ”BIM”, och ”byggherrens roll” 
studeras. 

Varför ställer inte alla 
förvaltande 
byggherrar krav på 
BIM? 

Hur ser Bim-
användandet ut idag 
hos förvaltande 
byggherrar?

Hur kan förvaltande 
byggherrar använda 
sig av BIM? 

Byggherrens roll 

.

BIM 

Implementering av 
ny teknik 

Byggbranschen i 
behov av 

förändring 

BIM BIM 

Byggbranschens 
vilja att förändras 

Byggherrens roll Implementering av 
ny teknik 
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3.2 BIM 
BIM är ingen teknik utan är ett begrepp för hur information skapas, lagras och används 
på ett kvalitativt och systematiskt sätt (Jongeling, 2008).  En BIM-modell är en 3D-
modell som speglar hur den verkliga byggnaden kommer se ut. Modellen innehåller 
information från hela byggnadens livscykel (Volk, Stengel, & Schultmann, 2014). 
Modellen innehåller information om vad det är för byggkomponenter i byggnaden i 
form av fysiska egenskaper men även hur de olika komponenterna samverkar 
(Granroth, 2011). BIM-projektering och en traditionell 2D-cad projektering fungerar 
på liknande sätt. Projekteringen utgår från en modell för att ta fram ritningsunderlag 
men vid BIM-projektering används en modell uppbyggd av 3D-objekt. Objekten 
innehåller information i form av flera olika parametrar. Parametrar som area, vikt, 
volym och material är några av de parametrar som kan hämtas från objekten. En 3D-
modell som använd vid samgranskning och kollisionskontroll som inte innehåller 
någon information kan inte definieras som en BIM-modell (Jongeling, 2008). 

 Linderoth (2010) beskriver att vid användning av BIM blir samarbetet mellan de olika 
aktörerna allt viktigare samtidigt som nya roller och relationer i projektet skapas. Figur 
4 visar hur kommunikationen mellan de olika aktörerna förändras vid användning av 
BIM. 

Informationen i modellen ska uppdateras och modifieras så att modellen alltid är korrekt 
(Granroth, 2011). Från BIM-modellen kan materiallistor, tidsplaner och beskrivningar 
fås och då informationen hämtas från en uppdaterad informationskälla så minimeras 
risken i felaktiga handlingar (Jongeling, 2008).  

BIM ger en ökad kvalitetssäkring men bidrar också till ett mer produktivt och effektivt 
arbetssätt, samtidigt som det minskar ledtider och livscykelkostnader. Information 
skapas en gång i modellen och kan sedan användas för flera olika underlag. Om en 
ändring under projektet uppstår så ändras det i realtid och framgår till alla inblandade i 
projektet (Doumbouya, Guoping, & Changsheng, 2016). 

Figur 5 beskriver arbetsinsatsen vid BIM-projektering och traditionell 2D-projektering. 
Arbetsinsatsen i början av projekteringen är större vid BIM-projektering än vid 2D-
projektering, men då en BIM-modell kan användas vid flera olika typer av arbeten så 
som analyser, samgranskning, visualiserings-, kalkyl- och inköpsarbeten blir 
arbetsinsatsen mindre vid senare skeden (Jongeling, 2008).  

Figur 4. eskriver omfördelning av roller och relationer mellan aktörerna i 
projektet (Linderoth, 2010) 
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Figur 5. Arbetsinsats vid användning av BIM-verktyg och 2D-verktyg. (Jongeling, 
2008) 

3.2.1 Fördelar med BIM för byggherrar 
Byggherrar kan genom användning av BIM-processer och verktyg skapa sig betydande 
fördelar i projekt. BIM hjälper till att underlätta samarbetet mellan 
projektdeltagarna, minska fel och ändringar vilket leder till en mer 
effektivitet och tillförlitlig leveransprocess som sedan genererar lägre projekttid 
och kostnad (Eastman, Teicholtz, & Sacks, 2011).  

Eastman et al. (2011) beskriver att byggherrar kan använda BIM till att: 

- Öka byggnadens prestation, genom att utföra analyser med hjälp av en BIM-
modell av byggnaden för att på så sätt öka byggnadens prestation.

- Reducera den ekonomiska risken, genom att använda en BIM-modell kan
man snabbt få fram mer tillförlitliga kostnadsberäkningar och samtidigt
förbättra samarbetet hos projektgruppen.

- Kortare projekteringstid, genom att använda BIM för att samordna och på så
sätt reducera arbetstid.

- Erhålla korrekta kostnadsberäkningar, genom att med hjälp av en BIM-
modell kan ett projekt få mer feedback i tidigare skeden, då besluten har störst
påverkan.

- Optimera förvaltning och underhåll, genom att använda relevant
byggnadsinformation och utrustningsinformation från modellen för att ta fram
ett system som kommer användas under hela livscykeln.

Granroth (2011) beskriver att beställare vid användning av BIM ges möjlighet att vara 
involverad i projektet från start till slut. En fördel som gör att beställare kan vara 
involverad vid beslutfattande, samtidigt få en större uppfattning vad olika val ger för 
effekter. Eastman et al. (2011) förklarar närmare att vid användning av en BIM-modell 
kan beställare utvärdera olika val ur ett ekonomi-, tids- och hållbarhetsperspektiv.  
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Med BIM finns möjligheten att visualisera i ett tidigt skede. Visualiseringen gör att 
byggherren kan få en klar bild av hur designalternativ påverkar fastigheten och bidra 
till att kundkraven lättare uppfylls (Ghaffarianhoseinia et al., 2016). Det finns en ökad 
trend och intresse hos byggherrar att bygga gröna byggnader. Vid användning av en 
BIM-modell i projekteringen så ges flera verktyg för att ta fram en byggnad som klarar 
av kraven för att uppnå en grön byggnad än vid traditionell 2D-projektering, då det går 
göra flera analyser med hjälp av en BIM-modell (Eastman, Teicholtz, & Sacks, 2011). 
Ghaffarianhoseinia et al.,  (2016) förtydligar att vid användning av BIM kan flera 
energialternativ utvärderas för att på så sätt minska miljöpåverkan och driftkostnaden. 
En välplanerad design kan kraftigt påverka arbetsplatsens produktivitet. Vid 
användning av BIM-teknik ges byggherren verktyg att utvärdera och analysera hur 
byggnaden ska vara utformad för att ge mest optimal insläpp av dagsljus, samtidigt 
förhindra bländning och solvärme. När fastigheten eller anläggning tas i bruk så kan 
BIM-modellen användas för att övervaka energiförbrukningen (Eastman, Teicholtz, & 
Sacks, 2011).  

Vid användning av BIM blir informationen välstrukturerad vilket gör att man kan 
återanvända informationen vid förvaltningsskedet, vid tillexempel hyresanpassningar i 
form av ombyggnationer och reparationer eller för att hämta underhåll- och 
driftinformation (Granroth, 2011). Ghaffarianhoseinia et al., (2016) beskriver att 
forskning har visat att det finns flera fördelar med att tillämpa BIM i en redan befintlig 
byggnad. En BIM-modell kan användas i en befintlig byggnad till: 

- Underhåll
- Övervakning och utvärdering
- Energistyrning
- Krishantering
- Garanti och serviceinformation
- Dokumentation av arv och historisk
- Kvalitetskontroll
- Underlag vid ombyggnad

Jongeling, (2008) förtydligar att vid förvaltningen kan en BIM-modell användas vid på 
flera sätt till exempel: 

- Enklare få fram den information man behöver om ett rum eller del av
byggnaden.

- En BIM-modell ger en tydligare bild av informationen vilket genererar till
mindre missförstånd.

- Genom att allt finns i en modell är det enklare att se samband av
byggkomponenter.

- Bättre kvalité av information och enklare tillgång genererar till högre kvalité i
processen.
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3.3 Byggherrens roll 
Byggherre kan vara en organisation, företag, myndighet eller en person som har 
avsikten att uppföra en byggnad. Till en början har byggherren som uppgift att 
organisera och planera projekten men oftast tar byggherren hjälp av en projektledare, 
antingen i form av en konsult eller en person från den egna verksamheten. 
Projektledaren leder det fortsatta arbetet framåt med det yttersta ansvaret ligger 
fortfarande hos byggherren som ska ta beslut angående bland annat utformning, krav, 
kvalitéer, budget och resursanskaffning (Nordstrand, 2013). 

Byggherren kan ställa krav tidigt i projektet att BIM ska användas. Vilket innebär att 
byggherren har en betydande roll i den fortsatta utvecklingen av BIM. Problemet är 
idag att byggherren inte har kunskapen till vad BIM kan användas till (Linderoth, 2010). 

3.4 Byggbranschen i behov av förändringar 
Byggsektorn står inför stora utmaningar med ett ökat behov av nybyggda bostäder 
(Boverket, 2016). Samtidigt som det ställs höga krav när det gäller ekonomi och hållbart 
byggande (Alastair, 2011). Utvecklingen har gått åt fel håll där antalet byggfel har ökat 
med åren (Statskontoret, 2009).  

Byggbranschen har alltid legat efter andra branscher gällande digitalisering och 
förändring av befintliga arbetsmetoder. Papper är fortfarande det dominerande formatet 
när det gäller ritningar, handlingar och andra dokument som är kopplande till 
byggprojekten (Harty & Davies, 2013). 

3.5 Implementering av ny teknik 
Byggbranschens införande av ny teknik går långsamt och det har inte varit en helt 
oproblematiskt process (Hartmann, Van Meerveld, Vossebeld, & Adriaanse, 2012). 
Hartmann et al. (2012) beskriver att det har forskats mycket på området hur 
implementeringen kan ske. Trots detta har det inte lett fram till någon accepterad 
standardisering om hur organisationer ska gå till väga.  

Utmaningen med införandet av ny teknik i en organisation är att det inte räcker med 
att enstaka individer i organisationen vill göra förändringar, utan ett arbetssätt genom 
hela organisationen måste utarbetats. Det ligger ett stort ansvar på företagsledningen 
att visa på vilja av förändring (Linderoth, 2010). Meng-Han et al. (2014) bekräftar 
vikten av stöd från företagsledningen som tar upp två andra viktiga faktorer, val av 
BIM-verktyg och funktionen av programmen. För att företagsledningen ska ge stöd 
måste kunskapen om BIM finnas. Bosch et al. (2016) rapport visar bristen av kunskap 
angående BIM bland tjänstemän både hos byggherrar och hos entreprenadföretag. 
Enkäten som gjordes i rapporten visade att 49 % av de tillfrågade arbetsledarna och 
31 % av tjänstemännen på kontoret inte visste vad BIM innebar. Bosch et al. (2016) 
har intervjuat sju personer med befattningarna VD, entreprenadchef och platschef på 
olika entreprenadföretag. Under intervjuerna kom det fram att en bidragande faktor 
till att BIM användningen bromsas in var för att beställarna inte ställer några krav på 
BIM.  

I dagens byggbransch är oftast vinstmarginalerna små vilket gör att det ställs extra press 
gällande budgeten. Detta kan vara problematiskt för företag idag för att testa nya sätt 
att arbeta efter vilket kan innebära onödiga risker för projekten. Företagen tänker inte 
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på de framtida fördelarna investeringar i ny teknik ger utan på direkta vinster 
(Linderoth, 2010). Däremot finns fördelar med BIM där införandet kan ske steg-för-
steg i en organisation, enstaka applikationers nytta kan ses direkt (Bosch, Isaksson, 
Lennartsson, & Linderoth, 2016). Linderoth (2010) menar att varje byggprojekt är unikt 
och detta förhindrar en ökad användning av BIM. Det förekommer oftast olika 
konstellationer av företag från projekt till projekt och det är blandat i vilken 
utsträckning dessa använder sig av BIM. 

Tidspressen i byggprojekten är en anledning till att implementeringen av ny teknik 
försvåras ytterligare. Det är redan en stor arbetsbelastning i projekten vilket medför till 
mindre möjlighet till att utveckla kunskap (Bosch, Isaksson, Lennartsson, & Linderoth, 
2016). Harty och Davies (2013) menar att det måste investeras ännu mer på support och 
utbildning. Detta tillsammans med omsättning av personal och material i projekten 
försvårar processen med att hitta en standardiserad metod för kunskapsflödet 
(Linderoth & Jacobsson, 2012).  

3.6 Byggbranschens vilja att förändras 
Det finns en stor ovilja till förändring i byggbranschen. Idag finns det människor på 
byggarbetsplatserna som aldrig har använt en PC (Harty & Davies, 2013). I Bosch et 
al. (2016) rapport nämns fördelarna nyexaminerade studenter från högskolan har av 
datorer vilket inte är lika naturligt för äldre människorna.  

Kulturen i byggbranschen styrs idag till stor del av pengar och 
förändringsbenägenheten är inte stor (Bosch, Isaksson, Lennartsson, & Linderoth, 
2016). I Harty och Davies (2013) rapport beskriver en respondent med att ”they're all 
builders you know” och påpekar att ”byggare” inte kommer från en bakgrund där 
datorer hör till vanligheten. När interjuver gjordes med högre uppsatta chefer i ett 
större entreprenadföretag nämnde ena respondenten, citerar: ”We are very focused on 
production … we seldom sit down and reflect … we are doers you know.”, där menar 
respondenten att de är ”doers” som får saker gjorda och inte ”thinkers”. En förklaring 
till detta kan bero på hierarkin som är i byggsektorn. Det anställs sällan människor 
utanför byggbranschen, utan många börjar längre ner i hierarkiska trappan för att 
sedan klättra genom befordran (Löwstedt & Räisänen, 2014). Det kan visa på att det 
finns fler praktiker än teoretiker i byggsektorn. Individer i byggbranschen kan se de 
som att ny teknik hotar deras egen status och arbetsuppgifter på företaget, vilket 
minskar vilja att förändra befintliga arbetsmetoder (Linderoth, 2015). 
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3.7 Sammanfattning av valda teorier 
Byggsektorn står inför stora utmaningar med ett ökat behov av nybyggda bostäder 
(Boverket, 2016). Samtidigt som det ställs höga krav när det gäller ekonomi och 
hållbart byggande (Alastair, 2011). BIM hjälper till att underlätta samarbetet mellan 
projektdeltagarna, minska fel och ändringar vilket leder till en mer effektivt och 
tillförlitlig leveransprocess som genererar till minskad projekttid och kostnad. 
(Eastman, Teicholtz, & Sacks, 2011).  

I dagens byggbransch är oftast vinstmarginalerna små vilket gör att det ställs extra 
press gällande budgeten. Detta kan vara problematiskt för företag idag för att testa nya 
sätt att arbeta efter vilket kan innebära onödiga risker för projekten. Företagen tänker 
inte på de framtida fördelarna investeringar i ny teknik ger utan på direkta vinster 
(Linderoth, 2010).  

Tidspressen i byggprojekten är en anledning till att implementeringen av ny teknik 
försvåras ytterligare. Det är redan en stor arbetsbelastning i projekten vilket medför 
till mindre möjlighet till att utveckla kunskap (Bosch, Isaksson, Lennartsson, & 
Linderoth, 2016). 

Kulturen i byggbranschen styrs idag till stor del av pengar och 
förändringsbenägenheten är inte stor (Bosch, Isaksson, Lennartsson, & Linderoth, 
2016). I Löwstedt och Räisänen (2014) rapport bekräftas kulturen som råder i 
byggbranschen. När högre uppsatta chefer intervjuades refererades dessa ofta till 
”doers” och ”thinkers” där de menades att det finns fler praktiker än teoretiker. Enligt 
Linderoth (2010) har byggherrar makten att ställa krav på BIM genom hela 
byggprocessen. Idag ställer inte beställarna några krav på BIM vilket genererar till att 
BIM användandet bromsas in (Bosch, Isaksson, Lennartsson, & Linderoth, 2016). 



Empiri 

16 

4 Empiri 
Detta kapitel redovisar den empirin som har samlats in från de semistrukturerade 
intervjuerna. 

4.1 Semistrukturerade intervjuer 
Alla intervjuer har transkriberats och sedan sammanställts under respektive rubrik. Se 
bilaga 2 och 3 för intervjuguide. 

4.1.1 Cad-strateg hos Regionsfastigheter 
Regionsfastigheter äger och förvaltare Landstingets alla fastigheter, idag omfattar detta 
ca 550 000m2. Regionsfastigheter är delaktig i hela byggskedet, ifrån idé till 
färdigställande och förvaltning.  

Intervjupersonen beskriver att de idag jobbar med rumsfunktionsprogram där de samlar 
in information om vad som ska finnas med i varje rum. I rumsfunktionsprogrammet så 
finns de tekniska kraven med för varje rum, han beskriver att dessa rum skickas sedan 
till konsulter som skapar en 3D-modell med hjälp av rummen. Idag ställer de krav på 
att det ska finnas med BSAB-koder, brandklass och ljudklass på objekten i 3D-
modellen, men någon information om till exempel vilket material och fabrikat det är i 
byggnaden ställs det inte krav på. Intervjupersonen beskriver att 3D-modellerna 
används idag för kollisionskontroll, samgranskning och för att ta fram volymer till 
förvaltningen, men att använda det till något mer har de varken verktyg eller kunskap 
om för att klara av.   

Intervjupersonen beskriver att överföringen mellan 3D-modellen och installationsbasen 
inte är enkel samtidigt som han förklarar att de inte är mogna att ta emot information i 
digital form mer än att få en excel-fil som kan läsas in manuellt i deras 
förvaltningssystem. Intervjupersonen förklarar att de börjat med att föra över 
information mellan deras olika system. En process som är väldigt komplicerad för att 
de använder olika programvaror i de olika systemen, vilket genererar till att mycket 
sköts manuellt och därför ses som onödigt arbete. Men intervjupersonen förklarar att i 
framtiden hoppas de att kunna få in någon typ av id på objekten i 3D-modellen som 
sedan kan vara kopplad till fastighetssystemet.  

Idag så används ingen BIM-modell i förvaltningsskedet utan de använder 2D-ritningar, 
beskrivningar och 3D-modeller för att ta fram ytor vid hyresanpassningar och få bättre 
kontroll över deras fastigheter.  Intervjupersonen förklarar att en sak som gör att 
utvecklingen inte går så fort fram som de vill är för att alla inte är lika öppna för 
förändring. Han syftar på att intresset till ny teknik är väldigt personbundet och att 
organisationen är smal med lite resurser, där det inte alltid finns tid att prata om 
förändringar. Men han beskriver att han tror på att inom en framtid kommer det bli mer 
och mer objektorienterad modellering och då måste de försöka förstå hur mycket 
information de verkligen behöver ha med i modellen. 

Under intervjun kom upphandlingsform upp där intervjupersonen menar på att för att 
BIM användningen ska öka så måste en ändring i hur upphandlingar fungerar idag ske. 
Det han menar på är att idag så kan de i projekteringsskedet rita 2D-ritningar som sedan 
är kopplade till en 3D-modell. Men modellen kan inte fungera som 
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förfrågningsunderlag då de inte vågar ta på sig ansvaret för att modellen är ritad helt 
korrekt.  

4.1.2 Biträdande projektledare Regionsfastigheter 
Intervjupersonen beskriver att kommunikationen i de projekt han arbetade i idag sker 
via mail och genom ett webbforum. Genom webbforumet så ska all informationsutbyte 
ske men det är många som vill jobba på som de alltid gjort och då via mail vilket 
genererar till att viss information faller ut. Ett arbetssätt som han anser att det finns 
mycket att förbättra inom för att kunna uppnå ett BIM-tänk. Intervjupersonen beskriver 
att de idag använder 3D-modeller till samgranskning, kollisionskontroll och för att ta 
fram ytor till förvaltningen. De själva använder i dagsläget inte 3D-modeller för att 
utföra energianalyser eller solanalyser, utan de ställer endast upp krav på vad 
byggnaden ska klara av. 

Intervjupersonen beskriver att de idag är dåliga på att ställa krav på BIM fullt ut. Vilket 
grundar sig i att förvaltningen inte ber om det, idag ber förvaltningen bara om att få ytor 
i 3D och därför har de inte kommit längre förklarar han. Intervjupersonen menar att 
man måste förstå vad det finns för nytta med BIM och det är något som kräver tid, något 
som inte alltid finns. Han förklarar om någon hade presenterat idén att kunna använda 
en 3D-modell istället för att behöva bläddra 300 sidor i en pärm för att hitta vad det är 
för filter man ska byta så hade många nappat på det.  

”Jag tror att vi är påväg mot ett skifte. Det finns många äldre som aldrig har använt 
en surfplatta till att det finns många yngre som vill testa nytt och jättegärna hade velat 
få upp vilket ventilationsaggregat som behöver servas och få all underhållsinformation 
på ett klick” 

Intervjupersonen tror att förhållningsättet till vad BIM är idag måste förändras, det finns 
en ovilja att använda BIM för att det verkar krångligare än vad det egentligen är. Han 
förklarar också att det måste finnas en vilja och stöd ovanifrån i organisationen för att 
införa och använda BIM i högre utsträckning. Han tror dock att det kommer att ske en 
förändring och att de är på rätt håll med användning av BIM, han förklarar att man 
måste väga vad man vinner på det mot vad det kostar.  

”Vi gör ju ingenting som inte är nödvändigt. Klart att om den nya tekniken fyller ett 
syfte så är jag alltid för på så sätt. Men då måste man hitta metodiken med, man måste 
veta vad man ska göra med det”.  

Intervjupersonen berättade att de har börjat titta på att göra upphandlingar med 
modeller, istället för att använda ritningar så kan de skicka en modell. Men detta är 
inget som är genomförbart idag. Men det är något som intervjupersonen tror kommer 
komma i framtiden.  

4.1.3 Projektledare Castellum 
Castellum är ett av Sveriges största fastighetsbolag som inriktat sig på kommersiella 
lokaler. De är börsnoterade, vilket betyder att de är ett vinstdrivande företag. Castellum 
växer genom ny-, till- och ombyggnationer men även genom förvärv.  

Intervjupersonen beskriver att de ställer inga krav på objektorienterad 3D-modellering. 
De har börjat med att ta fram 3D-modeller för att göra samgranskningar och 
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kollisionskontroller. Idag så jobbar de mycket med miljöcertifieringar och ställer krav 
på att deras byggnader ska klara av vissa uppsatta mål, då ska det utföras solljusanalyser 
och energianalyser. De ställer inga krav på att dessa analyser ska utföras med hjälp av 
en BIM-modell.  

Intervjupersonen beskriver att i projekt kan kommunikationen vara ett område där de 
behöver förbättras där de ofta har flera sätt att kommunicera och det är något han anser 
är en nackdel i hur de arbetar idag. Den intervjuade menar på att byggbranschen är i 
behov av en förändring då det alltid kostar mer än vad man tänkt sig. 

 ”Det är ytterst sällan förvånande över att det blir billigt snarare tvärtom”. 

Intervjupersonen beskriver att de är lyhörda och nyfikna, men samtidigt måste de veta 
att det finns kvalité bakom besluten. De måste se ett värde bakom valen och att införa 
ny teknik är väldigt tidskrävande något som inte har resurser till idag. De är väldigt 
försiktiga och väljer en låg risk med liten vinst före en hög vinst med hög risk. De ser 
gärna att andra går i bräschen.  

Idag ser de inte någon nytta med att använda BIM varken i projekteringen eller 
förvaltningen. Intervjupersonen beskriver att om förvaltningen velat ha BIM så hade vi 
ställt krav på det men då de inte ber om BIM så ställer vi inte krav på det. 
Intervjupersonen menar på att man kommer väldigt långt på 2D-handlingar och att de 
har mycket äldre byggnader som de förvaltar och där ser de inte någon nytta med att 
rita upp objektbaserat eller i 3D. Intervjupersonen beskriver att de måste se värdet i att 
införa BIM i innan det bestämmer sig för att börja använda det, men så fort de gör det 
så förlorar de pengar på att inte ta in den nya tekniken. 

”Allt handlar ju om pengar, vi gör ju inte saker för att det är roligt. Det är att se den 
ekonomiska nyttan och det är svårt.” 

Intervjupersonen beskriver att de har svårt att hålla sina relationshandlingar 
uppdaterade idag och att då lyckas hålla en 3D-modell med objektdetaljer (BIM-
modell) uppdaterad ser han som något som skulle kräva väldigt mycket tid och kosta 
mer än vad det smakar. Intervjupersonen berättar att det är mycket information som 
försvinner och problemet är att de inte har resurserna att hålla allt uppdaterat och därför 
blir det brister.  Intervjupersonen tror att i framtiden kommer det komma mer och mer 
BIM men att det tar nog lite tid.  

4.1.4 Projektledare HFAB 
Halmstads Fastighets AB (HFAB) är ett kommunalt bostadsbolag i Halmstad som har 
målet att äga 50 % av hyresrätterna i Halmstad. Idag äger de och förvaltar ca 10 100 
stycken hyreslägenheter och 300 stycken lokaler. HFAB är delaktig i hela byggskedet, 
från idé till färdigställande och förvaltning i både nybyggnadsprojekt och 
till/ombyggnadsprojekt (HFAB, 2017).  

Intervjupersonen berättar att de idag använder 3D-modeller till samgranskning och 
kollisionskontroll men något mer än det används det inte till. Idag så tycker de att det 
kostar lite för mycket både i pengar och tid. De använder inte någon 3D-modell för att 
utföra simuleringar i form av energiberäkningar eller solljusanalyser. En anledning till 
att det inte ställer krav på BIM är för att det inte finns någon som kan ta emot det i 
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förvaltningen då de endast använder platta ritningar. En annan anledning till att de inte 
börjat använda mer ny teknik är att de har för mycket att göra och då blir det lätt att 
man tar den enklaste vägen och gör på det sätt man alltid gjort.  

Idag ställer de krav på att det ska finnas en 3D-modell men att den ska vara 
objektorienterad är inget de använder eller ställer krav på. Intervjupersonen beskriver 
att de måste lära sig förstå vad de kan använda BIM till i både projekteringen och 
förvaltningen innan de kan börja ställa krav på det.  

”Handlar de bara om att ta fram en 3D-modell för att klä hela byggnaden med alla 
uppgifter och det inte är någon som använder informationen så är det helt onödigt. Så 
ser vi nytta med det i vårt arbete både i projekteringen eller förvaltningen och att det 
inte kostar onödigt mycket pengar så finns det ingen anledning till att inte ha det” 

Intervjupersonen ser att BIM i framtiden kommer att börja användas mer och mer. Han 
förklarar att de har pratat om 3D-projektering och BIM väldigt länge men att de aldrig 
riktigt gått hela vägen. I framtiden skulle de vilja visa lägenheter i 3D på nätet, för idag 
så blir de tvungna att köpa dyra bilder i 3D istället förklarar han.  

Intervjupersonen förklarar att de är väldigt öppna för att testa nya arbetssätt och ny 
teknik men förklarar att de inte alltid behöver stå först i kön. Han beskriver att de gärna 
provar men att de är observanta på risken. Intervjupersonen har förstått att man kan 
använda BIM till väldigt mycket, men berättar att de måste vara mogna att ta emot de 
olika delarna innan de kan börja använda det. De måste se nyttan med det och sen får 
de bestämma vad det är man vill ha det till.  

4.1.5 Gruppintervju projektledare Riksbyggen 
Riksbyggen är ett kooperativ företag som utvecklar och förvaltar 176 000 bostadsrätter 
och upp mot 100 000 hyreslägenheter runt om i Sverige. Riksbyggen är delaktig i hela 
byggskedet, från idé till färdigställande och förvaltning (Riksbyggen, 2017). 

På Riksbyggen så används idag inte BIM. De ställer inte krav på att det ska användas 
BIM i projekteringen eller att det ska finnas en färdig BIM-modell när projektet går 
över till förvaltningsfasen. Idag använder de 3D-modeller för att göra 
kollisionskontroller och samgranskning, att använda det till något mer har de inte 
kunskap om idag.  De använder inte 3D-modeller för att göra energianalyser eller 
solljusanalyser själva utan de ställer ett krav som sedan deras konsulter ska uppnå.  

Ett problem som intervjupersonerna ansåg det fanns i deras sätt att arbeta idag var 
dokumentationen, då de anser att de inte får över all information till förvaltningen och 
att det finns svårigheter att få fram information om äldre projekt. Idag så använder de 
ett webforum som all kommunikationen ska ske via, men båda två beskriver att mycket 
informationsutbyte idag sker via mail och då blir problemet att få ihop en 
sammanställning med all information när projektet är färdigt.   

De båda två beskriver att på Riksbyggen är de inte rädda att börja använda ny teknik 
och nya arbetssätt, men att idag så känner de inte att de har tid att börja använda nya 
metoder. Samtidigt förklarar de att för att de ska börja använda BIM så måste 
förvaltningen vara mogna att ta emot modeller, annars anser de att de är bortkastade 
pengar.  
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”Ja man måste ju bli övertygad på att man gör en besparing. Det är mycket pengar 
som det handlar om. Så om vi ser att man gör besparingar så kommer vi självklart 
haka på” 

Intervjupersonerna beskriver att de tror att BIM-användningen kommer att öka i 
framtiden men att det måste finnas kunskap i den egna organisationen om hur man 
använder de olika programvarorna. Då ett problem idag är att deras 
relationshandlingar inte alltid är uppdaterade och om man ska lyckas hålla en modell 
uppdaterad behövs kunskap om hur de uppdaterar modellen, då det skulle bli för dyrt 
att gå till konsult varje gång en ändring sker. 

”Det blir ju rätt så dyrt om vi ska behöva gå till en konsult varje gång för att göra 
detta. Då kostar detta kanske 3000-4000kr. Och det kostar lika mycket att byta 
toalettstolen. Då blir de ju aldrig gjort ” 

Så ett problem är att kunskap i organisationen inte finns idag. Men båda två ser att om 
man skulle haft en modell med information i förvaltningen skulle det underlätta 
väldigt mycket arbete. 

4.1.6 BIM-samordnare Informationsbyggarna 
Informationsbyggarna arbetar nära tillsammans med beställaren där de leder och 
samordnar informationsleveranser samt kalla och hålla i samordningsmöten gällande 
BIM.  

Intervjupersonen menar på att byggherrar kan använda BIM till så mycket mer än vad 
de gör idag, men att han upplever att de inte har kunskapen eller tiden att ta till sig det. 
De skulle kunna använda BIM för att få fram information snabbare och planera 
underhåll bättre till exempel. Intervjupersonen tror det är en tids- och generationsfråga 
innan de börjar använda sig av det. 

”Kompetensen inom organisationen saknas. Man ser inte hur man ska kunna tjäna på 
BIM för att man inte vågar satsa på det tillräckligt. De ser bara kostanden och inte 
nyttan”  

Intervjupersonen beskriver att byggindustrin ligger efter tillverkningsindustrin, då det 
är mycket mer ordning och reda där och att en förändring i branschen måste ske då det 
fortfarande finns förvaltare som har analoga arkiv. Intervjupersonen menar på att man 
kan spara in pengar genom användning av BIM i alla skeden. Förutom pengar så menar 
intervjupersonen på att man genom användning av BIM kan spara in på miljön och då 
byggandet står för en stor del av koldioxidutsläppen så kan det betyda mycket. Vid 
förvaltningen beskriver intervjupersonen att förvaltarna kan använda sig av BIM genom 
att få bättre förvaltningsinformation och på så sätt spara tid och få en bättre produkt, 
samtidigt som de kan få konkurrensfördelar genom att de kan använda visualisering vid 
uthyrning och försäljning. Intervjupersonen berättar att innan en byggherre kan ställa 
krav på BIM måste de förstå hur de ska ta hand om informationen. Den intervjuade ser 
BIM som en del av framtiden och att det kommer användas mer. 
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4.2 Sammanfattning av insamlad empiri 
Samtliga intervjuade är enade om att byggbranschen är i behov av en förändring. Alla 
de intervjuade byggherrarna har använt sig av 3D-modeller för att utföra 
kollisionskontroll och samgranskning. Regionsfastigheter ställer krav på att det ska 
finnas en 3D-modell med objekt som innehåller information om BSAB-kod, 
brandklass och ljudkrav, de andra intervjuade byggherrarna ställer endast krav på att 
det ska finns en 3D-modell för att kunna utföra kollisionkontroll och samgranskning. 
Alla de intervjuade är alla överens om att de tror BIM användningen kommer att öka 
mer och mer, men att i dagsläget finns inte den kunskapen som krävs för att kunna 
använda det. Byggherrarna beskriver att så fort de ser en nytta med det så är de inte 
sena med att börja använda det. Samtliga projektledare beskriver att förvaltningen i 
respektive organisation måste visa intresse för att använda BIM för att de i ett tidigare 
skede ska kunna ställa krav på det. Se tabell 2 för sammanställning av empiri.  

Anledningar till att BIM inte 
används fullt ut. 

Projektledare Cad-strateg, 
BIM-samordnare 

Kunskap saknas 5 av 5 2 av 2 

Resurser saknas 5 av 5 1 av 2 

Tid saknas 5 av 5 2 av 2 

Arbetssätt/metod saknas 5 av 5 2 av 2 

Tabell 2. Sammanställning av empiri.  



Analys och resultat 

22 

5 Analys och resultat 
Detta kapitel analyserar den redovisade empirin från kapitel fyra. Empirin jämförs och 
ställs i relation med det aktuella forskningsläget i kapitel tre. Frågeställningarna 
besvaras med den empirin som samlats in där resultatet kopplas till arbetets mål. Se 
figur 6 nedan för se hur empirin och teorier besvarar frågeställningarna som sedan 
kopplas till arbetets mål.  

Litteraturstudie 

Intervjuer 

Hur ser BIM 
användandet ut 
idag hos 
förvaltande 
byggherrar? 

Hur kan 
förvaltande 
byggherrar 
använda sig utav 
BIM? 
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alla byggherrar 
krav på BIM? 

BIM 

Implementering 
utav ny teknik 

Byggbranschen i 
behov utav 
förändring 

Byggherrens roll  

Figur 6. Visar hur empiri och teorier besvarar frågeställningarna och kopplas till 
arbetets mål  
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5.1 Analys 
En BIM-modell visar på hur den verkliga byggnaden kommer att se ut. Information om 
de olika byggkomponenternas fysiska egenskaper och hur de olika komponenterna 
samverkar redovisas i BIM-modellen (Granroth 2011). Samgranskning, visualisering 
och kollisionskontroll är några av fördelarna med att arbeta med BIM (Jongeling 2008). 
Visualisering underlättar för beställare att involvera sig i projekten från start till slut 
(Granroth 2011). Visualisering hjälper beställaren vid beslutfattande och ger en 
uppfattning av vilka effekter olika val ger, både ur ett funktions- och designperspektiv 
(Ghaffarianhoseinia et al., 2016). Samtliga intervjupersoner beskriver att de har arbetat 
med 3D-modeller för att kunna utföra samgranskningar och kollisionskontroller. 
Regionsfastigheter och HFAB förklarar att de har som krav på att en 3D-modell alltid 
ska finnas i överlämningen av nya projekt. I förvaltningsskedet använder 
Regionsfastigheter 3D-modeller för beräkning av ytor vid hyresanpassningar och för 
att få bättre kontroll över deras fastigheter. De ställer även krav på att 3D-modellens 
objekt ska innehålla BSAB-koder, brandklasser och ljudkrav. 

De intervjuade beskriver att de idag inte ser någon nytta med att använda BIM i 
förvaltningen. Regionsfastigheter berättar att om någon hade berättat hur de skulle 
kunna använda BIM så hade många nog viljat använda det. Ett saknat intresse hos 
förvaltningen är en av anledningarna till att de idag inte ställer krav på BIM i ett tidigt 
skede förklarar samtliga projektledare.  Eastman et al. (2011) beskriver hur man skulle 
kunna optimera förvaltningen och underhållet med hjälp av BIM där relevant 
information om byggnaden och utrustningen från modellen kan utveckla ett system för 
att kunna användas under hela livscykeln. Ghaffarianhoseinia et al., (2016) förklarar 
flera fördelar med att använda en BIM-modell i redan befintliga byggnader så som vid 
underhåll, energistyrning, kvalitetskontroll och som underlag vid ombyggnad. 
Granroth, (2011) beskriver att vid användning av BIM så blir information 
välstrukturerad vilket gör att man kan återanvända informationen i förvaltningen. 
Castellum och Riksbyggen menar att det är svårt att hålla sina relationshandlingar 
uppdaterade idag. De beskriver att mycket information försvinner i 
relationshandlingarna och anledningen till det är att resurser saknas. 

Samarbetet mellan projektdeltagare, minskade antal fel och ändringar är något som 
underlättas vid användningen av BIM. Detta leder till en mer tillförlitlig och effektiv 
leveransprocess vilket i slutändan minskar projekttiden och kostanden (Eastman, 
Teicholtz & Sacks 2011). Projektledarna beskriver att kommunikationen i projekten 
idag sker via flera olika kommunikationskanaler, gemensam webbportal, mail och 
telefon. Regionsfastigheter menar att många vill arbeta som de alltid har gjort och då är 
via mail. Det ökar risken att information försvinner på vägen. Castellum säger att det 
idag finns för många kanaler att kommunicera via och detta göra att informationstapp 
kan ske. 

Meng-Han et al. (2014) förklarar att för att företagsledningen ska ge stöd till mer 
användande av BIM krävs kunskap. Regionsfastigheter beskriver att det måste finnas 
en vilja och stöd från ledningen i organisationen för att BIM användningen ska öka i en 
större utsträckning. Linderoth, (2010) beskriver att byggherrar har makt att ställa krav 
på BIM men idag så saknar de kunskap om vad BIM kan ge för fördelar. I Bosch et al. 
(2016) rapport beskrivs en stor brist av kunskap om BIM bland tjänstemän både hos 
byggherrar och hos entreprenadföretag. Under intervjuerna så har alla varit enade om 
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att de måste se en nytta och förstå hur de kan använda sig av BIM innan de kan att börja 
använda det och ställa krav på att det ska användas. De intervjuade är alla överens om 
att de ser att BIM-användningen kommer att öka mer och mer i framtiden, då i takt med 
att mer kunskap om det kommer. Regionsfastigheter tror att en förändring i 
förhållningsättet till vad BIM är måste ske, idag finns en ovilja att använda BIM för att 
det verkar krångligare än vad egentligen är. De intervjuade förklarar att de saknar 
kompetens och resurser för att använda BIM.  

Linderoth, (2010) förklarar att idag är vinstmarginalen i byggbranschen väldigt små 
vilket gör att många företag väljer att inte testa nya arbetssätt för att det kan innebära 
en onödig risk för projekten. Företagen väljer att endast se de direkta vinsterna istället 
för att se de framtida fördelarna. BIM-samordnaren förklarar att idag så ser byggherrar 
inte hur de kan tjäna på att använda BIM och ser det endast som en onödig kostnad. De 
intervjuade som arbetar hos de förvaltande byggherrarna förklarar att de är öppna för 
en att testa nya teknik och nya arbetsmetoder. Men samtidigt är de benägna om risken 
att införa något nytt och vill ofta se nyttan med att använda det innan. Castellum som 
är en aktieägd byggherre förklarar att de väljer en lägre vinst med låg risk före en hög 
vinst med en hög risk och samtidigt förklarar han att de måste se nytta i något innan de 
börjar använda det. Bosch et al. (2016) menar att tidspressen i byggbranschen är något 
som hämmar utvecklingen av BIM. Samtliga respondenter håller med om att tiden är 
ett problem till att införa BIM i högre utsträckning.  

Meng-Han et al. (2014) beskriver att två viktiga faktorer som är viktig vid införing av 
BIM förutom stöd från ledningen är val av BIM-verktyg och funktionen av 
programvarorna. Regionsfastigheter förklara att de har börjat med att föra över 
information från projekteringen till förvaltningen. Idag så använder de olika 
programvaror i de olika delarna och idag finns det ingen koppling mellan de olika 
programmen, vilket gör att information förs över manuellt och ses därför som onödigt 
arbete. 

5.2 Hur ser Bim-användandet ut idag hos förvaltande 
byggherrar?  

Samtliga intervjuer visar på att användningen av BIM inte har nått sin fulla potential. 
Idag har de förvaltande byggherrarna börjat att använda 3D-modeller för att utföra 
kollisionskontroller och samgranskningar. Tre av fyra av de intervjuade byggherrarna 
ställer idag inga krav på en objektorienterad 3D-modellering, utan de ställer endast krav 
på att det ska användas 3D-modeller uppbyggd av volymer utan information och kan 
därför inte kallas för BIM-modeller enligt Jongeling, (2008).  

Regionsfastigheter arbetar med rumsfunktionsprogram. Det innebär att det finns färdiga 
typrum där all information om vad som ska ingå i de olika rummen finns. Flera typrum 
blir en färdig byggnad i en 3D-modell. Modellen är uppbyggd av olika objekt som 
innehåller information om BSAB-kod, brandklass och ljudkrav, däremot finns till 
exempel inte information om material och fabrikat med i objekt. De använder 3D-
modellen för att göra kollisionskontroll, samgranskning och för att ta fram areor i 
förvaltningen, att använda det till något mer har de inte kunskap eller verktyg till idag. 
Då det finns med information i modellen så används BIM i en liten utsträckning.  
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Slutsatsen till den insamlade empirin är att 3D-modeller används för 
kollisionskontroller och samgranskningar hos samtliga intervjuade byggherrar. BIM 
används inte hos samtliga intervjuade byggherrar idag utan bara i liten utsträckning hos 
Regionsfastigheter.  

5.3 Varför ställer inte alla förvaltande byggherrar krav på 
BIM? 

Samtliga intervjuer pekar på att det råder stor kunskapsbrist bland de förvaltande 
byggherrarna. Det finns idag inget utrymme för att testa ny teknik då det är en stor 
arbetsbelastning i organisationerna. Vilket många intervjuade förklarar beror på hur 
byggbranschen ser ut idag. Där antalet bostäder ska ökas på kort tid. De väljer att arbeta 
efter de beprövade metoderna som de alltid har gjort. Organisationerna är väldigt smala 
och saknar både resurser och tid.  

Intervjuerna visar att de förvaltande byggherrarna inte vet hur de kan använda sig av 
BIM. Detta leder till att inga onödiga risker vill tas med att testa nya arbetssätt att arbeta 
efter. De måste se nyttan med sakerna som de gör. De vet inte varför det ska ställa krav 
på BIM. 

Det framkom i intervjuerna att brister finns i dagens upphandlingsformer som inte 
uppmuntrar till kravställandet och användningen av BIM.  

De förvaltande byggherrarna menar på att den förvaltande enheten i respektive 
organisation måste efterfråga BIM för att krav ska ställas tidigt i projektet av 
projektledarna. Idag är förvaltningen inte mogna att ta emot en BIM-modell och koppla 
direkt till deras förvaltningssystem utan all informationsöverföring sker via 2d-
handlingar och beskrivningar.  Men enligt de intervjuade projektledarna saknas det ett 
nytänkande för att tillämpa nya arbetssätt även i förvaltningen. 

Detta kan sammanfattas med ett antal punkter som bidrar till varför inte krav på BIM 
ställs:  

• Kompetens saknas
• Resurser saknas
• Tid saknas
• De ser ingen nytta
• Arbetssätt/metod saknas
• Förvaltningen ställer inte krav på det
• Dåligt stöd från ledningen
• Upphandlingsformer som inte främjar kravställandet.

5.4 Hur kan förvaltande byggherrar använda sig av BIM? 
Tidigare forskning visar på att förvaltande byggherrar kan använda BIM i flera olika 
områden. Eastman et al. (2011) förklarar att BIM hjälper till att underlätta samarbetet 
mellan projektdeltagarna, minska fel och ändringar vilket leder till en mer effektivitet 
och tillförlitlig leveransprocess som sedan genererar lägre projekttid och kostnad. 
Granroth (2011) beskriver att byggherrar vid användning av BIM ges möjlighet att vara 
mer involverade i projekten. Eastman et al. (2011) förklarar att byggherrar kan med 
hjälp av BIM utvärdera olika val ur ett ekonomiskt-, tids- och hållbarhetsperspektiv.  
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BIM-samordnaren förklarar att förutom pengar så kan man med hjälp av BIM spara in 
på miljön och då byggbranschen står för en stor del av koldioxidutsläpp så kan det 
betyda mycket.  

Under intervjuerna ställdes frågan vad de fans för nackdelar med deras sätt att arbeta 
idag. Ett problem som nämndes var kommunikationen mellan de olika aktörerna i 
projekten. Idag så användes flera olika kommunikationsvägar vilket gör att information 
försvinner och det blir väldigt många telefonsamtal och mail. Linderoth (2010) 
beskriver att vid användning av BIM blir samarbetet mellan de olika aktörerna viktigare 
och all kommunikationen sker via en BIM-modell (se figur 4).  Ett annat problem som 
kom fram under intervjuerna var att det alltid kostar mer än vad de planerat. Ett problem 
som Eastman et al. (2011) beskriver man kan lösa genom att använder sig av BIM, då 
man kan reducera den ekonomiska risken och erhålla korrekta kostnadsberäkningar vid 
användning av BIM. Under en intervju kom det fram att man i framtiden skulle vilja 
använda 3D-projektering för att kuna visa lägenheter. Ghaffarianhoseinia et al., (2016) 
förklarar att vid användning av BIM kan byggherrar använda BIM för att visualisera i 
ett tidigt skede . Visualiseringen gör att byggherrar kan skapa sig en bättre uppfattning 
av vad olika val ger gör konsekvens och bidra till att kundkraven lättare uppfylls. BIM-
samordaren fördydligar att byggherrar med hjälp av BIM kan visualisera och skapa sig 
konkurrensfördelar genom att använda det vid uthyrning och försäljning.  

Under intervjuerna förklarade de förvaltande byggherrarna att de idag inte vet hur de 
skulle kunna dra nytta av BIM i förvaltningen. BIM-samordnaren från 
informationsbyggarna beskriver att byggherrar kan använda sig av BIM för att ta fram 
information snabbare och planera underhåll bättre. Granroth (2011) beskriver att vid 
användning av BIM blir informationen välstrukturerad vilket gör att man kan 
återanvända informationen vid förvaltningsskedet. Ett problem som de intervjuade 
byggherrarna ansåg att de hade idag var just att få fram information om de befintliga 
byggnaderna. Jongeling, (2008) förklarar att det finns flera användningsområden för en 
byggherre att använda BIM i förvaltningen. Ghaffarianhoseinia et al., (2016) förklarar 
att forskning visar på att det finns flera fördelar att tillämpa BIM i redan befintliga 
byggnader till exempel vid: 

• Underhåll
• Övervakning och utvärdering
• Energistyrning
• Krishantering
• Garanti och serviceinformation
• Dokumentation av arv och historisk
• Kvalitetskontroll
• Underlag vid ombyggnad
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5.5 Koppling till målet 
Målet med arbetet var att undersöka förvaltande byggherrars syn på BIM, hur det 
används idag och hur de kan använda det. För att kunna uppfylla målet med arbetet 
ställdes tre frågor som är direkt kopplade till målet.  

• Den första frågeställningen kartlägger och redovisar hur förvaltande byggherrar
använder sig av BIM idag.

• Andra frågeställningen undersöker varför det inte ställs mer krav på BIM idag.
Där framfördes en rad punkter till varför det ser ut som de gör. Kompetensbrist
var en av de bidragande orsakerna

• Sista frågeställningen undersöker hur förvaltande byggherrar kan använda sig
av BIM.
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6 Diskussion och slutsatser 
I kapitlet diskuteras arbetets resultat och metodval. Begränsningar, slutsatser och 
rekommendationer och förslag till vidare forskning diskuteras slutligen i kapitlet.  

6.1 Resultatdiskussion 
Resultatet som uppnåtts i arbetet anses som trovärdigt. Intervjuerna utfördes efter att en 
litteraturstudie om intervjuteknik hade gjorts. Intervjuerna dokumenterades på ett 
vetenskapligt sätt genom inspelning och anteckningar samt att båda författarna 
medverkade vid samtliga intervjuer för att bedömningen skulle bli objektiv. Frågorna 
var utformade för att på bästa sätt undersöka hur förvaltande byggherrar arbetade idag 
med BIM, deras inställning till BIM och hur de kan arbeta med BIM. Intervjuerna var 
av en semistrukturerad karaktär vilket medförde att varje respondent kunde svara med 
egna erfarenheter och följdfrågor ställdes för ytterligare fördjupning. Efter varje 
intervju har en sammanfattning skickats till respektive respondent för att kontrollera att 
sammanfattningen stämmer överens med det de sagt.  

Validiteten och reliabiliteten hos personerna som intervjuats anses vara hög. Då de har 
haft god inblick och kunskap inriktat på rapportens ställda problem och frågeställningar. 
Trovärdigheten har ökat ytterligare genom att intervjuer har utförs hos olika aktörer 
som är inriktade på olika segment och avsikter med deras organisation. Rapporten har 
besvarats med en kvalitativ studie. Det är då viktigt att rätt personer intervjuas. 
Projektledarna som intervjuats har haft god kunskap i ämnet, inblick om hur de arbetar 
i den egna organisationen och med god erfarenhet av byggbranschen. Cad-samordnaren 
arbetar dagligen med förvaltande byggherrar där personen har kunskapen om hur de 
arbetar med digitala verktyg idag och hur de kan arbeta med BIM. Cad-strategen arbetar 
med all informationsöverföring i sitt företag och tar hand om all information som fås 
efter färdigställande av projekt. 

Det kan ifrågasättas att inte fler intervjuer har gjort. Svaren som tolkats från intervjuerna 
pekar dock åt samma håll där man kan anse att empirin är ”mättad”, vilket menas med 
att samma resultat hade framförts även om fler intervjuer hade gjorts.  

Rapporten visar bland annat på att det saknas kunskap hos de förvaltande byggherrarna. 
Detta är något som har bekräftats från tidigare vetenskapliga artiklar (Bosch et al. 
2016). Däremot har ingen vetenskaplig artikel hittats där intervjuer utförts med 
förvaltande byggherrar. Vilket denna rapport har gjort.  

Frågeställning tre har besvarats med semistrukturerade intervjuer med samtliga 
respondenter men med en viss vikt på att BIM-samordnaren och av litteraturstudie. 
Empirin från respondenterna bekräftades av litteraturstudien. Om rapporten skulle 
gjorts om på nytt så skulle ytterligare personer intervjuats för att öka reliabiliteten.  
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6.2 Metoddiskussion 
Att utföra en kvalitativ studie ansågs vara lämpligast till det som undersökts i rapporten. 
Detta gav mer fördjupade svar, vilket underlättade analysen av empirin. 
Litteraturstudien som utfördes gav en god förkunskap om de teorierna som berör det 
undersökta området. Det gav en god grund för utformandet av relevanta frågor vid 
intervjuerna. Med semistrukturerade intervjuer gavs det utrymme för respondenterna 
att berätta öppet om egna erfarenheter och resonemang om ämnet. De som intervjuar 
får det enklare att vidareutveckla ämnet och ställa följdfrågor.  

Eventuellt så hade enkäter kunnat skickas. Men avsaknaden av att få fördjupning i 
svaren så valdes en kvalitativ studie istället där relevanta personer med erfarenhet 
intervjuades.  

6.3 Begränsningar 
Rapporten är relevant för samtliga byggherrar. Det har intervjuats kommunala, 
regionala och privata aktörer från olika geografiska lägen. Företagen har haft olika 
intressen för just sin organisation och varit nischade på olika förvaltande områden, 
hyresrätter, vårdanläggningar och kommersiella lokaler. Författarna anser att rapporten 
kan ses som generell. Men att kontakta fler förvaltande byggherrar hade förstärkt detta 
ytterligare.  

6.4 Slutsatser och rekommendationer 
Problembeskrivningen visar på ett ökat byggande samtidigt som branschen genomsyras 
av höga byggkostnader och byggfel. Byggbranschen är konservativ och ligger idag efter 
andra branscher i användande av digitala verktyg. Rapporten har undersökt hur 
förvaltade byggherrar arbetar med BIM, hur de kan arbeta med BIM och varför inte 
krav på BIM ställs i högre utsträckning. Konsekvensen med arbetet redovisar dagens 
förvaltande byggherrars syn på BIM och hur långt de olika har kommit i utvecklingen 
av BIM. Nedan visas ett antal slutsatser och rekommendationer baserat på den skrivna 
rapporten:  

Slutsatser: 

• Förvaltande byggherrar har inte sätt potentialen och dess fördelar BIM kan ge.
Det är framförallt kunskapen som inte finns i organisationerna.

• Det saknas resurser och tid för att testa och implantera nya arbetssätt och digitala
verktyg. Det ökande byggandet är en bidragande faktor.

• Förvaltande byggherrar använder 3D-modeller framförallt till
sammangranskning och kollisionskontroll där det inte finns tillräcklig mycket
information för att kallas en BIM-modell.

• Kommunikation sker i för många olika former. En gemensam BIM-modell kan
underlätta informationsöverföringen.

• Uppdatering kring dokumentation och relationshandlingar ses som ett problem.
Programmens komplexitet är ett bidragande problem8z.

• Förvaltande byggherrar ställer i stor grad krav på samgranskning och
kollisionskontroll i projekteringsskedet men används i väldigt liten utsträckning
i förvaltningsskedet. För att användningen ska öka måste organisationernas
förvaltningsavdelning efterfråga BIM och se nyttan med det.
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• Den förvaltande avdelningen i respektive organisation måste ställa krav på BIM
för att kravställningen ska öka.

Rekommendationer: 

• Det måste utvecklas tydliga riktlinjer och rekommendationer om hur
förvaltande byggherrar kan använda sig av BIM.

• Mer resurser måste satsas på nya tjänster i företagen som inriktar sig på BIM.
• Anställa nyexaminerade personer som generellt har lättare och är mer

intresserade av ny teknik.
• Utveckla nya upphandlingsformer som uppmuntrar BIM-användandet.
• Användarvänligare IT-verktyg.

6.5 Förslag till vidare forskning 
BIM
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Bilagor 
Bilaga 1 Text som beskriver bilagan. Artikel visar satsningar på att digitalisera 
Bilaga 2 Intervjuguide förvaltande byggherrar 

Bilaga 3 Intervjuguide BIM-samordnare 

Bilaga 4 Transkribering intervjuer 

Varje bilaga numreras enligt denna förteckning högst upp i vänstra hörnet på respektive 
bilaga. Varje bilaga anges på ny sida. 
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7.1 Bilaga 1 
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7.2 Bilaga 2 
Byggherrens roll 

• Hur ser arbetet ut i era projekt idag från projekteringen till förvaltningen?
• Hur sker kommunikation i projekten mellan de olika aktörerna?

Byggbranschen i behov av förändring 
• Vad finns det för fördelar/nackdelar i ert sätt att arbeta idag?
• Anser du att ni är i behov av en förändring?

Implementering av ny teknik 
• Hur ser ni på att testa nya arbetssätt och ny teknik?
• Vilka svårigheter upplever ni med att implementera nya arbetssätt och ny teknik?

Sidbrytning 
BIM 

• Vad är BIM för dig?
• Hur ser BIM användandet ut hos er idag?
• Ser ni BIM som ett hjälpmedel i ert dagliga arbete?
• Vilka användningsområde ser du att BIM kan göras störst nytta?
• Ser ni några fördelar med att ha en BIM-modell?
• Vad krävs för att ni ska använda BIM ytterligare i er organisation?
• Hur ser du på BIM-användandet i framtiden?
• Vilken kompetens behöver er personal för att klara dessa
arbetsuppgifter?(implementering av ny teknik)

Byggbranschens vilja att förändra 
• Ställer ni några krav på BIM idag?
• Hur skulle ni se på att införa en kravbild på BIM genom hela byggprocessen?
• Vad krävs för att ni ska ställa krav på BIM?
• Tror du krav skulle bidra till en snabbare inkörning av BIM?
• Påverkar entreprenadformen användningen av BIM?

7.3 Bilaga 3 
• Hur arbetar ni idag?

Byggbranschen i behov utav förändring 
• Vad finns det för fördelar/nackdelar i byggherrarna sätt att arbeta idag?
• Anser du att byggbranschen är i behov utav en förändring?

BIM 
• Vad är BIM för dig?
• Vilka användningsområde ser du att BIM kan göras störst nytta?
• Hur ser du på BIM-användandet i framtiden?
• Vilken kompetens behöver byggherrarna för att klara dessa
arbetsuppgifter?(implementering utav ny teknik)

Projekteringsarbetet 
• Hur kan förvaltande byggherrar använda sig utav BIM i projekteringsarbetet?
• Vad finns det för drivkrafter för byggherrar att inför BIM i projekteringsskedet?
• Vad anser du är det största hindret med införing utav BIM i projekteringsskedet

Förvaltningsarbetet 
• Hur kan förvaltande byggherrar använda sig utav BIM i förvaltningsskedet?
• Vad finns det för drivkrafter för byggherrar att införa BIM i förvaltningsskedet?
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• Vad anser du är det största hindret med införing utav BIM i förvaltningsskedet?
Vad krävs för att utvecklingen i BIM fortsatt ska gå framåt? 
Vad finns det för svårigheter för företag att implementera BIM i organisationen? 
Har du något du vill kommentera eller lägga till?

7.4 Bilaga 4 

Intervju följd:
- Castellum
- Informationsbyggarna
- Regionsfastigheter btr-projektledare
- Riksbyggen
- HFAB
- Regionsfastigheter CAD-strateg



Intervjuguide 
Namn: 
Företag: Castellum kommersiella lokaler
Befattning:  Projektledare
Erfarenhet: castellum 2011, 2005-2011, arbetledare, platschef,(midroc construction, peab, 
ncc)
Vad är er arbetsuppgifter:  Leda mindre byggprojekt, lokalanpassningar, om och 
tillbyggnadsprojekt

g

Byggherrens roll 

AE: Hur ser arbetet ut i era projekt idag från projekteringen till förvaltningen?   
C: Vi projekterar, bygger och förvaltar, vi leder hela kedjan så att säga 
A: Och ni kör egen projektutveckling också?  
C: Ja det gör vi, ibland bedriver vi projektutveckling själva och ibland driver kunderna 
efterfrågan så bygger vi efter deras behov. Vi äger mycket lokaler inte bara i Jönköping utan 
och hela Sverige. Vi paketerar projekt och bygger dem och hyr ut. Så det drivs ju både från 
oss själva och från kunder då. Men det går mer åt att vi vill driva egen projektutveckling för 
att man tjänar mer pengar på detta.  
A: Så det är många som kommer till er och säger att vi vill ha detta och kan ni bygga detta till 
oss ?  
C: Det händer men inte jättevanligt. Inte rena nybyggnader,  

AA: Hur sker kommunikation i projekten mellan de olika aktörerna?  
C: Menar du mail, projektprotal. Nej vi  jobbar som alla andra, vi har våra byggmöten och vid 
projekten så har vi våran projektdatabas. Där vi korresponderar våra protokoll och våra 
ritningar och sånt där. Telefon 

Byggbranschen i behov utav förändring 

AE: Vad finns det för fördelar/nackdelar i ert sätt att arbeta idag?   
C: Just det här med kommunikation, vi har inte något enskilt sätt att kommunicera efter utan 
vi har en mängd olika kommunikationsvägar. Ibland kanske det hade varit bättre om vi bara 
hade en typ utav kommunikation för att kommunikation är oftast där saker och ting brister.  
AA: Känner ni att ni har all data på samma ställe?  
C: Nej inte inte allt. Det blir lite halvspretigt, viss information sköter man då i mötesprotokoll 
och vissa enklare frågor så ringer man. ÄR det ngt som berör flera parter så vill man ju nå alla 
på samma sätt. Är det en fråga mellan dig och mig så finns det ingen anledning för alla att se 
detta. Bristen kan vara att det blir för mycket information men även för lite. Den avvägningen 
är väldigt svår. Får man för mycket information så får man svårt att ta sig till den. Får man för 
lite så finns det en uppenbar risk att man missar saker. Balansgången där i mellan är väldigt 
svår. Det handlar ju om att ha upparbetade relationer till varandra. Så att man tjänar på att lära 
känna varandra i en projektorganisation.  
AA: men när du sitter i byggmötena med projektörerna ser du något problem med 
kommunikationen där ?  
C: Vi har ju på mötena naturligtvis diskussioner på hur vi ska lösa saker och sen försöker man 
enas om de. Detta kan såklart ändras i resans gång. Men man försöker ta vara på alla 
kompetens. Och se frågan ur många olika perspektiv. Det finns ju sällan ett rätt och ett fel. 
Det finns många sätt att göra rätt på. 



AA: Anser du att ni är i behov utav en förändring?   
C: Jo jag tycker att byggbranschen som sådan är behov utan en revolution, hur den skulle gå 
till vet jag inte. Om det skulle vara BIM det vet jag inte. Men jag har svårt att se att det skulle 
finnas någon enkel lösning på detta. Visst finns det behov utan förändring för det kostar ju 
helvetes massa pengar för mycket att bygga saker och ting. Det är ytterst sällan förvånande 
över att det blir billigt snarare tvärtom. Vi hanterar ju otroligt stora pengar och det har man ju 
respekt för.  
AA: Men du tror att digitaliseringen kan vara en del utav detta ?  
C: JA men sen är det inte säkert att det är svaret på frågan. Men det kan ju förebygga vissa 
typer utav problem  

Implementering utav ny teknik 
AE: Hur ser ni på att testa nya arbetssätt och ny teknik?  
C: Vi försöker ju vara ganska  lyhörda och nyfikna, men samtidigt måste vi veta att det finns 
en kvalité bakom. Vi tar oss inte in i saker utan ha hyffsad koll på vad det innebär.  
AA: NI måste se de direkt vinsterna ?  
C: Vi måste se ett värde med dem valen vi gör att det finns ett värde bakom dem.  
AA: Ni tar inga onödiga risker  
C: nej vi är väldigt försiktiga och väljer en låg risk före en hög risk mot en hög vinst .  
AA: Klart det är lite annat när ni på Castellum är vinstdrivande?  
C: Oja det är ju det aktieägarna vill , avkastning är det viktigaste  

AA: Vilka svårigheter upplever ni med att implementera nya arbetssätt och ny teknik? 
C: Oftast handlar det om resursbrister liksom, man kan ju sällan ägna massa tid åt att 
implementera nya arbetssätt eller ny teknik, det är ju ganska tidskrävande många gånger, 
Även om vi skulle lära oss ”detta” under den här tiden så är det svårt att klämma in de i 
dagliga arbetet. SÅ resursbrist är en stor anledning till varje detta är så.  
AA Ni tjänar kanske inte något första tiden men i långa loppet så tjänar i något på 
detta?  
C: Ja jo vi jobbar ju långsiktigt visst gör vi de. Men det är ju fortfarande en tröskel att ta sig 
över så är det.  
AA: Så det är enklare att någon annan tar första steget och ni följer ?  
C: ja så är det,   
BIM 
AE: Vad är BIM för dig?  
C: Ja det första jag då tänker på är 3D-projektering. Det använder  vi oss av, vi håller på att 
göra iordning några lokaler här ovanför. Där har vi en utmaning för att vi har väldigt låga 
bjälklaghöjder. Vi ska in en massa installationer så det vill ju till att vi nyttjar rumsvolymen så 
mycket vi kan och vi vill ha en ganska kort utförandetid så vi gör en 3D-projektering där och 
kollisionskontroller så att det ska göra en hög kvalité och skapa så mycket rumshöjd som 
möjligt.  
AE: SÅ ni ritar bara upp de i 3D?  
C: Ritar upp de i #d sen så samordnar vi de i 3D 
AA: så Visualisering och kollisionskontrol?  
C: ja precis. Inte ovanligt att vi handlar upp i totalentreprenad där vi bara gör en beskrivning 
på så här ska ni göra och detta ska finnas. Men har vi anledning till att styra installationer 
mycket mer d valdr vi att rita färdigt innan upphandlingen, sedan även de där med 



kollisonskontroll så att det inte kommer några överraskningar i utförandeskedet. Det kan de 
göra ändå men det lär blir betydligt mindre.  

AA: Hur ser BIM användandet ut hos er idag?   
C: Men det är nog så långt vi sträcker oss. Vi 3d-projekterar i vissa fall. Inte speciellt ofta 
men det förekommer.  
AE: är det ngt som kommit nu, eller hållt på med tidigare ?  
C: Nej jag vet inte, jag vet ju att man gjort de i tidigare projekt men det är väll kanske de 
senaste 5-6åren. När jag avr på NCC så byggde vi ett polishus i Eksjö då 3dprojekterade vi 
och gjorde kollisionskontroll, detta var för ca 10 år sen.  
AA: NI gör inga simuleringar eller annat ?  
C: jo det förekommer, vi arbetar mycket med miljökvalificiering i Castellum, Då är det ju 
visualisering med dagsljus, Energi vet jag inte om man visualiserar i 3D. Men det där med 
dagsljus förekommer tämligen ofta. Detta för att kunna certifiera våra byggnader och lokaler. 

AE: Ser ni BIM som ett hjälpmedel i ert dagliga arbete?   
C: Nej inte i det dagliga arbetet, man kommer ju långt fortfarande med 2d-handlingar. Det 
förekommer ju med hyffsat jämna intervaller.  
AE: men ni har förvaltningsskedet ? använder ni en 3dmodell där ?  
C: Nej det tror jag inte, inte vad jag vet. Det är väll där vi har svårt att se nyttan över att ha en 
3dmodell när man kommer till förvaltningen. Jag har ju mycket äldre fastigheter och där ser 
vi ännu mindre anledning till att rita upp i 3D 

AE: Vilka användningsområde ser du att BIM kan göras störst nytta? 
C: 3D projektering för att undvika stora kostnader i utförandeskedet. Det kan ju inte vara en 
nackdel iallfall och göra rätt från början.  

AA: Ser ni några fördelar med att ha en BIM-modell?  
AA: du ser ingen fördel med att ah en 3D-modell i förvaltningen ?  
C: Nej jag arbetar ju inte i förvaltningen så jag har svårt att se den exakta nyttan. För att det är 
någonting som ska hållas levande genom hela byggnadens livslängd, då föreställer jag mig att 
det är ganska arbetsamt och att det kostar mer än vad det smakar helt enkelt, det är inte 
värdeskapande för våran del och våra aktieägare i slutändan.  

AE: Vad krävs för att ni ska använda BIM ytterligare i er organisation?   
C: Jo men just att kunna se värdet med de då. Det ör vi ju inte helt övertygande om. Och om 
vi hade gjort de så vi ju förlorat pengar på att inte ta in den nya tekniken.  
AA: Sen kan det ju vara så att ni inte vet nyttan ännu?  
C: Nej så kan det ju vara. Det får ju dem nya som kommer ut på marknaden upplysa oss som 
är lite äldre om nyttan som finns  

AE: Hur ser du på BIM-användandet i framtiden?   
C: Ja absolut, jag menar ju att ni har ju stor fokus på det i skolan nu, med er så kommer detta 
att följa med ,men sen tar det ju tid. Vi tar sällan några stora språng i branschen. Det är tiden 
som får fasa ut det gamla och ta med de nya. Det tror jag absolut. Finns ingen anledning till 
att tro något annat.  

AA: Vad krävs för att den ska utvecklas?   
C Jag menar att det finns ju stora kunskapsbrister i byggbranschen. Så det ser ju till att dem 
som ska in i byggbranschen att dem utbildas på rätt sätt och använder dem här hjälpmedlen på 



det sättet dem är meningen att användas på. Det är finns fortfarande folk ute på 
byggarbetsplatserna i arbetsledarbefattningarna som har svårt att använda en dator och då har 
man definitivt svårt att använda 3D simuleringar för att tillgodose sig information. Så det 
handlar ju mycket om den allmänna teknikutvecklingen också.  

AA: Vilken kompetens behöver er personal för att klara dessa 

arbetsuppgifter?(implementering utav ny teknik) 
C: Jo men just att kunna se värdet med de då   

Byggbranschens vilja att förändra 

AE: Ställer ni några krav på BIM idag?   
C: Sällan eller aldrig. Jag har ju mindre projekt nu och då finns det ingen anledning till att ha 
de, men på större nybyggnadsprojekt är det kanske de.  
AA: Vem ställer dem kraven då ? du som projektledare då? 
C: Ja det är de 
AA: Så kollisionskontroller är inget som alltid sker då ?  
C: Nej så är de, vissa entreprenörer kanske ser vinning på de så dem gör de. Men det kan de 
göra utan att vi ställer krav på de. Ställer vi krav på de så måste de göra de.  
AA: samgranskning ? sitter du med då?  
C: Jo men nu när vi har utförandeentreprenad så sitter jag till viss del med och gör de. Men 
oftast så är de konsulterna själva att samordna sina arbeten. Det är ju deras uppgift, vi betalar 
ju dem för att utföra ett arbete. Så enligt mig är det inte vårt arbete att säga till vad dem ska 
göra, utan den kunskapen har dem. Men det är klart man är delaktig i olika omfattning. Men i 
totalentreprenad så sköter dem samgranskningen.  
AA: Men har du sätt någon direkt skillnaden på hur mycket man tjäna med 
kollisionskontroll.  
C: nej men det blir ju färre missar i utförande sen 
AE: Men det projektet som ni håller på med här uppe nu, är det bara ytor som ni 
använder i 3Dmodellen ?  
C: Jag vet inte hur mycket information den innehåller, väggtjocklekar. Men när vi skickar ut 
den här förfrågan så skickar vi ut handlingar iform utav en 2D-handlingar och inte 
3dmodellen . Men det kommer vi tala om att det finns informationshandling iform utav en 
3dmodell som dem kan ta el utav.  
AA: Visualisering utav lokaler vid hyresanpassningar och annat är inget ni använder?  
CC: Det kan man göra i försäljningssyfte, men detta fallet är det ingen försäljning vi tar fram 
utan affären är redan gjord. Så som det ser ut nu är det inget material man säljer en lokal på. 
Utan det är ju ganska trist information.  
AA: Så det är inte så att ni går runt med kunden i modellen och visar på vad dem vill ha 
och inte ha ?  
CC: Nej men ibland kan man göra så, vi arbetar bla med Moälven, dem kan ju hjälpa till med 
vissa visualiseringar, detta är deras system ( Christian pekar på väggen). SÅ vi kan ta hjälp 
utav dem när det gäller visualiseringar av en tom lokal och visa hyresgästerna på hur det 
ungefär kommer att se ut i försäljningssyfte. Det är inget som förekommer jätte mycket men 
det händer. Och det kan jag tycka är jättebra, för att det är svårt för både dem och och som 
arbetar med det att förstå hur lokalen kommer se ut utifrån en 2d-ritning och rumsbeskrivning. 
Det skapar ju ingen känsla på hur lokalen kommer att se ut för väldigt få iaf. Så visst är det 
jättebra komplement i ett försäljningssyfte.  
A: ni använder inga typrum?  



CC: Nej det gör vi inte, vi är ganska flexibla. Samtidigt kan vi visa kunder vad vi har gjort 
tidigare och ha referenslokaler . Vi har ingen rumsfunktionsprogram. 
AA: du ser ingen nytta med detta?  
CC: det skulle kunna hända, men vi har inte det i alla fall. Kunden har i stort sätt ganska 
unika krav också. Sjukhusen arbetar mycket med typrum. Men där finns det anledning till att 
göra.  

AE: Hur skulle ni se på att införa en kravbild på BIM genom hela byggprocessen?   
C; Då får vi nog vara beredda på att betala en rätt så stor kostnad, sen krävs det ju resurser i 
vår organisation att ha den här modellen uppdaterad hela tiden. V i har ju svårt att hantera 
våra ritningar idag och ser hur svårt det är att hålla dessa uppdaterade. Att ha en 3d modell 
med så objektdetaljerat att varje låscylinder och ytskikt tex finns med ser jag som att det 
kommer ta oerhört mycket tid och stort arbete.  
AE: och det är de inte värt?  
C: nej för då hade vi satsat på de.  

AA: Ansvar för att BIM-utvecklingen går framåt   
C J  men det kan jag tycka också. Vi som är en sådan stor aktör på marknaden. Sen med att vi 
ska visa resultat så har vi kanske förmågan till att driva utvecklingen. Men vi bör ju definitivt 
följa den. Sen sådana här saker som interjuver och hjälpa skolan med att utvecklas gör vi mer 
än gärna. Vi är lite drivna med frågorna och vill hjälpa till med vår erfarenhet. Så jag ser 
absolut att vi har ett ansvar.  

AA: Om det finns en 3d modell efter utförandet, sparar ni då den modellen ?  
C: ja det är klart . Men sen om vi väljer att nyttja den det kan jag inte svara på. Vi är ju glada 
om det bara finns uppdaterade relationer i 2d. Det finns svårigheter med detta och det slarvas 
med att uppdatera ritningar när ändringar görs.  

Hur arkiverar ni idag ?  
C: Vi får ju in relationshandlingar, både digitalt och analogt i pärmar. Vi spara dessa båda och 
arkiv nere i källaren och även på en gemensam server.  
AA: det hade klart varit smidigt om alla var digitalt?  
C: Ja någon dag gjorde man ansträngning att scanna in gamla ritningar. Men visst har vi nytta 
med att ha de digitalt. Varje gång vi ska göra en lokalanpassning så är det en enorm fördel att 
ha en uppdaterade relationshandling både A,K-sidan men framför allt installationssidan. 
Annars får man lägga ner enorm tid på hu saker och ting ska se ut.  
AE: ÄR det mycket information som försvinner?  
C: så är det absolut, men det är resurskrävande. Men det krävs att man har någon som är 
dedikerad till uppgiften att hålla allt uppdaterat. Det har vi inte idag. Det är därför vi har 
brister.  
AA: så det krävs att man arbetar efter ett viss arbetssätt?  
C Det behöver vara en väldigt tydlig process. Sen måste jag säga själv att det inte är mer 
uppstart i en sån här stor organisation som Castellum är. Men det fanns ju problem på 
kommunen också.  
AA: Ni ritar inte upp några gamla byggnader i 3D?  
C: Sällan,  



AA: jag tänker ni som hyr ut, ni vill inte ha ytor digitalt och sedan kunna koppla dessa 
till era hyror?  
C: Vi tycker att vi kan göra uppmaningar ändå. Det kanske inte är alltid så viktigt att ta betalt 
exakt på kvadratmetern. Vi har ju en lokal sen sätter man ett pris på den.  

AE: Vad krävs för att ni ska ställa krav på BIM?   
C: Allt handlar ju om pengar, vi gör ju inte saker för att det är roligt. Det är att se den 
ekonomiska nyttan och det är svårt.  

AA: Tror du krav skulle bidra till en snabbare inkörning utav BIM?   
C: Ja absolut, ja titta på Storbritannien där det ställs krav på BIM. Om det skulle bli likadant i 
Sverige så hade det klart drivit utvecklingen framåt. För entreprenören gör det inte, dem är 
snarare, talar ingen om för hur vi ska göra så gör vi de inte. Men hade dem sätt att dem blir 
mer konkurrenskraftiga så hade ju dem också drivit utveckling. Men det gör dem ju inte , där 
är de nog resurs och kunskapsbrist som är dem stora problemen.  

AA: Påverkar entreprenadformen användningen av BIM?  
C: JA om vi ritar själva, vi kommer arbeta med 3D-projektering, sen kommer vi kanske inte 
arbeta med det fullt ut eller tid och ekonomi där har jag stora kunskapsbrister också. 3d 
projektering i utförandeskedet absolut för att undvika kollisioner.  

AA: Är det någon skillnad på general och totalentreprenad?  
C: Ja vid en totalentreprenad så sätter vi några krav på 2d eller 3d det spelar ju inte mig någon 
roll för det är slutresultat som räknas. Sen om vi inte ser någon nytta med det i 
förvaltningsskedet så ställer vi inga krav på någon BIM-modell. Skulle vi se nyttan av att ha 
en komplett 3d som använder vi ju de.  

AE: så om förvaltning vill ha en bim-modell skulle ni ställa de som krav? 
C: ja absolut då ställer vi dem kraven 

AA: Mängda ni ngt ? 
C: nej  

Har du något du vill kommentera eller lägga till? 
Om vi skulle sakna några svar, är det ok att vi skickar frågar till din mail då?



Namn:   
Företag:  
Befattning:  Kontorschef och BI -samordnar
Erfarenhet: 15 år, konsult på skolan undervisning utav CAD, revit, arschicad 
Informationsbyggarna AB   

g I I ygg B

Vi jobbar mycket med förvaltarna och beställarna. Det är ju små, stora kommuner och 
landsting och privata fastighetsägare som är våra kunder då kan man säg. 
AA: Vi tror ju att BIM är vägen att gå nu ?  
IF:Ja det tror ju vi också ? och det har det ju varit ganska länge, men lite trögt då kan man 
säga visa områden då.  
AE: Sen har vi läst en del rapporter där det står att byggherrarna har mycket makt, 
men när dem då inte ställer krav på BIM så vet inte många varför dem ska använda de. 
Det var där då vår frågeställning väcktes.  
IF: Men om vi börjar med frågan om kraven där då, Så finns det exempel bygghandlingar 90, 
där står det lite för förvaltare och beställare sen har vi BIM alliance tillämpningsanvisningar. 
Den har samma kapitelindelning som bygghandlingar 90 kan man säga del 8. Sen är det ju 
inte alla som kör på detta. Men detta är så nära krav som möjligt.(han letar efter böckerna). 
Den är ju väldigt teoretisk. Det  är min gamla chef som står bakom detta, Bo Johansson. Här 
har man hållit sig  väldigt neutralt när det gäller programvarorna och dem bitarna. Det är mer 
information som är viktig då. 
AA: Så då går ni efter denna?  
IF: A det kan man säga en det beror ju från kund till kund vad denna efterfrågar. Exempelvis 
hur man ska namnge sina digitala dokument då(standarder) . Man sätter inte riktigt ner foten 
när det gäller sånt här, om att det är så här ni ska göra när detta uppstår. Men sen finns det 
bilagor här, kapitel 6 är specifik för organisationen. Då säger man att dem här cad-system , 
dem här mallfilerna , de här namnrutorna , döpa på detta sättet vi ska använda såhär mycket 
utav BIM. Det är dessa bitarna som är viktiga resten har vi inte tid med, detta bryr vi oss inte 
om. Oftast är det utrymmen som man pratar mest om som förvaltare för hela verksamheten 
byggs på detta att man hur ut lokaler för att volymen på byggnaderna är kopplade till 
ekonomin.  
AA: Kommer ni överens med byggherren då vilka delar som är viktiga? eller kommer  
ni med förslag på bitar ?  
IF: Oftast är det ju förslag alltså att man kanske skriver deras handbok angående digital 
ritningshantering. Så går man igenom dem tsm, då har man  oftast standarder då men oftast är 
grunden den samma. 
AA: det är väll klart många som kommer till er som hört talas om BIM och vill arbeta 
mer med de ?  
IF: Inte så jättemycket, men i byggprojekt där vi är cad-samordnare då så gör vi 3D 
samgranskning det är ju många som inte varit med om det att göra en samgranskning med 
3D-kollisionskontroll(6min). Det blir ju nytt för dem och dem blir lite nyfikna . DÅ får vi 
oftast köra  en sån i projektet. På så sätt så börjar det faktiskt röra på sig lite med 
utvecklingen. Ett steg i rätt riktning. Man sitter inte heller med bara autocad och det är bara 
dem som använts sig utav autocad som kan öppna filerna. Utan nu exporterar ju alla  till ett 
neutralt format så alla kan öppna filerna. Det är IFC som alla använder sig utav. Det finns 
inget annat motsvarade som används idag. Det som är bra med detta är att det finns en 
standard hur man arbetar efter och att alla leverantörer utav programvarorna måste legitimera 
sig på något sätt så man arbetar på att sätt.  



AA: Är det något program som är extra svårt eller går det att exporterar alla till IFC 
IF: Det är väll isåfall Autocad som ligger lite efter där kan man säga . det kan man förstå för 
dem har alltid varit störts på CAD. 90 % utav dem CAD-ritningar som finns idag är dwg-filer. 
Men det märker man när man jobbar med kunderna. Det finns kanske 5 revit filer och resten 
är dwg.  
AA: dem vill inte främja de då menar du ?  
Dem har byggt upp hela sin verksamhet med dwg filer. Man bygger fortfarande upp 
byggnader plan för plan och dem är oftast inte intresserade utav att se hela byggnaden på en 
gång. Det skulle väll vara pga av visualisering isf. Men i de dagliga arbetet, hyreskontrakt, 
städytor och urymmesplaner, översiktsplaner  
AE: Så inget i 3d då ?  
IF: Nej inte visuellt iaf. Men när vi skapa modeller. Vi har tex ritat upp 3miljoner kvm åt 
fortifikationsverket. Det är ju autocad men det är ju också 3D. Vi ritade ju upp netto, brutto 
och bruksarea och fyllde på med egenskaper på objekt då som dem krävde. Så dem har ju 
BIM också men det är ju Autocad. Dem har ju alla sina byggnader i 3D-dwg eftersom vi har 
gjort dem då. Sen får dem gärna prata om revit och annat men dem har dwg filer. På sås sätt 
så går det lite trögt, men dem har ju accepterat att alla får jobba i vilket program de vill.  
AE: det är klart viktgit att alla får och kan arbeta i olika program 
IF: inte minst ur konkurrens, sen är det klart om man tycker att det är bättre att arbeta i ett 
program så ska man få göra de. I ett projekt hade vi danderyd centrum . Där jobbar arkitekten 
i Archicad och konstruktören i i Revit och installationerna i Magiccad. Det fungerade jättebra. 
AA: då var ni samordnar där ? 
IF: Ja jag och Daniel då var det IFC så vi körde på. Men förvaltarna ställde bara krav på att 
platta dwg skulle finnas.  
AA: så inte 3d filer ?  
IF: Jo dem skulle klart in också när dem var klara  
AE: men dem hade ingen användning för det just nu ?  
M: Nej inte just nu, dem har inte några experter som kan hantera dessa filerna. Dem får vara 
glada om dem kan hantera en platt dwg liksom. Att skriva ut dem och mäta lite. Men det är ju 
en fråga om resurser med.  

AA: Hur arbetar ni idag?   
IF: Vi har alltid ifrån att rensa upp i ett arkiv till rita av någonting från papper ritningar till 3d. 
Man vill bara digitalisera de. Till att också då att hjälpa till med arkivtjänster. Tex så har vi 
Christer då som åker upp till Södertälje en gång i veckan. För att dem har haft någon 
ritningstekniker som har slutat. Sen är det ju som informations samordnare. 3D samgranka, 
solibri. Har också en utvecklare som håller på med vårt egna arkivsystem. Konsult inom 
fastighetsförvaltning och BIM då. Sen har vi ett eget program Anavitor för beräkning utav 
LCA.  

Byggbranschen i behov utav förändring 

AE:  Vad finns det för fördelar/nackdelar i byggherrarna sätt att arbeta idag?   
IF: Jag tycker att man ska kunna använda BIM till mycket mer än vad man gör idag . Men jag 
upplever det som att man inte har tid eller kompetensen och sen vet man nog inte hur mycket 
pengar man kan spara bara på att göra en kollision kontroll. Tjäna fler hundratusen Kroner 
bara på ett litet projekt. Jämfört att man inte gör det. Sen blir det alltid kollisioner och sen 



ändring och  tilläggsarbeten som beställaren får betala. Men det blir mindre om man gör en 
kollision kontroll. Och fler skulle kunna använda det till ytberäkningar för att kunna få in det i 
sina system. SÅ man inte varje gång behöver skriva ut en PDF och linjal. Istället ska man 
kunna bara tex trycka på den väggen och få informationen. Drift och underhåll, man skulle 
kunna lägga på all material på väggarna och lägga upp planerat underhåll på det viset.(17min) 
Rivning att man har koll på all material i byggnaden då vill man helst ha en hel modell som 
man kan mängda utav.  
AA: Men idag finns det inte några krav på att en 3d alltid ?  
IF: Oftast så gör dem de, Dem som vi arbetar med gör de i alla fall. 
AA: Jag har fått uppfattningen från skolan att man alltid gör kollisions sammangranskning 
men så verkar det inte vara ?  
IF: Nej så är det absolut inte, Det var senast häromdagen där vi fick frågan om vi kunde vara 
cad-samordnare i ett projekt. DÅ frågande dem vad vi kunde göra. Och då nämnde jag de med 
3d-samgranskning genom kollision. Men då förklarade projektledaren som höll i projektet ”att 
de där med kollision kontroll har jag aldrig hört talas om” då blir man ju lite förvånad. Men 
det är nog en tidsfråga och en generationsfråga. Men det är både och vi har faktiskt haft 
väldigt unga projektledare som inte hört talas om det heller. Dem har kunnat så lite att först 
beställer dem jobbet men sedan när vi som cad-samordnare ställer krav på att konsulterna att 
dem måste skicka in sina IFC filer så att vi har tid att kontrollera. Men så säger dem på 
projektmötet att dem(konsulterna) inte hinner med att göra klart ritningarna och projektledare 
köper detta och då skiter vi att göra en kollisionsrapport. Från den punkten där man säger att 
vi struntar i de så har man sagt att beställaren ska betala en viss procent mer för projektet men 
det är ju bara att säga ok. Det vi gjorde i det projektet var att se till att dem använde rätt mallar 
och döper dem rätt.  
AE: är det ofta att ni erbjuder en sak och så säger dem att dem inte vill ha de.  
IF: Nej det brukarvara tvärtom.   

AA: Anser du att byggbranschen är i behov utav en förändring?  
IF: Jag vet inte , byggbranschen ligger ju lite efter skulle man kunna säga om man jämför 
med tillverkningsindustrin. Det är mycket mer ordning och reda där, så det tror jag nog , vi 
måste använda mer IT. Det fortfarande de förvaltarna som har analoga arkiv även om dem 
inte är så många. Dem har sina pappersritningar som dem bläddrar i fortfarande. Eller dem 
som bara har skannat inte har någon cad. Men det tar ju lång tid att rita upp hela sitt bestånd i 
nya 3D-ritningar och sedan fylla dessa med information. Men på nya projekt då så använder 
man sig utav att det ska vara BIM,3d, ytor. Men allt det andra som är 99% av beståndet man 
har. Är kanske svårt att få ihop pengar och tid till.  

BIM 
AE: Vad är BIM för dig? 
M: Det är ju ett arbetssätt en metodik och det blir ju mycket för mig det vi gör här så 
såklart  

AA: Vilka användningsområde ser du att BIM kan göras störst nytta? 
IF: Svårt att säga om det är i byggandet eller förvaltningen, men om ser hur lång tid varje 
skede är så är förvaltningen en större del. Ser man de till de och verksamheten och 
förvaltningen så är det ännu större, mer ekonomi. Då skulle jag säga att förvaltningen om man 
kan hitta bra arbetsflöde att det gör störst nytta där.  Men som sagt när man bygger så kan 
man tjäna mycket pengar där. Det går smidigare för alla i produktionen, lättare att planera, 
säkrare man kan använda bim till så mycket.  



AA: I produktionen, är det m,ånga som använder sig tec av en padda?  
IF: Ja det tror jag att det är nu, man har en projektor i byggbodarna och går igenom modellen 
för att minska misförstånd i byggskedet. Det är lättare att missförstå en 2d-ritning mot en 3d . 
Särklilt när man har lager på lager med de olika diciplinernas ritningar.  

AE: Hur ser du på BIM-användandet i framtiden?    
IF: det har jag jättesvårt att svara på nu.  
A: men det är en del utav framtidne?  
IF: Ja absolut, det är ingen som slutar skolan nu som inte vet vad det är. I alla fall inte här. 

AA: Vilken kompetens behöver byggherrarna för att klara dessa 
arbetsuppgifter?(implementering utav ny teknik)  
IF: Men det kanske blir lättare nu när alla nyexaminerade kommer ut på arbetsmarknaden 
som kan detta. För problemet idag är nu att man kanske lär upp någon som blir duktig och är 
med i projekten, ställer krav och implementerar BIM i orginisationen men sen slutar dessa 
och de har investerat jättemycket då en denna person så måste man börja om på nytt och lära 
upp denna nya. 
AA: kommr det mycket nu att företagen har egna specialister inom BIM?  
IF:Nej jag tycker att det ser likadant som innan jag började, och det var 17 år sedan nu, så det 
är svårt att hitta någon som är duktig på området.  

Projekteringsarbetet 
AE: Hur kan förvaltande byggherrar använda sig utav BIM i projekteringsarbetet?  
IF: i projekteringsarbetet så kör man fortlöpande kontroller och i planeringen så kan man sitta 
med rumsfunktioner. Man skapar rummen utifrån de behoven som finns. Tex på ett sjukhus så 
krävs dessa rummen. Och för att dessa rummen ska fungerar så behöver man dessa rummen. 
Sen börjar man rita och projektera. Men under projekteringne så läggerm na sig inte i så 
mycket. Problemen löser sig man i byggmötena. Men det är nog mest genom 
kollisionskontrollerna som man har mest nytta då.  
AA: om du är samordnar, hur många gånger komemr du in och kör kontroller ?  
M: jag skulle vilja göra 3 gånger men det brukar bli två. En i systemhandlingen och en vid 
bygghandlingarna. Och om man gör detta  tidigt så har man nytta utav detta senare i projketet. 
Då bruakr de inte bli lika många ändringar. Under projekteringen är det och en fördel att 
kunna se visuellt hur man bygger upp modellen, hur den färdiga byggnaden ser ut. Fördelen 
är att beställaren kan se en mer realistisk bild utav hur det ska se ut.  
AA: bruakr simuleringar göras ?  
M: Nej det är sällsynt. Förutom miljösimuleringar, anivator. Eller vad menar du mer ?  
AA:Ja energi, soljus  
IF: jaha ja det gör projektörerna. Har ett exempel på de hur en gjorde solsimuleringar genom 
revit.  
AA: Så det är med rumsfunktiner, samgranskning, visualisering och kollisionkontroll 
som du ser är dem bästa användsområdena?  
IF: ja precis.  

AA: Vad finns det för drivkrafter för byggherrar att inför BIM i projekteringsskedet?   
IF: Tid och pengar. Det skulle kunna också vara miljö. Byggandet står procentuellt sätt till en 
stor del utav koldioxidutsläppen. Så det skulle regerigen trycka ännu mer på, tex att ge poäng 
i upphandligarna till de som har tänkt på de hållbara egenskaperna. Det är sällsynt, Men om 
det skulle komma krav på att en LCA analys ska finnas så växer vi lite här. Då behöver man 



inte ha en 3d modell, det gör inte skanska, men det är ofta när man redan bestämt hur 
byggnaden ska bli.  
AA:Tror du upphandligsformen kan värna om att använingen utav BIM?  
M: Ja det tror jag, Det skulle kunna vara mer BIM-tänk.  

AE: Vad anser du är det största hindret med införing utav BIM i projekteringsskedet  
IF: A det är nog okunskap, för man vet vad man ska ha de till. Det är nästan svårt att hitta 
program där man inte tänker i BIM-tänket. Sedan är ju BIM en metodik också. Mna kan ju 
rita BIM med 2D också. Allt handlar om man hur man matar in informationen. Kompetensen 
inom orginisationen saknas. Man ser inte hur man ska kunna tjäna på BIM för att man inte 
vågar satsa på de tilräckligt. Dem ser bara kostanden och inte nyttan. Alla ritar i 3d men sen 
fastnar iformationen där och inte riktigt vet vad man ska göra med den informationen.  
AA: i Vilket byggskede fastnar informationen ?  
IF: Det är ju inte alltid man får relationhandlingana och då har det fastnat i projekteringen. 
När man lämnar ifrån sig materialet så uppdaterar man inte hur det blev i verkligheten. Det är 
ju det man vill ha i förvaltningen då. Cad innehåller ju så mycket information som inte 
använts i förvaltningen. Etc  
AA: Men du anser att de högre uppsatta måste före detta framåt ?  
IF: ja det tycker jag  

Förvaltningsarbetet  
AE: Hur kan förvaltande byggherrar använda sig utav BIM i förvaltningsskedet? 
IF: Det som är vanligast är utrymmesinformation, möjligtvis för driften då. Tex om du ska 
måla om så har du väggytan direkt. Nästan alla vi jobbar med är utrymmen. Det är sånt som 
vi måste ha. Det är en kostnadsfråga att ha en BIM-specialist. Förvaltare som hyr ut använder 
det ofta som ett visualiseringsverktyg, vi har en del såna projekt också.  
Det familjehem där kan man se själva huset visualiserat då , sen kan man trycka in sig utifrån 
in u huset så ser man rummen i huset visualiserat och plan vyn i 3D. Det har dem jättenytta 
av, för då har dem gjort en satsning på att rita upp allt dem har direkt.  

AA: Vad finns det för drivkrafter för byggherrar att införa BIM i förvaltningsskedet?  
IF: Få bättre rutiner i sin förvalningsinformation. Tjäna tid ,bättre produkt, konkurrensfördel 
som jag sa innan med att man lägger ut då visualisering vid uthyrning och försäljning. Och att 
man håller koll på sina utrymmen som hjälper till med uthyrningen.  

AA: Vad anser du är det största hindret med införing utav BIM i förvaltningsskedet?   
IF: I prjekteringskedet är största motståndaren där dem som inte har ritat i BIM innan, Dem 
är ovilliga till att ta till sig ett nytt system o mman har ritat i hela sitt liv i ett program. Och 
börja tänka på ett annat sätt. De där med att rita i en modell och samla all information där.  De 
som inte går över i BIM går under.  
AA: vad är det svåra att rita i 3d ?  
IF: det finns exempel på sådana som ritar vvs, sprinkler och krockar med sig själv på 
100ställen. Han har inte alls tänkt på z-ledet. Men det är sådana som har ritat i 2d hela sitt liv.  
AA: anser du att byggherrarna ska ställa krav på fler saker?  
IF: Ja men sen är det ju så att om de ställer krav så måste dem se till att ta hand om det också, 
följa upp hur kraven följs. Annars ställer dem ju bara krav för att ställa krav. De saknar 
resurser.  
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Byggherrens roll 
AA: Hur ser arbetet ut i era projekt idag från projekteringen till förvaltningen?   
RF: Det finns en uppdelning på stora och små projekt, mindre än 1 milj så sköts det på 
förenklade former med ramavtalsentreprenör som vi har, då gör vi en förenklas proj och vi 
behöver inte handla upp projekten då vi redan har entreprenörer sen dem som är större har vi 
upp till 4 milj i kontraktssumma, gällande projektering och då är det fortfarande 
ramavtalsprojektörer som projar, över det så handlar vi upp, dem flesta är under 4 milj. Sen är 
det som vanligt, man gör en projektering och sedan en upphandling. Så ser det egentligen ut. 
Alla projekten vi har är mot LOU. Det sker många projekt, har ingen siffra på de men om man 
pratar med driften så är det 100 projekt per år, små projekt . Vi har kanske 20 projekt igång 
samtidigt.  
AA: Entreprenadformer?  
RF: Olika former, beror lite på, chefen bestämmer det i tidigt skede där dem försöker hitta 
vilken form som passar till just detta projektet. Det är ju inte alltid det är nyttigt att ha 
totalentreprenad och inte alltid nyttigt att ha general. Men min erfarenhet så flyttar man fram 
arbetet lite med totalentreprenad, då är kontrollfunktionen i detaljskedet snarare än i 
projekteringsskedet. Kontrollfunktionen är att kontroll görs för att se att vi får det som vi 
efterfrågade om från början.  
AE: Hur sker kommunikation i projekten mellan de olika aktörerna?  
RF: I projekteringen tar man ut frågorna som alla har under mötena sedan sker det såklart 
genom mail och telefon. Sen har vi också möjlighet att ha en forumfunktionen på vårat 
projektplats WEBFORUM. Där möjlighet för att då prata med varandra den vägen, där finns 
det en stor utvecklingspotential enligt mig som kan bli bättre, jag har lite tankar att få en 
fråga/svar funktion där det ska bli mycket smidigare att få svar än mail/telefon på saker . Men 
i de stora projekten som på sjukhuset Ryhov så kommer man utveckla ett projekteringskontor 
då kommer man jobba projekspecifiksätt, att man arbetar mer åt visuellt byggande att man 
sitter tsm, projar tsm, kanske 3 ggr i veckan.  
AA: Då kommer man kunna arbeta i samma modell?  
RF: Det är mycket möjligt,  
AA: På den här sidan så är det bara TEXT? André menar på WEBforumet 
RF: Detta är vår weplats där vi har våra handlingar, protokoll, mappstrukturen är allt annat än 
perfekt, men det är något som ska förbättras. Detta är delar som gäller hela projeketet. Det 
finns ritningar uppdelat såhär, cad filer har vi också uppdelat till de olika disciplinerna. Här 
sker det största informationsutbytet i projjen. Men även i produktionen. Alla de här mappar är 
styrda så att varje aktörer bara ser den delen som är relevant för dem.  
AE: Så ändringar kommer här som PM?  
RF. Ja då lägger vi dem  
AA: SÅ cadfiler finns här ?  
RF: Ja det tycker vi är enklast att projektörerna lägger upp en uppdaterad fil varje vecka. 
Projektören lägger ut sin fil först sedan så får installatörerna arbeta utifrån den. Hyffsat så 
logiskt upplagt, du hämtar det du behöver, så informationsutbytet sker från en punkt, men 
givetvis så sker mailutbyte och liknande som kan falla utåt. Så det är ju en nackdelen att 
ibland så går informationen runt om man just tänker med BIM-tänk så ska det helst ske 
centriskt men det är ju många som vill göra det tradionella sättet, det gammalmodiga om man 
får vara lite elak. Och då blir det oftast att man försöker göra det enklaste för dem som har det 
svårare lite tekniskt.  
AA: Så ni ger er och låter dem göra som dom vill?  



RF: Ja dem gånger som projektörerna gör på ett annat sätt så låter vi dem göra de. Där tycker 
jag att vi är lite dåliga på att ställa krav på projekrtrer och de håller nog dem flesta av oss med 
om. Men jag har inte riktigt kunnat stävja de än men det är något som vi ska förbättra. Och 
jag kan ju säga att vi inte är jättebra på att ställa krav angående BIM. Det är generellt bland 
byggherrar och det är därför ni gör detta arbetet och har hittat en intressant del. Jag tror att det 
är lätt att skylla på att det finns många äldre i branschen. Vi måste kunna främja 
erfarenhetsåterföringen nu när många äldre går i pension. Detta kan skapa en jättestor svacka 
om man inte gör något åt saken. Det är nu inom de kommande 10 åren så kommer det ske 
stora pensionsavgångar och vi måste ta vara på denna erfarenheten(digitalt) annars blir det ett 
enormt erfarenhetstapp. Men om vi BIM och erfarenhetsmässigt så har vi faktiskt ett program 
som har funnits som 2002 och pärm 1992, Det är inte bara Jkpg som har detta utan 16 andra 
län också. Detta är det närmsta BIM som vi kan komma eller det beror på vad man lägger till i 
begreppet BIM, men erfarenhetsmässigt så är det här BIM för oss. Så här ser hjulet 
ut(SKÄRMDUMP PÅ HJUL) hos alla landstigen och dem länen som är med i PTSEN så 
handlar de om sjukvårdsbyggnader som alla bygger då. Man har behovsanalysen, ni känner 
den här processen. Sen så har vi det stora hjulet då, det är den som vi ska komma åt alltså drift 
och förvaltning. Det här är ju den lilla delen projekteringen det är ju förvaltningen som man 
vill åt (33min). Så om det är någonting som vi jobbar mot BIM så är det PTSEN. Det är alltså  
rumsfunktionsprogram. Det handlar om att göra rum standardiserade rum i vårdlokaler. Så det 
handlar om att vi gör typrum, hur ser vårdavdelning ut, hur ser behandlingsrum ut. Där har vi 
då ett avancerat kodsystem om vad som ska finnas, och vad som är är lägsta godtagbara 
standard. Det innefattar ju BBR krav, tillgänglighetskrav och det finns alla dessa bitarna. Sen 
har det byggts på, det är inte bara rumsfunktionsplanerare, lokalplanerare utan det är alla som 
sitter i detta programmet. (Han illustrerar på datan). Detta skickar vi inte till arkitekt utan dem 
vet vad som ska finnas med. Tanken är att konsulterna ska in i databasen och ta ut de dem 
behöver. Vi har även tekniska krav på hur vi vill att det ska byggas. Idealiskt sätt ska vi få alla 
avvikelser som vi får på vägen och uppdatera detta på PTSEN. Men det händer att det tar ett 
tag innan man uppdaterar dessa.  
AA. Men det fungerar inte helt perfekt idag ?  
RF: kan bara prata från egen del och jag erkänner att jag inte är helt perfekt på att uppdatera 
dessa. Och det krävs att vi ibland tar omtag och funderar på att om det var helt rätt krav som 
vi ställde från början.  
AA: Det är inga 3D grejer detta?  
RF: Nej(bara familjer) det finns inte även om det hade varit det optimala om det fanns.  
vi beskriver att dessa typrummen ska finnas i denna byggnaden sen skickas detta till 
arkitekten, antingen så skickar vi en rumsspec eller så får dem själva gå in på PTSEN.  
AA: Vart tar den vägen efter att arkitekten gjort 3D? 
RF: Bra exempel är smålandsstena där var det en 3D modell som användes mycket där det 
3D-projekterades. Det var bra så att man kunde göra kollisionskontroller och sam 
granskningar. Men dem avstämningarna görs två gånger under projekteringen, 
samgranskning1 och 2. Det är ofta arkitekten som har denna modellen för att dem kommer in 
tidigt i projekten med typrummen och sen får man bygga på, antingen så tar de övriga 
projektörerna ett lager och ritar sina installationer. Sedan så gör man sedan detta till en IFC fil 
som man sedan sam granskar tillsammans. Det sker ju på våran beodran för att se så att det 
inte blir någon kollision. Sedan så stämmer man av att rumsfunktionen stämmer med det som 
har ritats.  
I framtiden så ser jag gärna att dessa koderna som finns i rumsfunktionsprogrammen ska man 
kunna föra in i 3D modellen i projekten där man sedan kan stämma av automatiskt så att alla 
dessa funktionerna finns med. Idag är det en manuell checklista. Allt du behöver veta om 
rummen, kanske förutom väggfärg ska finnas i PTSEN.  



AE: Ställer ni krav på att objekten i rumsfunktionsprogrammen finns i modellen?  
RF: Det hade vi gärna ställs som krav, att det hade kunnat brytas ut från någon objektbaserad 
databas, som sagt tanken finns men vi är inte där än riktigt, så nej vi ställer inte krav . 
Däremot finns det ju i PTSEN att hämta objekt från den databasen men den är ju inte helt 
kopplad till modellen idag.  
AA: Men sen får man gå runt med rumsspecen manuellt och titta så allt finns med ?  
RF: JA rumsfunktionsprogrammet är som en rumsspec.  
AE: Men om man kollar på beslut som tas under projektets gång, anser ni att det kan ske att 
beslut tas utan vetskapen om framtida effekter?44Min  
RF: Nej det tar ju inga beslut utan att man vet vilka effekter som detta ger. Jag sitter ju sällan 
själv i projektgruppen utan har installationskonsulter som kan den tekniska biten bra. 
AA: Hade det varit en fördel att ha en modell att gå efter när beslut ska tas ?  
RF: Det klart hade varit ett hjälpmedel för att visualisera. Det tror jag att alla som jobbar i 
projektet inte bara i projekteringsdelen utav även i produktionen. Framför allt verksamheten 
som ska vara i lokalen så hade haft en stor fördel att kunna gå runt i modellen. Nu har vi ju att 
vi kan presentera typrummen i PTSEN iform utav en 3D-bild. Bara visualising så detta har 
igen koppling till BIM. Jag är helt för att ha modeller för visualisering.  
AA: Så idag fungerar inte detta helt fullt ut hos er?  
RF: Nej det är framför allt att det inte finns en bred vilja till att använda detta idag. Vad det 
grundar sig i ? det är nog flera delar. Om jag hade vetat varför så hade de nog inte sett ut så 
som det gör idag.  

Byggbranschen i behov utav förändring 
AA: Vad finns det för fördelar/nackdelar i ert sätt att arbeta idag?   
RF: Fördelar kan vi börja med, det är svårast. Fördelar är att när man arbetar med den en 
projektplatsen så finns ju egentligen allt du behöver för att arbeta 
AA: Anser du att ni är i behov utav en förändring?   
N: Ja det är vi alltid. Det som inte är under utveckling är under avveckling. Sen måste man ju 
se till sin egna del. Till vilken nytta ska man förändra? Sen är jag ju ung, klart jag vågar säga 
de. Det finns mycket som jag ser som är trögt. 
AA: Ser du något speciellt område som behöver förändras?  
RF: Jag tror nog att vi kommer röra oss mer åt att använda 3D-modeller. Vi arbetar nog mer i 
revit vid projektering och då blir de nog att vi kommer använda modellerna ännu mer. För 
risken är att vi säger att vi ska 3D-modellera, men man använder de inte. Vi måste hitta 
metodiken också. BIM är ju inte bara 3dmodellering med tjusiga visualiseringar och 
kollisionskontroller utan metodiken bakom. Hur får du informationen till att flöda så som du 
vill att den ska göra? Hur får du alla delaktiga. Hur får du ansvaret kvar så att ingen slinker 
undan. Allt på samma ställe.  
AA: Tycker du byggbranschen är behov utav förändring?  
RF: Ja vi är ju snart där. Det är många som börjar röra sig åt rätt håll med användningen utav 
BIM48min. Nu är det fler som pratar om att ta nästa steg, där dem prata om hela livscykeln. 
Att man har en modell som ska hålla i 50 år framöver och inte bara under projektets gång. När 
du gör modellen så ska denna vara anpassad till förvaltningen och hålla i 50 år framöver. Då 
är vi mer mot vårt håll. Jag tror när många tänker BIM i byggbranschen så tänker man på 
under byggprojektet för då har man inte sätt nyttan för att nyttan ligger i förvaltningen. Där är 
jag inte helt enig med dem som säger att det inte går utan jag tror att det helt klart går att 
använda i förvaltningen också.  



Implementering utav ny teknik 
AE: Hur ser ni på att testa nya arbetssätt och ny teknik?  
RF: Ja visste det är väll trevligt. Vi gör ju ingenting som inte är nödvändigt. Klart att om den 
nya tekniken fyller ett syfte så är jag alltid för på så sätt. Men då måste man hitta metodiken 
med, man måste veta vad man ska göra med de. Annars blir det ju holliwoodBIM, mycket 
show men ingen info.  
AA: Men vågar ni se riskerna? Ni ser inte de direkta vinsterna utan tänker mer 
långsiktigt och får in metodiken?  
RF: Vi har ju haft ett embro i det här tänken och försöka gå mer Informationsmodellering, Vi 
är fortfarande mot det hållet men är inte riktigt där. Det föregår med mycket utredningar och 
många arbetsgruppsmöten. Vad kan vi få för nytta med det här? Vi har kommit fram till det 
måste vara förvaltning och drift som ställer dem kraven. Om dem inte vill ha de så kommer 
det inte användas. Och det är inte lönt att köpa in något som bara ska användas i 2 år som 
projektet löpet utan måste ha behovet i 10-30 år framåt. Så vi skjuter ifrån oss och säger att 
förvaltning och drift måste vilja ha de.  
AA: Finns det ingen vilja i förvaltningen att förändra?  
RF: Jag tror att vi är påväg mot ett skifte. Där finns det många äldre som aldrig har använt en 
surfplatta till att det finns många yngre som vill testa nytt och jättegärna hade velat få upp 
vilket ventilationsaggregat som behöver servas, få all underhållsinformation på ett klick. Det 
hade jag tyckt va jättesjyst om jag var tekniker52min. Dem yngre är mer teknikvänligare. Det 
är en överrepresentativ grupp av yngre som vill lära sig mera utav ny teknik. Jag tror att vi är 
på rätt väg. Det gäller bara att representera det på rätt sätt.  
AA: Är det då rätt personligt detta? Krävs det någon som måste ta tag i de ?  
RF: Ja så är det väll lite med alla förändringsprojekt. Vilja underifrån för att det ska kunna 
implementeras. Det måste finnas vilja underifrån och över ifrån för att implementera nya 
tekniker då är det mycket större chans till att bättre förändringsarbete.  

AA: Vilka svårigheter upplever ni med att implementera nya arbetssätt och ny teknik?  
Viljan måste finnas, nyttan måste finnas. Det är det viktigaste och kanske svåraste att hitta 
nytta med de. Om du inte känner att det finns en del i detta i ert arbete att använda de. Hur ska 
du då få andra till att använda de, du kan inte tvinga folk till att göra saker för då slutar dem 
göra de. Speciellt i dagens marknad, där skiter dem i det och går.  
Sidbrytning 
BIM 
AE: Vad är BIM för dig?  
RF: När man känna att informationen finns tillgänglig för en på alla sätt och man kan på 
enkelt sätt få informationsutbyte som är tydligt och rätt sätt samtidigt att jag som 
projektledare har en av styrning utav hur projekten fungerar alltså BIM som arbetssätt ställer 
högra krav på projektledning också. Det är minska lika mycket metodik som det är 
visualisering och 3D. SÅ BIM för mig är snarare en metodik.  
RF: Hur ser ni på de?  
AE: Jag ser de mer som ett verktyg som kan göra bättre kvalité att ha allt på samma ställe och 
om ändringar sker så ser alla detta. Visualisering på arbetsplatsen förenklar och minskar 
missförstånd.  
AA: Jag tror att det är svårt att få med alla på samma tänk, både i produktionen och 
projekteringen. En modell kan göra det enklare att få folk till att sträva och jobba åt samma 
håll.  
RF: Det finns en till parameter ligg med rätt detaljnivå i rätt skede. Det är också så du bygger 
upp din modell. Du kan ju inte börja med dem krockar som är helt omöjliga att undvika, för 
börjar du då med dem 300 krockarna så kanske du missar den stora helt avgörande felet. Du 



får titta på volymen först sen går längre ner i detalj hela tiden. Det gör de även lättare för oss 
på beställarsidan att granska de. 
AA: Hur granskar ni de idag då ?   
RF: Vi har ju ofta vår granskningstid i slutet utav projekteringen . 2 veckor innan anbud 
AA: Händer det att ni tar fram en 3D modell innan projekteringen och sedan att denna 
inte används?  
RF: Har vi gjort en 3dmodell i tidigt skede så använder vi den. Men sedan är det ju inte alltid 
vi caddar i 3D , som på akuten tex så ser vi inte nyttan med. Finns inte anledning till att göra 
det när man går in i befintlig byggnad. Just nu är det bara större ombyggnader och 
tillbyggnader där vi ritar i 3D. 



Riksbyggen gruppintervju 
Intervjuguide 
Namn: P1 och P2 
Företag: Riksbyggen 
Befattning:  projektledare 
Erfarenhet: 20 år och 17 år 
Vad är er arbetsuppgifter:  Projektledare 
Byggherrens roll 

g

AA: Hur ser arbetet ut i era projekt idag från projekteringen till förvaltningen?   
P1: Jag som projektledare får bestämma det som man vill. Men vi brukar använda oss 
utav totalentreprenad speciellt när man har flera projekt samtidigt. Vi tar fram 
förfrågningsunderlag tillsammans med konsulter. Vi arbetar med något som heter 
riksbyggen bostaden som vi använder i alla projekt som har trå våningar eller fler. Och där 
vi ställer högre krav oftast högre än BBR och vi jobbar med miljöbyggnad där 
byggnaderna ska uppnå silver. Även högre än miljöbyggnad också. Det är som ett 
projekteringsverktyg kan man säga där vi har egna kontroll lister för projektörerna då. 
Dem checkar av att dem lever upp till dem krav som vi ställer. Så det är våran 
övergripande projekteringsavvisning så att säga.  
P2: men oftast när vi har ritat så är det A-ritningar vi lämnar över i 
förfrågningsunderlaget.. P1:Vi är väldigt styrda på totalentreprenad eftersom vi söker 
byggloven på a-ritningarna och kan inte göra större förändringar på utformningen i senare 
skede. Sen kan det bli under projekteringen att man får ändra vissa grejer så som schakt 
och annat.  
P2: Sedan sker detaljprojekterignen utav entrepenören och där kan han välja hur mycket 
BIM dem vill rita i. I munksjöstaden så har dem valt att rita stommen och allt i 3D för att 
sedan se kollisioner och annat.  
P1: men det gör nog alla nu förtiden 
P2: men den där informationsöverföringen som vi pratat om att BIM är finns ju inte med.  
A: Men ställer ni krav på kollisionkontroller ?  
P2: Ja det har man ju krav på. Man har ju oftast samordningsmöte där man ritat allting 
klart där alla projekteraren samkör och tittar efter kollisioner. Då utser man oftast någon 
som samkör alla modellerna. Det är oftast arkitekterna. Jag arbetade mycket med 
landstinget förr, då var det mer installationstätt. Då gick man genom rum för rum och 
tittade på kollisioner. Men det är ju där det stannar. Sen kommer man ju inte längre 
med BIM så som ni tänker då. Man använder ju inte tex fönstertillverkares fönsterspec 
och lägger in  

AE:Hur sker kommunikation i projekten mellan de olika aktörerna?  
P1: vi har ju något som heter interaxxo som är ett arkiv där vi bjuder in alla konsulterna 
till när projekteringen börjar. Mycket sker genom detta. Man lägger in filer och 
uppdaterar. Sedan är det mycket mejl ändå. Allt ska ju ligga på denna plattform. Detta 
följer med under projektet. Där ska även relationshandlingarna in sen.  
Byggbranschen i behov utav förändring 
A: Vad finns det för fördelar/nackdelar i ert sätt att arbeta idag?   
P2: det jag tycker är svårt med kommunikationen då är frågor och svar mellan de olika 
disciplinerna när man ritar. Då har man oftast en fråga svarslista. Där skulle man vilja ha 
en portal där detta används mer. Interaxxo har jag inte användt, men jag tror att det går att 
göra de där igenom ?  



P1: Ja det går ju har en mapp där se alla som är med i projekett när någon har lagt upp 
något nytt. Då man ju lägga in frågor där. Men sedan så tas det mesta upp under 
projekteringsmötena.  
P2: Det tas du upp på mötena sedan tar man förgivet att det sker en kommunikation 
mellan diciplinera det handlar om.  
A: Men ni tycker att det är lite gammalt och det tar lite lång tid ?  
P2: Jag tror att det är svårt att få ihop allt. Det är ju ofta mail då. Det blir mycket mail 
historik och svårt att få en sammanställning på vad man har skrivit om. Det hade varit 
bra med en gemensam portal där man skriver allt utan att det skrivs lite i portalen sedan 
lite via mail. Då är det svårt med någon återkoppling om det skulle bli bekymmer längre 
fram. Så är det svårt att hitta i all historik. Hade man haft ett ärena( ett ärena per 
problem) där allt stod så hade det varit lättare att återkoppla det man vill.  
AE: det används inte så idag  
P2: nej har du jobbat så i interaxxo lena ?  
P1: nej  
P2. jag tro att det går att arbeta så.  
A så det är nackdelen hur ni arbetar idag ?  
P2: ja speciellt vid totalentreprenad där ändringar kan handla om stora pengar. Det kan 
handla om ätor som inte ska vara ätor.  

AE: Anser du att ni är i behov utav en förändring?   
P2: det är man alltid. Men ska man trycka på något så är det de här med att 
dokumentera. Det ligger vi efter på. Så när man byggt färdigt huset så dokumenterar 
man detta hur man gjort. Och föra detta vidare till framtida förvaltning   
Ae: försvinner det mycket information där ?  
P2: ja 
P1men det finns ju i interaxxo  
P2ja men går man ner här och frågar efter ett 4 år gammalt projekt så får dem svårt att 
hitta ritningarna. Det är mycket rutiner som måste ändras på. 
P1. var man än har för sätt att arbeta efter så gäller det att man för in data och uppdatera 
ritningar.  
A så det är mycket handpåläggning, inget sker automatiskt ?  
P1: ja konsulterna måste se till att man följer de rutiner som finns  
S för tänker ni BIM då så ska man kunna lägga in ett specifikt fönster där alla 
skötselanvisningar finns och vilket material det innehåller. Det är de man kan använda 
BIM till vad jag förstår. Men nu får man oftast sitta och göra detta förhand då och 
spara ner till PDF. Sen skriva ut och samla i en tjock  ”skötselpärm”. Det är ju det 
som ska vara fördelen med BIM.  
AA: är Byggbranschen behov utav en förändring ? 
P2: jag tror att det är en IT-fråga också både på förvaltningssidan så dem kan ta hand om 
all information och kunna hantera alla dessa programmen.  
Implementering utav ny teknik 
AE:Hur ser ni på att testa nya arbetssätt och ny teknik?  
P1: Vi ser gärna att vi göra de. Men det känns som att vi inte har tid att göra det. Det tar 
ju ändå lite tid att sätta sig in i de. Om man har ett projekt och det är tight om tid så 
känner jag att jag gärna arbetar så som jag brukar.  
S: det är den där pucken att komma över liksom. Även fast jag börjar bli lite äldre nu så 
är inte jag teknikfientlig. Utan jag tycker att det är spännande med ny teknik.  
AE. Men ni är beredda på att ta riskerna?  
P1, ja  



P2: ja det tycker jag, Riksbyggen vill ju både vara en samhällsbyggare och en som ligger i 
framkant. Vi har ju en grupp som arbetar med att rationalisera våran process och göra den 
bättre just nu 

Vilka svårigheter upplever ni med att implementera nya arbetssätt och ny teknik? 
BIM 
AA: Vad är BIM för dig?  
P2: första tanken är 3d projektering. Sedan är det väll egentligen en metod som man 
använder.  
P1: samma  
AE Hur ser BIM användandet ut hos er idag?   
P2: obefintligt, allt ritas i 3d modeller men det där med informationen finns inte.  
AA: inga krav ?  
P2nej 
AA: inga krav på kollisionkontroller då ? för att ni vet att dem kommer att använda sig 
utav av de redan 
P2: ja 
A: Ser ni BIM som ett hjälpmedel i ert dagliga arbete?  
 P1: ja det skulle kunna bli, men inte just nu  
P2: jag tänker mig BIM, det skulle kunna ha kopplade arbetsbeskrivningar, speciellt om man 
ritar på hur man uppför en byggnad. Tex om hur man ska montera ett fönster, detta kan då 
ligga i BIM-modellen. DÅ behöver man inte rita allt i detalj utan det finns redan 
beskrivningar på de.  
AE: Vilka användningsområde ser du att BIM kan göras störst nytta?   
P2: rita 3d men då framför allt att få in informationen  
P1: det skulle kunna förenkla att föra över informationen till förvaltningen då 
P2: när det gäller för oss när vi upphandlar i totalentreprenad är att vi skulle kunna få all 
information inritad i ritningarna till förvaltningen då. När det gäller utförandeentrepenad när 
konsulterna ritar färdigt hela huset. Då har vi ju alla mängder och allting. Då är det lättare för 
en duktig entreprenör att plocka ut all mängderna och då använda det för kalkylering. SÅ med 
ventilationskanaler och annat så finns med mängderna där och man plockar bara ut 
specifikationerna.  
AE: Finns det en tröghet att föra över informationen i förvaltningen hos er ?  
P2: Ja det tycker jag. 
Ae: försvinner mycket ?  
P2: ja det upplevare jag  

Ser ni några fördelar med att ha en BIM-modell?  
Projektering  
Förvaltning  
AAVad krävs för att ni ska använda BIM ytterligare i er organisation?   
P2: Det är ett beslut som ligger på oss.  
P1: ja det är vi som projektledare som bestämmer det.  
P2: Men sen känner jag då att vi använder BIM på det sättet då att vi har alla instruktioner då 
inritade i ritningen. Då måste man ha en förvaltningen som är mogen att ta emot den 
modellen. Annars är det bortkastade pengar. Skulle det finnas drifttekniker som 

är beredda på att använda den informationen. Då skulle man kunna se en stor 

vinning när vi bygger. Då skulle den föreningen vi bygger för enklare hantering. Det 

är det som ör motståndet enligt mig till att köra BIM fullt ut. 



AA: då är det lite trögt hos förvaltarna då? Det ligger lite ansvar på dem att efterfråga 
de ?  
P2: Ja dem måste efterfråga. För det här med rita i3d är något som vi gör. Har vi 
totalentreprenör så ligger ansvaret på honom om dem ska använda BIM och om detta 
underlättar för Deras arbete.  
AE: men ni ställer inte krav på de ?  
S: nej det är bara om vi skulle se nytta med det i förvaltningen då. Man måste se att det är en 
ekonomisk vinning för deras skull då.  
AA: vet ni om konsulterna använder det till någon simuleringar eller analyser ?  P2: det 
är för brand, 
AA: solljus ?  
P1: jo solljus gör man . Då får man upp detta i 3D vy. Detta använder vi även ur ett 
kommersiellt bruk där vi visar kommunen tex.  
P2: och om man har kommersiella lokaler så är det mycket energibelastningar och sånt. För att 
man inte ska få övertempraturer och sånt i lokalerna.  
AA: så ni sätter bara krav på vilken energi som byggnaden max ska avge (Silver)?  P1: Ja 
så får konsulterna bara lösa de.  
AA: Hur ser du på BIM-användandet i framtiden?   
P2: jag tror att det kommer komma rätt så snabbt när det väl slår igenom.  
P1: ja absolut  
AA: anser ni att det är någon som måste gå i bräschen för det då som hittar en 
arbetsgång/metod för hur man ska arbeta ?  
P1: ja  
AE. Vi har intervjuat andra som säger att dem måste se nyttan med de, och om då andra 
testar nya arbetssätt så kanske dem visar på vilken nytta detta kan göra. 
S: Ja man måste ju bli övertygad på att man gör en besparing. Det är mycket pengar som det 
handlar om. Så om vi ser att man gör besparingar så kommer vi självklart haka på. 
Vad krävs för att den ska utvecklas?   
AE: Vilken kompetens behöver er personal för att klara dessa 
arbetsuppgifter?(implementering utav ny teknik)  
P2: jag tror att det behövs mer kompetens, speciellt  hos förvaltningen då att man behöver mer 
data, kunna hantera dessa programmen. Bostadsrätter går ju bra för där förändrar man ju inte ås 
mycket. Sen blir ju problemet när man bygger om en lägenhet. Och om du inte uppdaterar 
denna modellen så har du ju ett fel. Då släpar ju detta tex. Samma problem har vi idag då. Det 
är sällan som vi går in och ändrar det i ritningarna. Sen kommer då om 20 år och ska göra en 
ombyggnad. Då är det massa saker som inte stämmer i relationsändringarna. Det är ju det som 
är ett generellt problem i branschen. SÅ när det då gäller BIM så får man ändra/byter en dörr/
toalett så ska man gå in i programmet och ändra detta. Då krävs det mycket teknisk kunskap. 
Det blir ju rätt så dyrt om vi ska behöva gå till en konsult varje gång för att göra detta. Då 
kostar detta kanske 3-4000kr. Och det kostar lika mycket att byta toalettstolen. Då blir de ju 
aldrig gjort. Det måste komma att det är lätt att göra den förändringen. Det är det som säger 
emot BIM då att ha de i förvaltningens skedet.  

Byggbranschens vilja att förändra  
Ställer ni några krav på BIM idag?   
Kollisionskontroll  
Visualisering/simulering   
Rumsfunktionsprogram  
AA: Hur skulle ni se på att införa en kravbild på BIM genom hela byggprocessen? JA   



AA: Ansvar för att BIM-utvecklingen går framåt ?  
P2: ja det har vi litegrann  
P1: ställer man krav på de så. Det är ju vi som kan ställa krav.  
P2: Jag tycker att det både är vi och entreprenören som har detta ansvaret. Men om det är 
totalentrepand. Så kan vi ställa som krav att han ska ta fram en viss mängd handlingar. 
Annars när det gäller totalentrepenad så kostar det för entrepenören att ta fram handlingar 
och därför tar dem fram minimalt med handlingar. Det finns problem där det finns för lite 
handlingar, man har för lite handlingar för underlag att bygga. 
AE: så ni hade kunnat ställa krav på att entreprenören ska lämna över en bIM 
model när byggnaden är färdig?  
P2: ja precis 

Vad krävs för att ni ska ställa krav på BIM?   
Tror du krav skulle bidra till en snabbare inkörning utav BIM?   
AE: Påverkar entreprenadformen användningen av BIM?  
P2: Hade vi vat mer utförandeentrepenader så hade vi nog ställt högre krav på BIM. 
Har du något du vill kommentera eller lägga till?



Intervjuguide 
Namn: 
Företag: HFAB
Befattning: Senior Projektledare 
Erfarenhet: 1989-2000 entreprenör 2000-2017 beställarledet 
Vad är er arbetsuppgifter:  senior projektledare 
HFAB: Mål är att ha 50% av hyresmarknaden i Halmstad, 300st lokaler 

g B B

Byggherrens roll 
AE: är ni vinstdrivande? 
HFAB: Nej vi ska bara lämna 4 % i vinst till kommunen.  
AA: Hur ser arbetet ut i era projekt idag från projekteringen till förvaltningen?   
HFAB: Det finns en rutin hur man ska arbeta. En styrelse fattar besluten på vilka 
investeringar som ska göras. Det är en styrgrupp kan man säga med en massa olika chefer. Så 
jag får ett uppdrag från min chef att nu ska vi driva etta projekterat sen kallar på jag på ett 
styrgruppsmöte där vi bestämmer vad vi ska bygga för något. Sen skapar vi projektet där vi 
följer rutiner och mallar kvalitetssystem. Sen bygger vi och lämnar över till förvaltningen. Vi 
som projektledare styr ganska mycket om vad som ska hända i projektet. Tar input från vår 
egna organisation men driver och har ansvar hela processen från första tanken till man lämnar 
nycklarna.  
AA: Men vem bestämmer entreprenadformen 
HFAB: det gör vi i styrgruppen. Men det är ju jag som tar beslutet och det baserar jag på hur 
jag ser på marknaden just då just för tillfälle, vilka förfrågningar har vi haft ute och hur 
frågade vi dem ?.  

AA: Hur sker kommunikation i projekten mellan de olika aktörerna?  
HFAB: i större projekt använder vi docsportalen, en server som vi hyr plats i, en 
projektportal. Där sker all kommunikation mellan mig och konsulterna och entreprenören. 
Inledningsvisa så har vi internt genom mail.  

Byggbranschen i behov utav förändring 
AE: Vad finns det för fördelar/nackdelar i ert sätt att arbeta idag?   
HFAB: Jag tycker fördelen, jag kommer från kommunen innan där vi var väldigt styrda i 
projekteringen utav fasta mallar och regler, det har vi inte här och det är jag väldigt glad för 
för att det är mycket lättare. Problemet när man har massa fasta mallar och instruktioner så 
blir man väldigt kostnadsdrivande, tillslut ska det vara vara ett material för att det är de bästa 
kostnadsmässigt. Det är mer flexibelt på HFAB. Vår process utvecklar hela tiden. Det finns 
saker som jag tycker saknas det  interna samarbete är lite svårt. För våra motpartner, distrikten 
kanske inte alltid fokus på det vi ska bygga utav den dagliga driften och det underhåll som 
behöver göras. Så det hade kunnat bli bättre och ha en annan kompetens i det ledet.  
Det som är bra är att vi har en struktur som vi har arbetet efter nu några år och gör att alla 
arbetar likt.  
AA: Ser du några problem i informationsöverföringen mellan olika faser att det tar 
stopp någonstans?  
HFAB: när vi startar ett projekt så tar vi fram ett program och ett projektredovisning. Det är 
ju nästan det viktigaste arbetet vi gör i början utav ett projekt. Det är ju det som bestämmer 
om vad som ska göras. Detta ska ju genomlysa hela projekttiden och om man bestämmer sig 
tidigt om vad som ska byggas så blir hela den processen mycket lättare och det är ju en fördel. 
Kommunen gör likadant nu också men det gjorde man inte innan. Man fastställer mycket 
saker innan framför allt för att hålla kolla på ekonomin. Det är lätt att man börjar med en sak 



och sen när man väl är framme så har det kostat mer än vad man tänkt sig. Men följer man 
bara det här programmet och projektplanen så ska det funka.  

AA: Anser du att ni är i behov utav en förändring?   
HFAB: Ja om man inte utvecklas så avvecklas man. Så vi måste hänga med i alla 
förändringar men sen behöver man inte stå först i kön alltid. Vi inser att digitaliseringen 
påverkar oss på alla sätt. OM man nu pratar om BIM, så måste vi se en fördel med de och i 
vilka skeden man ska använda de i. Man kan använda de i många olika skeden vad jag förstår, 
men då ska man vara mogen att ta emot den på alla dessa delarna då. Så en förändring behövs 
, men jag inte säga på vilka områden exakt. Jag kan se fördelar med vissa saker på den mässan 
jag var på precis. Man kan tex titta visuellt i en lägenhet, ska man hyra ut en lägenhet till nya 
hyresrätter, alltså ni ungdomar då. Så kanske man måste hyra ut på andra sätt. Man behöver 
kanske inte bygga visningslägenheter. Man kan köra de via webben eller 3d glasögon istället 
då. Alla är ju inte mogna för de, men det blir man ju efterhand. Det är ju självklart för många . 
Vi diskuterar ju fortfarande om vi ska skriva hyreskontrakt med digitala underskrifter.  
AA: Byggbranschen  behöver också någon förändring då ?  
HFAB: JA  

Implementering utav ny teknik 

AE: Hur ser ni på att testa nya arbetssätt och ny teknik?  
R: Ja det måste vi vara öppna för också givetvis. Ja 3 d projektering har vi hållt på med nu ett 
tag och början kanske man tyckte att det var onödigt. Efterhand system och program 
utvecklas och blir lättare så följer man ju det spåret.  
AA: Så ni tar inga onödiga risker kan man säga då ?  
HFAB: Vi provar gärna men vi väljer våra risker kan man säga. Annars kostar det bara en 
massa pengar. Ser vi ingen nytta med det så blir det svårt. Men därför så åker vi ju upp på 
dessa mötena om BIM för att förstå vad det är för något som jag inte har fattat. Så vill man ju 
se vad det är man inte har begripit. Vi har ju pratat o det här med 3d projektering och BIM rätt 
så länge. Men vi har ju inte riktigt gått hela vägen.  
AA: Så ni till egentligen att någon annan ska gå i bräschen och visa fördelarna.  
HFAB: Ja det kan man säga. Men det gäller ju bara vissa delar. Vi kanske ligger i framkant i 
många andra delar. Men just när det gäller BIM så kanske vi är lite konstruktiva. Men man 
måste som sagt följa utvecklingen. Om inte annat så ska vi som är lite äldre bytas mot yngre 
förmågor någon gång. Då måste vi ju såklart vara en attraktiv arbetsgivare och följa 
utvecklingen i tekniken. Det är såklart inte huvudsyftet med att följa tekniken men kan vara 
en del.  

AA: Vilka svårigheter upplever ni med att implementera nya arbetssätt och ny teknik? 
HFAB: Det är ju en tröghet i systemet för sig själv. Problemet som man har just nu är att man 
har för mycket att göra helt enkelt. Man kanske tar kända vägar bara för att det är enklast sen 
får man ta det andra när man hinner med. Så det gäller att man har någon som brinner för en 
fråga, då är det alltid lit enklare. Man måste se nyttan med saker och ting, en del hoppar på 
saker och ting utan att veta den egentliga nyttan med varför man gör de, bara för att man är 
teknisk förändring. Men vi vill ju vara med också, men ser man inte nyttan med det så tar man 
inte det språnget.    
Sidbrytning 
BIM 
AE: Vad är BIM för dig? 



HFAB: För mig är det helt enkelt en 3d projektering där vi använder de mest för 
kollisionskontroll och vid samgranskning. Sen vet jag ju att BIM är så mycket mer. Men just 
nu använder vi de bara till de. Om man nu kan kalla de BIM och inte bara en 3d projektering. 
Bim är ju att man ska kunna fylla på med mer information.  

AA: Hur ser BIM användandet ut hos er idag?   
HFAB: Nej vi är inte alls duktiga på de idag. Vi projekterar i 3d sen använder vi de för 
kollisioner i huvudsak. Men vi tycker fortfarande att det kostar lite för mycket både tid och 
pengar. Sen har vi ingen som kan ta emot handlingen efteråt i förvaltningen. Det kanske 
används mer när vi köper totalentreprenad då byggaren använder bim för plattbärlag och dem 
grejorna. Men det är inte vi som projekterar de då utan våran entreprenör. Vi kan ju säga de 
att vi oftast tar fram bygglovshandlingar eller förslagshandlingar. Sen är det oftast 
totalentreprenad vi köper. Vi färdig projekterar vissa projekt men i de stora projekten är det 
totalentreprenad.  

AE: om entreprenören gör en 3d modell, får ni in den efter ?  
HFAB: Ja som relationshandling och lägger i den i vårt ritningssystem och då är modellen 
med. Det vi använder sen i driften är platta 2d-ritningar. Vi köper inte städupphandlingar, 
mäter upp golvytor och sånt där, även om vi skulle kunna göra de. Det är sådana sällanköp. 
Dem uppgifterna har vi redan framme på annat sätt, Har man mätt en gång så har man alltid 
dem. Så i vår förvaltning har vi bara platta ritningar, nästa gång man behöver de är när man 
ska göra om någonting, bygga om eller till,  
AA: Du ser ingen fördel med att ha en 3d modell då?  
HFAB: Oftast när vi ska gå in i gamla byggnader och bygg nytt så får vi oftast mäta om dem 
och vi har skannat vissa byggnader också för att få dem i 3d. Så då åker vi på de. Vi behöver 
en 3d modell det märker vi för att ha kontroll på hela projekteringen.  

AA: Så ni märker nu då att det är rätt väg att gå att spara på dessa 3dmodeller och ha 
dessa efter produktionen?  
HFAB: Jo så är det har vi jättestor nytta utav och vi får denna modellen på alla nya projekt 
som vi har.  
AA: Men modellen fastnar egentligen efter produktionen?  
HFAB: Ja för det som läggs in i våra system är lägenhetsvisningar och relationsritningar och 
dessa är platta ritningar. Sen den digitala modellen ligger bara sparade. Vi har alla el, vvs, och 
byggritningar i 2d ritningar, Jag kan inte gå in i någon 3d modell och se dessa ritningar utan 
där jobbar vi mer traditionellt med 2d.  
AA: Pärmar?  
HFAB: Nej vi har faktiskt allt digitalt. En pärm skrivs ut för att besiktningsmannen ska ha 
den. 

AE: hur detaljerad är 3d modellen?  
HFAB: Inte en aning. Jag förutsätter att allt som projekterats finns med.  
AE: Men det är mest volymer?  
HFAB: Nej man kan nog inte klicka och sen får upp info om just den delen du klickat på. Du 
kan egentligen se de du ser på vår samgranskning, volymer sen ser du det exakta material i 
våra rums beskrivning.  
AA: SÅ då vet inte du om den är komplett efter ändringar och annat när ni får den efter 
utförandeskedet?  
HFAB: Nej jag får förutsätta de att den modellen vi får är komplett efter ändringar också.  
AA. Simuleringar är inget som används ?  



HFAB: Nej, det är våra konsulter som gör energiberäkningar, Behöver vi solstudier och annat 
så gör våra konsulter de men det är inget vi sparar.  
A: Sätter ni krav så föresätter ni att konsulterna löser detta ?  
HFAB : vi löser ju de självklart tsm. Men vi har några standardkrav ang hur tätt huset är, 
energiförbrukning, just nu bygger vi med 55kwh/m2.  
AA. inga LCA analyser?  
HFAB: nej,  

Ser ni BIM som ett hjälpmedel i ert dagliga arbete? 

Vilka användningsområde ser du att BIM kan göras störst nytta? 

Ser ni några fördelar med att ha en BIM-modell? 

AE: Vad krävs för att ni ska använda BIM ytterligare i er organisation?   
HFAB: se nyttan med det helt enkelt, framförallt att se någon nytta i förvaltningen. För 
handlar de bara om att ta fram 3projektering för att klä hela byggnaden med alla uppgifter och 
det inte är någon som använder informationen så är det helt onödigt. Så ser vi nytta med det i 
vårt arbete både i projekteringen eller förvaltningen och att det inte kostar onödigt mycket 
pengar så finns det ingen anledning till att ha de.  

AA: Hur ser du på BIM-användandet i framtiden?   
HFAB: jag inser ju det att det kommer bli så. Kunskapen utvecklas. För jag har varit med 
hela resan kan man säga. Förut var det specialkonsulter som man hade inne från början som 
var några tekniknördar som begrep systemet det var där man började. Kan man få till att det är  
enkelt att använda där jag själv kan flyga runt i modellen och titta på saker och ting så blir det 
ju oundvikligt till att använda BIM.  
AA: vad är nästa steg som du tror ni kommer att göra gällande BIM ?  
HFAB: Vi kanske kan nyttja de mer, men ända nyttan jag ser idag är uthyrningen kan jag 
säga. Vi kommer mer hyra ut med elektroniska signaturer och modeller som vi kan använda 
till att visa lägenheten för hyresgästen på nätet. Idag får vi köpa dyra 3d-modeller på bilder 
istället då. Men om det går att använda 3d modellen till att göra dessa bilderna så får man ju 
de gratis. Det hade varit ett sätt till att hitta lite nytta med de. Man skulle kunna ha nytta till de 
på underhållssidan också, för att man får alla uppgifterna från systemet. Men vi underhåller 
inte på det sättet, vi bytar inte taket efter taket på 25 år bara för att det ska. Man värderar hela 
tiden om det är värt att göra dessa bytena. Det är ju ändå en handpåläggning där, hade man 
gjort saker i cykler så hade man kunnat ha lite mer nytta utav de. Vi tar inte in så mycket 
uppgifter i vårat underhållssystem att vi behöver ha sån himla nytta utav de. Vi kan ju föra in 
en massor med uppgifter i projekteringen men så använder vi inte de. Men visst är modellen 
uppbyggd med alla uppgifter så är det lättare den projekteringen.  
AA: Vilken kompetens behöver er personal för att klara dessa 
arbetsuppgifter?(implementering utav ny teknik)  
HFAB: Nej det handlar ju klart i de programmen man ska arbeta. Sen tror jag det är viktigt att 
bestämma innan vilken nytta det är man är ute efter. Sen efter man vet de så får man 
bestämma vilka som behöver den utbildningen. Det kanske är något som vi ska använda den 
till så att tex husvärden behöver den utbildningen i dem programvarorna och de systemet man 
ska använda de till.  
AA. Tror du att åldern är något som gör att man halkar efter med tekniken ?  
HFAB: Jo det är de säkert och pengar. Det är ju de där med att se nyttan. Det handlar om 
teknikmognad, men det är inte bara hos oss som beställare utan även hos entreprenörerna. Det 



handlar om en mognad i hela branschen. Men nu kommer ni den yngre generationen. Det 
kommer genomsyra alla leden med tiden med teknikmognaden.  

Byggbranschens vilja att förändra 

AE: Ställer ni några krav på BIM idag?   
HFAB: Nej inte p bim projektering på det sättet. Det vi gör är en traditionell 3d projektering 
AA: kollision kontroller ?  
R: Ja och för samgranskning 
AA: Så då ställer ni de som krav?  
HFAB: Ja precis. Men nya byggnader är inte 3dprojektering några problem, det är dem äldre 
byggnaderna som det kan bli lite problem med.  
AE: oljebaserat inget alls ?  
HFAB: Nej 
AA: och 3d modellen efteråt ställer ni som krav också ?  
HFAB: Ja precis det tar vi alltid in. Vi har en cad-manual som beskriver hela hanteringen 
utav handlingar ska ske, ritningshuvud och även en relationshandlingsdel då, som beskriver 
att vi äger all det digitala materialet efteråt.  

AA: Hur skulle ni se på att införa en kravbild på BIM genom hela byggprocessen?   
HFAB: ser vi bara nyttan med det så absolut. Sen får man nog bestämma vad det är man vill 
med de. Jag kan tänka mig att börja i vissa delar, men någonting som är viktigt.  
AA: Känner ni som förvaltande byggherre något ansvar över att det är ni som ser till att 
BIM utvecklas och används mer ?  
HFAB: Ja visst har vi ett ansvar, för om vi inte beställer de så stannar marknaden upp lite 
grann. Men om man inte beställer de heller så ser man inte vilken nytta det kan göra heller.  
AA: Men det krävs att hela organisationen tillför ett nytt arbetssätt?  
HFAB: Ja precis, så är det. Om  hyresgästen får billigare på sista raden, bättre kvalité, 
snabbare process, något som förenklar i förvaltningsskedet, Då är vi korkade om vi inte 
hoppar på de.  

Vad krävs för att ni ska ställa krav på BIM? 

Tror du krav skulle bidra till en snabbare inkörning utav BIM? 

AE: Påverkar entreprenadformen användningen av BIM?  
R Ja det kan det säkert göra. Vi kräver inte från total entreprenaden att dem måste arbeta med 
3d-projektering men om dem ser nyttan med det så är det fritt fram för dem att använda de. 
En ren generalentreprenad  där vi gör alla handlingarna, då gör vi ingen bim projektering och 
då händer det ingenting.  
AA: om ni skulle haft en utförlig modell där ni kan mängda och få en mer exakt kostnad 
på vad projektet kommer att kosta. Kan du så något positivt med att använda denna i 
upphandling då ?  
HFAB:  Det är rätt , det är faktiskt ett sätt, om vi tar ut en modell och formar huset som vi vill 
ha så kan vi få ut en kalkyl på ett säkrare sätt Det kan absolut finnas en uppsida de på de.  
AA: Kn man göra detta idag ?  
HFAB: Nej men om vi projekterar och ställer kraven på att det ska 3d-projektera och sen att 
man har en som kan hjälpa till att räkna på jobbet så kan vi ju veta vad det kommer kosta 
innan upphandling  
AA: Mängda är inget ni gör ?  
HFAB: nej det gör vi inte, nej vi köper kalkyler so mvi gör 



AA: när ni bestämmer för att ni ska göra detta huset, ni använder inga typrum då ?  
HFAB: Jo men det är mest för att visa att man kan bygga på detta sättet och få uppgifter 
angående bta, boa och första grundutgifterna för den grova kalkylen. Men inga färdiga typrum 
som vi använder för att säga att det ska se ut på det här sättet i slutändan.  
AA: Rumsfunktionsprogram?  
HFAB: nej det är landstinget som håller på med sånt .  
AE: Har du något du vill kommentera eller lägga till?  
HFAB: nej, men det är kul att ni kommer och gör lite undersökningar, det är ett sätt för oss 
att vakna kan man säga.  
AE: Om förvaltningen hade sagt att dem velat ha en BIMmodell i slutet hade ni så ställt 
krav på de ?  
HFAB: ja det hade vi varit tvungna till. Tyvärr så är det för mycket fokus på den dagliga 
driften. Dem driver inte någon utvecklingsdel när det gäller byggnaden. Dem har nästan svårt 
med att ta reda på vilket typ utav hus dem vill ha även om det är dem som ska förvalta de sen. 
Historiskt sätt så har det varit vi på fastighetsutvecklingsenheten varit dem som haft mest pejl 
på marknaden och hur det ser ut. Sedan har vi föreslagit hur det kan ske. Men vi försöker att 
få förvaltarna att bli lite med drivna. VI behöver någon som vill driva fram det lite mer. Men 
anställer vi en förvaltare som har förvaltnings som arbetsbeskrivning så är det klart det han 
gör. Det handlar mer om hur vi byggt på organisationen
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Byggherrens roll 
AE: Hur ser arbetet ut i era projekt idag från projekteringen till förvaltningen?   
RF: Vi jobbar med något som heter PTS program för teknisk standard, det är vårt kravverktyg 
där vi tsm med lokalplanerare och verksamheten tar fram vad det egentligen är vad man 
behöver, vi behöver såhär många expeditioner, så här många behandlingsrum på den här 
enheten. Sen bygger man ihop dessa enheterna då så blir dessa det gemensamma kravet, det är 
sån här byggnad vi behöver. I PTS är det dels det här man kommer fram till i 
rumdelprogrammet men också de tekniska kraven men man är ganska noga med att vi tar med 
det vi kan kräva men vi ska inte leverera några lösningar, lösningar ska komma från konsulter 
och arkitekter hur sen sen gör i den specifika byggnaden. V kan ju ha krav på de olika sakerna 
men vi kan ju inte ge lösningarna och säga att det ska vara de här bjälklagen. Det är det som 
ligger till grund då sen går egentligen den här uppgiften över till konsulter och beroende på 
entreprenadform så går man olika långt då. Utförande/ generalentreprenad jobbar vi längre 
tillsammans med konsulterna med det underlag man ska bygga då. I totalentreprenaden så går 
man över i tidigare skede då totalentreprenören står för den här slut projekteringen. Som nu då 
tex har vi paternering tsm med NCC men en stor ny byggnad på sjukhuset då är man ännu 
tidigare gå och börja bygga projekten samtidigt som man projekterar. Så lite beroende på vad 
vi har för olika entreprenadformer så blir de ju att inget projekt är ju den andra likt så ibland är 
det ju ombyggnad och ibland nybyggnad, hittills har det inte varit mycket nybyggnad utan 
mycket har varit renovering där är ju lite beroende på vad man har för handlingar vad det finns 
att tillgå i digital väg. När man då tänker på ett BIM-tänk där då så har vi rum från PTSen där 
vi kan föra över information till olika CAD-verktyg som man sen kan jobba vidare med det sen 
finns ju även en tanke att vi kan ta tillbaka information från och in till våra förvaltningssystem 
från tidigare då det har varit egna stuprör här är nästa system, här är nästa system så har man 
börjat att få försöka skicka information mellan dessa system men det går ju trögt för att det är 
olika information, i kravställandet så är det en viss information som sen förädlas i 
projekteringen sen är det någon annan information som vi vill ha i slutändan i olika produkter 
eller installationer beroende på vad vi mäktar med att ta hand om i förvaltningen för där går 
man ju inte på skruv och mutter utan det är vad vi har för byggnader, plan och rum sen har vi 
då vår installationsdatabas. Installationsdatabasen är ju de vi har vår tillsyn och skötsel sånt 
vi behöver gå ut och serva, dem objekten har vi i vår installationsdatabas men tex som 
belysningar är ju inget som vi har men tex så har vi motorer som måste servas, om det är några 
filter eller om det är någon pump som sitter på den där anläggningen men om det är en 
ventilationsaggregat då så lägger vi åtgärder på dessa då tex om vi ska varje år kontrollera 
filter bla bla, så poppar dessa upp i jämna mellanrum och berättar att detta måste servas. Men 
däremot kan vi då redan från början få den informationen från våra Caddare men den 
överföringen mellan BIM-modellen och installationsdatabasen är inte enkel. Men det börjar 
komma då att man ska krava de här på rätt sätt, det beror väldigt mycket på vilka konsulter det 
är, vilka programvaror dem jobbar men. Sen är det också så att vi är inte mogna att ta emot 
informationen i digitalt format, mer än att vi får en excelllista ifyllt den kan vi läsa in den i 
vårt system.  
André: Kan ni princip plocka in lampor och annat i rumsbeskrivningarna  
RF: Menar du i vårt förvaltningssystem eller i CAdmodellen ?  
A: ni gör ju rumsbeskrivningar först i PTS  
RF: ja då ställer vi då att här ska vi har någon form utav belysning, är det några särskilda krav 
på belysningen så ställer vi dem då  
A: Men just dem sakerna tar ni då inte med i förvaltningsskedet då ?  
RF: Nej bara vissa saker vi tar med där då, för sen projekteras då elkonsulten vilken lampa 
som ska monteras upp då, men om det inte är något som ska skötas då så tas inte detta med.  



A: Principen är då att få över det som ni har fått i projekteringen till förvaltningen, men 
ni får inga 3D-modeller då kanske ?  
RF: Nej det är ju så för förr så fanns det ju bara 2D men nu börjar det komma senaste tiden 
att vi gör det i 3D, vi gör kollitionskontroller, samgranskning i 3D men det är ju mest för att 
se om det hänger fritt men hittills har vi inte fått in 3Dmodeller som vi kan få in. Vi har ju inte 
verktyg eller kunskap hos oss att vi själva ska gå in och ändra i dessa 3D modeller. Så att den 
dagen vi ska skruva ner den här lampan så går vi inte in och ändrar detta i 3D-modellen. 
Men däremot en pump som sitter någonstans, om vi går in och ändrar den då så kanske det 
finns information om vilket fabrikat pumpen är och ändrar det om pumpen skulle ändra, detta 
är i vårt fastighetssystem isåfall.10MIN  
AE: Ändrar ni då detta i CAD-modellen?  
RF: Nej det gör vi inte då, nej vi har ju inte det som krav att de ska ange fabrikat och sådana 
bitar. Utan det är ju egentligen geometrierna som vi är ute efter då. För att det är de kraven 
vi har idag då.  
Framtiden tror vi att de där objekten eller volymerna får någon form av ID då vi vet att tex 
den här pumpen har den här Idet och är kopplat till vårat fastighetssystem och där då finns 
den övriga informationen om pumpen. Men att det är den här pumpen med den här färgen och 
beställningsnumret kommer vi nog aldrig lägga in i vår CAD-modell.  
A: Hur sker kommunikation i projekten mellan de olika aktörerna?  
RF. Idag så sker det naturligtvis via mail men idag då jobbar vi med ett projektplatssystem 
där man då lägger upp dokument där man informerar alla i projektet vad som gäller men även 
våra utbytes filer mellan våra konsulter 
AE: för det används ingen BIM-modell som alla uppdaterar i ?  
RF: Nej uteslutande de projekt som utförs idag så den 3D modellen som görs idag så ritar de 
olika konsulterna i egna program sen läggs de ihop med andra ritningar iform utav en IFC fil 
som någon lägger ihop tillsammans och granskar, kollisionskontroll och sam granskning. Men 
i dags läget så använder vi inga, det finns ju program idag på marknaden olika där man kan 
köra ärendehantering  i modellerna då, men det gör vi i dagsläget inte. Förhoppningsvis så 
kommer vi dit då. Men det måste vara så att det finns personer som är drivna. Nummer ett är 
det projektledaren som förklarar hur det ser ut , dessa verktygen finns. Vi kan ju trycka på 
och säga att i det här projektet använder vi det här, men då gäller det att det finns någon som 
håller i detta och styr det vidare och att alla aktörer som är inblanda kan lämna sina 
synpunkter och alla förstår vad som ska göras, för innan har man jobbat med 2D-ritningar 
och ringat in och mailat frågor då.  
A: Man kan säga då att det är ledningen i företaget eller projektledare som bestämmer 
vad som ska vara med i projektet såklart och vilka verktyg som ska användas ?  
RF: Ja man måste bestämma uppifrån eller att en projektledare bestämmer i sitt projekt att 
det här verkar intressant, det här kör vi på.  
A: Om den projektledare ställer krav på verktyg så kanske fler följer efter?  
RF: Ja men det är svårt att ändra på. Dem tänker att såhär har dem alltid gjort innan så gör 
vi nu också  

Byggbranschen i behov utav förändring 
AE: Vad finns det för fördelar/nackdelar i ert sätt att arbeta idag? 
RF: fördelar är ju att folk är invanda vid hur vi gör det , som vi alltid har gjort  
Nackdelar är ju det att det finns teknik men som ni sa då i början att vi ligger lite efter i 
byggbranschen, det är ju inte att det saknas tekniska möjligheter , det är mer att man är sen 



på att annama dem då och inte ser nyttan för sitt projekt då . Svårigheten är ju då att varje 
byggprojekt är unikt   
A: Anser du att byggbranschen är i behov utav en förändring?  
Ja det skulle jag vilja säga för att skulle vi börja anama de här verktygen så krävs det någon 
form av förändring om hur man upphandlar, driver projekten 
När man skickar ut ett projekt för räkning då så skickar man ut en lång beskrivning tsm med 
ritningar i 2D, men de här 2D ritningar har vi ju från början ritat som en 3D-modell där man 
egentligen kan mänga allt från den här modellen men vågar inte använda denna då man inte 
vet att man ritat helt rätt och vill inte ta ansvar för detta utan ger detta ansvar till 
entreprenörer . Därför måste det till någon annan upphandlingsform  
A: Finns det något form som kan passa in på de idag ?  
RF: Det kommer idag lite andra idéer, tanken att vi ska köra detta på det projektet som vi har 
partnering. Att vi kör ett projektkontor att det kommer konsulter och sitter tillsammans och 
ritar upp byggnaden på plats. Förhoppningsvis går detta snabbare och resultat blir bättre 
23min.  
Detta är en projektmodell som kan vara lösningen och man nyttjar samma 3Dmodellen 
genom hela skedet och man inte göra massa andra extra jobb  
A: Kan man kanske använda denna 3D modellen enklare då till mängdberäkning?  
RF: Ja men man måste ju innan man projekterar bestämma sig vad man ska ha BIM-
modellen till, i alla dessa programmen så ritas det men det fuskas en del, saker som inte syns 
på 2D-ritningen synd på 3D-ritningen. Sån måste man styra upp, om man ska mängda så 
måste det finnas ett objekt att mängda på och ritas nogare, men vet inte arkitekter eller 
konstruktören om att så här ska modellen användas så kan det saknas bitar.  
Implementering utav ny teknik 

• Hur ser ni på att testa nya arbetssätt och ny teknik?
Vi är jättenyfikna, nu sitter jag på utvecklingsenheten så för egen del så vill man testa en del, 
men det är väldigt personbundet, men vissa är livrädda för förändring men vad det än är så är 
det inte bara att ändra någonting, det kan vara tex inställningar i ett CAD-program, ena 
personen klarar av de galant medans nästa person bara ”vaavav” den här knappen jag brukar 
trycka på här finns inte,” jaha nähä det går inte att byta plats på knappen”  
Personbundet så att det är svårt med förändringar, men vill man då naturligtvis så använder 
man naturligtvis de bästa sätten att arbeta efter  
AE: Varför tror du att det är så ? åldersskillnad?  
RF: nej jag tror inte de, lite naturligtvis har yngre högre acceptans på datorer men det finns 
lika många äldre som också tycker att det är spännande, personbundet.  
A: Ser ni på något sätt hur ni kan ändra de? 
Jobbar vi naturligtvis på frågorna, måste göras uppifrån, även att många kommer till mig när 
det gäller ritningar och BIM för att jag ska lösa de pga mitt arbete.30MIN 
Upphandlingsfrågor måste ändras ,mycket större grejor. Alla måste vara med på det för att 
föra arbetet med BIM framåt.  
A: Ni tar gärna risker?  
RF: vi försöker ta tag i de grejorna vi kan, vill man ta tag i sakerna så kan man de och 
möjligheter finns. Dem som styr måste vara dem som tar tag i de, även om dem rådfrågar så 
tar dem de framåt, det är svårt som enskild person att ta de framåt utan flera måste vara med  
A: Känner ni att ni ligger i framkant gentemot andra?  
RF: Inom BIM-biten svårt att säga ibland känns det som man ligger ljusår efter men ligger 
bra till gentemot andra landsting och kommuner, sen jobbar alla landsting och kommuner 
väldigt olika. Olika orginisationer, arbetsätt. Alla jobbar med olika saker, fokus på olika 
saker. 

• Vilka svårigheter upplever ni med att implementera nya arbetssätt och ny teknik?



BIM 

• Vad är BIM för dig?
Vi på regionsfastigheter har sagt att det är informations överföring mellan olika system och
egentligen inte bara enbart informationen som finns i Bim-modellen/ cadmodellen alla info
som snurrar i hela cykeln från tidigt skede(krav) projektering, bygge, förvaltning, den info som
skapas där. Sen är det en omöjlig fråga, alla svarar olika , bara man använder informationen
• Hur ser BIM användandet ut hos er idag? 

RF :Konkret exempel, skicka kravspecifikation från PTS till cad program, vi använder de 
idag när vi ska ta ut ytor från modellen med ft2x till förvaltningssystem, men naturligtvis ska 
man bara behöva trycka på knappen och det ska ske automatiskt men det är ju en manuell 
process med hjälp utav filöverföring, men det gör att vi kopplar ihop cadmodellen med vårt 
förvaltningssystem, det som står här står likadant i andra systemet, om vi ska byta namn på 
rummet så som numer/yta så ritar vi de på ritningen och sedan skickar över det till vårt 
förvaltningssystem, vi ändrar inte rakt i förvaltningssystemet. I alla vårdrelaterade byggnader 
så ritar vi modellen i Revit- modellen för detta systemet dels för projekteringen men även för 
ytor som vi skickar över till LANDLORD, om vi uppdaterar namn, yta, slår ut en vägg så 
uppdaterar vi i revit för att sedan skicka in det i landlord igen så att det finns en överens 
överstämmelse mellan landlord och ritningen.  i ritar olymer med kra  pa littra id  
B AB-kod  ljud o h brandklass  agra andra kra  pa information i objekte n har i inte t e  
material  fabrikat m m  

a det gar ju bra att an anda for t e  mangdning  

AE: Inte för visualisering i projekteringsfasen?  
:I Projekten så använder man de naturligtvis  för sakgranskning, kollision.  Visualisering 

används både för 3d och 2D men det är ganska nytt de där så där försöker vi hitta ett bra 
metoder. Just nu håller man på med en solibrimodell, men det är ju inte så enkelt att åka runt i 
en såda för en enskild person utan det har skett i grupp där någon har rattat runt.  
AE: använder man de då för att åka runt och se så att det blivit rätt?  
RF: ja det gör man för att förmedla info till verksamheten, för att underlätta förståelsen för 
färdig byggnad. Där gäller det i projekten att vi kravar fram det. Vi har ju även i den här 
PTSEN typrum tex ett konferensrum, toa, dem typrummen är ju bara ungefärliga mått. 
Typenrummen kan man ta med sig ut för att visa, såhär kommer det se ungefärligt se ut. Då 
man i tidigt skede diskutera med brukar hur dem vill ha de. Men det gäller ju att man vid en 
visualisering fokuserar på rätt grejer  
A: fungerar det så att man kan skicka 10 typrumarkitekten ,se till att det får plats i 
denna modellen  
RF:Ja det är ju så att man dessa typrummen tillsammans och skickar, typrummen har redan 
färdiga krav i sig. Interna diskussioner om hur mycket ett typrum ska visa för arktekten då 
arkitekten ska komma på lösningar själva, beställaren ska bara förklara funktionen. Det är 
skillnad på rumssepcen och de här färdiga paketen  
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