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Abstract 

 

Abstract 
Purpose: New working methods are demanded as there is an increasing digitalization 
needed amongst the facility management industry. The information needs to be 
searchable and accessible for the user. To get the result wanted a reciprocally approach, 
that describe where and how the information should be managed, is required. In this 
case, the tool needed to get the desirable result is considered to be BIM. There are 
difficulties to understand the true opportunities and effects of using BIM, within the 
facility management industry, as well as where it can be used.  

The aim of this study is to examine how facility management corporations have chosen 
to invest in the implementation of BIM, as well how they contemplate on the use of 
BIM in the aspect of management.   

Method: Three methods were used to complete this study. In order to complete the 
theoretical framework a literature study was used. Furthermore an observation study 
was performed to get a wider perspective in how BIM is used in the management stage. 
Finally semi structured interviews were performed to obtain an ingoing perspective in 
how BIM contributes to the property management business.  

Findings: The outcome of the study indicates that the facility management business 
interpreters BIM differently. As a result the outlook of how BIM should be 
implemented, used and performed differs. The functions mentioned in the survey were; 
operation and maintenance, streamlining of work methods, optimizing premises, 
reducing environmental impact, increased security as well as the opportunity to 
visualize and analyze the buildings. All the respondents had a positive attitude towards 
using BIM and saw a value in implementing BIM in the companies.  

Implications: The study indicates that there are difficulties with the implication of BIM 
as the idea of BIM does not have a distinct definition, this may cause communication 
difficulties within the companies, as well as externally between the operators and their 
work stages.  

A distinctive definition of what BIM means, together with the strategies and ambitions 
within the companies could contribute to a simpler implementation of BIM at 
management stage.   

Limitations: The survey has been delimited to only interviewing facility management 
business, which have been consciously chosen to invest in implementing BIM. The 
survey does not take into account the dilemma of transferring information between BIM 
and the databases of the facility managements.  

Keywords: BIM, property management, facility management, implementation, 
digitalization and application areas. 

  

 



Begrepplista 

Sammanfattning 
Syfte: Byggbranschens behov av digitalisering ökar och kräver nya arbetsmetoder. 
Byggnadsinformationen behöver vara sök- och nåbar oberoende vart användaren 
befinner sig. För att göra det möjligt behövs ett gemensamt tillvägagångsätt och system 
som beskriver var och hur informationen ska hanteras. Det hjälpverktyg som anses vara 
mest användbart är BIM. Det finns svårigheter med att förstå vilka möjligheter och 
effekter som BIM kan bidra med i förvaltningsskedet samt i vilka delar i förvaltningen 
som BIM kan nyttjas. Målet med studien är att undersöka hur fastighetsförvaltande 
företag, som medvetet har valt att satsa på implementering av BIM i 
fastighetsförvaltningsfasen, ser på BIM-användning i förvaltningsskedet.  

Metod: De valda metoderna var litteraturstudie för att bygga upp studiens teoretiska 
ramverk, observationsstudie för att få ett bredare perspektiv om hur BIM används i 
förvaltning och semistrukturerade intervjuer med fem olika förvaltningsföretag. För att 
få ett mer ingående perspektiv på hur förvaltande företag jobbar med BIM. 

Resultat: Studiens resultat tyder på att fastighetsförvaltande företag ser olika på 
betydelsen av BIM, vilket även medför en delad syn på hur implementering av BIM ska 
utföras samt inom vilka användningsområden BIM kan nyttjas i. De 
användningsområden som nämndes var drift och underhåll, effektivisering av 
arbetssätt, lokaloptimering, minskning av miljöpåverkan, öka säkerheten och 
möjligheten att kunna visualisera och analysera fastigheterna. Samtliga respondenter 
var positiva och ser ett mervärde i att implementera BIM i deras verksamhet. 

Konsekvenser: Studien indikerar på att det finns en svårighet med att implementera 
BIM, då begreppet inte har en entydig definition. Detta skapar 
kommunikationssvårigheter både internt på företagen men även externt mellan de olika 
aktörerna och skedena. Vidare tyder studien på att företag som satsar på implementering 
av BIM anser att det är viktigt att följa med i den digitala utvecklingen.  

En tydlig definition på vad BIM innebär tillsammans med strategier och ambitioner 
inom företagen skulle kunna bidra till en enklare implementering av BIM i 
förvaltningsskedet. 

Begränsningar: Arbetet har avgränsats till att endast intervjua fastighetsförvaltande 
företag som medvetet valt att satsa på att implementera BIM. Studien tar heller inte 
hänsyn till problemet med informationsöverföringen mellan BIM- och 
förvaltningsdatabaser.  

Nyckelord: BIM, fastighetsförvaltning, implementering, digitalisering och 
användningsområden. 
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Begrepplista 
IOT - Internet of Things 
 
Livscykelperspektiv – Ett helhetsperspektiv av byggnadens  
miljöpåverkan under hela livstiden, från projektering till rivning och återvinning 
 
BIM - Byggnadsinformationsmodellering 
 
Landlord – Fastighetssystem utvecklat av Symetri
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1 Inledning 
Detta är ett examensarbete inom högskoleingenjörsprogrammet i Byggnadsteknik med 
inriktning på byggnadsutformning med arkitektur på Tekniska Högskolan i Jönköping. 
Arbetet omfattar 15 högskolepoäng och genomfördes under vårterminen 2018 i 
samarbete med Convergo AB och SISAB.  

1.1 Bakgrund 
Bygg- och fastighetsbranschen har blivit alltmer komplex och står inför stora 
utmaningar (Boverket, 2016). Några av förvaltningsbranschens utmaningar är ny teknik 
och krav på byggnaders miljöprestanda (Talomo & Bonanomi, 2015).  

Traditionellt är en förvaltares dagliga verksamhet beroende av pappersbaserade 
anläggningsritningar samt personliga uppskattningar utifrån tillgänglig information, 
vilket varken är effektivt eller produktivt (Nical & Wodynski, 2016). Enligt Eadie, 
Browne, Odeyinka, McKeown och McNiff (2013) förväntas användandet av 
byggnadsinformationsmodellering, BIM, i fastighetsförvaltning öka. Orsaken till den 
ökade BIM-användningen är att det ofta ställs som ett krav i upphandlingar. Studien 
visade även på att över hälften av de tillfrågade antingen redan använder eller planerar 
att använda sig av BIM i förvaltningsskedet. 

BIM är en framväxande och fokuserande teknik som kan utnyttjas för att förbättra 
prestationsförmågan och produktiviteten i projektering-, produktion-, drift- och 
underhållsprocessen (Love, Simpson, Hill & Standing, 2013). BIM har länge varit en 
del av projekteringsprocessen, men tycks ha stannat där och inte följt med till 
förvaltningsskedet. Detta anses vara en viktig orsak till att BIM är mindre utforskat i 
förvaltningsprocessen än andra delar i en byggnads livscykel (Kassem, Kelly, Dawood, 
Serginson & Lockley, 2015).  

Implementering av BIM går generellt långsamt i en organisation med anledning av en 
kombination av ovilja att förändra sig samt kunskapsbrist bland personal (Jacobsson & 
Linderoth, 2012). Anledningarna till att implementera BIM i förvaltningsskedet är 
många. Behovet beskrivs på följande sätt: 

För att åstadkomma ett hållbart samhällsbyggande krävs effektiv 
informationshantering. BIM är av strategisk betydelse för utveckling av effektivare 
metoder att skapa, samordna och dela information om den byggda miljön, såväl i 

projektering och byggande som i förvaltningen. (Ekholm, Blom, Eckerberg, Löwnertz 
& Tarandi, 2013, s.6) 

Det är viktigt att användandet av BIM i förvaltningen ökar för att kunna effektivisera 
bygg- och fastighetsbranschen (Parsanezhad & Dimyadi, 2014). Eftersom den största 
delen av en byggnads livscykelkostnad är relaterad till förvaltningsskedet (Love et al, 
2013).  

1.2 Problembeskrivning 
Branschens behov av digitalisering ökar hela tiden, framför allt när det gäller hantering 
av information. Informationen behöver vara sök- och nåbar oberoende vart användaren 
befinner sig, vilket medför att större krav behöver ställas på hur och var information 
ska hanteras. Ett gemensamt tillvägagångssätt och system behövs för att göra det 
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möjligt för användaren att ha tillgång till information (Bjälnes & Sveriges kommuner 
och landsting, 2016). 

Det finns svårigheter med att förstå vilka möjligheter och effekter BIM kan bidra med 
i förvaltningsskedet samt i vilken del i förvaltningen som BIM kan nyttjas (Becerik-
Gerber, Jazizadeh, Li & Calis, 2012).  Enligt Eadie et al. (2013) är orsakerna till varför 
BIM inte används på grund av brist på bland annat kompetens inom projektgruppen och 
organisationen, litet kundbehov, kulturellt motstånd, investeringskostnad, svårigheter 
att se fördelar med att använda BIM i förvaltningen och juridiska skäl kring ägarrätt. 
Detta bekräftas även av Pärn, Edwards och Sing (2017). Ytterligare ett problem som 
uppmärksammats är att det saknas effektiva BIM-genomförandeplaner som beskriver 
hur implementering av BIM i förvaltningsskedet ska genomföras. Vilket anses vara en 
viktig del till varför inte fler fastighetsförvaltande företag redan implementerat BIM 
(Yu-Cheng, Yen-Pei, Wang-Ting & Chia-Chun, 2016). 

Eadie et al. (2013) studie visar att förvaltningsskedet är en av de aktörerna som har mest 
nytta av BIM och därför finns det stor potential i att implementera BIM i 
förvaltningsfasen. De organisationer som redan har implementerat BIM är nöjda med 
resultatet, men anser att det går snabbare i vissa förvaltningsområden än andra (Becerik-
Gerber et al. 2012).   
   
Trots att forskning visar på tydliga fördelar med att använda sig av BIM i 
förvaltningsskedet är användandet inte utbrett. Liu och Issas (2013) studie visade att 
personer som var insatta i BIM var mer benägna att svara på frågor om BIM. 
Svarsfrekvensen var låg hos personer som jobbar i fastighetsbranschen, detta 
förklarades med att anställda i förvaltningen inte förstod innebörden av BIM och därför 
undvek att svara på frågorna.  

1.3 Mål och frågeställningar 
Målet med studien är att undersöka hur fastighetsförvaltande företag ser på BIM-
användningen i förvaltningsskedet. Studien inriktar sig mot företag som medvetet har 
valt att satsa på implementering av BIM i fastighetsförvaltning. 

Frågeställningar:   

• Vad innebär BIM i förvaltningsskedet utifrån fastighetsförvaltande 
företagsperspektiv?  

• Varför väljer fastighetsförvaltande företag att implementera BIM i 
förvaltningsskedet?  

• Inom vilka användningsområden planerar fastighetsförvaltande företag att 
använda BIM? 

1.4 Avgränsningar 
Studien är avgränsad till att endast intervjua fastighetsförvaltande företag i Sverige som 
satsar på att implementera BIM i förvaltningsskedet. Arbetet tar heller inte hänsyn till 
problemet med informationsöverföringen mellan BIM- och förvaltningsdatabaser.  
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1.5 Disposition 
Figur 1 nedan redovisar rapportens uppbyggnad med dess övergripande information. 

Figurer 1, rapportens disposition. 

•Dettta kaptitel ger en kort introduktion till ämnet och det problem
som ska undersökas1. Inledning

•Detta kapitel beskriver arbetets undersökningsstrategi samt de valda
vetenskapliga metoder som använts för att uppnå målet

2. Metod och
genomförande

•I detta kapitel beskrivs de relevanta teorier som utgör den
vetenskapliga grunden för att besvara frågeställningarna3. Teoretiskt ramverk

•Kapitlet avser empirisk data som erhållits under studiens gång4. Empiri

•I detta kapitel besvaras frågeställningarna genom att koppla samman
de teoretiska ramverket med den samlade empirin5. Analys och resultat

•Kapitlet diskuterar arbetet i sin helhet och föreslår vidare forskning
kring område

6. Diskussion och
slutsats
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2 Metod och genomförande 
Kapitlet beskriver arbetets undersökningsstrategi samt de valda vetenskapliga metoder 
som använts för att uppnå målet. En översiktlig bild av studiens arbetsgång, 
genomförande och beskrivning av empiriinsamlingsmetod ges. Avslutningsvis 
diskuteras även arbetets trovärdighet med utgångspunkt i metodvalen. 

2.1 Undersökningsstrategi 
För att besvara frågeställningarna används en kvalitativ forskningsmetod i form av 
litteraturstudie, observationsstudie och semistrukturerade intervjuer. Enligt NE (2008) 
används kvalitativa studier för att skapa en helhetsbild av det som undersöks, genom 
att forskaren både samlar och analyserar data i interaktion. Empirin till studien samlades 
in genom en observationsstudie och intervjuer på Akademiska Hus, Göteborgs Stad 
lokalförvaltning, Regionsfastigheter Region Jönköpings län, SISAB samt Vasakronan.  

2.2 Koppling mellan frågeställningar och metoder för 
datainsamling 

Frågeställningarna besvaras med hjälp av semistrukturerade intervjuer, observationer 
och litteraturstudie. Figur 2, nedan visar kopplingen mellan frågeställningarna och de 
valda metoderna. 

 

Figur 2, koppling mellan metod och frågeställningar. 

2.3 Valda metoder för datainsamling  
De valda metoderna för studiens datainsamling är litteraturstudie, observationsstudie 
och intervjuer.  

2.3.1 Litteraturstudie 
En litteraturstudie identifierar vad som har publicerats inom det valda området, vilken 
kunskap som finns samt hur det kan användas för att visa hur empirin bygger vidare på 
kunskapen inom arbetet (Blomkvist & Hallin, 2014). Litteraturstudier har också en 
viktig funktion i att erhålla förståelse, att formulera problemområde och avgränsningar 
(Patel & Davidson, 2011).  

2.3.2 Observationsstudie  
Observationsmetoden är en av de främsta teknikerna för att erhålla information om 
omgivningen. Metoden kan förslagsvis användas för att komplettera den information 

Vad innebär BIM i förvaltningsskedet 
utifrån fastighetsförvaltande 

företagsperspektiv? 

Varför väljer fastighetsförvaltande 
företag att implementera BIM i 

förvaltningsskedet? 

Inom vilka användningsområden 
planerar fastighetsförvaltande företag att 

använda BIM? 

Litteraturstudie 

Observationsstudie 

Intervjuer 
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som samlats in genom andra tekniker. En observation bör vara systematiskt planerad 
och informationen måste registreras systematiskt. Där observeras beteende och 
skeenden i ett naturligt sammanhang (Patel & Davidson, 2011).  

2.3.3 Intervjuer 
Intervjuer är en vanlig metod för att samla in information. Innan intervjuerna genomförs 
är det viktigt att reflektera över frågornas grad av standardisering och strukturering då 
graden påverkar vilken typ av resultat som erhålls. För att genomföra en kvalitativ 
analys av resultaten rekommenderas frågor med både låg grad av standardisering och 
strukturering (Patel & Davidson, 2011). Ett bra sätt att förhålla sig till den låga graden 
av standardisering och strukturering är att använda sig av semistrukturerade frågor. 
Semistrukturerade intervjuer genomförs ofta med en uppsättning av allmänt 
formulerade frågor, där både frågeföljden och följdfrågorna kan variera och där 
respondenten har stor frihet att själv utforma svaren. Genom att använda sig av ett 
specifikt urval är det möjligt att skapa en samhörighet mellan frågeställningar och urval 
(Bryman, 2011). 

2.4 Arbetsgång  
I detta kapitel beskrivs tillvägagångssättet för datainsamlingen. Under arbetsprocessen 
har regelbundna möten med handledaren hållits för att försäkra att arbetet följt studiens 
tidplan, se figur 3.  

Figur 3, studiens arbetsgång.  
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2.4.1 Litteraturstudie 
I litteraturstudien användes flera olika databaser för att få en djupare kunskap kring 
området BIM i förvaltning. Databaserna som användes var i första hand Scopus och 
Primo. De forskningspublikationer som ansågs vara relevanta och inte gick att få direkt 
tillgång till hämtades antingen från Google Scholar eller fjärrlånades från 
Högskolebiblioteket i Jönköping. Från dem vetenskapliga artiklarna som varit relevanta 
för studien har väsentlig forskningspublikation tagits direkt från referenslistan. 
Sökorden har varit på engelska för att få maximalt antal träffar. Tabell 1 redovisar de 
sökord som användes för att belysa forskningsläget, sökningarna utfördes under 
februari och mars 2018. De rödmarkerade sökorden hade för många träffar och därför 
gjordes mer detaljerade sökningar. För att få en bild av hur BIM används i Sverige har 
författarna även sökt på BIM Alliance och Sveriges kommuner och landstings hemsida 
efter rapporter om BIM.  

Tabell 1, visar vilka sökord som användes i litteratursökningen. 

 
Genom att läsa inledning, diskussion och slutsats i de träffbara publikationerna erhölls 
en översiktlig bild om innehållet, vilket låg till grund för om publikationen skulle 
granskas djupare.  

2.4.2  Observationsstudie 
I denna studie genomfördes en observationsstudie i form av en workshop genom 
företaget SISAB med temat informationshantering i fastighetsorganisationer. 
Workshopen bestod av föreläsningar och diskussion kring strategier för digitalisering 
och utveckling av informationshantering under hela byggnadens livscykel. Där flera 
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fastighetsorganisationer och några av Sveriges toppexperter inom BIM och 
informationshantering deltog. Syftet med observationsstudien var att få ett bredare 
perspektiv om hur olika ledande företag i dagsläget använder sig av BIM i förvaltning. 

2.4.3 Intervjuer 
Intervjuer genomfördes tillsammans med fem förvaltningsföretag som befinner sig på 
olika mognadsnivåer av implementering av BIM. De företag som intervjuades var 
Akademiska hus, Göteborgs Stads lokalförvaltning, Regionsfastigheter Region 
Jönköpings län, SISAB och Vasakronan. Semistrukturerade intervjuer genomfördes 
med ett standardiserat frågeformulär. För att få en god uppfattning av respondenternas 
kunskap och åsikter ställdes öppna frågor.  

Båda författarna närvarade under samtliga intervjuer och för att inte missa betydelsefull 
information spelades alla intervjuer in efter respondenternas godkännande. Intervjuerna 
sammanställdes utifrån ljudinspelningarna och skickades till respektive respondent för 
att ge dem en chans att komplettera intervjun. 

2.5 Trovärdighet 
Trovärdigheten av en studie kan redogöras genom medvetenhet om validitet och 
reliabilitet. Enligt Patel och Davidson (2011) erhålls god validitet genom att undersöka 
det som avses att undersökas. Detta går att uppnå genom att studiens använda teori även 
tillämpas i analysen eller att syftet överensstämmer med val av datainsamlingsmetod 
(Blomkvist & Hallin, 2014). Validiteten i studien kommer att styrkas genom 
kommunikativ validitet som innebär att forskare och de deltagande personerna i studien 
kommer att kunna ta del av resultaten (Patel & Davidson, 2011). För att ytterligare 
styrka validiteten presenteras alla sökord och majoriteten av de vetenskapliga artiklarna 
som används i studien är från 2012 eller senare.  

Graden av reliabilitet står i förhållande till metoden som används och att den genomförs 
på ett tillförlitligt sätt (Patel & Davidson, 2011). För att uppnå reliabilitet i studien 
kommer båda skribenterna att närvara vid intervjuerna för att säkerställa att båda tar del 
av samma information. Intervjuerna kommer även att spelas in och transkriberas för att 
studien i framtiden skall kunna replikeras. 
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3 Teoretiskt ramverk  
I detta kapitel beskrivs de relevanta teorier som är utgör den vetenskapliga grunden för 
att besvara frågeställningarna samt uppnå studiens mål.  

3.1 Koppling mellan frågeställningar och teori 
Sambandet mellan frågeställningar och teori illustreras i figur 4. 

 
 
Figur 4, koppling mellan frågeställningar och teori.  

3.2 Byggnadsinformationsmodellering, BIM  
Begreppet BIM är ett omtalat ämne som definieras på många olika sätt. Autodesk 
skapade begreppet redan år 2002 och beskrev det då som en obruten 
informationsprocess genom hela byggnadens livscykel. Vidare beskrivs BIM som en 
byggnadsfunktion som genom dess flöde av information kan skapa ett mervärde genom 
alla skeden, från design till förvaltning och till slut rivning och återvinning. Begreppet 
anses vara levande som mognar i förhållande till byggbranschens digitala utveckling 
(Thydell & Sveriges kommuner och landsting, 2017). 

En annan definition av begreppet BIM är att det ses som både en teknik och process. 
Den tekniska delen ska fungera som ett hjälpmedel för att visualisera och stimulera en 
byggnad. Utifrån de tekniska perspektiven ska byggnadsinformationsmodellen fungera 
som en projektsimulering som innehåller 3D-modeller med all nödvändig information 
kopplad till byggnadsprocessens alla skeden. Processkomponenten ska möjliggöra ett 
nära samarbete och stimulera integration mellan de olika aktörerna i ett projekt. Genom 
en virtuell process som inkluderar alla aspekter, discipliner och system i en modell, 
vilket öppnar möjligheter för ett mer exakt samarbete och effektivitet mellan de olika 
inblandade aktörerna (Azhar, Khalfan & Maqsood, 2012).  

Ytterligare en definition på BIM-begreppet är att det är en databas som beskriver hela 
byggnadens livscykel genom en 3D-funktion som är en viktig del av BIM (Reddy, 
2011). Reddy (2011) definierar BIM på följande sätt: 

 Bim skapar en databas som innehåller ett datalager som kan användas för ändamål 
som varierar från analys och benchmarking till underhåll och hantering av 

byggnader. (Reddy, 2011, s.36) 

Vad innebär BIM i förvaltningsskedet 
utifrån fastighetsförvaltande 

företagsperspektiv? 

Varför väljer fastighetsförvaltande 
företag att implementera BIM i 

förvaltningsskedet? 

Inom vilka användningsområden 
planerar fastighetsförvaltande företag att 

använda BIM? 

FRÅGESTÄLLNINGAR TEORIAVSNITT 

BIM 

Fastighetsförvaltning 

BIM i 
fastighetsförvaltning 
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Länder som ligger i framkant i BIM-användningen är USA, Storbritannien, Tyskland, 
Norge, Finland och Danmark (Thydell & Sveriges kommuner och landsting, 2017). I 
Storbritannien är det sedan 2016 obligatoriskt att använda sig av BIM i offentliga 
projekt.  Det innebär att branschen tvingas att använda BIM i alla skedena och därmed 
även i förvaltningsskedet (Bjälnes & Sveriges kommuner och landsting, 2016). I 
Sverige finns det inga nationella krav på BIM-användning i förvaltningsfasen, däremot 
har stora offentliga förvaltare såsom Trafikverket, Vasakronan och Akademiska Hus 
sedan länge haft tydliga krav på BIM (Thydell & Sveriges kommuner och landsting, 
2017). En ideell förening i Sverige som aktivt arbetar med att implementera BIM i 
byggprocessen är BIM Alliance Sweden. Föreningens syfte är att samla medlemmar 
samt deras resurser för att bidra till en vidareutveckling av BIM-användningen (BIM 
Alliance Sweden, u.å). 

En utmaning är att det saknas lagstiftning/regelverk, standarder som utjämnar 
avstånden mellan ny teknik och den traditionella verksamheten. Det kan medföra 
svårigheter för myndigheter att hantera byggrelaterade juridiska processer där BIM 
används. Trots detta betonas det att en god servicepotential kan uppnås gentemot 
organisationens löpande verksamhet genom att använda sig av BIM-modeller som kan 
skapa olika typer av visualiseringar och redovisningar (Thydell & Sveriges kommuner 
och landsting, 2017). 

3.2.1 Implementering av BIM - BIM-trappan 
Ett sätt att värdera organisationens implementeringsgrad är att använda sig utav BIM-
trappan, se figur 5.  Processen kan ses som en trappa där varje steg förädlar kvaliteten i 
de tidigare stegen. BIM-trappan består utav fyra mognadsnivåer, där noll-nivån 
representerar de traditionella arbetssättet med pappersritningar (Thydell & Sveriges 
kommuner och landsting, 2017).  

Figur 5, BIM-trappan (Thydell & Sveriges kommuner och landsting, 2017). 
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I nivå ett användes 2D-CAD kompletterat med färger och lager som informationsutbyte 
mellan de olika aktörerna. Detta kan antingen ske genom elektroniska meddelanden 
eller pappersformat. Nivå två innebär att en grundläggande 3D-uppbyggnad kopplas 
samman med en enkel form av objektbaserad CAD-miljö. BIM-informationen som 
delas mellan aktörerna sker oftast via olika typer av exporter och importer. Nivå tre 
betyder att en optimal integrerad informationsprocess uppnås, vilket innebär att data är 
tillgänglig och återkopplande mellan alla de olika processerna och aktörerna. I nivån är 
alla aktörerna i byggprocessen medvetna om behovet av efterleveranser och förvaltande 
BIM-information (Thydell & Sveriges kommuner och landsting, 2017). 

3.3 Fastighetsförvaltning 
Förvaltningsskedet beskrivs som en komplex och väldigt omfattande process där flera 
aktörer är involverade (Lu, Chen, Lee & Zhao, 2018). Fastighetsförvaltning innebär 
uppdatering, service och underhåll av en byggnad under hela livscykeln. Traditionellt 
sätt arbetar förvaltningen utifrån en samling av byggda ritningar, beroende på 
byggnadens ålder och antalet hyresgäster avviker noggrannheten på ritningarna (Reddy, 
2011). Beslut om underhållsrelaterade uppgifter tas vanligtvis baserat på ritningar, 
inspektionsposter och avkänningsdata. Informationen är ritningsbaserad vilket gör 
bearbetningen ineffektiv och tidskrävande (Motamedi, Hammad & Asen, 2014). 
Förvaltningsverksamheten sker i ett snabbt tempo med många utmaningar, vilket 
medför att det generellt är svårt att hålla informationen uppdaterad och därmed uppstår 
svårigheter med att producera rapporter samt fastställa välgrundade beslut (Bjälnes & 
Sveriges kommuner och landsting, 2016). 

Enligt Bjälnes & Sveriges kommuner och landsting (2016), kan fastighetsförvaltningen 
delas upp i sex delar, se figur 6.  

Figur 6, fastighetsförvaltning sex delar. 

Strategisk fastighetsförvaltning avser den långsiktiga planeringen som ligger till 
grund för den strukturerade och strategiska styrningen. Följande verksamheter 
som ingår; portföljförvaltning, strategisk byggnadsplanering, 
transaktionsstyrning, hyresadministration, faktura och uppföljningsunderlag 
samt LCC-beräkningar (livscykelkostnadsberäkningar). I drift och underhåll ligger 
fokus på att upprätthålla väsentliga tillgångar i en byggnad under hela livscykeln. 
Några funktioner inom kategorin är; garantihantering, förebyggande- och 
felavhjälpande underhåll samt nyckeladministration. Projekt avser främst ny- och 
ombyggnation med fokus på att organisera och strukturera projektdata samt 
arbetsflöden. Funktioner som ingår är exempelvis budget, tidsplanering och 
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projektplan. Den fjärde kategorin, resurshantering, avser effektiv planering av 
resurser och planerad service.  Personalresurser, utrustning och 
resursoptimering är några av funktionerna inom kategorin. Näst sista kategorin 
är arbetsplats där ingår exempelvis lokaloptimering, flytthantering samt 
objektinformation och instruktioner. Sista kategorin, miljö och energi avser 
exempelvis energiuppföljning, vattenförbrukning, avfallshantering och 
miljöoptimering (Bjälnes & Sveriges kommuner och landsting, 2016). 

3.4 BIM i fastighetsförvaltning 
En BIM-modell innehåller information och data som samlats under hela byggnadens 
livscykel.  En fördel med att använda BIM i förvaltningsfasen, är att samma information 
finns tillgänglig i en enda elektronisk fil. Vilket gör förvaltarnas arbete mer effektivt, 
då de inte behöver leta igenom flera olika pappershögar/pärmar (Azhar et al, 2012). 
Ytterligare en fördel är att all information i en BIM-modell är sammankopplad, vilket 
innebär att om en ändring görs i modellen kommer tillhörande handlingar att ändras 
därefter (Thydell & Sveriges kommuner och landsting, 2017). 

Många forskare indikerar på att BIM kan användas i viktiga förvaltningsområden såsom 
rumsökning, energioptimering, felrapportering, förbättring av underhållsplanering samt 
lokalisering av objekt och byggnadselement (Thydell & Sveriges kommuner och 
landsting, 2017; Kassem et al, 2015; Azhar et al, 2012; Ghejsari, Goodman, Schmidt, 
Williams & Irizarry, 2014). Detta kan i sin tur medföra möjligheten att spara tid på att 
lokalisera rätt information, enklare fatta mer grundade beslut om drift- och underhålls 
arbeten, reducering av svarstider och mer detaljerade kunskaper om de aktuella 
byggnaderna (Orr, Shen, Juneja, Snodgrass & Hyunjoo, 2014; Kassem et al, 2015). 
Enligt Motamedi (2014) har BIM även potential att förbättra kvaliteten i 
förvaltningsfasen genom att visualisera informationen som har utvecklas under hela 
byggnadens livscykel.  

En BIM-modell ger möjligheten att koppla ihop de olika objekten med leverantörernas 
information (Kassem et al, 2015). Det ger förvaltarna all information om en produkt, 
såsom produktens livscykel, underhållskontroller och ersättningskostnader, genom att 
endast klicka på det objektet i BIM-modellen (Azhar et al, 2012). Reddy (2011) intygar 
ovanstående på följande sätt: 

Med BIM-databasen är informationen om en utrustning bara ett klick bort. (Reddy, 
2011, s.66) 

Forskning indikerar även på att en BIM-modell som har utvecklats under design- och 
produktionsfasen inte omfattar den betydelserika information som förvaltningen 
behöver vid överlämningsfasen. Samtidigt visar ny forskning att informationen i BIM-
modellen inte nyttjas fullt ut i förvaltningsfasen, vilket innebär att möjligheten att 
förbättra byggnadens prestanda begränsas (Pärn & Edwards, 2017). Byggbranschen har 
svårt att möta de behov som ägaren har, mycket har att göra med begränsningar i 
programvarorna både när det kommer till funktion och kommunikation samt att det 
finns flera olika standarder (Reddy, 2011).  

Förvaltningen underskattas ofta av andra aktörer vilket gör att kommunikationen med 
förvaltare i projekteringsskedet ofta uteblir (Nicał & Wodyński, 2016; Kassem et al, 
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2015). Genom att involvera den aktuella förvaltande organisationen i de tidiga skedena 
kan information som är betydelsefull i förvaltningsskedet identifieras. Detta skulle 
kunna förbättra presentationsförmågan av operationer och underhållsarbeten och 
dessutom skulle BIM implementeringen underlättas (Lin, Chen, Huang & Hong, 2016; 
Pishdad-Bozorgi, Gao, Eastman & self, 2018; Liu & Issa, 2016).  

Det finns svårigheter med att värdera effekterna av användning av BIM. De ekonomiska 
vinsterna är utspridda över hela byggnadens livscykel, vilket medför att det inte går att 
se vinsterna direkt, utan först flera år senare (Svenska Byggbranschens 
utvecklingsfond, 2013). Det finns även svårigheter med kommunikation både internt på 
företagen och mellan de involverade aktörerna. Inom organisationerna är det främsta 
problemet att det saknas en dialog om BIM:s fördelar, vilket gör att många inte ser 
fördelarna med att implementera BIM. Därmed uppstår en ovilja att förändra 
arbetssättet bland de anställda som ofta är kopplat till oviljan att acceptera nya processer 
och teknik. Vidare omständigheter som kan försvåra implementeringen av BIM är bland 
annat oklara roller, brist på kunskaper och ansvarsområden gällande BIM-modeller 
(Nicał & Wodyński, 2016; Kassem et al, 2015; Ghejsari et al, 2014). Ytterligare en 
utmaning är att bibehålla en BIM-modell uppdaterad, då det krävs både färdigheter och 
kunskaper inom området (Kassem et al, 2015).  

Ägarna har svårt att veta hur planering och implementering av BIM i förvaltningsskedet 
ska gå till, då det varken finns några formulerade planer och strategier (Lin et al, 2016). 
Bristande insikt om vad BIM i förvaltning egentligen är medför att många 
organisationer fortfarande upplever det svårt att motivera anställda och chefer att 
fokusera på BIM-implementering (Thydell & Sveriges kommuner och landsting, 2017). 

För att framgångsrikt lyckas implementera BIM är det viktigt att identifiera det 
ekonomiska värdet samt att förstå och fastställa en BIM-specifikation där all 
information som krävs i BIM-modell identifierad, anpassad för förvaltningsfasen (Liu 
& Issa, 2016; Pishdad-Bozorgi et al, 2018; Kassem et al, 2015). Pishdad-Bozorgi et al. 
(2018) anser att det är betydelsefullt att tydligt definiera vad BIM i förvaltning innebär, 
samla data från hela byggnadsprocessen samt att verkställa en väl formulerad 
driftskompatibilitetsplan för utbyte av information mellan BIM- och 
förvaltningssystemen. Vidare tyder studien på att implementering av BIM underlättas 
genom att ha en BIM-samordnare eller motsvarande befattning vid införandet av nya 
verktyg och processer. 

Om fastighetsförvaltande företag väljer att implementera BIM kan det bidra till en 
effektivare arbetsmetod, att lättare kunna hantera fastighetstillgångar, att enklare kunna 
bygga upp och redigera förvaltningsdatabaser samt att genom visuella och intelligenta 
modeller kunna utvärdera effekterna av ombyggnad eller underhåll Ghejsari et al. 
(2014).  
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3.5 Sammanfattning av valda teorier 
BIM är ett levande begrepp som kan tolkas på många olika sätt och nästintill alla 
forskare har ett eget sätt att definiera BIM. Trots de olika uppfattningarna av begreppet, 
är nästan alla överens om BIM:s betydelse för byggbranschens utveckling.  

Fastighetsförvaltning är en komplex och omfattande process som sträcker sig under 
betydligt längre period än övriga skeden i byggnadens livscykel. Detta ställer högre 
krav på BIM-funktionerna och dess användning. Utsträckningen av BIM i 
förvaltningsfasen inte särskilt utbredd, detta kan kopplas till de utmaningar som finns 
vid implementering av BIM. Några svårigheter är att se fördelarna med BIM, 
kompetensbrist samt brist på kommunikation både mellan aktörer och internt på 
företagen. Trots svårigheterna finns det många fördelar med att implementera BIM. 
Några fördelar är effektivare genomförande, hantering av fastighetstillgångar och att 
genom visuella och intelligenta modeller kunna utvärdera effekterna av ombyggnad 
eller underhåll. Förståelsen om BIM och fastighetsförvaltning är väsentlig för att förstå 
värdet av att implementera BIM i förvaltningsskedet. Figur 7 beskriver sambandet 
mellan de olika teoriavsnitten.  

Figur 7, Samband mellan teoriavsnitten. 
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4 Empiri 
Kapitlet empiri avser dem empiriska data som erhållits under studiens gång. 

4.1 Observationsstudie 
Workshopen "Informationshantering i fastighetsorganisationer", genomfördes under 
mitten av februari. Agendan bestod av tre huvudrubriker, framtidens fastigheter, 
informationsflödet under byggnadens hela livscykel samt strategier för digitalisering 
och informationshantering. Under varje rubrik ingick ett antal korta föreläsningar samt 
en kort bordsdiskussion, som redovisades digitalt i realtid via webbplatsen Trello, se 
tabell 2. Det som främst diskuterades under dagen var branschens behov av 
digitalisering samt hur olika aktörer kan ta del av varandras framgångar. Se bilaga 1 för 
en offentlig sammanfattning av Workshopen.  

Tabell 2, Workshopen ”Informationshantering i fastighetsorganisationer” agenda. 

HUVUDRUBRIK FÖRETAG FÖRELÄSARE RUBRIK 

Inledning SISAB Clase Magnusson Inledning 

Inledning SISAB Pouriya Parsanezhad Nuläge och utmaningar 

Inledning SISAB Niklas Dagrip SISAB online 

Framtidens fastigheter Tyréns Per Bjälnes IOT, sensorer, big data 

Framtidens fastigheter Vasakronan Lennarth Lifvenhjelm Fastighetsförvaltare eller 
tjänsteutvecklare? 

Framtidens fastigheter Stockholms Stad Clase Johannesson Den smarta staden 

Informationsflödet 
under byggnadens hela 
livscykel 

Plan B Emil Lundgren Projektgenomförande i 
framkant 

Informationsflödet 
under byggnadens hela 
livscykel 

Tyrens Linus Malm Vilka möjligheter finns i 
projekteringsskedet 

Informationsflödet 
under byggnadens hela 
livscykel 

Skanska Linn Areno Vilka möjligheter finns i 
produktionen 

Strategier för 
digitalisering och 
informationshantering 

BIMobject Michael Thydell Digitalisering av 
byggnadsinformation 

Strategier för 
digitalisering och 
informationshantering 

Tikab Marcus Bengtsson Informationshantering i 
fastighetsorganisationer 

Summering SISAB Sig-Erik Öström 



Empiri 

15 

4.1.1 Sammanfattning av presentationerna 
Tyréns pratade om BIM som en liten del av byggbranschens digitalisering. 
Slutanvändarna är de viktigaste aktörerna därför är det viktigt att fastställa vad de 
behöver för information, vad de har för databehov och hur de ska samspela med de 
digitala plattformarna. Det handlar om att samla information från olika aktörer och 
sensorer som är utplacerade i byggnaden för att optimera användningen av en byggnad. 
Idag (våren 2018) kan BIM-modeller användas som informationsbärare mellan de olika 
faserna. Därför är det viktigt att fokusera på att ta fram en standard för att kunna nyttja 
modellerna bättre.  

Enligt Vasakronan måste informationen om byggnaden följa med i hela byggnadens 
livscykel, genom olika plattformar som kan samarbeta för att informationen ska 
överföras korrekt mellan de olika aktörerna och skedena. Vasakronan genomför 
pilotprojekt där de bland annat testar hur BIM kan effektivisera förvaltningsfasen 
genom olika sensorer som mäter temperatur, luftfuktighet, ljus, närvaro och 
koldioxidutsläpp.  

BIMobjekt beskriver byggbranschen som världens näst sämsta digitaliserade bransch, 
då endast matindustrin är sämre. Skillnaden mellan digitalisering och datorisering 
belystes på följande sätt: 

Det är viktigt att komma ihåg att digitalisering inte är samma sak som datorisering. 

Tikab betonar att olika aktörer har olika perspektiv på information och förklarar 
situationen på följande sätt: 

Vi lämnar ut den information vi vill se, inte den information som andra vill se. 

4.1.2 Bordsdiskussioner 
Bordsdiskussionerna ägde rum efter att varje rubrik hade avklarats och varade i cirka 
femton minuter. Deltagarna var indelade vid sex bord med syfte att blanda olika 
positioner och företag för att skapa intressanta samtal. Varje bord hade en som 
ansvarade för att leda diskussionen och en sekreterare för att kunna dokumentera 
diskussionerna i realtid via hemsidan Trello.  

Under rubriken "Framtidens Bostäder" var samtliga deltagare överens om att fokus 
måste ligga mer på förvaltningsskedet då fasen utgör cirka 80 procent av en byggnads 
livscykel. Vidare diskuterades utmaningar och utvecklingspotential, figur 8 redovisar 
en sammanfattning av de utmaningarna som nämndes.  
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Figur 8, sammanfattning av utmaningar. 

För att möta utmaningarna behöver tekniker och ekonomer prata med varandra i syfte 
att värdera och klargöra BIM:s lönsamhet på ett begripligt sätt. Vidare behöver 
människan bortse från nuvarande arbetsprocesser och vara mer öppen för dem nya 
metoder som den digitala världen möjliggör. Blir informationen lättillgänglig ges 
möjligheten till förvaltare att övervaka situationen på distans vilket medför att tid 
sparas. Förvaltarens roll kommer att utvecklas och kommer mer att bli den innovativa 
tjänstutvecklaren med ett helhetsperspektiv. Det är viktigt att komma ihåg att BIM är 
en process som hela tiden förändras och därmed bör utveckling hela tiden fortgå.  

Under rubriken "informationsflödet under byggnadens hela livscykel” diskuterade 
återigen utmaningar, där mänga utmaningar från figur 8 upprepades, med fokus på 
informationsvärdet. Det som diskuterades var följande punkter: 

• Vilken informations ska läggas in i BIM modellen
• Vilken information behövs i förvaltningen?
• Hur ska informationen överföras till förvaltningen?
• Hur ska informationen hanteras under förvaltning skedet?

Grundorsaken till utmaningarna tros vara det bristande samarbetet mellan aktörer och 
de olika skedena som kan kopplas till kompetens och kunskapsbrist, inkompletta avtal 
samt otydlighet kring vem som äger respektive ansvarar för informationen. Genom att 
låta förvaltarna vara med i den tidiga projekteringen kan deras krav formuleras fram 
och tas med under hela byggprocessen. Kraven bör innehålla vilken information 
förvaltningen behöver och vilka filformat som de involverade aktörerna ska använda 
för att passa beställarens databas. För att underlätta BIM-användningen bör BIM-
komponenter standardiseras och testas.  

Under sista rubriken ”Strategier för digitalisering och informationshantering” 
diskuterades det hur svårt det är att definiera vad digitalisering egentligen innebär. För 
att branschen ska få en gemensam syn är det viktigt att ta fram en vision som stödjer 
digitaliseringen och förklarar vart branschen vill komma. Nationella, regionala och 
företagsspecifika strategier kan sedan byggas på visionen. Att skapa en strategi tar tid 
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och risken är att den inte är kompatibel när den är klar då digitaliseringen har fortsatt 
parallellt.  

I dagsläget (våren 2018) fås enorma informationsmängder som måste hanteras, därför 
är det viktigt att sätta databasen i fokus. I samband med det bör även nya befattningar 
utformas. 

4.2  Intervjuer 
Under studien genomfördes 14 intervjuer, tabell 3 redovisar samtliga intervjuer. 
Intervjufrågor och intervjusammanfattningar redovisas i bilaga 2 respektive bilaga 3. 
Deltagarna har olika befattningar och jobbar på olika typer av förvaltningsföretag, där 
de förvaltar olika typer av fastigheter. Underrubrikerna redovisar en kortfattad version 
av deltaganars svar utefter företagen.  

Tabell 3, visar vilka företag och person som har intervjuats. samt vilken befattning och 
erfarenhet de har i branschen respektive företaget, som redovisas inom parantes.  

Företag Namn Beteckning Befattning Erfarenhet 
(år) 

Datum Tid 
(Min) 

Akademiska 
Hus 

Leif 
Sundbom 

A IT-
projektledare 

2018-02-26 27 

Lokal-
förvaltningen, 
Göteborg 

Andrea 
Gajic 

B Informations-
samordnare 

8 (6 mån) 2018-03-05 27 

Lokal-
förvaltningen, 
Göteborg 

Annie Gjers C Biträdande 
Projektledare 

2 (5 mån) 2018-03-05 7 

Lokal-
förvaltningen, 
Göteborg 

Mohammed 
Sadi 

D Projektledare 4 (4) 2018-03-05 10 

Lokal-
förvaltningen, 
Göteborg 

Sofia 
Larsson 

E Projektledare 6,5 (2,5) 2018-03-05 9 

Lokal-
förvaltningen, 
Göteborg 

Franz 
Nordström 

F Biträdande 
Projektledare 

8 mån (8 
mån) 

2018-03-05 14 

Lokal-
förvaltningen, 
Göteborg 

Per-Inge 
Petterson 

G Teknisk 
Förvaltare 

33 (5) 2018-03-05 11 

Lokal-
förvaltningen, 
Göteborg 

Martin Nilbo H Fastighets- 
förvaltare 

3 (9 mån) 2018-03-05 11 

Regions-
fastigheter 
Jönköping 

Martin 
Flodin 

I CAD- strateg 12 (8) 2018-03-01 20 
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Regions-
fastigheter 
Jönköping 

Charlotte 
Bruun 

J Utvecklings-
chef 

15 (14) 2018-03-01 48 

SISAB Björn 
Jouchims 

K Fastighets-
förvaltare 

15 (3) 2018-02-15 15 

SISAB Pouriya 
Parsanezhad 

L BIM specialist 17 (2) 2018-02-26 59 

Vasakronan Peter 
Lindström* 

M Teknisk 
områdeschef 

9 (5) 2018-02-26 27 

Vasakronan Sören 
Sandell 

N IT- chef 2018-02-26 23 

*Under denna intervju närvarade även Sören Sandell.

4.3  Akademiska Hus
Akademiska Hus förvaltar kunskapsmiljöer för forskning och innovation. Fastigheterna 
innehåller främst kontorslokaler, labborationslokaler och undervisningslokaler. 
Akademiska Hus förvaltar cirka 1100 byggnadsverk med den totala storleken 3,2 
miljoner kvm.  

Enligt Sundbom är BIM en form av metodik som går ut på att göra en objektbaserad 
och digital representation av en byggnad. Syftet med en BIM-modell är att vara en 
informationsbas eller kunskapsresurs som kan användas som underlag vid beslut genom 
hela byggnadens livscykel. Akademiska Hus har ingen tydlig definition på BIM-
begreppet mer än att det är objektbaserad digital information. De vill mer se på BIM 
som en metodik istället för bara en utvecklad 3D-modell. 

Den huvudsakliga anledningen till att företaget satsar på BIM i fastighetsförvaltningen 
är för att effektivisera arbetet genom att få över den information som fastställts i dem 
tidiga skedena. I första hand vill Akademiska Hus tillämpa BIM för att förstå deras 
utrymmen och storlek på rum i syfte att lättare kunna hyra ut lokalerna. Utöver detta 
ser de även en stor nytta i att kunna samla information i modellen om väsentliga objekt 
som myndigheter kräver ska besiktigas, såsom hissar och brandssystem. Vidare vill de 
att informationen ska bli tillgänglig för alla medarbetare och inte endast hos de som 
ansvarar för just den byggnaden. Ytterligare anledning är för att minska arbetet med att 
åka ut på plats varje gång något behöver valideras. Till sist vill de även kunna dela 
informationen med kunderna för att de ska erhålla en större förståelse för byggnaden. 

Akademiska Hus använder främst BIM i projekteringsfasen där det är upp till 
projektledaren att fatta det slutliga beslutet om att använda BIM. Ledningen 
rekommenderar projektledarna att använda BIM. Ytterligare en faktor som har drivit 
BIM-användandet framåt enligt Sundbom är eldsjälar som drivit utvecklingen. Ett 
problem som har medfört att Akademiska Hus inte kommit längre i implementeringen 
är att informationen som hängt med från projekteringen inte varit anpassad till dem 
processer och system som förvaltningen använder sig av.  

Genom pilotprojekt hoppas Akademiska hus få en större inblick över hur de kan 
använda sig av BIM i framtiden. I projektet "A working lab" håller företaget på att ta 
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fram en leveransspecifikation för vilken typ av information som behövs i förvaltningen, 
hur informationen ska överlämnas till förvaltningen samt hur de ska kunna visualisera 
informationen. När byggnaden år 2019 står färdig vill de även testa att sätta upp 
sensorer i huset för att fånga upp en massa mätdata i syfte att visualisera och analysera 
byggnaden. Sundbom vill genom pilotprojektet sprida informationen om BIM både 
internt och externt. 

Sundbom ser en utmaning i att övertid kunna validera att informationen är korrekt, att 
hålla modellen uppdaterad. Vidare anser han att det är svårt att hitta nyttorna med 
BIM, att kunna peka ut och kvantifiera dem. Byggbranschen utvecklas mot en mer 
digitaliserad verklighet vilket gör att det blir svårt för företag att stå emot.  

Enligt Sundbom uppfattas ofta BIM som lite hokus pokus och för att få med alla på 
banan gäller det att sprida kompetensen om vad det kan innebära. Det är även viktigt 
att folk blir medvetna om att BIM inte bara handlar om IT utan att det har att göra 
med digitalisering av byggbranschen. Vidare tror Sundbom att det är viktigt att 
prioritera byggnader som är viktiga för verksamheten och som är svåra att ta hand om. 

4.4 Göteborgs Stad lokalförvaltning 
Göteborgs Stads lokalförvaltning förvaltar skolor, förskolor, kontor, äldreboende och 
boende med särskilt service.  

De intervjuade hade olika syn på hur BIM definieras. Generellt ansåg de flesta att BIM 
är ett visuellt modelleringsverktyg som innehåller väsentlig information om byggnaden. 
Informationssamordnaren, Gajic, anser att BIM kan definieras på olika sätt beroende 
på vilken aktörsroll du har. Är du en projektör ser du på BIM som "Building information 
model" med fokus på modell, medan en förvaltare ser på BIM som "Building 
information management". Vidare betonar Gajic att bokstaven "I", information, i BIM 
är det mest väsentliga för deras verksamhet. Det är viktigt att informationen kommer 
med hela vägen till förvaltningen och att informationen blir sökbar. Gajic säger även 
att BIM är ett levande begrepp som hela tiden kommer att utvecklas. Det är en process 
som aldrig färdigställs. Samtliga deltagare är relativt överens om att Göteborgs Stads 
lokalförvaltning inte har någon formell definition på BIM.  

Majoriteten av respondenterna anser att de inte är insatta huruvida verksamheten har 
tagit beslutet att implementera BIM. Gajic berättar att undersöker hur de skulle kunna 
använda BIM. En anledning till att de ännu inte använder BIM är för att deras system 
inte kommunicerar. För att underlätta implementeringen har de börjat emigrera 
informationen från det gamla arkivsystemet till det nya systemet som även stödjer BIM-
modeller. Utöver det håller verksamheten på att ta fram en strategi för hur de ska arbeta 
med BIM.  

Respondenterna tror att en implementering av BIM i första hand skulle kunna medföra 
att informationen blir mer lättillgänglig och arbetssättet effektiviseras. Andra aspekter 
som några respondenter ser är att kvalitén på deras byggnader höjs samt att både pengar 
och tid sparas. Nilbo, fastighetsförvaltare, tror även att BIM skulle kunna användas som 
underlag vid beslut och minska transporter vid underhållsåtgärder.  

Svårigheter som de flesta respondenterna ser med att implementera BIM är viljan att 
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förändra arbetssättet till att bli mer digitalt, att det tar tid samt själva 
implementeringsprocessen. Förutom dessa aspekter ser även somliga att pengar och de 
olika tekniska systemens samarbetsförmåga som en begränsning. Ytterligare en 
begränsning som Nilbo ser är kommunikationsproblem mellan olika aktörer och 
skeden.  

Samtliga respondenter anser att personalen på Lokalförvaltningen är olika medvetna 
om vad begreppet BIM innebär och verksamhetens satsning på BIM. En faktor som 
samtliga respondenter ser är att Lokalförvaltningen är en stor organisation med flera 
olika enheter och befattningar.  

Alla respondenterna anser att BIM kommer att användas mer i framtiden. Tre av dem 
anser dessutom att det är viktigt att BIM används för att hänga med i den digitala 
utvecklingen av byggbranschen. 

4.5 Regionsfastigheter, Region Jönköpings län 
Regionsfastigheter i Jönköping förvaltar regionens alla fastigheter, främst 
sjukhuslokaler men även naturbruksgymnasium och kulturhuset Spira.  

Bruun, utvecklingschef, och Flodin, CAD-strateg, delar synen på vad BIM betyder. 
Deras syn reflekteras även i verksamhetens definition om vad BIM innebär.  De anser 
att det är en modell som är sammankopplad till en databas där all information samlas. 
Informationen skapas och läggs till under hela byggprocessen och ska enkelt kunna 
återanvändas.  

Respondenterna är eniga om att verksamheten inte har tagit ett enhälligt beslut "Nu kör 
vi BIM". Det Regionsfastigheter däremot har beslutat är att de ska testa att använda 
BIM i en del projekt. Anledningen till att de vill använda sig av pilotprojekt är enligt 
Bruun för att hitta nya sätt att jobba på och att använda den nya tekniken. 
Regionsfastigheter rekommenderar projektledarna att våga testa men själva beslutet 
ligger hos projektledaren. Ett pilotprojekt som de har är Råslätts vårdcentrum, som ska 
byggas om. Syftet med detta pilotprojekt är att testa och se hur de ska överföra 
informationen från projektering- och produktionsfasen till deras förvaltningssystem, 
Landlord. I ytterligare ett pilotprojekt testar de möjligheten att köra programvaran BIM-
Eye som ska fungera som en databas där all information samlas in. I tidigare 
pilotprojekt har de undersökt mer grundläggande faktorer såsom storlek, namn och typ 
av utrymmen. I framtida projekt hoppas Regionsfastigheter att de kan utveckla och få 
med all installationsinformation till förvaltningen.  

De huvudsakliga anledningarna till att Regionsfastigheter satsar på BIM är enligt båda 
respondenterna att informationen blir lättillgänglig samt att både tid och pengar sparas. 
Ytterligare en aspekt enligt Brunn är för att höja kvalitén. Verksamhetens ambition med 
BIM är att ta tillvara och få bättre kvalité på informationen, då det kostar att inte ha koll 
på sin information.  

Bruun och Flodin är eniga om att implementering av BIM-processen och viljan att 
förändra arbetssättet till att bli mer digitalt är två stora utmaningar. Bruun liknar 
problemet med att implementera BIM bland medarbetarna med: 
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... den här mannen från stenåldern som går med sin skottkärra och så har han ett 
fyrkantigt hjul och så säger han jag hinner inte när han blir erbjuden den här runda 

hjulet, ungefär så får jag den här känslan av att man inte hinner. 

Bruun anser även att det är krävande, både ekonomiskt och tidsmässigt. Ytterligare 
utmaningar som Flodin anser är entreprenadform och otillräcklig information från de 
tidigare skedena. Vidare betonar han att det är viktigt att ställa krav på vilken 
information som förvaltningen behöver och att den informationen främst kommer från 
både projekteringen och produktionen.  

Enligt Bruun är de flesta medarbetare inte medvetna om vad förkortningen BIM 
innebär. När hon frågar dem "Vad är BIM?", svarar de ofta "BIM-sala-BIM, vad är 
det?", men när hon efteråt förklarar vad det innebär möts hon av förståelse. Vidare säger 
Bruun att de flesta är positivt inställda till satsningen på BIM, men är försiktiga och att 
det därför är svårt att få gehör för nya idéer. Enligt Flodin är de flesta i verksamheten 
inte medvetna om satsningen på BIM, då det inte finns en riktig satsning som heter just 
BIM. Alla är inte införstådda med vad BIM innebär och vet därför kanske inte att dem 
jobbar med BIM exempelvis när det gäller yt-hantering.  

I framtiden anser Flodin att BIM kommer att användas men hur och vilka metoder som 
kommer att användas är svårt att förutsäga, men han tror inte på en revolution. Flodin 
anser även att alla i verksamheten inte behöver ha ingående BIM-kunskaper för att klara 
av att genomföra de nya arbetsuppgifterna. Däremot tror han att en grundläggande 
BIM-kunskap kan vara underlättande. Bruun anser att BIM-användandet kommer att 
blomma ut i framtiden och ser nyexaminerade ingenjörer med BIM-kunskap som en 
drivkraft. Enligt Bruun kommer Regionsfastigheters fokus i nära framtiden att ligga på 
att få över basinformationen till Landlord i syfte att använda information för att planera 
hyreskostnader. Ytterligare ett fokusområde är att även få över driftinformationen till 
Landlord för att slippa använda pärmar. 

4.6 SISAB 
SISAB äger och förvaltar 600 skolor och förskolor i Stockholm, med ett totalt bestånd 
på 1,8 miljoner kvadratmeter.  

Jouchims, förvaltare, anser att BIM är en 3D-modell som är kopplad till en databas. 
Enligt Parsanezhad, BIM-specialist, finns det många olika definitioner på BIM, vilket 
gör att begreppet får många olika tolkningar. Det viktigaste är att se BIM som både en 
teknologi och process. Där processen står för att bygga modellen, analysera, överföra 
och kommunicera informationen.  

Båda respondenterna är överens om att SISAB ännu inte har fattat något skarpt beslut 
om att implementera BIM i förvaltningsfasen. Däremot har SISAB visioner som de 
håller på att utveckla till strategier för hur de ska gå tillväga. Enligt Parsanezhad har 
SISAB själva inte möjligheten att testa och experimentera då organisationen är en del 
av Stockholms stad och är därför en plus-minus-noll organisation. Vilket medför att de 
väntar på beprövade lösningar. SISAB har börjat förbereda för framtida implementering 
av BIM genom att sedan några månader tillbaka (våren 2018) digitaliserat hela deras 
ritningsarkiv.  

Enligt Jouchim skulle BIM-användning kunna bidra till att de BIM-modeller som de 
redan erhåller inte kastas bort utan nyttjas. Han ser även att arbetssättet skulle kunna 
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effektiviseras då mycket tid går åt på att leta efter information, i sin tur kan det medföra 
att antal fastigheter per förvaltare ökar. Miljöaspekten är ytterligare ett 
användningsområde som Jouchims ser vinning i. Parsanezhad vill helst prata om BIM:s 
fördelar och potentiella vinster, dessa förklara han på följande sätt:  

Då vill jag helst prata om fördelar eller potentiella vinster för att använda 
information eller strukturerade fastighetsinformation i drift och förvaltnings 

aktiviteter. Snarare än BIM och det är på grund av att BIM är delvis ett luddigt 
begrepp så det blir inte så lätt att definiera BIM men förvaltningsinformation det kan 

absolut som en resurs bidra till att effektivisera drift och förvaltningsprocesser. 

Några begränsningar som Parsanezhad ser är samarbetet mellan de tekniska systemen, 
att ABT och ABK inte tar hänsyn till BIM samt implementeringskostnader såsom att 
testa nyteknik. Jouchims ser främst den digitala mognaden som en begränsning. 
Samarbetet mellan de tekniska systemen och kommunikationsproblem mellan de olika 
involverande aktörerna är ytterligare begränsningar som han nämner.  

Parsanezhad tror att personal på SISAB ser på användningen av BIM på väldigt olika 
sätt. De som är mer tekniskt insatta och allmänt intresserade ser lättare fördelarna med 
BIM. Vidare säger han att bakgrund, studier och ålder påverkar synen på BIM-
användning. Jouchims anser att förvaltare behöver ha en större kompetens om BIM-
verktyg, men att de inte behöver vara experter. Han säger även att en ny roll med den 
specifika kompetensen bör utvecklas för att stödja förvaltare och andra medarbetare. 

SISABs ambition är att inte endast använda BIM i projekteringsfasen utan i hela 
byggnadens livscykel. Båda respondenterna är positivt inställda till att använda BIM i 
förvaltningsfasen. Jouchims tror även att det är viktigt att satsa på BIM och utveckla 
digitala processer i förvaltningen, främst för att kunna rekrytera unga till förvaltningen. 

4.7 Vasakronan 
Vasakronan förvaltar ca 180 kommersiella fastigheter, huvudsakligen kontor och 
butiker.  

Sandell, IT-chef, anser att BIM inte är ett bra begrepp, han skulle helst vilja se det som 
en form av en digital representation av en fastighet. BIM handlar om att hantera 
informationen i hela livscykelperspektivet genom att använda sig av geometrier och den 
informations som finns i modellen. Vidare anser han att BIM-begreppet är okänt för 
många, vilket gör att det blir svårt att förstå vad begreppet innebär. Lindström, teknisk 
områdeschef, anser att BIM är en informationsmodell för en byggnad. Vidare kopplar 
Lindström ihop sin och företagets bild på BIM på följande sätt:  

 Men själv när vi pratar så är det ju en 3D-modell där vi bygger in massa information 
om våra fastigheter och då främst i första hand den typen av information som man tar 

fram under projekterings- och produktionsfasen av en ny fastighet. 

Under intervjun med Lindström var Sandell närvarande, vilket ledde till flera 
diskussioner emellan kollegorna. Något som diskuterades var huruvida en fullständig 
BIM-modell är nödvändig samt vad en fullständig BIM-modell innebär. Lindström 
anser att en fullständig BIM-modell är när det går att få fram all information från alla 
olika aktörer från modellen.  
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Beslutet att satsa på BIM i förvaltningen kom naturligt enligt båda respondenterna 
förmodligen då företaget började se de projekteringsvinsterna som gjordes samtidigt 
som de fick tillgång till BIM-modeller på dem nybyggda fastigheterna. Företaget jobbar 
mot en digital representation inom alla områden i förvaltningen och tar små beslut i den 
riktningen hela tiden. Ytterligare drivkraft som Lindström nämner är att Vasakronan 
har haft ett antal eldsjälar som varit drivande när det gäller teknikutvecklingen och då 
även BIM. Hela organisationen har troligen inte följt med i utveckling av BIM eller inte 
riktigt orkat driva så många pilotprojekt som de önskat. Från och med den första 
februari 2018 har Vasakronan ny organisation inom företaget för att utveckla 
digitaliseringsarbetet och för att arbeta på ett mer modernt sätt. Genom att dela upp 
ansvaret i olika roller hoppas Lindström att de orkar driva fler pilotprojekt samt testa 
ny teknik i större utsträckning än de gjort tidigare.  

Vasakronan har valt att satsa på pilotprojekt för att de vill lära sig mer om hur de 
exempelvis ska kunna ställa rätt krav och för att hantera livscykelperspektivet. I ett 
pilotprojekt har Vasakronan testat om 360-fotografering kan användas som ett 
arbetssätt för att bygga upp en digital representation av en befintlig byggnad. I 
framtiden hoppas Sandell på att kunna koppla ihop 360-fotografering med en BIM-
modell för att få detaljeringen från 360-fotograferingen tillsammans med byggnadens 
tekniska specifikationer. Ett pågående pilotprojekt som Vasakronan har är att exportera 
ut geometrier och data från en IFC-fil till en separat databas för att sedan kunna 
underhålla databasen utefter hur verkligheten ser ut. Därefter hoppas företaget att kunna 
koppla ihop det med det som styr och reglerar automationen i fastigheterna samt IoT, 
Internet of Things. Ytterligare ett pågående pilotprojekt är "Läppstiftet" i Göteborg, där 
testar företaget hur förändringar i fastigheten kan uppdateras i en A-modell. Alla i 
företaget är inte medvetna om pilotprojektens innebörd då det är ett pågående projekt 
och därmed inte avslutat. 

Respondenterna är överens om att Vasakronans huvudsakliga anledningar till att satsa 
på BIM-användning är för att effektivisera driften och lättare ha tillgång till 
informationen om fastigheterna. Ytterligare anledningar som Lindström nämner är 
möjligheterna för att kunna visualisera och analysera fastigheterna i syfte att lära sig av 
det genomförda projektet samt för att ha det som beslutsunderlag. Några anledningar 
som Sandell nämner är att bli mycket bättre på att tillhanda hålla nya tjänster till deras 
kunder, skapa en plattform för kontinuerlig innovation och för att öka säkerheten.  

Sandell och Lindström är eniga om att den digitala mognaden på företaget, olika 
tekniska system och informationsbrist är tre utmaningar med att använda BIM.  Sandell 
uttrycker sig följande om IT mognaden: 

Det är en utmaning om man tittar på liksom då hur pass IT-mogna är personalen, det 
är en utmaning. Hela det digitaliseringsarbetet handlar också om att man måste ha 

personal, medarbetare som är med. 

Vidare ser Sandell även en utmaning i att fastighetsorganisationer generellt inte krav 
ställer vilken information som behövs i förvaltningen. Lindström ser även svårigheter 
med att upprätthålla en BIM-modell när det kommer till små förändringar. Genomförs 
inte förändringarna som görs i verkligheten också i BIM-modellen kommer det 
resultera i en tunnare modell som inte längre representerar verkligheten.  
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Vasakronan satsar främst på BIM i nyproduktion, där det går att ta del av BIM-modellen 
från projektering- och produktionsfaserna. Enligt Lindström har Vasakronan stora 
ambitioner när det gäller BIM i framtiden.  

4.8 Sammanfattning av insamlad empiri 
 Den insamlade empirin består en observationsstudie och 14 intervjuer. Majoriteten av 
intervjurespondenterna ser på begreppet BIM som en modell som innehåller väsentlig 
information, se tabell 4 för respektive respondents svar.  De främsta fördelarna som 
nämndes under intervjuerna var möjligheten att få tillgång till information internt på 
företagen, effektivisera arbetssättet och höja kvaliteten på fastigheterna, se tabell 5 för 
respektive respondents svar. De svårigheter som nämns med att implementera BIM 
presenteras i tabell 6. Majoriteten nämnde viljan att förändra arbetssättet, samarbetet 
mellan olika tekniska system och att det är tidskrävande. Observationsstudien 
kompletterar intervjuerna genom att dels bekräfta svårigheterna med att implementera 
BIM, att det finns olika definitioner på vad BIM innebär och en djupare förståelse om 
ämnet. 

Tabell 4, Sammanfattning av respondenternas syn på BIM. Se tabell 3 för varje 
respondents beteckning.  

BIM A B C D E F G H I J K L M N Totalt 

Modell x x x x x x x x x x x x x x 14 

Information x x x x x x x x x x x x x 13 

Flertal 
system 

x x x x x x 6 

Process x x x x 4 

Beroende på 
aktör 

x x 2 

Teknik x 1 
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Tabell 5, Sammanfattning av vilka fördelar respondenterna ser med att använda BIM. 
Se tabell 3 för varje respondents beteckning. 

Fördelar A B C D E F G H I J K L M N Tota
lt 

Tillgång till 
information 
(internt) 

x x x x x x x x x x x x 12 

Effektivisera x x x x x x x x x x x 11 

Höja Kvalitén x x x x x x 6 

Spara Pengar x x x 3 

Dela information 
externt 

x x 2 

Underlag till beslut x x 2 

Analyser x x 2 

Visualisering x x 2 

Minska transporter 
vid driftoperationer 

x x 2 

Miljö x 1 
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Tabell 6, Sammanfattning av vilka utmaningar respondenterna ser med att använda 
BIM. Se tabell 3 för varje respondents beteckning. 

Utmaningar A B C D E F G H I J K L M N Total
t 

Viljan att ändra 
arbetssätt 
(digitalt) 

x x x x x x x x x x x 11 

Samarbete mellan 
tekniska system 

x x x x x x x 7 

Implementering 
av process 

x x x x x x 6 

Tid x x x x x x 6 

Pengar x x x x x 5 

Otillräcklig 
information 

x x x x 4 

Kommunikations-
problem 

x x x 3 

Svårt att se 
fördelar 

x x 2 

Entreprenadform x 1 

Standarder & 
regelverk 

x 1 
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5 Analys och resultat 
I följande kapitel analyseras den insamlade empirin utifrån studiens teoretiska ramverk. 
Avslutningsvis besvaras frågeställningarna och en koppling till målet dras.  

5.1 Analys 
Studien analyseras utefter det teoretiska ramverkets underrubriker, BIM, 
fastighetsförvaltning och BIM i fastighetsförvaltning. 

5.1.1 BIM 
Thydell och Sveriges kommuner och landsting (2017) definierar BIM som en 
byggnadsfunktion med ett mervärde som skapats av informationen som tillkommit från 
alla skeden. Azhar, Khalfan och Maqsood (2012) ser på BIM-begreppet som både en 
teknik och process. BIM ska fungera som ett hjälpmedel både som projektstimulering 
och förbättrat samarbete mellan de olika involverade aktörerna. Ytterligare en 
förklaring på begreppet är att BIM ses som en databas som genom en 3D-funktion 
beskriver hela byggnadslivscykeln (Reddy, 2011). Enligt Thydell och Sveriges 
kommuner och landsting (2017) är BIM ett levande begrepp som utvecklas i takt med 
byggnadsbranschens digitala mognad. Vilket även visade sig i dem olika svar som 
respondenterna gav vid intervjutillfällena. Samtliga respondenter hade olika 
förklaringar på vad BIM-begreppet betyder, men i stort sätt var alla överens om att det 
är en modell som innehåller information. Även andra förklaringar såsom att BIM består 
av flera olika system, att det är både en process och teknik samt att definitionen kan ha 
olika betydelse beroende på aktör nämndes av respondenterna, se tabell 4 för samtliga 
svar.  

Även om allt fler länder satsar på BIM-användning har Sverige ännu inte tagit fram 
några nationella riktlinjer för hur BIM ska användas i förvaltningsfasen (Bjälnes & 
Sveriges kommuner och landsting, 2016; Thydell & Sveriges kommuner och landsting, 
2017). Enligt Thydell och Sveriges kommuner och landsting (2017) är en utmaning att 
det saknas lagstiftning/regelverk och standarder som gör det svårt för myndigheter att 
hantera BIM när det kommer till juridiska processer. Vilket även diskuterades under 
observationsstudien, då flera deltagare påpekade utmaningen. Däremot var det endast 
en person av de intervjuade som upplyste utmaningen. 

5.1.2 Fastighetsförvaltning 
I traditionell fastighetsförvaltning arbetar förvaltarna vanligtvis utifrån ritningar med 
varierande noggrannhet beroende på byggnadens ålder och antal hyresgäster (Reddy, 
2011). Den textbaserade informationen gör arbetet ineffektiv och tidskrävande 
(Motamedi, Hammad & Asen, 2014). Förvaltningsverksamheten har många utmaningar 
och all verksamheter sker i ett snabbt tempo. Vilket medför att informationen blir svår 
att hålla uppdaterad och svårigheter som att producera rapporter samt fastställa 
välgrundade beslut uppstår (Bjälnes & Sveriges kommuner och landsting, 2016). 
Nästintill alla respondenter är överens om att arbetet är tidskrävande när det gäller att 
hitta rätt information till rätt åtgärd.  

5.1.3 BIM i fastighetsförvaltning 
Forskning visar att BIM kan underlätta rumssökning, energioptimering, felrapportering, 
förbättring av underhållsplanering samt lokalisering av objekt och byggnadselement 
(Thydell & Sveriges kommuner och landsting, 2017; Kassem et al, 2015; Azhar et al, 
2012; Ghejsari, Goodman, Schmidt, Williams & Irizarry, 2014). Detta medför 
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möjligheten att spara tid både när det gäller att hitta rätt information, svara kunder och 
att lättare kunna fatta mer grundade beslut om drift och underhållsarbeten (Orr, Shen, 
Juneja, Snodgrass & Hyunjoo, 2014; Kassem et al, 2015). BIM har även möjligheten 
att förbättra kvaliteten i förvaltningsskedet genom olika visualiseringar av byggnaden 
(Motamedi, 2014). De flesta respondenterna ser effektivisering och mer tillgänglig 
information som de allra största fördelarna med att använda BIM, se tabell 5. Somliga 
nämner även att kvalitén på byggnaden höjs och att BIM kan användas som underlag 
vid beslut.  

Kassem et al (2015) hävdar att en detaljerad BIM-modell med olika objekt ger 
förvaltaren all väsentlig information om byggnaden och dess objekt. Samtidigt 
indikerar forskning att en BIM-modell som överlämnas till förvaltningen inte omfattar 
den betydelserika information som förvaltarna behöver (Pärn & Edwards, 2017). 
Genom att involvera den aktuella förvaltande organisationen i de tidiga skedena skulle 
information som är betydelsefull i förvaltningsskedet identifieras (Lin, Chen, Huang & 
Hong, 2016; Pishdad-Bozorgi, Gao, Eastman & self, 2018; Liu & Issa, 2016). Under 
observationsstudien föreläste Thyrens om vikten att samla information från alla de 
aktörerna för att lyckas få en komplett BIM-modell. Detta diskuterades även under 
bordsdiskussionerna då flera deltagare ansåg att det är viktigt att involvera den aktuella 
förvaltande organisationen i projekteringsstadiet. Endast en respondent belyste 
problemet med att informationen från de tidiga skedena begränsar BIM-användningen 
i förvaltningen. Vidare såg respondenten vikten av att ställa krav på den information 
som förvaltningen behöver redan tidigt i projektet.  

Det finns flera utmaningar med att använda BIM. En av utmaningarna är att värdera 
effekten av BIM-användning, då de ekonomiska vinsterna är utspridda över hela 
byggnadens livscykel. Vilket medför att det inte går att se vinsterna direkt, utan först 
flera år senare (Svenska Byggbranschens utvecklingsfond, 2013). Vilket även 
diskuterades under observationsstudien, det ansågs viktigt att tekniker och ekonomer 
kommunicerar med varandra i syfte för att kunna värdera och klargöra BIM:s lönsamhet 
i förvaltningsfasen. Detta uppkom även under flera intervjuer då ett fåtal 
respondenterna påpekade att det är dyrt att implementera BIM. En annan utmaning är 
kommunikationen mellan alla dem olika tekniska systemen. Det finns även utmaningar 
med att hålla en BIM-modell uppdaterad för att lyckas representerar verkligheten, vilket 
kopplas ihop med den kompetensbrist som finns i branschen (Kassem et al, 2015; 
Ghejsari et al, 2014). Även hälften av respondenterna påpekade denna utmaning.  

Förstås inte syftet med att implementera BIM uppstår en ovilja att förändra arbetssättet 
och acceptera nya processer och teknik (Nicał & Wodyński, 2016; Kassem et al, 2015). 
Majoriteten av respondenterna ser viljan att förändra arbetssättet till att bli mer digitalt 
som ett hinder för att implementera BIM. Däremot är samtliga respondenter eniga om 
att alla på företagen är olika medvetna om förändringsprocessen mot att jobba mer med 
BIM. Under observationsstudien framkom det att människan behöver vara mer öppen 
för dem nya metoder som den digitala världen möjliggör.  

5.2 Vad innebär BIM i förvaltningsskedet utifrån 
fastighetsförvaltande företagsperspektiv? 

Studiens teoretiska ramverk och insamlade empiri tyder på att BIM-begreppet 
definieras olika från person till person. Under observationsstudien ansåg somliga 
deltagare att BIM endast är en del av branschens digitalisering. Samtliga respondenter 
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som intervjuades delade syn om att BIM främst är en modell och i stort sätt var alla 
eniga om att BIM är en informationsbärare. Vilket även nämndes under 
observationsstudien. Att BIM främst ses som en modell med integrerad information 
kopplas till Autodesk:s första definition som skapades redan år 2002 (Thydell & 
Sveriges kommuner och landsting, 2017). Respondenter med befattningar som jobbar 
mot en digital utveckling hade en bredare syn på vad BIM innebär. De ansåg att 
begreppet även omfattar en process, teknik och flera system. Två av respondenterna 
betonar även att betydelsen av BIM ses på olika sätt beroende på vilken aktörsroll som 
innehas. Gajic förklarar detta med att en projektör ser på BIM-begreppet som ”Building 
information model” med fokus på modell, medan en förvaltare ser på BIM som 
”Building information management”.  
Det framkommer även att många i förvaltningsbranschen inte vet vad förkortningen 
BIM står för vilket gör det svårt för många att förstå begreppets innebörd. Det är viktigt 
för branschen att ta fram en gemensam definition på BIM-begreppet, för att underlätta 
implementeringen men även för att lättare kunna förstå och kommunicera med varandra 
både internt och externt.  

5.3 Varför väljer fastighetsförvaltande företag att 
implementera BIM i fastighetsförvaltning?  

Implementering av BIM våren (2018) är inte en självklarhet i förvaltningsskedet, då 
varje organisation måste väga fördelarna mot nackdelarna. Vilket kopplas till varför 
inte fler fastighetsförvaltande företag inte formellt har fattat beslutet att implementera 
BIM. De främsta anledningarna till att implementera BIM i förvaltningsfasen enligt 
empirin och det teoretiska ramverket var möjligheten att höja byggnadernas kvalité, 
effektivisera arbetssättet, spara tid och pengar samt lättare tillgång till rätt information. 

Två av respondenterna betonar även att utvecklingen mot att implementera BIM i första 
skedet drevs av eldsjälar, personal som hade intresse för BIM. Vidare tyder studiens 
empiri på att de organisationer som har kommit en bit i implementeringen fortfarande 
utvecklar och testar olika metoder för att ytterligare kunna använda BIM. Tre av de fem 
företag som intervjuades har även en del pilotprojekt i syfte att främja utvecklingen.  

Det som främst håller tillbaka implementering av BIM är enligt studien människans 
vilja att ändra arbetssätt, otillräcklig information i BIM-modellerna, bristfällig 
kommunikation mellan de olika tekniska systemen, aktörerna och skedena samt att det 
är krävande både ekonomiskt och tidsmässigt. 

5.4 Inom vilka användningsområden planerar 
fastighetsförvaltande företag att använda BIM? 

Samtliga företag som har intervjuats ser främst BIM som ett hjälpmedel när det kommer 
till drift och underhåll samt effektivisering av arbetssätt. Trots att alla respondenter ser 
BIM applicerbar i dessa arbetsområden har de olika syn på hur BIM kan underlätta 
områdena. Andra områden som nämndes var lokaloptimering, minskning av 
miljöpåverkan, öka säkerheten och möjligheten att kunna visualisera och analysera 
fastigheterna. Även forskning indikerar främst på att drift och underhåll kan 
effektiviseras med hjälp av BIM (Thydell & Sveriges kommuner och landsting, 2017; 
Kassem et al, 2015; Azhar et al, 2012; Ghejsari, Goodman, Schmidt, Williams & 
Irizarry, 2014). Tre av fem företag jobbar aktivt med att utveckla strategier genom olika 
pilotprojekt för hur BIM skulle kunna nyttjas i ovanstående användningsområden. De 
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flesta företag anser att de redan idag (våren 2018), på olika nivåer, använder sig av BIM 
i projekteringsfasen.  

5.5 Koppling till målet 
Målet med studien var att undersöka hur fastighetsförvaltande företag ser på BIM-
användningen i förvaltningsskedet, i företag som medvetet har valt att satsa på 
implementering av BIM i fastighetsförvaltning. 

Frågeställningar har bidragit till att uppfylla studiens mål genom att ge en större 
förståelse för hur BIM användningen ser ut våren 2018 och vilka svårigheter respektive 
möjligheter det finns med att implementera BIM.  Svaret på studiens mål är att 
fastighetsförvaltande företag är positivt inställda till BIM-användningen. De företag 
som har valt att använda sig av pilotprojekt har en djupare förståelse för vilka 
användningsområden som BIM kan nyttjas i förvaltningen.  
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6 Diskussion och slutsatser 
I kapitlet diskuteras studiens resultat, metodval och begränsningar som ligger till grund 
för de slutsatser som dras. Avslutningsvis ges förslag på vidare forskning inom området. 

6.1 Resultatdiskussion 
Studiens insamlade empiri visar liknande resultat som studiens teoretiska ramverk, 
vilket tyder på att resultatet är realistiskt. Resultatet är endast en indikator på hur 
verkligheten ser ut i Sverige, då studien är för liten för att kunna representera 
verkligheten. Under studiens arbetsgång har frågeställningarna ändrats för att 
säkerställa att målet uppnås.  

Observationsstudien gav en ökad förståelse om hur olika ledande företag använder sig 
av BIM i fastighetsförvaltning och gav en djupare kunskap för det valda ämnet. Under 
intervjuerna användes ett standardiserat frågeformulär med öppna frågor för att få en 
god uppfattning av respondenternas kunskap och åsikter. Samma frågeformulär 
användes vid samtliga intervjuer oavsett respondentens befattning, vilket kan ha 
påverkat respondentens möjlighet att svara utförligt. Ytterligare en faktor som har 
påverkat resultatet är ojämnt fördelade antal intervjuer från respektive företag. Vilket 
medför att de företagen med fler genomförda intervjuer gav en mer objektiv bild av 
företaget. Detta beror på svårigheten att komma i kontakt med förvaltningsföretag som 
anser sig satsa på BIM-användning. Det har även varit svårt att nå fram till de anställda 
på de företag som deltar i studien.  
För att uppnå en god validitet har studien använt sig av flera olika metoder som alla 
indikerar samma resultat. God reliabilitet uppnås då författarna har närvarat vid 
samtliga intervjuer och intervjusammanfattningarna godkänds av respektive 
respondent. Studiens validitet och reliabilitet anses vara god. 

6.2 Metoddiskussion 
Metodvalen som använts anses vara lämpliga då relevant empiri har erhållits och gav 
svar på frågeställningarna, därmed uppnåddes studiens mål. Litteratur- och 
observationsstudien gav en grundläggande förståelse för ämnet och vilka svårigheter 
som uppmärksammats. Observationsstudien gav dessutom en bild på hur det ser ut i 
dagsläget (våren 2018) i Sverige.  

Studien har baserats på öppna intervjufrågor, vilket har både för- och nackdelar. En 
fördel är att respondenterna svarar fritt på frågorna utan att påverkas av andras åsikter. 
Nackdelen är att respondenten i efterhand kan vilja utöka sina svar i förhållande till 
andras åsikter. Ett mer utförligt resultat hade kunnat uppnås om författarna hade mer 
kunskap och erfarenhet om hur intervjuer genomförs.  

Båda författarna har utfört allt arbete tillsammans, allt från problembeskrivning till 
diskussion och slutsats. Detta har medfört att flera diskussioner har uppkommit under 
arbetets gång, vilket i sig har lett till en djupare bearbetning av studien. 

6.3 Begränsningar 
De avgränsningar som valdes anses vara relevanta. Avgränsningarna gör studien unik, 
genom att endast intervjua fastighetsförvaltande företag i Sverige som valt att satsa på 
BIM-användning. Detta gör att studien undviker de företag som generellt inte ser nyttan 
och fördelarna med att använda BIM. Studien tar heller inte hänsyn till problemet med 



Diskussion och slutsatser 

32 

informationsöverföringen mellan BIM- och förvaltningsdatabaser. Trots denna 
begränsning har flera respondenter pratat ingående om dessa problem, men dem har 
inte nämnts i studien.  

Det har funnits svårigheter med att förklara begränsningarna för de deltagande 
företagen. En anledning kan vara att företagen ser olika på vad implementering av BIM 
innebär. Ytterligare en orsak kan bero på bristande kommunikation mellan författarna 
och företagen. Hade en tydlig definition på vad BIM-implementering innebär funnits, 
hade företag som tackat nej kanske kunnat delta. Därför anses resultatet endast vara 
tillämpbart i denna studie.  

6.4 Slutsatser och rekommendationer 
Studien bidrar till en ökad förståelse för hur BIM används i förvaltningsfasen våren 
2018, vilka svårigheter det finns med att implementera BIM samt hur 
fastighetsförvaltande företag ser på BIM-användningen i framtiden. Följande slutsatser 
och rekommendationer presenteras nedan. 

Slutsatser: 

• Empirin tillsammans med det teoretiska ramverket i denna studie indikerar på
att de problem som nämnts i problembeskrivningen är en utmaning i branschen.
Även de deltagande företagen som medvetet valt att satsa på BIM ser
problemen, men de ser även ett större värde i att överkomma dessa utmaningar
än att inte våga utvecklas.

• Vidare indikerar studien på att en väsentlig svårighet med att implementera BIM
i hela branschen är att begreppet BIM inte har någon entydig definition. Detta
skapar i sin tur kommunikationssvårigheter både internt på företagen och
externt mellan de olika aktörerna och skedena. Ytterligare problem är hur
fastighetsförvaltande företag ska kunna avgöra om de har implementerat BIM,
när det har implementerats fullt ut och vad BIM i förvaltningsskedet innebär.

• Ytterligare en slutsats är att företagen ser nytta med att implementera BIM. De
främsta användningsområdena som framkommer är inom drift och underhåll
samt effektivisering av arbetssätt. Slutligen indikerar studien även på att företag
som satsar på implementering av BIM anser att det är viktigt att följa med i den
digitala utvecklingen.

Rekommendationer: 

• Ta fram en tydlig definition på vad begreppet BIM innebär och vad begreppet
innebär just i förvaltningsfasen, både nationellt och inom företagen.

• Ta fram strategier och ambitioner inom företagen för hur BIM ska
implementeras och användas.

• Sprida informationen och kunskapen om BIM bland dem anställa på företagen,
både vad BIM innebär men också företagets ambitioner.
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6.5 Förslag till vidare forskning 
Studien har bland annat visat på de svårigheter som uppstår vid implementering av BIM 
i förvaltningsfasen. Därför skulle det vara intressant att studera vidare inom detta 
område. Förslag på vidare forskning kan vara: 

• Vad skulle det betyda om BIM fick en tydlig definition för fastighetsbranschen?
• Hur definieras en fullständig implementering av BIM?
• Vad är skillnaden på de företag som väljer att satsa på implementering av BIM

och de som inte satsar? Finns det några olikheter när det kommer till inställning
och ekonomisk vinning.

• Hur ska samhället jobba för att göra det lättare att implementera BIM i
förvaltningsskedet?

• Hur och vilken information ska överföras från de tidiga skedarna till
förvaltningen? Både tekniskt och processmässigt?
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Introduktion 
Digitaliseringsfrågorna är de kanske hetaste frågorna i samhällsbyggnadssektorn 
just nu. Framstegen inom teknik, möjlighet till analys, hantering av stora data-
mängder (big data), hög mobilitet, användarvänlighet och sociala medier kommer 
ytterligare skynda på utvecklingen. 

Vid den arena som SISAB arrangerade den 15 februari 2018 i Stockholm diskuterades 
vad branschen behöver göra för att komma vidare samt hur strategier kring digitalise-
ring och utvecklad informationshantering under byggnadens hela livscykel bör se ut.

Punkterna som återfinns i följande dokument är en sammanställning av de  
rundabords-diskussioner som fördes och tillsammans med det presentationsmaterial 
som finns på den gemensamma Trello-tavlan utgör det en dokumentation av dagen. 
Sammanställningens struktur följer dagens format och innehållet är strukturerat efter 
frågeställningarna som användes för att leda rundabords-diskussionerna.



Framtidens fastigheter 
Under workshopens första rundabordsdiskussion diskuterades Framtidens  
fastigheter – möjligheter och utmaningar för fastighetsorganisationen.  
Frågor vi ställde oss var hur fungerar morgonens stad, fastighet och byggnad? 
Hur kommer affärsmodellerna att se ut? Vilka är de största utmaningarna  
och vad behöver utvecklas? Deltagarna är överens om att det börjar hända 
saker och att det handlar om att samla information på ett strukturerat sätt. 
Informationen är det intressanta snarare än formatet. 

Vilka är de största möjligheterna för fastighetsorganisationen?
Förvaltningsskedet utgör cirka 80 % av hela byggnadens livs- 
cykel. Fokus måste därmed ligga där. Stora mängder av data 
gör det möjligt för fastighetsägare att erbjuda nya FM-tjänster  
som inte var tänkbara förr och skapa vinst på nya sätt. En 
grundförutsättning för detta är att nyttja digitala lösningar för 
att kommunicera och dela information på ett mer effektivt sätt. 
Får förvaltare tillgång till information där de befinner sig ges 
möjlighet att övervaka läget på distans och därmed frigöra tid. 

Innovativa initiativ såsom smarta lås kan eliminera onödiga 
resor för att hämta och lämna nycklar och därigenom effek-
tivisera logistiken. Att dela med sig data kommer att gynna 
hyresgäster, medborgare och samhället i stort. Dessutom är 
digitaliseringen viktigt för att locka ungdomar till fastighets-
branschen. 

Vi brottas alla 
med samma 

frågor, hur fastig-
hetsbolag kan nyttja 
BIM och fastighets-
information från 
start till mål i våra 
byggprojekt och för 
att uppnå långsiktig 
nytta genom hela 
förvaltningsskedet.

Claes Magnusson,  
vd SISAB

INFORMATIONSHANTERING I FASTIGHETSORGANISATIONER



Hur kommer stads-/fastighetsförvaltningen att utvecklas i framtiden? 
Hur kommer affärsmodellerna att se ut?
Den framtida fastighetsförvaltaren kommer att grunda sin affärsmodell på tjänsteut- 
veckling snarare än uthyrning av kvadratmetrar. Det finns många tjänster runt omkring 
den fysiska lokalen som efterfrågas av slutanvändaren. Fastighetsägaren/fastighets- 
förvaltaren kan till exempel erbjuda elabonnemang och servicetjänster för att byta  
belysning eller samarbeta med solcellsföretag och använda sin takyta för att producera  
billigare el. 

Att utveckla mer sofistikerade tjänster som är direkt baserade på värde av information  
kräver närmare samarbete med företag som är specialiserade inom information management. 
Sådana företag ska inneha kompetens för att analysera och bearbeta informationen och 
identifiera de delarna som är viktigast för ägarens och hyresgästens kärnverksamhet från 
effektivitetsökning- och vinstskapandes perspektiv. 

Tjänsteutvecklingstänkande kommer även att påverka upphandlingsstrategier hos fastig-
hetsbolag. Framtida beställare och fastighetsägare kommer att upphandla servicefunktion 
i stället för den fysiska produkten (t.ex. transportkapacitet istället för hiss). Detta fordrar 
att förvaltaren deltar mer aktivt i byggprojektet. Ett alternativ är att förvaltningsorgani-
sationen blir projektägare. Avtalsformen kan möjliggöra det. Man diskuterade runt borden 
att förvaltningssidan behöver förbättra kalkylarbete för att kunna delta mer aktivt i upp-
handling av funktioner under produktionsfasen. Ett vanligt hinder är bristande incitament 
hos förvaltningsaktörer vilket kräver nya affärsmodeller.

Den framgångsrika fastighetsförvaltaren i framtiden är – kort sagt – den nyfikna och 
innovativa tjänsteutvecklaren som grundar sin verksamhet på ett helhetsperspektiv.



Vilka är de största utmaningarna för fastighetsorganisationen?
Flera intressanta aspekter diskuterades kring denna fråga. Idag har fastighetsbolag inte 
lika bra koll på sin fastighetsinformation som de har på själva fastigheten. Detta medför 
ofta att en helhetlig bild över drift, skötsel och underhållssystem saknas. Utmaningarna 
kan kategoriseras enligt följande:

a)  Fastighetsbolagens kunskap och kompetens
• vad vill bolaget ha för information? 
• hur ska bolaget ställa rätt frågor och begära rätt saker?
• man letar information som inte längre finns och arkiverar samtidigt stora  

mängder information som inte tillför något värde eller inte är strukturerat  
på ett systematiskt sätt.

b) Kostnader
• Byggprojekt är inte IT-projekt. Kostnader för digitala plattformar som   

används i projekt ska vara rimliga.
• Vem betalar för utveckling av tjänster och system?
• Aktörerna som kan potentiellt tjäna pengar vill och kan utveckla systemen 

men där är nyttan mer spridd och okänd.

c)  Äganderätt
• vem ska äga information?
• vissa produktinformationer anses som affärshemligheter och konkurrens   

fördel hos leverantörerna. De är inte villiga att släppa sådan information. 

d)  Avtal
• Avtalsformer kan vara begränsande (i samband med nyttjande av fastigheter  

på nya sätt).

e) Övriga intressenter
• all data kan inte släppas fritt för då använder kommersiella företag den för  

att utveckla och sälja vidare tjänster. 
• snart kommer kommersiella företag t.ex. Google och Microsoft att erbjuda  

kompensation för att få ta del av all personlig data.
• det går inte att lita på hur dataföretag hanterar information. Integriteten  

och förtroendet är viktigt, men det finns ingen garanti att alla parter håller  
sitt ord.

f)  Framväxande initiativ
• utvecklingen kommer gå fortare i framtiden. Om till exempel blockkedjaslår  

igenom i fastighetsbranschen kommer det att ske omfattande förändringar  
på olika nivåer.

g) Människan
• Hur mycket vi är villiga att ta emot och förändra oss spelar en stor roll i hur  

vi utvecklas och löser de utmaningar vi har framför oss. Människor orkar  
inte alltid ta till sig nya system. 



Vad behöver utvecklas?
Utvecklingen ska alltid utgå från 
behov et. Det främsta motivet för vidare- 
utveckling av informationssystem är 
ökad vinst genom exempelvis mer- 
försäljning, vilket i sin tur kräver 
högre kvali tet i alla led. Tekniker och 
ekonomer måste prata med varandra 
för att kunna bedöma och redovisa  
lönsamhet med BIM på ett tydligt sätt.

Injusteringsprotokoll kan t.ex. använ-
das som källor för att extrahera antal 
inarbetade timmar för att utföra olika 
uppgifter utan och med digitalt stöd. 
Detta utgör en robust grund för utvär-
dering av vinsten och motivering av 
ytterligare åtgärder.

Aktörer i fastighetsbranschen behöver 
vara mer öppna och dela realtidsdata 
från installationerna. Man kan sudda 
ut gränser mellan staden, kommunala 
och privata fastigheter gällande tillgång 
till information. Människorna rör sig 
överallt och bryr sig inte om gränserna.

Teknik och informationshantering går 
hand i hand med processutvecklingen. 
Det händer lätt att fastna i ”det vi  
alltid har gjort” trots att vi har nya 
möjlighet er i en digital värld. Man 
måste bortse från de befintliga proces-
serna för att komma framåt. Det går 
dock inte att designa framtida arbets-
processer på en gång, utan det sker 
mer och mer upplev elsebaserade initiativ 
som inspirerar framtida processer.

Slutligen måste någon ta ansvar för 
datan, driva standardiseringen, kolla 
att den används på rätt sätt, kvalitets-
säkra informationskällorna och speci-
ficera vem som äger den. Det kan vara 
kommersiella aktörer om staten och 
ideala organisationer inte klarar detta. 



Informationsflödet under 
byggnadens hela livscykel
Vilka är de största utmaningarna?
Runt borden var man överens om att några av de största utmaningarna är hur mycket 
information ska läggas in i BIM-modellen? Vilken information behövs i förvaltningen?  
Hur ska informationen föras över till förvaltningen utan att förlora viktig information? 
Hur ska informationen hanteras under förvaltningsskedet? 

Grundorsaken till ovannämnda utmaningar är bristande samverkan mellan aktörer inom 
projekt och förvaltning. De som jobbar i projekt och förvaltning tänker på olika sätt och 
har ibland svårt att förstå varandra. På grund av stuprörstänkandet redovisar man ibland 
krav på informationsleveranser utan att motivera syftet med att hämta informationen.

Brist på kunskap och kompetens hos fastighetsbolag, oklarheter kring äganderätt och 
ansvar samt bristfälliga avtal gör att insatser inom digitalisering, informationshanter-
ing och BIM inte går att nyttja i alla delar av verksamheten och på ett samordnat sätt. 
Exempel vis är BIM för nuvarande vinstskappande i nybyggnadsprojekt, men inte alltid 
i om- och tillbyggnadsprojekt.

Målsättning och formulering av krav 
Ett vanligt problem är att beställarens behov ändrar sig under resan från planeringsskedet 
igenom projektering och produktion fram till, och även under, förvaltningsskedet. Beställare 
måste följa många olika standarder, riktlinjer och anvisningar. Detta medför oftast motstrid-
iga krav. Behovet av flexibla lokaler som skulle kunna användas mer effektivt (exempelvis 
under kvällar och helger) medför att kravställningsprocessen blir ännu svårare. 

Förvaltaren måste vara med tidigt i projektet och kommunicera krav som rör förvaltnings-
skedet samt vilken information de behöver för att genomföra sina arbetsuppgifter. Långa 
projekttider gör det dock svårt för förvaltaren att se nyttan av att vara med vid projektstart 
då byggnaden kommer att levereras först om ett antal år.

Projektering
Att det inte finns någon som ansvarar för att BIM utnyttjas hela vägen gör att det ibland 
slarvas i projekteringen och att inte all information läggs in i handlingar. Dessutom är alla 
projektörer inte medvetna om behov av information i förvaltning t.ex. kring en komplex 
dörrmiljö.

Projektöverlämning
Överföring av information från projekt till förvaltning är fortfarande problematisk. Besikt-
ningsinformation och garantitider överförs inte alltid från projekt till förvaltningssystem. 
Besiktningsorganisationen klarar oftast inte att utvärdera om dokumentationen är korrekt 
eller inte på grund av stora mängder av information och dålig struktur. Projektledaren riske-
rar att inte få ihop det som krävs.



Det saknas tydliga rutiner för hur förvaltningsaktörer ska ta emot och strukturera inkom-
mande information. Olika personer/aktörer prioriterar och sorterar informationen på olika 
sätt beroende på egna behov och preferenser. Vanligt är att dokumentationen är gjord efter 
enkelhet för den som levererar snarare än användbarhet för den som tar emot informa-
tionen. Ett exempel på det är omfattande produktblad från leverantören men som inte är 
användbara för förvaltaren, fastighetsvärd eller drifttekniker.

Förvaltning
Man är samrådig i att hur projektinformation (BIM bl.a.) ska nyttjas i förvaltning fort-
farande är en stor utmaning. Dessutom finns det inte några etablerade lösningar för hur 
informationsleverans från projekt ska integreras med andra typer av information som kommer 
in löpande under förvaltningsskedet t.ex. bruksinformation, sensordata och användardata. 
Några aktörer har utvecklat ad-hoc lösningar för detta (t.ex. IBM, Microsoft och GE). Problem 
med att hantera informationen långsiktigt och på ett framtidssäkert sätt kvarstår.

Fler utmaningar:
• det blir ibland en liten pool av data för varje pryl t.ex. hissar och pumpar,  

men det går inte alltid att integrera databaserna.

• man sitter oftast fast i gamla processer. Hur kan kostnaderna minskas genom  
effektivare arbetssätt med hjälp av digitala system?

• det finns en massa verktyg som används av olika aktörer längst vägen.  
Vi har inte bra koll på nyttorna för varje verktyg och möjliga synergi-effekter   
för inte grerade system.



Hur samverkar vi mellan förvaltning och projekt och hur hanterar vi 
informationsflödet? Hur uppnår vi det obrutna informationsflödet  
– från projekt till förvaltning och åter till projekt?

Nedan följer rekommendationer från deltagare om hur aktörer inom projekt och förvaltning 
ska samarbeta för att möjliggöra det obrutna informationsflödet:

• Projekt och förvaltning ska samverka i kravställning av såväl produkten som
informationsleverans för produkten. På det sättet får man se helheten. Alternativt
kan förvaltaren vara projektägaren.

• Beställaren ska få förvaltaren att ställa krav på informationen och vad de behöver för
information. Vid ombyggnation måste förvaltaren vara ännu mer engagerad då de sitter
på kunskap om den befintliga fastigheten.

• Beslutsfattaren ska vara tydlig med målet. Prioritering av behov är viktig.

• Funktion ska vara central i formulering av kraven. Beställaren ska ha mer fokus om
vad de vill snarare än hur.

• Det är viktigt att projekten förstår att de ska bidra med nytta i förvaltningsskedet.
Ett alternativ är att projektera baserat på uthyrbara areor.

• Man måste ha stenkoll på arbetsflödet och statistiker för att kunna fatta beslut proaktivt.

• Man ska identifiera rätt kompetens i tidiga skeden och bestämma hur kompetensen ska
utnyttjas för att designa effektiva informationshanteringsprocesser och leverera vettiga
informationsleveranser.

• Beställaren måste helst kravställa informationsmängder och inte dokument
(t.ex. i form av en bruttolista som är baserad på behov).

• Beställaren måste granska och kontrollera informationsleveranser i alla skeden.

• Beställaren måste ställa krav på att alla aktörer använder deras databas och anpassa
sina programvaror så att det passar beställarens databas.

• Hantering av fastighetsinformation kan ske internt eller externt. Det beror på olika
fakturor t.ex. tillgång till kompetens och storlek på bolaget.

Sammanfattningsvis bör aktörerna ha mer förståelse för det som de andra sysslar med och  
få mer samsyn i vad som behövs i branschen i sin helhet. Annars uppfattas digitaliserings- 
insatser bara som kostnad. Man ska kunna argumentera med alternativa kostnader om man 
inte använder tekniken.



Vad behöver utvecklas?
För att komma fram till vettiga resultat bör man börja där i att försöka förstå  
varandra. En gemensam terminologi är standardiserade begrepps är ett måste. 
CoClass kan t.ex. eliminera tolknings problem som orsakas av icke-kompa tibla 
kodningssystem såsom BSAB- och Aff-system. Nedan följer övriga förslag: 

• Standardiserade BIM-komponenter 
som innehåller korrekt struktur och-
innehåll av information kan främja 
samverkan i branschen. Potentiella 
problem med LoU måste dock lösas. 

• Framtida projektstyrningsprocesser 
och -system måste ge möjligheten 
för att t.ex. gå 5 år tillbaka i tiden 
och se vad som hände i projektet då.

• Användarvänliga gränssnitt mot 
BIM-information ska utvecklas  
för att underlätta nyttande av  
information i förvaltning.

• Användarvänliga gränssnitt för att 
uppdatera byggnadsinformation 
(och/eller ritningar och modeller)  
vid mindre ombyggnader och reno-
veringar måste utvecklas.

• Digitala verktyg ska vara en inte-
grerad del av byggnaden precis som 
inbyggda sensorer i bilar.

• Man måste våga testa i den egna 
organisationen.



Strategier för digitalisering 
och informationshantering
Det är svårt att definiera vad digitalisering är. Många i förvaltningen anser att de är 
digita liserade tills någon pratar om vad digitaliseringen är i andras ögon. Grundprincipen 
för en enhetlig syn på digitalisering i fastighetsbranschen är att tillämpa processer och 
system som är baserade på objekt (objects) som framställer tillgångar (assets) och fungerar 
som informationsbärare.

För att utmaningarna lösas och möjligheterna nyttjas bör flera insatser utföras och nya  
lösningar utvecklas. Beslutfattaren inom fastighetsbranschen behöver den stora visionen som 
stödjer det hela och förklarar vart vi vill komma. Nationella, regionala, och företagsspecifika 
strategier kommer sedan att byggas på visionen och mera konkreta mål och handlingar ska 
definieras inom de förankrade strategierna för digitalisering och informationshantering.

Att ta fram strategi tar några år. Faran är att man då kanske söker tekniska lösningar 
som inte finns längre eller inte är kompatibla med nya lösningar. Med andra ord kommer 
ingen i så fall i mål eftersom allt förändras hela tiden. För att undvika det måste digitali-
seringsstrategin ligga på rätt detaljeringsnivå och inte omfatta tidsbegränsade och för 
detaljerade tekniska lösningar. 

Vi behöver nya strategier som främjar affärsmodeller med hjälp av nya organisationer  
och nya processer. En sannolik affärsidé i framtiden är att erbjuda 
en väldokumenterad fastig het för att skapa mervärde för kund. 

Hur ska bolaget hantera informationen?
Mängden projektinformation som kommer in är enorm. Har vi inte 
en fungerande informationshanteringsstrategi idag, är vi alla nog 
överens om att vi kommer att ligga efter inom snar framtid. 

Det som främst bör vårdas är databasen. Grundtanken är att 
”everything is connected”, dvs man behöver en systemförståelse 
snarare än ett speciellt system eller databaser. Dessutom behöver 
man nya roller i samband med databastänkande t.ex. informa-
tionsägare vid varje skede. Alternativt kan fastighetsdirektörer  
bli systemägare och samarbeta med tekniska specialister.  
Fastighetsbolag och beställaren behöver mer kunskap om hur 
databaserna fungerar och kommunicerar med varandra.

Det mesta är  
redan byggt. 
–  Hur hanterar vi 
våra befintliga 
byggnader?

Befintliga  
byggnader kan  
skannas för att få 
en bättre bild.

Ta det stegvis. Få 
in det viktigaste i 
steg ett och sedan 
succesivt bygga 
vidare.



Avslutningsvis...
...Våra byggnader blir allt mer smarta och den byggda miljön spelar också  
en viktig roll i den smarta staden där allt fler funktioner samverkar. Detta stäl-
ler krav på bland annat tillgång till data vilket förutsätter att både personer och 
organisationer är beredda att dela med sig av information. Samtidigt måste vi 
vara medvetna om säkerhetsaspekten och säkra att inte känslig information 
sprids och nyttjas felaktigt.

Ett antal av frågeställningarna ovan kräver fortsatt diskussion och kanske  
fördjupade utredningar och skarpa tester. Genom branschsamverkan kring 
strategier för digitalisering och utvecklad informationshantering kan ut- 
vecklingen påskyndas och förhoppningsvis kan denna workshop inspirera  
till fortsatt samarbete och informationsutbyte.
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Intervjufrågor 

1. Vilken typ av fastigheter förvaltar ert företag?
2. Vilken befattning har du på företaget och vilka arbetsuppgifter har du?
3. Vad anser du BIM är? Förklara det
4. Hur definierar ni BIM i er verksamhet?
5. Hur tog ni beslutet att satsa på/implementera BIM i fastighetsförvaltningen?
6. Vad är den huvudsakliga anledningen till att ni satsar på användandet av BIM i

förvaltningsprocessen?
7. Kan du berätta om hur BIM används i ert företag idag?
8. Inom vilka användningsområden planera/tillämpar ni att använda BIM i

förvaltningsskedet?
9. Ser ni några styrkor resp. svagheter med att implementera BIM?
10. Ser ni några begränsningar med att införa BIM i er organisation?
11. Vilka är ert företags ambitioner med att använda BIM?
12. Har verksamheten påverkats efter satsningen/implementeringen på BIM? (Anställda,

data mm.)
13. Hur tror du att andra på ert företag ser på användningen av BIM?
14. Hur ser du på BIM-användandet i framtiden?
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Leif Sundbom Akademiska Hus 
Akademiska Hus förvaltar kunskapsmiljöer för forskning och innovation. Fastigheterna innehåller 
främst kontorslokaler, labblokaler och undervisningslokaler. Ett nytt område är studentbostäder på 
deras campusområden. Akademiska Hus förvaltar cirka 1100 byggnadsverk med den totala storleken 
3,2 miljoner kvm.  

Leif Sundbom jobbar som IT-projektledare, där jobbar han mycket med informationshantering samt 
samverkan mellan förvaltning och projekt. Utöver detta sitter Sundbom även med i BIM Alliance 
intressegrupp förvaltning samt deras programledning.  

Sundbom anser att BIM är en form av metodik som går ut på att göra en objektbaserad och digital 
representation av en byggnad. Syftet med en BIM-modell är att vara en informationsbas eller 
kunskapsresurs som används som underlag vid beslut genom hela byggnadens livscykel. Akademiska 
Hus har idag ingen tydlig definition på BIM-begreppet mer än att det är objektbaserad digital 
information. De vill mer se på BIM som en metodik istället för bara en utvecklad 3D-modell.  

Enligt Sundbom tog företagsledningen beslutet att satsa på BIM i förvaltningen genom att de valde 
att satsa på innovationsprojektet "A working lab". Projektet omfattar ett nytt kontorshus i Göteborg 
där flera olika innovativa projekt ska testas.  

Den huvudsakliga anledningen till att företaget satsar på BIM i fastighetsförvaltningen är för att 
effektivisera arbetet genom att få över den information som fastställts i dem tidiga skedena. Ett 
problem som har medfört att Akademiska Hus inte kommit längre i implementeringen av BIM är att 
informationen som hängt med från projekteringen inte varit anpassad till dem processer och system 
som förvaltningen använder.  

"Mycket av informationen man jobbar med idag är knyten till dokument och ritningar, den är svår att 
få tag på egentligen.  Men den blir mer och mer objektbaserad och då kan man börja strukturera upp 

den med system och göra den sökbar och använda den." 

Akademiska Hus vill att informationen ska bli tillgänglig för alla medarbetare och inte endast hos 
den/de som ansvarar för just den byggnaden. Ytterligare en anledning är för att minska arbetet med 
att åka ut på plats varje gång något behöver valideras. Till sist vill de även kunna dela informationen 
med kunderna/brukarna så att de får en större förståelse för byggnaden.  

Akademiska Hus använder idag BIM främst i projekteringsfasen där det är upp till projektledaren att 
fatta det slutliga beslutet om att använda BIM just i det projektet. Något som har drivit BIM-
användandet framåt enligt Sundbom är att företaget har haft eldsjälar som drivit utvecklingen. Två 
faktorer som påverkar beslutet är storleken på projektet och hur drivna projektledarna är. Ledningen 
rekommenderar projektledarna att använda BIM då de bland annat varit med och tagit fram "BIM i 
staten" tillsammans med BIM Alliance.  

I första hand vill Akademiska HUS tillämpa BIM för att förstå deras utrymmen och storlek på rum i 
syfte att lättare kunna hyra ut lokalerna. Utöver detta ser dem en stor nytta i att kunna samla 
information i modellen om väsentliga objekt som myndigheter kräver ska besiktigas, så som hissar 
och brandssystem. 

Pilotprojketet "a working lab" är idag bara i projekteringsfasen då byggnaden beräknas vara klar 
2019. För att senare kunna testa olika innovationer kopplat till förvaltningsskedet håller Akademiska 
Hus på att ta fram en leveransspecifikation för vilken typ av information som behövs i förvaltningen, 
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hur informationen ska överlämnas till förvaltningen samt hur de ska kunna visualisera 
informationen. Ett annat innovationsprojekt som dem vill testa i den färdiga byggnaden är att sätta 
upp sensorer i huset för att fånga upp en massa mätdata i syfte att visualisera och analysera 
byggnaden. En utmaning är att den informationen som fås fram genom pilotprojekten ska kunna 
göras skalbart för 3,2 miljoner kvadratmeter, vilket betyder att digitaliseringen kommer att ta tid.  

Sundbom ser en utmaning i att övertid kunna validera att informationen är korrekt, att hålla 
modellen uppdaterad.  

Sundbom uppfattar att BIM för många upplevs som lite hokus pokus, så att få med alla på banan 
gäller det att sprida kompetensen om vad det kan innebära. Vidare säger han att det egentligen inte 
är någon hög tröskel att lära sig ett CAD-verktyg eller viewer.  

Sundbom vill genom pilotprojektet sprida informationen om BIM både internt och externt. 

Mycket av informationen som hanteras i fastighetsförvaltningen finns i dagsläget spridd på olika 
ställen bland annat i olika databaser och dokument eller ritningar.  

Sundbom tror inte att alla på företaget är medvetna om satsningen då de flesta är upptagna med det 
vardagliga arbetet.  

Enligt Sundbom har det pratats om BIM användning i förvaltningsskedet de senaste 10-15 åren, men 
det är först nu det börjar hända saker. Bara det senaste året har det börjat komma fram standarder 
och verktyg.  

För Sundbom är det viktigt att folk blir medvetna om att BIM inte bara handlar om IT utan har att 
göra med digitalisering av byggbranschen.  

Sundbom anser att det är svårt att hitta nyttorna med BIM, att kunna peka ut och kvantifiera dem. 
Byggbranschen utvecklas mot en mer digitaliserad verklighet vilket gör att det blir svårt för företag 
att stå emot.  

Sundbom tror att BIM-användandet kommer öka i framtiden, för att detta ska fungera är det viktigt 
att få över informationen från de tidiga skedena till förvaltningen. Däremot gäller det att ta små steg 
i taget.  

Akademiska hus har i dagsläget använd BIM främst i nyproduktion då i projekteringsskedet. 
Sundbom har i dagsläget ingen färgig lösning på hur dem ska implementera BIM i det befintliga 
beståndet, men är medveten om tekniker, exempelvis fotoskanning som kan vara en lösning. Vidare 
tror Sundbom att det är viktigt att prioritera byggnader som är viktiga för verksamheten och som är 
svåra att ta hand om. 

Det styrdokument som akademiska hus använder sig av är "BIM i staten" från BIM Alliance som 
fungerar som ett ramverk. Utöver detta tar dem fram BIM-manualer för varje enskilt projekt.  
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Sammanfattning Andrea Gajic 
Göteborgsstads lokalförvaltning förvaltar skolor, förskolor, kontor, äldreboende och boende med 
särskilt service.  

Andrea Gajic arbetar som informationssamordnare och har främst inriktning BIM. 

Gajic anser att BIM kan definieras på olika sätt beroende på vilken aktörsroll du har. Hon menar att 
är du projektör så förklaras BIM som building information model med fokus på modell, medan i en 
förvaltningsroll bör BIM förklaras som building information management. Vidare säger Gajic att 
modellen för förvaltningen bara är ett skelett som bär informationen. För att modellen ska kunna 
bära den informationen de behöver är det viktigt att krav ställa vilken information som behövs. Gajic 
betonar att bokstaven "I", information, i BIM är det mest väsentliga. Det är viktigt att informationen 
kommer med hela vägen till förvaltningen och att informationen blir sökbar.  

Enligt Gajic har verksamheten idag (2018) inte färdiga krav vilken information som dem behöver i 
förvaltningen. Verksamheten är idag (2018) i en övergångsfas mellan CAD och BIM, då behöver dem 
komma fram till på vilket sätt dem vill implementera BIM menar Gajic. För att BIM-
implementeringen ska gå så smidigt som möjligt behöver verksamheten utbilda personalen samt be 
alla roller att uttrycka vad dem har för informationsbehov.  

Enligt Gajic är BIM något nytt för många i verksamheten. Hon upplever att många är positiva och ser 
det som något som förenklar dem dagliga arbetsuppgifterna.  

Enligt Gajic har verksamheten inte tagit något tydligt beslut om att satsa på BIM. I dagsläget (2018) 
undersöker Lokalförvaltningen hur de skulle kunna använda BIM i deras verksamhet. Gajic berättar 
även att det inte finns någon färdig strategi för hur de ska gå till med implementeringen.  

Gajic säger att verksamheten ännu (2018) inte använder sig av BIM. En anledning till detta är att 
deras system inte pratar med varandra. Vidare berättar hon att de i dagsläget (2018) håller på att 
emigrera informationen från det gamla arkivsystemet till ett nytt system som även stödjer BIM-
modeller. De håller även på att ta fram en strategi för hur dem ska arbeta med BIM.  

Gajic anser att det är viktigt att BIM i framtiden används i hela lokalförvaltningen, då det berör alla 
oavsett nivå och disciplin. 

Enligt Gajic är det svårt att implementera en ny process i en kommun. Det är inte bara ett beslut, nu 
kör vi, det är en stor organisation och det gäller att få med alla. Utöver detta ser hon inga direkta 
nackdelar med att använda BIM i förvaltningsfasen. Hon anser att BIM skulle medföra att dem både 
sparar tid och pengar men också att hela verksamheten fungerar smidigare. Detta då alla kommer 
att ha tillgång till samma information.  

Enligt Gajic är verksamhetens ambition i dagsläget (2018) att uppnå en 100 procent BIM 
specifikation, där de ställer krav på modeller och vilken information som ska finnas med i modellen. 

"Det finns alltid något nytt, alltid nått att förbättra, vi måste alltid hålla ögonen öppna för det som 
kommer" 

Enligt Gajic måste BIM användas i alla fastigheter, både i nyproduktion och i det befintliga beståndet. 
Vidare berättar hon att de idag (2018) försöker hitta en lösning på hur dem ska kunna omvandla alla 
befintliga 2D-ritningar till 3D. Detta ser hon som en jättestor utmaning.  
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Gajic anser att det behövs mer kompetens bland personalen för att kunna använda BIM. Ett sätt att 
öka kompetensen är genom olika föreläsningar inom ämnet. Ytterligare ett sätt som nämns är 
internutbildningar i exempelvis programvaror.  

Lokalförvaltningen har idag kravspecifikationer, dem kallas för CAD/BIM kravspecifikationer. 
Specifikationerna talar om vad konsulterna ska leverera.  

Enligt Gajic är BIM ett levande begrepp som hela tiden kommer att utvecklas. Det är en process som 
aldrig färdigställs.  
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Sammanfattning Annie Gjers 
Annie Gjers jobbar som biträdande projektledare på en av LS-avdelningarna. Hennes arbetsuppgifter 
är att biträder en projektledare när de bygger, framförallt nyproduktion men även i större 
ombyggnationer av deras fastigheter.  

Enligt Gjers är BIM en 3D-modell av en byggnad som går att visualiseras. Vidare inser hon att BIM 
säkert handlar om större saker men mer vet hon inte. Gjers vet inte heller hur BIM definieras i 
Lokalförvaltningen Göteborg.  

Gjers har aldrig stött på BIM i hennes dagliga arbete mer än en genomgång där det nämndes att de 
jobbar för att använda BIM mer.  

Gjers har svårt att se vilka konsekvenser implementering av BIM skulle ge, både positiva och 
negativa. Hon förespelagar att BIM är ett väldigt tydligt sätt att få till sig informationen på.  

Enligt Gjers är processen till att införa BIM en begränsning. Vidare beskriver hon införandet av BIM 
som ett arbetssätt och en förändringsprocess som är krävande, både rent ekonomiskt men även 
tidsmässigt. Utöver detta anser hon att det är emotionellt för många att börja jobba på ett annat 
sätt än vad de är vana med.  

Gjers vet inte vad Lokalförvaltningen har för ambitioner med att använda BIM.  

Gjers började jobba på Lokalförvaltningen i november 2017 så hon vet varken när de bestämde sig 
för att satsa på BIM eller hur långt de har kommit. 

Gjers har inte haft BIM som samtalsämne när hon pratat med sina kollegor och vet därför inte riktigt 
hur de ser på användningen. Vidare säger Gjers att alla på Lokalförvaltningen inte är medvetna om 
satsningen, mycket beror på vilken enhet man jobbar på. De som arbetar som projektledare och 
biträdande projektledare har ännu inte fått någon introduktion till vad BIM innebär för dem eller hur 
de ska arbeta.  

Gjers anser att byggbranschen ligger ganska mycket efter när det gäller digitalisering. Vidare säger 
hon att BIM är absolut ett steg som borde tas men att det är ett stort steg då branschen inte är van 
vid förändringar.  

 



Bilaga 3 

Sammanfattning – Mohammed Sadi 
Mohammed Sadi jobbar som projektledare. Han har främst hand om nyproduktion men även större 
renoveringsprojekt.  

Enligt Sadi är BIM en databas där all nödvändig detalj och information om en fastighet finns lagrad i. 
Vidare säger Sadi att Lokalförvaltningen jobbar framåt med BIM men att i hans roll så handlar BIM 
kanske främst om att ta fram bygghandlingar och 3D-ritningar som ska underlätta produktionen.  

Sadi anser att han inte kan svara på frågan hur Lokalförvaltningen tog beslutet att satsa 
på/implementera BIM i förvaltningsskedet. Utan det är något som specialistenheten får svara på då 
dem i dagsläget håller på att ta fram en strategi för hur verksamheten ska jobba med BIM.  

Enligt Sadi kan han inte riktigt svara på vad den huvudsakliga anledningen till att de satsar på BIM är, 
men han har förstått syftet med BIM. Vidare berättar han att BIM ska medföra ett enklare och 
smidigare sätt att hantera information och felanmälningar. Det ska bli enklare för deras drifttekniker 
att lokalisera informationen som dem behöver, för idag används fortfarande pärmar.  

Sadi berättar att Lokalförvaltningen har CAD-kravspecar som de använder i projekteringen och som 
de nu har utvecklat och kallar för BIM-kravspecar.   

Sadi tror att BIM kommer hjälpa verksamheten att enklare hitta fel och underlätta driften på en 
byggnad.  

En utmaning som Sadi ser är att få alla att vilja jobba mer digitalt och med BIM. Vidare berättar han 
att denna övergång kommer att ta tid. Sadi ser inga begränsningar med att införa BIM utan enbart 
möjligheter.  

Sadi tror att verksamhetens ambition med att använda BIM är att det ska underlätta 
informationsåtkomsten och höja kvalitén på deras byggnader.  

Sadi anser att dem är i ett ganska tidigt skede när det gäller BIM och att dem inte har implementerat 
BIM fullt ut än.  

Sadi tror att många i företaget är medvetna om satsningen och att det kommer att krävas någon 
form av utbildning av BIM-verktygen samt utrustning som klarar av den informationsmängden. 
Vidare anser han att det är viktigt att tekniken inte strular för det kan påverka motivationen med att 
använda BIM-verktygen.  

Enligt Sadi är det väldigt viktigt att använda BIM i det befintliga beståndet också så att inte 
verksamheten arbetar med flera olika system, utan att dem använder ett enhetligt system för alla 
deras fastigheter. Sadi hoppas att ambitionen är på den nivån och att det verkligen genomförs.  

Sadi ser framemot BIM-användandet, han tror att det kommer bli bra. Vidare berättar han att länder 
som har kommit längre med implementering av BIM har fått ut väldigt positiva effekter.  
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Sammanfattning Sofia Larsson 
Sofia Larsson jobbar som projektledare för nybyggnadsprojekt främst förskolor, skolor och boende 
med särskilt service. Vanliga arbetsuppgifter som Larsson har är förstudier, projektering och 
byggnation.  

Enligt Larsson är BIM ett system med mycket information om bland annat byggnadsdelar.  

Larsson tycker att Lokalförvaltningen ligger lite efter när det gäller BIM och att det i dagsläget inte 
används så mycket i alla fall inte i hennes roll. Vidare säger hon att hon inte vet hur 
Lokalförvaltningen tog beslutet att satsa på/implementera BIM i fastighetsförvaltningen. Hon anser 
att det inte är del hon är inblandad i egentligen.  

Larsson tror att Lokalförvaltningens huvudsakliga anledning till satsningen på att använda BIM i 
förvaltning är dels för att få en bättre förvaltningen. Dels för att de ska kunna se och veta hur 
byggnaderna ser ut utan att behöva åka ut på plats men även för att ha koll på de olika 
byggnadsdelar. Vidare tror hon att mycket tid och pengar går att sparas med hjälp av BIM.   

Enligt Larsson använder projekteringen i dagsläget 3D-modeller för olika kontroller såsom 
kollisionskontroll. Larsson anser att BIM är ett jättebra verktyg för verksamheten då dem flesta 
förskolechefer inte är vana att granska ritningar och förstå hur byggnaden kommer att se ut i 
verkligen. Detta är ett problem som Larsson anser BIM kan förbättra då förskolecheferna kommer 
att få större förståelse för vad som egentligen ritas genom att visualisera byggnaden.  

En svaghet som Larsson ser är att det är många som är inblandade vid implementering av ny teknik 
vilket gör att det krävs extra arbete till en början så att alla lär sig och förstår förändringarna som 
pågår. Vidare anser Larsson att något som inte är testat bör inte implementeras för att vara på den 
säkra sidan. En begränsning enligt Larsson är att få alla de olika system att samarbete med varandra.  

Larsson tror att företagets ambition med att använda BIM är för att ha koll på hela byggnaden och se 
hur exempelvis EL och VVS fungerar ihop. Även för att lättare hitta felkällor om det blir fel i 
anläggningen då. Vidare berättar Larsson att dem som har fått 3D-modeller är väldigt positiva till det 
dock har hon ingen aning om hur verksamheten har påverkats efter satsningen på BIM.  

Enligt Larsson är alla inte medvetna om satsningen. En del är nog medvetna och villiga att börja med 
det redan imorgon medan andra vill hellre ta det senare då det i dagsläget finns mycket arbete. 
Vidare anser Larsson att BIM begreppet kan pratas mer om, vad det innebär och så vidare. För dem 
som har arbetat i branschen i cirka 20-30 år vet nog inte vad BIM innebär, det är knappt så att hon 
vet det och hon gick ut från skolan för 7 år sedan.  

Enligt Larsson finns det en BIM-manual för hur konsulterna ska jobba och vad dem ska leverera 
under projekteringen men inte för hur Lokalförvaltningen internt ska jobba med det.  

Larsson anser att BIM-användandet i framtiden kan leda till att processerna går mycket snabbare 
och att Lokalförvaltningen får bättre koll på sina byggnader, att dem vet mer om vad är som finns 
inbyggt och hur det fungerar. Att få en smartare byggnad och att det ska vara lättare att förstå 
byggnaden helt enkelt.  
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Sammanfattning Frans Nordström 
Frans Nordström jobbar som biträdande projektledare vars huvudsakliga arbetsuppgift är att stötta 
en projektledare i deras arbetsuppgifter.  

Nordström anser att BIM är digitala ritningar med information som kan användas för att enklare 
hitta information samt för att få en tydligare uppfattning om exempelvis material i väggar. Vidare 
anser han att verksamheten egentligen inte har något tydlig definition på BIM. Nordström tror att 
det är viktigt för verksamheten att kunna använda BIM för att kunna söka information på ett 
smidigare sätt.  

Enligt Nordström är det viktigt att satsa på BIM för att kunna hänga med i branschens utveckling. 
Han säger bland annat: 

"...man måste ha färdigheter inom BIM för att kunna vara med och vara en seriös byggherre." 

Vidare anser han att verksamheten behöver utveckla fram en specialenhet som endast är 
fokuserade på BIM.  

Enligt Nordström använder verksamheten idag (2018) av BIM när de i projekteringen granskar 
konsulternas handlingar. Detta görs främst med hjälp av programmet Bluebeam.  

Nordström ser nästan bara styrkor med att implementera BIM. Däremot tror han att övergången till 
att arbeta med BIM kommer att bli svår främst på grund av att det finns många äldre i branschen.  

Enligt Nordström är verksamhetens ambitioner att nå 100 procent spårbarhet i alla fastigheter vilket 
i sin tur leder till att arbetet blir mer effektivt.  

"Liksom pappersritningar är ju väldigt utdaterat, det är bara slöseri med tid att använda det på alla 
sätt och vis. " 

Nordström tror att de flesta är positiva till användningen av BIM, däremot är alla medarbetare inte 
medvetna om satsningen. Vidare tror han att åsikterna kan skilja mellan de olika generationerna. 
Han menar att de yngre och nyexaminerade ofta har fått kunskap om dem nya teknikerna i deras 
utbildning och är därför lite mer positivt inställda till exempelvis BIM.  

Precis som många andra i verksamheten är Nordström medveten om dem tekniska anvisningarna 
som sedan 2017 även innehåller CAD/BIM anvisningar.  

Enligt Nordström används redan BIM i en massa olika sammanhang, därför har han svårt att se vad 
som ska komma näst. Han understryker att det finns hur många möjligheter som helst med att 
använda BIM. 
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Sammanfattning Per-Inge Petterson 
Per-Inge Petterson arbetar som teknisk förvaltare på utvecklingsavdelningen. Pettersons 
arbetsuppgifter innefattar bland annat en roll som koordinator och utveckling av services processer.  

Petterson anser att BIM är ett visuellt modelleringsverktyg för att överföra information. Vidare anser 
han att verksamheten inte har någon entydig definition på BIM. Huruvida företaget har tagit något 
beslut om att satsa på implementering av BIM är något han inte är insatt i.  

Petterson berättar om en konceptförskola där med hjälp av visualisering visar hur byggnaden 
kommer att se ut för brukarna. Han anser att det är första steget som verksamheten har tagit mot 
att använda BIM.   

Enligt Petterson kommer BIM främst att användas i nyproduktion. Vidare ser han inte lika stort 
behov av att använda det i befintliga byggnader utan då kanske främst vid större ombyggnationer.  

En styrka som Petterson nämner är att det blir mer lättförståelig informationsöverföring till personer 
som inte är vana att läsa ritningar. Däremot tror han implementeringen av BIM kommer att vara 
mycket kapacitets krävande. Om det ej blir kostnadsdrivande i produktion och förvaltning kan ökning 
av BIM ritade projekt fortgå för branschen. 

Enligt Petterson är verksamhetens främsta ambition att förenkla informationsöverföringen.  

Petterson anser att då Lokalförvaltningen är en stor organisation med många yrkeskategorier är 
personalen olika medvetna om satsningen. Vidare tror Petterson inte att någon ny kunskap 
egentligen behövs bland medarbetarna.  

Enligt Petterson har Lokalförvaltningen tagit fram en CAD/BIM-manual som lanserades förra året 
(2017).  

Petterson tror att BIM-användandet kommer att öka då många andra konsulter redan använder sig 
utav CAD och BIM. Blir det kostnadsdrivande kommer det gå trögare. 
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Sammanfattning – Martin Nilbo  
Martin Nilbo jobbar som fastighetsförvaltare med strategiskt ansvar. Nilbo förvaltar alla byggnader i 
stadsdelen Östra Göteborg som är ungefär 150 fastigheter och runt 230 byggnader. Nilbo har främst 
hand om den långsiktiga planeringen.  

Enligt Nilbo är BIM en 3D-modell dom man kan ladda mycket information i. Vidare säger han att 
verksamheten inte har någon specifik definition på begreppet BIM. 

När Nilbo fick reda på vad BIM var såg han direkt fördelar med metoden, främst när det kommer till 
underhållsåtgärder. Idag går mycket tid på att besöka platser för att antingen undersöka 
felanmälningar eller validera byggnaden mot befintliga ritningar.   

Nilbo är inte säker på ifall verksamheten har fattat något beslut om att satsa på/implementera BIM i 
förvaltningen.  

Nilbo vet inte vad den huvudsakliga anledningen till att verksamheten satsar på användandet av 
BIM, men han tror att det främst är för att höja kvaliteten på deras fastigheter. Idag har 
verksamheten inte ens ett fulländligt digitalt ritningsarkiv. 

Nilbo vet inte om verksamheten i dagsläget använder sig av BIM. Det han vet är att dem planerar 
och förbereder för att implementera BIM. Vidare så vet han inte heller vilka områden verksamheten 
planerar att använda BIM i. Själv ser han nyttan i att kunna lokaloptimera, med det menar han att 
dem ska kunna nyttja lokaler när dem står tomma.  

En svårighet med att implementera BIM som Nilbo ser är att det kommer både att ta tid och kosta 
pengar. Vidare anser han att det är viktigt att underleverantörerna också är medvetna om den nya 
tekniken för att inte det ska uppstå kommunikationsproblem.  

Nilbo tror att verksamhetens ambition främst är att höja kvalitén samt att underlätta för att ta rätt 
beslut i rätt tid.  

Enligt Nilbo är personalen olika insatta i både vad BIM betyder och hur det kommer att påverka 
deras dagliga arbete. Nilbo understryker återigen att det är lika viktigt att sprida beslutet externt. 
Vidare tror han att implementeringen kommer att kräva någon typ av utbildning för de anställda.  

Nilbo anser att BIM-användandet, precis som all annan ny teknik, kommer att ta tid innan folk har 
accepterat tekniken och ser fördelar med den. Han tror att det kommer finnas någon slags 
teknikmotstånd i att ändra arbetssättet.  
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Martin Flodin Regionsfastigheter Jönköping  
Martin Flodin jobbar som CAD-strateg, han ansvarar för Regionsfastigheters system, ritningar och 
CAD-manualer. 

Flodin anser att det är svårt att säga vad BIM egentligen är, han säger följande när frågan "Vad anser 
du BIM är? Förklara det." ställs: 

"Ja, men det är väll det som är den här svåra frågan, vad är BIM och vad eh, vad, hur ska 
man definiera det egentligen." 

Flodin går istället över och pratar om hur verksamheten ser på begreppet BIM. Han säger att 
BIM handlar om at ta tillvara på informationen för att kunna återanvända den i de senare 
skedena utan att behöva återskapa informationen.  Vidare förklarar han att BIM även handlar 
om hur de olika modellerna kan kopplas ihop och användas på bästa sätt. Regionfastigheter har 
enligt Flodin tagit fram en definition på vad BIM innebär för just deras verksamhet. Det innebär 
att information överförs från de tidiga skedena genom hela byggprocessen ända fram till 
förvaltningen.  

Flodin berättar att Regionsfastigheter har jobbat ganska många år med digital information och 
BIM-frågor. I dagsläget är det inte så mycket information som går från de tidiga skeden hela 
vägen fram till förvaltningen. Det är viktigt att ställa krav på vilken information som ska med 
hela vägen fram till förvaltningen. Flodin betonar vikten att få informationen från både 
projektering och produktion.  

Enligt Flodin har inte Regionsfastigheter tagit ett enhälligt beslut om att implementera BIM. De 
har istället blivit inspirerade av andra regioner och konsulter som ligger i framkant med BIM-
utvecklingen.  

Den huvudsakliga anledningen till att satsa på BIM-användandet är att spara tid och pengar, 
med detta menar han att informationen utnyttjas optimalt och att rätt handlingar görs från 
början.  

Enligt Flodin skulle många på verksamheten säga att de i dagsläget inte jobbar med BIM medan 
de egentligen indirekt gör det. Idag har de ritat upp alla sjukhusbyggnader i 3D-modeller som de 
har kopplat ihop med deras förvaltningssystem Landlord. Detta har gjorts för att de ska kunna 
se hur och vem som hyr vilken lokal. Vidare testar dem ett pilotprojekt där de provkör 
programvaran BIM-Eye som ska fungera som en databas där all information samlas in.  

Regionsfastigheter har varit med i en referensgrupp och bidragit till Symetris utveckling av en 
3D-view i deras förvaltningsprogram Landlord.  

Enligt Flodin är information som fås genom en BIM-modell av både bättre kvalitét och mer lätt 
tillgänglig för förvaltarna. Däremot går det inte i dagsläget att se att tid och pengar sparas in om 
BIM används utan det återspeglar sig först efter många år i framtiden.   

En begränsning som påverkar BIM-användandet är vilken typ av entreprenad som används i de 
olika projekten men även vad det är för projekt. Exempelvis i en totalentreprenad är det svårt i 
beställarrollen för Regionsfastigheter att säga såhär ska ni göra i det här projektet angående 
BIM. Flodin menar att när anbud sätts så är det generellt svårt att i efterhand påverka hur 
entreprenaden arbetar med BIM. Ytterligare en begränsning är informationen på objekten i 3D-
modellen kanske inte riktigt stämmer överens med den informationen som förvaltningen 
behöver för att enkelt till exempel kunna drifta fastigheten.  
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De utmaningar som Flodin påpekar är svårigheten att få med alla på banan och hur detta ska 
utföras, då det i dagsläget inte finns en självklar väg.  

Ambitionen är att göra saker så bra som möjligt genom att ta vara på den informationen som 
finns i BIM-modeller. För att uppnå ambitionen är det viktigt att ställa rätt krav på information 
så att informationen som överförs till förvaltningen är relevant. 

"Det gäller nog att både gasa och bromsa lite granna, att implementera rätt saker och veta vad 
man gör egentligen då. " 

Flodin ser inte att verksamheten har påverkats av BIM-användandet.  

Enligt Flodin är de flesta i verksamheten inte medvetna om satsningen på BIM, då det inte finns 
en riktig satsning som heter just BIM. Alla är inte införstådda med vad BIM innebär och vet 
därför kanske inte att dem jobbar med BIM exempelvis när det gäller yt hantering.  

Enligt Flodin behöver inte alla i verksamheten ha ingående BIM-kunskaper för att klara av att 
genomföra arbetsuppgifterna på ett nytt arbetssätt. Däremot tror Flodin att en grundläggande 
BIM-kunskap kan vara underlättande.  

Enligt Flodin så arbetar dem redan idag med BIM i projekteringsfasen av nyproduktion men inte 
riktigt i förvaltningen. Idag finns alla A-modellerna på sjukhusbyggnaderna uppritade i Revit, 
men dem är endast "plankade" från ett 2D-underlag. Där dem inte har någon information 
exempelvis om rumshöjder har det bara antagits ett standardmått.  

Regionsfastigheter har enligt Flodin CAD-manualer, där det också finns anvisningar för BIM. 
Flodin anser att det heter just CAD-manual och inte BIM-manual för att inte förvirra personal då 
BIM begreppet är ganska nytt i verksamheten. Det som kravställs i manualen är att det ska gå 
att ta ut ytor från ritningarna/3D-modellerna. Utöver det kravställs även hur rummen ska 
namnges för att underlätta själva överföringen till förvaltningssystemet Landlord.  

Flodin har insett att Regionsfastigheter måste kunna uppdatera modellen själva för de kan inte 
be arkitekten hålla informationen uppdaterad.  

Flodin anser att BIM kommer att användas i framtiden men hur och vilka metoder som kommer 
att användas är svårt att förutsäga, men han tror på inte en jätterevolution.  
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Charlotte Bruun Regionsfastigheter Jönköping 
Regionsfastigheter förvaltar regionens alla fastigheter, främst sjukhuslokaler men även bland annat 
naturbruksgymnasium och kulturhuset Spira. Men inga bostäder.  

Charlotte Bruun jobbar som utvecklingschef och ansvarar för enheten som har hand om BIM-
hantering, ritningar och uppdateringar i förvaltningen av ritningar.  

Regionsfastigheter har olika system i förvaltningen som de vill koppla ihop med ritningar och den 
informationen som finns i ritningen.  

Bruun anser att BIM egentligen är ett ganska vitt begrepp och om man hårdrar det så jobbar dem 
redan idag med BIM när det gäller hantering av byggnadsinformation, fast det då görs manuellt. Idag 
för dem över filer mellan system och ifrån ritning till system, men har som målsättning att det ska ske 
mera digitalt eller automatiserat. Det vill säga att de kopplar ihop systemen för att kunna 
effektivisera deras arbetssätt.  

Idag så plockar Regionsfastigheter ut information och lägger in det manuellt mångt och mycket. För 
dem handlar BIM om att få hela informationskedjan att följa med ifrån de tidiga skeden till slut och 
även till ombyggnationer. En fördel som Regionsfastigheter ser med BIM är att information som 
producerats i de tidiga skeden överlämnas till förvaltning och drift.  

Regionsfastigheter har inte riktigt satt ner foten ”Nu kör vi BIM” utan det beslutet dem har fattat är 
att de ska testköra/pilota. Ett pilotprojekt som Regionsfastigheter har i dagsläget är Råslätts 
vårdcentrum som ska byggas om. I det pilotprojektet vill dem testa och se hur de ska få över 
informationen ifrån projektering- och produktionsfasen till deras fastighets förvaltningssystem, 
landlord. Det Regionsfastigheter tidigare har pilotat har varit mer de basic-sakerna såsom utrymmet, 
storlek på utrymmet, vad den heter och vilken typ av utrymme är det som då har funnits i en BIM-
modell. Regionsfastigheter har då fått över det till deras fastighets förvaltningssystem och testat flera 
olika metoder. I de kommande pilotprojekten vill Regionsfastigheter ta med mer 
installationsinformation. Tidigare har entreprenörer och konsulter använd Excell där de fått skriva in 
manuellt informationen och idag vill Regionsfastigheter göra det i ett verktyg som heter BIM-Eye. Det 
BIM-Eye kommer göra är att hämta ut information och koppla ihop information med olika CAD-
system. Regionsfastigheter har ett system där dem krav ställer, de kan exempelvis säga till 
projektledaren att maxtemperaturen i det här behandlingsrummet ska vara 25 grader. Det är helt 
enkelt ett kravställande system där även denna information kan samlas i BIM-Eye. Och ifrån BIM-Eye 
kan man föra över informationen till deras fastighetssystem. Så är tanken med detta arbetssätt.  

Enligt Bruun kostar det initialt en hel del att satsa på BIM. Några anledningar till varför 
Regionsfastigheter satsar på BIM-användandet är för att de ser en vinning i och med att de får rätt 
kvalitet på fastigheterna, informationen de överför från BIM-modellen in till deras förvaltningssystem 
inte diffar mot det som finns på ritningarna utan ett jämnt flöde uppnås istället. Då hamnar rätt 
information till rätt person, på så sätt kan de spara tid på att leta upp information.  

Idag använder Regionsfastigheten BIM i byggproduktionen och där har dem inte direkt ställt det 
kravet utan det har kommit på resans gång. Då har liksom entreprenörer eller konsulter sett nyttan 
att använda BIM i projekten, de använder BIM främst för granskningskontroller. Regionsfastigheter 
vill idag ta steget längre och få över informationen från projekterings- och produktionsfasen till 
förvaltningen.  
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Enligt Bruun kommer fokus att ligga dels att få över basinformationen till deras förvaltningssystem 
för att de ska kunna använda informationen i tidigt skede och börja planera hyreskostnaderna, då 
denna informationen sällan ändras. Tidigare har det varit så att överlämningsfasen skett manuellt 
och ganska sent, vilket innebar för Regionsfastigheterna att de inte kunnat ta ut en hyra direkt när 
lokalerna stått färdiga och kunderna flyttat in. Utan Regionsfastigheter vill påbörja hyressättningen 
parallellt med byggproduktionen. Ytterligare ett område som Regionsfastigheter vill sätta fokus på är 
driften, de vill kunna få över driftinformationen på ett bra sätt till deras förvaltningssystem Landlord 
då de än idag använder mycket pärmar.    

Bruun anser att den största utmaningen med att införa BIM i Regionsfastigheters verksamhet är 
företagets mognad för att tänka på det nya sättet samt viljan att förändra arbetssättet. Bruun 
påpekar att förändringar generellt tar tid då folk är vana att jobba på ett visst sätt och funderar 
vidare på om Regionsfastigheter är redo och mogna för den nya tekniken.  

"...det är ju det förändrade arbetssättet som kommer ta tid, det tar tid att göra förändringar, folk är 
vana vid att jobba på ett visst sätt och då handlar det mer kanske om en verksamhetsutveckling än 

att det handlar om ett IT eller teknikprojekt." 

Bruun liknar problemet med att implementera BIM bland medarbetarna med: 

"...den här mannen från stenåldern som går med sin skottkärra och så har han ett fyrkantigt hjul och 
så säger han jag hinner inte när han blir erbjuden den här runda hjulet, ungefär så får jag den här 

känslan av att man inte hinner." 

Anledningen till att Regionsfastigheter valt att pilotprojektera på Råslätts vårdcentral är främst för att 
hitta nya sätt att jobba på och smarta sätt att använda den nya tekniken som eventuellt kan ge dem 
vinning i slutändan.  

Enligt Bruun är ambitionerna med att använda BIM att få kvalité på informationen, då det idag kostar 
att inte ha koll på sin information. Vidare berättar Bruun att väldigt mycket tid går ut på att leta efter 
rätt information och när dem väl hittar informationen är frågan om de kan lita på att informationen 
är korrekt.  

Regionsfastigheter har som mål att använda BIM i både nyproduktion och i det befintliga beståndet. 
Bruun funderar på om storleken projekten, både ny- och ombyggnation, kommer att påverka 
huruvida BIM kommer att användas eller inte. Trots att beslutet att satsa på BIM inte än har fattats 
ser Bruun att de stora investeringsprojekten kommer utföras med hjälp av BIM i framtiden.  

När Bruun pratar med medarbetarna om vad BIM är blir ofta svaret "BIM-sala-BIM, vad är det?", men 
när hon sedan förklarar begreppet visar det att medarbetarna har förståelse för vad BIM är. 
Medarbetarna är liksom inte bekväma med förkortningen BIM.  

Då Regionsfastigheter befinner sig i det tidiga skedet av att implementera BIM, har Bruun inte märkt 
av någon förändring generellt i företaget. Vidare hoppas Bruun på implementeringen av BIM kommer 
att bidra med ett förändrat arbetssätt som är mer effektivt.  

Bruun anser att medarbetarna är positivt inställda till satsningen på BIM. Däremot upplever hon att 
många är försiktiga och att det ibland är svårt att få gehör för nya idéer. Regionsfastigheter 
rekommenderar projektledarna att våga testa men själva beslutet ligger hos projektledaren. 
Regionsfastigheter har inte tagit något beslut om de ska fortsätta utveckla verksamheten i BIM-
riktningen, utan de måste göra en utvärdering av pilotprojektet innan något beslut kan fattas.  
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Bruun anser att BIM-användandet kommer att blomma ut i framtiden och ser nyexaminerade 
ingenjörer med BIM-kunskap som en drivkraft.  

Regionsfastigheter har idag inget styrdokument eller liknande för just BIM i förvaltning däremot har 
dem BIM-manualer men dem riktar sig mot projektering.  
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Sammanfattning- Björn Jouchims 
Björn Jouchims jobbar som förvaltare där han har hand om budget och att planera underhåll samt 
ansvarig för kundkontakter.  

Enligt Jouchims är BIM en 3-dimensionell modell/ritning som är kopplad till en databas, detta är en 
tolkning som han tror sig dela med SISAB.  

Enligt Jouchims har SISAB än inte fattat något skarpt beslut om att satsa på/implementera BIM i 
förvaltningsfasen. Jouchims anser att en av de huvudsakliga anledningar till att företaget överväger 
att satsa på BIM-användandet är för att en BIM-modell innehåller mycket information som är slöseri 
att bara kasta bort. Vidare berättar han att det finns en risk med BIM-användningen när små 
förändringar görs så uppdateras inte modellen/modellerna vilket gör att de inte blir aktuella. Detta 
kan i sin tur medföra dubbla arbetsuppgifter då modell först måste granskas mot verkligheten innan 
de verkliga arbetsuppgifterna kan genomföras. 

I dagsläget används BIM som ett krav i projekteringskontroll, i vissa projekt kanske BIM används i 
ytterligare några steg.  

Jouchims skulle vilja se att BIM används som ett bättre ritningsunderlag med mer väsentlig 
information såsom ytskikt och armaturer. Även driften skulle säkert kunna gynnas av BIM-
användning. Utöver detta skulle Jouchims vilja se BIM som ett hjälpmedel när det kommer till 
miljöaspekten, exempelvis skulle BIM kunna användas för att lokalisera och identifiera olika material 
i väggar.  

Ett problem som Jouchims ser med att använda BIM är svårigheten med att lyckas upprätthålla 
modellen. Vidare anser han att den digitala mognaden och kunskapen bland förvaltare, 
fastighetsvärdar och entreprenörer är en begränsning. För att kunna arbeta med BIM på ett bra sätt 
måste kunskapen höjas ganska avsevärt. Vidare anser han att förvaltare behöver ha en större 
kompetens för/om BIM-verktyg men att dem inte behöver vara experter. En ny roll med den 
specifika kompetensen bör utvecklas för att stödja förvaltare och andra medarbetare. 

Jouchims tror att det är viktigt att satsa på BIM och att utveckla digitala processer i förvaltningen, 
främst för att kunna rekrytera unga till förvaltningen.  

Om BIM skulle implementeras i SISAB så tror Jouchims att de kan arbeta på ett mycket mer 
effektivare sätt, då det finns studier som visar att en förvaltare lägger ner cirka 40 % av sin tid på att 
leta information. Vidare anser Jouchims att effektiviseringen som BIM eventuellt kommer medföra 
skulle leda till att antal fastigheter per förvaltare ökar.  

Jouchims tror att förvaltningssektorn kommer utvecklas mot en mer digitaliserad värld. Vidare säger 
han att det är viktigt att ha i åtanke att förvaltningen jobbar med långa tidsperspektiv, vilket gör det 
svårt att förutsäga BIMs bidrag till branschen.  

Trots att BIM kommer ganska naturligt i nyproduktioner så är det en ganska liten del av SISABs totala 
fastighetsbestånd. Jouchims anser därför att det är viktigt att i någon utsträckning tänka på hur BIM 
kan användas i det befintliga beståndet också.  

Enligt Jouchims behöver olika organisationer varierande information. 
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Sammanfattning Pouriya Parsanezhad 
SISAB äger och förvaltar 600 skolor och förskolor i Stockholm, med ett totalt bestånd på 1,8 miljoner 
kvadratmeter.  

Enligt Parsanezhad jobbar hela den digitala byggbranschen främst med IFC:er, dock är det 
fortfarande mycket problem med att samarbeta och överföra informationen mellan aktörer och 
skeden. De flesta fastighetsförvaltningen jobbar enligt Parsanezhad i dagsläget helt separat där det 
finns väldigt lite direkt kontakt med de övriga aktörerna och skedena.  

Parsanezhad berättar att enligt McKinsey och Company ligger byggbranschen näst sist när det gäller 
digitaliseringsnivå, där går det att se en korrelation mellan automatisering och digitalisering. Ju mer 
digitaliserad en bransch är desto mer automatiserad är den.  

Enligt Parsanezhad står byggbranschen inte helt stilla och olika CAD-program har använts sedan 
många år tillbaka. Problem som uppstår med 2D-ritningar är att de kan tolkas olika av olika aktörer. 
Ytterligare ett problem är att ibland glöms det bort att slutprodukten inte är en ritning utan en 
byggnad och att alltför mycket tid läggs ner på att leverera en ritning. Det som saknades i CAD-
världen var strukturerad information, vilket Parsanezhad hoppas att BIM ska lösa.  

Parsanezhad säger att det finns många olika definitioner på BIM vilket gör att begreppet får många 
olika tolkningar. Det viktigaste är att se BIM som både en teknologi och process. Där processen står 
för att bygga modellen, analysera, överföra och kommunicera informationen. En byggnadsmodell i 
den definitionen är en digital avbild som innehåller olika typer av egenskaper.  

Parsanezhad berättat att Eastman et al. (2011) konstaterar att värdet på informationen sänks varje 
gång det överförs mellan olika skeden. Detta problem kan förbättras med hjälp av olika BIM-verktyg. 

Enligt Parsanezhad ligger SISABs projektering någonstans mellan nivå 2 och 3 i BIM-trappan, medan 
förvaltningen befinner sig till mestadels i nivå 1 men närmar sig nivå 2. Målet är dock att 
förvaltningen ska nå nivå 2-3, däremot finns det ännu inget tidsplan för detta.  

SISABs ambition är att inte endast använda BIM i projekteringsfasen utan i hela byggnadens 
livscykel. De har sammanställt en kravspecifikation för BIM i projekteringen som gäller för alla 
nybyggnationsprojekt. Där inga av dessa kravspecifikationer är direkt kopplade till 
förvaltningsskedet, men har tänkts framtidssäkra företagets tillgång till den information som behövs 
i dess verksamhet.  

Parsanezhad föredrar att säga informationsleverans istället för BIM-eller CAD-leverans när det gäller 
kravställning. Det är informationen som ska ligga i fokus och inte kommersiella vertyg eller filformat. 

SISAB har ungefär 600 fastigheter och omkring 300 byggnader, där de flesta är byggda på den tiden 
då BIM inte användes. Även om SISAB sedan några månader tillbaka inte längre har något 
pappersarkiv så är det många ritningar som endast är inskannade pappersritningar. Företaget vet 
ännu inte hur de ska gå vidare dessa. Ett alternativ för att höja kvalitén på dem ritningar som är 
svårlästa är att använda sig utav laserskanning som i sin tur ger möjligheten att skapa en BIM-
modell. Parsanezhad förtydligar att de inte systematiskt tänker ändra alla dem befintliga 
fastigheterna till BIM-modeller utan det får utvecklas succesivt och vid behov.  

För de nybyggnationer där det finns en BIM-modell används dem i dagsläget inte i förvaltningen. 
Parsanezhad förklarar detta med att det finns brister i tekniken och att det behövs fler lyckade 
exempel. Enligt Parsanezhad har SISAB själva inte möjligheten att testa och experimentera då 
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organisationen är en del av Stockholms stad och är därför en plus-minus-noll organisation. Vilket 
medför att de väntar på beprövade lösningar.  

Enligt Parsanezhad är en svårighet med att implementera BIM är att ett obrutet informationsflöde 
fortfarande saknas. SISAB försöker genom att gradvis utveckla deras kravdokument och granska 
leveranserna underlätta överföringen av information.  

Parsanezhad ser bland annat följande information som intressant i fastighetsförvaltningsfasen; 
garantiinformation, tekniska specifikationer och egenskaper på installationer. Vidare undertrycker 
han att det är viktigt att ABT och ABK utvecklas så att BIM-användningen gynnas.  

Det egenutvecklade systemet SISAB Online används i dagsläget för att justera temperatur, 
ventilation, belysning samt för säkerhetsfrågor. Enligt Parsanezhad utvecklas fortfarande SISAB 
Online.  

Enligt Parsanezhad har SISAB ännu inte fattat något beslut än huruvida de ska satsa 
på/implementera BIM i förvaltningsfas. Däremot har de visioner, utöver detta diskuteras även 
strategier för hur de ska gå tillväga. Parsanezhad ser att BIM skulle kunna användas i alla möjliga 
syften.  

"Så i min värld går det att använda BIM och information som kommer från BIM underlag i alla 
möjliga syften." 

När Parsanezhad blev tillfrågad om han ser några fördelar och svårigheter eller begränsningar med 
att implementera BIM i förvaltningen svarade han följande:  

"Då vill jag helst prata om fördelar eller potentiella vinster för att använda information eller 
strukturerade fastighetsinformation i drift och förvaltnings aktiviteter. Snarare än BIM och det är på 

grund av att BIM är delvis ett luddigt begrepp så det blir inte så lätt att definiera BIM men 
förvaltningsinformation det kan absolut som en resurs bidra till att effektivisera drift och 

förvaltningsprocesser." 

Parsanezhad tror att personal på SISAB ser på användningen av BIM på väldigt olika sätt. Det finns 
personer som är mer tekniskinsatta och allmänt tekniskt intresserade, för dem är det lite lättare att 
se fördelarna med BIM. Även bakgrund, studier och ålder påverkar synen på BIM-användning. 
Generellt har dem yngre mer relevanta utbildningar och är därför mer intresserade av att använda 
BIM.  
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Peter Lindström - Vasakronan 
Lindström jobbar som teknik-områdeschef för tekniskfastighets utveckling, där ansvarar han 
främst för det befintliga fastighetsbeståndet. Då Vasakronan satsar mycket på nyproduktion 
blir en arbetsuppgift att se till att ställa rätt krav på dem nya byggprojekten när det kommer 
till teknik, så att företaget ligger i framkant med nya tekniker.  

Lindström anser att Vasakronan har haft ett antal eldsjälar som varit drivande när det gäller 
teknikutveckling så kommer företaget att kunna svara på frågan "vilka kan någonting om 
BIM". Hela organisationen kanske inte har följt med i utveckling av BIM samt att de inte 
riktigt orkat driva så många pilotprojekt som de önskat.  

Lindström förtydligar att det är svårt att jobba med två olika saker samtidigt, i hans fall att 
både ha ansvar över driften samtidigt som han jobbar med utveckling. Vasakronan har nu 
gjort en omorganisering som går ut på att dela upp ansvaret i nya roller, vilken 
förhoppningsvis leder till att de orkar driva flera piloter och testa ny teknik i större 
utsträckning än tidigare.  

Lindström anser att BIM är en informationsmodell för en byggnad. Vidare kopplar Lindström 
ihop sin och företagets bild på BIM på följande sätt:  

 "Men själv när vi pratar så är det ju en 3D-modell där vi bygger in massa information om 
våra fastigheter och då främst i första hand den typen av information som man tar fram 

under projekterings- och produktionsfasen av en ny fastighet." 

När frågan "Hur tog ni beslutet att satsa på/implementera BIM i fastighetsförvaltningen?" 
Svarade Lindström först "jag vet inte". Sedan utvecklade han svaret och sade att det 
förmodligen växte fram när de började se de projekteringsvinster som gjordes samtidigt 
som dem fick tillgång till BIM-modeller på dem nybyggda fastigheterna och inte hade ett 
sätt att hantera modellerna i deras förvaltning. Med det menar Lindström att det var då de 
såg nyttan med BIM i förvaltningen och började fundera på att ställa krav på ett helt annat 
sätt än de gjort tidigare för att få rätt information. Då BIM-modellerna Vasakronan fick från 
projekteringen som hade lagt väldigt mycket tid och pengar på innehöll jättemycket 
information som företaget inte riktigt hade möjlighet att använda. Lindström funderar på 
varför dem inte kunde använda modellerna redan från början. Några anledningar skulle 
kunna vara att de inte hade den kompetens som behövdes samt att modellerna de fick inte 
var tillräckliga och störtade deras arbetssätt. Lindström drar slutsatsen att företaget nog 
inte har fattat beslutet "Nu ska vi satsa på BM" utan han istället tagit på sig rollen "hur ska vi 
hantera den här modellen?" Och utifrån det börjat pilota och testa olika metoder.  

Enligt Lindström så har utvecklingen med BIM gått väldigt fort och värdet på informationen 
har sats i fokus då det är viktigt att äga informationen.  

En av de huvudsakliga anledningarna till att satsa på BIM enligt Lindström är främst att 
skapa en effektivdrift. Vidare är det också viktigt i rollen som beställare att ha ett riktigt bra 
system som kan ge den information som behövs när någonting händer i deras fastigheter.  
Det viktiga för dem är informationen i modellen när dem exempelvis ska göra 
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ombyggnationer eller lokalanpassningar men också för att ha det som beslutsunderlag. 
Ytterligare anledningar är möjligheterna att analysera och visualisera fastigheter för att på 
så sätt kunna lära sig av genomförda projekt och ta med sig både för- och nackdelar till 
framtiden.   

"...BIM är ju liksom en del i att skapa de förutsättningar att kunna analysera och just 
samköra olika typer av data på ett sätt som man aldrig kunnat göra tidigare." 

Lindström undertrycker ytterligare en gång att det finns några eldsjälar och att några 
fastigheter har i viss utsträckning färdiga modeller.  

Under intervjun med Lindström var Sandell närvarande, detta ledde till flera diskussioner 
emellan kollegorna. Något som nämndes var huruvida en fullständig BIM-modell är 
nödvändig samt vad en fullständig BIM-modell innebär. Lindström anser att en fullständig 
BIM-modell är när det går att få fram all information från alla olika aktörer från modellen. 
Vidare undrar Sören hur Lindström tänker angående det befintliga beståndet då mycket 
information från olika aktörer saknas, hur ska då en rätt nivå för att kunna drifta en fastighet 
samt ta vara på nyttorna som med kommer i samband med BIM-modeller. Lindström svarar 
att när det gäller drift så är det viktigt att ha kommit ganska långt för att BIM-modellen ska 
kunna stämma överens med verkligheten. Det han menar att när det gäller drift så är det 
svårt att använda sig av BIM på det befintliga beståndet, men andra nyttor såsom 
information om hur väll fastigheten mår skulle kunna ses över med en enklare BIM-modell.  

Lindström anser att företaget måste sätta ner foten och ta klivet att våga säga till att nu har 
den här fastigheten BIMats upp tillräckligt för att de ska kunna använda den på ett bra sätt. 
Detta gäller för dem fastigheter där företaget ser att det kommer hända väldigt mycket i 
framöver och varje gång en förändring görs i fastigheten, måste förändringen lyftas in i 
modellen. Lindström berättar att de har börjat göra detta i pilotprojektet "Läpstiftet" i 
Göteborg, där har dem en A-modell för hela fastigheten och nu har det gjorts en stor 
ombyggnation i lobbyn. E 

Enligt Lindström avser Vasakronan att tillämpa BIM i främst driften där det är viktigt att 
utföra åtgärder snabbt. Vidare är det viktigt för att kunna genomföra analyser som gör att 
dem kan lära sig sitt bestånd på ett annat sätt.  

En utmaning är hur små förändringar ska tas med in i en BIM-modell. Idag när en del små 
projekt genomförs, uppdateras inte dem befintliga 2Dritningarna, då kostnaden för 
åtgärden ofta är mycket mindre än kostnaden att ändra ritningen. Vilket gör att ändringen 
inte genomförs på ritningen, detta i sin tur medför att omvandlingen från 2D till BIM-
modeller kommer att bli svårare i framtiden. Tar man dessutom med sig vanan att inte 
uppdatera förändringar när man sedan ska använda BIM får man tillslut en BIM modell som 
är väldigt smal och som inte överensstämmer med verkligheten.  I ett genomfört 
pilotprojekt förra året, testa Vasakronan att extrahera informationen från en BIM-modell in i 
en databas för att sedan visualisera informationen direkt från databasen. Detta skapade 
möjligheten för Vasakronan att själva göra ändringar i modellen utan att behöva gå in i 
ursprungliga programvaran.  
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"Den digitala mognaden i vår organisation tror jag också är en utmaning, för alla att kunna 
konsumera den här informationen på ett bra sätt." 

Enligt Lindström har Vasakronan stora ambitioner när det gäller BIM i framtiden. 

Enligt Lindström finns det främst två olika mognadsgrader i organisationen. Först har dem 
de "eldsjälarna" som är otroligt intresserade och som har jobbat med 3D-verktyg på olika 
sätt tidigare. Sedan har dem ett större utbildningsbehov, där det kanske finns en rädsla att 
företaget utvecklar svårhanterade, komplexa och besvärliga verktyg.  

Enligt Lindström så har dem projekteringsanvisningar där dem kräver att projekteringen sker 
i specifika programvaror. Efter ett genomfört pilotprojekt började Vasakronan även att 
diskutera huruvida projekteringsanvisningen kunde utvecklas till att vara mer specifik när 
det kommer till hur informationen ska struktureras upp samt att BIM-modellen innehåller 
rätt information.  
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Sören Sandell – Vasakronan 
Vasakronan förvaltar ca 180 kommersiella fastigheter, huvudsakligen kontor och butiker.  

Sandell arbetar som IT-chef med ansvar för bergmässigt-IT, Kund-IT och fastighets-IT.  

Sandell anser att BIM inte är ett bra begrepp, han skulle helst vilja se det som en form av en digital 
representation av en fastighet.  Det handlar om att skapa digitala representationer med data 
geometrier genom hela byggnadscykeln. BIM handlar helt enkelt om att hantera informationen i 
hela livscykelperspektivet genom att använda sig av geometrier och den informations som finns på 
dem. Vidare anser han att BIM-begreppet är okänt för många och det gör att det blir svårt att förstå 
vad begreppet innebär.  

Idag har BIM använts under en period främst i projektering och produktion, men även där är det 
ganska omoget. Informationen som framtas i dagsläget har ofta ganska dålig kvalité, vilket innebär 
att det är svårt att få rätt information till förvaltningsfasen. Ytterligare aspekt är att 
förvaltningsorganisationer allmänt har varit dåliga på att ställa krav på den information som de anser 
har nytta i förvaltningen från de som projekterar och producerar.  

För Vasakronan är det viktigt att lyckas få ihop BIM med övriga delar. BIM-modellen oftast kommer 
från en Revit-modell, vilket innebär att en IFC-fil har exporterats ut, och som förvaltningen sedan 
måste hantera. Företaget har insett att det finns utmaningar med detta arbetssätt och har därför 
valt att undersöka detta genom olika pilotprojekt. Exempel på pilotprojekt som. Det som idag testas 
är att från IFC:n ta ut geometrier och data till en separat databas för att sedan kunna underhålla 
databasen utefter hur verkligheten ser ut. Detta vill företaget sedan koppla ihop med det som styr 
och reglerar automation i fastigheterna samt det nya som kallas IoT. Företaget har valt att begränsa 
programvarorna till Revit och ArchiCAD, vilket har lett till kritik då andra aktörer inte ser företaget 
som neutral.  

Sandell berättar att alla i företaget inte är medvetna om pilotprojektens innebörd. Anledningen till 
att Vasakronan har valt att satsa påpilotprojekt är för att dem vill lära sig mer om hur de bland annat 
ska ställa krav och hantera livscykelperspektivet.   

Sandell anser att det finns stora nyttor från projekteringen och produktionen som fördelaktigt skulle 
kunna användas i förvaltningen. Detta tillsammans med att den digitala representationen av 
fastighetsförvaltning blir viktigare och viktigare gör att företaget måste kunna ta emot och hantera 
BIM-modeller i förvaltningsfasen. Företaget ser stora nyttor i att använda BIM för teknisk förvaltning 
såsom driftoptimering, men även när det kommer till exempelvis lokalanpassningar då de anser att 
det är jätteviktigt att kunna förkorta projekteringstiden vid byte av hyresgäst. Företaget anser att de 
jobbar mot en digital representation inom alla områden i förvaltningen och tar små beslut i den 
riktningen hela tiden, vilket innebär att beslutet att satsa på BIM i förvaltningen kom naturligt.  

Ytterligare ett pilotprojekt som nämns handlade om hur 360-fotografering kunde användas. 360-
fotografiering är ett annat arbetssätt att bygga upp en befintlig byggnad, då detaljerad fotografering 
ger en bra digital representation av lokalen. Sedan går det att koppla dit olika objekt såsom 
brandsläckare. Sandell hoppas på att kunna koppla ihop 360-fotografering med en BIM-modell för 
att få detaljeringen från 360-fotograferingen tillsammans med byggnadens tekniska specifikationer.  

En annan utmaning är att placera ut sensorer på rätt placering i en byggnad för att kunna få ut så 
mycket information som möjligt. En möjlig lösning för detta är att titta på olika typer av verktyg i 
modellen för att kunna placera ut dem mer exakt. De håller också på att ta fram en ontologi, det vill 
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säga en semantisk modell av deras domän, fastighetsvärden som de då refererar till är befintliga 
standarder såsom CoClass och IFC:er.  

Sandell berättar att i framtiden så kommer sensorers placering att komma via BIM-modellen, vilket 
innebär att sensorerna samlar in information om nuläget samtidigt som verkligheten fortgår. Detta 
kan ses som att verkligheten utspelar sig i parallella världar, vilket också i sig är en utmaning.  

Några utmaningar som Sandell nämner är att underhålla själva datan och hur pass IT-mogen 
personalen är.  

"Det är en utmaning om man tittar på liksom då hur pass IT-mogna är personalen, det är en 
utmaning. Hela det digitaliseringsarbetet handlar också om att man måste ha personal, 

medarbetare som är med." 

Enligt Sandell är personalen på Vasakronan olika medvetna om satsningen, men dem blir bättre och 
bättre på att informera personalen. Från och med den första februari 2018 har en ny organisation 
inom företaget bildats för att utveckla digitaliseringsarbetet och arbeta med det på ett mer modernt 
sätt. En del av satsningen är två nya befattningar som tillsammans jobbar med implementering av ny 
teknik. De nya befattningarna är FATAR som har fastighetsansvaret i teknik för varje fastighetsdel 
och FUTAR som har ansvaret för Fastighetsutveckling och teknik.  

Vasakronan har valt att hyra ut allt som är traditionellt drift förutom det som är klimatrelaterat. 

Vasakronan satsar främst på BIM i nya byggprojekt där det går att ta del av BIM-modellen från 
projektering- och produktionsfaserna. Sedan försöker företaget även titta på möjligheterna att skapa 
digital representation av de befintliga fastigheterna, där är det svåra att hitta rätt metod och 
detaljnivå.  

Vasakronans ambitioner med att använda BIM är att bli mycket bättre på att tillhanda hålla nya 
tjänster till deras kunder, få en effektivare förvaltning och att kunna optimera deras fastigheter på 
ett annat sätt än de gör idag.   

"Vi vill ju helt enkelt bli mycket, mycket bättre på att tillhanda hålla nya tjänster till våra 
kunder, en effektivare förvaltning, vi vill kunna optimera våra fastigheter på ett annat sätt 

än vi gör idag" 

Andra aspekter som påverkar Vasakronans ambitioner är säkerhetsaspekten och vikten av 
att skapa en plattform för kontinuerlig innovation och nya erbjudanden.  

Sandell anser att de i nuläget inte har några direkta styrdokument, BIM-manualer eller 
liknande utan istället har krav på hur projekten ska projekteras.    
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