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Abstract 

Purpose: The shortcomings of information transfer between the different building 

phases has a negative impact on facility management (FM). Because of the complex 

information needs it is important that the FM specifies which information they want 

delivered from the design and construction phases. The negative impact can be reduced 

with BIM because of its ability to ease communication between the disciplines. 

Therefore, the aim of the thesis is to ease the implementation of BIM within the 

technical FM of the public sector, and following questions are asked: (1) What does the 

process of operation and maintenance in a technical department of FM in a public sector 

look like? (2) Which information is needed in this process, to effectively accomplish 

the FM activities? (3) How can you, with BIM, provide this information? (4) How 

should you do to succeed with the implementation of BIM in FM? 

Method: The approach of the thesis is a case study, studying the technical department 

of a public FM. All questions are based on each other, which means that the data 

collection and the analysis have been done in interaction. Mostly, the questions have 

been answered by literature studies and interviews, but observations and document 

analysis has also been done.  

Findings: The result of the first question shows that the process of operation and 

maintenance is complex and includes many different disciplines. The process includes 

an administrative part where actions and intervals are connected to the installations in 

the FM system. The process also includes that the maintenance personnel performs the 

actions, and if problems occur, the technical manager and the operating engineer are 

being consulted for a solution.  

The result of question 2 shows a big need of different information. The information 

needed by the most people are; placement, the installation’s component and 

manufacturer/supplier. Although some information might not be needed by a lot of 

people, it is important to point out that the information does not have lower value. 

The result of the third question shows that the information that emerged from question 

2 could be provided with BIM by connecting the information to an object through 

property sets, databases or portals. 

The result of the fourth question shows the way to implement BIM in FM; process 

mapping, information analysis and connect the information.  

Implications: The study shows that there are good opportunities to use BIM to provide 

relevant information needed by the FM. It is important to analyse the processes and 

information needs within the organisation. The implementation should be done in 

connection to a new construction or a reconstruction.  

Limitations: The study only observes operation and maintenance within the technical 

department of FM and does not investigate either economical nor technical aspects. The 

result is considered to be generally valid, however, a more complete result can be 

achieved with a bigger research of the FM organisation and several interview 

respondents.  

Keywords: BIM, facility management, operation and maintenance, information need.  



Sammanfattning 

 

Sammanfattning 

Syfte: Bristerna på informationsöverföringen mellan de olika faserna i en byggnads 

livscykel har en negativ inverkan på förvaltningen. På grund av de komplexa 

informationsmängderna bör förvaltningen specificera vilken information de vill få 

levererad från projekteringen. Den negativa inverkan kan minskas med hjälp av BIM, 

då BIM underlättar samverkan mellan olika discipliner. Därför är målet med denna 

undersökning att underlätta implementeringen av BIM inom den offentliga tekniska 

fastighetsförvaltningen på landstingsnivå, och följande frågeställningar ställs: (1) Hur 

ser processen kring tillsyn och skötsel ut inom teknisk fastighetsförvaltning på 

landstingsnivå? (2) Vilken information behövs i anknytning till denna process, för att 

en teknisk fastighetsförvaltning skall kunna genomföras effektivt? (3) Hur kan man 

med BIM tillhandahålla denna information? (4) Hur bör man gå tillväga för att lyckas 

med implementeringen av BIM inom fastighetsförvaltning? 

Metod: Angreppssättet för undersökningen är en fallstudie, med en teknikavdelning 

inom en offentlig fastighetsförvaltning i ett landsting, som studerat fall. Samtliga 

frågeställningar bygger på varandra: datainsamling och analys har skett i växelverkan. 

Frågeställningarna besvaras till största del av litteraturstudier och semistrukturerade 

intervjuer, men även observationer och dokumentanalyser har genomförts.  

Resultat: Den första frågeställningens resultat visar på att processen tillsyn och skötsel 

är komplex och innefattar många olika discipliner. Processen innehåller en 

administrativ del där åtgärder och intervall kopplas till installationer i 

fastighetsförvaltningssystemet. Vidare innefattar processen att åtgärderna utförs av 

driftpersonalen, och om problem uppstår skapas beslutspunkter där teknikförvaltare och 

driftingenjörer konsulteras för att lösa problemet. 

Resultatet på frågeställning 2 visar på ett stort behov av informationsmängder. Den 

information som behövs av flest personer är; placering, installationens komponenter 

och fabrikat/leverantör. Det är viktigt att poängtera att även om viss information inte 

behövs av lika många personer, innebär det inte att informationen är av mindre värde.  

Vidare visar resultatet på frågeställning 3 att informationsmängderna som framkommit 

i frågeställning 2 kan tillhandahållas med BIM genom att koppla informationen till 

objekt via property sets, databaser eller portaler.  

Resultatet på frågeställning 4 visar tillvägagångssättet vid implementering av BIM i 

förvaltning; processkartläggning, informationsanalys och koppling av informationen.  

Konsekvenser: Studien visar att det finns goda möjligheter att använda BIM för att 

tillhandahålla den information som behövs inom en offentlig fastighetsförvaltning. Vid 

implementering är det viktigt att kartlägga processer och informationsbehov som finns 

i organisationen. Implementeringen bör ske i anknytning till ny- eller ombyggnation. 

Begränsningar: Studien beaktar endast tillsyn och skötsel inom teknisk 

fastighetsförvaltning och undersöker varken ekonomiska eller tekniska aspekter. 

Resultatet anses generellt giltigt, men ett än mer komplett resultat kan erhållas vid en 

större undersökning av förvaltningsorganisationen samt med fler intervjurespondenter. 

Nyckelord: BIM, fastighetsförvaltning, tillsyn och skötsel, informationsbehov.
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Ordlista 

AFF-standard Avtal För Fastighetsförvaltning & Service. Hjälpmedel för att göra 

upphandlingar av återkommande tjänster. (Aff. u.å.) 

BIM  Building Information Modeling. Definieras som ”a common single 

and coordinated source of structured information to support all parties 

involved in the delivery process, whether that be to design, construct, 

and/or operate”. (Paul & Charlesraj, 2014) 

BIP-koder Building Information Properties. System med gemensamma 

egenskapsbeskrivningar och beteckningar på objekt i fastigheter. 

(BIP koder, u.å.) 

BSAB System som finns för att alla i byggsektorn skall kunna prata samma 

spark. Systemet består av samverkande tabeller. (Svensk Byggtjänst, 

u.å-a)  

CAFM  Computer-Aided Facility Management 

CMMS  Computerized Maintenance Management Systems  

CoClass Det nya BSAB-systemet.  utgått från ISO 12006-2, vilket gör att 

CoClass omfattar hela livscykeln (Svensk Byggtjänst, u.å-b)  

Family  3D-objekt, exempelvis stol, fläktaggregat etcetera. Används vid 3D-

projektering, speciellt i Autodesk Revit. 

Fi2xml En svensk standard, med ett gemensamt språk och gränssnitt, för att 

kommunicera och hantera fastighetsinformation som möjliggör 

utläsning av information från olika databaser. (BIM Alliance Sweden, 

2018) 

FM Facility Management – Fastighetsförvaltning  

GUID Global Unique Identifier 

IFC Industry Foundation Classes. Definieras som ett “neutralt och öppet 

filformat som möjliggör informationsutbyte mellan olika CAD-

program och andra mjukvaror inom bygg och förvaltning”. 

(Graphisoft, 2018)  

Landlord Fastighetsförvaltningssystem framtaget av Symetri Efficient Facility. 

Har bytt namn till Symetri Efficient Facility IWMS. (Symetry 

Efficient Facility, u.å.) 

Property sets Uppsättning av egenskaper i AutoCAD. I detta arbete används 

begreppet som en gemensam benämning för egenskaper, oberoende 

av programvara. 
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1 Inledning 
Uppsatsen är ett examensarbete inom huvudområdet byggnadsteknik. Examensarbetet 

omfattar 15 hp och leder till en högskoleingenjörsexamen på utbildningen 

Byggnadsteknik, byggnadsutformning med arkitektur tillhörande avdelningen för 

Byggnadsteknik och belysningsvetenskap vid School of Engineering, Jönköping 

University. 

Arbetet skrivs i samarbete med Fastighet och service, Region Uppsala. 

1.1 Bakgrund 
Fastighetsförvaltningen upptar över 80% av de totala projektkostnaderna och 

marknaden för fastighetsförvaltning har blivit markant större de senaste åren (Nical & 

Wodynski, 2016). Fastighetsförvaltning innehåller oftast större utbud av service, 

strategiska åtgärder samt längre kontraktstider (Talamo & Bonanomi, 2016) och dess 

behov bör därför beaktas genom hela byggprocessen (Nical & Wodynski, 2016). Enligt 

Talamo och Bonanomi (2016) har informationen ett högt värde i 

fastighetsförvaltningsverksamheter då den är grundläggande för effektiviteten. 

Enligt Vismas digitaliseringsindex (Visma, 2018) är digitaliseringen i byggbranschen 

nära medianvärdet och digitaliseringen i Uppsala län bland de sämsta i landet. Indexet 

är övergripande och inriktat på ekonomiska och administrativa aspekter. I stora delar 

av byggsektorn är den digitala utvecklingsgraden låg. I en undersökning genomförd av 

Industrifakta på uppdrag av Svensk Byggtjänst uppger endast 35% av de tillfrågade 

cheferna (totalt 300) att de arbetar aktivt med digitalisering i affärs- och 

verksamhetsplaner. De flesta ser dock en accelererande satsning på digitalisering i 

framtiden och hälften av de tillfrågade anser att ökad digitalisering i hög grad främjar 

internt och externt samarbete. (Svensk Byggtjänst, 2017.) 

BIM fungerar som en koordinerad och strukturerad källa där information för samtliga 

deltagande i byggprocessen finns tillgänglig (Paul & Charlesraj, 2014). BIM möjliggör 

hantering av information för hela byggnaden (Reddy, 2012) och kan ses som ett 

förhållningssätt till information och arbetsmetodik (Sveriges Kommuner och 

Landsting, 2017). Genom att kombinera teknologi med arbetsmetodik kan BIM bland 

annat öka tillförlitligheten på levererade produkter samt minimera 

informationsförlusten som kan uppstå vid överlämning av handlingar och dokument vid 

avslutad fas (Paul & Charlesraj, 2014).  

BIM-användning inom fastighetsförvaltning ligger långt efter projekteringsfasen och 

produktionsfasen. Överlämningen av dokumentation från produktion till 

fastighetsförvaltning tar ett flertal veckor då dokumentationen skall samlas ihop och 

föras in i förvaltningsprogrammet. (Nical & Wodynski, 2016). Historiskt sker 

överlämning av en byggnad genom att lådor med papper innehållande manualer, 

information och garantier överlämnas till förvaltningen (Reddy, 2012). Detta bekräftas 

av Ghosh och Chasey (2013). Med ökad användning av BIM under projektering och 

produktion blir projekteringshandlingarna 3D-modeller kopplade till relationsdatabaser 

med information (Ghosh & Chasey, 2013). Genom att överlämna BIM-modeller får 

förvaltningen samma information, men slipper de stora pappershögarna (Reddy, 2012). 

Fastighetsförvaltningsorganisationer arbetar med flertal olika verktyg för att genomföra 

arbetet; manualer, kalkyler samt avancerade datorbaserade program. Program, såsom 
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Computerized Maintenance Management Systems (CMMS) och Computer-Aided 

Facility Management (CAFM) används för att exempelvis registrera, hantera och 

kommunicera det dagliga arbetet, och kan generera serviceförfrågningar och 

arbetsordrar (Parsanezhad & Dimyadi, 2014). CAFM-systemet genererar även 

relationsbaserad information, där fakta såsom rumsnummer och avdelning avläses. 

Genom att koppla informationen och CMMS-/CAFM-system till en BIM-modell kan 

fördelarna som nämns av Paul och Charlesraj (2014) uppnås (Wetzel & Thabet, 2015).  

Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, (2017) uppmanar medlemmarna att 

implementera BIM i organisationerna. SKL anser att BIM blivit ”en av de absolut 

viktigaste komponenterna för att uppnå högre kvalitet, ökad effektivitet och bättre 

lönsamhet i bygg- och förvaltningsbranschen” (Sveriges Kommuner och Landsting, 

2017. s 7).  

1.2 Problembeskrivning 
Talamo och Bonanomi (2016) påpekar att fastighetsförvaltningen påverkas negativt av 

bristen på informationsöverföring mellan de olika faserna i livscykeln. Dessa negativa 

aspekter kan minskas med hjälp av BIM och dess samverkande egenskaper över 

disciplingränserna. Fördelarna med BIM-användning inom projektering och produktion 

går att översätta till fördelar inom fastighetsförvaltning (Sveriges Kommuner och 

landsting, 2017). 

Enligt Talamo och Bonanomi (2016) har informationen ett högt värde i 

fastighetsförvaltningen, då den är grundläggande för effektiviteten. Det är viktigt att ha 

kunskap om betydelsen och strukturen på den information som krävs för att genomföra 

arbetet (Ghosh & Chasey, 2014). Då fastighetsförvaltningen kräver olika typer av 

information är det viktigt att specificera vilken information som ska tillhandahållas 

(Volk, Stengel & Schultmann, 2014). Om förvaltningen proaktivt specificerar vilken 

information de behöver istället för att passivt motta information kan en 

informationsdatabas levererad i form av BIM framtas där informationen inkluderas 

(Ghosh & Chasey, 2014). För att specificera informationen bör kartläggning av 

fastighetsförvaltningens processer genomföras, så att de objekt som har betydelse för 

förvaltningen kan identifieras (Volk et al., 2014).  

SKL:s (2018) medlemmar förvaltar cirka 90 miljoner kvadratmeter offentliga 

fastigheter som nyttjas för Sveriges välfärd. I fastighetsbeståndet finns lokaler för 

kultur, idrott och fritid, hälsa och sjukvård, omsorg och pedagogik (SKL, 2017-09). 

Hälso- och sjukvården är unik då den måste följa myndighetskrav samtidigt som den 

ska garantera ett minimum för vårdmiljö (Ghosh & Chasey, 2014). Vårdlokaler är 

komplexa och driften av systemen är kritisk, då den påverkar ett stort antal människor 

(Ghosh & Chasey, 2013).  

Detta examensarbete bedrivs i samarbete med Fastighet och service, Region Uppsala, 

och belyser BIM inom offentlig fastighetsförvaltning på landstingsnivå genom att 

kartlägga processer och informationsbehov, samt möjligheterna med BIM. Då arbetet 

med fastighetsförvaltning bedrivs på liknande sätt kan arbetet vara relevant för andra 

landsting, och möjligen även andra förvaltande organisationer. 
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1.3 Mål och frågeställningar 
Målet med examensarbetet är att underlätta implementeringen av BIM inom den 

offentliga tekniska fastighetsförvaltningen.  

De frågeställningar som besvaras är: 

Frågeställning 1: Hur ser processen kring tillsyn och skötsel ut inom teknisk 

fastighetsförvaltning på landstingsnivå? 

Frågeställning 2: Vilken information behövs i anknytning till denna process, för att en 

teknisk fastighetsförvaltning skall kunna genomföras effektivt? 

Frågeställning 3: Hur kan man med BIM tillhandahålla denna information? 

Frågeställning 4: Hur bör man gå tillväga för att lyckas med implementeringen av BIM 

inom fastighetsförvaltning? 

1.4 Avgränsningar 
Arbetet syftar till att effektivisera den tekniska fastighetsförvaltningen, och kommer 

därmed ej behandla övriga delar av fastighetsförvaltning. Vidare avgränsas 

undersökningen till offentlig fastighetsförvaltning på landstingsnivå samt processen 

tillsyn och skötsel. Valet av process har utformats i samarbete med kontaktpersoner på 

samarbetsföretaget. Studien syftar inte till att ta fram en kravlista utan till att visa på ett 

informationsbehov. Studien syftar inte heller till att undersöka de ekonomiska 

aspekterna kring implementeringen av BIM. Studien genomförs som en fallstudie och 

kommer endast undersöka situationen på Fastighet och service, Region Uppsala. 

Studien avgränsas till att endast översiktligt behandla processen tillsyn och skötsel. 

Vidare kommer inte de tekniska aspekterna om hur integreringen av BIM i 

fastighetsförvaltning kan genomföras behandlas.  

1.5 Disposition 
Figur 1 redovisar rapportens disposition. 
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Figur 1.  Rapportens disposition. 
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2 Metod och genomförande 
Kapitlet redovisar metod och genomförande kopplat till arbetets frågeställningar.  

2.1 Undersökningsstrategi 
Studien syftar till att undersöka en företeelse i sin naturliga omgivning vilket tyder på 

en undersökning med en kvalitativ inriktning (Nationalencyklopedin, 2018) och arbetet 

har genomförts utefter denna linje. 

Samtliga frågeställningar bygger på varandra vilket innebär att datainsamling och 

analys sker samtidigt och i växelverkan, i enlighet med den kvalitativa metoden 

(Nationalencyklopedin, 2018). 

Då studien avser att ”på djupet studera en avgränsad aspekt av ett problem under en 

begränsad tidsrymd” (Bell, 2016, s. 23) består angreppssättet av en fallstudie, med en 

teknikavdelning inom en offentlig fastighetsförvaltning i ett landsting, som studerat 

fall. 

2.2 Koppling mellan frågeställningar och metoder för 
datainsamling 

Kapitlet redovisar datainsamlingsmetoderna som används för att besvara arbetets 

frågeställningar. Figur 2 visar vilka undersökningsmetoder som kopplas till de olika 

frågeställningarna. 

 

Figur 2.  Koppling mellan val av metod för datainsamling och frågeställningar. 

2.2.1 Frågeställning 1  
Frågeställning 1, Hur ser processen kring tillsyn och skötsel ut inom teknisk 

fastighetsförvaltning på landstingsnivå?, besvaras genom semistrukturerade intervjuer 

angående samarbetsföretagets arbete i processen tillsyn och skötsel, samt med 

kompletterande dokumentanalys. Svaren på denna frågeställning leder väg för arbetet 

med kommande frågeställningar. 
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2.2.2 Frågeställning 2 
Frågeställning 2, Vilken information behövs i anknytning till denna process, för att en 

teknisk fastighetsförvaltning skall kunna genomföras effektivt?, besvaras genom 

kvalitativa intervjuer med anställda på samarbetsföretaget, samt dokumentanalys. 

Svaren på denna fråga kommer leda till konkreta frågor för att besvara frågeställning 3. 

2.2.3 Frågeställning 3 
Frågeställning 3, Hur kan man med BIM tillhandahålla denna information?, besvaras 

genom kvalitativa intervjuer med BIM-konsulter.  

2.2.4 Frågeställning 4 
Frågeställning 4, Hur bör man gå tillväga för att lyckas med implementeringen av BIM 

inom fastighetsförvaltning?, besvaras genom kvalitativa intervjuer med BIM-konsulter. 

2.3 Litteraturstudie 
Litteraturstudie genomförs löpande genom arbetet. Huvudsakligen har sökningar 

genomförts på Scopus och Science Direct. En sammanfattning av den senaste 

litteratursökningen, genomförd 2018-03-06, presenteras i tabell 1. 

Tabell 1.  Databaser, nyckelord/begränsningar, sökfält och antal träffar vid 

genomförd litteratursökning 2018-03-06. 

Databas Publiceringsår Sökord Sökfält Antal 

träffar 

Scopus 2013-2018 "operation and 

maintenance*" + 

"facility management*" 

+ subject area 

"engineering" 

titel, 

sammanfattning, 

nyckelord 

57 

Scopus 2013-2018 "operation and 

maintenance*" + 

"facility management*" 

+ "BIM*" + subject area 

"engineering" 

titel, 

sammanfattning, 

nyckelord 

41 

Scopus 2013-2018 "building information 

modell*" + "facility 

management" + subject 

area "engineering" 

titel, 

sammanfattning, 

nyckelord 

89 

Scopus 2013-2018 "building information 

model*" + "facility 

management" + subject 

area "engineering" + 

language "eng" + 

exactkeyword "Building 

Information Model-

BIM" 

titel, 

sammanfattning, 

nyckelord 

133 
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Databas Publiceringsår Sökord Sökfält Antal 

träffar 

Science 

Direct 

2013-2018 "BIM" + "operation and 

maintenance" 

nyckelord 19 

Ytterligare referenser har hittats via referenslistor i lästa artiklar och examensarbeten 

inom samma ämnesområde. 

2.4 Valda metoder för datainsamling 
Utöver litteraturstudien har dokumentanalys, observationer och intervjuer använts för 

att besvara frågeställningarna. 

Huvudempirin kommer från intervjuer genomförda semistrukturerat. Intervjuer ämnade 

för en kvalitativ bearbetning bör ha en låg grad av standardisering och strukturering 

(Patel & Charlesraj, 2011). Detta ger respondenterna möjlighet att med egna ord 

resonera kring ämnet, samt möjliggör följdfrågor. Intervjuerna genomförs med personal 

på samarbetsföretaget samt med BIM-konsulter. 

Delar av empirin erhålls från problemorienterad dokumentanalys, då fasta 

frågeställningar framkomna från sekundärkällor sedan hanteras genom analysen av 

primärkällorna (Bell, 2016). De dokument som analyseras i denna studie kommer från 

primärkällor (Bell, 2016). 

Empiri erhålls även från observationer på webinar tillhandahållet av Symetri Efficient 

Facilities, företaget som tillhandahåller fastighetsförvaltningssystemet som används på 

sammarbetsföretaget. 

2.5 Arbetsgång 
Under följande rubriker beskrivs arbetsgången för de valda metoderna. 

2.5.1 Intervjuer 
Intervjuer genomfördes semistrukturerat i tre omgångar, kopplat till frågeställningarna. 

Samtliga intervjuer spelades in med mobiltelefon, transkriberades, sammanfattades 

samt skickades till respektive respondent för validering. Båda författarna närvarade på 

samtliga intervjuer. 

Intervjuerna rörande frågeställning 1 genomfördes med personer involverade i olika 

delar av processen tillsyn och skötsel på samarbetsföretaget. Intervjuerna genomfördes 

som två individuella samt en gruppintervju med tre närvarande respondenter.  

Intervjuer rörande frågeställning 2 genomfördes med personal från avdelningarna 

administration, drift samt teknikförvaltning på samarbetsföretaget. Intervjuerna 

genomfördes enskilt och respondenterna mottog intervjufrågorna innan för att ha 

möjlighet att samla synpunkter från sina arbetsgrupper.  

Intervjuer rörande frågeställning 3 och 4 genomfördes med tre BIM-konsulter, två från 

BIM Alliance samt en från Informationsbyggarna. Intervjuerna genomfördes enskilt 

och respondenterna mottog intervjufrågorna samt processen och informationsbehoven 

innan intervjun.  



Metod och genomförande 

8 

2.5.2 Dokumentanalys  
Dokumentanalys har genomförts i anknytning till frågeställning 2. De dokument som 

analyserats innehåller informationshierarkier, med detaljeringsnivån på efterfrågad 

information och koppling till huvudsystem, inom de olika teknikområdena. 

2.5.3 Observationer 
Författarna medverkade på Symetri Efficient Facilities webinar Tillsyn och skötsel. På 

webinaret gjordes observationer kring tillsyn och skötsel i förvaltningssystemet 

Landlord (IWMS) som används på samarbetsföretaget. Observationerna användes för 

ytterligare förståelse för processen tillsyn och skötsel. 

2.6 Trovärdighet 
För att säkerställa validitet i undersökningen användes källtriangulering, då data 

samlats in med olika metoder; dokumentanalys, intervjuer samt observationer. 

Triangulering användes även vid intervjuerna då flera respondenter med olika 

förhållande till processen samt BIM-experter intervjuas. Från fastighetsförvaltningen 

gjordes urvalet av respondenter utifrån olika arbetsgrupper och kompetenser. BIM-

experterna intervjuades då de har stor kunskap inom området BIM i 

fastighetsförvaltning. (Jakobsson, 2011) 

För god validitet i en kvalitativ studie är det viktigt att man upptäcker företeelser, samt 

tolkar och förstår innebörden. Därför har båda författarna medverkat vid samtliga 

intervjuer och intervjuerna har spelats in. För att genomföra en trovärdig tolkning har 

tillräcklig mängd data samlats in och god förförståelse inom området anskaffats genom 

granskning av forskningsläget. (Patel & Charlesraj, 2011) 

Reliabiliteten i intervjuerna säkerställdes genom att intervjuerna transkriberats och 

sammanfattningar skickats till respektive respondent för översyn och eventuella 

kommentarer. Vidare säkerställdes validiteten i intervjuerna genom att personer insatta 

i ämnet har intervjuats, samt att ett flertal personer, med olika befattningar, intervjuats. 
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3 Teoretiskt ramverk 
I detta kapitel presenteras relevanta teorier kopplade till frågeställningarna.  

3.1 Koppling mellan frågeställningar och område/fält/artikel 
Figur 3 nedan visar hur de olika frågeställningarna kopplas till existerande teori. 

Frågeställning 1, Hur ser processen kring tillsyn och skötsel ut inom teknisk 

fastighetsförvaltning på landstingsnivå?, besvaras med stöd i avsnitt 3.2 

Fastighetsförvaltning. 

Frågeställning 2, Vilken information behövs i anknytning till denna process, för att en 

teknisk fastighetsförvaltning skall kunna genomföras effektivt? besvaras med stöd i 

avsnitt 3.3 Informationsbehov och avsnitt 3.4 BIM och förvaltning. 

Frågeställning 3, Hur kan man med BIM tillhandahålla denna information?, besvaras 

med stöd i avsnitt 3.3 Informationsbehov samt avsnitt 3.4 BIM och förvaltning. 

Frågeställning 4, Hur bör man gå tillväga för att lyckas med implementeringen av BIM 

inom fastighetsförvaltning?, besvaras med stöd i avsnitt 3.3 Informationsbehov samt 

avsnitt 3.4 BIM och förvaltning. 

 

Figur 3.  Koppling mellan frågeställningar och teori. 

3.2 Fastighetsförvaltning 
Svensk standard SS-EN 13306:2017 (Swedish Standards Institute, 2017) definierar 

fastighetsförvaltning som en kombination av alla tekniska, administrativa samt 

ledningsstyrda åtgärder under ett objekts livscykel, med ambitionen att bevara eller 

återställa objektets tillstånd så att det kan fungera enligt önskad funktion. 

Fastighetsförvaltning delas således in i tre olika huvudområden; teknisk förvaltning, 
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administrativ förvaltning samt ekonomisk förvaltning. Detta arbete undersöker endast 

teknisk fastighetsförvaltning. 

3.2.1 Teknisk fastighetsförvaltning 
Detta arbete definierar teknisk fastighetsförvaltning som åtgärder, såsom observationer 

och analyser av ett objekts tillstånd (exempelvis inspektion, övervakning, provning 

etcetera) samt underhållsåtgärder (exempelvis reparationer och renovering) (Swedish 

Standards Institute, 2017). 

Teknisk fastighetsförvaltning kan delas in i två huvudområden; förebyggande och 

felavhjälpande underhåll. Förebyggande underhåll kan delas in i flera olika 

underkategorier, där planerat underhåll är aktuellt för denna studie. Det planerade 

underhållet kan bland annat bestå av inspektioner, kontroll av status samt rutinunderhåll 

(städning, kontroll av filter etcetera). (Swedish Standards Institute, 2017) Figur 4 visar 

schemat över de olika aktiviteterna inom förvaltningen. 

 

Figur 4.  Maintenance activities (Swedish Standards Institute, 2017). Olika typer 

av aktiviteter inom fastighetsförvaltning, där den vänstra delen (aktuell 

för denna undersökning) redovisar aktiviteter tillhörande planerat 

underhåll, såsom felsökning, kontroll av status samt förebyggande 

rutinunderhåll. 

Fastighet och Service Region Uppsala 

Teknikavdelningen på Fastighet och Service Region Uppsala är uppdelad i fem 

avdelningar; Administrativt stöd/ekonomi, Planerat underhåll (UH), Drift, 

Teknikförvaltning och Säkerhet, se figur 5 (T. Eriksson, personlig kommunikation, 7 

mars, 2018). 
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Figur 5.  Organisationsskiss för Fastighet och Service Region Uppsala (T. 

Eriksson, personlig kommunikation, 7 mars, 2018) 

Verksamheten ansvarar för att förvalta de fastigheter som ägs av Region Uppsala samt 

delar av fastighetsförvaltningen i inhyrda lokaler. Intervjuer har genomförts med 

anställda på administrativt stöd, drift samt teknikförvaltning (systemförvaltning).  

Administrativt stöd/ekonomi: ansvarar för ekonomisk uppföljning och redovisning av 

tillsyn och skötsel samt felavhjälpande underhåll på alla Region Uppsalas fastigheter 

samt inhyrda fastigheter för att säkerställa att resurserna inom Teknik används på bästa 

sätt. (T. Eriksson, personlig kommunikation, 7 mars, 2018). 

Drift: ansvarar för tillsyn och skötsel samt felavhjälpande underhåll av alla 

installationer och tekniska system på alla Region Uppsalas fastigheter samt inhyrda 

fastigheter för att säkerställa att kärnverksamheten kan bedrivas utan negativ påverkan 

av fastigheten. (T. Eriksson, personlig kommunikation, 7 mars, 2018). 

Teknikförvaltning: tar helhetsansvar för den tekniska förvaltningen av tekniska 

system inom Region Uppsalas fastigheter samt i inhyrda fastigheter för att säkerställa 

att kärnverksamheten kan bedrivas utan negativ påverkan av fastigheten. (T. Eriksson, 

personlig kommunikation, 7 mars, 2018). 

3.2.2 Processer inom fastighetsförvaltning 
Processen kring tillsyn och skötsel är en del av planerat underhåll och innehåller det 

dagliga arbetet som genomförs, och kan bland annat bestå av interaktioner, 

beslutsfattande, dokumentation och informationsbyten mellan förvaltningspersonalen. 

(Wang, Bulbul & Lucas, 2013). 

Wang et al. (2013) har analyserat arbetsflödet vid ett rutinunderhåll i en vårdbyggnad 

och sedan kartlagt processen. Den processkarta som Wang et al. presenterar har delats 

in i tre huvuddelar: införing av arbetsorder i system (work order system setup), 

utförande av arbetsorder (work order implementation) samt utförande av korrigerande 

arbetsorder (following corrective work order implementation). Förvaltningen använder 
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sig av ett förvaltningssystem där information såsom riktlinjer, standarder, och interna 

dokument sätter upp åtgärder för alla installationer, arbetet med detta kallas i 

processkartan för ”gather guidelines, standards, and other relevant published 

information”. I enighet med den informationen tas rutinunderhåll fram (i processkartan 

benämnt som ”set work order automation mechanism with FM input”), varav systemet 

sedan automatiskt skickar ut en arbetsorder när det schemalagda rutinunderhållet ska 

ske. Arbetsordern inkommer till förvaltningspersonalen som i sin tur genomför 

inspektionen och uppdaterar i systemet att arbetet är utfört. När arbetet är utfört infaller 

en beslutspunkt där förvaltningspersonalen måste svara på om problem uppstått eller 

om arbetet kan markeras som slutfört och arbetsordern stängas. Om problem uppstår 

skapar förvaltningspersonalen en korrigerande arbetsorder i systemet. När problemet är 

åtgärdat, uppdateras arbetsordern och stängs. När arbetsordern stängts genereras en 

rapport som arkiveras. (Wang et al. 2013). 

Shou, Wang, Wang, Hou och Truijens (2014) visar hur processkartläggning av 

förvaltningsaktiviteter kan effektivisera förvaltningen. Genom kartläggning av 

processen kan problem och ineffektivitet i förvaltningen upptäckas och en förbättring 

kan tas fram. Genom att betrakta förvaltningsprocessen som ett flödesschema av 

information kan man identifiera värdeskapande respektive icke värdeskapande 

aktiviteter. Icke värdeskapande aktiviteter som väntetider, förflyttning, och inspektion 

av information anses vara onödig och bör elimineras från processen.  

Shou et al. (2014) granskar en förvaltningsprocess inom oljeindustrin. Processen startar 

med att problemen samlas in och sammanfattas. Beroende på mängden prioriteras 

åtgärderna. Problemen formuleras som arbetspaket och skickas till ansvarig instans. 

Innan arbetet genomförs behöver frågor såsom vem genomför arbetet, förberedelser, 

säkerhetsproblem, potentiell inverkan på verksamheten, etcetera bearbetas. Arbetet 

genomförs och sedan överlämnar den underhållsansvariga den reparerade 

anläggningen. (Shou et al. 2014). 

3.3 Informationsbehov  
För en effektiv fastighetsförvaltning behövs rätt information vid rätt tillfälle (Kasprzak, 

Ramesh & Dubler, 2013). Reddy (2012) skriver om Owner’s BIM, och föreslår ett 

kravdokument som specificerar informationen som en fastighetsförvaltare bör ställa på 

BIM-modellen:  

     i.    The model must be developed to LOD 500 with the entire manufacturer’s specific 

content for future operation and maintenance. 

ii.   All the families must be created per the specifications and performance following 

Autodesk’s best practice of content creation. 

iii.    The data for facility management must be entered in all phases in three sets: 

a. Data common to all the elements 

b. Data common to discipline 

c. Product-specific data 
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iv.  The owner’s manual, manufacturer’s Web site, and the other electronic 

documents must be linked to the model. The link shall be nested within the model. 

(Reddy, 2012, s. 90) 

Vidare har Wang et al. (2013) undersökt informationsbehovet som finns vid 

rutinunderhåll. Undersökningen resulterar i att information såsom förvaltningshistorik, 

apparaturens placering på installationsritningarna, information såsom serienummer, 

start- och maximal användningstid och kontaktuppgifter till tillverkare för varje enskild 

installation, samt möjliga problem och motsvarande lösningar behövs för att kunna 

genomföra ett korrekt rutinunderhåll. 

Vid framtagningen av CoClass, det nya BSAB-systemet, har Svensk Byggtjänst (u.å) 

utgått från ISO 12006-2, vilket gör att CoClass omfattar hela livscykeln. För att 

möjliggöra ny teknik och digitalisering inom fastighetsbranschen bör målet vara att data 

lagras centraliserat. (Svensk Byggtjänst, 2018).  

3.4 BIM och förvaltning 
Paul och Charlesraj (2014) definierar BIM som ”a common single and coordinated 

source of structured information to support all parties involved in the delivery process, 

whether that be to design, construct, and/or operate”. BIM är således ”ett 

förhållningssätt till information och metodik” (Sveriges Kommuner och Landsting, 

2017. s 7). 

BIM möjliggör hantering av information för hela byggnaden. Data för ett objekt i 

byggnaden kan skrivas in icke-grafiskt och sedan kopplas till 3D-objektet. 

Informationen kan länkas till förvaltningssystem och på så sätt användas både som 

felavhjälpande och förebyggande fastighetsförvaltning. Med BIM kan man, förutom att 

hantera information kring bland annat de tekniska systemen, integrera information om 

exempelvis väggfärg. Reddy (2012, s. 36) skriver: ”BIM can also . . . produce data 

regarding paint colors for the accent wall in the executive conference room on the 

eleventh floor for any renovation work”. (Reddy, 2012) 

Thabet och Lucas (2017) har tagit fram en process i sex steg för modellbaserad 

fastighetsdata (figur 6). Första steget i processen innebär att ta fram en affärsmodell för 

att implementera BIM, där analys av bland annat nuvarande situation och 

förvaltningsprocesser ingår. Steg två innebär att man analyserar informationsbehovet 

och i steg tre definieras i vilket format informationen ska levereras. Steg fyra handlar 

om att bestämma hur informationsmängderna kopplas till 

fastighetsförvaltningssystemet. Steg fem och sex handlar om att publicera standarder 

och hålla informationsmängderna uppdaterade.  
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Figur 6.  Process i sex steg för modellbaserad fastighetsdata (Thabet & Lucas, 

2017). 

Ett sätt att implementera BIM i fastighetsförvaltning är att koppla egenskaper till 3D-

objekten via property sets enligt den informationsnivå som efterfrågas. Detta möjliggör 

att både användare och mottagare förstår informationen. En av de stora 

branschutmaningarna i samband med digitaliseringen är de juridiska aspekterna, vem 

som har det juridiska ansvaret för en BIM-modell. Genom att använda property sets 

kan därför ansvaret begränsas. (Svensk Byggtjänst, 2018)  

Genom att använda laser-scanner kan existerande byggnader som saknar BIM-modeller 

eller uppdaterat underlag, läsas in och digitalt underlag skapas. Genom att således 

scanna både byggnadens exteriör och interiör, inklusive installationer, kan en BIM-

modell skapas. (Reddy, 2012) 

3.4.1 Level of Detail, Level of Development (LOD) 
För att lyckas med implementeringen av BIM i förvaltningssystemet är det viktigt att 

analysera processerna inom förvaltningen och bestämma nivån på den information som 

ska kopplas till objekten. För att bestämma nivån på informationen används Level of 

Detail, eller Level of Development (LOD), som definieras som nivån av grafisk 

respektive icke-grafisk information som kopplas till ett objekt. (Volk et al., 2014) Level 

of Detail var den första benämningen, men i takt med vidareutvecklingen av 

digitaliseringen utvecklades begreppet till Level of Development (Svensk Byggtjänst, 

2018). Det är däremot viktigt att skilja på begreppen. Level of Detail (hanteras inte 

närmare i denna studie) definieras av NATSPEC (2013) som nivån på detaljeringsgrad 

av geometrisk och grafisk information kopplat till ett objekt. Vidare definieras Level of 

Development (LOD) som nivån på den icke-grafiska informationen som kopplas till 

objektet (NATSPEC, 2013). Figur 7 visar skillnaden mellan Level of Detail och LOD. 

LOD finns i fem nivåer som definierar detaljeringsnivån på informationen för de olika 

stadierna i byggnadens livscykel. En effektiv fastighetsförvaltning kräver LOD 500. 
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(Reddy, 2012) LOD 500 innebär att objektet innehåller information som ”manufacturer, 

model number, supplier, serial number and date of purchase, but its image, e.g. a 

photograph, may not necessarily be included in the model” (NATSPEC, 2013, s. 6). 

 

Figur 7.  Skillnaden mellan Level of Detail och LOD, där den övre delen av figuren 

visar den grafiska Level of Detail och den undre den icke-grafiska LOD. 

(NATSPEC, 2013). 

Då en ny europeisk standard är under utveckling föreslås ytterligare vidareutveckling 

av LOD. Därför föreslås begreppet vidareutvecklas till Level of Information Need 

(LOIN) (Svensk Byggtjänst, 2018). 

3.5 Sammanfattning av valda teorier 
Fastighetsförvaltning kan delas in i tre huvudkategorier; teknisk förvaltning, 

administrativ förvaltning samt ekonomisk förvaltning. Inom teknisk 

fastighetsförvaltning ingår två huvudområden; förebyggande och felavhjälpande 

underhåll, som i sin tur kan delas in i underkategorier. Planerat underhåll, bestående av 

exempelvis inspektioner samt rutinunderhåll, tillhör det förebyggande underhållet och 

är det aktuella för denna studie.  

Tekniska fastighetsförvaltningsavdelningen på Fastighet och Service Region Uppsala 

är uppdelad i fem avdelningar, där personal från administrativt stöd/ekonomi, drift samt 

teknikförvaltning medverkar i detta arbete.  

Processen tillsyn och skötsel är en del av planerat underhåll och kan bland annat bestå 

av interaktioner, beslutsfattande, dokumentation samt informationsutbyten mellan 

förvaltningspersonal. En effektiv förvaltning behöver rätt information vid rätt tillfälle. 

Betydande information är bland annat förvaltningshistorik, apparaturens placering, 

information såsom serienummer, start- och maximal användningstid och 

kontaktuppgifter till tillverkare för varje enskild installation samt möjliga problem och 

motsvarande lösningar.  

BIM ses som ett förhållningssätt till information och metodik, snarare än en teknisk 

lösning och möjliggör hantering av information för hela byggnaden. Icke-grafisk data 

kopplas till 3D-objektet, som i sin tur länkas till fastighetsförvaltningssystemen. För att 
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lyckas med implementeringen av BIM i fastighetsförvaltningssystemet är det viktigt att 

bestämma nivån på informationen som ska kopplas till BIM-objekten. För att bestämma 

denna nivå pratar man om Level of Development (LOD), där LOD 500 rekommenderas 

för fastighetsförvaltning.  

Det teoretiska ramverket är relevant för att besvara frågeställningarna och det visar 

tydligt på de komponenter som är viktiga vid implementeringen av BIM i 

fastighetsförvaltningen. För att kunna göra kopplingen mellan BIM och förvaltning är 

det således viktigt att kartlägga arbetsprocesserna samt det informationsbehov som 

finns i anknytning till dessa. 
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4 Empiri 
I följande kapitel redovisas den empiri som samlats in knutet till arbetets 

frågeställningar. 

4.1 Frågeställning 1 
I anknytning till frågeställning 1 har tre intervjuer med respondenter med anknytning 

till processen genomförts. Befattning på respondenterna samt tid, datum och plats för 

intervjuerna redovisas i tabell 2 nedan. 

Tabell 2.  Kronologisk ordning av genomförda intervjuer kopplade till 

frågeställning 1 genom varaktighet, tid och plats. 

Respondenter 

(Befattning) 

Tid med 

befattning 

(år) 

Plats Varaktighet 

(min) 

Datum 

Teknikförvaltare 1 Uppsala, 

Teknikavdelningen 

31 2018-02-12 

Administratör 

Teknikchef 

Enhetschef 

5 

3,5 

2,5 

Uppsala, 

Teknikavdelningen 

42 2018-02-12 

Biträdande 

driftchef 

2 Uppsala, 

Teknikavdelningen 

33 2018-02-12 

 

Fullständiga sammanfattningar av samtliga intervjuer finns i bilaga 2. Nedan 

sammanfattas den information om processen tillsyn och skötsel som framkom under 

intervjuer samt information från observationer vid medverkan på Symetri FMs webinar 

Tillsyn och skötsel. Respondenterna hänvisas till utifrån befattning. 

Enligt teknikförvaltaren ansvarar de för myndighetsbesiktningarna samt de 

återkommande åtgärderna och tillsynen, de bestämmer intervallen på dessa, då de är 

systemägare. Utöver myndighetskraven finns specifika krav från vårdhygien. Under 

intervju 2, rörande informationsbehov, förtydligade administratören att även 

driftingenjörerna deltar i framtagandet av rutiner och intervall för återkommande 

åtgärder och tillsyn. Dessa rutiner, återkommande åtgärder och tillsyn, samt intervall 

för dessa, lämnar teknikförvaltarna och driftingenjörerna till administration för införing 

i fastighetsförvaltningssystemet. Administratören beskriver att information om en 

installation kommer till dem varpå de lägger in denna installation i 

fastighetsförvaltningssystemet Landlord. Den information som finns om installationen, 

exempelvis plan, rum, hus, fabrikat, installationsår etcetera förs in. Till installationen 

kopplas sedan en rutin, som de sedan kopplar en varierande mängd åtgärder med 

varierande tidsintervall till. De rutiner, och intervall på åtgärder, som kopplas till 

installationen kommer från myndighetskrav, anvisningar från tillverkare och feedback 

från drifttekniker. Den biträdande driftchefen beskriver att olika installationer har olika 

värde för organisationen beroende på var de är placerade, exempelvis i kontorsmiljö 

eller i en operationssal, och att tillsyn och skötsel på dessa installationer därav 

genomförs med olika intervall, trots att anvisningarna från tillverkaren är desamma. 
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Administratören beskriver vidare att det efter en tids drift av en installation kan komma 

feedback från drifttekniker om att installationen tagits bort, att intervallet av vissa 

åtgärder behöver ökas eller dylikt. Innan administration genomför någon ändring i 

fastighetsförvaltningssystemet kontrolleras alltid ändringen med systemägarna 

(teknikförvaltarna) som antingen godkänner eller avslår ändringen. 

Administratören berättar att de, efter att ha kopplat rutiner och åtgärder till 

installationen, föreskriver vilken arbetsgrupp som skall utföra åtgärden. I enlighet med 

det angivna tidsintervallet faller arbetsorderna ut för den berörda arbetsgruppen, med 

detaljerade beskrivningar av den åtgärd som skall genomföras. Under Symetri FMs 

webinar visades hur driftpersonalen plockar arbetsorderna som matats ut av 

fastighetsförvaltningssystemet. Den person som plockat en arbetsorder utför sedan 

arbetet Den biträdande driftchefen beskriver att om det förekommer en mindre 

anmärkning eller ett mindre fel på installationen som tillsynen eller skötseln utförs på, 

skapar driftteknikern som utfört arbetet en ny arbetsorder på att åtgärda felet. Om det 

rör sig om ett större fel eller ändring skall detta gå via administrationen samt 

teknikförvaltarna innan det beslutas om hur man skall gå vidare. Teknikförvaltaren 

berättar att de kopplas in då det uppstår problem, när något behöver bytas ut eller då ett 

system inte fungerar. 

Under intervjuerna framkommer det att det finns ett glapp i informationsflödet, 

administratören upplever att de inte får informationen om nya installationer eller 

informationen om att installationer tagits bort. Detta skapar en fördröjning av införandet 

eller borttagandet av installationer i systemet. 

4.2 Frågeställning 2 
I anknytning till frågeställning 2 har sju intervjuer med respondenter med anknytning 

till processen genomförts. Befattning på respondenterna samt tid, datum och plats för 

intervjuerna redovisas i tabell 3 nedan. Det har även genomförts en dokumentanalys av 

interna namngivningsdokument. 

Tabell 3.  Kronologisk ordning av genomförda intervjuer kopplade till 

frågeställning 2 genom varaktighet, tid och plats. 

Respondenter 

(Befattning) 

Tid med 

befattning 

(år) 

Plats 
Varaktighet 

(min) 
Datum 

Teknikförvaltare, 

El/tele och 

hissystem 

6 
Uppsala, 

Teknikavdelningen 
13 2018-03-19 

Gruppchef, drift 

länet 
6,5 

Uppsala, 

Teknikavdelningen 
17 2018-03-19 

Driftingenjör VVS 4 
Uppsala, 

Teknikavdelningen 
32 2018-03-19 

Administratör 5 
Uppsala, 

Teknikavdelningen 
24 2018-03-20 
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Respondenter 

(Befattning) 

Tid med 

befattning 

(år) 

Plats 
Varaktighet 

(min) 
Datum 

Gruppchef, drift 

styr- och 

reglerteknik, brand 

och driftcentral 

2,5 
Uppsala, 

Teknikavdelningen 
25 2018-03-20 

Gruppchef, drift 

El/tele och 

hissystem 

1 
Uppsala, 

Teknikavdelningen 
17 2018-03-20 

Teknikförvaltare, 

styr och 

reglerteknik 

5,5 Telefon 34 2018-03-20 

 

Fullständiga sammanfattningar av samtliga intervjuer finns i bilaga 4. Nedan 

sammanfattas den information om informationsbehovet vid tillsyn och skötsel som 

framkommit under intervjuerna. Vidare redovisas även framkommen empiri från 

dokumentanalys av interna namngivningsdokument. Respondenterna hänvisas till 

utifrån befattning. 

4.2.1 Empiri intervjuer 
Administratören förklarar att fastighetsförvaltningssystemet inte ställer höga krav på 

informationsmängd. För att föra in en installation i fastighetsförvaltningssystemet krävs 

information om installations-ID, installationstyp och placering. För att bestämma 

installations-ID och installationstyp krävs information om vad det är för installation. 

För att skapa en rutin behöver administratören information om rutin-ID, rutinnamn, 

gränsdragning, installationstyp och placering. För att skapa en åtgärd behövs sedan 

arbetsgrupp, när på året arbetet ska falla ut, prioritet på arbetet (arbetstyp), startdatum, 

kontrollista samt intervall. Rutin-ID samt rutinnamn bygger på vad det är för 

installation och prioriteten på arbetet är känd då allt arbete i anslutning till tillsyn och 

skötsel har samma prioritet då det är myndighetsstyrt.  

Driftingenjören berättar att det behövs information i olika skeden. Driftingenjören 

påpekar även att drift och underhållspärmarna innehåller mycket information som i det 

dagliga arbetet inte används, exempelvis 20 sidor om hur komponenten fungerar för 

alla 38 modeller. Den information som driftingenjören anser är intressant av detta är de 

tekniska egenskaperna på komponentsnivå, flödesscheman samt driftkort.  

Samtliga respondenter upplever att de har ett behov av information om installationens 

placering för att kunna utföra sitt arbete. Det framkommer även att information om 

installationens komponenter och fabrikat/leverantör är av stort värde för majoriteten av 

respondenterna. Informationsbehovet går sedan isär beroende på vilken information 

som har större betydelse för de olika arbetsgrupperna, tekniska områdena och de olika 

befattningarna.  
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Den information som respondenterna upplever att de behöver för att kunna utföra 

arbetet kring tillsyn och skötsel sammanfattas i tabell 4 nedan.  

Tabell 4.   Informationsmängd beroende på befattning. 

Informationsmängd 

Respondenter 

Teknikförvaltare Gruppchef drift 

D
ri

ft
in

g
en

jö
r 

V
V

S
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d
m
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tr
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r 
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s 
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h
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S
ty

r-
 o
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le
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ek

n
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, 
b
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d
 

sa
m

t 
d
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n
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E
l/

te
le
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h
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st
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Placering: fastighet, 

våning, rum 
X X X X X X X 7 

Installationens 

komponenter1 

 X X X X X X 6 

Fabrikat/leverantör X X X X  X  5 

Typ av installation  X X    X 3 

Installationsår  X   X X  3 

Gränsdragning2  X X    X 3 

Garantitid på 

installation 
 X X  X   3 

Betjäning3  X  X  X  3 

Revision/tidigare 

genomfört arbete 
 X X     2 

Installations-ID4  X     X 2 

Kontrollista/checklista     X  X 2 

Driftkort/anläggnings-

beskrivning 
   X  X  2 

Kontaktuppgifter   X X    2 

Statistik5 X    X   2 

Flödesschema/ 

Anläggningens 

uppbyggnad 

   
X  X 

 2 

Drift och 

underhållspärm 
    X   1 

Tidsintervall på tillsyn 

och skötsel 

   X    1 

Typ av tillsyn och 

skötsel6 
   X    1 
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Informationsmängd 

Respondenter 

Teknikförvaltare Gruppchef drift 
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Tillverkarens 

specifikationer 

     X  1 

Om/när besiktning 

genomförts 

  X     1 

Besiktningsintervall   X     1 

Mängd (för 

besiktning) 
X       1 

Garantitid på 

komponenter 
  X     1 

Arbetsgrupp       X 1 

Teknisk data7      X  1 

Dimensionerande data8      X  1 

Antal nämnda 

informationsområden 
4 10 11 9 7 10 7  

1 inklusive typ, modell, tillverkningsnummer, etcetera. 

2 vid inhyrd lokal, vad tillhör brukaren och vad tillhör fastighetsägaren. 
3 vad för sorts verksamhet, exempelvis operationssal, frys, renrum, forskning. 
4 ”personnummer” på installationen. 
5 gäller för det mesta när en installation går sönder, exempelvis vad har gått sönder, hur 

mycket har gått sönder samt hur ofta den gått sönder. 
6 gäller för brand, där det finns månads-, kvartals- och årskontroller. 
7 exempelvis effekter och injusterat värde 
8 exempelvis flöde och tryck 

På ett flertal av intervjuer har respondenterna påpekat behovet av uppdaterad och 

korrekt information. I många fall upplever respondenterna att informationen inte 

stämmer, exempelvis att kontaktuppgifter inte är uppdaterade eller att installationer 

kommit till eller inte längre finns. Ett flertal av respondenterna påpekar att de redan har 

mycket av den information de behöver för att utföra sitt arbete, informationen är dock 

svår att hitta och ofta undermåligt uppdaterad. 

4.2.2 Empiri dokumentanalys 
Analyser av interna namngivningsdokument hos sammarbetsföretaget har genomförts 

för respektive tekniskt område. Namngivningsdokumenten har utformats av 

teknikförvaltarna och presentar således informationsbehoven som teknikförvaltarna 

har. En sammanfattning av den informationsmängd som framkom vid analysen 

presenteras i tabell 5 nedan. 
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Tabell 5.   Informationsmängd utifrån tekniskt område, teknikförvaltare. 

Informationsmängd 

V
V

S
 

E
lk

ra
ft

  
 

B
y
g
g
  

 

S
ty

r 

B
ra

n
d

  

E
n

er
g
i 

 

A
n

ta
l 

Byggnad X X X X X X 6 

Plan X* X X X X X 6 

Rum X* X X X X X 6 

Installation X X X X X X 6 

Installationsbenämning1 X X X X X X 6 

Typ X* X X X X* X 6 

Förvaltningsobjekt X  X X X X 5 

Brandskyddsrelaterat X  X X X X 5 

Besiktningspliktigat X  X X X X 5 

Antal X  X X X X 5 

Fabrikat X* X X X  X 5 

Installationstyp X X  X X  4 

Placering X* X X**  X  4 

Installationsår X* X X X   4 

Betjäning X X     2 

Modell X* X     2 

Garantidatum X* X     2 

Ersättningsår   X X   2 

Objektsbeskrivning2 X*      1 

System X*      1 

Tillverkningsnummer  X     1 

Garantitid X*      1 

Leverantör X*      1 

Kund/ägare X*      1 

Avsäkring  X     1 

Summering: 22 15 14 14 12 11  
1 förklaring av installation, kan exempelvis vara ställverk, brandcellsdörr, apparatskåp 

etcetera.  
2 Specifik information, exempelvis effekt, filterinformation etcetera. 

* gäller för specifika installationer, enligt teknikförvaltarnas specifikationer. 

** ej obligatoriskt. 
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4.3 Frågeställning 3 
I anknytning till frågeställning 3 har tre intervjuer med respondenter med kunskap om 

BIM inom fastighetsförvaltning genomförts. Befattning på respondenterna och företag 

samt tid, datum och plats för intervjuerna redovisas i tabell 6 nedan. 

Tabell 6.  Kronologisk ordning av genomförda intervjuer kopplade till 

frågeställning 3 genom varaktighet, tid och plats. 

Respondenter 

(Befattning, företag) 

Tid med 

befattning (år) 
Plats 

Varaktighet 

(min) 
Datum 

BIM-konsult 1 

BIM Alliance 
11 Skype 30 

2018-

04-10 

BIM-konsult 2 

BIM Alliance 

Förvaltning: 17 

BIM & 

Förvaltning: 8 

Skype 38 
2018-

04-11 

BIM-konsult 3 

Informationsbyggarna 18 

Informations-

byggarna 53 

2018-

04-12 

 

Fullständiga sammanfattningar av samtliga intervjuer finns i bilaga 6. Nedan 

sammanfattas den information om BIM inom förvaltning som framkommit under 

intervjuerna. Då alla respondenter är BIM-konsulter hänvisas de enligt numrering i 

tabell 6 ovan. 

BIM-konsult 2 påpekar att problemet är att informationen finns utspridd på olika öar 

och det saknas broar mellan dessa öar. Olika information finns i fastighetssystemet, i 

pdf:er samt i pärmar, och behöver således länkas ihop.  

Beroende på vilket objekt man utför arbete på menar BIM-konsult 1 att viss information 

är mer eller mindre viktig, exempelvis behöver man inte veta installationsår på 

gräsmattan medan denna information är av stort värde för ett ventilationsaggregat. 

Informationen som överlämnas från projektering ska enligt BIM-konsult 2 hållas 

uppdaterad i de om- och tillbyggnader som sker under byggnadens driftår. BIM-konsult 

2 menar även att det viktiga inte är i vilket format informationen förmedlas, grafiskt 

eller icke-grafiskt, utan det viktiga är informationsmängden. Detta bekräftas av BIM-

konsult 3, som menar att 3D-grafik endast är en egenskap, och att det viktigaste är att 

skapa objekt att knyta informationen till.  

BIM-konsult 1 klargör att man kan ha olika perspektiv på en BIM-modell. Det man 

oftast ser är när man projekterar, as specified. Den modell som ska användas för 

förvaltningen bör vara operated eller as built (som installerat). Det handlar om vilka 

egenskaper man vill koppla till objektet, och det är därför viktigt att modellen anpassas 

till vad den ska användas till.  

BIM-konsult 3 förklarar att information kopplas till objekt genom att använda property 

sets. När man knyter information till ett objekt är det viktigt att följa standarder för att 

informationen ska kunna kommuniceras mellan olika system. Detta bekräftas av BIM-
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konsult 1 som påpekar att det är viktigt att använda rätt språk vid beskrivning av objekt. 

Både BIM-konsult 1 och 2 menar att det enklaste sättet att knyta information till en 3D-

modell är att använda sig av objektsdatabaser eller portaler, och enligt BIM-konsult 1 

gärna så mycket grafisk information som möjligt. Både BIM-konsult 1 och 2 påpekar 

värdet av sökbarhet bland informationsmängderna och drar paralleller till vardagslivet. 

BIM-konsult 2 säger: 

     ”hur söker vi information utanför jobbet? ja, vi googlar väl, eller kör nåt annat 

sätt, en liten sökfråga bara så får jag upp lämplig informationsmängd, det jag vill 

veta. Varför inte jobba på samma sätt när vi står ute i ett driftrum någonstans, ta 

upp mobilen och … kunna söka upp information?” (BIM-konsult 2, personlig 

kommunikation, 11 april 2018) 

 

BIM-konsult 1 poängterar att man enkelt kan söka efter information som kopplats till 

en BIM-modell via databaser eller portaler, desto svårare blir det om informationen 

finns i dokument. BIM-konsult 2 anser att användning av dokument bör undvikas då 

man fastnar i samma problem, att tvingas söka genom långa dokument efter den 

information man behöver. BIM-konsult 3 anser att endast fantasin sätter gränserna för 

vilken information man kan tillhandahålla med BIM. Det anses vara något svårare med 

mjuka värden, men kan det beskrivas i ord går det att få in. 

BIM-konsult 3 anser att man kopplar informationen genom en implementering med 

förvaltningssystemet. Det blir komplicerat om systemen skall kunna kommunicera fram 

och tillbaka. Enligt BIM-konsult 2 är det en fördel att systemen kan kommunicera fram 

och tillbaka, då man inte behöver tänka på i vilken ände man uppdaterar. Detta håller 

inte BIM-konsult 3 med om. Att ha en person som ändrar i ett system utan att se grafiken 

och utan att ha kunskap om BIM anser BIM-konsult 3 vara dumt. Både BIM-konsult 2 

och 3 nämner att tvåvägskommunikation finns för vissa förvaltningssystem.  

BIM-konsult 2 tror att uppdatering av modellen outsourcas då kompetens ofta saknas 

internt, däremot kan ändringar ske internt om kompetens finns. BIM-konsult 3 anser att 

ändringar bör göras ”in house”, man vet aldrig i vilket skick man får tillbaka modellen 

annars. För att outsourcing ska fungera krävs ordentliga rutiner för kontroller. 

Genomförs större ändring antar BIM-konsult 2 att man checkar ut en delmängd av 

objektsdatabasen för att genomföra ändringarna som sedan länkas in igen. 

4.4 Frågeställning 4 
Empirin för frågeställning 4 kommer från intervjuer genomförda med BIM-konsulter 

presenterade i tabell 6 ovan. Fullkomliga sammanfattningar av samtliga intervjuer finns 

i bilaga 6.  

Enligt BIM-konsult 1 och 2 bör man för att lyckas med implementering av BIM i 

fastighetsförvaltning undersöka processen kring det tilltänkta implementeringsområdet. 

BIM-konsult 1 nämner även att varje process har tillhörande subprocesser och att man 

behöver komma ner till minsta beståndsdel, en aktivitet, för att ta del av AFF-standarder 

innehållande metoder och informationsbehov för genomförande av aktiviteten.   

BIM-konsult 1 poängterar vikten av att bestämma Level of Detail och Level of 

Development för modellen. Det handlar om vilka egenskaper man vill koppla till 

objektet och det är därför viktigt att modellen anpassas till vad den ska användas till.  
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BIM-konsult 3 menar att informationen som kopplats till 3D-objekten sedan länkas till 

förvaltningssystemet. De som tillhandahåller fastighetssystemen gör sedan kopplingen 

mellan informationen i modellerna och systemet, så att det visas rätt. Det man gör är, 

enligt BIM-konsult 3, ganska enkelt. Man håller sig till en standard, skapar property 

sets, fyller i egenskaper som exporteras ut och importeras i fastighetssystemet. 

För existerande byggnader anser BIM-konsult 1 och 2 att första steget är inventering av 

byggnaden. Enligt BIM-konsult 2 behöver informationen på de olika ”öarna” gås 

igenom och verifieras, för att sedan läggas in i systemet. I existerande byggnader kan 

det vara svårt att veta vilken information som stämmer eller inte, BIM-konsult 2 föreslår 

därför ett tagg-system. Informationsmängden ges olika värden beroende på om man 

uppskattat exempelvis installationsåret eller om man vet med säkerhet. 

4.5 Sammanfattning av insamlad empiri 
Empirin från intervjuerna med anställda på sammarbetsföretaget rörande frågeställning 

1 beskriver processen kring tillsyn och skötsel på en offentlig teknisk 

fastighetsförvaltning på landstingsnivå. Intervjuerna med administratören, 

teknikchefen, enhetschefen, teknikförvaltaren och driftteknikern kompletterar varandra 

och ger en tydligare bild av processen, belyst från de olika befattningarnas synvinkel. 

Under intervjuerna framkom att processen kan delas in i tre huvudområden, införing av 

arbetsorder i system, utförande av arbetsorder samt utförande av korrigerande 

arbetsorder.  

Informationsbehoven som framkom efter vidare intervjuer med personal på 

sammarbetsföretaget visar på en viss spridning, se tabell 4 i avsnitt 4.2.1. Information 

som placering/fastighet/plan/rum, information om installationens komponenter och 

fabrikat/leverantör behövs för majoriteten av respondenterna. Dessa informationsbehov 

är även frekvent förekommande i dokumentanalysen. Vidare är även typ av installation, 

installationsår, garantitid på installation, betjäning, gränsdragning och revision/tidigare 

arbete information som ett flertal anser underlättar arbetet. Utöver dessa finns en rad 

ytterligare informationsmängder nämnda, som däremot skiljer sig mellan 

respondenterna. Dokumentanalysen och intervjuerna kompletterar varandra och ger 

större säkerhet i de informationsbehov som finns hos de olika tekniska disciplinerna. 

BIM-konsult 3 anser att endast fantasin sätter gränserna för vilken information man kan 

tillhandahålla med BIM, kan det beskrivas i ord går det att få in. BIM-konsult 3 förklarar 

även att information kopplas till objekt genom att använda property sets. Både BIM-

konsult 1 och 2 menar dock att det enklaste sättet att knyta information till en 3D-modell 

är att använda sig av objektsdatabaser eller portaler. 

Efter intervjuer med BIM-konsulterna bekräftades nyttan med de genomförda 

intervjuerna rörande processen samt informationsbehov. BIM-konsult 1 och 2 anser att 

en genomgång av processer och informationsbehov i fastighetsförvaltningen är 

nödvändigt för att åstadkomma en lyckad implementering av BIM. Genom att granska 

en process, dess informationsbehov samt möjliga sätt att tillhandahålla informationen 

med BIM ges en helhetsbild av hur en förvaltningsorganisation bör gå till väga för att 

genomföra implementeringen av BIM.
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5 Analys och resultat 
I detta kapitel genomförs en analys av den insamlade empirin med hjälp av det 

teoretiska ramverket. 

5.1 Analys 

5.1.1 Frågeställning 1 
Intervjuerna om processen tillsyn och skötsel kan kopplas till det teoretiska ramverket 

om processer inom fastighetsförvaltning samt delvis till teorin om Region Uppsala.  

Ansvarsfördelningen mellan yrkesbefattningarna i processen stämmer överens med det 

som beskrivs i de interna dokumenten (T. Eriksson, personlig kommunikation, 7 mars, 

2018) hos Fastighet och Service Region Uppsala. Teknikförvaltaren tar, precis som 

beskrivet, det övergripande ansvaret för installationerna i rollen som systemägare. 

Driftteknikerna ansvarar för tillsyn och skötsel av installationerna. Dock har 

administratören beskrivit ett större deltagande i införandet av arbetsordrar i systemet än 

vad som beskrivits i de interna dokumenten (T. Eriksson, personlig kommunikation, 7 

mars, 2018). 

Den process som framtagits i denna rapport stämmer väl överens med processkartan 

framtagen av Wang et al. (2013). Det arbete som administratören genomför i 

fastighetsförvaltningssystemet, att lägga in installationer, koppla rutiner, åtgärder samt 

intervall för att automatisera genereringen av arbetsorderna, kan likställas med det som 

i processen framtagen av Wang et al. (2013) benämns ”set work order automation 

mechanism with FM input”.  Vidare kan det arbete teknikförvaltarna samt 

driftingenjörerna bedriver med att ta fram rutiner, åtgärder och intervall för 

återkommande tillsyn och skötsel samt myndighetskontroller, jämföras med den del av 

processen som Wang et al. (2013) benämner ”gather guidelines, standards, and other 

relevant published information”. Både i processen som studerats i detta arbete och i den 

som studerats av Wang et al. (2013) faller arbetsordrar ut automatiskt, och arbetet utförs 

av driftpersonal. I båda processerna finns en beslutspunkt som infaller när arbetet 

genomförts, där driftpersonalen skall svara på om några problem identifierats vid 

utförande av arbetet. Utifrån svaret vid denna beslutspunkt skiljer sig fortskridandet av 

processerna. Precis som processen framtagen av Wang et al. (2013) kan således denna 

process delas in i tre huvudområden: införing av arbetsorder i system, utförande av 

arbetsorder, utförande av korrigerande arbetsorder. 

Processen som framkommit under intervjuerna är, tillskillnad från Wang et al. (2013), 

inte lika inriktad på uppdatering av arbetsordern i systemet. Arbetets status uppdateras 

inte i systemet under utförande. Respondenterna har inte heller beskrivit att 

arbetsordern arkiveras eller att en rapport genereras, vilket skiljer denna process från 

processen studerad av Wang et al. (2013).  

Den process som Shou et al. (2014) beskriver är mer övergripande än den process som 

framtagits i detta arbete, det finns dock vissa likheter. Processen beskriven av Shou 

(2014) som startar med insamling och sammanfattning av problem kan jämföras med 

huvuddelen utförande av korrigerande arbetsorder. Här startar delprocessen med att 

samla information om ett problem samt identifiera vem som skall utföra arbetet. I likhet 

med Shou et al. (2014) behöver här en del frågor beaktas, vem som genomför arbetet, 

omfattning av problem, etcetera.  
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Då processen framtagen av Wang et al. (2013) har stora likheter med den process som 

framtagits i detta arbete kan man ana att arbetet med tillsyn och skötsel inom offentlig 

fastighetsförvaltning genomförs på liknande sätt. Att det även finns vissa likheter med 

processen framtagen av Shou (2014) visar på att vissa moment i fastighetsförvaltning, 

oberoende av verksamhetsområde, har vissa likheter och gemensamma aktiviteter. 

Den väntetid som uppstår på grund av bristen i informationsöverföringen är enligt Shou 

et al. (2014) en icke värdefull aktivitet och bör därför elimineras. Genom att eliminera 

denna väntetid kan man således effektivisera processen. 

5.1.2 Frågeställning 2 
Intervjuerna om informationsbehov kan kopplas till det teoretiska ramverket om 

informationsbehov samt delvis till teorin om BIM och LOD.  

Under intervjuerna var de mest frekventa informationsbehoven placering, 

installationens komponenter samt fabrikat. Vidare nämndes även typ av installation, 

installationsår, gränsdragning, garantitid på installation, revision/tidigare genomfört 

arbete samt betjäning av flera av respondenterna. Wang et al. (2013) redovisar att 

förvaltningshistorik, placering på installationsritning, information såsom 

serienummer, start- och maximal användningstid samt kontaktuppgifter behövs för en 

effektiv förvaltning. Mycket av denna information stämmer väl överens med den 

information som frekvent nämnts i denna undersökning. Placering, eller som Wang et 

al. (2013) kallar placering på installationsritning, är det som nämnts mest frekvent i 

denna undersökning, sju av sju respondenter anser att det är nödvändig information för 

att kunna utföra tillsyn och skötsel. Serienummer, start- och maximal användningstid 

samt kontaktuppgifter till tillverkare anses av Wang et al. (2013) behövas för varje 

enskild installation, medan det i denna undersökning anses behövas för installationerna, 

men även för installationens komponenter. Sex av sju respondenter anser att 

information på komponentsnivå är nödvändig information. Förvaltningshistorik skulle 

kunna likställas med det som i denna undersökning benämns revision/tidigare 

genomfört arbete som tre av sju respondenter nämnt som behövlig information.  

Reddy (2012) skriver att drift och underhållspärm (manufacturer’s specific content for 

future operation and maintenance) samt tillverkarens specifikationer (owner’s manual) 

är viktig information, något som bara två av sju respondenter anser behövs. Samtidigt 

anser fem av sju respondenter i denna undersökning att fabrikat/leverantör är behövlig 

information, något som däremot inte nämns i det teoretiska ramverket. Även om vissa 

typer av information nämns mer frekvent behöver det nödvändigtvis inte betyda att den 

informationen har ett större värde än övrig information. Detta visar snarare på att 

informationen behövs av flera olika inblandade discipliner.  

För teknikförvaltarna anses den mest behövande informationen vara placering och 

fabrikat/leverantör, som båda teknikförvaltarna nämnt under intervjuer. Resultatet av 

genomförda intervjuer visar på en tydlig skillnad på hur mycket information man anser 

sig ha behov av. Teknikförvaltaren för el/tele och hissystem anser sig endast behöva 

fyra olika sorters information, medan teknikförvaltaren för styr- och reglerteknik anser 

att tio informationsområden behövs. Denna skillnad anses bero dels på personliga 

ambitioner samtidigt som mycket även anses beror på huruvida arbetet utförs av den 

egna organisationen eller av tredje part.  
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För gruppcheferna är information om placering och installationens komponenter mest 

behövd och nämns av samtliga respondenter med denna befattning. Vidare anser två av 

tre att information rörande fabrikat/leverantör samt garantitid på installation behövs. 

Spridningen mellan svarsfrekvensen är mer jämn bland gruppcheferna än hos 

teknikförvaltarna. Gruppchefen för länet har större informationsbehov än övriga 

gruppchefer, vilket kan bero på att reseavståndet mellan kontoret och 

förvaltningsobjekten är längre, och att informationsbrist medför stor tidsåtgång och 

långa bilresor.  

Administratören anser inte att informationskravet från fastighetsförvaltningssystemet 

är stort men administratören nämner sju informationsområden som behövs för att 

genomföra arbetet med tillsyn och skötsel i systemet, vilket i mängd inte avviker från 

mängden information nämnd av övriga respondenter. Administratören behöver, som 

majoriteten av resterande respondenter, information om installationens komponenter 

samt placering. Det är för administratören även viktigt med information om vad det är 

för typ av installation samt gränsdragning, information som ytterligare två av 

respondenterna anser behövlig. Utöver denna information behöver administratören 

information som endast nämnts av administratören eller en ytterligare respondent. 

Enligt driftingenjören är den mest behövda informationen vad installationen betjänar 

samt teknisk och dimensionerande data (se bilaga 4). Utöver teknisk och 

dimensionerande data är driftingenjören även ensam om att behöva leverantörens 

specifikationer. Detta anses bero på de arbetsuppgifter som innefattas i rollen som 

driftingenjör.  

Driftingenjören säger att olika information behövs vid olika tillfällen. Kasprzak et al. 

(2013) poängterar vikten av att ha rätt information vid rätt tillfälle för att få en effektiv 

förvaltning. Under flertalet intervjuer framhävdes en oro över att mängden information 

kopplad till en installation skulle bli för stor. Ett problem som finns idag är att de drift 

och underhållspärmar som lämnas över vid driftövertagande, speciellt tillverkarens 

specifikationer, innehåller för mycket och irrelevant information. Det är därför viktigt 

att bestämma LOD, alltså den mängd icke-grafisk information som kopplas till ett 

objekt (Volk et al. 2014).  

Under intervjuerna påpekas det även ett antal gånger att den information de anser sig 

behöva faktiskt i dagsläget finns. Problemet är att informationen många gånger inte är 

uppdaterad vilket innebär att förvaltningen har svårt att veta vilken information som 

stämmer och inte. Driftingenjören uttrycker: ”Det är ju det största problemet vi har … 

skulle de bara stämma skulle vi jubla och göra vågen” (Driftingenjör, personlig 

kommunikation, 19 mars 2018). Då en BIM-modell möjliggör informationshantering 

för hela byggnaden och kan kopplas till ett förvaltningssystem kan mängden icke 

uppdaterad information troligen minskas (Reddy, 2012).  

5.1.3 Frågeställning 3 
Empirin kring frågeställning 3 kan kopplas till det teoretiska ramverket för 

informationsbehov och BIM, men kan även sammanlänkas med kapitlet om processer 

inom förvaltning.  

En BIM-modell avsedd att användas inom förvaltning ska enligt BIM-konsult 1 utföras 

som operated eller as built, alltså LOD 500, något som Reddy (2012) anser att 

fastighetsförvaltningen ska kravställa i en leveransspecifikation. Precis som Svensk 
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Byggtjänst (2018) anser BIM-konsult 3 att informationen enklast knyts till objekten 

med hjälp av property sets. BIM-konsult 1 och 2 anser däremot att informationen ska 

lagras på objektsdatabaser eller -portaler. Dessa sätt att koppla och lagra 

informationsmängderna kan likställas med Svensk Byggtjänsts (2018) mening att 

informationen ska lagras centraliserat. Oavsett hur informationen lagras ser 

arbetsgången likadan ut; information kopplas till objekt och länkas sedan till 

fastighetsförvaltningssystemet, något som bekräftas av Reddy (2012). 

Genom att använda sig av sökbara databaser eller portaler, som BIM-konsult 1 och 2 

förespråkar, ökar möjligheten till att hitta rätt information vid rätt tillfälle, något som 

Kasprzak et al. (2013) anser är av stor vikt. 

Intervjupersonernas åsikter går isär när det gäller tvåvägskommunikation mellan 

modell och förvaltningssystemet. BIM-konsult 2 anser att tvåvägskommunikation 

mellan systemen är fördelaktigt, det förenklar arbetet och möjliggör att informationen 

hålls uppdaterad lättare. Även under intervjuerna med förvaltningspersonalen ansågs 

det vara positivt med tvåvägskommunikation. Däremot anser BIM-konsult 3 att det 

innebär en stor risk, att det inte är smart att en person går in och ändrar i informationen 

utan att förstå hur det kan påverka BIM-modellen. En lösning på detta skulle således 

kunna vara att utbilda förvaltningspersonalen i hur det fungerar för att de ska få större 

förståelse.  

Åsikterna går även isär när det gäller hur nödvändig grafisk information är. Både BIM-

konsult 2 och 3 anser att det viktiga inte är hur informationen förmedlas, grafiskt eller 

icke-grafiskt, medan BIM-konsult 1 föredrar att ha så mycket grafisk information som 

möjligt. Även här kan det således vara viktigt att förvaltningen kravställer vilken Level 

of Detail, nivå på grafisk information, samt LOD, nivå på icke-grafisk information 

(NATSPEC, 2013) man vill ha vid informationsleveransen.  

5.1.4 Frågeställning 4 
Empirin kring frågeställning 4 kan kopplas till det teoretiska ramverket för 

informationsbehov och BIM, men kan även sammanlänkas med kapitlet om processer 

inom förvaltning.  

Både Volk et al. (2014) och Thabet och Lucas (2017) skriver att man vid 

implementering av BIM bör analysera processerna inom fastighetsförvaltningen, något 

som även tas upp av BIM-konsult 1 och 2. Genom att analysera processerna och dess 

subprocesser kan informationsbehovet i samband med en förvaltningsaktivitet tas fram, 

antingen via interna utredningar eller med hjälp av AFF-standarder. Detta gör att man 

kan tillgodogöra sig rätt information vid rätt tillfälle, något som både Kasprzak et al. 

(2013) och BIM-konsulterna anser är av stor vikt. Det är således viktigt att 

förvaltningen kravställer nivå på grafisk information, Level of Detail, samt nivå på icke-

grafisk information, LOD (NATSPEC, 2013) man vill ha. 

BIM-konsult 3 menar att informationen sedan länkas till förvaltningssystemet. Thabet 

och Lucas (2017) föreslår att en implementeringsstrategi tas fram för att underlätta 

sammanlänkningen.  

För att kunna implementera BIM i en existerande byggnad som saknar digitalt 

underhåll, anser både BIM-konsult 2 och 3 att man ska börja med att inventera 

byggnaden och dess installationer. Reddy (2012) skriver att digitalt underlag eller BIM-
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modell kan skapas genom att laser-scanna byggnadens exteriör och interiör, inklusive 

installationer. BIM-konsult 2 menar även att informationen på de olika ”öarna” behöver 

gås igenom för att verifiera att informationen stämmer, innan man kopplar 

informationen till objekten och läser in dem i systemet. 

5.2 Frågeställning 1 
Hur ser processen kring tillsyn och skötsel ut inom teknisk fastighetsförvaltning på 

landstingsnivå? 

Resultatet på frågeställning 1 sammanfattas i en processkarta, se figur 8 nedan. 

Processen kring tillsyn och skötsel sker i flera led med många deltagande 

arbetsbefattningar; administratörer, tekniska förvaltare samt driftpersonal. I processen 

finns två beslutspunkter som leder till grenande led i fortskridandet beroende på utfall.  

I processkartan benämns teknikförvaltare som systemägare och det arbete som utförs 

av administratörer återfinns vid den första delen under förvaltningssystem. 

Information om en installation inkommer till den tekniska fastighetsförvaltningen. 

Innan installationen läggs in i systemet tar systemägarna/driftingenjörerna fram de 

åtgärder och intervall som ska kopplas till en rutin. Rutinen kopplas i sin tur till 

installationen. Installationen, tillsammans med sin rutin kopplad till en eller flera 

åtgärder, läggs in i systemet och vid utsatt tidsperiod faller en arbetsorder ut.  

När en arbetsorder faller ut plockas den av en drifttekniker som tillhör den arbetsgrupp 

som ska utföra arbetsordern. Arbetsorder beskriver åtgärden, som i sin tur beskriver den 

tillsyn och skötsel som ska genomföras. Driftteknikern genomför arbetet enligt åtgärden 

och uppstår det inga problem under arbetet stängs arbetsordern. Om driftteknikern anser 

att ändringar kring intervallet på tillsyn och skötsel ska ske, att de exempelvis inte ska 

falla ut lika ofta, återkopplas detta till systemägaren/driftingenjören för godkännande 

innan ändring sker. Godkänns ändringen korrigeras intervallet i 

fastighetsförvaltningssystemet. 

Om det uppstår eller upptäcks problem under driftteknikerns genomförande av 

arbetsordern, till exempel att branddörren inte sluter tätt, ska ett beslut om lösning 

fattas. Vid större problem kopplas systemägaren/driftingenjören in och beslutet om hur 

problemet ska lösas tas beroende på bland annat statistik kring installationen samt 

tidigare erfarenheter. En korrigerande arbetsorder eller ett större åtgärdsprojekt skapas 

kopplad till lösningen på problemet, och när denna arbetsorder är utförd uppdateras 

status och arbetsordern stängs. 
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Figur 8.    Processkarta över arbetet kring tillsyn och skötsel. 
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5.3 Frågeställning 2 
Vilken information behövs i anknytning till denna process, för att en teknisk 

fastighetsförvaltning skall kunna genomföras effektivt? 

Tabell 7 visar informationsbehovet som framkommit i empirin. Det framgår att 

informationen som behövs mest är placering: fastighet/plan/rum (7+6 stycken), 

information om installationens komponenter (6+6 stycken) och fabrikat/leverantör (5+5 

stycken). Vidare är även typ av installation (3+6 stycken), installationsår (3+4 stycken), 

garantitid på installation (3+2 stycken), betjäning (3+2 stycken), gränsdragning (3+1 

stycken) och revision/tidigare arbete (2+2 stycken) information som anses underlätta 

arbetet för många. 

Tabell 7.   Sammanfattande informationsmängd beroende på befattning. 
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denter: 

2 

Antal 

respon-

denter: 3 

Antal 

respon-

denter: 1 

Antal 

respon-

denter: 1 

Antal 

respon-

denter: 6 

Antal 

respon-

denter: 

7+6 

Placering: fastighet, 

våning, rum 
2 3 1 1 610 7+6 

Installationens 

komponenter1 
1 3 1 1 611 6+6 

Fabrikat/leverantör 2 2 1  512 5+5 

Typ av installation 1 1  1 613 3+6 

Installationsår 1 1 1  4 3+4 

Betjäning3 1 1 1  2 3+2 

Garantitid på 

installation (+ datum) 
1 2   214 3+2 

Gränsdragning2 1 1  1 1 3+1 

Installations-ID4 1   1 6 2+6 

Revision/tidigare 

genomfört arbete 
1 1   2 2+2 

Kontrollista/checklista  1  1  2 

Driftkort/ 

anläggnings-

beskrivning 
 1 1  

 

2 

Kontaktuppgifter  2    2 
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Informationsmängd 
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respon-

denter: 3 

Antal 
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denter: 1 
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denter: 6 

Antal 

respon-

denter: 

7+6 

Statistik5 1 1    2 

Flödesschema/ 

Anläggningens 

uppbyggnad 
 1 1  

 

2 

Teknisk data6   1  1 1+1 

Drift och 

underhållspärm 
 1   

 
1 

Tidsintervall på tillsyn 

och skötsel 

 1    1 

Typ av tillsyn och 

skötsel7 

 1    1 

Tillverkarens 

specifikationer 
  1  

 
1 

Om/när besiktning 

genomförts 
 1   

 
1 

Besiktningsintervall  1    1 

Mängd (för besiktning) 1     1 

Garantitid på 

komponenter 
 1    1 

Arbetsgrupp    1  1 

Dimensionerande data8   1   1 

Installationsbenämning9     6 0+6 

Förvaltningsobjekt     5 0+5 

Brandskyddsreglerat     5 0+5 

Besiktningspliktigat     5 0+5 

Antal     5 0+5 

System      1 0+1 

Avsäkring     1 0+1 

1 inklusive typ, modell, tillverkningsnummer, filtertyp, etcetera. 

2 vid inhyrd lokal, vad tillhör brukaren och vad tillhör fastighetsägaren. 
3 vad för sorts verksamhet, exempelvis operationssal, frys, renrum, forskning. 
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4 ”personnummer” på installationen. 
5 gäller i mesta del när en installation går sönder, exempelvis vad har gått sönder, hur 

mycket har gått sönder samt hur ofta den gått sönder. 
6 exempelvis effekter och injusterat värde.  

7 gäller för brand, där det finns månads-, kvartals- och årskontroller. 
8 exempelvis flöde och tryck. 
9 förklaring av installation, kan exempelvis vara ställverk, apparatskåp, etcetera. 
10Sammanslagning av kategorierna: byggnad, plan, rum, placering. 
11Avvikande benämning av kategorierna: modell.  
12Sammanslagning av kategorierna: fabrikat och leverantör. 
13Sammanslagning av kategorierna: typ, installationstyp, installation,  
14Sammaslagning av kategorierna: garantitid och garantidatum 

Att viss information behövs av flera personer gör inte automatiskt att informationen har 

ett större värde, informationsbehov som nämns av färre respondenter kan ha ett stort 

värde för arbetet. För att informationen skall ha ett värde krävs att den är tillförlitlig och 

uppdaterad.  

5.4 Frågeställning 3 
Hur kan man med BIM tillhandahålla denna information? 

Informationen kopplas till objekt i BIM-modellen, antingen med property sets, 

objektsdatabaser eller -portaler, och länkas in i fastighetsförvaltningssystemet. 

Huruvida det skall finnas tvåvägskommunikation mellan BIM-modellen och 

fastighetsförvaltningssystemet råder det delade meningar om, då det finns både fördelar 

och nackdelar. Detta är därför ett beslut som organisationen behöver överväga och 

beroende på beslut vidta nödvändiga åtgärder. 

5.5 Frågeställning 4 
Hur bör man gå tillväga för att lyckas med implementeringen av BIM inom 

fastighetsförvaltning? 

För att genomföra implementeringen av BIM i fastighetsförvaltning krävs en analys av 

processerna och dess informationsbehov, samt beslut om detaljeringsnivå på grafisk 

och icke-grafisk information (Level of Detail och LOD). Figur 9 visar 

tillvägagångssättet för implementering av BIM inom förvaltning.  

 

Figur 9.  Föreslaget tillvägagångssätt för implementering av BIM inom 

fastighetsförvaltning. 

5.6 Koppling till målet 
Målet med examensarbetet är att underlätta implementeringen av BIM inom den 

offentliga tekniska fastighetsförvaltningen.  
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Frågeställningarna har bidragit till att uppnå målet genom att följa det tillvägagångssätt 

som en förvaltningsorganisation bör använda för att åstadkomma en lyckad 

implementering av BIM i verksamheten.  

Frågeställning 1, Hur ser processen kring tillsyn och skötsel ut inom teknisk 

fastighetsförvaltning på landstingsnivå?, visar hur en process inom offentlig teknisk 

fastighetsförvaltning ser ut och vilka delmoment som ingår. Frågeställning 2, Vilken 

information behövs i anknytning till denna process, för att en teknisk 

fastighetsförvaltning skall kunna genomföras effektivt?, visar på informationsbehoven 

kopplat till delmoment i processen, beroende på ansvarsområden. Frågeställning 3, Hur 

kan man med BIM tillhandahålla denna information?, visar på hur informationen som 

behövs i fastighetsförvaltningen kan tillhandahållas med en BIM-modell samt hur 

denna information ska presenteras för fastighetsförvaltningen. Frågeställning 4, Hur 

bör man gå tillväga för att lyckas med implementeringen av BIM inom 

fastighetsförvaltning?, visar hur man bör gå tillväga för att lyckas med 

implementeringen av BIM inom förvaltningen. Då strategin är en fallstudie kan det 

antas att processen och informationsbehovet är delvis överförbart till liknande 

offentliga fastighetsförvaltningsorganisationen.
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6 Diskussion och slutsatser 
Nedan presenteras och diskuteras studiens resultat, metod och begränsningar. Vidare 

presenteras slutsatser och förslag på vidare forskning. 

6.1 Resultatdiskussion 
Frågeställningarna som ställts i denna studie anses relevanta och korrekta för att uppnå 

målet. Frågeställningarna bygger på varandra och fungerar i växelverkan. 

Frågeställning 1 gav en större förståelse för hur fastighetsförvaltning fungerar samt hur 

processen tillsyn och skötsel ser ut. Vidare anses frågeställning 2 vara relevant för att 

få klarhet i vilken informationsmängd som anses behövas för att kunna genomföra 

tillsyn och skötsel. Informationsmängden är nyckelfaktorn vid implementering av BIM 

och gjorde det möjligt att undersöka hur man kan digitalisera förvaltningen och 

implementera BIM. Frågeställning 3 avslutar växelverkan och bidrar till att målet 

uppnås. Frågeställning 4 ingår inte i växelverkan men bidrar genom att visa på ett 

tillvägagångssätt för att åstadkomma en lyckad implementering av BIM inom 

fastighetsförvaltning. Sättet som denna studie är genomförd på följer även den första 

delen av implementering av BIM inom fastighetsförvaltning. 

Då respondenterna har varierande befattning, vilket gör att studien täcker in stora delar 

av fastighetsförvaltningen, anses resultatet i denna studie vara trovärdigt. Vidare har 

olika insamlingsmetoder använts; litteraturstudie, dokumentanalys, observationer samt 

intervjuer, vilket ökar trovärdigheten genom triangulering. Intervjufrågorna var 

utformade för att kunna besvara frågeställningarna. Under intervjuerna deltog båda 

författarna och svaren spelades in, för att sedan transkriberas och sammanfattas. 

Sammanfattningen skickades till respektive respondent för ökad reliabilitet, där de 

flesta återkom, antingen med eller utan tilläggande kommentarer eller ändringar. 

Resultaten från de olika insamlingsmetoderna; observationer, dokumentanalys samt 

intervjuer, är likvärdiga. De kan även tydligt kopplas till det teoretiska ramverket. Det 

teoretiska ramverket, dokumentanalysen samt intervjuerna angående 

informationsmängd skiljer sig mellan författarna/respondenterna. Att viss information 

framförs oftare än annan, visar på variationen inom en fastighetsförvaltning. Som 

framhävs av BIM-konsult 1 behövs exempelvis inte installationsår för en gräsmatta, 

medan det är av stor betydelse för ett ventilationsaggregat.  

Större generaliserbarhet och omfattning hade kunnat erhållas genom att intervjua fler 

personer, främst gällande frågeställning 2 och 3. Resultatet för frågeställning 2 hade 

eventuellt gynnats av att intervjuer med fler än en person per yrkeskategori genomförts, 

exempelvis en teknikförvaltare och drifttekniker för varje tekniskt förvaltningsområde. 

Vidare kunde fler intervjuer kring implementeringen av BIM inom förvaltning ha 

bidragit till ett mer nyanserat resultat.  

6.2 Metoddiskussion 
Metoder för datainsamling inkluderar observationer, dokumentanalys, litteraturstudie 

och intervjuer. 

Frågeställning 1 besvaras med hjälp av litteraturstudie, observationer och intervjuer, 

vilket har gett ett välgrundat svar. Litteraturstudien bidrar med att kartlägga 

forskningsläget medan intervjuerna ger den huvudsakliga konkreta bilden av processen 

tillsyn och skötsel. Observationerna har kompletterat intervjuerna med insikt i arbetet 
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med tillsyn och skötsel i fastighetsförvaltningssystemet. Informationsbehovet, 

frågeställning 2, har kartlagts genom litteraturstudie, dokumentanalys samt intervjuer 

med respondenter i olika befattningar, från olika tekniska förvaltningsområden, på 

samarbetsföretaget. Metoderna har kompletterat varandra och gett ett bredare empiriskt 

underlag. Resultatet kan stärkas ytterligare om fler respondenter intervjuas, eventuellt 

även respondenter från andra förvaltningsorganisationer. Frågeställning 3 och 4 

besvarades med hjälp av litteraturstudie samt intervjuer med BIM-konsulter som 

samtliga har anknytning till BIM inom förvaltning.  

Kvalitativa semistrukturerade intervjuer fungerade bra för att besvara 

frågeställningarna och uppnå målet då de gett en djupare förståelse. Intervjuerna har 

mestadels genomförts enligt plan. Under intervjuerna gällande processen var en teknisk 

förvaltare tvungen att ställa in på grund av personliga skäl. Vidare kunde inte intervjun 

med BIM-konsult 1 slutföras vid första tillfället och samtliga försök till kompletterande 

intervjuer misslyckades på grund av personliga skäl hos BIM-konsult 1. Resultaten 

anses trovärdiga men ytterligare intervjuer med BIM-konsulter och anställda i 

fastighetsförvaltningen kan öka säkerheten i resultaten och stärka empirin. Med 

respondenter från endast ett antal av de tekniska förvaltningsområdena och de olika 

befattningarna är det svårt att få en heltäckande bild av informationsbehovet, då 

variationer kan bero på personliga inställningar. För att få ett bredare underlag kan 

ytterligare intervjuer, mer omfattande dokumentanalys eller enkäter genomföras. 

Kvalitativa intervjuer anses dock vara den bästa metoden för att få ett nyanserat svar. 

6.3 Begränsningar 
Arbetet avgränsades till att inte beakta de ekonomiska aspekterna med implementering 

av BIM i fastighetsförvaltning. Detta påverkar arbetet då den ekonomiska aspekten har 

stor betydelse för om en organisation genomför en satsning på ny teknik, såsom BIM. 

Vilken effektivisering av arbetet som den nya tekniken medför, och därmed vilka 

besparingar som kan följa, är också en viktig aspekt när en organisation tar beslut om 

implementering av ny teknik. Arbetet visar att BIM kan tillhandahålla det 

informationsbehov som finns i anknytning till processen tillsyn och skötsel med större 

säkerhet i informationen och lättare överföring till fastighetsförvaltningssystemet. Detta 

medför en effektivisering av processen samt en besparing. Det återstår dock att 

undersöka huruvida denna besparing överstiger investeringskostnaden och därmed gör 

investeringen i BIM lönsam. 

Studien avgränsas till att endast ta hänsyn till offentlig teknisk fastighetsförvaltning på 

landstingsnivå samt processen tillsyn och skötsel, vilket medför att ytterligare 

informationsbehov och sätt att implementera BIM kan finnas inom andra processer och 

områden inom fastighetsförvaltning. Detta kan undersökas vidare. Slutligen 

avgränsades studien till att inte beakta de tekniska aspekterna av implementeringen av 

BIM. När en förvaltningsorganisation undersökt de egna processerna och 

informationsbehoven kan olika tekniska alternativ för implementering av BIM i 

organisationen genomföras. 

Resultatet på frågeställning 1, om processen tillsyn och skötsel, kan inte generaliseras 

till hela fastighetsförvaltningsbranschen och är endast tillämpbart för ett specifikt fall. 

Den anses dock troligt att fler offentliga fastighetsförvaltningsorganisationer arbetar på 

liknande sätt och att det därför går att dra vissa paralleller. 
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Resultatet på frågeställning 2 anses generellt giltig men ej komplett för offentliga 

fastighetsförvaltningsorganisationer. Ett urval av respondenter har intervjuats samt att 

ett urval av vetenskapliga artiklar lästs vilket medfört att det inte går att garantera att 

samtliga informationsbehov framkommit. Respondenternas personliga åsikter och 

arbetsområden kan påverka det upplevda informationsbehovet. 

Resultatet på frågeställning 3 anses även det generellt giltigt men ej komplett avseende 

tillhandahållande av förvaltningsinformation med BIM då endast ett urval av BIM-

konsulter involverade i BIM och fastighetsförvaltning intervjuats. 

Resultatet på frågeställning 4 anses generellt giltigt då implementeringen av BIM inom 

fastighetsförvaltning ser likadan ut oberoende typ av process.  

6.4 Slutsatser och rekommendationer 
Denna studie visar på goda möjligheter att använda BIM för att tillhandahålla och öka 

tillförlitligheten på den information som behövs i en fastighetsförvaltningsorganisation. 

Förvaltningsskedet står för den största delen av byggnadens kostnad under livscykeln 

och påverkas negativt av bristen på informationsöverföring, då informationen är 

grundläggande för effektiviteten. Det finns därför anledning att undersöka detta vidare.  

Denna undersökning bidrar till att lösa problemet med höga förvaltningskostnader och 

brist på informationsöverföring mellan de olika byggfaserna genom att kartlägga en 

möjlig effektivisering. Resultatet kan ligga till grund för vidare arbete och forskning 

kring BIM inom fastighetsförvaltning, men även användas som ett tillvägagångssätt för 

förvaltningsorganisationer som vill påbörja implementeringen av BIM. 

Rekommendationer av detta arbete inkluderar: 

• Vid implementering av BIM inom fastighetsförvaltning är det viktigt att 

kartlägga processerna och informationsbehoven i organisationen, för att 

undvika överväldigande informationsmängder samt säkerställa att viktig 

information finns tillgänglig.  

• Implementering bör ske i anknytning till nybyggnation eller ombyggnation. 

Slutsatser av detta arbete inkluderar: 

• Det finns likheter i arbetet med tillsyn och skötsel inom offentlig 

fastighetsförvaltning och vissa aktiviteter inom fastighetsförvaltningen som är 

gemensamma, oberoende av verksamhetsområde. 

• Informationsmängden som behövs för arbete med tillsyn och skötsel skiljer sig 

mellan olika tekniska områden samt vart i processen den används. Det finns 

dock generell information som används av alla inblandade. 

• BIM kan tillhandahålla den informationsmängd som fastighetsförvaltningen 

behöver för att utföra sitt arbete, och därmed effektivisera förvaltningen. Det 

viktigaste vid implementeringen är att skapa objekt att koppla informationen 

till, antingen via property sets eller databaser och portaler. 

6.5 Förslag till vidare forskning 
Denna studie har visat möjligheter med BIM som informationsbas inom offentlig 

fastighetsförvaltning. Studien har dock inte beaktat den ekonomiska aspekten av 
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implementeringen. Nästa steg borde därför vara en undersökning av de ekonomiska 

aspekter som implementeringen medför, det vill säga investeringskostnader och 

besparingar, för att avgöra lönsamheten. Det bör även undersökas vilka tidsbesparingar 

BIM kan medföra. 

I rapporten har endast teknisk fastighetsförvaltning och processen tillsyn och skötsel 

undersökts men ytterligare processer och delar av förvaltningen bör kartläggas för att 

täcka in förvaltningens totala informationsbehov. För branschen och forskningsvärlden 

kan det även vara intressant att undersöka fördelar och nackdelar med 

tvåvägskommunikation mellan BIM-modellen och fastighetsförvaltningssystemet.  

För samarbetsföretaget är nästa steg ytterligare kartläggning av processer och 

informationsbehov inom verksamheten, samt kravställning av det informationsbehov 

som framkommit och att BIM-modeller ska levereras i kommande projekt.
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Figurförteckning  
Figur 1.  Rapportens disposition. 

Figur 2.  Koppling mellan val av metod för datainsamling och frågeställningar. 

Figur 3.  Koppling mellan frågeställningar och teori. 

Figur 4.  Maintenance activities (Swedish Standards Institute, 2017). Olika typer av 

aktiviteter inom fastighetsförvaltning, där den vänstra delen (aktuell för 

denna undersökning) redovisar aktiviteter tillhörande planerat underhåll, 

såsom felsökning, kontroll av status samt förebyggande rutinunderhåll. 

Figur 5.  Organisationsskiss för Fastighet och service Region Uppsala (T. Eriksson, 

personlig kommunikation, 7 mars, 2018) 

Figur 6.  Process i sex steg för modellbaserad fastighetsdata (Thabet & Lucas, 

2017). 

Figur 7.  Skillnaden mellan Level of Detail och LOD, där den övre delen av figuren 

visar den grafiska Level of Detail och den undre den icke-grafiska LOD. 

(NATSPEC, 2013). 

Figur 8.        Processkarta över arbetet kring tillsyn och skötsel. 

Figur 9.        Föreslaget tillvägagångssätt för implementering av bim inom  

fastighetsförvaltning. 
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frågeställning 3 genom varaktighet, tid och plats. 

Tabell 7.   Sammanfattande informationsmängd beroende på befattning. 
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Bilaga 1: Intervjufrågor angående processen tillsyn och skötsel 

Bilaga 1: Intervjufrågor angående processen tillsyn och skötsel 
 

Befattning: 
Tid med befattning: 
 

1. Vart/vilken del är du i denna process? 
 

2. Beskriv din del av processen. 
 

3. Hur knyter den an till förekommande och nästkommande del av processen? 
 

4. Skiljer sig din del av processen mycket mellan olika sorters fastigheter? 



Bilaga 2: Sammanfattning av intervjuer kring processen tillsyn och skötsel 

Bilaga 2: Sammanfattning av intervjuer kring processen tillsyn 
och skötsel 
 

Befattning:  Administratör (5 år) 
 Teknik chef (3,5 år) 
 Enhetschef (2,5 år) 

Det finns ingen riktig process kring installationer, tillsyn och skötsel. Det finns många 
installationer från tidigare som kommit främst för att vi (Region Uppsala) har byggt nytt eller 
tagit över hus. Informationen om nya installationer kommer idag från drifttekniker eller 
gruppchefer (muntligt/via mejl) men det är oklart hur denna information kommer till dem 
samt hur den kommer till Fastighet och service (teknikavdelningen). En del av installationerna 
kommer efter inventeringar efter genomförda projekt. Om det kommer information från 
drifttekniker om att installationer ska tas bort dubbelkollas detta med teknikförvaltarna. Det är 
sällan det kommer information om nya installationer från teknikförvaltarna och historiskt vet 
man inte riktigt var denna information fångades upp, troligen från drift och skötselpärmar av 
Anki. Informationen om installationer borde komma från projekten (I Excel-lista) då 
teknikförvaltarna inte vet vad det blir för produkter, de får endast ställa funktionskrav. Idag 
levereras drift och skötselpärmarna till teknik via teknisk chef, på cykel, till Kim på driften. 
Kim lägger troligen inte in någon information i Landlord (IWMS) utan registrerar att pärm 
mottagits och vart den placeras.  

Man arbetar för att ta fram en kravlista på vilka installationer man vill ha information om och 
vilken information man vill ha (fabrikat, installations år, ev. garantitid, osv). Det är inte 
intressant med för detaljerad information på individnivå för alla delar i alla system utan det 
pågår även ett arbete med att ta fram listor på vilken nivå det skall finnas information 
(huvudinstallation + X-antal underinstallationer kopplad till huvudinstallationen) för de olika 
områdena, mycket av det man gör tillsyn och skötsel på ligger högt upp i installations-
hierarkin. I de tekniska anvisningarna ska namngivningssätt finnas angivet, det skall även 
vara angivet vilka av installationerna som det skall finnas mer information (även i vilken 
hierarkiska ordning). Här är det viktigt att någon kontrollerar att den information man får 
stämmer med det man kravställt och inte endast att man mottagit en lista. Man ska sedan 
kunna veta vilken rutin man ska koppla till installationen och hur ofta denna ska falla ut.  

När installationerna lagts in i Landlord (IWMS), med varierande mängd information, kopplas 
en rutin till dem (exempelvis kontroll av apparatskåp). På varje rutin kopplas sedan åtgärder 
(ett varierande antal) som kan ha olika intervall. På den arbetsorder som faller ut i enlighet 
med åtgärden står det vad som skall göras, det arbetas nu för att det ska stå steg för steg vad 
som ska genomföras istället för att det ska hänvisas till en checklista. Man bestämmer även 
vilken arbetsgrupp på driften som ska utföra åtgärden/kontrollen. Det arbetas med att arbeta in 
en app (Pocketlord) där man väntar på funktionen ”rutintillfälle” för att kunna ha arbetsordern 
och interaktivt bocka av det kontroller som genomförts och godkänts eller lägga in åtgärder.  

Åtgärderna och hur ofta de faller ut beror dels på myndighetskrav men även på 
rekommendationer av leverantörer och egna bedömningar av drifttekniker, driftingenjörer och 
teknikförvaltare. Från början sätter teknikförvaltarna och driftingenjörerna (finns endast i 
VVS och El) intervallen sedan kan drifttekniker komma med förfrågan om att de ska 
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genomföras oftare/mer sällan, detta dubbelkollas då med teknikförvaltarna. Det är vanligast 
att rutiner korrigeras så att kontroller genomförs oftare. 

Ungefärlig process: Information om installation in (projekt förhoppningsvis, alt. 
dokumentation, nuläge ofta drift)  inläsning av installationer i Landlord (IWMS) 
(administrationen) + koppling av åtgärder och rutiner till dessa (rutiner, vad, och intervall 
kommer från teknikförvaltarna)  Arbetsorder faller ut och utförs av driften, vid mindre 
fel/åtgärder gör driftteknikerna en ny arbetsorder  Kommentarer från driften om 
ökning/minskning av intervall eller tillkommande/borttagna installationer (till 
Administrationen/driftingenjörer)  återkoppling till teknikförvaltare om okej att ändra/lägga 
till/ta bort (Administration)  eventuell ändring i systemet (Administration) 
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Befattning: Teknikförvaltare, VVS för sprinkler, kyla och ventilation (1 år) 

 

Som det är nu finns det ingen riktig process gällande installationer, tillsyn och skötsel. Idag 
levereras fysiska drift- och skötselpärmar (+ USB-minne) som sedan ställs på hyllor i arkivet. 
Dessa pärmar används inte aktivt av de teknikförvaltarna, dock kanske mer av driften. Dessa 
pärmar kommer lätt bort och det samma gäller USB-minnet. Det står i de tekniska 
förvaltarnas styrande dokument hur dessa drift- och skötselpärmarna skall utformas. 

När en ny byggnad tas över genomförs en samordnad prövning. Sedan görs ett 
driftövertagande då fastighet och service övertar driften av byggnaden, här medverkar oftast 
driften och ibland den tekniska förvaltaren. De tekniska förvaltarna deltar även vid 
garantibesiktningen och förbesiktningar. Efter det är teknikförvaltarna inte inblandade så 
mycket innan det uppstår problem, något behöver bytas ut eller då ett system inte fungerar. De 
åtgärder som genomförs blir mer akuta åtgärder då mycket underhåll är eftersatt och 
byggnaderna börjar bli gamla, här styr även budgeten en del. Teknikförvaltaren för VVS/kyla 
anser att det skulle vara bra om de kunde få vara med lite mer från början av projekten och få 
information om vad som är tänkt angående komponenter samt att driften kunde få information 
om driften av installationerna tidigare. Denna information skulle även kunna underlätta 
planeringen av underhåll. 

Processen kring installationer tillsyn och skötsel är för teknikförvaltarens del lika oavsett 
byggnad då myndighetskontrollerna är väldigt standardiserade. För vissa HEPA-filter 
rapporteras dock kontrollerna till vårdhygien och fastighetsförvaltarna. 

Teknikförvaltarna har hand om myndighetsbesiktningar, de återkommande 
åtgärderna/tillsynen. De bestämmer intervallen på dessa åtgärder/besiktningar/tillsyn. 
Myndighetskraven kommer från BBR, AFF, SBF etcetera sedan har även Vårdhygien-krav. 
Teknikförvaltningen förser administrationen med intervall på myndighetsbesiktningar eller 
andra återkommande tillsyn och installationerna förs in i Landlord (IWMS) via Excel-listor 
som fylls i av projektet. 

Teknikförvaltaren för VVS/kyla anser att det vore smidigt att kunna gå in i ritningen och 
kontrollera saker där, istället för att behöva hålla koll på alla de program som behövs i 
nuläget; Landlord (IWMS), Masterportal etcetera. Systemen är smarta men blir osmarta då de 
inte fungerar tillsammans. Han anser även att det är ett stort glapp mellan färdigställandet av 
en byggnad/ett projekt och driften. 
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Befattning: Biträdande driftchef (2 år) 

 

Processen kring installationer, tillsyn och skötsel finns i nuläget inte. De senaste åren har det 
arbetats med att ta fram vad det är Fastighet och service egentligen vill ha för att slippa 
inventera, i vilken ordning och hur vi (driften?) ska göra. Dels så är det ju det som redan finns 
i husen och sedan hur vi ska bemöta det som kommer i projekt. Inventering av installationer 
pågår och genom att göra det och lägga upp arbetet så ändrar vi arbetssätt. Vi går från att ha 
fått arbetsorder med hänvisning till en checklista till att få ett rutintillfälle i en app (Landlord 
(IWMS) i app variant, Pocketlord) med ordagrann beskrivning av vad som skall genomföras 
och interaktivt kunna bocka av det som är godkänt eller kommentera avvikelser. Här har det 
varit problem med utvecklingen av Landlord (IWMS). Om det är en mindre anmärkning 
skapar teknikerna en arbetsorder på felet. En sådan mindre anmärkning behöver inte gå via 
administratören och teknikförvaltarna men har en större ändring ägt rum bör det gå denna väg 
(Drift --> Administration --> Teknikförvaltarna). En förbättring skulle kunna vara att 
involvera teknikförvaltarna mer, se till att det är naturligt för teknikerna att föra en dialog med 
teknikförvaltarna. Det skulle behöva tydliggöras roller, då det inte finns driftingenjörer i alla 
fack. 

Det är viktigt dels att man följer de tekniska anvisningarna på installationerna men även att 
installationerna namnges korrekt så att de kommer in rätt i systemet. Namngivningslistor skall 
komma med komplett information och i ett sånt format att det kan läsas in i Landlord 
(IWMS). I Landlord (IWMS)kopplas sedan vad som skall göras och när till installationen. För 
biträdande driftchefen har namnet ingen större betydelse, men det är viktigt att det görs på 
samma sätt, exempelvis att det ska vara byggnad, plan, rum. Leverantörerna har 
skötselanvisningar men de stämmer inte alltid in i hur vi (driften) gör. Två likadana 
ventilationsaggregat kan hamna på helt olika ställen med helt olika krav, exempelvis i ett 
kontorshus och i en operationssal. Dessa kommer då servas olika då de är olika viktiga för 
oss. Det kommer således alltid krävas någon form av handpåläggning, angående vad som ska 
göra och när. 

Den del av processen den biträdande driftchefen är mest delaktig i är arbetet kring ändringen 
av arbetssättet, att gå från papper och penna till ett digitalt arbetssätt. Här har man arbetat med 
att gå från klump-order till order på installationsnivå. Det är även viktigt att det blir ordning 
och reda, att det är lika på alla hus, alla typer av installationer. Arbetet har börjat med 
myndighetskrav och Brand då de haft en konsult som inventerat brandinstallationerna. 

Vid övertagande av en byggnad genomförs en driftgenomgång, denna har samma 
instruktioner i projekthandbok oavsett storlek, och en besiktning. Vid dessa har driften 
personal på plats. En förbättring vi håller på med är vid driftövertaget, före slutbesiktningen 
görs en driftkontroll som driften håller i. Det finns även en samordnad provning i projektdelen 
där man samkör olika delar. 

Efter godkänd besiktning och avslutat projekt levereras dokumentation till 
dokumentationsavdelningen, både i pärm och digitalt. När dokumentation granskat dessa 
levereras de till driften. Här har det gått fel många gånger, det finns projekt där det aldrig 
funnits dokumentation. Det skulle behövas en granskning av dokumentationen för kontroll av 
den mot verkligheten. Kim får pärmarna från dokumentation och registrerar att den är 
mottagen och vart i arkivet den placeras, hon har ingen koll på om en pärm utelämnats utan 
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noterar endast mottagna. I den bästa av världar skulle dokumentationen passera en tredje 
person, med tekniskt kunnande, som kontrollerar att allt är korrekt innan det landar hos Kim 
på driften. Det är viktigt att skilja på beställarsida och utförarsida. Det finns 
förbättringspotential kring hur informationen kommer till Fastighet och service, i projekt. 

Driftteknikernas arbete börjar med att de hämtar ut en arbetsorder och sedan utför arbetet. Ca 
47 % av tiden läggs på tillsyn och skötsel (arbete som kan planeras) resten läggs på 
överraskningar (saker som gått sönder, projekt). Man skulle vilja kunna planera 70 - 80 % av 
det dagliga arbetet och man hoppas kunna förbättra procentandelen med det nya arbetssättet. 
När man kan se hur många arbetsordrar som faller ut vecka för vecka kan man börja skjuta på 
arbeten och se till att få en jämnare fördelning. 

Organisatoriskt äger teknikförvaltarna de tekniska installationerna, de ska tala om vad driften 
ska göra på dessa installationer, sedan är det driftingenjörerna och gruppcheferna som talar 
om när detta ska genomföras. Om arbeten ska skjutas i Landlord (IWMS) är det 
administratören eller driftingenjörerna som har rätt att göra detta. Har det kommit till en ny 
installation eller om man har hört att det kommer nya krav på någonting, då måste 
teknikförvaltarna vara med. 

Processen kring installationer, tillsyn och skötsel (i ett grovt perspektiv) ser för driftteknikerna 
lika ut oberoende av installation, hus, etcetera. Installationen ska döpas på samma sätt, 
Fastighet och service ska ha in samma data och det ska in i systemet på samma sätt. 

 



Bilaga 3: Intervjufrågor angående informationsbehov 

Bilaga 3: Intervjufrågor angående informationsbehov 
 
Teknikförvaltare 
 
Befattning: 
Tid med denna författning: 
Disciplin: 
 

1. Vilken information, om installationen, behöver du för att kunna bestämma åtgärder 
och intervall för tillsyn och skötsel? 

a. Vilken av denna information har du i dagsläget? 
b. Saknas det någon information? 

 
2. Vilken information behöver du för att kunna skapa en rutin på installationen? 

a. Vilken av denna information har du i dagsläget? 
b. Saknas det någon information? 

 
3. Vilken information behöver du för att kunna fatta beslut om större åtgärder vid fel? 

a. Vilken av denna information har du i dagsläget? 
b. Saknas det någon information? 

 
4. Finns det någon ytterligare information du skulle behöva/vilja ha för att kunna utföra 

ditt arbete, kopplat till tillsyn och skötsel? 
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Driftpersonal, gruppchef & driftingenjör 

Befattning: 
Tid med denna författning: 
Disciplin: 
 

1. Vilken information, om installationen, behöver du för att kunna genomföra arbete 
med tillsyn och skötsel? 

a. Vilken av denna information har du i dagsläget? 
b. Saknas det någon information? 

 
2. Vilken information behöver du för att kunna fatta beslut om åtgärder vid fel? 

a. Vilken av denna information har du i dagsläget? 
b. Saknas det någon information? 

 
3. Finns det någon ytterligare information du skulle behöva/vilja ha för att kunna utföra 

ditt arbete, kopplat till tillsyn och skötsel? 
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Administratör 

Befattning: 
Tid med denna författning: 
 

1. Vilken information, om installationen, behöver du när du för in installationen i 
fastighetsförvaltningssystemet? 

a. Vilken av denna information har du i dagsläget? 
b. Saknas det någon information? 

 
2. Vilken information behöver du för att kunna skapa en rutin på installationen? 

a. Vilken av denna information har du i dagsläget? 
b. Saknas det någon information? 

 
3. Finns det någon ytterligare information du skulle behöva/vilja ha för att kunna utföra 

ditt arbete, kopplat till tillsyn och skötsel? 
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Bilaga 4: Sammanfattning av intervjuer kring 
informationsbehov 

Befattning: Teknisk förvaltare el, tele samt hissystem (6 år) 

Det behövs ingen information om installationen för att kunna bestämma vilka myndighetskrav 
som ska kopplas till denna då myndighetskraven per definition följer någon form av standard 
eller något system. Dessutom har leverantörerna satt in produkter som ska uppfylla dessa krav, 
det finns således inga preferenser på produktnivå. När det kommer till krav som har varit 
myndighetsbetonade tidigare vill man veta vad dessa krav varit vid när 
systemet/utrymmet/installationen installerades för att kunna kontrollera dessa, speciellt om de 
omdefinierats som standarder istället. Standarder medför över lag mer arbete. 

Information på komponentnivå är helt ointressant då komponenterna byts ut och det inte finns 
någon avsikt att hålla denna information uppdaterad. 

För att kunna ta beslut om åtgärder när det har uppstått ett fel/problem vill teknikförvaltaren ha 
statistik, vad har gått sönder, hur mycket av det har gått söner och hur ofta går det sönder. 
Statistiken behöver inte innehålla alla underhåll som har genomförts på installationen sedan 
den installerades, det intressanta är hur många gånger den gått sönder. Det skulle även vara 
önskvärt om det dök upp en flagga om en installation gått sönder x-antal gånger. Det kan vara 
intressant med information om vart (miljö) installationen/apparaten sitter för att skapa prisbild 
men den informationen behöver inte vara med i statistiken. 

Det behövs ingen information om fabrikat, typer och datum när installationen installerats. 
Exempel i belysningsanläggning vet man inte vilket drivdon det sitter i alla armaturer utan 
endast att det finns ett tekniskt krav på dem, teknikförvaltaren ”skiter fullständigt i vad det är 
för nånting som sitter i dem”. Teknikförvaltaren vill bli underrättad när ett stort fel inträffat, 
innan dess är det bara ett underhåll. 

I sitt vardagliga arbete skulle teknikförvaltaren uppskatta att ha information om 
systemleverantörernas produktionstider, för att vete när det inte längre går att få tag på 
reservdelar. Denna information behövs på brandlarm eller kallelsesignalsystem. 

När det gäller hissar är information om vad som sitter (fabrikat?) och vart den sitter intressant. 
Här saknas det en hel del information, man vet inte hur många hissar och portar man har. På 
allt som ska besiktas skulle man vilja ha mängd och placering ur systemet, för att kunna bifoga 
den informationen till besiktningsmän. 
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Befattning: Gruppchef drift, länet (6,5 år) 

För att kunna utföra arbetet med tillsyn och skötsel effektivt när man får en arbetsorder krävs 
information om; placering, rumsnummer, fabrikat, om det är besiktat (exempelvis OVK-
besiktat), vid vilken tidpunkt det är besiktat, besiktningsintervall (gäller allt som besiktas) och 
om man tar ett luftbehandlingsaggregat som exempel även; typ/storlek, filtertyp, antal filter, 
filterstorlek, fläktar, spjäll. Det behövs även information om garantitider på delarna, kan vara 
delar i systemet som har olika installationsår och därmed olika garantitider. Information om 
gränsdragning vid inhyrd lokal, vad som är brukarens eller vad som är fastighetsägaren ansvar, 
skulle underlätta arbetet. 

När det gäller kyla hade det varit bra med information om den årliga kontrollen (datum då den 
genomförts) och besiktningar, då detta på länet genomförs av ett annat företag. 

I dagsläget är det mycket av denna information som saknas, det står på arbetsordern vad 
installationen sitter i för hus, ibland även rumsnummer men resterande information saknas. Det 
skulle vara bra att få den informationen i arbetsordern för att effektivisera arbetet. 

Det gruppchefen anser är viktigast av denna information är garantitid, gränsdragning, vad det 
är för grejer samt om det har blivit bytta. Utan denna information behöver teknikerna åka ut en 
extra gång för att kontrollera vad det är för exempelvis fabrikat/filter innan de kan beställa det 
som behövs för att utföra arbetet. 

Griftchefen påpekar att det skulle vara bra att ha en länk till vart man kan hitta informationen 
om drift och skötsel med i arbetsordern, att bifoga all information till exempel från drift och 
skötselpärmarna i arbetsordern skulle bli för mycket. 

Om det uppstår ett problem, som de inte kan fixa själva, skulle det även vara bra att ha 
kontaktuppgifter (kontaktperson) till de som har serviceavtalet på de olika installationerna. I 
dagsläget står det ett telefonnummer man ska ring om det uppstår problem på själva 
installationen. Om ett fel upptäcks under en tillsyn och skötsel som ej kan fixas av teknikern 
som hittade felet skall en tom arbetsorder på det upptäckta felet skickas till driftcentralen så att 
de kan placera ordern på rätt arbetsgrupp. 

Gruppchefen upplever att han saknar information om garantitider och gränsdragning i inhyrda 
lokaler. Det har börjat komma information om garantitider men då ligger det på nivån om det 
finns garantier i huset vilket gör att de ofta glöms bort, informationen behöver komma ner på 
installationsnivå. 

  



Bilaga 4: Sammanfattning av intervjuer kring informationsbehov 

Befattning: Driftingenjör VVS (4 år) 

Som driftingenjör behövs information i många olika skeden, dels när man ska hjälpa 
driftteknikerna vid fel men även när man tar fram skötselbeskrivningar och intervall. Om det 
har uppstått ett fel och man behöver byta delar så är det intressant med grunddata, det vill säga 
information om; fabrikat, vad det är för komponent, namn på komponent, komponentnummer, 
typ, installationsår, placering, el-data, effekter samt injusterat värde i den punkten (då det finns 
injusteringskomponenter). När skötselbeskrivningar och intervall skall tas fram är det 
intressant med information om; tillverkarnas specifikationer, flöden, effekt samt betjäning 
(exempelvis operationssal, konferensrum, etcetera). Driftingenjören påpekar att det är viktigt 
att få med betjäningen, eftersom att man då kan sätter nivån på intervallen av tillsynen och 
skötseln. Den information som följer med drift och skötselpärmarna, speciellt tillverkarnas 
specifikationer, består till stor del av information som i det dagliga arbetet inte använd, 
exempelvis 20 sidor om hur komponenten fungerar alla 38 modeller. Här använder sig 
driftteknikern av det han vet är viktigt för att kunna formulera checklistorna på vad som skall 
genomföra vid tillsyn och skötsel, skulle man utföra allt som tillverkarna rekommenderar skulle 
det behövas en hel stab till med folk. Den information som är intressant ur detta är; de tekniska 
egenskaperna (som nämnda ovan) på komponentnivå, flödesscheman (hur är anläggningen 
uppbyggd) samt driftkort (som beskriver anläggningens funktion). Flödesschemana och 
driftkorten har större betydelse när det skett ett större fel eller om någonting inte fungerar och 
man inte endast kan byta en komponent till en med samma egenskaper utan måste kolla mer 
ingående på det. 

Annan information som driftteknikern upplever skulle vara bra för att han ska kunna utföra sitt 
arbete på ett effektivt sätt är, utöver tekniska data som effekter, även dimensionerande data 
(flöden, tryck) på de olika beståndsdelarna i systemet, exempelvis växlar, rör i en pump, 
etcetera. All denna data finns i VVS-projektörens modeller, om dessa är upprättade på rätt sätt. 
Effektberäkningarna är av extra stort intresse då det är här det under åren sker stora 
förändringar, vid ombyggnationer och utökning av systemen. Det kopplas på lite mer 
ventilation här och var men ingen uppdaterar hur mycket mer effekt man plockar ut, hade man 
då denna information kan man ta fram flöde och tryck i den punkt man tittar på. Det skulle 
således vara intressant med lite mer media, det vill säga rören emellan komponenterna. 

Generellt idag så upplever man att man har mycket av denna informationen, man vet bara inte 
riktigt vart den finns. Problemet är oftast inte brist på data utan snarare ritningarnas och 
dokumentationens riktighet. Detta upplever driftingenjören som det absolut största problemet. 
Han påpekar att om bara informationen i systemet och på 2D-ritningarna skulle stämma så 
skulle de ”jubla och göra vågen”. 
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Befattning: Administratör (5 år) 

Processen ser bra ut, dock borde driftingenjörerna föras in på samma rad som systemägarna. I 
de discipliner där det finns ingenjörer samarbetar de med teknikförvaltarna för att ta fram 
rutiner, åtgärder och intervall. Det är också vanligt att ingenjörerna, i de discipliner där de finns, 
tar fram kontrollerna och kontrollistorna medans teknikförvaltarna specificerar vilken 
detaljinformation de vill veta. Senare i processen samarbetar ingenjörerna med gruppcheferna 
för att komma fram till när på året det passar bra att kontrollerna faller ut. 

Det största problemet är att informationen om nya installationer inte kommer fram. Det är ett 
glapp i informationsutväxlingen men man vet inte riktigt var det brister, om det är i 
kravställning eller inom organisationen. Om information om installationen kommer in vet man 
ganska bra vad man ska göra; hur den ska namnges, hur många åtgärder och kontroller den ska 
ha, intervall och vilken information man vill veta om den. 

För att föra in installationen i fastighetsförvaltningssystemet behövs information om vad det är 
för installation (installations:id), installationstyp (behövs inte från projekt utan det vet man 
beroende på vad det är för installation) och vart den sitter. Utöver denna information kan de 
olika teknikförvaltarna kräva olika mycket information beroende på system. För ett 
luftbehandlingsaggregat vill man exempelvis veta; placering, vad det är för typ, filtertyp, 
filterklass. 

För att skapa en rutin behöver man veta; rutin:id och rutinnamn (baseras på vad det är för 
installation), vem som är kund, vem som betalar för jobbet (fastighetsägaren/den avdelning 
som använder lokalen), installationstyp och vart den sitter. När man sedan ska skapa en åtgärd 
behöver man veta vem som ska utföra arbetet (arbetsgrupp), när på året det ska falla ut 
(information från gruppchefer och ingenjörer), vad det är för arbetstyp (prioritering) och när 
det ska startas. För tillsyn och skötsel är det samma prioritering på samtliga åtgärder. Mycket 
av denna information finns i färdiga mallar. Det viktigaste att få veta är vad rutinen ska heta 
och när under året den ska falla ut, vad som ska kontrolleras (kontrollistor) och intervall tas 
fram av teknikförvaltare och ingenjörer i startskedet, och sedan när det kommer fler 
installationer av samma typ kopplas de till befintliga kontrollistor. 

Utöver denna information behövs inte så mycket extra då systemet inte kräver särskilt mycket 
information, det är i så fall att teknikerna vill ha någon extra information. Den information som 
skulle kunna underlätta arbetet är att tidsätta kontrollerna för att få en bättre överblick över 
arbetsbördan och på så sätt bättre kunna planera när olika åtgärder ska falla ut under året. Det 
finns stöd för detta i fastighetsförvaltningssystemet men man har ännu inte arbetat in tider för 
kontrollerna. 
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Befattning: Gruppchef styr- och reglerteknik, brand, sprinkler och driftcentral (2,5 år) 

För att kunna utföra tillsyn och skötsel behöves information om; placering, fabrikat och 
tidsintervall på tillsynen/skötseln. När det gäller brand behöver man även veta vilken typ av 
tillsyn/skötsel som skall genomföras då det finns olika; årskontroll, kvartalskontroll, 
månadskontroll. 

För styrgruppen är det viktigt att det finns driftkort med en beskrivning av anläggningen. Det 
skull även vara önskvärt om det fanns en anläggningsbeskrivning/driftkort för brand, med en 
mjukare beskrivning av anläggningen. I dagsläget finns endast en teknisk beskrivning som 
beskriver att exempelvis larmet är kopplat vidare till SOS alarm, i anläggningen finns det åtta 
rökluckor som öppnas samtidigt, eller beroende på vart det brinner så öppnas en, på utgång 
fyra sitter röklucka 3. När det kommer en ny anläggning går teknikern i dagsläget in i 
centralapparaten och kollar hur systemet hänger ihop, vad som sitter på de olika utgångarna. 
Detta är endast möjligt då han tidigare arbetat på Siemens och alla brandlarm kommer från 
Siemens, om man inte har den bakgrunden hade det inte varit möjligt att ”titta runt” i 
centralapparaten. 

För att kunna utföra arbetet med tillsyn och skötsel vill brand-gruppen ha information om 
placering, intervaller på tillsyn/skötsel enligt tillverkare, regelverket SBF110:7 (man behöver 
känna till det) samt information om vart batteriet sitter. Regelverket styr vad som saka göras vi 
de olika proverna; årsprov, kvartalsprov och månadsprov. För att kunna fatta beslut om åtgärd 
vid fel behöver de även information om anläggningens uppbyggnad. I dagsläget saknas en 
anläggningsbeskrivning. 

För att kunna utföra arbetet med tillsyn och skötsel vill styrgruppen ha information om; 
placering, fabrikat, tidsintervall på tillsyn/skötsel enligt tillverkare och driftkort. I dagsläget 
finns det driftkort och information om placering men det kan i vissa fall saknas driftkort på 
vissa anläggningar, eller så är dessa ej uppdaterade. För att kunna fatta beslut om åtgärd vid fel 
behövs informationen som finns på driftkortet samt vad det är för typ av anläggning detta styr 
(frys, operationssal, forskning, renrum). Driftkorten är inte uppdaterad på gamla anläggningar 
och saknas på nyligen driftsatta anläggningar. 

När det kommer in fellarm till driftcentralen behöver de ha information om vad anläggningen 
betjänar för att rätt beslut om åtgärd ska kunna fattas. Är det exempelvis en frys kan det finnas 
prover värda miljoner kronor i dessa och då behöver en person kunna ringas ut. Att larmet går 
behöver inte betyda att apparaten är trasig men man behöver då genomföra rondering för att 
säkerställa att den fungerar. Om ett larm går på driftcentralen finns det en röd pärm med 
kontaktinformation för ansvariga på avdelningarna, denna pärm är inte uppdaterad på ca 15 år 
och många av numren existerar inte längre. Det behövs såldes kontaktuppgifter till ansvarig på 
avdelningen ifall att det går A-larm (kritiska larm) från projekt, det är även viktigt att dessa 
hålls uppdaterade. 

Det konstateras att driftkort eller anläggningsbeskrivningar troligen löser många problem och 
denna information därför är viktig och kanske borde finnas på fler system. 
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Befattning: Gruppchef el, tele och hissystem (1 år) 

För att klara av att genomföra tillsyn och skötsel behöver man inte ha så mycket information. 
Informationen som främst behövs är; placering och vad som genomföras (checklistor). För att 
klara av att genomför tillsyn på installationerna behöver man inte veta fabrikat, etcetera, detta 
skulle dock kunna vara intressant vid skötsel av vissa anläggningar. Det man skulle kunna 
drömma om i informationsväg är att ha information om; vart det är (placering), omfattning, 
checklista på vad som ska genomföras och tillgång till tidigare protokoll för att kunna se om 
det har varit problem med vissa delar vid tidigare tillsyn. Det gruppchefen saknar är uppföljning 
av det arbete som genomförs. 

När man genomför tillsyn på el-system får man oftast ett helt hus som ska kontrolleras och det 
blir då ett stort område, när man sedan genomför tillsyn på en hiss blir detta ett begränsat 
område. När det då handlar om dessa stora områden hade det varit fördelaktigt att kunna se om 
det varit problem på något ställe tidigare för att kunna kontrollera det först. 

Om man upptäcker ett fel vid en tillsyn eller skötsel behöver man ha information om garantitid 
och installationsår för att kunna fatta ett beslut om åtgärd. Det svåraste för dem blir när det rör 
sig om felavhjälpande underhåll (FU), vilket det blir när man upptäcker ett fel under en tillsyn 
eller en skötsel. Här krävs det mer information så som; vad det är för produkter (för att kunna 
beställa reservdelar), garantitider, vilka som har installerat anläggningen samt kontaktuppgifter 
till dessa. 

När det kommer till hissar och rörpost anser gruppchefen att man inte behöver någon speciell 
information om exempelvis fabrikat då de drifttekniker som arbetar med hissar samt de som 
arbetar med rörpost har sån koll på det som finns i beståndet och vad som sitter/ingår i dessa. 
Det är ingen information som de känner att de måste ha i systemet, informationen finns 
dessutom ute i apparatskåpen, men han medger att det självklart skulle vara en fördel om 
informationen även fanns i systemet. 

När det gäller vilken nivå man vill ha information på beror det på vad det är för sorts 
installation. På el pratar man om att bryta ner det per el-central, allt det som sitter inkopplat på 
en el-central. I dagsläget är detta per byggnad men i framtiden vill de nog ha detta per el-central 
för att få bättre kontroll. Även när det gäller rörpost, tele och patientsignalsystem bör 
information finnas per central (apparatskåp). På hissar vill man ha informationen per hiss, 
vilket också kan ses som per apparatskåp. Man vill då, i systemet, veta vad som sitter i 
apparatskåpet, även om den informationen oftast finns ute på plats. 

Gruppchefen vill få med alla drift- och underhållspärmar från projekt in i systemet då han anser 
att det skulle underlätta arbetet för driftteknikerna när de är ute och arbetar. För denna grupp 
är även scheman viktiga. Hade de kunnat få upp huvudschemat på ritning och där kunnat utläsa 
vad som ingår i centralerna hade det underlättat arbetet. 

Gruppchefen upplever att mesta delen av denna information redan finns, det är bara svårt att 
hitta den då det finns många olika system. För att underlätta sitt arbete efterfrågar därför 
gruppchefen ett lättare och smidigare sätt att komma åt informationen. Han upplever även att 
den information som finns inte alltid uppdaterats. Han efterfrågar även en uppföljning 
(statistik) på det som genererar ett planerat underhåll (PU), automatiskt i systemet. 
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Exempelvis att när de genomfört tillsyn så har dom upptäckt de här felen, så flaggas det någon 
stans att i det här rummet så går vi och byter dom här ljuskällorna varje månad. Då kanske det 
är dags att byta armaturerna. Detta skulle då kunna presenteras för förvaltarna, svar på vitt, när 
man vill byta någonting till skillnad från att endast presentera en känsla, som det blir i 
dagsläget. 
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Befattning: Teknisk förvaltare styr- och övervakningssystem (5,5 år) 

Den tekniske förvaltaren vill ha apparatskåpet som huvudinstallation och under detta ska det 
finnas information om de underinstallationer som finns i huvudinstallationen, exempelvis PLC, 
DUC, olika givare, etcetera. Informationen som ska finnas om alla installationer är; 
installationsår, garantitid, garantidatum, revisionsår, fastighet, våning, rum, betjäningsobjekt, 
leverantör samt kund-ägare, kund-nyttjare. På underinstallationerna vill man även ha 
information om fabrikat, typ, modell, tillverkningsnummer samt vilket apparatskåp det är 
placerat i (exempelvis AS03). Sedan tilldelas alla installationer ett installations-ID, beroende 
på byggnad, installationsbenämning och placering (apparatskåp). Finns det flera 
underinstallationer av samma typ/kategori skall dessa skrivas som ”en installation” i 
fastighetssystemet och sedan skall det föras in att i detta apparatskåp finns det X-antal av denna 
installation, exempelvis 4 PLC:er. 

För att kunna bestämma åtgärder och intervall på tillsyn och skötsel behöver den tekniske 
förvaltaren veta vad det är för typ av installation, då detta är avgörande för vilka tillsynsåtgärd 
som skall kopplas till installationen. 

Alla dessa installationer skall namnges enligt teknikförvaltarens namngivningsdokument så att 
samtliga installationer som har samma funktion heter samma sak, det vill säga så att äpplen 
heter äpplen och päron heter päron. Sen om det exempelvis är en tilluftgivare eller en 
frånluftgivare är fullkomligt ointressant, utan teknikförvaltaren vill veta om det sitter 
kanaltemperaturgivare och i så fall hur många. Detta har visat sig varit ett problem då 
namngivningen varierat, trots tydliga instruktioner, beroende på hur datan samlats in. Har man 
noggranna entreprenörer heter det kanaltemperaturgivare (som det ska) men annars kan det 
hete kanaltempgivare eller kanalgivare vilket gör att systemet faller. Det skulle därför behövas 
en katalog/ordlista med de 100 vanligaste namnen på olika installationer och förklaringar på 
vad som menas med dessa, exempelvis att det här är en frysvakt, det här är en frysvaktgivare, 
det här är en rökdetektor. Detta upplever teknikförvaltaren som hans största problem, att 
installationer namnges på olika sätt och inte enligt det namngivningsdokument som tagits fram. 
Om denna ordlista finns skulle ett skript kunna tas fram för att identifiera/rätta felaktiga 
namngivningar i insamlat material. Denna ordlista skulle även kunna underlätta 
kommunikation inom den egna organisationen, så att alla vet vad man pratar om. 

Hur mycket av informationen som nämnts ovan som finns i dagsläget beror i stor utsträckning 
på vem som har samlat in informationen. I de fastigheter där underlaget är dålig har den egna 
driftorganisationen gjort underlaget medan där det är bra har det beställt av entreprenörer eller 
kommit från relationsunderlag i samband med projekt. Om det saknas information hänger ihop 
med vem som tagit fram underlaget. 

För att kunna utföra sitt arbete effektivt skulle teknikförvaltaren önska tydligare direktiv från 
ledningen om vad de vill använda dessa installationer till, hur teknikförvaltarna ska planera 
sina underhåll. Det finns en skillnad i hur man hanterar fastighetsinvesteringar och planerat 
underhåll (bl.a. två olika program, Agresso & Landlord (IWMS)). När man fört in installationer 
och kopplat återkommande underhåll (planerat underhåll/tillsyn och skötsel utifrån 
myndighetskrav) till dessa kan man se hur mycket som faller ut de olika åren framåt i tiden. 
Om man då vet ungefär hur länge de olika installationerna förväntas hålla han man planera hur 
ingående underhåll man ska genomföra och när det är dags att genomföra en 
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fastighetsinvestering. Här upplever dock teknikförvaltaren att det saknas direktiv och riktlinjer. 
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Bilaga 5: Intervjufrågor angående BIM och 
fastighetsförvaltning 
 
Befattning: 
Tid med befattning: 
 
 

1. Generellt, hur kan BIM appliceras (ur ett informationsperspektiv) i 
fastighetsförvaltning? 
 

2. Är informationen som presenteras i tabell 4 information som kan tillhandahållas med 
en BIM-modell? 

 
3. Generellt, hur anser du att man ska tillhandahålla den informationen med BIM på 

enklaste/smidigaste sättet? 
 

4. Är det någon av informationen du anser är lättare respektive svårare att tillhandahålla 
med en BIM-modell? 
 

5. Hur ska man koppla informationen till en BIM-modell? 
 

6. Utifrån dina erfarenheter, vilka fastighetsförvaltningssystem fungerar bäst ihop med 
BIM? 

 
7. Hur kan BIM appliceras tillsammans med fastighetssystemet LandLord? 

 
8. Hur kan en BIM-modell och ett fastighetsförvaltningssystem ”prata” med varandra? 

 
9. Hur kan man säkerställa att informationen hålls uppdaterad och relevant?  

a. Intern kompentens eller outsourca?  
b. Olika beroende på storlek av projekt (en mindre ändring versus 

ombyggnation)? 
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Bilaga 6: Sammanfattning av intervjuer kring BIM inom 
förvaltning 
 

BIM-konsult 1 

Arbetat med informationsmodellering i livscykelperspektiv via Plan-B i 11 år, ordförande i 
utvecklingen av CoClass, projektledare för Nationella Riktlinjer för BIM och Geodata, samt 
verksam som teknisk expert i verksamheten BIM Alliance. 

Det finns flera olika sätt att applicera BIM i förvaltningen. BIM-konsult 1 rekommenderar att 
man börjar med att kolla på den process som man vill applicera BIM i, och vilka 
informationsbehov man har i samband med den processen. Varje process inom förvaltningen 
har en del subprocesser, som i sin tur har andra subprocesser. Varje delprocess har således 
subprocesser, tills man kommer ner till minsta beståndsdel, vilket då är specifika aktiviteter, 
exempelvis städning. För dessa aktiviteter finns det sedan AFF-standarder som innehåller 
metoder och informationsbehov för aktiviteterna, och det är där BIM blir relevant. All denna 
information bör således finnas i en BIM-modell för att man ska kunna genomföra arbetet. Både 
på Nationella Riktlinjer för BIM och Geodata och i det nya CoClass-systemet ska dessa 
metoder finnas, i koppling till olika förvaltningsaktiviteter. Genom att således kolla vilka 
aktiviteter man har i en förvaltningsprocess, samt undersöka varje aktivitets 
informationsbehov, eventuellt med hjälp av standarder, kan man sedan applicera BIM. 

Informationsmängderna kan vara allt från hela dokument till enskilda objektsegenskaper. 
Beroende på vad det är för objekt man kollar på är informationen mer eller mindre viktig. Det 
är däremot viktigt att specificera vilken information man vill få från ett projekt. Mallar och 
standarder är under utveckling, och det finns olika leveransspecifikationer på Nationella 
Riktlinjer för BIM och Geodata. 

När det däremot gäller existerande byggnader är det viktigt att inventera byggnaden och skapar 
samma sorts struktur för informationen som när man får in den från projekt. Informationen 
behöver nödvändigtvis inte vara grafisk, utan det kan räcka med 2D-information. Någonstans 
måste man beskriva objektet, exempelvis dess komponenter, och då är det även viktigt att man 
använder rätt språk, att ett dagvattensystem nämns just dagvattensystem och inte exempelvis 
avvattningssystem eller nåt annat, då det blir fel i informationsmängden. 

När man ska tillhandahålla förvaltningsinformation med hjälp av BIM anser BIM-konsult 1 att 
man ska använda så lite dokumentbaserad information som möjligt. Man bör istället använda 
sig av data- och portalbaser och gärna så mycket grafisk information som möjligt. När det gäller 
hur informationen skall tillhandahållas säger BIM-konsult 1: ”Så tänk hur vi numera 
konsumerar vår information, vi skriver inte ut någonting längre, vi använder inte broschyrer 
längre i den traditionella bemärkelsen, vi går ut på nätet och söker och går till de där sidorna 
som är visuellt attraktiva, och det är precis så, såklart BIM ska fungera”. Man kan enkelt söka 
efter information som är kopplad till BIM-modellen via en portal eller databas, desto svårare 
blir det om man ska söka efter information som finns i ett dokument. Därför föredrar BIM-
konsult 1 att man arbetar med så renodlade 3D-modeller som möjligt, som är sökbara. 

Man kan ha olika perspektiv på en BIM-modell. Det man oftast ser är när man projekterar, det 
man kallar för as specified. Den modell som ska användas för förvaltningen bör vara operated 
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eller as built (som installerat). Detta hör ihop med Level of Detail, Level of Development. Det 
handlar helt enkelt om vilka egenskaper man vill koppla till objektet, och det är därför viktigt 
att modellen anpassas till vad den ska användas till. 
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BIM-konsult 2 

Har jobbat med förvaltning i 20 år, och med BIM och förvaltning sedan BIM Alliance startade 
2010, det vill säga 8 år. 

Innan man börjar använda BIM är det viktigt att ha en definition av vad man menar med BIM. 
BIM inom förvaltning ses av BIM-konsult 2 som den information som behövs för att sköta och 
hantera byggnaden. Informationen om byggnaden vill man få med sig från projekt, in till 
förvaltningen och sedan hålla uppdaterad i de om- och tillbyggnader som sker under de 50 – 
100 åren som byggnaden är i drift. BIM-konsult 2 menar att det inte är så viktigt i vilket format 
informationen förmedlas, grafiskt eller icke-grafiskt, utan huvudsaken är själva 
informationsinnehållet, informationsmängden. 

När man utför rondering, tillsyn och skötsel eller planerat underhåll på ett objekt behövs 
information om objektets system och komponenter i fastighetssystemet. Det kan handla om 
information så som vad för system som sitter i byggnaden, hur gammalt det är, om det finns 
några speciella skötselinstruktioner etcetera. Problemen som finns är att mycket av 
informationen finns utspridd på olika ”öar” (medier), och det saknas broar mellan öarna. Lite 
information finns i fastighetssystemet, annan information finns i en pdf, och ytterligare 
information finns i ett antal pärmar i driftrummet. All denna information behöver således 
länkas ihop. 

BIM-konsult 2 arbetar med ett Smart Built Envrionment-projekt med syftet att identifiera den 
information som behövs i en fastighetsförvaltning. Mycket av den information de identifierar 
stämmer överens med den information som tagits fram i detta arbete. Den information som 
förvaltningen i Region Uppsala anser sig behöva för att utföra tillsyn och skötsel är information 
som kan tillhandahållas med hjälp av BIM. Något som ansågs mindre vanligt var däremot 
gränsdragningslistan. Information om gränsdragningslista är möjlig att tillhandahålla med hjälp 
av BIM, men det är då kanske extra viktigt att kravspeca att det ska läggas in under 
projekteringen, då det inte är lika vanligt att den sortens information behövs. 

Vad gäller existerande byggnader så är första steget för att implementera BIM att inventera 
byggnaderna. Det handlar om att gå igenom all information man har i de olika ”öarna”, samt 
verifiera att den stämmer, men även gå ut i byggnaderna och kolla, för att sedan lägga in 
informationen i systemen. Det är viktigt att man har en fastighetsstruktur, så man vet hur den 
inventerade informationen ska läggas in i systemet. Då det i äldre existerande byggnader kan 
vara svårt att hålla koll på vilken information som stämmer eller inte, kan ett tagg-system 
användas vid inventering. Genom att ha olika värden på informationsmängden kan man då veta 
huruvida man har uppskattat att exempelvis installationsåret är 1995 eller om man vet med 
säkerhet att det är 1998. 

På frågan hur man smidigast kan tillhandahålla informationen med BIM väljer BIM-konsult 2 
att dra en parallell till vardagslivet: ”hur söker vi information utanför jobbet? ja, vi googlar väl, 
eller kör nåt annat sätt, en liten sökfråga bara så får jag upp lämplig informationsmängd, det 
jag vill veta. Varför inte jobba på samma sätt när vi står ute i ett driftrum någonstans, ta upp 
mobilen och … kunna söka upp information”. Informationen ska inte vara svår att söka efter, 
utan en person som kan hantera en smartphone ska kunna söka efter informationen utan extra 
kunskap. Det poängteras även att det kan vara relevant att ha grafiska modeller och nån sorts 
IFC-viewer, exempelvis för att kunna se hur många pumpar det finns på ett våningsplan, 
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samt vart det är placerade. Det är däremot inte ett måste utan kan komma i ett senare skede. 
Huvudsaken är att icke-grafisk information finns, gärna i en sorts informationsmängdlista eller 
liknande. 

Ska man använda sig av 3D-modeller ska informationen kopplas till de olika objekten i 
modellen. Detta bör med fördel göras via objektsdatabaser. Man bör undvika att använda sig 
av dokument eller liknande, då man fastnar i samma problem som tidigare, att man måste söka 
genom långa dokument efter just den information man behöver. Dessutom finns risken att 
dokumentet inte är sökbart, vilket gör att man tappar effektivitet. 

När information kommer från projekt finns mycket information som inte är nödvändig för 
förvaltningen. För att undvika onödig/irrelevant information är det viktigt att ha utrett vilken 
information man faktiskt behöver, för att endast lägga in just den informationen i 
förvaltningssystemet. Det är också endast den utvalda informationen som bör prioriteras att 
hålla uppdaterad. 

I de flesta fall lär arbetet med att uppdatera modellen outsourcas då man saknar kompentensen 
internt. Däremot kan stora fastighetsföretag som eventuellt har en egen projektavdelning eller 
liknande justera ändringar internt. Gör man en större ändring, exempelvis en ombyggnation 
måste man förmodligen ”checka ut” en delmängd av objektsdatabasen för att genomföra 
ändringarna och sedan länka in den till förvaltningssystemet igen. Förhoppningen är att 
driftpersonalen ska kunna uppdatera information, via en mobilversion av förvaltningssystemet, 
när de är ute på arbete och upptäcker ett fel. Om förvaltningssystemet och BIM-modellen kan 
”prata” med varandra åt båda hållen, kan således informationen uppdateras antingen i 
förvaltningssystemet eller i BIM-modellen. Detta möjliggör att man enkelt kan ändra eller 
uppdatera information, utan att behöva tänka på i vilken ände man uppdaterar. För vissa 
förvaltningssystem funkar detta, och för andra är det ett pågående arbete då man vet om att 
behovet finns. 
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BIM-konsult 3 

BIM konsult 3 är VD på informationsbyggarna och har arbetat med BIM och 
fastighetsförvaltning sedan 2000, det vill säga 18 år. 

Enligt BIM konsult 3 är det väldigt vanligt att det i fastighetsförvaltningen inte finns så mycket 
digitala ritningar utan att det är mycket papper samt att man inte har koll på all dokumentation. 
Vissa har dock kommit längre än andra. 

I de förvaltningsarkiv som de tar fram till sina kunder finns alla objekt, under objekten bygger 
man sedan upp ett träd. Det finns även en förhandsgranskning där mer information visas om 
man zoomar. Bakom dessa förvaltningsarkiv ligger mycket arbete. Dessa arkiv kan byggas upp 
genom att pappersritningar scannas och ritas av. När de ritas av ritas även utrymmesobjekt in, 
till vilka man kopplar informationen som verksamheten anser relevant. BIM konsult 3 
poängterar att 3D endast är en egenskap och att det är objekten som är det viktiga, den viktiga 
egenskapen. 

Information kopplas till byggdelar i BIM-modellen genom att använda befintliga egenskaper, 
så kallade property sets, eller genom att skapa nya. Här är det viktigt att man följer en standard, 
exempelvis fi2-utrymmen, så att informationen kan kommuniceras med andra system. För att 
kunna kommunicera informationen mellan olika system behövs ett neutralt filformat, här 
förespråkar BIM-konsult 3 fi2xml och IFC. BIM-konsult 3 beskriver fi2xml som en 
branschgemensam standard för fastighetsbranschen, som ”ägs” av BIM Alliance Sweden. 
Enligt BIM-konsult 3 används fi2xml av många fastighetsförvaltare och konsulten beskriver 
det som ett riktigt nördformat som endast de som arbetar med det vet om. 

När man pratar om property sets nämner BIM-konsult 3 att det är hyfsat vanligt med BIP-
koder. BIP-koder är property sets där man kan sätta massa egenskaper på komponenter. BIM-
konsult 3 anser dock att de kunde ha varit något mer standardiserade vid framtagningen av 
dessa. Fi2-utrymmen är även det ett exempel på property sets. I anknytning till fi2-utrymmen 
finns framtagna mallar för leveransspecifikationer, tillverkningsanvisningar och förslag på 
bilagor. 

I AutoCAD hanterar man property sets genom att gå in på ”display representations” och på 
egenskapsfliken ”extended data” kan man se de property sets som finns för det markerade 
utrymmet. Man lägger upp property sets genom att gå i på manage  style manage  property 
set definition och där finns egenskaperna för utrymmena. Antingen fyller man i text, en formel, 
eller så hämtar man ett värde, lägger ihop det med ett annat, det vill säga matematik. Om man 
vill koppla ett dokument kan man till exempel använda sig av klassifikationer. Klassifikationen 
lägger man upp under ”classification definition”, där man definierar de värden man vill ha med, 
exempelvis brandklass. Det går dock självklart att använda andra programvaror så som Revit, 
ArchiCAD, etcetera för att lägga på egenskaper på objekt. 

BIM-konsult 3 anser att det smidigaste sättet att tillhandahålla information med en BIM-modell 
är genom att knyta information med property sets till utrymmen, men i detta fall kanske 
informationen passar bättre att koppla till komponenter. BIM-konsult 3 anser att man ska 
koppla informationen genom att göra en implementering med förvaltningssystemet, och 
därmed bestämma överföringsformat. De som tillhandahåller fastighetssystemen får sedan 
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göra kopplingen mellan den information som tillhandahålls i modellerna och systemet så att 
det visas rätt, med hjälp av till exempel fi2xml. Det man gör är, enligt BIM-konsult 3, i grund 
och botten ganska enkelt. Man håller sig till en standard, skapar en property set, fyller i sina 
egenskaper och sen exporterar man ut det, och importerar det i fastighetssystemet. Det blir dock 
lite mer komplicerat om systemen skall kunna kommunicera fram och tillbaka. Det finns dock 
system som klarar av detta. 

Angående de informationsbehov som framkommit i denna undersökning anser BIM-konsult 3 
att denna information kan tillhandahållas med BIM. Enligt BIM-konsult 3 är tillexempel 
fabrikat och leverantör jätteenkelt att skriva in i egenskaperna. Gränsdragning anses dock något 
svårare då det kan behövas kompletterande grafik. Även arbetsgrupp anses något krångligare 
men om det går att beskriva i ord är det inga problem. Här förespråkar BIM-konsult 3 dock 
hänvisning till exempelvis hyreskontrakt eller koder om möjligt för att minimera friskriven text 
och därmed öka standardiseringen. Konsulten anser att installations-ID är den viktigaste 
informationen, av den som framkommit i denna undersökning. BIM-konsult 3 anser att endast 
fantasin sätter gränserna för vilken information man kan tillhandahålla med BIM och hur man 
lägger upp sina property sets. Det anses dock vara något svårare med mjuka värden, men om 
det kan beskrivas i ord går det att få in. 

För att inte få överväldigande mängder information anser BIM-konsult 3 att man skall sätta sig 
ner och titta på och lista de egenskaper som behövs. Sedan blir det upp till de som tar fram 
informationen i modellen och de som tillhandahåller fastighetssystemet att utveckla någon 
sökbarhet eller filtreringsmöjlighet, det blir således en utvecklingsfråga. 

Gör man uppdateringar av informationen får man göra dessa först i modellen och sedan tanka 
över detta till förvaltningssystemet. När man då tankar över den nya modellen får man, i alla 
fall i Landlord (IWMS), upp olika färger beroende på om det är helt ny information eller redan 
existerande information. Detta fungerar då systemet använder GUID:n. BIM-konsult 3 anser 
att det kommer ta ett tag innan kommunikationen kan gå åt båda håll mellan modell och 
förvaltningssystem, då BIM-modellen är originalet. Att ha en person som ändrar i ett system 
utan att se grafiken och kanske även utan att ha kunskap om hur BIM fungerar anser BIM-
konsult 3 vara dumt. Det kan fungera med viss information men då krävs troligen generiska 
objekt eller komponenter. För att hålla informationen uppdaterad anser BIM-konsult 3 att man 
bör ha kompetensen ”in house”, då man aldrig vet i vilket skick man får tillbaka modellen om 
den skickas ut. För att det ska fungera att ”outsourca” krävs ordentliga rutiner för kontroller 
samt en person i projektet som ta på sig det övergripande ansvaret för att property sets används 
som de ska. För att klara av detta arbete anser konsulten att det är bäst med en blandad 
kometens, dels kunna den egna organisationen och ha jobbat med drift praktiskt men även att 
ha ett intresse för BIM och teknik. Konsulten anser att det inte skulle vara fel att vara 
byggnadsingenjör i grunden. 

BIM-konsult 3 anser att det finns för- och nackdelar med alla fastighetsförvaltningssystem, 
men vill inte diskutera detta närmare. Konsulten nämner även att förvaltningssystemet 
Landlord (IWMS) är vanligt bland landsting. 

Enligt BIM-konsult 3:s erfarenheter är det svårt att få till ett IT-projekt för att implementera 
BIM då det är mycket kostsamt, det är därför lättare att få in det i ett byggprojekt. Det är därför 
vanligt att man vid större ombyggnader/renoveringar eller nybyggnationer tar tag i denna 
implementering. 
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