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Abstract 

i 

Abstract(
Purpose: The main problem with implementation of BIM within calculation is the 
weaknesses and inaccuracies in 3D-models that makes them unreliable. The aim of this 
work is therefore to clarify how the information quality in a BIM model can be 
improved to thereby increase the use of BIM within calculation of construction 
companies. 

Method: Interviews, observation studies and literature studies are the chosen methods 
to answer the questions in the report. Interviews were conducted with companies that 
have implemented BIM within calculation, with those who have not introduced it yet, 
and with those who are about to implement it. Observation studies were conducted with 
the supervisor company where the calculation process was clearly reported. Literature 
studies have been done throughout the course to have a theoretical knowledge of the 
whole. The information from these three methods has then been compared to therefore 
make good conclusions. 

Findings: A guidance to the industry as a solution to quality problems in models is to 
set up manuals. These will be used during the creation of the models which will 
probably lead to a reduction of errors. However, it also requires experience and skills 
in staff as well as investments on cost and time. 

Implications: If the implementation of BIM within calculation succeeds, it will be 
possible to make safer calculations that strengthen the company's competitiveness. By 
implementing this as early as possible, companies can develop and avoid falling behind 
in the industry. This benefits both the company and the new technology while achieving 
great time and cost savings. An implementation like this can be successful in 
establishing manuals with clear requirement specifications which are applied during the 
creation of a model. This can be done with right experience and skills in the involved 
staff. 

Limitations: The limitations in the results are among other things, the fact that 
construction contracts and allocation of responsibilities are not included. In addition, it 
is limited to treat BIM in early calculation phases, which means that BIM in planning, 
production, management and other stages are excluded. 

Keywords: BIM, 5D, benefits, costs, manuals.
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Sammanfattning(
Syfte: Det främsta problemet med implementering av BIM inom kalkyl är brister och 
felaktigheter i 3D-modeller (tredimensionell modell) som medför att de inte blir 
pålitliga. Målet med detta arbete är därför att klargöra hur informationskvalitén i en 
BIM-modell kan förbättras för att därmed öka användningen av BIM inom kalkyl hos 
byggföretag.  

Metod: Intervjuer, observationsstudier och litteraturstudier är de metoder som har valts 
för att besvara frågeställningarna i rapporten. Intervjuer utfördes med företag som har 
implementerat BIM inom kalkyl, med sådana som inte har infört och med företag som 
håller på att införa det. Observationsstudier genomfördes med handledarföretaget där 
kalkylprocessen redovisades tydligt. Litteraturstudier har pågått under hela arbetets 
gång för att ha en teoretisk grund i det hela. Informationen från dessa tre metoder har 
sedan jämförts för att därefter dra rimliga slutsatser.  

Resultat: En vägledning för branschen som lösning till kvalitetsproblem i modeller är 
att upprätta manualer. Dessa ska användas vid skapandet av modeller vilket troligtvis 
ska medföra reducering av felaktigheter. Dock krävs det även erfarenhet och kompetens 
inom personal samt investeringar på kostnad- och tid. 

Konsekvenser: Skulle implementering av BIM inom kalkyl lyckas medför det att 
säkrare kalkyler kan utföras vilket stärker företagets konkurrenskraft. Genom att 
implementera detta så tidigt som möjligt kan företagen utvecklas och undvika att hamna 
efter i branschen. Detta gynnar både företaget och den nya tekniken samtidigt som stora 
tids och kostnadsbesparingar erhålls. En implementering som denna kan lyckas vid 
upprättning av manualer med tydliga kravspecifikationer som tillämpas vid 
modellskapandet. Detta med hjälp av rätt erfarenheter och kompetenser bland 
involverad personal.  

Begränsningar: De begränsningar som finns i resultaten är bland annat att 
entreprenadformer och ansvarsförhållanden inte inkluderas. Dessutom är det avgränsat 
till att enbart behandla BIM i tidiga kalkylskeden vilket därmed medför att BIM inom 
planering, produktion, förvaltning och övriga skeden utesluts. 

Nyckelord: BIM, 5D, fördelar, kostnader, manualer. 
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Begreppsförklaring(
2D Tvådimensionell ritning 
3D-BIM Tredimensionell modell 
4D-BIM Tredimensionell modell med tid 
5D-BIM Tredimensionell modell med tid och kostnad 
BIM ByggnadsInformationsModellering 
BIP Building Information Properties 
BSAB Byggandets Samordning AB 
IFC Industry Foundation Classes 
LOD Level Of Detail 
LOU Lagen om Offentlig Upphandling 
VDC Virtual Design and Construction 

(
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1( Inledning(
Denna rapport utgör en del av kursen Examensarbete Byggnadsteknik, 15 
högskolepoäng som ges på Jönköping University under vårterminen 2018. Kursen ingår 
i den avslutande terminen på högskoleingenjörsprogrammet Byggnadsteknik, 
Byggnadsutformning med Arkitektur.  

Ämnet som behandlas i rapporten är Byggnadsinformationsmodellering, BIM, inom 
kalkyl som även kan benämnas 5D-BIM (tredimensionell modell med tid och kostnad). 
Detta innefattar en 3D-modell med inkluderad kostnad- och tidshantering för ett 
projekt. Examensarbetet utförs i samarbete med ett av de större byggbolagen i landet, 
NCC Sverige AB i Jönköping. Syftet är att undersöka och analysera användningen av 
BIM i kalkylskedet.  

1.1( Bakgrund(
Utvecklingen av 3D-modellering påbörjades på 1970-talet med den tidigare digitala 
design-funktionen CAD som utgångspunkt. Dock höll sig byggsektorn fortfarande fast 
vid den traditionella 2D-designen under en lång tid trots utvecklad integrering av 
analysverktyg och objektbaserad parametrisk modellering vilket blev grunden för 
konceptet BIM (Volk, Stengel & Schultmann, 2014).  

Kalkylering inom byggbranschen har tidigare till största del behandlats med liten 
användning av digitala verktyg. Det traditionella tillvägagångssättet har gått ut på att 
projektdeltagare arbetat med separata informationspooler och olika inkompatibla 
mjukvarutekniker (Smith, 2014). Papper, penna och skalstock har varit bland de 
vanligare redskapen vid kalkylering (Bryde, Broquetas & Volm, 2013). Smith (2014) 
skriver att 2D-ritningar (tvådimensionell ritning) har varit det underlag de flesta 
kalkyler har baserats på. I och med att utvecklingen av 3D och 5D är aktuell blir detta 
ett relevant område att behandla för både branschen, forskarvärlden och samhället då 
det finns olika synvinklar på ämnet. 

Utvecklingen och intresset av BIM och olika digitala verktyg för kalkylering som 
effektiviserar kalkylprocessen ökar med tiden. Målet med BIM är bland annat att införa 
all information till en gemensam plattform där projektdeltagarna delar på samma 
information och arbete. Vid jämförelse av tidsåtgången när en kalkyl framställs på det 
traditionella sättet med när digitaliserade verktyg involveras, visar det sig att 
implementering av digitala verktyg effektiviserar arbetet betydligt mer (Smith, 2014). 
Detta leder i sin tur till att det tidigare traditionella arbetet överträffas av de 
nyutvecklade verktygen och blir mer populärt vilket gynnar både branschen i sig men 
även samhället (Bryde, Broquetas & Volm, 2013). Användningen av en BIM-modell 
ökar värdet av en kalkyl beroende på kalkylatorns kunskaper och erfarenheter inom 
BIM för att följaktligen kunna analysera och kritisera information genererad av 
modellen (Smith, 2014).  

1.2( Problembeskrivning(
Utvecklingen av den femte dimensionen, 5D och dess funktioner ökar i hastig fart vilket 
har lett till att många företag börjat inse de konkurrensfördelar som finns genom att 
acceptera denna kostnadshantering. Vid integrering av den femte dimensionen 
”kostnad” till en BIM-modell erhålls en omedelbar generering av kostnadsbudgetar och 
finansiella representationer av modellen gentemot tid (Smith, 2014). Femdimensionella 
BIM-modeller har egenskapen att realisera automatiska beräkningar av tekniska 
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kvantiteter såsom tid och plats vilket resulterar i den totala konstadsinformationen (Xu, 
2017). Detta ger en förbättrad noggrannhet av uppskattningar, minskning av tvister från 
oklarheter i CAD-data samt reducering av tid för beräkningar och uppskattningar från 
veckor till minuter. Allt detta innebär en möjlighet för kostnadskonsulter att spendera 
mer tid på värdeförbättring istället (Smith, 2014).  

Trots framstegen inom kollisionskontroller i BIM-modeller återstår problemet med 
svårigheten att kontrollera dokumentationsnoggrannheten. Jämfört med traditionella 
2D-beräkningar, tillbringas mycket mindre tid för mätning och förståelse av 
dokumentationsdetaljerna i den elektroniska 3D-miljön. Dessutom har inte yngre 
kalkylatorer den solida grundutbildningen i 2D-mätning vilket gör att det saknas 
erfarenhet och grundläggande kompetens för att kunna identifiera problem som 
möjligtvis kan uppstå i CAD- och BIM-modeller. Detta leder således till det stora 
problemet med att inte fullständigt kunna lita på automatiska kvantiteter som 
produceras på grund av kvalitetsproblem i modellen (Smith, 2014). Samtidigt kan det 
finnas äldre personal som kämpar med den nya tekniken medan det oftast är de som har 
den grundläggande kunskapen och erfarenheten som krävs inom yrket (Smith, 2016). 
Ytterligare problem kan alltså även uppstå då kalkylatorer inte alltid är fullkomligt 
bekanta med den automatiserade kvantitetsprogramvaran. Därför krävs samarbete, 
intuition, erfarenhet och expertis vid identifiering av problem med producerade 
kvantiteter för att erhålla en långsiktig förbättring (Smith, 2014). 

Användningen av BIM anses för närvarande allmänt vara mer lämplig för större projekt 
med större entreprenörer och kunder. Sådana som har möjlighet att kräva att alla 
projektdeltagare har den nödvändiga kunskapen som krävs samt kompatibla 
programvaror (Smith, 2014). Ju längre tid det tar för ett företag att implementera BIM 
och automatisering i organisationen desto enklare blir det för konkurrensföretagen att 
utvecklas och öka sina konkurrensstyrkor (Xu, 2017).  

De ovan beskrivna problemen inom 5D-BIM anses även vara relevanta för andra 
företag utöver det specifika handledarföretaget då problemet betraktas vara 
allmängiltigt inom byggbranschen.  

1.3( Mål(och(frågeställningar(
Målet är att klargöra hur informationskvalitén i en BIM-modell kan förbättras för att 
därmed öka användningen av BIM inom kalkyl hos byggföretag.  

De frågeställningar som ska besvaras i denna rapport är: 

1." Vilka krav ställs på byggföretag för att implementering av BIM inom kalkyl ska 
fungera? 

2." Vilka för- och nackdelar finns det med implementering av BIM i 
kalkyleringsskedet? 

3." Hur kan informationskvalitén i en BIM-modell förbättras för att erhålla korrekt 
data? 

1.4( Avgränsningar(
Arbetet utreder inte upphandlingsformer och ansvarsförhållanden som olika 
byggprojekt har eftersom kalkylprocesser kan variera. En annan avgränsning är att 
rapporten endast behandlar 5D-BIM inom kalkyleringsskedet vid tidigt skede och 
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utesluter undersökning av BIM inom planering, produktion, förvaltning och resterande 
skeden i byggprocessen. 

1.5( Disposition(
Kapitel 1. Rapporten introduceras med en inledning som omfattar examensarbetets 
bakgrund, problembeskrivning, mål och frågeställningar samt avgränsningar.  

Kapitel 2. Metod och genomförande, beskriver de valda metoderna för insamling av 
data för att besvara frågeställningarna vilka innefattar intervjuer, observationer och 
litteraturstudier.  

Kapitel 3. Teoretiskt ramverk, ger en vetenskaplig grund och förklaringsansats till det 
valda problemet. Detta genom att redovisa tidigare forskning och teorier som ligger till 
grund för frågeställningarna.   

Kapitel 4. Empiri, presenterar all insamlad empirisk data utifrån de valda metoderna 
och avslutas med en sammanfattning med en helhetsbild av empirin.  

Kapitel 5. Analys och resultat, innefattar en analys baserad på empirin med hjälp av det 
teoretiska ramverket som ger ett vetenskapligt resultat som besvarar frågeställningarna 
och uppfyller målet med examensarbetet.  

Kapitel 6. Diskussion och slutsatser, redovisar en diskussion kring resultaten från 
examensarbetet och vilka konsekvenser, slutsatser och rekommendationer detta 
medfört. Kapitlet inkluderar även förslag till vidare forskning. 
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2( Metod(och(genomförande(
Detta kapitel redovisar examensarbetets metod och genomförande. För att besvara 
frågeställningarna i kapitel 1.3 har relevanta undersökningsmetoder för datainsamling 
valts vilka redovisas nedan. Avsnittet avslutas med ett stycke om resultatets 
trovärdighet utifrån de valda metodvalen.  

2.1( Undersökningsstrategi(
I detta examensarbete befinner sig forskarna i den sociala verkligheten som undersöks, 
med det menas att datainsamling och analys görs samtidigt och i växelverkan. Det 
bekräftas då frågeställningarna är uppbyggda av varandra. Detta sätt att forska på ingår 
i den kvalitativa metoden och innebär att studier görs på företeelser i sin naturliga 
omgivning med konsekvenser ingående. Tolkningar ingår i ett arbete som detta 
(Nationalencyklopedin, 2018).  

Frågeställningarna i rapporten kommer att besvaras med hjälp av kvalitativa data med 
en kombination av forskningsmetoderna intervju och observation samt litteraturstudie. 
Justesen, Mik-Meyer & Andersson (2011) säger att vid ett kvalitativt arbete utförs 
intervjuer med ett antal personer där intervjumaterialet sedan tolkas. Intervjuerna 
kommer i denna studie att ske med både handledarföretaget och andra företag vid sidan 
om för att erhålla ett bredare perspektiv med omfattande data.   

2.2( Koppling( mellan( frågeställningar( och( metoder( för(
datainsamling(

I detta avsnitt redogörs hur de valda undersökningsmetoder för all datainsamling 
används för att således besvara studiens frågeställningar i kapitel 1.3 (se Figur 1). 

Figur 1. Koppling mellan frågeställningar och metoder för datainsamling (Khochaba 
& Koutcho, 2018). 

2.2.1( Frågeställning( 1.( Vilka( krav( ställs( på( företagen( för( att(
implementering(av(BIM(inom(kalkyl(ska(fungera?(
Frågeställningen besvaras med hjälp av intervjuer, observationsstudier och 
litteraturstudier. Genom att intervjua både företag som har implementerat BIM inom 
kalkyl och sådana som inte har det fullt ut ännu, erhålls en bredare bild av ämnet. 
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Kombinerat med detta kommer även iakttagelser från observationer och information 
från vetenskapliga artiklar att användas för att få ett så brett perspektiv som möjligt.  

2.2.2( Frågeställning( 2.( Vilka( förL( och( nackdelar( finns( det( med(
implementering(av(BIM(inom(kalkyleringsskedet?((
Denna fråga besvaras med hjälp av intervjuer och observationer från ett projekt samt 
litteraturstudier. För att besvara denna fråga sker ett deltagande i en kalkylprocess hos 
handledarföretaget. Alla steg från kalkylarbetet kommer att iakttas och antecknas, 
parallellt som litteraturstudier görs. Dessutom kommer anställda som arbetar inom 
området att intervjuas för att möjligheten att besvara följdfrågor ska finnas. 

2.2.3( Frågeställning( 3.( Hur( kan( informationskvalitén( i( en( BIMLmodell(
förbättras(för(att(erhålla(korrekt(data?(
Detta besvaras med hjälp av intervjuer, observationer och litteraturstudier. Dessa 
metoder har valts för att jämföra handledarföretagets perspektiv från intervjuerna med 
den teoretiska och forskade data som erhålls av litteraturstudierna. Svar på denna fråga 
erhålls även då ett aktivt deltagande i en kalkylprocess utförs med en kalkylator. 

2.3( Litteraturstudier(
I Tabell 1 redovisas den genomförda litteratursökningen med tillhörande sökord och 
databaser. Strategin för sökningen motiveras i kommande stycke.   

Tabell 1. Litteratursökning med tillhörande sökord och databaser (Khochaba & 
Koutcho, 2018). 

Databas& Publiceringsår& Sökord& Sökfält& Antal&träffar&

ScienceDirect! 2013.2018!
”5D”!+!”BIM”!+!”benefits”! titel,!

sammanfattning,!! 
och!nyckelord!

107!

”5D”!+!”BIM”! 197!

Scopus!

2014.2017!
”BIM”!+!”5D”!

titel,!
sammanfattning,!! 
och!nyckelord!

39!

”BIM”!+!”costs”! 666!

2017.2018!
”BIM”!+!”manuals”!! 62!

”BIM”!+!”manuals”!+!”cost”!! 13!

Litteraturstudier görs kontinuerligt under examensarbetets gång. De databaser som 
främst används är Scopus och ScienceDirect. Relevanta sökord används för att erhålla 
ett rimligt antal träffar, som i detta fall är under 110 stycken. Då ett för stort antal artiklar 
erhålls läggs fler sökord till för att begränsa sökningen ytterligare. 
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Framförallt används sökorden "BIM" och "5D" men även ”benefits”, ”manuals”, och 
”costs” läggs till för att som tidigare nämnt reducera antalet träffar. Sökningens intervall 
begränsas även till att enbart visa forskning från de fem senaste åren. Detta för att få 
trovärdig information med uppdaterade data då tekniken hela tiden utvecklas.  

I Tabell 1 redovisas resultaten från litteratursökningen. Många rapporter stryks bort i 
de fall titeln inte är lämplig för det aktuella ämnet, exempelvis då ett specifikt land eller 
företag är i fokus. Sökningar som resulterar i ett för stort antal träffar redovisas som 
överstrukna rader i tabellen. Vidare läses sammanfattningen av de relevanta artiklarna 
för att följaktligen göra ett urval på dessa. Därefter läses fulltext på de artiklar som väljs 
ut. Genom att följa referenserna till de befintliga artiklarna erhålls ytterligare lämpliga 
vetenskapliga artiklar.  

2.4( Valda(metoder(för(datainsamling(
I detta kapitel beskrivs de valda metoderna för datainsamlingen mer ingående, vilka är 
intervjuer, observations- och litteraturstudier.  

2.4.1( Intervjuer(
Enligt Justesen et al. (2011) kan begreppet intervju förklaras som en dialog mellan två 
personer som talar om samma ämne. Dock nämns det att en intervju även kan utföras 
mellan fler än två personer. Det huvudsakliga syftet med en intervju i kvalitativa studier 
är att få en viss typ av information då det inte går att observera handlingar, känslor eller 
det sätt en människa tolkar sin omvärld på (Merriam & Nilsson 1994). När intervjuer 
görs grundas ofta respondentens svar på upplevelser, erfarenheter, uppfattningar, 
beskrivningar, förståelse och dylikt, vilket ibland kan anses vara subjektivt (Nilholm, 
2016).  

En av de större fördelarna med intervjumetoden är dess flexibilitet då följdfrågor kan 
uppkomma vilket ger utvecklade och fördjupade svar. För att säkerställa att alla svar 
från respondenten dokumenteras kan en inspelning vara till hjälp med respondentens 
godkännande om detta (Bell & Nilsson, 2006). Med detta kan författarna få tillfälle att 
lyssna på hur frågorna har ställts för att därmed förbättra sina intervjufärdigheter inför 
kommande intervjuer (Merriam & Nilsson 1994).  

Justesen et al. (2011) skriver om de olika intervjusorterna; ostrukturerad, 
semistrukturerad och strukturerad intervju. I det aktuella fallet anses en 
semistrukturerad intervju vara mest lämplig. Med det menas att intervjufrågorna är 
förberedda sedan tidigare men att utrymme för avvikelser finns i de fall respondenten 
skulle nämna ytterligare angelägen information utöver det som efterfrågas under 
samtalet. Gillham (2005) förklarar att innebörden av en semistrukturerad intervju är att 
samma öppna frågor ställs till alla involverade respondenter i projektet.  

2.4.2( Observationsstudier(
Deltagande observation är en metod där observatörerna medverkar i den studerade 
personens vardagsliv (Justesen et al. 2011). Med observationsdata som 
insamlingsmetod kan validiteten för insamlad information säkerställas och bekräftas. 
Genom att lyssna och försöka skaffa sig lärdom och erfarenheter av det som sker kan 
en bild av skeendet och en ny syn på den sociala verkligheten erhållas. Vid ett mindre 
projekt bör observatörer åtminstone ha en del tidigare erfarenhet kring hantering av de 
tekniker som kommer att användas under observationstillfället (Bell & Nilsson, 2006). 
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Detta för att inte enbart lita på intervjupersonernas minnesbilder utan även utnyttja egen 
kunskap och erfarenhet för att tolka det som observeras (Merriam & Nilsson 1994). 

Justesen et al. (2011) skriver om skillnaderna mellan intervjuer och observationer. En 
viktig skillnad är att det vid intervjuer finns en risk att viktiga data glöms bort. Saker 
som tas för givet av respondenten är inte alltid självklara för intervjuaren vilket kan 
medföra att viktiga data glöms bort. Dock har observatören vid ett observationstillfälle 
chansen att själv observera de självklara sakerna och därmed erhålls all viktig data.  

2.4.3( Litteraturstudier(
Vid rapportskrivning bör all forskning utgå eller ta hänsyn till tidigare genomförda 
undersökningar inom samma forskningsområde. Detta bland annat för att undvika 
risken att studera ett trivialt problem, upprepa samma misstag eller skapa en kopia av 
ett tidigare arbete. Syftet med forskningen är att vidga kunskaperna inom det aktuella 
området (Cooper, 1984). En litteraturgranskning kan stärka en undersökning på flera 
olika sätt då litteraturstudier förtydligar och sammanställer forskningsresultat och visar 
vad som publicerats inom det undersökta området. Dessutom underlättar begrepp i 
litteraturstudier förståelsen för det som åskådas. Dessa studier bidrar med viktig 
information inom forskningsområdet vilket gynnar forskaren och utgör en grund för 
problemområdet som ska studeras (Merriam & Nilsson 1994). Mycket tid och pengar 
kan sparas genom att känna till tidigare använda vetenskapliga metoder och dess 
resultat. Detta då en litteraturgenomgång kan vägleda forskaren till att välja hållbara 
beprövade metodiska tekniker och mätmetoder (Merriam & Simpson, 1984). 

2.5( Arbetsgång(
Nedan redovisas ingående tillvägagångssättet för varje arbetsmetod. Som det tidigare 
nämnts i rapporten kommer frågeställningarna i arbetet att besvaras med hjälp av 
litteraturstudier, intervjuer och observationer. Genomförandet av litteraturstudierna 
finns beskrivet i avsnitt 2.3. 

2.5.1(Intervjuer((
Innan varje intervjutillfälle skickades frågorna på mail till respektive respondent för att 
bland annat undvika missförstånd samt för att erhålla mer genomtänka svar. Dessutom 
gjordes en kort presentation om målet för examensarbetet innan intervjuerna 
påbörjades. Inspelningar utfördes vid respondentens godkännande samtidigt som båda 
författarna antecknade för att inte gå om miste om viktiga intervjudata under samtalens 
gång. Dessa intervjuformulär bifogas i bilaga 1–4 i slutet av rapporten. 

Totalt utfördes fyra semistrukturerade intervjuer; en gemensam med en 
entreprenadingenjör och en VDC (Virtual Design and Construcion)-samordnare inom 
NCC i Jönköping, en intervju med en kalkylchef från Wästbygg, en kalkylchef inom 
Skanska i Göteborg och en kalkylchef från Skanska i Jönköping. Vid intervju med 
endast ett företag kan det eventuellt finnas risk att enbart ett begränsat perspektiv 
hanteras då detta sker i liten utsträckning med samverkande personal. Därför valdes det 
att undersöka personal från olika företag för att uppnå ett bredare perspektiv om det 
studerande ämnet. 

Anledningen till varför just dessa roller och företag använts i detta arbete är för ha med 
varierande framgångar i organisationer gällande BIM inom kalkyl. Med det menas att 
ha med företag som har, som håller på att införa och som inte har BIM implementerat i 
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kalkylskedet vilket medför fler inblandade perspektiv på ämnet. Dessutom valdes det 
att intervjua samma företag på två olika orter för att se hur det kan se ut och om de på 
något sätt påverkar varandra. Respondenterna på dessa intervjuer har valts att vara 
sådana som arbetar inom kalkyl för att erhålla trovärdiga och erfarna svar.   

Frågorna till respondenterna har formulerats utifrån frågeställningarna i rapporten. 
Utöver detta har även frågor ställts om respondentens bakgrund vad gäller utbildning, 
erfarenheter och arbetsroll. Samma öppna frågor ställdes till alla involverade 
respondenter med anpassning efter företags framgång inom kalkylering med BIM. 
Syftet med detta intervjusätt var att få respondenterna att reflektera över samma frågor 
för att få svar från olika aspekter.  

Efter samtliga intervjuer har svaren analyserats, sammanställts och kategoriserats efter 
frågeställningarna för att sedan utföra en tematisk analys. Enligt Blomqvist och Hallin 
(2014) innebär en tematisk analys att strukturera material under olika teman och sedan 
sammanfatta resultatet utifrån detta. De sammanställda kategorier ska sedan jämföras 
med den insamlade litteraturen som gjorts inom ämnet för att dra rimliga slutsatser.  

2.5.2(Observationsstudier 
Totalt utfördes två observationsstudier med handledarföretaget. Då skeenden kan 
uppfattas på olika sätt deltog båda författarna som observatörer vid 
observationstillfällena för att tolka insamlade data från åtminstone två olika synvinklar. 
Löpande anteckningar gjordes under observationstillfällena. Dessutom skrevs även 
sammanfattande texter efter observationerna för att försäkra att inte gå miste om viktig 
information. (

För att vara väl förberedda till det första observationstillfället deltog observatörerna i 
projektets kalkylstartmöte några dagar tidigare. På mötet sammanfattades arbetet och 
olika aktörer i projektet tilldelades olika uppgifter beroende på arbetsroll. På så sätt 
erhölls en tydligare bild av arbetets omfattning samt vad som ska åstadkommas.  

Vid det första observationstillfället fick författarna följa ett kalkylarbete från start till 
slut tillsammans med entreprenadingenjören för det aktuella projektet. 
Entreprenadingenjören satt då med en dator som var kopplad till en större skärm på 
vilken observatörerna kunde följa arbetet. Han förklarade ingående hur ett arbete startas 
och avslutas, vilka programvaror som används samt hur de används och vad som erhålls 
från varje delmoment. Författarna hade på så sätt möjlighet att ställa frågor för att samla 
på sig så mycket viktiga data som möjligt. Det var till fördel att författarna hade tidigare 
erfarenheter från de programvaror som handledarföretaget använde sig av under 
observationen då dessa använts under utbildningen och på tidigare praktikplatser. Detta 
gav mer förståelse för tekniken som användes vid projektet vilket kommer att ge nytta 
för slutsatserna som ska dras från observationen.  

Vid det andra observationstillfället deltog både författarna, entreprenadingenjören som 
ledde det första tillfället och en VDC-samordnare. Även vid detta tillfälle antecknade 
författarna ner viktiga punkter. I detta fall var det VDC-samordnaren som satt med 
datorn som var kopplad till en större skärm så att författarna och entreprenadingenjören 
kunde följa med på ett effektivt sätt. Fördelen med att ha med en VDC-samordnare 
tillsammans med en entreprenadingenjör var att svar på frågor erhölls från två olika 
perspektiv. Detta kommer i längden ge en ökad trovärdighet av utfallet.  
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2.6( Trovärdighet(
Två viktiga faktorer för att en rapport ska uppnå trovärdighet är validitet och reliabilitet. 
Validitet definieras som att det som har mätts är det som avsågs att mätas från början, 
med andra ord står begreppet för studerande av rätt sak. Innebörden av reliabilitet 
förklaras som ett mätverktyg för att mäta det som ska mätas på rätt sätt (Patel & 
Davidson, 2012).  

Det finns vissa svårigheter med att specificera validitet och reliabilitet i helheten av en 
studie. Dock går det att studera validitet- och reliabilitetsfrågor rörande de instrument 
som använts för att besvara frågor i studien. Detta genom att analysera relationer och 
likheter mellan data som åstadkommits med hjälp av olika tekniker. Det går även att 
diskutera de analystekniker som använts för datainsamling. Validitet och reliabilitet är 
frågor som kan åtgärdas oberoende av vilket sorts forskning det handlar om, exempelvis 
genom analysering av hur data samlats in, studerats och tolkats (Merriam & Nilsson, 
1994). Guba & Lincoln (1981) hävdar att mer tyngd bör läggas på validitet än 
reliabilitet eftersom det inte är möjligt att åstadkomma validitet utan reliabilitet.  

För att erhålla hög validitet i arbetet har hänsyn tagits till att respondenter för 
intervjuerna är sådana som arbetar inom undersökningsområdet. Detta för att få svar på 
frågorna ur ett kalkylperspektiv. Dessutom ska metodtriangulering användas vilket 
innebär att mäta samma fenomen med olika metoder (Lennartsson, 2018). Merriam & 
Nilsson (1994) bekräftar vidare att triangulering innebär att flera forskare, 
informationskällor, och metoder används för att klargöra och intyga de resultat som 
erhålls. I detta fall med intervjuer, observationer och litteraturstudier. Som tidigare 
nämnts ska den insamlade datan från dessa metoder jämföras och ställas mot den 
teoretiskt studerande datan från de vetenskapliga artiklarna. Följaktligen dras slutsatser 
som förhoppningsvis stämmer överens med varandra och på detta sätt stärks därmed 
trovärdigheten för rapportens innehåll.  

Hög reliabilitet erhålls i detta examensarbete genom att ämnet i tidigt skede studeras 
och att intervjuformuläret skickas ut i förtid så att respondenten har möjlighet och tid 
för förberedelser samt för att undvika missvisande information och missförstånd. 
Dessutom spelas eventuellt alla intervjuer in för att undvika att viktiga data som nämnts 
glöms bort. Ytterligare faktorer som bidrar till hög reliabilitet i arbetet är att anpassa 
intervjufrågorna till företagens framgång inom undersökningsområdet. 
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3( Teoretiskt(ramverk((
I det här kapitlet beskrivs det teoretiska ramverket som innefattar tidigare forskning och 
teorier som ligger till grund för de frågeställningar och mål som examensarbetet berör. 
Kopplingen mellan frågeställningarna och dess tillhörande teorier redovisas ingående 
under kommande underrubrik (se Figur 2).  

3.1( Koppling(mellan(frågeställningar(och(område/fält/artikel(
I följande avsnitt beskrivs de teorier eller vetenskapliga referenser som valts som 
underlag för att ge svar på studiens frågeställningar i kapitel 1.3. Kopplingen mellan 
frågeställningarna och dess artiklar redovisas i figur 2.  

Figur 2. Koppling mellan frågeställningar och artiklar (Khochaba & Koutcho, 2018). 

3.1.1( Vilka(krav(ställs(på(företagen(för(att(implementering(av(BIM(inom(
kalkyl(ska(fungera?(
Denna fråga besvaras med teorin om erfarenheter och kompetenser, införande av ny 
teknik, och 5D-BIM.  

3.1.2( Vilka( förL( och( nackdelar( finns( det( med( implementering( av( BIM(
inom(kalkyleringsskedet?((
Frågeställningen besvaras med hjälp av teorier om 5D-BIM, erfarenheter och 
kompetenser och införande av ny teknik. 

3.1.3( Hur( kan( informationskvalitén( i( en( BIMLmodell( förbättras( för( att(
erhålla(korrekt(data?((
Besvaras med hjälp av teorierna 5D-BIM samt erfarenheter och kompetenser. 

3.2( 5D(BIM(
Begreppet BIM står för Building Information Modelling vilket omfattar 
byggnadsinformation integrerad med en genererad 3D-modell. Den insamlade data från 
3D-modellen representerar viktig byggnadsinformation som skapas, lagras och används 
på ett systematiskt sätt för personer involverade i ett projekt. BIM kan även förekomma 
i fler dimensioner såsom 4D (tredimensionell modell med tid) och 5D som står för en 
3D-modell sammankopplad med tid respektive kostnadshantering (Fadeyi, 2017). 
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Med hjälp av BIM tillhandahålls virtuell kunskap som bidrar till att upptäcka kollisioner 
inom och bland olika byggsystem. Genom att tidigt upptäcka kollisioner kan tid och 
kostnad sparas och potentiell förlust av byggprestanda förhindras. Tidiga bedömningar 
av kostnader, tids- och kvalitetsimplikationer innan den faktiska konstruktionen kan 
minska eller eliminera kommande risker vid konstruktionsstadiet (Fadeyi, 2017). BIM 
används alltså som ett verktyg för att hantera korrekt bygginformation under 
byggnadens hela livscykel (Volk, Stengel & Schultmann, 2014). Enligt Xu (2017) är 
implementering av BIM och automatisering av olika mängder inom företagen en stark 
konkurrenskraft gentemot andra företag.  

Jämfört med traditionella 2D-beräkningar är tidsåtgången kortare för mätning och 
förståelse av dokumentationsdetaljer i 3D-miljön Dessutom kan unga kalkylatorer 
sakna grundläggande kompetens för att kunna identifiera problem i BIM-modeller 
vilket medför att automatiska kvantiteter inte blir helt pålitliga (Smith, 2014). Samtidigt 
kan det finnas äldre personal som kämpar med den nya tekniken, medan de oftast har 
den grundläggande kunskapen och erfarenheten som krävs (Smith, 2015). Ytterligare 
problem kan även uppstå då kalkylatorer inte är helt bekanta med 
kvantitetsprogramvaran. För att erhålla en långsiktig förbättring krävs samarbete, 
intuition, erfarenhet och expertis vid identifiering av problem med producerade 
kvantiteter (Smith, 2014). 

För att uppnå god kommunikationen och förståelse mellan alla involverade bör 
standarder med mätningsregler upprättas och tillämpas. Detta då brister kan förekomma 
i kostnadsberäkningar med BIM-programvaror som är upprättade utan 
mätningsstandarder. En följd av detta är att kostnadsberäkningar inte lätt kan jämföras 
med varandra då olika regler tillämpats vid skapandet av modellerna (Abanda, Kamsu-
Foguem, & Tah., 2017).  

3.3( Införande(av(ny(teknik(
Enligt Tulenheimo (2015) inbillas det att nya teknologier måste implementeras för att 
uppnå potentialen av BIM. Han menar att det först krävs behärskning av aktuell teknik 
för att fungerande modeller ska kunna skapas och för att hantera processen. Linderoth 
(2010) skriver att införandet av ny teknik i en organisation inte fungerar i de fall enbart 
några enstaka individer är deltagande. Med detta menar han att hela organisationen 
måste vara involverad i en liknande utveckling för att det ska fungera. I byggbranschen 
är varje projekt unikt vilket medför att tillfälliga projektorganisationer skapas. 
Dessutom har olika verksamheter kommit olika långt i teknikutvecklingen. 
Konsekvenser till detta blir att all teknikimplementering inte alltid kan användas fullt 
ut. Han nämner även att ansvaret för att förändringar ska kunna ske ligger hos ledningen 
i organisationen. 

Enligt Jacobsson och Linderoth (2012) används ny teknik i de fall den anpassas till 
befintliga arbetssätt. Vid införandet av ny teknik inom byggbranschen är dessutom ett 
problem att snabba och synliga resultat eftersträvas, vilket är en konsekvens av 
branschens strukturella egenskaper (Jacobsson och Linderoth, 2010; Jacobsson et al., 
2017). 

Wang & Song (2017) bekräftar vidare att arbetsledningen måste vara aktiva i 
organisationsförändringar för att det ska verkställas. De skriver även att tilldelning av 
arbetsuppgifter är krävande för att implementering av nya tekniker ska fungera. 
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Ytterligare faktorer än tekniska förändringar som måste ske är bland annat ändringar i 
arbetsprocesser. Dock är det enligt Tulenheimo (2015) mycket viktigt att personal med 
det aktuella arbetsområdet har engagemanget att införa den nya tekniken. Han nämner 
även att alla intressenter tillhörande ett projekt ska möta samma överenskomna nivå 
inom BIM för att i slutändan erhålla det optimala förväntade resultatet. 

3.4( Erfarenheter(och(kompetenser(
Enligt Reed (1996) kan erfarenhet delas in i förstahands- respektive 
andrahandserfarenhet. Förstahandserfarenhet står för inlärning av funktion i process 
som sker på egen hand. Andrahandserfarenhet är mer vanlig och står för inlärning som 
sker genom andra som troligtvis har förstahandserfarenhet sedan tidigare.    

För att åstadkomma bra kompetensförsörjning ska ledning och personal ha en 
gemensam syn på företagets rådande behov och de krav som gäller. Genom att följa 
och ha förståelse för företagets ändringar kan god kompetens erhållas. Företaget bör 
därför på ett skickligt sätt informera aktuell personal om viktiga ändringar som inträffar 
(Anttila, 1999). Han nämner att det finns funktionell och formell kompetens. Den 
funktionella hanterar effektiviteten i att göra anställda medvetna om aktuella ändringar. 
Den formella avgör om kompetens har uppnåtts eller inte.  

Enligt Abdirad (2017) är det viktigt att fokus läggs på att utbilda personal och utvidga 
deras kunskap om BIM för att få färdigheter inom området. Detta för att öka förståelsen 
för användningen av BIM och de krav som kan ställas på projekteringen. 

Öquist (1991) skriver att digitaliseringen idag kan gå överstyr och att kompetens kan 
bortkastas vilket klassas som nackdelar. Han menar att de utvecklade 
inlärningsmetoderna stryker bort de äldre metoderna i de fall erfarenhetsbaserad 
kunskap inte används. Det förväntas alltså för mycket av den nya tekniken som även 
gör stora delar av jobben vilket medför att kunskap hos den som utför uppgiften inte 
behövs.  

3.5( Sammanfattning(av(valda(teorier(
De teorier som valts i detta examensarbete är alla kopplade till varandra på något sätt. 
Huvudämnet i rapporten är BIM inom kalkyl och hur en sådan implementering ska 
fungera. Teorin om ”5D-BIM” förklarar en modell med innehållande data av både 
kostnad- och tidshantering. Teorin om införande av ny teknik redogör vilka ändringar 
som måste göras för att teknikutveckling ska fungera, medan teorin om ”erfarenheter 
och kompetens” klargör fördelarna med att ha erfaren och driven personal som vill 
införa nya tekniker inom organisationen. 

Många byggbolag strävar mot att öka användningen och skapandet av 5D-modeller 
vilket gynnar utvecklingen av arbetet med kalkylering. Detta kräver en del ändringar i 
organisationen för att införandet av ny teknik ska fungera helt ut. Dels måste nya 
arbetssätt accepteras men även nya programvaror introduceras. Erfarenheter och 
kompetens är dessutom två viktiga faktorer vid införande av ny teknik. Viljan att ta till 
sig information om den nya tekniken är ytterst viktig för framgången inom 
företagsutvecklingen.  

Sammanfattningsvis handlar rapporten om att införa 5D-BIM som en ny teknik i företag 
vilket kräver erfarenhet och kompetens av berörda involverade aktörer. Utifrån detta 
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kan slutsatsen dras att de valda teorierna är sammankopplade till varandra (se Figur 3). 

Figur 3. Koppling mellan ämnet och valda teorier (Khochaba & Koutcho, 2018) 



Empiri

14 

4( Empiri(
I detta kapitel beskrivs den insamlade empiriska data utifrån de valda metoderna. Varje 
empiri grundar sig på respondenternas svar från de genomförda intervjuerna.   

4.1( Intervjuer(
I detta avsnitt beskrivs all insamlad empirisk data från genomförda intervjuer. Under 
kommande avsnitt har svaren sammanställts utifrån dess koppling till varje 
frågeställning från kapitel 1.3. Namn på företag, information om införandet av BIM 
inom kalkyl samt information om respondenterna gällande utbildning, 
arbetslivserfarenheter och arbetsroll redovisas nedan (se Tabell 2).   

Tabell 2. Information om respondenter samt huruvida BIM används i företagets 
kalkylprocesser eller inte (Khochaba & Koutcho, 2018).  

4.1.1( ((Vilka(krav(ställs(på(företagen(för(att(implementering(av(BIM(inom(
kalkyl(ska(fungera?(

Skanska i Jönköping 
Ett krav enligt kalkylchefen från Skanska i Jönköping är att satsa på interna projekt där 
arkitektens arbete kan kontrolleras och styras. Detta för att i ett tidigt skede erhålla 
hanterbara modeller. Han berättade vidare att utvecklingsplaner för kalkylatorer har 
satts upp där målet är att testa och öva på kalkylering med 5D-BIM. Kalkylchefen 
menar att utvecklingsplaner som dessa stöttar de anställda inom kalkyl att utvecklas och 
visar den rätta vägen.  

Ett annat krav är att utbilda personal till att ha kompetens för att klara av en sådan 
implementering i organisationen, berättade kalkylchefen vidare. I Skanska Jönköping 
har en person nu utsetts till att utvecklas inom detta som övrig personal kan vända sig 
till för support och vid eventuella frågor. Han berättade att det kommer ta tid och 
förväntas även att kosta pengar men betonar vikten av att hålla ett högt tålamod. 
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Ytterligare ett krav är att ändra på de anställdas arbetssätt anser han. Ett grundkrav till 
detta är att dessa ändringar och utvecklingar accepteras av de anställda. Viljan att stötta 
implementeringen är också viktigt för att det ska fungera. I situationer då anställda inte 
stöttar en sådan utveckling är lösningen inom Skanska i Jönköping att inte tvinga de till 
att lära sig nya tekniker. De får istället möjlighet att hålla sig till sådant de själva vill 
arbeta med.  

Enligt kalkylchefen är det viktigt att fördelarna med en implementering av BIM ska 
gynna hela byggprocessen och inte endast för kalkylens syfte för att det ska slå igenom. 
Han menar att det blir för smalt om det enbart ska ge nytta för kalkylerna.  

Skanska i Göteborg 
Enligt kalkylchefen från Skanska i Göteborg krävs det att anställda i organisationen har 
engagemanget för att införa ny teknik. I det specifika fallet för Skanska Göteborg var 
det ett antal anställda som hade ett stort intresse gällande BIM-implementering i 
kalkylskedet vilket var början på utvecklingen. För att utveckla vidare detta anser han 
att det krävs vilja, erfarenhet och kompetens hos alla involverade. Han konstaterade att 
kalkylavdelningen är de som främst måste driva BIM-utvecklingen framåt genom att 
ha kunskap om mängavtagningen och stötta idén med implementeringen. Ett hinder 
som han berättade om var kunskapsnivån hos befintliga medarbetare som upptäcktes 
vid en utbildning för drygt något år sedan. Utifrån detta togs ett beslut om att förenkla 
arbetssättet genom att skapa okomplicerade mängdavtagningsmallar. Med dessa mallar 
kan personalen själva välja vilken flik och mängd de vill ta fram istället för att behöva 
ändra på inställningar och kunna programmet ingående. Han förklarade att enbart ett 
fåtal personer har lärt sig de större bitarna medan resterande personal arbetar på ett 
mindre komplicerat sätt. Han berättade även att de nu har ett bra erfarenhetsutbyte inom 
kalkyl och ett internt forum för att utbilda personal inom BIM. Genom att ha ett bra 
kontaktnät mellan regioner och träffas med jämna mellanrum utbyts erfarenheter vilket 
ökar användningen.  

Ett krav som ställs på modeller som ska användas till BIM-kalkylering är att objekten 
är rätt klassificerade så att de stämmer med verkligheten och att volymerna är rätt 
definierade så att de kan komma till användning. Han berättade även om deras planering 
att låta yngre som oftast har ett större intresse för BIM att skapa produktionskalkylerna. 
De har vidare diskuterat vikten av produktionskalkyler med personal ute på 
arbetsplatsen så att dessa kan komma till användning. Ett annat krav som främst ställs 
på företaget är att den som styr projekteringen ska ha god kommunikation med 
kalkylavdelningen vilket han påstår att de har. Dessutom sitter de som arbetar inom 
kalkyl i Göteborg väldigt samlat på samma våning där kommunikationen flyter på. Han 
berättade att de även har regelbundna möten och kommunicerar mycket med varandra 
intern inom kalkylavdelningen.   

Wästbygg i Borås 
Kalkylchefen från Wästbygg i Borås nämnde att det inte har funnits tillräckligt med 
kompetens i organisationen, vilket krävs för att införa en ny teknik som denna. 
Lösningen till detta är att Wästbygg nu har tillsatt personal med god kunskap och 
utbildar även befintlig personal för att det ska fungera genom hela processen. 
Kalkylchefen sa även att de via ett genomfört examensarbete har skapat ett projekt som 
går ut på att analysera hur implementering av BIM inom kalkyl ska kunna ske.  
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NCC i Jönköping 
Enligt entreprenadingenjören och VDC-samordnaren på NCC bör modeller skapas på 
rätt sätt. De ska innehålla rätt information enligt företagets interna LOD (Level of 
Detail)-lista och dessutom vara BSAB (Byggandets Samordning AB)- och BIP 
(Building Information Properties)-kodade för att kunna användas i kalkylskedet. För att 
uppfylla detta har NCC infört sina egna krav inom VDC som är ett sätt för att arbeta 
med projekt som stöds av BIM. Dessa krav tas fram i samband med företagets 
projekteringskrav som arkitekten ska följa vid modellering. Tidigare har det funnits 
CAD-manualer men inga ställda krav på informationsmängden i modeller vilket är 
anledningen till att VDC-kraven ganska nyligen inrättats inom företaget. VDC-
samordnaren påstod att processen för förändring av arbetssätt inom en organisation 
kräver mycket tid och tålamod. Han nämnde även betydelsen med ett aktivt intresse, 
goda erfarenheter och kompetenser bland personal, vilket kan leda till att förståelsen 
för nyttan av BIM inom kalkyl ökar parallellt med utvecklingen.  

Entreprenadingenjören anser att det är till fördel att beställarna skickar med konsultens 
3D-modell så att företag får samma förutsättningar med en bättre visuell bild för att 
sedan få ut mängder och räkna på samma sak. För att åstadkomma detta ställs krav att 
arkitekten levererar en kvalitetssäkrad modell, oavsett om kostnaden ligger mot 
arkitekten eller entreprenören. 

Sammanfattat ställs följande krav på företagen för att implementering av BIM inom 
kalkyl ska fungera:  

•" Kunna kontrollera och styra arkitektens arbete 
•" Utbilda personal 
•" Investera pengar och tid 
•" Ha tålamod 
•" Ändra befintligt arbetssätt på ett bra sätt 
•" Se till att implementeringen gynnar hela byggprocessen 
•" Engagemang och vilja från organisationen 
•" Bra kommunikation 

4.1.2( Vilka( förL( och( nackdelar( finns( det( med( implementering( av( BIM(
inom(kalkyleringsskedet?!

Skanska i Jönköping 
Enligt kalkylchefen från Skanska i Jönköping är en nackdel att fördelarna inte är tydliga 
i början, utan det krävs tålamod eftersom resultaten visas i längden. Det kräver även att 
satsningar görs på bland annat kompetens inom organisationen för att 
implementeringen ska bli framgångsrik. Ur kostnadsperspektivet är det inte gynnsamt 
i början, dock slås detta ut i längden då tids- och kostnadsbesparingarna är de två 
främsta anledningarna till införandet av BIM inom kalkyl.  

En annan nackdel enligt kalkylchefen är osäkerheter i modeller som skapas av 
arkitekter. Arkitekterna har inte alltid erfarenheten att skapa korrekta modeller utifrån 
företagens krav då dessa inte ingår i deras arbetsområde. Därför skapas modeller med 
exempelvis krockar och överlappande väggar. Dessa felaktigheter medför att okorrekta 
kalkyler erhålls.  
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Skanska i Göteborg 
Kalkylchefen från Göteborg berättade att användningen av BIM inom kalkyl är till mest 
fördel då beställaren efterfrågar en detaljerad kalkyl. Han menar att i de fall en beställare 
inte kräver detaljerade kalkyler, blir den tid som lagts ner på kalkylen bortkastad. Han 
diskuterade även om det ändå kan användas för tidplanens framtagning. Dock kom 
samtalet fram till att det inte gör någon nytta för tidsplaneringen i de fall tidplaneraren 
inte ber om en detaljerad kalkyl utan löser det på eget sätt. 

Kalkylchefen bekräftade att det finns stora tids- och kostnadsbesparingar med 
implementering av BIM inom kalkyl. Han berättade att fördelarna visar sig i längden 
men att det är värt att kämpa från början även om det tar tid. En annan sak han nämnde 
var att BIM inom kalkyl kan ge en mer detaljerad och användbar kalkyl. Mängderna 
kan på ett smidigt sätt tas ut per lägenhet vilket skulle ta betydligt längre tid att göra 
utan införandet av BIM. Ytterligare en fördel som han ser med BIM-kalkylering är att 
möjligheten att sälja in det hos kunder ökar. Genom att arbeta rationellt och effektivt 
kan på så sätt möjligheten att vinna projekt öka.   

Ett problem som han berättade om var att arkitekten ibland klassificerat saker på fel 
sätt, ritat volymerna på fel ställen, definierat volymerna fel och dylikt. Då 
klassifikationen inte gjorts på rätt sätt hamnar informationen på fel ställe vilket bidrar 
till att kalkylatorn inte alltid hittar all information som behövs. Utifrån detta nämndes 
det att det skapats kravspecifikationer för att samla all relevant information i en ny flik 
som innefattar de krav som ställs för respektive byggdel. Ett annat problem som han 
talade om var att det tar väldigt lång tid att få utväxling på det. Efter varje 
mängdavtagning kan nya fel upptäckas med en modell som leder till att nya bättre krav 
ställs inför nästa gång. Vid sådana fall krävs mycket tålamod och att låta det ta sin tid. 
Ytterligare en nackdel som han nämnde med BIM inom kalkyl var att det finns en risk 
att kalkylatorerna inte tänker så mycket själva utan enbart förlitar sig på de mängder 
som erhålls. Genom att bara betrakta en modell är det lätt att glömma bort andra viktiga 
delar som bör ingå.  

Kalkylchefen talade även om att arbetsledare många gånger har mängdat om det som 
redan gjorts för att de helt enkelt inte haft någon kontakt med kalkylansvariga. Det kan 
även bero på att arbetsledarna inte riktigt vågat lita på innehållet och kontrollerat det 
själva istället, samt att de kalkylansvariga inte haft det på en sådan detaljeringsnivå så 
att det varit användbart för dem. Ett exempel han nämnde var att de tidigare hade tagit 
fram mängder för ett hus som sedan inte varit till nytta på arbetsplatsen då de behövt ha 
ut mängderna per lägenhet istället. I sådana fall har produktionskalkylen gjorts om på 
nytt och inte varit till nytta på arbetsplatsen.  

Wästbygg i Borås 
Enligt kalkylchefen i Borås finns det behov av att införa BIM inom kalkyl eftersom det 
från ett tidsperspektiv gynnar hela processen från anbud till färdigprojektering. Han 
berättade även att det blir enklare att visualisera den färdiga byggnaden för beställaren 
och att det blir betydligt enklare att hitta eventuella komplikationer. Nackdelen enligt 
honom är att det förväntas ta lång tid och att det kommer att kosta pengar. Dock ser 
kalkylchefen fram emot resultaten då han är övertygad om att det kommer att gynna 
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företagets framgång. Han betonade även att fördelar finns i presentation av tekniska 
lösningar där mängder kommer att vara säkerställda i och med att tekniska svårigheter 
tidigt har upptäckts och lösts.  

NCC i Jönköping 
VDC-samordnaren på NCC berättade att grundorsaken till användandet av BIM som 
ingår i helhetskonceptet för VDC bland annat var att korta ner byggprocessen och 
undvika så många misstag som möjligt ute på arbetsplatsen. Detta skulle medföra att 
högre kvalité uppnås vid byggande. Tanken med en anbudsmodell var att klara av 
kalkylarbetet mycket fortare och med högre kvalité samt minska på kostnaderna inom 
kalkyl. Entreprenadingenjören påstod att mängderna också kan användas ute på 
arbetsplatsen vid inköp av material och även av inköparna. Med en tydlig och visuell 
anbudsmodell blir det även lättare att förklara kalkylutförandet för sådana som förstår 
3D-modeller bättre än 2D-ritningar. 

Entreprenadingenjören ser det som en fördel att kunna använda sig av en levande 3D-
modell vid mängdavtagning och inte behöva mängda om vid eventuella förändringar. 
Flyttas eller ändras objekt kan dessa ändringar enkelt göras i modellen och nya 
uppdaterade mängder tas ut. Han berättade även att de vid manuella beräkningar lägger 
till mängder vid osäkerhet för att ''säkra upp sig'' vilket kan vara en risk. Däremot kan 
en säkrare mängd och ett lägre pris erhållas med hjälp av BIM vilket även VDC-
samordnaren höll med om. Respondenterna var övertygade om att mängdframtagning 
utifrån en anbudsmodell ger ökad trygghet i kalkylen vilket är en vinst även om de inte 
vinner ett anbud. I ett sådant fall har de vunnit på att någon annan förmodligen räknat 
bort sig och har ett lågt pris på grund av felräkning någonstans. VDC-samordnaren 
konstaterade vidare att VDC-kompetensen ändå på något sätt värderas i en organisation 
då priset ligger närmare verkligheten. Hög VDC-kompetens som är med som ett krav i 
bedömningskriterierna i en LOU-upphandling (Lagen om Offentlig Upphandling) kan 
således öka chansen att vinna projekt då faktorer som kvalitet, miljöledning, pris och 
VDC-kompetens i organisationer ingår.   

VDC-samordnaren ansåg att ett annorlunda arbetssätt ibland kan leda till brist på 
kompetens inom den nya förändringen. Entreprenadingenjören betonade att brist på 
kompetens kring det nya främst kan förekomma bland äldre personal då de har en 
konservativ inställning till detta. Yngre däremot är bekanta med datorer och har lättare 
för dessa ändringar menade han.  

Ett problem som entreprenadingenjören träffat på är att arkitektens modell ibland 
bestått av låsta objekt i grupper vilket försvårar mängdavtagningen. När en beställare 
handlat upp och tagit fram en modell från en egen arkitekt berättar han att de inte kunnat 
vara med och sätta krav på hur modellen ska tas fram. I sådana fall kan modellen vara 
så illa att den måste ritas om på nytt av intern personal. Ytterligare ett problem som han 
påstår är att IT-kostnaden kan vara större för mindre företag men att ju fler som 
använder dessa programvaror desto billigare borde licenserna bli.  
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4.1.3( (Hur( kan( informationskvalitén( i( en(BIMLmodell( förbättras( för( att(
erhålla(korrekt(data?((

Skanska i Jönköping 
Kalkylchefen från Skanska i Jönköping berättade att den främsta anledningen till att 
BIM inom kalkyl inte införts helt ut är på grund av osäkerheter i modeller. Detta medför 
att felaktiga kalkyler erhålls. En lösning till att förbättra informationskvalitén i en 
modell enligt kalkylchefen är att skapa manualer till arkitekten som skapar den. I 
manualerna ska det stå hur byggnaden ska skapas för att inte över- eller 
underdimensionera kostnaderna. Byggelement ska bland annat ha verklighetsbaserade 
mått och vara kopplade till andra byggdelar på ett korrekt sätt. Kalkylchefen berättar 
vidare att de sakta har börjat införa BIM i kalkylprocessen genom att jämföra resultaten 
som erhålls digitalt med uppmätta värden. Detta för att säkerställa vart de 
återkommande felkällorna ligger för att därefter kunna föra in det i manualer som sedan 
ska eliminera felaktigheter i modeller.  

Kalkylchefen nämnde att det enligt arkitekterna inte tar längre tid att skapa en modell 
på ett korrekt sätt. Enligt arkitekterna är det mer komplicerat att gå tillbaka i en modell 
och göra justeringar i efterhand. Problemet idag är att de inte har den kunskap som 
krävs för att skapa felfria modeller. Han menar att då manualer skapas och skickas till 
arkitekter kan korrekta modeller erhållas under ett lika långt tidsförlopp.  

Ytterligare en lösning inom bolaget enligt kalkylchefen är att utveckla 
kalkylprogrammet SPIK som är skapat av själva bolaget. Programmet utgår från MAP 
men har betydligt fler tillagda funktioner gällande kalkyl, ekonomiuppföljning, 
riskhantering och tidsplanering. Dock är målet att i framtiden även kunna införa 
modeller i programmet.  

Skanska i Göteborg 
Kalkylchefen i Skanska Göteborg sa att det finns formatmallar som används vid 
kontroll av modell. Mallarna installeras in i Solibri för att få resultat på huruvida 
uppbyggnaden är klassificerad och om den är uppbyggd på rätt sätt. Kalkylchefen 
menar att det är ytterst viktigt att arkitekten som skapar modellen gör det i rätt volymer. 
Detta är viktigt för att effektivisera mängdavtagningen för vardera volymer. 

Han nämnde även att utvecklingen av SPIK inom Skanska kontinuerligt utvecklas. 
Målet är att skapa en gemensam enhet med kopplingar mellan modell, kalkyl och 
tidsplanering. Kalkylchefen berättade vidare att det strävas mot att kunna införa en 3D-
modell i programmet för att ha all data samlad i ett program. Detta påstår han skulle 
underlätta för datalagringen och visualiseringen då all data samlas på ett ställe. 
Önskemålet är att systemen pratar med varandra så att arbetet utförs en gång menar han. 

Wästbygg i Borås 
Enligt kalkylchefen i Wästbygg, Borås är ett av de viktigare kraven att skapa 
ritningsstandarder som är vedertagna bland arkitekterna inom branschen. Han menar att 
dessa standarder ska passa alla byggbolag och innehålla information om hur byggnader 
ska skapas för att sedan underlätta kalkyluppställningen.  

NCC i Jönköping 
Enligt VDC-samordnaren ska informationskvalitén på en modell inte vara ett problem 
då VDC-krav finns tillgängliga inom företaget. I dessa VDC-krav ska ljudklass, 
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brandklass, BSAB-koder, BIP-koder och liknande ingå vilket gynnar framtagningen av 
en kalkyl då kontrollerna utförs löpande. En standardisering som både samordnaren och 
entreprenadingenjör anser skulle vara bra är att enbart jobba med IFC (Industry 
Foundation Classes)-filer för de modeller som tas emot, för att få ut likvärdig 
information från dessa. Vidare berättade VDC-samordnaren att en kontroll av modellen 
görs i programmet Solibri med hjälp av NCC:s egna regelverk. Vid leverans av en 
modell från en beställare är en kontroll viktigt att utföra då företaget inte kunnat styra 
modellskapandet. Det standardiserade regelverket som används visar modellens brister 
såsom kollisioner, dubbletter, överlappningar och dylikt. Via detta får de reda på om 
innehållet är pålitligt eller om en ny modell behöver skapas. En sak som han dock 
konstaterade var vikten med att lägga ner lika mycket tid för visuell samgransking i 
modellen som för de automatiska regelverken. Det går inte att enbart förlita sig på själva 
regelverken utan det krävs även erfarenhet för att se om någonting är byggbart eller 
inte.  

Följande punkter bör följas för att erhålla korrekt data i en BIM-modell: 

•" Upprätta manualer  
•" Se till att arkitekterna följer manualerna 
•" Kontroll av modell 
•" Inte enbart förlita sig på de mängder som erhålls 

4.2( Observationsstudier(
Nedan beskrivs observationstillfällena som utförts för detta examensarbete. Totalt 
utfördes två observationsstudier med handledarföretaget NCC i Jönköping.  

4.2.1( Observationstillfälle(1(
Vid den första observationsstudien på handledarföretaget följdes en kalkylprocess 
översiktligt från start till slut med entreprenadingenjören som var kalkylator för 
projektet. Det började med en introducering av mätningsprogrammet Bluebeam där 
mätningar görs på ritningar i PDF-format. Sedan hade kalkylatorn i detta fall själv byggt 
upp modellen i programmet Revit eftersom projektet befann sig i de tidiga skedena. 
Därefter hade underlag gjorts för att förenkla handlingar för kommande 
offertförfrågningar.  

Han visade även kalkylprogrammet MAP som de använder sig av vid kalkylering. I 
programmet finns flikar för mängdkostnader, gemensamma kostnader, maskinkalkyl, 
tjänstemannakalkyl och kalkyl för installationer och konsulter. Stegen i kalkylen läggs 
upp utefter hur skedena utförs i verkligheten. Företaget har en egen skapad inköpsportal 
där alla offerter läggs in och jämförs för att sedan välja ut det som gynnar projektet 
mest. Det utförs även utvärderingar på alla offerter innan de förs in i kalkylen och i 
vissa fall kompletteras de. Under observationstillfället berättade kalkylatorn att de först 
sätter in antalet timmar för förväntat arbete in i kalkylen. Därefter bestäms antalet 
yrkesarbetare och på så sätt avslutas arbetet i tid och förseningar elimineras. När 
kalkylen är färdig exporteras en kalkylsammanställning till en slutsida som omfattar 
hela anbudskalkylen.  

4.2.2( Observationstillfälle(2(
Vid det andra observationstillfället deltog entreprenadingenjören, VDC-samordnaren 
och båda författarna. Vid detta tillfälle fick författarna möjlighet att gå igenom hur 
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VDC-kraven ser ut hos företaget. Vilken VDC-nivå projektet ska omfatta diskuteras så 
tidigt som möjligt med projektchef, VDC-samordnare, platschefer, inköp- och 
kalkylavdelning. Innehållet består av krav på hur saker ska utföras under 
byggprocessen. Kraven kan innefatta information om ritningsstämplar, guidelinjer för 
handlingar i PDF-format, detaljeringsnivå för modellerade objekt, informationsutbyte, 
modellbeteckningar, modelleringskrav för arkitekter, konstruktörer och installatörer 
med mera. Dessa krav kontrolleras specifikt för varje projekt och kan därmed variera 
och anpassas utefter projektets behov. VDC-samordnaren visade bland annat hur 
kraven för detaljeringsnivån kan variera beroende på användningsområde, applikation 
och kravbeskrivning. Han visade även hur modelleringskraven kan se ut där faktorer 
som ritningsverktyg, enheter, uppdelning och läge av objekt samt egen kontroll innan 
uppladdning ingår.   

Under observationstillfället redovisades även en mängdavtagning från en 3D-modell. I 
det aktuella fallet handlade det om en byggnad som var skapad i Revit som sedan hade 
exporterats ut till en IFC-fil för att följaktligen importeras in i programmet Solibri. 
Därefter användes funktionen ''Information takeoff'' för att få ut alla mängder som sedan 
exporterades in till Excel då en handpåläggning behövde göras. Entreprenadingenjören 
nämnde att informationen inte alltid hamnar i den ordning som önskas vilket kan 
justeras via Excel. Därefter överfördes textfilen vidare till kalkylprogrammet MAP där 
val av fält gjordes för varje huvudaktivitet där kod, byggdel, benämning, mängd, enhet, 
läge med mera ingår. Vidare berättade han att recept från deras egna aktivitetsregister 
läggs in för respektive byggdel med hjälp av BSAB-koder. Detta ska då underlätta för 
senare sökning bland byggdelar i mängdlistan, menade han. Som tidigare nämnts finns 
i detta kalkylprogram även möjlighet att fylla i mängdkostnader, gemensamma 
kostnader, maskinkalkyl, tjänstemannakalkyl och kalkyl för installationer & konsulter. 
I dessa kalkyler ingår bland annat etableringskostnader, hyror för maskiner, löner för 
tjänstemän etcetera.  

4.3( Sammanfattning(av(insamlad(empiri(
I samtliga intervjuer bekräftas det att implementering av BIM inom kalkyl är till fördel 
främst utifrån ett tids- och kostnadsperspektiv. Utveckling och införing av digitalisering 
underlättar arbetet vilket alla respondenter kom fram till. De håller även med om att det 
krävs tålamod för att en implementering som denna ska ske. Utbildning och satsningar 
är ytterligare viktiga faktorer för att det ska fungera fullt ut. Under intervjuerna kommer 
det även fram att det alltid finns olika sorters motgångar och att dessa ska hanteras på 
ett effektivt sätt för att det ska lyckas med att utvecklas vidare. Exempel på sådana 
motgångar är enligt respondenter att vissa befintligt anställda är emot införandet av nya 
tekniker. Ytterligare nämns det att lösningar måste finnas men att dessa utvägar kan 
variera beroende på organisation. I exempelvis Skanska Jönköping tvingas inte de 
anställda att arbeta med nya tekniker medan Skanska Göteborg betonar vikten i att alla 
involverade är engagerade i implementeringen.  

Alla respondenter håller även med om att ett viktigt krav för att BIM ska användas inom 
kalkyl är att ha korrekta modeller. I de fall modeller inte är korrekta erhålls oanvändbara 
mängder eftersom de inte stämmer med verkligheten. Det framkommer olika lösningar 
för att lyckas erhålla korrekta modeller och dessa lösningar varierar beroende på 
företag. I NCC har de VDC-krav som skickas till arkitekten i ett tidigt skede. Skanska 
Jönköping och Göteborg jobbar på manualer och Wästbygg har inte infört manualer 
men kommer så småningom att göra det.  
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Iakttagelser på observationstillfällena bekräftar mycket av det som framkommer på 
intervjuerna. VDC-kraven som redovisas på det andra observationstillfället och som 
beskrivs i kapitel 4.2.2 visar hur detaljerat skapandet av modellen beskrivs. Dessa krav 
intygar därmed underlättandet för arkitektens arbete. Dessutom bekräftas vikten av att 
involverade aktörer har kompetens för en kalkylprocess med BIM då alla programvaror 
har många och komplicerade funktioner. Ytterligare en bekräftelse är tidsbesparingen 
av att implementera BIM inom kalkyl. Det framgick i observationstillfället att 
majoriteten av mängderna på ett enkelt sätt kan erhållas ur en modell, jämfört med det 
traditionella sättet med manuella mätningar.  
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5( Analys(och(resultat(
I följande kapitel redovisas analyser och resultat för den insamlade empirin kopplat till 
det teoretiska ramverket som finns redovisat under kapitel 3.  

5.1( Analys(
Analyser utförs genom att jämföra insamlade data från intervjuer med iakttagelser från 
observationstillfällena. Detta kombineras sedan med insamlad empiri från 
litteraturstudier som görs löpande. Så småningom bidrar detta till att trovärdiga och 
lämpliga resultat samt slutsatser dras. 

5.2( Frågeställning( 1( –( Vilka( krav( ställs( på( företag( för( att(
implementering(av(BIM(inom(kalkyl(ska(fungera?(

Ett krav som alla respondenter intygar är kompetens inom organisationen. De håller 
med om att personal inom detta arbetsområde måste ha tillräcklig erfarenhet för att ha 
möjlighet till att hantera en kalkylprocess då BIM är involverat vilket även framkommer 
i teoridelen om erfarenheter och kompetenser. Dessutom bekräftar Abdirad (2017) 
tyngden i att lägga fokus på utbildning av personal för att därmed erhålla personal med 
rätt kompetens. Ytterligare en bekräftelse på detta krav iakttogs under 
observationstillfällena då många komplicerade program användes och för att dessa ska 
kunna användas krävs skicklighet och kompetens.  

Ett annat krav är att kunna hantera de organisationsändringarna som krävs för att kunna 
införa BIM inom kalkyl på ett bra sätt. Respondenterna håller med om att anställda 
måste acceptera en sådan implementering, de håller dock även med om att tålamod samt 
tid krävs. Linderoth (2010) intygar att det inte räcker med att enstaka personer är 
deltagande i en organisationsändring utan alla ska vara engagerade i det för att det ska 
lyckas. Tulenheimo (2015) bekräftar vidare kravet att personal inom det aktuella 
arbetsområdet ska ha engagemanget att införa den nya tekniken för att det ska fungera. 

Ytterligare ett krav enligt respondenterna är att erhålla hanterbara modeller. Detta 
uppnås med hjälp av kravspecifikationer som arkitekten följer vid skapandet av 
modellen. Modeller som arkitekterna skapar bör vara korrekt uppbyggda för att 
underlätta kalkylarbetet samt spara på tid och kostnader. Det krävs att volymer och 
byggelement är sammankopplade och uppdelade rätt för att få felfria mängder i 
kalkylen. Fadeyi (2017) intygar att upptäckande av kollisioner i ett tidigt skede medför 
att minska risker i produktionsstadiet. Smith (2014) bekräftar vidare problemet med att 
inte kunna lita på automatiska kvantiteter som uppstår på grund av kvalitetsbrister i 
modeller. Vid det första observationstillfället iakttogs viktigheten i att använda felfria 
modeller vid mängdavtagning eftersom det sker smidigt med några få klick. Dock krävs 
det mycket tid i de fall kalkylatorn själv måste kontrollera och korrigera kollisioner i 
modeller.  

5.3( Frågeställning(2(–(Vilka(förL(och(nackdelar(finns(det(med(
implementering(av(BIM(inom(kalkyleringsskedet?((

En stor fördel som respondenterna nämnde med implementering av BIM inom kalkyl 
var möjligheten att sälja in det hos kunder ökar då det erhålls en tryggare kalkyl och då 
arbetet görs på ett mer rationellt och effektivt sätt. Xu (2017) bekräftar att 
implementeringen gynnar företagens utveckling och ökar dess konkurrensstyrkor 
gentemot andra företag. En annan fördel som VDC-samordnaren på NCC såg med 
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implementering av BIM var att så många misstag som möjligt kan undvikas på 
arbetsplatsen och att högre kvalité kan uppnås vid byggnation. Fadeyi (2017) bekräftar 
att tidiga bedömningar av kostnad, tid och kvalitet kan minska eller eliminera 
kommande risker vid konstruktionsstadiet. Han menar att tidiga upptäckter av 
kollisioner kan spara på tid och kostnad samt förhindra potentiell förlust av 
byggprestanda. Alla respondenter från intervjuerna är övertygade om att det finns stora 
tids- och kostnadsbesparningar med en sådan implementering. Dock ansåg 
respondenterna från Skanska och Wästbygg att det förväntas ta lång tid och krävs 
tålamod då fördelarna visar sig i längden. Jacobsson & Linderoth (2012) skriver om 
eftersträvandet efter snabba resultat när något nytt görs vilket kan bli en problematik då 
detta förväntas kräva tid och tålamod. Detta kan dock vara svårt i en bransch som denna 
då man är handlingsorienterad och eftersträvar snabba och synliga resultat (Jacobsson 
och Linderoth 2010; Jacobsson et al., 2017).  

En nackdel som respondenterna från Skanska i Göteborg och NCC nämnde med BIM 
inom kalkyl var risken med att enbart förlita sig på de mängder som fås ut och glömma 
bort andra viktiga delar som borde ingå. Även Smith (2014) upplyser om att mindre tid 
tillbringas för mätning och förståelse av dokumentationsdetaljerna i den elektroniska 
3D-miljön jämfört med traditionella 2D-beräkningar. Ytterligare en nackdel som de 
flesta respondenter betonade var bristen på kompetens kring de nya teknikerna främst 
hos äldre personal med konservativ inställning då yngre oftast är betydligt mer bekanta 
med tekniken. Detta påstående framgår även som tidigare nämnts av Smith; ”Samtidigt 
kan det finnas äldre personal som kämpar med den nya tekniken medan det oftast är de 
som har den grundläggande kunskapen och erfarenheten som krävs inom yrket” (Smith, 
2015). ”Därför krävs samarbete, intuition, erfarenhet och expertis vid identifiering av 
problem med producerade kvantiteter för att erhålla en långsiktig förbättring” (Smith, 
2014).  

5.4( Frågeställning(3(–(Hur(kan(informationskvalitén(i(en(BIML
modell(förbättras(för(att(erhålla(korrekt(data?((

Respondenterna från NCC, Skanska i Göteborg och Wästbygg håller med om att saker 
i modeller bör benämnas och klassificeras rätt samt stämma överens med verkligheten 
för att följaktligen få ut korrekta mängder. Ett exempel som många respondenter 
nämner är att väggar ska ritas på rätt sätt för att undvika felaktiga kalkylmängder såsom 
överlappningar med mera. Detta intygar även Skanska Jönköping då den främsta 
anledningen till att BIM inom kalkyl inte införts än är på grund av osäkerheter i 
modeller. NCC och Skanska bekräftar vikten av fördelarna med att upprätta BIM-
manualer för arkitekter samt sätta krav på att de används vid skapandet av modeller. 
Detta kan således leda till eliminering av faktorer som medför felaktiga kalkylmängder. 
Dessutom intygas detta enligt teorin om 5D-BIM då det skrivs om sammankopplandet 
som erhålls mellan alla deltagare i ett byggprojekt då standarder finns upprättade att gå 
efter (Abanda, Kamsu-Foguem, & Tah., 2017). Det finns risk att de stora bolagen börjar 
med sina egna standardiseringar vilket innebär att de snabbare blir framgångsrika inom 
området. En orsak är för att de har tillräckligt med resurser för att investera i en 
utveckling som denna medan mindre bolag har mindre möjlighet att göra det.  

5.5( Koppling(till(målet(
Målet med examensarbetet har varit att klargöra hur informationskvalitén i en BIM-
modell kan förbättras för att därmed öka användningen av BIM inom kalkyl hos 
byggföretag. Sammanfattningsvis är ett förslag till förbättrad informationskvalité i en 
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modell att upprätta standarder. Beställaren ska kräva att arkitekterna följer dessa 
manualer vid skapandet av modeller. De främsta fördelarna med BIM inom kalkyl är 
tid- och kostnadsbesparingar som slås ut med tiden. För att lyckas med 
implementeringen av BIM inom kalkyl krävs engagemang, interna utbildningar, 
tålamod, erfarenheter och kompetens inom företaget.  
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6( Diskussion(och(slutsatser(
Under detta avsnitt presenteras de slutsatser som dragits från resultaten samt en 
diskussion kring detta.  

6.1( Resultatdiskussion(
Genom att ha använt metodtriangulering vilket inneburit intervjuer, observationsstudier 
och litteraturstudier har hög validitet erhållits eftersom den insamlade datan från dessa 
metoder har varit överensstämmande. Dock är ytterligare intervjuer en faktor som 
skulle medföra ökad trovärdighet i resultaten. Med detta menas att ytterligare företag 
eller perspektiv hade kunnat inkluderas i arbetet. Det antal intervjuer som utförts i detta 
arbete har haft respondenter med lämpliga arbetsroller vilket inneburit att olika 
perspektiv varit inblandade som sedan medfört hög validitet. Dock skulle detta kunna 
trappas upp ytterligare genom att intervjua ännu fler personer med andra arbetsroller än 
de aktuella. Hög reliabilitet har uppnåtts då intervjufrågorna varierat beroende på 
företagens status inom undersökningsområdet. Genom att ha skickat ut 
intervjuformulären i god tid innan intervjutillfällena har genomtänkta svar erhållits från 
respondenterna.  

Med hög validitet och reliabilitet har därmed trovärdiga resultat åstadkommit. Dessa 
resultat kan vara användbara för företag som har BIM inom kalkyl, sådana som håller 
på att införa samt för sådana som inte har infört det ännu då.   

Frågeställningar har varit korrekt formulerade för att uppnå målet då resultaten bidrar 
till att vägleda branschen gällande implementering av BIM inom kalkyl. Dock är ett 
förbättringsförslag att specificera frågeställningarna ytterligare, där fokus läggs på 
problematiken i införandet av BIM inom kalkyl.  

6.2( Metoddiskussion(
Intervjuer, litteraturstudier och observationsstudier har varit de metoder som använts 
för datainsamlingen i detta examensarbete. Dessa metoder har bekräftats vara lämpliga 
då relevanta resultat har erhållits. Intervjuerna har varit till fördel då möjligheten att 
ställa följdfrågor har funnits vilket i sin tur medfört tydligare slutsatser. 
Observationsstudierna har hjälpt till att se implementeringen i praktiken och vad det 
egentligen innebär. Under dessa tillfällen har det även varit till fördel att kunna ställa 
frågor vilka har underlättat förståelsen och stärkt intervjusvaren. Kvalitetsbrister som 
kan uppstå i modeller har kunnat observeras vilket medfört att en tydligare bild av hur 
det ser ut har erhållits. Litteraturstudier har under hela arbetets gång stöttat den data 
som har samlats in via övriga metoder. Detta har bekräftat att korrekt data har samlats 
in. Dessutom har metoderna tillämpats i bra ordning då författarna börjat med 
litteraturstudier som följts av intervjuer och observationer. Vinsten i detta har varit att 
relevanta frågor har kunnat ställas på intervjuerna då de tidiga litteraturstudierna har 
bidragit till förkunskaper inom ämnet. Ytterligare fördelar med ordningen är att innan 
observationstillfällena hade både forskarnas och användarnas perspektiv på ämnet 
samlats in vilket sedan kunde utnyttjas.  

Något som skulle kunna göras annorlunda är att utföra en fallstudie genom att 
specificera sig in på ett fall hos företag vilket var tänkt att göras vid arbetets start. Detta 
skulle medföra en mer detaljerad och djupgående slutsats om undersökningsämnet. 
Dock erhölls ändå relevanta svar på frågeställningarna från det första 
observationstillfället då alla steg i kalkylprocessen redovisades ingående.  
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6.3( Begränsningar(
Arbetet har avgränsats på så sätt att resultatet endast avses vara lämpligt för 
mängdavtagning ifrån BIM inom kalkylering. Resultaten gäller därför inte generellt då 
justeringar kan tillkomma vid kalkylering inom exempelvis produktion och resterande 
skeden i byggprocessen.  

Undersökningen har även avgränsats genom att inte inkludera olika 
upphandlingsformer och olika ansvarsförhållanden. Skulle dessa inkluderas kan det 
medföra att andra resultat erhålls.  

6.4( Slutsatser(och(rekommendationer(
Det tydligaste problemet beskrivet i kapitel 1.2 är kvalitetsproblem i modeller. Grunden 
till detta är brist på manualer vid skapandet av modeller. Modellerna görs på olika och 
felaktiga sätt där exempelvis väggar överlappar. En rekommendation som lösning till 
detta som även framgår i resultaten är att upprätta manualer med tydliga 
kravspecifikationer som arkitekter kan följa när modeller skapas. För att skapa 
kravspecifikationer och kunna hantera dessa på rätt sätt krävs erfarenheter och 
kompetens bland personal. Detta kan medföra mer trovärdiga och mer korrekta 
modeller vilket i sin tur leder till en långsiktig förbättring och en stark konkurrenskraft 
inom företaget. Ytterligare en slutsats och rekommendation är att investera tid och 
kostnad för att en implementering som denna ska fungera.  

Resultaten bidrar till att vägleda branschen gällande implementering av BIM inom 
kalkyl på ett effektivt sätt. Organisationer som har infört BIM inom kalkyl får därmed 
en orientering på hur problematiken i modellkvalitén kan elimineras. Både sådana 
företag som inte har och som håller på att införa det kan på så sätt följa resultaten för 
att på bästa sätt underlätta processen att implementera BIM inom kalkyl. Med en 
fungerande implementering kan därmed en säkrare kalkyl och en starkare 
konkurrenskraft erhållas.  

För att implementeringen av BIM inom kalkyl ska lyckas krävs: 

•" Upprättande av manualer med tydliga kravspecifikationer 
•" Erfarenhet och kompetens bland personal 
•" Investering i form av kostnad och tid 

6.5( Förslag(till(vidare(forskning(
Förslag till vidare forskning inom området är att undersöka hur de olika 
upphandlingsformerna påverkar kalkylprocessen vid BIM-kalkylering samt hur 
ansvarsförhållandena ser ut. Ett annat förslag är att utreda hur standardiserade manualer 
kan upprättas på ett optimalt sätt och vad som ska ingå i dessa. 
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Bilagor(
Bilaga 1 Intervjuformulär Skanska Jönköping 
Bilaga 2 Intervjuformulär Skanska Göteborg 
Bilaga 3 Intervjuformulär Wästbygg Borås 
Bilaga 4 Intervjuformulär NCC Jönköping 



Intervju, Skanska Jönköping 

1. Vad har du för utbildning?
Tre år teknisk utbildning på gymnasiet, 2-årig högskoleingenjörsutbildning inom bygg
på högskolan i Jönköping.

2. Vilka arbetserfarenheter har du?
Arbetsledare 1995 – 1997
Kalkylingenjör 2007 – 2012
Entreprenadingenjör (inköp och projektering) 2012 – 2014
Kalkylchef för Skanska sydost 2014 – nu

3. Vilken arbetsroll har du?
Kalkylchef som har personalansvar samt hand om att utveckla och planera framtiden.

4. Hur ser er kalkylprocess ut idag?
Först tas beslutet att räkna på vissa projekt. I de fall ett projekt överstiger 20 miljoner
kronor måste beslutet tas av högre chefer i bolaget. Därefter sker startmöte med
planering samt klargörande av mål, strategier och genomförande. Sedan sätts en
översiktlig kalkyl upp. Kalkylen i detta skede kan komma att ändras under processen
eftersom projektet befinner sig i de tidiga skedena. Slutligen fås en slutlig prissumma
som skrivs in i anbudet.

5. Vilka program/verktyg använder ni?
SPIK är ett kalkylprogram som är skapat och som endast används inom Skanska.
För mängdning används mätningsprogrammet Bluebeam. Mätningar görs på 2D-
ritningar och läggs sedan in i SPIK. Excel kan komma att användas ibland även om
det helst ska undvikas.

6. Upplever ni någon efterfrågan av BIM inom kalkyl?
Ja, krav på att införa BIM inom kalkyl kommer att ställas på interna projekt där vi
själva betalar arkitekten. I sådana fall har vi kontroll över arkitekten som kommer att
skapa modellen utefter våra mål.

7. Har ni tänkt införa BIM inom kalkyl?
- Om ja, på vilket sätt?
Ja, vi har utvecklingsplaner för kalkylatorer där ett mål är att alla ska gå in och öva på
BIM inom kalkyl för att senare lättare komma in i det. Dock är nästa mål att få in
korrekta modeller utan osäkerheter.
- Om nej, varför?

8. Vad är den främsta anledningen till att BIM inte införts inom kalkyl hos er?
Den främsta anledningen är på grund av osäkerheter i modeller som även är
otillräckligt utförda. Lösningen till detta är att skapa manualer som skickas till
arkitekterna som bygger modellerna för att göra det rätt från början. I sådana fall ska
kollisioner och andra osäkerheter i modeller elimineras.
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En annan anledning är för att det saknas kompetens inom företaget. Dock har en 
person nu utsetts till att utvecklas inom detta. Anledningen är för att ha en kunnig 
person att vända sig till vid frågor samt support.  

9. Vilka ändringar förväntas ni hantera för att en sådan implementering ska
fungera?
En ändring är de anställdas arbetssätt i företaget. Det finns sådana anställda som är
emot implementeringen av BIM. En lösning som finns inom företaget är att de
personer som inte vill lära sig de nya teknikerna håller sig till annat. Dock är de flesta
positiva till en sådan här implementering.

En annan ändring är att lyckas styra och utbilda arkitekten genom att få de att skapa
korrekta modeller. I de fall en korrekt modell erhålls och den ändå inte används,
förlorar företaget själva på det.

Dock är vi medvetna om att det krävs att fördelarna med en sådan här implementering
ska vara tydliga och nyttiga för hela byggprocessen och inte endast för kalkylernas
syfte för att det ska slå igenom. Det anses vara för "smalt" då det endast gynnar
kalkylerna.

10. Vilka större problem/hinder ser ni med implementering av BIM inom kalkyl?
Ofta blir det att det talas om det på den högre nivån i bolaget men att det inte utvecklas
mer lokalt. En anledning till det är för att man inte ser nyttan i det direkt.
Ett annat hinder är som tidigare nämnts, de äldre anställda som inte gillar den nya
tekniken. Dock har vi våra egna lösningar till liknande hinder. Ytterligare ett hinder
har tidigare varit brist på kompetens inom företaget. Dock har även detta lösts inom
företaget då vi nu som tidigare nämnt utsett en person utvecklas och blir mer insatt i
detta än andra.

11. Hur ser du på BIM-användningen inom kalkyl i framtiden?
Det kommer nog att bli en framgångsrik utveckling. Förhoppningsvis kommer en
BIM-modell, kalkyl och tidplan sys ihop till en enhet. Detta skulle underlätta för
många deltagande aktörer i byggprocessen.

Redan nu har vi börjat göra kalkyler på det traditionella sättet och sedan digitalt där
BIM inkluderas för att jämföra och kontrollera samt upptäcka vart felkällorna finns i
modellen.

Det kommer nog även att gå så långt så att allt blir digitaliserat där bland annat
ekonomi, byggtekniska faktorer, kvalité och tidslistor kommer att integreras, därmed
fås en komplett kalkyl med endast några knappar. Drivkällan i detta kommer
förmodligen att vara de yngre som kommer ut i branschen.
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Intervju, Skanska Göteborg 

1. Vad har du för utbildning?
Civilingenjör med inriktning väg och vatten på Chalmers.

2. Vilka arbetserfarenheter har du?
Jag har jobbat totalt 20 år på Skanska; 8 år blandat med kalkyl och produktion och
varit arbetsledare, produktionschef och projektingenjör. Sedan fortsatte jag som
projektingenjör och kalkylator i 10 år.

3. Vilken arbetsroll har du idag?
Idag är jag kalkylchef och har hand om 11 anställda.

4. Vilka program används under kalkylprocessen?
- SPIK som är Skanskas egna projektverktyg för kalkyler.
- Bluebeam, används som mätningsprogram där mätningar sker i form av PDF.
- Solibri för att ta ut mängder när det finns en modell tillgänglig.
- PowerProject som används för tidsplanering.

5. Vad var grundorsaken till att ert företag valde att införa BIM inom kalkyl?
Det var ett antal personer i ledande ställning som bestämde att Skanska skulle inför
det tidigt för att ha verktyg som gynnar företagets framgång och effektivitet.
Dessutom gjordes en del examensarbeten där tidsbesparingen då BIM
implementeras tydliggjordes. Dock har det ofta stannat där eftersom anställda inte
lagt ner tid på att gå in och läsa. Dock var det nu några som brann för detta och
ville driva frågorna vidare. Detta var den främsta drivkraften i utvecklingen av
BIM inom kalkyl.

6. Hur används BIM under kalkylprocesserna på ert företag?
Först är förslagshandling och där finns det inte alltid en tillgänglig modell. Sedan
kommer systemhandlingar och där finns det i vissa fall en modell men då är den
inte detaljerad. Därefter kommer bygghandlingar och då kravsätts modellen så att
den är korrekt uppbyggd. Som tidigare nämnts görs totalt tre kalkyler under ett helt
projekt. Kalkylen utvecklas för varje steg och blir mer detaljerad. Dock är det
bygghandlingskalkylen som görs med mängder ur modell eftersom den är mest
detaljerat och har minst osäkerheter. De två första görs oftast med papper och
penna men blir mer detaljerade för varje kommande kalkyl. Modellen kommer i de
flesta fallen in i den sista kalkylen som då även innehåller mest viktig data. Det är
även där den längsta tiden läggs ner.

Formatmallar finns som används för att kontrollera en modell, den installeras i en
Solibri modell för att bekräfta att allt har klassificerats på rätt sätt och i rätt
volymer som är exempel på krav i mallarna.

Skanska arbetar med att utveckla SPIK och programmet förväntas kunna hantera
3D-modeller. Bland annat att veta i detalj vilken isolering som ingår i väggar samt
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leverans av denna. Nästa utveckling blir antagligen en gemensam modell med 
kopplingar mellan modell, kalkyl och tidsplanering.  
De första kalkylerna görs på enkla handlingar, i vissa fall en detaljplan och då är 
de översiktliga. Då är det en arkitekt som har gjort en skiss utifrån översiktlig 
information. Man börjar göra en kalkyl utifrån det med hjälp av tidiga erfarenheter 
och arkitekter anlitas. 

7. Vad krävs för att implementering av BIM inom kalkyl ska fungera?
Det ställer krav på att den som styr projekteringen pratar med oss. En fördel vi har
i Göteborg och en av anledningarna för att vi fått det att hända är att vi sitter
väldigt samlat på samma våning. Vi har regelbundna möten och pratar mycket med
varandra.

- Både arkitekten och projekteringsledaren har kunskap så de vet vad det handlar
om.
- Bra kommunikation främst.
- Erfaren personal som har viljan att jobba med BIM inom kalkyl. Det krävs
kunskap hos alla inblandade och det krävs att man pratar med varandra.

8. Vilka ändringar har ni fått göra för att en sådan implementering ska
fungera?
Vi har egentligen bara sett till att vi pratar om det helt enkelt. Vi har gjort det
stegvis; att vi inför en sak i taget och fokuserar på det. Vi valde först ut ett projekt
där en intresserad kalkylingenjör skulle räkna på projektet --> blev väldigt
detaljerad kalkyl vilket kostade mycket. Visade sig att produktionschefen inte var
intresserad av det.
- Vi har planerat för att de som är mycket yngre och mer intresserade fokuserar på
att göra produktionskalkyler. Vi har också haft en diskussion med de som ska
bygga huset att inse vikten med att göra en produktionskalkyl. Av tradition tycker
vi att man har en tillräckligt bra kalkyl men det har man inte för det händer alldeles
för mycket. Vi har fått fokusera mer på produktionskalkylen.

9. Har ni upplevt några större problem/hinder med implementeringen av BIM
inom kalkyl?
Vi har lagt rätt mycket resurser på fel projekt. Det är jättesvårt att hitta ett projekt
där man har samma kalkylingenjör genom hela, projekteringsledare, arkitekt som
kan, och en bemanning på arbetsplatsen som är intresserad av att jobba med det,
vilket vi gjort på fel projekt, under fel tid, men vi har lärt oss under tiden.

Det tar väldigt lång tid för att få utväxling på det. Prova ta mängder ur modeller
och sedan kravställa bättre inför nästa gång. Därefter tar det kanske 1 år till innan
vi mängdar ur den modellen för att vi kravställt den. Det krävs tålamod, tid och att
låta det ta tid eller be om hjälp.

Det här med att vi utvecklat dessa mängdavtagningsmallarna gör att man på ett
mycket lättare sätt kan förklara för en arkitekt hur det ska ut. Med de rutiner vi har
idag kan vi förklara hur vi gör. Vi kravställer t.ex. att arkitekten ska rita in
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lägenheter som volymer, sen gör vi ett litet arbete med modellen när vi får den och 
därefter installerar vi våra mallar. Sen kan vi visa för arkitekten vad vi gjort och så 
får de rätta till det.  

Skanska har ändå fattat ett beslut att för den stora massan är Solibri ett bra 
program som uppfyller våra krav och är en ganska billig licens. Just så som vi 
jobbar idag med de mallarna märkte vi ett hinder; kunskapsnivån hos befintliga 
medarbetare. Detta märkte vi vid en utbildning ihop med sydost för ett och ett 
halvt år sedan, att vi måste göra det enkelt. Man kan ha en person som kan de stora 
bitarna men för det stora flertalet måste det vara enkelt. Just därför har vi gjort 
mängdavtagningsmallar för att det är väldigt enkelt att få fram mängder. Man 
väljer en flik och vilken mängd man vill ta fram istället för att behöva ställa in och 
fixa och kunna programmet. 

Ihop med en BIM-ansvarig på Skanska har vi tittat på användningen av Solibri, i 
princip 100% av alla medarbetare i alla regioner inom kalkyl är inne och använder 
Solibri för att ta ut mängder. Nu börjar alltså kunskapen att sprida sig, vi har en 
nyckelanvändare per region som är från kalkyl som man kan vända sig till om man 
vill börja prova. Vi kommer att släppa ut så att även alla i linjen kan installera våra 
mängdavtagningsmallar, även att man som arbetsledare eller annat kan använda 
licensen. Vi har konstaterat att det är kalkyl som måste driva BIM-utvecklingen 
lite grann, mängavtagningen måste vi ha kunskap om inom kalkyl och det är vi 
som måste supporta idén.  

10. Hur kan användningen av BIM inom kalkyl ökas inom byggföretag?
Man kan öka det väldigt mycket tror jag. Jag har ingen omvärldsbevakning för att
svara på hur våra konkurrenter gör. Jag är rätt så säkert på att Skanska har bäst
struktur och bäst möjligheter att ändra arbetssätt inom kalkyl för vi har en central
kalkylorganisation som vi är rätt säkra på att inga av våra konkurrenter har. Vi har
mycket bättre erfarenhetsutbyte inom kalkyl just än våra konkurrenter och vi har
ett forum för att utbildas inom BIM. Vi träffar våra kalkylkolleger med jämna
mellanrum, ett par tre gånger om året och utbyter erfarenheter då bra kontaktnät
mellan regioner är en stor fördel. Det kommer även många studenter överallt och
många är intresserade av hur man jobbar med det vilket ökar användningen.

Väldigt mycket av branschens fokus, eller alla som utvecklar system har nog ett
väldigt fokus att få det ihopkopplat; modell-kalkyl-tidplan, så att det hänger ihop.
Byggbranschen har varit otroligt långt efter. Man ritar något i 3D för att skriva ut
på papper, sen mäter man på ett papper och matar in i en annan databas, därefter
skriver man ut från den och gör om mängdningen och matar in i ett tredje program
som gör en tidplan. Sen skriver man ut och matar in i ett fjärde program som gör
beställningen. Detta underlättas vid anvädning av exempelvis Vico office eller
Plancon.

På vilket sätt man kodar i en modell så det går att utbyta information är en
utmaning exempelvis kodning, en skruv så den blir automatiserad eller
branschspecifik standard för t.ex. en gips-skiva, så att den är kodad. Vi får ut
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mängder från modeller och exporterar ut de i Excel där vi bearbetar och läser in 
det igen i ett program. Få in mer specifik information i modellen, t.ex. vilka spikar 
som behövs för en vägg osv. Med det menas bland annat att man i modellen får in 
vilken skruv man ska ha, längd på regel, exakt längd på gipsskiva och fabrikat etc. 
(nästa steg inom BIM inom kalkyl är att få ut denna informationen). För att få ut 
en vägg med dess innehåll och få den automatiskt prisad vilket vi inte får ut idag, 
utan måste ge varje del information från vårat SPIK. Om branschen har en 
specifik/unik kod som standard i alla arkitekters modeller vore det bra men så är 
det inte i byggbranschen för byggmaterial.  

11. Vilka för- och nackdelar finns det med implementering av BIM inom kalkyl?
Fördelar: Stora fördelen är att man sparar tid, man kan få det väldigt mycket mer
detaljerat och användbart. Om man tänker att man får material uppmärkt per
lägenhet exempelvis skulle vi aldrig ta tiden att göra kalkyl med mängder per
lägenhet om vi inte hade fått det från BIM, det hade tagit alldeles för lång tid.

Nackdelar: Det finns en risk att man inte tänker så mycket själv. Man litar på de
mängder som fås utan att man tänker på det på samma sätt. För det är en väldigt
stor skillnad i hur mängderna ser ut. Det är lätt att man glömmer bort vissa saker
om man bara tittar på en modell.

12. Tror ni att införandet av BIM inom kalkyl har ökat möjligheten att vinna
projekt? Och isåfall varför?
På ett sätt så kan det göra det. Inte i den bemärkelsen att man vinner projekt för att
man är billigast, men vi har ju inga sådana projekt. Utan vi har ju projekt där vi
jobbar i partnering, då vinner vi projekten genom att tala om för våra kunder hur vi
jobbar professionellt. I de fallen tror jag vi har bättre möjlighet att sälja in det och
vinna projekt på det viset. Att kunder tycker att vi jobbar rationellt och effektivt
och det låter väldigt bra (bra möjlighet). Vi kommer bli bättre på att jobba med
BIM och vi kommer då att se en kostnadsbesparing på det också.

Förhoppningen är att vi som jobbar på kalkyl ska vara snabba, effektiva på att ta
fram mängder så att vi kan hjälpa de som jobbar i produktionen med det, och att
dom då ska kunna ha mindre bemanning. För det har varit så att arbetsledare har
mängdat om de som vi redan gjort för att de helt enkelt inte pratat med eller haft
någon kontakt med oss, att vi inte har haft möjligheten att hjälpa till, vi har inte
varit tillräckligt många för det, de har inte riktigt vågat lita på det vi gjort så de har
kontrollerat det själv iallafall, vi har inte haft det på en sån detaljeringsnivå så att
det varit användbart för de. Exempelvis då vi har tidigare kanske räknat mängder
på ett hus och det hjälper inte då de måste ha mängder per lägenhet.

13. Vilka krav ställs på 3D-modellen som ska användas till BIM-kalkylering?
Man har klassificerat saker på det sätt så att det stämmer med verkligheten, att
saker heter rätt och att vi har definierat de volymer som vi vill använda oss utav.
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14. Vilka brister återkommer ofta i BIM-modellerna och på vilka sätt påverkar
dessa kalkylerna?
Att man har klassificerat saker på fel sätt, ritat volymerna på fel ställen, man har
definierat volymer på lägenhet som har varit förskjutna så att även vägg från
lägenheten intill fås med och att vi tappar en annan vägg.

Informationen sitter inte alltid på den plats som vi är vana vid att hitta den.
Normalt sätt så kanske man gör en export från Revit och då hamnar det som vi
kallar för innerväggstyp i ett fält som heter typ ''Identification type''. Har man filen
i Archicad så hamnar det i ett fält som heter ''Identification name''. Man kanske
klassificerat en brandklass, men inte som ''fire rating'' utan den hamnar i övrig
information och så ser vi inte detta i modellen. I Solibri t.ex. finns ett fält som
heter ljudkrav där vi aldrig har sett någon information även fast information om
ljudkraven finns i modellen, fast på fel ställe. Då kräver det mer av oss som
användare. Nu kommer vi att göra en kravspec. på att man vid en IFC-export
samlar all relevant information i en ny flik där vi då talar om vilka krav t.ex. ett
fönster ska ha.

15. Kan ni på något sätt påverka trovärdigheten i modellen som ni får in?
När en vägg hamnar i en fel volym eller i fel lägenhet då måste vi gå tillbaka och
göra det manuellt. Eller om ett undertak inte är klassificerat som ett undertak utan
är klassificerat som ett bjälklag gör att vi inte hittar taket vid mängdavtagningen
och måste istället kontrollera detta manuellt.

16. Kan standardisering av BIM-kalkylering vara till fördel i byggbranschen,
exempelvis genom att deltagande aktörer använder samma program, mäter
likadant eller modellerar byggnadsdelar på samma sätt?
Absolut så tror jag att det är väldigt viktigt. Jag tror att det är en nyckelfråga just
nu att få till en branschstandard så att inte respektive tillverkare springer iväg och
gör det på sitt sätt.

Vi på Skanska har bjudit in aktörer från branschen för att prata ihop sig hur vi kan
lösa de här sakerna tillsammans. Önskemålet är att systemen pratar med varandra
och att man gör varje jobb en gång vilket vi inom kalkyl är mest lämpade till att
driva.
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Intervjufrågor, WÄSTBYGG: 

1. Vad har du för utbildning?
Byggingenjörsutbildning Högskolan i Borås

2. Vilka arbetserfarenheter har du?
Teknisk säljare – Utbildning – Arbetsledare – Byggservice – Kalkylingenjör – Kalkylchef

3. Vilken arbetsroll har du idag?
Kalkylchef, inkluderar ansvar för inköpsavdelning.

4. Hur ser kalkylprocessen på ert företag ut idag?
1) Tillämpa körschema
2) Skapa projekt i Sitecon
3) Skapa projekt på Inter Copy
4) Upprätta anbudstidplan
5) Kalkylstartsmöte
6) Upprätta förfrågningslogg
7) Upprätta anbudslogg
8) Inläsning av handlingar
9) Mängder tas fram via Bluebeam
10) Starta kalkyl Bidcon
11) Upprätta preliminär projekttidplan
12) Utvärdering av offerter
13) Skapa ett utkast till anbud

5. Vilka program/verktyg använder ni vid kalkylering?
Bidcons kalkylprogram, Bluebeam och Revit för mängdavtagning.

6. Upplever ni någon efterfrågan av BIM inom kalkyl?
Vi jobbar för att kunna ta ut mängder från 3D-modeller samt att skapa modeller som även
fortsatt går att nyttja i projekteringen.

7. Har ni tänkt införa BIM inom kalkyl?
- Om ja, på vilket sätt?
Vi ser ett behov av detta då vi finner att det går fortare för hela processen från anbud till
färdigprojektering. Vi kan även få ut och åskådliggöra information om kalkyltankar.
Det skapar även bättre förståelse om hur den färdiga produkten ser ut samt om/var
eventuella komplikationer finns.
- Om nej, varför?

8. Vad är den främsta anledningen till att BIM inte införts inom kalkyl hos er än? -  - 
- Kunskaper i CAD har varit bristfälliga.
- Det finns ingen ritningsstandard, cad-strategi som är vedertagen bland arkitekterna i
branschen som passar byggbolagen och hur vi vill ”bygga” upp våra kalkyler.
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9. Vilka ändringar förväntas ni hantera för att en sådan implementering ska
fungera?
Vi har redan tillsatt personal med god CAD-kunskap, vidare har vi genom
examensarbeten skapat ett projekt som skall analysera hur en sådan implementering skall
kunna ske. Vi kommer även fortsatt behöva utbilda personal inom CAD.

10. Vilka större problem/hinder ser ni med implementering av BIM inom kalkyl?
Utbildning av personal inom CAD samt att lyckas sätta upp manualer för arkitekterna vid
modellskapande.

11. Hur ser du på BIM-användningen inom kalkyl i framtiden?
Jag ser fram emot att vi kommer vara en del i BIM-användningen framöver. Vi hoppas
och tror att med hjälp av detta kommer vi få ett bra säljmaterial vid presentation av egna
tekniska lösningar, vi kommer även att vara mer säkra på våra mängder samt tidigt kunna
se tekniska svårigheter eller misstag.
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Intervju, NCC Jönköping 

J = Entreprenadingenjör 
P = VDC-samordnare 

1. Vad har du för utbildning?
J: Jag har jobbat praktiskt inom bygg- och anläggning i 2 år, läst på Komvux för att

komplettera gymnasiekompetenserna.

P: Jag har också jobbat praktiskt inom bygg- och anläggning i 2 år, läst en 4 års
teknisk utbildning, läst Enterprise Architect under 1 år, Informationsteknik, bygg och
förvaltning i 1 år samt massa andra anpassade utbildningar.

2. Vilka arbetserfarenheter har du?
J: Jag har jobbat på NCC sedan 1984. Arbetat som byggarbetare, arbetsledare,

platschef, kalkyl och entreprenadingenjör.

P: 5 år som yrkesarbetare, 2 år som arbetsledare, 5 år som platschef, samt jobbat med
FoU-projekt inom bygg och anläggning.

3. Vilken arbetsroll har du idag?
J: Entreprenadingenjör

P: VDC-manager; jobbar med att ställa krav på hur informationen ska se ut i
modellerna för framtagning av kalkyl och produktionsplanering. Jag gör en modell-
samordning mellan olika projektörer genom att ställa krav på kvalitet, viss typ av
information, struktur (såsom BSAB-system) etc.

4. Vilka program används under kalkylprocessen?
J & P: Penna- papper, MAP, Excel, Word, Bluebeam och egna program för att skicka

ut förfrågningar, Revit, AutoCad, Powerproject och Solibri.

5. Vad var grundorsaken till att ert företag valde att införa BIM inom kalkyl?
J: En fördel med att använda sig av en levande modell vid mängdavtagning var att

man inte behövde mängda om flera gånger vid eventuella förändringar. Mängderna är
mer säkerställda i kalkylen. Flyttas eller ändras väggar är det lätt att få in nya mängder
via en modell. Dessutom fås en visuell bild på det jag gör, lättare att förklara för
sådana som inte kan se 2D som 3D. Man kan även ta ut mängder både för de ute på
arbetsplatsen och våra inköpare och det blir lättare att fråga på fönster, dörrar, ytskikt.

P: BIM ingår i helhetskonceptet för VDC. Grundorsaken med att jobba med VDC är
bland annat att korta ner hela byggprocessen i totalentreprenader, undvika så många
misstag som möjligt ute på arbetsplatsen för att uppnå högre kvalité vid byggandet.
Tanken med en anbudsmodell är att klara av vårt kalkylarbete mycket fortare och med
högre kvalité.
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6. Hur används BIM under kalkylprocesserna på ert företag?
J: Vi får ut mängder, kvadratmeter, styck för att sedan importera in till MAP.
Sedan skapar vi en anbudsmodell och för in den i Solibri. Därifrån exporterar jag den
som en text-fil för att få ut mängderna in till MAP. Sedan läggs recept in för varje
väggtyp etc.

P: Idag går det att ta ut alla mängder i en text-fil och sedan importera de mängderna i
MAP eller något annat kalkylprogram. Med en integrerad VDC kan vi jobba mot en
gemensam databas där man läser in mängder från en modell till en databas.

7. Vad krävs för att implementering av BIM inom kalkyl ska fungera?
J &P: VDC-krav; att modellerna byggs på rätt sätt, innehåller rätt information enligt

vår LOD-lista, är BSAB-kodade, BIP-kodade för att kunna användas i kalkylskedet.
Dessutom krävs erfaren personal med kompetenser inom detta.

8. Vilka ändringar har ni fått göra för att en sådan implementering ska fungera?
P: Att ta fram VDC-krav vilket inte fanns för några år sedan på NCC. Det har alltid

funnits någon CAD-manual men man har inte något ställt krav på
informationsmängden i modellen.

9. Har ni upplevt några större problem/hinder med implementeringen av BIM
inom kalkyl?
J: Det finns inte alltid lämpliga familjer/modeller som man kan använda sig utav vid
behov utan man försöker använda sig av standard-dörrar etc. Det är dessutom stökigt
och tar tid att leta efter filer för styckgrejer hos leverantörer, för det finns inget ett
bibliotek med alla grejer.

P: Framförallt att det är en ny kunskap som man måste ta till sig, nya arbetssätt. Det är
alltid kanske en trög process att förändra arbetssättet i en organisation.

Informationskvalitén på modellen ska dock inte vara ett problem då vi har VDC-krav.
I VDC-kraven ingår vad objekten ska innehålla såsom ljudklass, brandklass, BSAB,
och BIP osv. Detaljeringsnivån på objekten beror på användandet av det. För att ta
fram en kalkyl behöver objekten bära BSAB-koder.

J&P: En integritetskontroll görs (Egen kontroll) som är en kontroll i Solibri med hjälp
av NCC:s egna regelverk för att kontrollera väggar i varandra osv.

10. Hur kan användningen av BIM inom kalkyl ökas inom byggföretag?
J & P: Hitta gemensam standard.

J: Öka kunskaperna och erfarenheterna hos personalen.

Det är bra om beställarna skickar med konsultens 3D-modell så företag har samma
förutsättningar med bättre visuell bild för att få ut mängder och så att vi räknar på
samma sak. Det är lättare för en beställare att göra en utvärdering sen om dessa delar
finns med. Givetvis ställs då krav på arkitekten att modellen är kvalitetssäkrad innan
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den går ut, oavsett om kostnaden ligger mot arkitekten eller entreprenören. 

P: Att vi ökar mängden anbudsmodeller och kunskapen hos personal. Det man inte har 
löst än eller det man tittar på är att få till’ ’hur gör vi en modell juridiskt gällande för 
exempelvis ett anbud?’’ Idag finns en hierarkisk ordning för vilka dokument som 
gäller i ett anbudsskede, men modellen är inte giltigt juridiskt. Det pågår dock 
forskningsprojekt om detta där man tittar på hur man kan stämpla en modell som 
juridiskt giltig för ett anbud/kalkyl. Juridiskt gällande dokument är exempelvis en 
ritning med stämpel och underskrift som beställaren skickat ut. Skickar denne ut en 
modell istället behöver modellen säkerställas att den inte kan ändras eller förvanskas i 
mottagarens system osv. Säkerställa att modellen är korrekt och att den ser likadan ut i 
vårat system som i den som skickar. 

Man behöver dessutom lägga ner lika mycket tid för visuell samgransking i modellen 
som man gör för de automatiska regelverken. Man kan inte bara förlita sig på själva 
regelverken utan det krävs även erfarenhet för att se om någonting är byggbart, inte 
bara regelverken ska ses över. 

11. Vilka för- och nackdelar finns det med implementering av BIM inom kalkyl?
J:
- Fördelar: Spara tid och kostnad, kvalitetssäkrad om A ritar modellen.
Vid en mycket osäker mängd lägger man oftast till för att ’’säkra upp sig’’ vilket kan

vara en risk, men med BIM får man en mycket säkrare mängd med lägre pris.

- Nackdelar: Större IT-kostnad för mindre företag, men ju fler som använder dessa
programvaror borde det bli billigare egentligen. Yngre är uppväxta med datorer och
har lättare för det, medan äldre kan ha en mer konservativ ställning till detta.

P: 
- Nackdelar: Ett annorlunda arbetssätt kan leda till brist på kompetenser.

12. Tror ni införandet av BIM inom kalkyl har ökat möjligheten att vinna projekt?
Och isåfall varför?
J: Slutpengen är mycket säkrare i sina egna mängder. Vi vinner mest i att vara

tryggare i det vi har fått fram. Vinner vi inte ett anbud så vinner vi ändå i grund och
botten på att någon har räknat bort sig och har ett lågt pris på grund av felräkning
någonstans.

P: Vi får en säkrare kalkyl med säkrare mängd än att gissa. Om man inför
anbudsmodellering och man känner sig mer trygg i det man gjort så får man en säkrare
kalkyl. Vinner man då inte anbudet på den här kalkylen så är det ju ändå en vinst i sig
eftersom någon annan som har tagit projektet har förmodligen kanske räknat bort sig
eller har mindre omkostnader eller liknande.

Hög VDC-kompetens som är med som ett bedömningskriterie i upphandlingen ökar
chansen att vinna ett projekt eftersom vid en LoU-upphandling bedöms olika saker
såsom kvalitet, miljöledning, pris, VDC-kompetens i organisationer etc. VDC-
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kompetensen kan värderas i en organisation då priset ligger närmare verkligheten. 

13. Vilka krav ställs på 3D-modellen som ska användas till BIM-kalkylering?
P: Våra VDC-krav som även arkitekten känner till vid modellering. Dessa krav tar vi
fram i samband då vi sätter våra projekteringskrav. Borde även finnas interna VDC-
krav för anbudsmodeller som tas fram av vår personal.

14. Vilka brister återkommer ofta i BIM-modellerna och på vilka sätt påverkar
dessa kalkylerna?
P: Får vi en modell från beställare kan vi inte styra hur den utförts från början för att
räkna på den, då är det viktigt att göra en kontroll. Brister i en modell kan vara dubbla
väggar, överlappning av väggar etc. Ju större projekt desto mer mängd är felaktig (för
lite eller för mycket). Detta ger en kalkyl som vi kanske inte kan lite på fullt ut. Dessa
brister skulle finnas i modellen om vi inte hade haft en egen kontroll med VDC.

Om en beställare handlar upp och tar fram en modell från en egen arkitekt så har vi
inte kunnat vara med och sätta krav på hur modellen ska tas fram. Då kan det vara så
att modellen är så illa så att vi måste rita upp den själva.

Det är bra att vi har ett standardiserat regelverk som vi använder oss utav i Solibri med
BIM-validering; kollisioner, dubbletter och dylikt. Via detta kan vi se om vi kan lita
på modellen eller om det är bättre ifall vi gör en helt ny.

15. Kan ni på något sätt påverka trovärdigheten i modellen som ni får in?
J&P: VDC-krav som tidigare nämnts.

16. Kan standardisering av BIM-kalkylering vara till fördel i byggbranschen,
exempelvis genom att deltagande aktörer använder samma program, mäter
likadant eller modellerar byggnadsdelar på samma sätt?
J & P: Ja, självklart! En standardisering är att vi enbart jobbar med IFC-modeller för

de modeller vi tar emot. Sedan kontrolleras dessa löpande med VDC-kraven.
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