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Abstract 

Purpose: BIM have been criticised as a standalone framework and the believe is that 
the next step in BIM development is cloud computing. The technology simplify 
planning of a sustainable construction and hasten the building process through a 
collaborative friendly information management among different project actors. The 
implementation of the technology hasn’t been that noticeable since companies are 
struggling to understanding the technologies contribution. The goal of this research is 
therefore to investigate the potential of using cloud technology in architects daily work 
with room finish schedule.  

Method: To answer the goal of the study, interviews about room finish schedules have 
been made with five architect companies to collect empirical data. The company's 
internal documents of room finish schedule have been analysed and the research also 
makes a literature study and an observation of the cloud service BIMeye. 

Findings: The study shows that the main differences between an analogue and digital 
approach are: the link to the model, input of information and management of revisions. 
The companies have generally a positive attitude towards the technology, but there are 
doubts about changing their way of working. The cloud service BIMeye meets the 
companies needs and has great potential to make several tasks, that are considered time 
consuming in today´s work, more efficient, such as lay-up of rooms, input of 
information, review of conflicting documents and management of revisions. This 
mainly through the database's connection to the model and the database's way of 
managing information more automated. 

Implications: The conclusion that can be made is that great potential is seen with cloud 
services as a working method for producing room finish schedules. The transition 
process to cloud services implies a change of working method but not in the final result. 
Where cloud services entail additional work in the model to enable a connection to the 
description, but at the same time contributes to an automatic input of information about 
rooms. Another change in working method is the ability of cloud services to create 
parameters that differs from the otherwise analogue paper-work. Revisions in the 
database get a break through throughout the whole description, in contrast to individual 
adjustments in the document. Recommendations as a result of the study is to inform 
companies about the possibilities and impact the technology has on their work. In order 
to achieve an overall perspective in the industry, new solutions are required so that 
companies see internal profits with the implementation. 

Limitations: The result is considered to be applicable to other architect firms since it 
has appeared from interviews and document analyses that the companies work in 
similar ways. However, whether the result of the test of BIMeye can be applied to other 
cloud services is uncertain. The research’s limitation to disregard investment cost has 
restrict the study as it is a significant factor when implementing new technology. 

Keywords: Architect firm, BIMeye, design stage, cloud computing, room finish 
schedule.
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Sammanfattning 

Syfte: BIM har kritiserats för sitt ensamstående ramverk och nästa steg i BIM 
utvecklingen anses vara molnteknologin. Tekniken förenklar planering av ett hållbart 
byggande och påskyndar byggprocessen genom en mer sammarbetsvänlig 
informationshantering mellan olika projektdeltagare. Implementeringen av tekniken 
har inte varit så märkbar, detta då företagen har svårt att förstå dess bidrag. Målet med 
arbetet är därför att undersöka möjligheterna att använda molnteknologin i arkitekters 
arbete med rumsbeskrivningar.  

Metod:  För att besvara målet har intervjuer om rumsbeskrivningar gjorts på fem 
arkitektföretag för att samla in empiri. Företagens interna rumsbeskrivningsdokument 
har analyserats och i undersökningen görs även en litteraturstudie och en observation 
av molntjänsten BIMeye.  

Resultat: Studien visar att de största skillnaderna mellan ett analogt och digitalt 
tillvägagångsätt är kopplingen till modell, inmatning av information och hantering av 
revideringar. Företagen har överlag en positiv inställning till tekniken men det finns 
tveksamheter till att ändra sitt arbetssätt. Molntjänsten BIMeye uppfyller de önskemål 
som företagen har och har stor potential till att effektivisera flertalet arbetsmoment som 
anses tidskrävande i dagens arbete, såsom uppläggning av rum, inmatning av 
information, granskning av motstridiga handlingar och hantering av revideringar. Detta 
främst genom databasens koppling till modell och databasens sätt att hantera 
information mer automatiserat.  

Konsekvenser: Slutsatsen är att det finns en stor potential med molntjänster som 
arbetsmetod vid framtagning av rumsbeskrivningar. Övergångsprocessen till 
molntjänster innebär förändring av arbetsmetod, men inte i slutresultat. Där 
molntjänster medför ett merarbete i modellen för att möjliggöra en koppling till 
beskrivningen, men medför samtidigt automatisk inmatning av information om rum. En 
annan förändring i arbetsmetod är molntjänsters möjlighet att skapa parametrar som 
skiljer sig från det annars analoga skrivarbetet. Revideringar i databasen får genomslag 
i hela beskrivningen, tillskillnad från enskilda justeringar i dokumentet. 
Rekommendationer till följd av arbetet blir att upplysa företagen om teknikens 
möjligheter och påverkan på arbetet. För att uppnå ett helhetsperspektiv i branschen 
behövs nya lösningar så att företagen ser interna vinningar med implementeringen. 

Begränsningar: Resultatet anses applicerbart på fler arkitektföretag än Krook & Tjäder 
då det framgått från intervjuer och dokumentanalyser att företagen arbetar på liknande 
sätt. Däremot huruvida resultatet från testet av BIMeye går att applicera på andra 
molntjänster är oviss. Arbetets avgränsning till att bortse från investeringskostnader har 
begränsat arbetet då det är en betydande faktor vid implementering av ny teknik. 

Nyckelord: Arkitektföretag, BIMeye, design skedet, molntjänst, rumsbeskrivning. 
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Ordlista 
AMA Allmän material- och arbetsbeskrivning. AMA presenterar tillförlitliga 

lösningar på utföranden och material i beskrivande text. AMA byggs upp 
av BSAB-systemet och är ett referensverk som hjälper projektören vid 
upprättandet av beskrivningar för ett byggnads- eller anläggningsprojekt. 

BIM Byggnadsinformationsmodellering. En process eller metod för hantering 
av information relaterat till fastigheter och projekt för att samordna 
flertalet indata och utdata, med hjälp av en delad digital representation av 
fysiska och funktionella egenskaper av ett byggt objekt, såsom 
byggnader, broar, vägar och processanläggningar.  

BSAB Byggandets samordning AB. En branschgemensam överenskommelse 
inom bygg- och fastighetssektorn som bygger upp informationsstrukturen 
i processerna för information och IT-användning. 

Molntjänst Är IT-tjänster vars databas finns lagrad på annan separat plats och görs 
tillgänglig via internet. Databasen lagras och hanteras oftast av 
leverantören av tjänsten. Molntjänst kallas även för datormoln, molnet 
eller cloudtjänst. 

ArchiCAD Är ett 3D-modelleringsverktyg för arkitektonisk design. Det finns 
tilläggsprogram som utökar funktionerna för ArchiCAD. Utvecklarna 
Graphisoft började marknadsföra programmet i början av 1980-talet. 
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1 Inledning 
Denna rapport skrivs som en del av kursen Examensarbete i byggnadsteknik, som läses 
vid Jönköping University, School of engineering. Kursen omfattar 15 högskolepoäng 
och skrivs i samarbete med Arkitekterna Krook & Tjäder AB. I det inledande kapitlet 
presenteras rapportens bakgrund, problembeskrivning, mål och avgränsningar samt 
rapportens disposition. 

1.1 Bakgrund 
Molntjänster har under de senare åren fått en ökad användning inom flera branscher 
och användningsområden inom Europa anses fortsätta öka inom kommande år (Chan, 
Li, Li, Wang & Wong, 2014; Maresová & Kuca, 2014). Inom byggnadsbranschen anses 
moln och mobil teknologi vara den nya vågen av teknik som kommer ta branschen till 
en ny nivå (Chan et al., 2014). 

En av de molntjänster som finns inom byggbranschen är BIMeye. Vilket är n 
molnbaserad BIM-databas från Symetri som gör det möjligt för flera aktörer att 
samtidigt arbeta med information genom hela projektets livscykel, från idé till 
förvaltning. Molntjänsten möjliggör koppling till data från flera BIM-modeller och 
integrering av data till andra system såsom fastighetsförvaltning, affärssystem och 
kalkylering. Med hjälp av BIMeye kan stora mängder data hanteras och sorteras. 
Samtliga aktörer får enkel åtkomst till uppdaterad information och på så sätt sparas 
viktig tid, och missförstånd i kommunikation minskas (Symetri, 2014). 

Medvetenheten om molntjänster har under dem senaste åren ökat men är fortfarande ett 
relativt nytt undersökningsområde inom byggnadsbranschen. Den tidigaste publicerade 
studien om molntjänster är från 2010/2011 (Chan et al., 2014). 

För att öka medvetenheten och underlätta möjligheten att införa molntjänster som 
BIMeye inom byggbranschen syftar detta arbete till att skapa en djupare förståelse för 
hur molntjänster påverkar arkitektföretags arbetsmetoder. Studien genomförs med 
Arkitekterna Krook och Tjäder AB som är ett av Sveriges största arkitektkontor med 
230 medarbetare, varav närmare 100 i Göteborg. Bolaget startade 1988 i Göteborg och 
finns idag på 8 platser i både Sverige och Norge. Företaget arbetar med områdena 
arkitektur, stadsbyggnad, landskap, inredning och produktdesign (Arkitekterna Krook 
& Tjäder, u.å.). 

1.2 Problembeskrivning 
Byggnadsinformationsmodellering (BIM) skapar ett förenklat arbetssätt där 
visualisering av ett projekt, informationsöverföring och kommunikation mellan olika 
aktörer och skeden underlättas genom hela livscykeln för en byggnad (Eastman, 
Teicholz, Sacks & Liston, 2011). Dock har BIM kritiserats för sitt ”ensamstående 
ramverk” som begränsar aktörer från en gemensam hantering av information och data 
(Chan et al., 2014). I ett byggprojekt hanteras stora mängder information och vid stora 
projekt ökar mängden information drastiskt vilket försvårar samarbete och 
informationssamordning mellan projektdeltagare (Oh, Lee, Wan Hong, & Jeong, 2015). 
I en studie av Alreshidi, Mourshed och Rezgui (2017) konstateras det att 
samarbetsprocessen och dataflödet bör styras för att uppnå en samarbetsvänlig BIM-
miljö som är fullt integrerad, detta med stöd av molnteknologin. 
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Med den nya molnbaserade BIM-modellen anses den nya generationen av BIM-
användning bli mer samarbetsvänlig med en kommunikationsplattform i realtid för 
samtliga projektmedlemmarna. Molnteknologin för BIM-användning skapar 
möjligheter att dela och byta viktig information mellan olika discipliner för att kunna 
fatta viktiga beslut i designskeden. Integreringen av molnteknologin anses underlätta 
för planeringen av ett hållbart byggande genom hela projektets livscykel och hjälpa till 
att minska kostnaderna samt påskynda byggprocessen (Chan et al., 2014).  

Trotts att den nya teknologin anses lovande och fördelaktig har implementeringen inte 
varit så märkbar i branschen och många företag har svårt att fastställa och förstå dess 
bidrag. För att kunna dra slutsatser om huruvida tekniken är lämplig för ett företag eller 
inte bör fördelar och risker med implementeringen jämföras. Dock saknas ett verktyg 
som kan underlätta beslutsprocessen för företagen vid val av leverantör (Maresová & 
Kuca, 2014). 

Forskning om molntjänster för BIM-användning och dess påverkan på arkitektföretags 
arbete är begränsad. Baserat på möjligheterna som ses med molnteknologin syftar detta 
arbete till att studera och utvidga forskning kring molntjänster med fokus på 
rumsbeskrivningar. Arbetet undersöker hur arbetsmetoder vid framtagning av 
rumsbeskrivningar ser ut på arkitektföretag idag och vilka skillnader ett införande av 
molntjänster innebär på arbetsprocessen. Studien undersöker även företagens 
inställning till att implementera molntjänster. Den molntjänst som behandlas i studien 
är BIMeye. 

1.3 Mål och frågeställningar 
Målet med arbetet är att undersöka möjligheten att använda molntjänster vid 
framtagning av rumsbeskrivningar på arkitektföretag. För att besvara arbetets mål har 
följande frågeställningar formulerats. 

§ Vilka skillnader finns det mellan analoga och digitala arbetsmetoder vid 
framtagning av rumsbeskrivningar? 

§ Hur ser företagens inställning ut till att övergå till molntjänster vid framtagning 
av rumsbeskrivningar? 

§ Vilka möjligheter finns det för molntjänster att effektivisera arbetet med 
rumsbeskrivningar? 

1.4 Avgränsningar 
Arbetet har valt att studera BIMeye då BIM-utvecklarna på Krook & Tjäder sedan 
tidigare haft ett intresse av att implementera molntjänsten på kontoret. Efter genomgång 
av två molntjänster anses BIMeye vara lämpligast för studiens referensobjekt. Detta då 
den andra molntjänsten är mer avancerad och riktar sig främst mot vårdprojekt och 
Revit-användare. Eftersom företagets huvudverktyg för 3D-modellering är ArchiCAD 
begränsas arbetet till att studera kompabilliteten mot detta program. Fallstudien 
kommer genomföras på ett av Arkitekterna Krook & Tjäders projekt och avgränsar 
därmed arbetet till ramarna inom referensobjektet. Då rumsbeskrivningen upprättas på 
arkitektkontor avgränsas arbetet till att enbart studera deras arbete med beskrivningen. 
Arbetet täcker inte heller investeringskostnaders såsom programvarukostnad eller 
utbildningskostnad. 
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1.5 Disposition 
§ I Kapitel två motiveras studiens datainsamlingsmetoder och kopplingen mellan 

dessa och frågeställningarna. Därefter redovisas studiens arbetsgång och 
utifrån begreppen validitet och reliabilitet redogörs rapportens trovärdighet. 

§ Det tredje kapitlet behandlar de valda teorierna och kartlägger kopplingen 
mellan frågeställningar, empiri och teori. 

§ I fjärde kapitlet presenteras den empiriska data som samlats in. 
§ I femte kapitel analyseras den insamlade empirin i relation till valda teorier och 

studiens resultat presenteras. 
§ Avslutningsvis i sjätte kapitlet förs en diskussion kring studiens resultat, 

arbetsgång och konsekvenser, som avslutas med rapportens slutsatser och 
förslag till vidare studier.
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2 Metod och genomförande 
Följande kapitel behandlar den undersökningsstrategi som arbetet kommer tillämpa, 
hur frågeställningarna är kopplade till datainsamlingsmetoder och arbetets trovärdighet 
utifrån begreppen validitet och reliabilitet. Kapitlet presenterar även arbetets 
genomförande och arbetsgång. 

2.1 Undersökningsstrategi 
För att svara på studiens mål används ett kvalitativt angreppsätt i form av en fallstudie. 
I fallstudien samlas kvalitativ data in med olika metoder, såsom intervju, observation, 
litteraturstudie och dokumentanalys. En fallstudie används då arbetet avser att studera 
den nya molnteknologin, för att se processer och förändringar i arbetet (Davidson & 
Patel, 2011). Då målet med arbetet inte var att hitta mätbara samband utan istället skapa 
en förståelse om arbetet kring rumsbeskrivningar och molntjänster, syftar arbetet till att 
behandlas med kvalitativa metoder (Hartman, 2004). 

2.2 Koppling mellan frågeställningar och metoder för 
datainsamling 

2.2.1 Frågeställning 1 
§ Vilka skillnader finns det mellan analog och digital arbetsmetod vid 

framtagning av rumsbeskrivningar? 

I frågeställning 1 undersöks framtagning av en rumsbeskrivning utifrån det analoga 
arbetssättet Word och ett digitaliserat arbetssätt med molntjänster. Litteraturstudien 
användes för att få en förståelse för användningsområdena och uppbyggnaden av en 
rumsbeskrivning, samt för att förklara hur den analoga och digitala arbetsmetoden 
fungerar. För att kartlägga dagens arbete med rumsbeskrivningar har sex intervjuer 
utförts på olika arkitektföretag om hur deras arbetsgång ser ut vid framtagning, delning 
och revidering av en rumsbeskrivning. En observation utförs där programvaruföretaget 
Symetri demonstrerar molntjänsten BIMeye, som därefter testas för att få en bredare 
kunskap om hur den digitala arbetsmetoden används. En dokumentanalys görs av 
tilldelade rumsbeskrivningar från de intervjuade företagen för att visa på skillnader 
mellan olika arkitektföretags arbete. 

2.2.2 Frågeställning 2 
§ Hur ser företagens inställning ut till att övergå till molntjänster vid framtagning 

av rumsbeskrivningar? 

Frågeställning 2 besvaras med hjälp av sex intervjuer på olika arkitektföretag om 
respondenternas upplevelse och attityd till den analoga och digitala arbetsmetoden. 
Detta för att undersöka företagens inställning till implementering av molntjänster. En 
litteraturstudie utförs om den digitala arbetsmetoden gällande inställningar och hinder 
med implementering av ny teknik på företag. Detta för att stärka intervjusvaren genom 
en vetenskaplig koppling. Litteraturstudien ger också en bakgrund till den analoga 
arbetsmetoden. 
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2.2.3 Frågeställning 3 
§ Vilka möjligheter finns det för molntjänster att effektivisera arbetet med 

rumsbeskrivningar? 

Frågeställning 3 besvaras med hjälp av sex intervjuer på olika arkitektföretag för att 
svara på vilka moment som anses tidskrävande, riskabla, och viktiga vid framtagning 
av en rumsbeskrivning. Även här kommer en observation och ett test av en digital 
arbetsmetod utföras för att svara på hur molntjänster kan motverka och effektivisera 
dessa moment. En litteraturstudie om rumsbeskrivningar och den analoga och digitala 
arbetsmetoden används för att hitta vetenskapliga samband till intervjuer och 
observation. 

2.3 Litteraturstudie 
En Litteraturstudie har gjort för att skapa en vetenskaplig grund och förklaringsansatser 
till arbetet, för att kunna besvara frågeställningarna och uppnå studiens mål. För att hitta 
litteratur om rumsbeskrivningar och molntjänsten BIMeye gjordes sökningar på ”room 
finish schedule” och ”BIMeye”. Det konstaterades efter sökningarna att forskning om 
beskrivningen och molntjänsten är begränsad. 

Efter större inblick i ämnet gjordes en bredare sökning på "cloud computing" för att 
hitta vetenskapliga artiklar om fördelar och nackdelar kring tekniken molntjänster. När 
sökningen genererade mer än 1000 träffar lades ytterligare sökordet "design stage" till. 
Om sökningen sedan hade över 100 träffar begränsades publiceringsåren till 2013-
2018. Detta för att avgränsa sökningen till artiklar från de fem närmsta åren om 
molntjänster som används inom design skedet. 

I tabell 1 redovisas en sammanställning av antalet artiklar som har påträffats vid 
sökning i databaserna, vilket ger en uppfattning av vilka sökningar som gjorts och hur 
många träffar det genererat. Efter en snabb överblick av artiklarnas rubriker lästes 
relevanta artiklars sammanfattning. De artiklar som därefter fortfarande ansågs 
relevanta lästes i fulltext, vilket var cirka 40 stycken. Utav dessa artiklar valdes de mest 
relevanta artiklarna ut och användes i det teoretiska ramverket. Vidare gjordes 
sökningar på "cloud BIM" eftersom detta var ett välanvänt nyckelord i de lästa 
artiklarna. Litteraturstudie har gjorts på databaserna Scopus, ScienceDirekt, Dart 
Europé och IEEE Xplore. 
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Tabell 1. Litteratursökningar(Björkén Nilsson & Hansson, 2018). 
Databas Publiceringsår Sökord Sökfält Antal träffar 
Scopus - 

- 

- 

- 

"room finish schedule" 

"BIMeye" 

"cloud computing" 
AND "design stage" 

"cloud BIM" 

 
Titel, 
sammanfattning och 
nyckelord 

0 

0 

21 

16 
ScienceDirekt  1988-2018 

- 

2013-2018 

- 

"room finish schedule" 

"BIMeye" 

"cloud computing" 
AND "design stage" 

"cloud BIM" 

 

Nyckelord 

0 

0 

165 

25 
Dart Europe - 

- 

- 

- 

"room finish schedule"  

"BIMeye" 

"cloud computing" 
AND "design stage" 

"cloud BIM" 

 

 
- 

0 

0 

0 

0 
IEEE Xplore 

 

- 

- 

- 

- 

"room finish schedule" 

 "BIMeye" 

"cloud computing" 
AND "design stage" 

"cloud BIM" 

 

 
Metadata 

0 

0 

4 

0 

2.4 Valda metoder för datainsamling 
För att kunna dra slutsatser från ett bredare perspektiv och på så sätt skapa relevans med 
studien för andra än det studerade företaget har olika datainsamlingsmetoder 
kombinerats (Justesen & Mik-Meyer, 2011). De nedanstående metoderna är de som 
tillämpas i arbetet för insamling av information. 

2.4.1 Litteraturstudie 
Litteraturstudien används som en av undersökningsmetoderna för att bygga upp det 
teoretiska ramverket. Detta för att få en bild över rumsbeskrivningar och den analog 
och digitala arbetsmetoden samt viktiga frågeställningar inom dessa områden (Bell, & 
Waters, 2016). Litteraturstudien ger ingen ny vetskap om ämnena men ger en inblick i 
kunskapen som finns inom områdena idag (Olsson & Sörensen, 2011). 

2.4.2 Intervju 
Intervjuer ger en detaljerad förståelse av intervjupersonen och dennes livsvärld 
(Davidson & Patel, 2011). Intervjuerna utgick från förbestämda ämnen, analog och 
digital arbetsmetod, med delvis öppna svar, vilket resulterat i ett semi-strukturerat 
upplägg (Justesen & Mik-Meyer, 2011). Detta har gett intervjupersonerna utrymme att 
utforma egna svar utefter de specifika ämnen som tagits upp (Davidson & Patel, 2011). 
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Intervjufrågorna delades in i två delar utefter analog och digital arbetsmetod. Den första 
delen tog upp frågor angående hur arbetet med rumsbeskrivningar ser ut idag och vilka 
styrkor och svagheter som finns med arbetsmetoden. I den andra delen ställdes frågor 
kring företagens syn på molntjänster för framtagning av rumsbeskrivningar och vilka 
funktioner de vill att programmet ska klara av för att underlätta arbetet. 

2.4.3 Dokumentanalys 
Dokumentanalys används som ett komplement till intervjuer då det är en rik 
informationskälla och stärker tillförlitligheten i insamlat material från intervjuer. I 
denna undersökning studeras dokument i form av rumsbeskrivningar från intervjuade 
företag (Bell & Waters, 2016).  

Analysen gjordes på en rumsbeskrivning från vardera företag, där framsidan,  generella 
förklaringar/föreskrifter och cirka 3 olika rum studerades och jämfördes mot de andra 
företages beskrivningar. 

2.4.4 Observation 
En djupare kunskap om hur en arbetsgång med molntjänster ser ut i praktiken, har 
skapats genom en deltagande observation där skribenterna observerat, lyssnat samt 
aktivt deltagit under en genomgång av programmet (Justesen & Mik-Meyer, 2011). 
Observationen genomfördes på programvaruföretaget Symetris program BIMeye och 
som komplement till genomgången testades även molntjänsten.  

2.5 Arbetsgång 
Nedan redogörs hur arbetsgången har sett ut för de valda datainsamlingsmetoderna 

2.5.1 Litteraturstudie 
Det teoretiska ramverket byggs upp med litteraturstudier om rumsbeskrivningar och 
analog och digital arbetsmetod. Litteraturstudier har gjorts kontinuerligt under arbetes 
gång men främst i början av arbetet vid uppbyggnad av det teoretiska ramverket. 
Sökningar gjordes först på rumsbeskrivningar och BIMeye och därefter på 
molntjänster. Sökstrategin som använts presenters närmare i kapitel 2.3 
Litteraturstudie. 

2.5.2 Intervju 
För att skapa en överblick av hur arbetet med rumsbeskrivningar ser ut på 
arkitektföretag idag genomfördes intervjuer, med större arkitektföretag i Jönköping och 
Göteborg, som visat intresse för studien. Inför intervjuerna skickades underlag ut via 
mejl med information om intervjuns syfte, frågor samt en kort beskrivning om 
molntjänsten BIMeye, se bilaga 1. Sex stycken intervjuer utfördes på fem olika företag, 
där intervjuer med företagen från Jönköping genomfördes vid ett personligt möte och 
företagen från Göteborg intervjuades via telefon. 

Vid samtliga intervjuer spelades samtalet in, transkriberades och skickades sedan som 
en sammanställning tillbaka till respondenterna för godkännande av underlaget. 
Sammanställningar från samtliga intervjuer kan ses i bilaga 2. Intervjuerna analyserades 
och sammanställdes därefter i tabeller och texter. Utifrån sammanställningen av 
intervjupersonernas svar kunde en jämförelse av materialet göras. 
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2.5.3 Dokumentanalys 
En dokumentanalys av interna rumsbeskrivningar genomfördes för att få en tydligare 
bild av utformningen och informationsinnehållet i dagens dokument. De 
rumsbeskrivningar som studerades var intervjuföretagens vanligaste typer, några av 
dessa var rumsbeskrivningar för nybyggnadsprojekt, ombyggnadsprojekt och för olika 
entreprenadformer. Dokumenten analyserades och jämfördes mot varandra utefter 
utformning och informationsinnehåll samt mot insamlad information från intervjuer, 
för att identifiera likheter och skillnader mellan företagens arbetssätt. 

2.5.4 Observation 
För att få kunskap om molntjänster som digitaliserar arbetet med rumsbeskrivningar 
och hur arbetsmetoden ser ut för att använda dessa, genomfördes en deltagande 
observation. BIMeye valdes som studieobjekt och därför kontaktades leverantören 
Symetri. Ett video-möte bokades in med en BIMeye expert från Symetri och en anställd 
från Krook & Tjäder. Under mötet föreläste Symetri om BIMeye, där störst vikt lades 
vid applikationen Room Manager som kan skapa rumsbeskrivningar. Under 
föreläsningen observerades ett testprojekt där det bland annat illusterades hur en 3D-
modell kopplas till BIMeyes databas, hur rumsinformation läggs in i databasen, hur 
beskrivningen anpassas efter företagets behov och önskemål samt hur beskrivningen 
exporteras. Föreläsningen spelades in och för att bekräfta det som observerades 
genomfördes sedan ett test av programmet. 

Vid genomförande av testet tilldelades referensprojektet Morängatan från Krook & 
Tjäder. Projektet är en nybyggnation av ett flerbostadshus med 37 hyreslägenheter 
lokaliserat i Göteborg. Arbetet fokuserar på projektets entréplan med sju lägenheter 
varav sex stycken är 2 rok och en 3 rok. För att genomföra testet bistod Symetri med en 
licens till BIMeye med kompabilitet mot ArchiCAD20. Symetri hjälpte till med 
uppstart av databasen för projektet Morängatan. Som huvudutgångspunkt användes 
typrumsbeskrivningen som Krook & Tjäders tagit fram analogt för Morängatan, se 
bilaga 3. Med hjälp av molntjänsten framställdes en typrumsrumsbeskrivning som 
försökte efterlikna det analogt upprättade dokumentet. Resultaten jämfördes sedan mot 
den analogt framtagna typrumsbeskrivningen. 

2.6 Trovärdighet 
Nedan beskrivs begreppen validitet och reliabilitet och hur arbetet förhåller sig till 
begreppen för att stärka trovärdigheten i undersökningen. 

2.6.1 Validitet 
För att kunna dra trovärdiga tolkningar och slutsatser som bygger på data har studien 
eftersträvat att ha en hög validitet (Bell, & Waters, 2016). Studien använder sig av 
triangulering, dvs. olika datainsamlingsmetoder, i form av intervju, dokumentanalys, 
observation och litteraturstudie för att studera de två arbetsmetoderna ur olika 
perspektiv och därmed stärka validiteten (Davidson & Patel, 2011). I denna 
undersökning används också triangulering genom att observationen av molntjänsten 
understöds med litteratur och ett test, men även genom att teorier byggs upp av flera 
oberoende vetenskapliga referenser från de senaste fem åren.   

För att stärka validiteten ytterligare utformas de semistrukturerade intervjuerna efter 
inläsning av litteratur om intervjumetodik. Intervjun testas på en arkitekt för att se om 
frågorna var tydligt formulerade, lättbegripliga, samt att frågorna inte är ledande 
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(Justesen & Mik-Meyer, 2011). Intervjuerna hålls med personal på företaget som har 
lång arbetslivserfarenhet inom yrket. Trovärdigheten i dokumentanalysen har stärkts då 
information hämtas från relevanta dokument i form av företagets interna 
rumsbeskrivningsdokument (Justesen & Mik-Meyer, 2011). 

2.6.2 Reliabilitet 
För att säkerhetsställa att undersökningen i denna rapport går att upprepa med ett 
liknande resultat deltar båda författarna vid intervjuer och observationer, och intervjuer 
spelas in och transkriberas (Bell, & Waters, 2016). Intervjuunderlaget skickas tillbaka 
för ett godkännande från den intervjuade för att minimera missförstånd i 
kommunikation (Ely, Anzul, Friedman, Gardner, & McCormarck Steinmetz, 1993). 

För att stärka reliabiliteten i den information som samlats in från intervjuer genomförs 
dokumentanalyser som en kompletterande källa. För att kunna göra tillförlitliga 
bedömningar ifrån dokumentanalysen och litteraturstudien, granskas dokument och 
litteratur kritiskt, genom att studera belägg, jämföra olika företags resultat och 
ifrågasätta antaganden och utgångspunkter (Bell, & Waters, 2016). 

Testet av programvaran utförs för att verifiera insamlad information från observation 
och litteratur om BIMeye så att en högre reliabilitet uppnås. Programvaran testas på 
samma referensobjekt som den analoga rumsbeskrivningen som erhållits från Krook & 
Tjäder. Detta så att samma förutsättningar erhålls vid jämförelsen och kan upprepas 
med ett liknande resultat (Hartman, 2004). 
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3 Teoretiskt ramverk 
I kapitlet beskrivs den teori som ligger till grund för arbetet samt kopplingar mellan 
teori och arbetets frågeställningar. 

3.1 Koppling mellan frågeställningar och teori 

För att kunna besvara rapportens problemformulering används teorier om 
rumsbeskrivning och analog och digital arbetsmetod. I figur 1 tydliggörs hur rapportens 
frågeställningar är kopplade till studiens teorier och datainsamlingsmetoderna. 

Figur 1. Koppling mellan empiri, frågeställningar och teori (Björkén Nilsson & 
Hansson, 2018) 

3.2 Rumsbeskrivning 
Som stöd för projektörer och byggentreprenörers arbete vid upphandling och 
produktion av ett byggprojekt upprättas ritningar och en teknisk beskrivning. 
Ritningarna hjälper till att visualisera projektet medan den tekniska beskrivningen 
besvarar frågor angående vad som ska utföras och hur det ska utföras med hjälp av 
hänvisningar till koder och rubriker i Allmän material- och arbetsbeskrivning (AMA). 
I den tekniska beskrivningen anges det inte vart arbeten ska utföras utan istället 
upprättas en rumsbeskrivning som ett kompletterande dokument för detta. I 
rumsbeskrivningen återfinns byggnadens alla rum med information om respektive rums 
ytbeklädnader, ytbehandlingar och utrustning för golv, socklar, väggar och tak. Med 
hjälp av en BSAB-kod för respektive material kopplas rumsbeskrivningen till den 
tekniska beskrivningen där projektspecifika kompletteringar eller ändringar av AMA 
anges (Thåström & Svensk byggtjänst, 2016). 

Vid upprättandet och utformningen av en rumsbeskrivning finns inga strikta regler men 
vanligtvis beskrivs ett rum per sida. Detta då entreprenören ofta under byggtiden vill 
sätta upp aktuell sida i varje rum. Det förekommer även att typrum upprättas när 
liknande rum förekommer, då läggs flera rumsnummer in på en sida. Utformningen kan 
variera men ett exempel på hur en sida brukar se ut visas i figur 2 (Thåström & Svensk 
byggtjänst, 2016, s. 95). Dokumentet är ofta indelat i kolumnerna del, material, kod, 
målning, kulör, glans och rev. Delar som brukar ingå är Golv, Sockel, Väggar, Tak och 
Övrigt, vilka förkortas med första bokstaven i kolumnen Del (1) (Thåström & Svensk 



Teoretiskt ramverk 

11 

byggtjänst, 2016).  Under material (2) anges ytskiktet på de olika delarna, vid målning 
anges ibland även vilket underlag som ska målas, tillexempel gipsskivor. Till varje 
material anges som nämnt en BSAB-kod (3) som ska ses som en referens till den 
tekniska beskrivningen där ytskiktsmaterialet och underlaget specificeras närmare. För 
målade ytor används dock koden för underlaget istället, detta för att kvalitén som 
underlaget avses ha ska kunna utläsas i den tekniska beskrivningen. I kolumnen 
målning (4) ska kod för målningsbehandlingen anges enligt principen LCS.2 i AMA 
Hus. Delarnas kulör och glansvärde (5) anges också ofta i rumsbeskrivningen, där glans 
anges som ett glanstal eller med text. I den sista kolumnen (6) skrivs 
revideringsbetäckningen in (Svensk byggtjänst, 2005). I sidhuvudet (7) redovisas 
allmän information om projektet, såsom projektnamn, handläggare, projektnummer, 
datum och status på handlingen. 

Figur 2. Exempel på sida ur rumsbeskrivning (Thåström & Svensk byggtjänst, 
2016) 

3.3 Analog arbetsmetod 
Under den tid som datorer använts inom byggbranschen har datorerna haft en snabb 
utvecklingstakt. Det var först när ordbehandlingsprogram och persondatorer blev allt 
vanligare som datorerna började användas som hjälpmedel för framtagning av 
beskrivningar. Ordbehandlingsprogrammen har inneburit en möjlighet att enklare 
redigera texten i beskrivningen. Dock är detta fortfarande i grunden ett manuellt 
skrivarbete som liknar det gamla skrivmaskinsarbetet, där texten i beskrivningen 
behandlas som enhetlig massa. Arbetet med beskrivningar har varit ett manuellt 
skrivarbete, där hjälpmedel som egna mallar, tidigare beskrivningar och egna 
noteringar använts som underlag (Genberg, Pellebergs & Thåström, 2007). I denna 
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rapport benämns därför det traditionella skrivarbetet i ordbehandlingsprogram som en 
analog arbetsmetod. 

De finns flertalet olika ordbehandlingsprogram såsom Microsoft Word, Pages och 
Ulysses. Microsoft Word är det mest avancerade och dominerande på marknaden 
medan de andra två är mer avskalade och enklare program (Lundberg & Nyberg, 2018). 

3.4 Digital arbetsmetod 
När en rumsbeskrivning tas fram med en digital arbetsmetod syftar denna rapport på en 
framtagning med hjälp av molntjänster. 

National Institute of Standards and Technology (NIST) definierar molntjänster som en 
nätverksbaserad modell för att möjliggöra åtkomst till en gemensam plattform av 
konfigurerbara datorresurser, såsom nätverk, servrar, lagring, applikationer och 
tjänster. Dessa datorresurser kan snabbt tillhandahållas och ges ut med minimal 
ansträngning eller interaktion med tjänsteleverantörerna (Mell & Grance, 2011).  

Den övergripande strukturen hos en molntjänst består av fyra lager: applikation, 
plattformar, infrastruktur och hårdvara. Hårdvara syftar till molnets fysiska 
datorutrustning, såsom servrar.  Infrastrukturlagret gör det möjligt att fördela fysiska 
resurser till flera parter samtidigt och på så sätt kan en enskild data eller server delas 
upp i flera virtuella datorer. Delen som hanterar plattformen består av operativsystem 
och applikationsramar som minskar belastningen på den virtuella servern. Det sista 
lagret, applikationslagret, är den faktiska molnapplikationen (Chan et al., 2014).  

BIM-program kan exempelvis ge stöd för olika designanalyser, såsom val av material 
och mekaniska system utefter program som analyserar byggnadens energiprestanda. 
Medans molntjänster istället erbjuder ett effektivt sätt för designers att exempelvis dela 
data om byggnaden och kontrollera energiprestandan i realtid, oavsett fysisk position 
(Chan et al., 2014). Molntjänster är enligt Laing och Leon (2013) det mest effektiva 
sättet att uppnå delad förståelse och information, vilket anses vara kärnan i ett samarbete 
mellan flera discipliner i ett designteam. 

Användningsområdet för molntjänst är brett, där några bekanta exempel är Office 365, 
Gmail, Icloud och Dropbox. Molntjänster som arkitekter kan använda för hantering av 
rumsinformation är bl.a. BIMeye, dRofus och RUDA. 

3.4.1 Molnbaserad BIM-databas: BIMeye 
BIMeye är en molnbaserad BIM-databas som gör det möjligt att söka, hantera och lagra 
stora datamängder kring rum, dörrar, inredning, utrustning och installationer m.m. 
Informationen kan matas in antingen direkt i databasen eller i en 3D-modellen som med 
hjälp av ett tilläggsprogram för CAD/BIM-program kan synkroniseras till databasen. 
Transporten av information kan dock ske åt båda hållen, där projektadministratören kan 
sätta upp en konfiguration för vilken information som får ersätta vad vid synkronisering 
mellan modell och databas. För personer som i vanliga fall inte arbetar med CAD/BIM-
program blir informationen om ett projekt lättare att ta del av samt att själv bidra med 
information (Symetri, 2014). 

Historian om BIMeye startade redan 2004 men först 2014 gjorde moderbolaget 
Addnode en långsiktig och strategisk investering i BIM-datahantering, med BIMeye 
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som plattform. Addnodes intention var att knyta an det digitala designskedet med 
fastighetsförvaltningen (Symetri, 2014). 

Molntjänsten möjliggör koppling till data från flera BIM-modeller och integrering av 
data till andra system såsom fastighetsförvaltning, affärssystem och kalkylering. Vilket 
möjliggör informationsspridning genom hela livscykeln av ett projekt och att fler 
aktörer kan få tillgång till uppdaterad information och kan arbeta med informationen 
samtidigt. Programmet erbjuder även möjlighet att samla relevant tilläggsinformation 
till projektet såsom bilder och PDF-filer (Symetri, 2014). 

 För att se till att informationsspridning sker på ett säkert och kontrollerat sätt finns ett 
rättighetshanteringssystem som styr vem som har rätt att göra vad i modeller och 
databasen. Bara personer som beviljats tillstånd får åtkomst till ett projekt. Databasen 
drivs av samarbetsföretaget Symetri som en PaaS tjänst, där data säkerhetsställs genom 
system och rutiner för avancerad säkerhetskopiering. Symetri har strikta regler mot 
olaga intrång där varken Symetri eller andra involverade parter har tillstånd till att 
hantera data i databasen för mer än support och tekniska underhåll (Symetri, 2014). 

BIMeye erbjuder flertalet appar för olika funktioner, varav en av apparna är Room 
Manager. Appen ger en överblick av all rumsinformation i ett projekt och möjlighet till 
utdrag av rumsbeskrivningsrapporter, revisionsrapporter och ändringloggar. 
Information kan skapas, revideras, sorteras och synkroniseras till en eller fler 3D 
modeller. Programmet ger möjlighet att upprätta och hantera mallar för bl.a. 
beskrivningsrapporter, PM, typrum, material- och materialkodslistor. För att arbeta med 
rumsinformationen och ta ut rumsbeskrivningar behövs enbart tillgång till internet och 
en webbläsare eller smartphone (Symetri, 2014). 

3.4.2 Implementering av ny teknik 
Branschens projektorienterade arbetssätt med varierande konstellationer och fokus på 
tid och pengar, försvårar etableringen av BIM som en gemensam arbetsprocess för 
informationshantering. I designskedet försvåras implementeringen av ny teknik genom 
företagens prioritering av kortidsfördelar, pengar och avtal. Prioriteringarna gör att 
företagen inte ser någon vinning med samarbete över gränserna. Fokus som borde 
läggas på byggnadens livscykel stannar istället internt inom företagen (Parsanezhad, 
Tarandi & Falk, 2016). 

Bosch, Isaksson, Lennartsson och Linderoth (2016) nämner att det största hindret med 
implementering av BIM är att det inte ställs något krav från beställarna på 
användningen. De nämner även att företagen inte tycker att det är intressant att 
implementera BIM om de inte ser någon nytta i ekonomiska termer. Beställare anses 
vara de som har potential att driva utvecklingen av BIM-användning mellan olika parter 
genom hela livscykeln (Jacobsson, Linderoth & Rowlinson, 2017). Men för att driva 
utvecklingen krävs ett byte av beställarens tankesätt, från ett fokus på direkt agerande 
till att ge företagen tid och utrymme för att använda BIM på ett mer helhetstänkande 
sätt (Linderoth, 2009). 

I en studie av Elmualim och Glider (2013) om konsekvenserna med implementering av 
innovativ teknik som BIM, ansåg hälften av de tillfrågade företagen att nyttan med 
innovationer är att öka projektvärdet för kunden. Mer än hälften ansåg även att en ökad 
BIM-användning kommer bidra till en förbättring av praxis inom byggsektorn. Dock 
varierade svaren angående anledningen till varför man inte implementerar BIM. Några 
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av anledningarna var att fördelarna med BIM inte övervägde 
implementeringskostnaderna, bristande kapital för att investera i hård- och mjukvara, 
inte tillräckligt greppbara fördelar för att rättfärdiga användning, och ovilja till att 
initiera ett nytt arbetssätt eller utbilda personal. Av de tillfrågade företagen svarade 
dock 37,8% att de inte visste varför de inte implementerat BIM ännu (Elmualim & 
Glider, 2013). 

Enligt Arditi och Tulubas Gokuc (2017) tyder deras undersökning på att användning av 
BIM kräver en uppbyggnad genom åren av lämplig utrustning och teknisk kapacitet. 
Graden av engagemang i denna utveckling anses vanligtvis bestämma användarnas 
intentioner att införa ny teknik. 

Molntjänstteknologin ställer höga krav på operativsystemen, fildelningen och 
hårdvaran för att kunna hantera data. Den ställer även höga krav på säkerhet såsom 
äganderätt av den delade informationen, ansvar och skyldigheter, och brister i 
avtalsförhållanden. Dessa krav anses vara det största hindret för implementeringen av 
molnteknologi. En annan stor farhåga är teknikens komplexitet och kostnader i 
samband med tekniska införandet samt viljan att samarbeta och skillnader i olika 
kulturer. Därför behövs mer ansträngning läggas på utbildning, träning och förståelsen 
av förändringar inom industrins kultur (Chan et al., 2014). 

Afsaria, Eastmana och Sheldena (2016) har identifierat tre stycken huvudutmaningar 
för moln-BIM vid datautbyte mellan flera plattformar. Det saknas en specifik 
molnstandard för BIM interoperabilitet, det finns problem med att olika organisationer 
blir beroende av data på en gemensam plattform samt att det finns problem gällande 
datasäkerhet, äganderätt och stabilitet för moln-BIM teknologin. 

3.5 Sammanfattning av valda teorier 
I teorin om rumsbeskrivning ges en bakgrund till dokumentets uppbyggnad, 
informationsinnehåll och syfte. Denna information ligger vidare som grund för arbetets 
intervjuer och dokumentanalys. Teorin om den analoga arbetsmetoden kan kopplas till 
rumsbeskrivningar då detta är en metodt för framtagning av dokumentet. Teorin ger en 
bakgrund till arbetsmetoden och förklarar begreppet. 

Den tredje teorin om digital arbetsmetod förklarar molnteknologins uppbyggnad och 
användningsområden. Vidare beskrivs även BIMeye som är den molntjänst som testas 
i studien. Denna teori ligger framförallt som grund till studiens observation och test 
men har även en koppling till rumsbeskrivningar, då detta är ett av 
användningsområdena för molntjänsten. 

Under teorin om den digitala arbetsmetoden ges också en överblick kring den forskning 
som har utförts gällande problematiken med implementering av ny teknik, såsom BIM 
och molnteknologi. Denna teori har ingen direkt koppling till rumsbeskrivningar men 
kan kopplas till BIMeye, som är den molntjänst som arbetet studerar för en möjlig 
implementering gällande arbetet med rumsbeskrivningar. 
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4 Empiri 
I följande kapitel presenteras den empiriska data som samlats in i analog och digital 
arbetsmetod. Under respektive del presenteras insamlad data om arbetsmetoden från de 
insamlingsmetoder som används. Den insamlade empirin ligger sedan tillsammans med 
det teoretiska ramverket till grund för arbetets analys. 

Sex personer har intervjuats på fem olika arkitektföretag angående deras arbete med 
rumsbeskrivningar. I tabell 2 redovisas allmän information om de genomförda 
intervjuerna. Vidare benämns intervjupersonerna vid företagets namn för att särskilja 
intervjupersonerna. Utskickat intervjuunderlag och sammanfattningar av intervjuerna 
redovisas Bilaga 1 och 2. 

Tabell 2. Generell information om intervjun, intervjupersonerna och dess företag 
(Björkén Nilsson & Hansson, 2018). 

Datum  Företag 
Varaktighet 
(min) Titel på respondent 

Antal 
anställda 

Omsättning 
2016 (tkr) 

18/02/27 Yellon 27.38 Handläggande 
byggnadsingenjör 

46 53 493 

18/03/01 Arkitekthuset 29.55 Ägare/byggnadsingenjör 21 23 201 
18/03/05 1. Arkitekterna 

Krook & Tjäder 
47.16 Beskrivningsansvarig/ 

civilingenjör 
100 85 964 

18/03/15 Enter arkitektur 59.06 Byggnadsingenjör 21 23 617 
18/03/19 Liljewall 49.49 Uppdragsansvarig 

arkitekt/BIM ansvarig 
136 151 386 

18/03/27 2. Arkitekterna 
Krook & Tjäder 

28.51 Arkitekt/studiochef 100 85 964 

4.1 Analog arbetsmetod 
Nedan redovisas insamlad empiri från intervjuer och dokumentanalyser om analog 
arbetsmetod. 

4.1.1 Intervjuer 
Vid upprättande av en typisk rumsbeskrivning använde sig samtliga respondenter av 
ordbehandlingsprogrammet Microsoft Word. I frågan om vilket skede 
rumsbeskrivningen upprättas i svarar fem av respondenterna att en övergriplig 
beskrivning kan tas fram i samband med kalkylarbeten. Fyra nämner att den sedan 
specificeras noggrannare för systemhandlingar eller bygghandlingar. Enligt fyra 
respondenter anses det inte finnas någon nytta med att integrera arbetet med 
rumsbeskrivningar i ett tidigare skede, då det inte finns tillräckligt med information om 
projektet. Liljewall ser inte rumsbeskrivningen som något som driver projektet eller 
beslut utan snarare som en sammanfattning av den information som finns. Att plocka 
upp beskrivningen då och då anses inte vara en effektiv arbetsprocess och därför sitter 
Liljewall fokuserat med allt arbetet i slutet av ett skede. Krook & Tjäder instämmer och 
nämner också att informationen tenderar att komma "pö om pö" i sena skeden vilket 
resulterar i ett ineffektivt arbetssätt. 

Enligt Liljewall är det projektets komplexitet som styr i vilket skede som 
rumsbeskrivningen upprättas och Arkitekthuset förklarar att beroende på 
entreprenadform har beskrivningarna varierande detaljeringsnivå. Vid en 
utförandeentreprenad specificeras beskrivningen noggrannare än i en totalentreprenad. 
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Liljewall förklarar att upprättandet är ett manuellt arbete där det första steget är att 
identifiera och lista upp alla rum som ingår i ett projekt, vilket antingen görs med ett 
rum per blad eller med typrum. I ett nytt projekt utgår alla företag från en grundmall 
där varje rum fylls i med information om namn, nummer, golv, sockel, tak, väggar och 
övrigt. Hjälpmedel som respondenterna använder sig av för att effektivisera arbetet 
presenteras i tabell 3. Samtliga respondenter svarade att de tar inspiration från tidigare 
projekt varav fem även kopierar informationen. 

Tabell 3. Hjälpmedel som används (Björkén Nilsson & Hansson, 2018). 
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Summa 
Mall X X X X X X 6 
Inspiration från tidigare projekt  X X X X X X 6 
Kopierar information X X  X X X 5 
BIM-program X     X 2 
Råd från kollegor X      1 

För att få tillgång till den information som behövs för att upprätta beskrivningen svarade 
samtliga att de får informationen via mejl eller personliga möten med beställarna där 
de förklarar sina önskemål och idéer. Genom eget sökande, egna erfarenheter och 
samtal med kollegor tar företaget fram förslag på material till projektet som sedan 
framförs till beställaren. Under arbetets gång är det sedan en ständig dialog via mejl, 
telefon och möten mellan företag, beställare och kund angående materialval. Fem 
respondenter nämner att beställaren i vissa fall redan har ett färdigt grundkoncept eller 
specifika önskemål att förhålla sig till. De moment som företagen anser vara 
tidkrävande vid upprättande av och arbetet med rumsbeskrivning redovisas i tabell 4. 
Fyra respondenter svarade att inmatning av samtliga rum med rätt namn och nummer i 
ett dokument för ett nytt projekt var ett tidskrävande moment. Tre respondenter ansåg 
att granskningen av dokumentet är ett tidskrävande moment. Det tar tid att hålla ordning 
på att rummen får rätt nummer, namn, målningskod osv. så att informationen stämmer 
överens på samtliga ställen i dokumentet och mot övriga handlingar. 

Tabell 4. Moment som anses tidskrävande (Björkén Nilsson & Hansson, 2018). 
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Summa 
Uppläggning av rum X  X X X  4 
Granskning av informationsinnehåll X  X X   3 
Reviderings hantering    X X  2 
Fastställning av material och kulörer  X   X  2 
Inmatning av rumsinformation  X    X  2 
Sökande efter material och kulörer  X   X  2 
Brister i Kommunikation   X X   2 
Upprättandet i sig      X 1 
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Det framgår av samtliga att när rumsbeskrivningen är upprättad informeras berörda 
parterna via mejl och för större projekt laddas dokumentet upp i projektportaler där 
samtliga aktörer i projektet får tillgång till alla dokument. Om beskrivningen revideras, 
justeras informationen i beskrivningen och därefter markeras och förklaras ändringarna, 
exempelvis genom att gulmarkera ny text, stryka över utgående text och skriva in en 
revideringsboksav. Information om revideringen skickas sedan ut i ett PM till de 
berörda i projektgruppen. 

Dagens arbete med rumsbeskrivningar anses fungerar bra enligt Arkitekthuset och 
Krook & Tjäder 1 och 2, men att det kan effektiviseras. Krook & Tjäder 1 menar att 
arbetet går relativt fort att strukturera upp så länge det finns underlag i form av ritningar 
och idéer om hur rummen ska se ut. Enligt Yellon innehåller rumsbeskrivningen ofta 
många sidor där stor del av informationen är likadan och innefattar därför mycket klippa 
och klistra arbete. Arbetet upplevs vara segt, långsamt och ta onödigt mycket tid som 
respondenten gärna hade sluppit. Liljewall anser att arbetet inte är särskilt komplicerat 
vid bostadsprojekt medan i sjukhusprojekt och skolprojekt är det ett stort arbete med 
tusentals sidor som behöver smartare, snabbare och bättre processer. Liljewall och 
Enter säger att arbetet går som det brukar med förklaringen från Enter att "man är ju en 
vanemänniska, det är ju såhär man har gjort väldigt länge så det funkar ju liksom. Det 
är väl det som är problemet eftersom att när det funkar så fortsätter man att göra det.".  

Vid frågan om vanliga fel som brukar uppstå menar tre av företagen att det vanligtvis 
inte förekommer fel, dock menar företagen att det finns en del risker. De vanliga fel 
och risker som kan uppstå redovisas i tabell 5. 

Tabell 5. Vanliga fel och risker som kan uppstå (Björkén Nilsson & Hansson, 
2018). 
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Summa 
Arbetet genererar vanligtvis inga fel X  X   X 3 
Missar eller skriver fel material, målningskod 
eller rum 

 X   X X 3 

Klippa och klistra information från tidigare 
projekt 

X    X  2 

Brister i Kommunikation   X  X  2 
Motstridiga handlingar    X X  2 

Alla respondenter ser förbättringspotential i arbetet med rumsbeskrivningar. Tre 
respondenter ser potential med att koppla modellen till beskrivningen för att förbättra 
kvalitetssäkringen och på så sätt minska fel mellan handlingar. Dock ger ingen förslag 
på förbättringar för ett analogt arbetssätt. Vid frågan svarar Enter "Ja, klart det finns 
möjligheter till det (effektivisering och förbättring), svårt bara att säga hur om man 
tänker ur ett Word-perspektiv. Svår fråga". 

4.1.2 Dokumentanalys 
Från dokumentanalysen fram går det att informationsinnehållet kan variera mellan 
företagens projekt. Första sidan i samtliga företags rumsbeskrivningar innehåller 
grundläggande information om projektet såsom beställare, projektnamn, projekttyp, 
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handlingsbenämning, datum, revidering och företagets logga. Utformningen av sidan 
varierar med textens placering, storlek och ordningsföljd men majoriteten efterliknar 
beskrivningen som kan ses i bilaga 3. 

Efter framsidan följer generella förklaringar och föreskrifter om projektet och hur 
dokumentet ska läsas. Omfattningen av innehållet varierar mellan företagen där Krook 
& Tjäder och Liljewall även har en innehållsförteckning. Genom dokumentet 
förekommer ett sidhuvud hos alla företag med samma information som på framsidan 
samt ansvarig person från företaget.  

I de studerade rumsbeskrivningarna skrivs ett rum upp per blad, förutom vid 
typrumsbeskrivningar där rum grupperas ihop utefter funktion eller med liknande 
utförande. Enter och Liljewall delar inte upp rummen per sida utan låter flera rum finnas 
på ett och samma blad. 

Varje blad har en rubrik med rummets nummer och namn som sedan följs av 
kolumnerna: Del, material, kod, målning, kulör/glans/anmärkning och revidering. Vissa 
av företagen har namngett kolumnerna annorlunda men informationsinnehållet är 
detsamma, dock saknar Arkitekthuset och Liljewall BSAB-koder. Samtliga företag har 
spalterna golv, sockel, vägg, tak och övrigt. 

4.2 Digital arbetsmetod 
Insamlad empiri från intervjuer, observation och dokumentanalys om digitala 
arbetsmetoder redovisas nedan. 

4.2.1 Intervjuer 
I tabell 6 redovisas i vilken utsträckning företagen har kännedom om BIMeye. Liljewall 
och Yellon har hört talas om programmet i 3-4 år varav Liljewall även använt sig av 
programmet sporadiskt till och från. Respondenten förklarar att initiativet var av 
egenvilja för att testa om programmet var ett bättre alternativ för att generera 
rumsbeskrivningar.  

Tabell 6. Respondenternas kännedom om molntjänsten BIMeye (Björkén Nilsson 
& Hansson, 2018). 
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Summa 
Känner ej till 
programmet 

 X X  X  3 

Hört talas om 
programmet i  

3-4 år   X  (3-4 år) 2 

Använt programmet      X 1 

Baserat på den bakgrund som medföljde i intervjuunderlaget och eventuellt tidigare 
kunskap var svaren spridda i frågan angående vilka fördelar och nackdelar 
respondenterna ser med molntjänster, se tabell 7 & 8. Samtliga respondenter såg 
möjlighet till effektivisering av arbetet med hjälp av programmet, dock säger Enter: 
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… men vi har ingen vinning med att starta det i dagsläget då vi inte BIM:ar på det sättet och 
inte utnyttjar det fullt ut. Dels är det en övergångsperiod där man måste få med alla i det och 
det får man också väga in i konceptet att gå över till något, för alla är inte lika på att hoppa på 
3D-tåget exempelvis (Enter, Personlig kommunikation, 15 mars, 2018). 

Yellon tror på en stor förändring i hela byggbranschen där pappersritningar och andra 
utskrivna dokument kommer försvinna helt. Molntjänster som BIMeye kommer då få 
ett stort genomslag ute på byggarbetsplatserna och underlätta för alla. Respondenten 
anser att byggarbetare ofta är teknikrädda, vilket gör att de måste övertygas om 
programmens potential. Idag arbetar Yellon omfattande med 3D-modellering där de 
lägger in stora mängder information och ser därför stor potential i att kunna plocka ut 
information som behövs till rumsbeskrivningen direkt från modellen. De fördelar som 
flest ansåg var att information mellan modellen och beskrivningen kopplas och att 
motstridigheter i handlingar minskar. Krook & Tjäder 1 påpekar dock att även om man 
sparar tid med koppling mellan beskrivning och modell är det viktigt att man inte tappar 
ledet med granskning av arbetet och byggnaden. 

Arkitekthuset lägger idag in "basinformation" i modellen såsom rumsnummer, 
rumsnamn och storlek på rummen men inte ytskikt eller liknande. Respondenten tror 
inte att det är ett effektivt arbetssätt att lägga in ytterligare information i modellen i ett 
tidigt skede då det tar mycket tid och gör att projekten blir framtunga. Det blir ett 
problem om projektet plötsligt tar slut, då har onödig tid lagts i början av projektet. 

Programmen anses enligt Liljewall har en tendens att vara överkomplicerade gentemot 
det behov företaget har och att de skulle vara ologiskt att använda och betala för 
programmet i mindre projekt. Liljewall har idag utvecklat en egen metod för att 
effektivisera framtagning av rumsbeskrivningar som bygger på en koppling mellan 
Excel och ArchiCAD. Arbetsmetoden tillåter företaget att använda tillgängliga medel 
på företaget utan att skapa merkostnad. Respondenten anser att det faktum att företaget 
försöker utveckla en egen metod pekar på ett behov av en effektivare arbetsmetod för 
framtagning av rumsbeskrivningar. 

Yellon förklarar att de i några projekt har frångått det typiska 
rumsbeskrivningsdokumentet och istället gjort en kombination av ritning och 
beskrivning. Till skillnad från en klassisk rumsbeskrivning läggs informationen istället 
in som löpande text i marginalen på uppställningsritningar och planritningar. Denna 
arbetsmetod uppstod i ett projekt där beställaren inte ville ha någon rumsbeskrivning 
för att skära ner på kostnader, medan Yellon ansåg att det var nödvändigt. Yellon menar 
att deras ritningsbeskrivning skulle kunna ses som ett mellanting mellan att arbeta i 
Word och molntjänster, då informationen tas direkt från modellen med detta arbetssätt 
också. 

Enter påpekar den konservativa byggbranschen och säger "Nackdelen är övergången, 
att det är en trög bransch och den är väl också trög för att vi inte gör mer än vad vi får 
betalt för. " Liljewall instämmer och nämner också att om ett företag jobbar smart och 
hittar effektiva lösningar så går det inte att fakturera särskilt många timmar. Vilket gör 
att andra modeller måste gälla, till exempel att fakturera produkter och tjänster istället 
för timmar. 
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Tabell 7.  Ansedda fördelar om molntjänster (Björkén Nilsson & Hansson, 2018). 
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Summa 
Dubbelriktad hämtning av information  X X  X  X 4 
Överrestämning mellan handlingar   X X X X 4 
Minimering av dubbelarbete och inmatningsfel X    X X 3 
Informationshantering utan kunskap om 3D-
modellering 

   X X X 3 

Central lagring av data  X  X   2 
Effektivisering av arbetsgång och tidsbesparing   X   X 2 
Minimering av korrekturläsning X      1 
Bättre översikt av projektet X      1 
Enkel inmatning av information      X 1 
Möjlighet att infoga bilder      X 1 
Papperslöst X      1 

Tabell 8. Ansedda nackdelar om molntjänster (Björkén Nilsson & Hansson, 2018). 

Nackdelar  Y
el

lo
n 

A
rk

ite
kt

hu
se

t 

1.
 K

ro
ok

 &
 

T
jä

de
r 

2.
 K

ro
ok

 &
 

T
jä

de
r 

E
nt

er
 

L
ilj

ew
al

l 

Summa 
Övertyga byggbranschen om utvecklingen X    X X 3 
Implementeringsfasen på företaget X    X  2 
Programvarukostnad     X X 2 
Granskning av andras arbete försvinner   X    1 
Framtunga projekt  X     1 
Mer komplicerade än behovet      X 1 
Datasäkerhet och äganderätt       X 1 
Osäkerhet om molntjänsters framtid  X     1 
Låst utformning    X   1 
Special kompetens för användning    X   1 

Viktiga funktioner som företagen ansåg att molntjänsten ska klara av presenteras i tabell 
9. Arkitekthuset, Enter, Krook & Tjäder 1 och 2 vill kontorsanpassa mallar så att man 
känner sig bekväm med slutresultatet och inte "boxas in i en digital värld".  Liljewall 
anser att det hela går ut på en smidig koppling mellan beskrivning och modell som 
tillåter dubbelriktad hämtning av information, för att slippa dubbelarbete. Det är inget 
nytt som behöver uppfinnas utan programmen anses klarar av de funktioner som krävs 
för arbetet. 
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Tabell 9. Viktiga funktioner som respondenterna vill att molntjänsten klara 
av(Björkén Nilsson & Hansson, 2018). 
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Summa 
Företagsanpassade rumsbeskrivningar  X X X X  4 
Kopplingen mellan 3D-modell och databas X     X 2 
Rättighetshantering i databasen    X  X  2 
Återgå till ett tidigare skede av databasen    X    1 
Utdrag av preliminär rumsbeskrivning    X   1 
Skriva egna anteckningar och texter till 
kategorierna 

  X    1 

Påminnelser om något inte är fullständigt   X    1 
Sortera efter rum, material etc   X    1 

I frågan om företagens intresse av att använda molntjänster vid framtagning av 
rumsbeskrivningar var majoriteten positivt inställda och intresserade av att testa 
programmen. Yellon ifrågasätter företagets arbetssätt och tycker att företaget borde ta 
tag i utvecklingen då de ser ett stort behov av att ändra dagens arbetssätt. Liljewall 
nämner att det är många delkostnader som är svåra att motivera och därför behöver 
beställare antingen betala, driva eller ställa krav på användningen. Programmen kostar 
så det är viktigt att förstå vinningen med arbetet innan man implementerar 
arbetsmetoden på företaget menar Enter. Nu väntar företagen på att beställare, 
landsting, kommuner och andra som har stora projekt som sjukhus och skolor ska 
anamma arbetsmetoden. Liljewall tror att motståndet från beställare beror till viss del 
på att informationen inte ligger hos dem utan hos någon annan. 

Arkitekthuset anser att företaget tycker om teknik och att digitalisera arbetet, och att det 
är intressant med nya programvaror. Respondentens långa erfarenhet i branschen gör 
hen dock försiktig och skeptisk till implementering av nya programvaror och arbetssätt, 
då arbetssätt som man förr trodde var det optimala inte används idag. 

4.2.2 BIMeye 
När en rumsbeskrivning tas fram med BIMeye måste ArchiCAD modellen förberedas 
med zoner för de rum som ska ingå i projektet. Zonerna specificeras med information 
om rummens namn och nummer. Genom ett plug-in i ArchiCAD kopplas modellen till 
BIMeyes databas som nås via en webbadress. Innan kopplingen utförs, görs en 
konfigurering för hur synkroniseringen ska fungera. Där väljs antingen att information 
importeras från modellen till BIMeye eller från BIMeye till modellen alternativt båda 
delarna. 

När applikationen "room manager" öppnas visas en överblick av projektets 
rumsförteckning, se figur 3. Här visas de rum/zoner som kommer in när modellen är 
kopplad till databasen. I vylistan (1) väljs vilka parametrar som ska visas i 
rumsförteckningen. För varje parameter som valts skapas en kolumn där innehållet kan 
filtreras (2), grupperas (3) och sorteras (4). 
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Figur 3. Överblick av rumsförteckningsvyn i applikationen Room Manager 
(Symetri i samarbete med Walter IT solutions, u.å). 

Från rumsförteckningen kan man gå in på ett enskilt rum alternativt flera rum som har 
filterats och/eller grupperats efter en eller flera valda parametrar. Här kan information 
läggas in i "rumskort", "instansparametrar", "bilagor", "bilder" eller "kommentarer" 
(figur 4). Under fliken "rumskort" kan information om material, målning och kulör 
läggas in för varje del. 

Figur 4. Rumskortsvy i applikationen Room Manager (Symetri i samarbete med 
Walter IT solutions, u.å). 

För att applicera ett material krävs det att materialet har skapats, vilket antingen görs 
direkt i rumskortet eller i parametergrupplisor, se figur 5. När ett material skapas fylls 
information in om materialets kod, typ, AMA-kod och beskrivning, se figur 6. 
Parametergrupplistor kan även skapas på liknande sätt för målningskoder och kulörer. 
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Figur 5. Vy över parametergrupplistan för material i applikationen Room 
Manager (Symetri i samarbete med Walter IT solutions, u.å). 

 
Figur 6. Vyfönster för redigering av material i applikationen Room Manager 
(Symetri i samarbete med Walter IT solutions, u.å). 

När information lagts till om rummen kan företagsanpassade rumsbeskrivningar, 
typrumsbeskrivningar, revideringsrapporter och ändringsloggar skapas och laddas ner. 
Typrumsbeskrivningen som tagits fram för detta arbete redovisas i bilaga 4. Efter ett 
utskick kan informationen i databasen tidsstämplas för att spara informationen vid 
denna tidpunkt. Därefter fortsätter bearbetning av information i både modell och 
databas. När en revidering sedan ska skickas ut, tidsstämplas informationen igen och 
på så sätt kan ändringarna som gjorts mellan tidsstämplarna redovisas i en 
revideringsrapport. En överblick av arbetsprocessens olika steg i "room manager" 
illustreras i figur 7. 

 
Figur 7. Illustration över arbetsprocessen i applikationen Room Manager 
(Symetri, u.å). 
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4.3 Sammanfattning av insamlad empiri 
Utifrån insamlad empiri från samtliga datainsamlingsmetoder kan det konstateras att 
den analoga och digitala arbetsgången vid framtagning av en rumsbeskrivning ser olika 
ut. En sammanfattning av de olika arbetsmomenten som ingår i vardera arbetsmetoden 
vid framtagning och revidering av en rumsbeskrivning presenteras i figur 8 och 9. 

 
Figur 8. Analog och digital arbetsprocessen vid framtagning av en 
rumsbeskrivning (Björkén Nilsson & Hansson, 2018). 
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Figur 9. Analog och digital arbetsprocessen vid revidering av en 
rumsbeskrivning (Björkén Nilsson & Hansson, 2018). 

I litteraturstudien och intervjuer framgår det att företagen har en positiv inställning till 
molnteknologin. Dock framgår att respondenterna har viss okunskap och en osäkerhet 
kring det nya arbetssättet och tekniken. Efter intervjuerna framkom ett antal önskemål 
på viktiga funktioner som molntjänsten borde klara av. En sammanfattning av vilka av 
respondenternas önskemål som BIMeye uppfyller redovisas i tabell 10. 

 Tabell 10. Önskemål från respondenter som BIMeye uppfyller. (Björkén Nilsson 
& Hansson, 2018).	

Respondenternas önskemål Antal BIMeye uppfyller 
Företagsanpassade rumsbeskrivningar 4 X 
Kopplingen mellan 3D-modell och 
databas 

2 X 

Rättighetshantering i databasen  2 X 
Återgå till ett tidigare skede av 
databasen  

1  

Utdrag av preliminär rumsbeskrivning 1 X 
Skriva egna anteckningar och texter till 
kategorierna 

1  

Påminnelser om något inte är 
fullständigt 

1  

Sortera efter rum, material etc 1 X 
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5 Analys och resultat 
I följande kapitel analyseras insamlad empiri med koppling till det teoretiska ramverket. 
Detta leder fram till arbetets resultat och dess koppling till målet. 

5.1 Analys 
Det kan konstateras efter genomförda intervjuer att samtliga företag upprättar 
rumsbeskrivningen manuellt i ordbehandlingsprogrammet Word. Det påstås att dagens 
arbetssätt fungerar bra enligt majoriteten av företagen, samtidigt som de nämner "det 
tar den tid det tar". Vid större projekt med mycket information anses arbetet med 
hundratals sidor blir jobbigt att hålla reda på, där ändringar och tillägg av information 
lätt missas. Andra menar att människor är vanemänniskor och så länge arbetet fungerar 
så fortsätter man göra som man alltid gjort, och att det är just det som är problemet. 
Samtliga ser förbättringspotential men har svårt att säga hur arbetet bör effektiviseras 
utifrån ett Word-perspektiv. 

Angående den analoga arbetsmetoden svarade fyra respondenter att uppläggning av 
rummens namn och nummer var det mest tidskrävande momentet. Enligt observationen 
kan det konstateras att detta är information som kan hämtas in till databasen från 
modellen, dock kräver detta att rum/zoner finns inlagda i modellen med namn och 
nummer. Det grundläggande merarbetet utför företagen dock redan idag enligt 
intervjuer, då zoner läggs in i modellen, men kopplas bara av ett företag i enstaka 
projekt till en molntjänst. Information som redan finns tillgänglig i modellen utnyttjas 
alltså inte för att effektivisera detta tidskrävande moment. 

BIMeyes möjlighet att koppla databasen till 3D-modeller minskar risken för 
motstridiga handlingar och förenklar granskningsarbetet. Vid intervjuerna svarade två 
av respondenterna att motstridiga handlingar är en stor risk vid analog framtagning och 
tre av respondenter ansåg att granskning av beskrivningen är ett tidkrävande moment. 
Även om risken för motstridiga handlingar minskar vid en digital arbetsmetod så måste 
arbetet fortfarande granskas, dock kanske i mindre utsträckning. Ett tidskrävande 
moment som inte skiljer sig vid den digitala arbetsmetoden är sökandet och fastställning 
av material och kulörer. 

Molntjänstens möjlighet att skapa parametrar för material, kulörer och målningskoder 
minskar riskfyllda moment med att skriva fel material, målningskod eller rum samt att 
information kopieras från tidigare projekt. Inmatning av rumsinformation var ett 
moment som ansågs tidskrävande då det innehåller mycket klippa och klistra arbete på 
många sidor. Om tidigare projekt genomförts i BIMeye kan parameterlistor från dessa 
projekt återanvändas, vilket effektiviserar arbetet. Hantering av revideringar ansågs 
vara ett tidskrävande moment, vilket BIMeye underlättar då databasen kan tidsstämpla 
och på så sätt hoppa över steget med att skapa nya dokument. 

Den viktigaste funktionen som företagen ansåg att molntjänsten skulle klara av var att 
hantera företagsanpassade rumsbeskrivningen. Rumsbeskrivningen som togs fram i 
studien (se bilaga 4) visar på att molntjänsten kan generera näst intill identiska 
rumsbeskrivningar. Molntjänsten utgår från Word-mallar där informationen från 
databasen kopplas till mallen med koder. Detta gör mallen mer avancerad att arbeta 
med än ett vanligt dokument. Undersökningen kan konstatera att programmet i stort sett 
klarar företagens önskemål. Liljewall som tidigare använt programmet anser att de 
funktioner som krävs för arbetet med rumsbeskrivningar redan finns. 
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Från intervjuerna framgår att fyra av sex respondenter aldrig hört talas om molntjänster 
som digitaliserar arbetet med rumsbeskrivningar förut. Efter att ha läst om programmen 
hade majoriteten en positiv inställning och ett intresse av att testa en molntjänst. 
Företagen ser möjlighet med att effektivisera arbetet med hjälp av programmen. Dock 
anser Enter att de i dagsläget inte BIM:ar i tillräckligt hög grad för att använda en sådan 
tjänst. Enligt teori och observation behövs endast tillgång till internet och en webbläsare 
för att kunna genomföra arbetet, företaget saknar alltså inte antagna resurser. En annan 
farhåga med molntjänster ansågs vara framtunga projekt då mycket information måste 
läggas in i modellen. Enligt observationen framgår det att beskrivningen kan upprättas 
utan koppling till en modell, där information matas in direkt i databasen. Krook och 
Tjäder 1 förklarar att hen gärna vill testa en molntjänst men kan inte lova att hen 
kommer tycka om det. Arkitekthuset nämner att teknik som man förr trodde var det 
bästa inte används idag, vilket gör hen försiktig till att anamma nya tekniker. Svaren 
ger ett intryck av okunskap och att det finns en förutfattad och skeptisk bild av 
programmen samt en tveksam inställning till att ändra sitt arbetssätt. 

Utifrån intervjusvaren kan koppling göras till teorin om utmaningar med 
implementering av BIM. Där Elmualim och Falk (2013) nämner att företagen saknar 
tillräcklig förståelse om BIM och har en ovilja att förändra sitt arbetssätt och bekosta 
utbildning av personal. Det kan därför konstateras att det behövs utbildning av 
programvaror och arbetssätt vid implementering av ny teknik. Detta är något som kan 
vara svårt att få med samtliga på, med tanke på att programmet kan vara komplext för 
de som har svårt för digitala verktyg. 

Enligt andra teorier ligger hindret för implementering utanför företagets makt. 
Implementeringen skapar kostnader vid utbildning och användning av programvaror, 
vilket är svårt att motivera när beställare inte efterfrågar användning. När företaget inte 
ser någon nytta i ekonomiska termer är det inte intressant att implementera BIM (Bosch, 
Isaksson, Lennartsson & Linderoth, 2016). Detta kan även konstateras från genomförda 
intervjuer där de största nackdelarna anses vara implementeringsfasen, 
programvarukostnader och att övertyga byggbranschen om utvecklingen. Branschens 
fokus på tid och pengar skapar en ovilja till att implementera och utveckla nya arbetssätt 
då det är tidskrävande moment där respondenterna menar att "vi gör inte mer än vad vi 
får betalt för". Liljewall menar att när smarta lösningar används faktureras mindre 
timmar och därför måste andra metoder gälla, alternativt att beställaren betalar, driver 
eller ställer krav på användningen. Liljewall nämner även att säkerhetsaspekten är något 
som behöver beaktas och tror att detta kan vara en bidragande orsak till varför 
molntjänster inte fått större genomslag. Säkerheten tar även teorier upp som ett hinder 
för implementering av molnteknologin. 

Så länge beställare inte kräver att programmen används minskar sannolikheten att 
företagen implementerar tekniken. Att beställare i några projekt sett för lite nytta med 
beskrivningen för att vilja betala för den kan tyda på att dokumentet är för 
informationsfattigt gentemot den tid det tar att uppföra den. Dokumentet i sig kanske 
behöver förändras eller förnyas och inte arbetssättet bakom det. 

Yellon har gjort en ny variant av beskrivningens utformning där den traditionella 
utformningen har frångåtts men även arbetsmetoden för framtagningen. Liljewall har 
inte frångått dokumentets utformning men effektiviserat arbetsprocessen vid 
framtagning av beskrivningen. Detta tyder på att det finns ett behov av att förbättra och 
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effektivisera dagens arbete. Implementering av nya programvaror anses dock av två 
företag vara tidkrävande samt skapa en merkostnad som är svår att motivera. Istället 
kommer företagen på interna kreativa lösningar med hjälp av tillgängliga medel som 
redan finns på företaget. De företag som anser att arbetet med rumsbeskrivningar är 
ineffektivt är även de företag som tagit fram egna metoder och testat molntjänster, och 
anses därför vara mest villiga till att förändra sitt arbetssätt. 

5.1 Frågeställning 1 
§ Vilka skillnader finns det mellan analoga och digitala arbetsmetoder vid 

framtagning av rumsbeskrivningar? 

Utifrån intervjuer, observation, test och dokumentanalys har en bred bild av den analoga 
och digitala arbetsmetoden tagits fram. De olika arbetsmetoderna resulterar inte i några 
skillnader i slutrapporten men skillnader finns i arbetsgång där följande har 
identifierats: 

§ Koppling till modell 
§ Inmatning av information 
§ Hantering av revideringar  

Med en digital arbetsmetod möjliggörs en koppling mellan beskrivning och modell. 
Beroende på hur avancerad koppling företaget eftersträvar och hur välarbetad 3D-
modell företaget har, medförs en varierad mängd merarbete. Kopplingen automatiserar 
dock den annars analoga inmatningen av rum. Vid inmatning av information till 
rumsbeskrivningen med den digitala arbetsgången skapas parametrar som därefter med 
hjälp av gruppering, filtrering och sökning appliceras på ett eller flera utvalda rum 
samtidigt. Detta till skillnad från den analoga arbetsgången där information skrivs in ett 
rum i taget. En annan skillnad är hanteringen av revideringar där ändringar av en 
parameter i databasen får genomslag på samtliga ställen där den används. Databasen 
spårar och sparar ändringar som därefter kan tas ut i revideringsrapporter och PM. Den 
analoga arbetsmetoden kräver att varje rum justeras var för sig med text och 
markeringar i en revideringsraport, samt att justeringarna skrivs i ett PM. 

5.2 Frågeställning 2 
§ Hur ser företagens inställning ut till att övergå till molntjänster vid framtagning 

av rumsbeskrivningar? 

Genomförda intervjuer visar på att respondenterna har ett intresse och en positiv 
inställning till molntjänster där man ser en framtid med tekniken. Däremot råder det 
tvivel huruvida respondenterna är redo att implementera det som arbetsmetod. 
Företagen som ser ett behov av en förändring är mer villiga att ändra sitt arbetssätt och 
anamma nya metoder. Medan de företag som anser att dagens arbete fungerar bra, har 
en större ovilja till att förändra sitt arbetssätt. Företagens ovilja grundas inte av 
begränsningar i programmets funktioner, utan enligt teori och intervjuer baseras oviljan 
på branschens fokus på tid och pengar. Först när företagen ser nytta utifrån ett 
ekonomiskt perspektiv, växer företagens intresse för implementering av molntjänster. 
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5.3 Frågeställning 3 
§ Vilka möjligheter finns det för molntjänster att effektivisera arbetet med 

rumsbeskrivningar?  

Utifrån intervjuer, observation, testet och teori framgår det att molntjänster har goda 
möjligheter att effektivisera arbetet med rumsbeskrivningar. Detta då de både uppfyller 
företagens önskemål men även förenklar tidskrävande och riskfyllda moment i ett 
analogt arbete. De moment som främst effektiviseras med molntjänster är följande: 

§ Uppläggning av rum 
§ Inmatning av information 
§ Granskning av motstridigheter i handlingar 
§ Hantering av revideringar 

De moment som främst kan effektiviseras med en digital arbetsmetod är även de 
punkter som företagen ansåg vara mest tidskrävande vid upprättande av en analog 
rumsbeskrivning. I den digitala arbetsmetoden effektiviseras arbetet med uppläggning 
av rum genom möjligheten till att koppla databasen till modellen så att rummen 
automatiskt listas upp. Inmatning av rumsinformation effektiviseras då information kan 
appliceras på flera rum samtidigt genom gruppering, filtrering och sökning. Kopplingen 
mellan 3D-modell och databasen samt parametrar för material, kulör och målning 
minskar sannolikheten för motstridiga handlingar och behovet av granskning. Genom 
molntjänstens möjlighet att spara och spåra ändringar mellan två tidpunkter, minskar 
revideringsarbetet och tid sparas. 

5.4 Koppling till målet 
Målet med arbetet är att undersöka möjligheten att använda molnbaserade 
databaser vid framtagning av rumsbeskrivning på arkitektföretag. 

De tre frågeställningarna svarar tillsammans på arbetets mål genom att visa på 
företagens inställning till att införa molntjänster, teknikens relevans för arbetsuppgiften 
samt visa på innebörden av en övergång till molntjänster.  

Frågeställning 1 visar på störst skillnader gällande koppling till modell, inmatning av 
information och hantering av revideringar men att arbetets slutresultat blir detsamma 
oavsett arbetsmetod. Frågeställning 2 visar på att företagen överlag har en positiv 
inställning till molntjänster. Dock bidrar branschens kortsiktiga fokus på tid och pengar 
till ett minskat intresse, då implementeringen inte genererar någon vinning för företagen 
ur ett ekonomiskt perspektiv. Frågeställning 3 visar på att molntjänsten uppfyller de 
främsta önskemål som företagen ställer och att arbetet effektiviseras främst under 
punkterna: uppläggning av rum, inmatning av information, granskning av 
motstridigheter i handlingar och hanteringar av revideringar. 

Svaret på målet är att möjligheten att använda molntjänster vid framtagning av 
rumsbeskrivningar är goda då företagen har en positiv inställning till teknologin. 
Molntjänsten effektiviserar de mest tidskrävande momenten utan förändring i 
arbetsresultat så länge företagen är villiga att förändra sitt arbetssätt. Det största hindret 
för molnteknologin utifrån arkitektkontors synvinkel är hur företagen ska motivera 
kostnaderna av den nya tekniken. 
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6 Diskussion och slutsatser 
Nedan presenteras diskussioner kring studiens resultat utifrån validitet och reliabilitet, 
val av metod, och arbetets begränsningar. Slutligen presenteras slutsatser och 
rekommendationer samt ges förslag till vidare forskning. 

6.1 Resultatdiskussion 
Tillsammans svarar arbetets tre frågeställningarna på teknikens möjlighet att 
implementeras på arkitektkontor och anses därför vara rätt formulerade för att svara på 
studiens mål. Genom att kombinera olika datainsamlingsmetoder som understödjer 
varandra har en stark trovärdighet uppnåtts. I frågor där flera metoder styrker varandra 
anses tillförlitligheten högre. Testet har genomförts efter instruktioner från 
programvaruföretaget och anses därför ha genomförts på rätt sätt med ett trovärdigt 
resultat. De studerade dokumenten anses vara relevanta då de är interna dokument från 
intervjuföretagens verkliga projekt. 

Studiens första intention att studera rumsbeskrivningar har under arbetets gång skiftats 
till att lägga mer fokus på molntjänster. Detta på grund av bristande information och 
forskning kring rumsbeskrivningar. En del intervjufrågor och litteraturstudie som lagt 
stor vikt vid rumsbeskrivningsdokumentet har därför blivit irrelevant för arbetets 
slutliga mål. 

Bredare frågor som ställts om bland annat hur rumsbeskrivningar upprättas kan vara 
svår att svara på då respondenten lätt glömmer delar eller tar vissa punkter förgivet. Om 
mer precisa frågor ställts hade troligtvis utförligare svar fåtts. Hur noggrant 
respondenten läst igenom och funderat över frågorna innan intervjun samt 
respondentens engagemang kan ha påverkat svarens utförlighet och omfattning. Vid 
intervjuer presenterades arbetet och arbetets mål, detta kan ha påverkat respondenterna 
till att vilja svara mer optimistiskt på intervjufrågorna för att ge inryck av en mer positiv 
inställning.  

Många av respondenterna var inte bekanta med molntjänster och dess funktioner sedan 
innan och ett anmärkningsvärt missförstånd var att arbetet med informationen till 
rumsbeskrivningar skulle göras i programvaran för 3D-modellering. Det missförståndet 
är ett exempel på ett ogrundat motstånd mot program som BIMeye, då respondenter 
upplever att arbetet med ytskikt i 3D-modellen är omständigt. Att intervjua företag som 
inte använt sig av molntjänster har försvårat möjligheten att få annan kunskap om 
programmen än företagens inställning och förväntade åsikter. Denna okunskap och 
oerfarenhet gjorde det svårt för några respondenterna att svara utförligt på vissa frågor 
gällande molntjänster. 

Intervjusvaren anses fortfarande relevanta för att uppfylla studiens mål då det inte krävs 
någon kunskap om programmen för att kunna svara på arbetets frågeställningar 
angående inställning och förväntningar på tekniken. I den första frågeställningen 
angående en analog arbetsgång har respondenterna tillräckligt med erfarenhet för att 
svaren ska vara trovärdigt. Insamlat material från intervjuer har hög reliabilitet då 
intervjuerna spelats in och respondenterna har godkänt intervjusammanfattningar som 
skickats ut. 
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Om arbetet gjorts om, hade fler företag som använt molntjänster intervjuats och fler 
frågor hade ställts om ämnet för att uppnå ett mer trovärdigt resultat. En djupare 
litteraturstudie om molntjänster borde även gjorts då utvecklingen är påväg dit. 

6.2 Metoddiskussion 
Till första frågeställningen har samtliga metoder använts och på så sätt har en 
övergripande bild av det två arbetsmetoderna kartlagts och bildat ett välgrundat svar. 
Semistrukturerade intervjuer har bidragit till en helhetstäckande bild av dagsläget. I 
frågor med spridda svar anser författarna att mer eniga svar troligtvis uppnåtts om 
smalare frågor ställts, fler företag intervjuats eller att svarsalternativ kryssas 
i/rangordnas, likt en enkät. En risk finns dock att man då går miste om information om 
varför respondenterna svarat som de gjort. Därför anses semistrukturerade intervjuer 
vara passande för studiens ändamål. Dokumentanalysen har gett en tydligare bild av 
utformning och informationsinnehåll i rumsbeskrivningen och därmed stärkt 
intervjusvaren. Det genomförda observationen och testet har bidragit till en större 
förståelse av hur molntjänster kan användas vid arbetet med rumsbeskrivningar. 
Intervjuer med företag som använt sig av tekniken hade varit bra som en 
kompletterande källa för att stärka trovärdigheten. 

Till frågeställning två har de semistrukturerade intervjuerna bidragit till fylliga svar då 
respondenterna haft utrymme att svara fritt. Detta har gjort det enkelt att se 
respondenternas inställning till implementering av ny teknik. Litteraturstudie har gett 
bredare kunskap kring forskning om hinder och drivkrafter med implementering av ny 
teknik, med fokus på BIM och molntjänster. Mer omfattande forskning kring 
rumsbeskrivningsdokumentet och den analoga arbetsmetoden hade varit intressant för 
arbetet för att kunna bygga ett starkare teoretiskt ramverk, dock har informationen varit 
begränsad kring detta.  

Med hjälp av intervjuerna till den tredje frågeställningen har tidskrävande, riskfyllda 
och viktiga moment med den analoga arbetsmetoden identifierats, och därför har 
intervjun fyllt sitt syfte. Testet har visat på vilka möjligheter molntjänster har för att 
effektivisera de moment som företagen poängterade. 

6.3 Begränsningar 
Utifrån intervjuer och analyserade dokument kan det antas att företagen arbetar på ett 
likvärdigt sätt med liknande dokument som mål. Därför anses detta arbete applicerbart 
på andra arkitektföretags arbete med rumsbeskrivningar. En begränsning i fallstudien 
har blivit att uppnå samma förutsättningar som i ett verkligt projekt. Detta då 
skribenterna inte återspeglat ett verkligt projekt med flera aktörer involverade som har 
olika roller och rättigheter. 

Vid test av BIMeye har kompabiliteten mot ArchiCAD studerats. Om annan 
programvara används kan det finnas avvikelser för hur kopplingen utförs, dock förblir 
arbetet i databasen desamma vilket gör studien applicerbar för flera företag. Studien har 
fokuserat på BIMeye och är därför oviss huruvida resultatet går att applicera på andra 
molntjänster. 

Arbetet har avgränsats till att inte studera investeringskostnader. Denna faktor har varit 
svår att undgå eftersom investeringskostnader ofta påverkar beslut och inställning till 
implementering av nya program. Då studien visat på att arbetet går att effektivisera, kan 
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kopplingar dras till att det förmodligen går att spara pengar i form av arbetstid som då 
kan läggas på andra uppgifter. Nästa steg blir att kolla på om tidsbesparingarna väger 
upp implementeringskostnaderna så att implementeringen blir lönsam för företagen. 

6.4 Slutsatser och rekommendationer 
Molnteknologins potential till en mer samarbetsvänlig BIM-användning anses vara 
lösningen till en fullt integrerad BIM-miljö. Forskning tar upp molntjänster som ett 
framtida arbetssätt men menar att genomslaget på marknaden inte varit märkbar. 
Företagen har svårt att förstå och fastställa molntjänsters bidrag och ta beslut om 
huruvida tekniken är lämplig eller inte för företagens arbete. 

Denna studie har bidragit till en ökad kunskap om rumsbeskrivningar, molntjänster och 
BIMeye som ett verktyg för hantering av rumsinformation. Studien har visat på 
teknikens lämplighet för de arbetsåtaganden som krävs vid arbetet med 
rumsbeskrivningar, presenterat för- och nackdelar med tekniken inom området för 
rumsbeskrivningar samt belyst hinder och drivkrafter vid implementering av 
molntjänster som ett arbetssätt. Med hjälp av detta kan studien ligga som grund vid 
fastställning av molntjänsters lämplighet för ett arkitektföretags arbete med 
rumsbeskrivning och därmed underlätta beslutsprocessen. 

Slutsatsen av studien är att det finns en stor potential med molntjänster som framtida 
digitala arbetsmetod vid upprättande av rumsbeskrivningar. Detta då studien sett en 
positiv inställning bland företagen samt identifierat flertalet moment som kan 
effektiviseras med hjälp av molntjänster. Stor effektivisering uppnås med hjälp av 
kopplingen som möjliggör snabbare uppläggning av rum, parameterlistor som 
möjliggör både snabbare och säkrare hantering av information i rummen och 
tidstämpling som underlättar hantering av revideringar. Övergångsprocessen till 
BIMeye kräver en förändring av arbetssätt men resulterar i samma utfall. 

Det finns en ogrundad rädsla kring programmets komplexitet och ett antagande att 
företaget inte är tillräckligt tekniskt utvecklade. Rekommendationer till följd av 
studiens resultat är att företagen bör vara mer öppensinnade då programmet är 
användarvänligt och inte kräver den avancerade tekniska utvecklingen som de själva 
tror. Kunskapsbristen tyder också på att det krävs utbildning inom tekniken för att 
företagen ska förstå dess bidrag. 

För att uppnå det helhetsperspektiv som teknologin anses medföra måste varje företag 
se interna vinningar med investeringen. Nya modeller och lösningar för fakturering av 
arbetstimmar behöver utvecklas så att arbetet blir lönsamt för samtliga parter ur ett 
ekonomiskt perspektiv. 

6.5 Förslag till vidare forskning 
Utifrån teorier och intervjuer framgår det att beställare borde ställa krav på användning 
av molntjänster. Detta för att lösa problemet med att företagen inte ser ekonomisk 
vinning med implementeringen. Därför vore det av intresse att studera beställarens 
inställning till digital rumsinformation och vilka för och nackdelar arbetet innebär för 
dem. 
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Från intervjuer har det även framkommit att beställare i vissa projekt frångått 
rumsbeskrivningen på grund av ekonomiska skäl. Det kan argumenteras om 
upprättandet av en rumsbeskrivning är för tidskrävande gentemot den information som 
fås ut i slutändan. Det faktum att företag frångått utformningen av en typisk 
rumsbeskrivning visar på att dokumentet i sig kanske bör ändras. Ett förslag till vidare 
forskning är att studera om det finns ett fördelaktigare sätt att presentera 
rumsinformation. 

Ytterligare ett förslag är att utreda hur stora tidsbesparingarna blir vid en övergång till 
molntjänster i förhållande till implementeringskostnaden.
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Intervjun kommer användas som underlag till vårt examensarbete som handlar om 
effektivisering av arbetet med rumsbeskrivningar. Målet med arbetet är att undersöka 
möjligheten att använda molntjänster vid framtagning av rumsbeskrivningar på 
arkitektföretag.  

Om det är okej för dig så kommer intervjun att spelas in. Inspelningen används endast för att 
underlätta bearbetningen av materialet och minska missförstånd i svaren. En sammanställning 
av intervjun kommer sedan skickas tillbaka till dig för att säkerhetsställa att vi har förstått dig 
korrekt. Nedan presenteras intervjufrågorna samt en kort beskrivning av molntjänsten 
BIMeye. 

Intervjufrågor 

• Vilket företag arbetar du på och vilken tjänst har du? 
• Vilka typer av projekt jobbar ni främst med på företaget? 
• I vilket skede av projektet upprättar ni rumsbeskrivningen? 

o Vilken möjlighet ser du med att integrera arbetet med rumsbeskrivningar tidigare i ett 
projekt? 

• Hur ser arbetsgången ut för dig vid framtagning av en typisk rumsbeskrivning? 
• Hur får du tillgång till den information som behövs för att kunna upprätta en 

rumsbeskrivning? 
• Hur sker hanteringen/delning av information till andra parter gällande 

rumsbeskrivningar? 
• Vilka arbetsåtgärder behöver tas vid revidering av en rumsbeskrivning? 

o Hur informeras berörda parter av revideringen? 
• Vilka moment anser du är tidkrävande vid upprättande av en rumsbeskrivning? 
• Finns det hjälpmedel som effektiviserar ditt arbete vid upprättandet av en 

rumsbeskrivning? Exempelvis färdiga mallar eller lagrad information från tidigare 
projekt? 

• Hur upplever du att arbetet med rumsbeskrivningar fungerar idag? 
• Finns det några vanliga fel som brukar uppstå vid arbetet med rumsbeskrivningar? 
• Ser du några möjligheter att förbättra eller effektivisera arbetet med upprättandet av 

rumsbeskrivningar? 
 
• Känner du till dRofus, BIMeye eller likvärdig programvara? 

o Hur länge har du känt till programmen? 
• Baserat på bakgrunden om programvarorna nedan och vad du tidigare hört, vad anser 

du om dessa program? 
o Vilka fördelar tror du att programmen skulle kunna bidra med vid framtagning av 

rumsbeskrivningar? 
o Vilka nackdelar tror du att programvarorna kan medföra vid framtagning av 

rumsbeskrivningar? 
• Om du hade arbetat med programmen, vilka funktioner skulle du vilja att programmet 

klarar av vid framtagning av rumsbeskrivningar?  
• Hur ser ditt intresse ut för att använda dig av programvarorna? 
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Bakgrund om BIMeye 
BIMeye är en internetbaserad databas som gör det möjligt att söka, hantera och lagra stora 
datamängder kring rum, dörrar, inredning, utrustning och installationer mm. Med hjälp av en 
addin till CAD/BIM-programmet kan information synkroniseras mellan modell och databas. 
Transporten av information kan ske åt båda hållen och regler för vilken information som får 
ersätta vad sätts upp av projektadministratören. För personer som i vanliga fall inte arbetar 
med CAD/BIM-program blir informationen om ett projekt lättare att ta del av samt att själv 
bidra med information. Programmet möjliggör enkel informationsspridning och att fler 
aktörer kan få tillgång och arbeta med informationen samtidigt. För att se till att 
informationsspridning sker på ett säkert och kontrollerat sätt finns ett 
rättighetshanteringssystem som styr vem som har rätt att göra vad i modeller och databaser. 
Programmet erbjuder även möjlighet att samla relevant tilläggsinformation till projektet 
såsom bilder och PDF-filer. 

Med hjälp av appen Room Manager som BIMeye erbjuder fås en överblick av all 
rumsinformation i ett projekt och automatiska rumsbeskrivningsrapporet kan genereras. 
Information kan skapas, revideras, sorteras och synkroniseras till en eller fler 3D modeller. 
Programmet ger möjlighet att upprätta och hantera mallar för bl.a. beskrivningsrapporter, 
PM, typrum, material- och materialkodslistor. För att arbeta med rumsinformationen och ta ut 
rumsbeskrivningar behövs enbart tillgång till internet och en webbläsare eller smartphone. 

Sofia Nilsson
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Intervju	med	Yellon		
Handläggande	byggnadsingenjör	

Del	1:	Yellon	är	inte	bara	ett	arkitektkontor	utan	jobbar	även	med	strategi,	produktdesign	och	

reklam.	Företaget	jobbar	främst	med	bostadsprojekt	men	har	en	bred	spridning	och	jobbar	bland	

annat	med	kontor	och	domstolar.	

På	företaget	upprättas	rumsbeskrivningen	oftast	när	budgeten	för	ett	projekt	behöver	fastställas,	

vilket	oftast	är	vid	ett	förfrågningsunderlag	eller	ett	systemhandlingsunderlag.		Rumsbeskrivningen	

utvecklas	sedan	under	vägens	gång	så	att	byggarna	har	den	under	bygghandlingsskedet.	När	en	

rumsbeskrivning	ska	upprättas	utgår	respondenten	från	en	rumsbeskrivning	från	ett	tidigare	projekt	

och	sparar	ner	Word-filen	som	ett	nytt	projekt.	I	ett	möte	med	beställare	och	kund	samlas	

information	in	om	deras	önskemål	och	idéer	om	ett	nytt	projekt.	På	mötet	lägger	även	vi	fram	

förslag	på	olika	typer	av	material	som	vi	tycker	passar,	sedan	kommer	beställare	och	kund	med	sina	

åsikter.	Det	förs	en	argumentation	där	man	får	ge	och	ta	lite	för	att	komma	fram	till	ett	bra	resultat.	

Ibland	har	beställaren	väldigt	specifika	önskemål	som	de	ger	ut	i	ett	dokument	och	ibland	vill	kunden	

att	vi	tar	fram	en	moodboard	med	ett	förslag	på	ett	tema	som	de	tänkt	sig.	Ganska	ofta	frågar	vi	

efter	en	leverantörslista	för	att	kolla	igenom	sortimentet	hos	specifika	leverantörer	som	de	

samarbetar	eller	har	kontakt	med.	

Nyligen	har	en	variant	av	en	rumsbeskrivning	används	i	några	av	våra	projekt	där	vi	frångått	

rumsbeskrivningsdokumentet	och	istället	tagit	fram	uppställningsritningar	där	beskrivande	text	lagts	

in	i	marginalen	och	då	ersatt	den	vanliga	rumsbeskrivningen.	Detta	förenklar	beskrivningen	av	ett	

rum	med	tillexempel	skiftande	golvtyper	mitt	i	rummet.	På	en	översiktsritning	läggs	sedan	ytterligare	

text	om	projektet	till	om	bland	annat	de	olika	golvtyperna	som	finns	i	projektet.	Detta	skulle	kunna	

ses	som	ett	mellanting	mellan	att	arbeta	i	Word	och	webbaserade	databaser,	då	informationen	tas	

direkt	från	modellen	med	detta	arbetssätt	också.		

När	det	kommer	till	hantering	och	delning	av	filer	och	information	har	de	flesta	företagen	en	portal	

där	man	lägger	upp	filer,	vilket	ger	alla	i	projektet	tillgång	till	materialet.	Vid	frågor	angående	

rumsbeskrivningen	sker	nästan	alltid	kommunikationen	via	mejl,	även	om	man	har	haft	ett	

telefonsamtal,	detta	för	att	få	det	skriftligt.		

En	revidering	av	rumsbeskrivningen	hanteras	ungefär	på	samma	sätt	som	en	justering	av	en	ritning.	I	

början	av	rumsbeskrivningen	finns	en	text	som	förklarar	hur	man	ska	läsa	rumsbeskrivningen	och	där	

läggs	även	en	beskrivning	in	för	hur	man	gör	en	justering,	till	exempel	att	text	som	utgått	ska	vara	

överstruken	och	gulmarkerad	text	är	ny	text.	Precis	som	för	ritningar	läggs	ett	PM	ut	på	portalen	

med	revideringen	av	rumsbeskrivningen	och	sedan	skickas	ett	meddelande	ut	via	portalen	till	hela	

projektgruppen	om	revideringen.	

Enligt	respondenten	anses	det	vara	tidskrävande	att	arbeta	i	en	wordmall	där	ett	blad	per	rum	måste	

skapas	och	alla	rum	skrivas	in.	Det	mest	tidskrävande	är	dock	att	hålla	koll	på	alla	rum	så	att	

rumsnamn	och	nummer	stämmer.		För	att	effektivisera	arbetet	med	rumsbeskrivningen	brukar	

respondenten	använda	sig	av	gamla	mallar	samt	klippa	och	klistra	till	exempel	målningskoder	från	

tidigare	projekt.	Respondenten	pratar	även	ihop	sig	med	kollegor	som	nyligen	tagit	fram	en	

rumsbeskrivning	för	att	få	tips	och	råd	på	bra	arbetsmetoder	de	använt.	

Respondenten	ser	stora	möjligheter	till	att	förbättra	och	effektivisera	arbetet	med	upprättandet	av	

rumsbeskrivningar.	Idag	upplevs	arbetet	med	rumsbeskrivningar	vara	segt	och	långsamt	då	det	
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innefattar	mycket	klippa	och	klistra	arbete.	Det	tar	jättemycket	onödig	tid	som	man	gärna	hade	

sluppit.	Rumsbeskrivningen	innehåller	ofta	många	sidor	där	stor	del	av	informationen	är	likadan.	

Eftersom	vi	utgår	från	ett	gammalt	projekt	finns	det	alltid	en	risk	att	det	smyger	in	fel	såsom	

kvarvarande	text	men	vi	brukar	därför	vara	extra	noggranna	med	att	granska	varandras	arbete.	Vi	

ser	gärna	att	någon	från	ett	annat	projekt	även	läser	igenom	dokumentet	för	att	säkerhetsställa	att	

allt	är	rätt.	

Del	2:	Respondenten	tror	på	en	stor	förändring	i	hela	byggbranschen	där	pappersritningar	och	andra	
utskrivna	dokument	kommer	försvinna	helt.	Ute	på	byggena	kommer	man	jobba	papperslöst	och	då	

kommer	program	som	BIMeye	och	dRofus	få	ett	stort	genomslag	och	underlätta	för	alla.	BIMeye	var	

ett	bekant	program	av	respondenten	sedan	ett	seminarium	för	ungefär	3-4	år	sedan	medans	dRofus	

var	okänt.		

Fördelar	som	programmen	anses	medföra	är	minimering	av	inmatnings	fel	och	korrekturläsning	

samt	en	bättre	översikt	av	produktval	som	inte	innebär	bläddring	i	långa	dokument.	På	ett	

byggprojekt	vill	man	gärna	uppnå	olika	miljöcertifieringar	och	de	ställs	allt	mer	krav	från	beställare	

på	att	inte	använda	miljöfarliga	material	i	en	byggnad.	Här	ses	en	möjlighet	med	att	kunna	koppla	

material	som	lagts	in	i	programmen	direkt	till	miljödatabaser	och	indikera	att	de	är	godkända.	

Programmen	anses	främst	medföra	fördelar	men	de	hinder	som	ses	är	att	de	kan	ta	tid	att	

implementera	programmen	på	företag	och	att	byggarbetare	ofta	är	teknikrädda,	vilket	gör	att	man	

måste	övertygas	dem	om	programmens	potential.			

Företag	arbetar	med	BIM	i	stor	utsträckning	och	utvecklar	sig	ständigt.	Idag	modellerar	de	allting	i	

3D-modellen	och	ser	stor	potential	i	att	kunna	plocka	ut	information	som	behövs	till	

rumsbeskrivningen	direkt	från	modellen.	Det	är	därav	av	stor	vikt	för	företaget	att	kopplingen	mellan	

3d-modellen	och	programmen	fungerar	så	att	information	som	lagt	in	i	modellen	direkt	kommer	in	i	

programmet,	såsom	rumsnamn,	rumsnummer,	areor	och	material.		Respondenten	har	ett	stort	

intresse	och	ser	positivt	på	en	övergång	till	programvarorna	och	tycker	att	företaget	borde	ta	tag	i	

utvecklingen	nu.	
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Intervju	med	Arkitekthuset		
Ägare/Byggnadsingenjör	

Del	1:	Arkitekthuset	arbetar	nästan	med	alla	typer	av	projekt	såsom	bostäder,	kontor,	förskolor	och	
industrier,	dock	inte	med	enbostadshus	och	sjukhus.	

På	företaget	påbörjas	arbetet	med	rumsbeskrivningen	när	skisser	är	klara	och	producering	av	färdiga	
bygghandlingar	påbörjas,	alternativt	vid	producering	av	förfrågningsunderlag	som	entreprenörer	ska	
räkna	på.	Arbetet	med	rumsbeskrivningen	sker	sedan	löpande	under	projektets	gång,	detta	görs	
främst	för	egen	del.	Respondenten	anser	att	arbetet	med	rumsbeskrivningar	påbörjas	såpass	tidigt	
att	de	inte	finns	någon	vitts	med	att	integrera	arbetet	med	rumsbeskrivningar	tidigare.	I	projekt,	
framförallt	med	kommun	och	landsting,	finns	det	ofta	ett	rumsfunktionsprogram	som	man	arbetar	
efter	i	tidigare	skeden.	

Det	första	steget	vid	framtagning	av	en	typisk	rumsbeskrivning	är	att	lägga	upp	en	mall.	I	mallen	
läggs	projektets	alla	rum	in	på	separata	blad	med	information	om	rummens	namn	och	nummer.	
Nästa	steg	är	ett	möte	med	beställaren	där	materialval	i	rummen	diskuteras,	här	kan	både	beställare	
komma	med	önskemål	och	vi	ge	förslag.	För	att	få	fram	den	informationen	som	behövs	till	en	
rumsbeskrivning	sker	ett	eget	sökande.	Respondenten	använder	egen	erfarenhet,	letar	bland	
materialprover	som	företaget	har	eller	känner	till,	söker	på	nätet	och	samtalar	med	beställaren.	När	
vi	kommit	fram	till	ett	beslut	läggs	informationen	in	i	rumsbeskrivningen.	I	slutet	av	projektet	förs	
ofta	färgsättningar	in.	

En	revidering	av	en	rumsbeskrivning	kan	uppkomma	då	beställare	eller	byggherren	läst	igenom	
rumsbeskrivningen	och	hittat	något	som	de	vill	ändra	på.	I	det	fallet	går	vi	bara	in	och	ändrar	det	och	
därefter	återkopplar	vi	det	vid	ett	möte	eller	via	mejl.	Upptäcks	ett	fel	under	byggets	gång	görs	en	
revidering	där	man	tydligt	markerar	i	dokumentet	vad	som	har	reviderats	och	därefter	skickas	
revideringen	ut,	hur	revideringen	skickas	ut	kan	variera	beroende	på	projekt.	Ofta	jobbar	man	med	
en	projektplats	där	revideringen	kan	läggas	upp	och	då	visas	revideringshistorik	samt	kan	ett	
meddelande	skickas	ut	med	information	om	revideringen.	I	enklare	projekt	skickas	revideringen	ut	
via	mejl.	

De	moment	som	tar	mest	tid	vid	upprättande	av	en	rumsbeskrivning	är	letandet	och	bestämning	av	
material	och	kulörer.	För	att	underlätta	arbetet	använder	vi	mallar	och	information	från	tidigare	
projekt	och	förbättrar	det	undan	för	undan.	Vi	kan	även	gruppera	vissa	rum	såsom	cykelförråd,	
soprum	eller	klädkammare	i	lägenheter,	men	det	beror	på	entreprenadformen	hur	mycket	
information	som	ska	stå	med.		

Arbetet	med	rumsbeskrivningar	fungerar	bra,	respondenten	anser	dock	att	det	finns	flera	
möjligheter	till	att	effektivisera	arbetet	med	rumsbeskrivningar.	Det	blir	jobbigt	att	hålla	reda	på	
allting	när	det	blir	många	sidor	och	rum.	Det	är	lätt	att	det	blir	fel	när	det	ändras	hela	tiden	och	det	
är	då	lätt	att	missa	information.	När	man	skriver	in	tillexempel	flera	målningskoder	så	blir	det	lätt	att	
missa	någon	siffra	och	det	kan	få	stora	konsekvenser,	dock	menar	respondenten	att	denna	felkälla	
även	gäller	i	mer	digitala	program.		
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Del	2:	Respondenten	har	inte	hört	talas	om	varken	BIMeye	eller	dRofus	innan	mötet	men	ser	ändå	
fördelar	och	nackdelar	med	programmen	utifrån	den	beskrivning	som	fanns	i	intervjuunderlaget.	
Arbetet	går	att	automatisera	mycket	mer,	det	finns	fördelar	med	att	lägga	in	information	i	ritskedet	
och	få	ut	det	mycket	smidigare	sedan.	Nackdelarna	är	att	projekten	blir	för	framtunga	då	mycket	tid	
läggs	i	de	tidiga	skedena	på	att	lägga	in	information.	Detta	kan	vara	bra	då	det	går	fortare	i	de	senare	
skedena	dock	blir	det	ett	problem	om	projektet	helt	plötsligt	tar	slut,	exempelvis	om	man	inte	får	
bygglov	eller	inte	får	sålt	lägenheterna.	Då	har	onödigt	mycket	tid	lagts	i	början	istället	för	att	mer	
tid	läggs	när	man	är	säker	på	att	projektet	blir	av.	Idag	lägger	vi	in	"basinformation"	i	modellen	
såsom	rumsnummer,	rumsnamn	och	storlek	på	rummen	men	inte	ytskikt	eller	liknande.	Om	man	
skulle	automatisera	sig	helt	och	lägga	in	all	information	i	modellen	så	behöver	man	göra	jobbet	med	
målningskoder	då,	vilket	gör	projektet	ännu	mer	framtungt.		

De	som	respondenten	anser	att	programmet	bör	klara	av	är	att	kunna	kontorsanpassa	mallar	så	att	
man	känner	sig	bekväm	med	slutresultatet	och	inte	"boxas	in	i	en	digital	värld".	Programmen	bör	
vara	flexibla	så	att	mallarna	kan	ändras	utefter	projekttyp	och	vilken	information	som	ska	finnas	
med.	Respondenten	anser	att	företaget	tycker	om	teknik	och	att	digitalisera	arbetet,	så	det	är	alltid	
intressant	med	nya	programvaror.	
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Intervju med Arkitekterna Krook & Tjäder 1  

Civilingenjör väg och vatten 

Del 1: Krook & Tjäder arbetar främst med större projekt av varierande karaktärer, såsom bostäder, 
fabriker, ombyggnationer, kvartersområden och statliga projekt. Respondentens arbetsuppgift på 
företaget är att upprätta beskrivningar för alla typer av projekt. 

Rumsbeskrivningarna upprättas i första hand till förfrågningsunderlaget, men också till 
systemhandlingar i större projekt och kan även upprättas i en mindre skala till kalkylarbeten för att 
uppskatta priser på projektet. Det anses svårt att börja arbetet i ett tidigare skede då det behöver 
finnas bland annat ritningar innan en rumsbeskrivning kan upprättas.  

När en rumsbeskrivning ska upprättas granskas planritningar och samtliga rum skrivs ner i ett Word-
dokument rum för rum, alternativt skrivs rummen ner efter rumstyp. Ibland fås information om 
materialval direkt men annars upprättas en tom beskrivning där alla rummen i projektet finns med. 
Denna beskrivning kan bollas mellan arkitekter där även dem kan fylla i den information som de vet 
om rummen. Information om vad som ska finnas i rumsbeskrivningen fås annars av handläggande 
arkitekt. Även om färgval och materialval inte är helt bestämt kan rumsbeskrivningen påbörjas med 
nödvändig information om t.ex. fondväggar, kakel eller målade väggar i våtrum, undertak eller målad 
gips. Från vissa beställare som har ett grundkoncept för sina lokaler finns en redan befintlig mall att 
förhålla sig till.  

I mindre projekt brukar delningen av en rumsbeskrivning ske via mejl som skickas ut till 
konsultgruppen. I större projekt används en gemensam portal där både beskrivningar och ritningar 
läggs upp, här läggs även samtliga handlingar från övriga discipliner upp. Vid revidering av en 
beskrivning ändras informationen och skickas därefter ut till de berörda i projektet tillsammans med 
ett PM som beskriver de ändringar som har gjorts. Beroende på projektets storlek läggs revideringen 
med PM upp på den gemensamma portalen, alternativt skickas ut via mejl.  

De moment som kan vara tidskrävande vid upprättande av en rumsbeskrivning är bland annat att 
lägga upp alla rummen som finns i projektet, speciellt om det är ett stort projekt med många rum 
som måste hållas reda på. Dock är det mest tidskrävande momentet brister i kommunikation. Desto 
mer uppgifter som är kända när arbetet påbörjas, desto fortare går arbetet. Dock är detta sällan 
fallet då informationen tenderar att komma pö om pö eller i sena skeden, vilket resulterar i ett 
ineffektivt arbetssätt där lite information skrivs in åt gången. Ibland är denna information redan 
känd men har glömts bort att informeras vidare. Information kan även bero på andra parter vilket är 
tidskrävande då det blir många mellanhänder innan informationen slutligen nås av den som 
upprättar beskrivningen.  

Vid effektivisering av arbetet används liknande beskrivningar från tidigare projekt som underlag och 
mall för det nya projektet. Innan arbetet med den nya rumsbeskrivningen påbörjas rensas 
beskrivningen på all gammal information för att minska riskerna att fel information finns kvar i 
slutresultatet. Respondenten har också använt sig av svensk byggtjänsts REDA-mallar innan, men har 
inte känt sig lika bekväm med deras senare versioner. 

Arbetet med rumsbeskrivningar anses fungerar ganska bra och går även ganska fort att strukturera 
upp så länge det finns ritningar som underlag och en klar idé om hur rummen ska se ut och vara 
inredda. Vanligtvis brukar det inte uppstå några vanliga fel med arbetet med rumsbeskrivningar, 
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dock kan det hända att information byts ut i slutskedet av ett projekt vilket inte informeras om. Det 
är viktigt att beskrivningarna stämmer i slutändan då beskrivningar går före ritningar, vilket inte 
många tänker på. Arbetet med rumsbeskrivningar kan effektiviseras men fungerar i dagsläget 
jättebra, men det tar den tid det tar.  

Del 2: Respondenten känner varken till BIMeye eller dRofus sedan tidigare men är intresserad av att 
testa programmen. Fördelarna anses vara tidsbesparingen, effektivisering av arbetsgången och att 
beskrivningen har full överenstämmelse gentemot ritningar. Dock behöver man fortfarande granska 
ritningarna vilket gör att man inte fullt kan lita på att beskrivningen är korrekta. Som arbetet är nu, 
granskas ritningen rum för rum samtidigt som beskrivningen upprättas vilket ger en extra kontroll 
över att ritningar stämmer. Även om man sparar tid med koppling mellan beskrivning och modell är 
det viktigt att man inte tappar ledet med granskning av arbetet och byggnaden.  

Några punkter som respondenten ansåg att programmen bör klara av att: 

• Bestämma vem som har tillgång till att skriva in och ändra information.  
• Spara ner och låsa arbetet och beskrivningen under olika skeden så att man vet vad som 

gällde vid exempelvis ett förfrågningsunderlag.  
• Sortera efter exempelvis material och rum för att lättare se hur mycket material av en viss 

sort som finns i projektet etc. Detta också för att lättare kunna beräkna en kostade för 
mängden material i projektet.  

• Företagsanpassa beskrivningarna 
• Skriva egna anteckningar och texter till kategorierna 
• Påminna om något är kvar och inte är fullständig utfört.    
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Intervju med arkitekterna Krook & Tjäder 2 
Arkitekt och studiochef 

Del 1 Arkitekterna Krook & Tjäder arbetar med en bred variation av projekt från tidiga skeden till 
färdiga bygghandlingar, där dem stora sektorerna är kontor, hotell och bostäder. Rumsbeskrivningen 
för ett projekt tas fram till förfrågningsunderlag, systemhandling och bygghandling. Den kan också 
skapas vid en programhandling för att skapa en översikt så att en kalkylnivå kan hittas. Att påbörja 
arbetet med beskrivningen tidigare anser respondenten vara positivt samtidigt som det kan vara 
problematiskt då det råder mer osäkerheter i tidigare skeden av ett projekt.  

I sluttampen av ett handlingsframtagande arbetar respondenten koncentrerat med upprättningen av 
rumsbeskrivningen. Vid upprättandet tar antingen respondenten fram ett koncept med 
färgsättnings- och materialförslag som presenteras för beställaren alternativt kommer beställaren, 
hyresgäst eller fastighetsägare med en kravlista. En kommunikation sker fram och tillbaka via mejl 
och möten för att hitta en bra nivå. Beroende på projektets storlek informeras berörda parter om 
handlingen antingen via mejl eller via en projektportal. Vid större projekt används oftast 
projektportaler, men även här kan informationen ibland mejlas ut för att säkerhetsställa att de som 
är berörda av informationen har tagit del av dokumentet.  

Vid revideringar görs oftast ändringar i samband med att ritningar också ska revideras. Man går då 
igenom den revideringsprocessen som ingår i projekteringen med gör ändringar i dokumentet samt 
skriver ett PM. Detta läggs sedan ut på projektportaler eller skickas ut via mejl för andra att ta del av. 
Som hjälpmedel använder respondenten sig av mallar men också inspiration från tidigare projekt 
som efterliknar det nya projektet. Respondenten försöker undvika att ta information från tidigare 
projekt då risken finns att gammal information hänger med. Ett tidskrävande moment som 
respondenten såg var hantering och revidering av information där alla justeringar måste stämma 
överens utan någon koppling till modellen. Ett till tidskrävande moment ansågs vara själva 
anpassningen och upplägget av rumsbeskrivningsmallen i sig.   

Arbetet med rumsbeskrivningar anses fungera bra, men hade kunnat effektiviserats. Respondenten 
menar att det finns ett informationsglapp mellan de som projekterar och den som skriver 
beskrivningen. Det blir en tidskrävande process att gå igenom det som sägs på bland annat möten 
om den som skriver beskrivningen inte är med på mötena eller ritar huset med mera. De möjligheter 
som ses med att effektivisera arbetet med rumsbeskrivningar och för att minska fel mellan 
handlingar är att ha kopplad information mellan modell och beskrivning, så att ingen information 
tappas däremellan. Detta moment med granskning mellan modell och beskrivning är också det som 
anses vara de momentet där det enklast kan bli fel. 

Del 2: Respondenten har hört talas om programmen sedan innan men vet inte hur programmen 
fungerar. Stora effektiviseringsmöjligheter ses med att kunna lägga in information i ett tidigt skede 
som kan bearbetas och plockas ut när som helst. Det finns också fördelar med att andra konsulter 
och hyresgäster får tillgång till informationen även innan själva beskrivningen är upprättad. De 
nackdelar som ses är att det kanske krävs någon specialkompetens så att det bara blir vissa som kan 
arbeta med det. Respondenten ser också nackdelar i om programmet är för strikt i sitt upplägg då 
man gärna vill vara flexibla med vad man redovisar i olika typer av projekt.  

De funktioner som respondenten skulle vilja att programmet klarar av är att i ett tidigt skede lägga in 
egenskaper och material för preliminära rumsbeskrivningar. En annan funktion är att kunna se 
ytstorlekar för mängdning av de parametrar som finns med i en rumsbeskrivning. Mängden 
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information som respondenten lägger in i modellen idag varierar beroende på tid och storlek på 
projekt. Basinformation såsom zoner med rummens namn och nummer läggs in och i vissa projekt 
läggs även information in om uppbyggnaden av väggar.  

Respondenten tycker att det skulle vara jättespännande att testa programmet. Dock är hen inte 
någon som vanligtvis sitter och modellerar och menar därför att hen förmodligen inte kommer vara 
den som sitter i programmet. Programmet ses som en kvalitetssäkring som kommer hjälpa till vid 
granskning vilket anses väldigt positivt.   
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Intervju med Enter Arkitektur 
Byggnadsingengör 

Del 1: Enter jobbar med olika projekt men har historiskt sett jobbat främst med bostäder. 

Rumsbeskrivningen tas fram under förfrågningsunderlaget för att kunna sätta bland annat ytskikt 

som ska räknas på. När förfrågningsunderlaget senare övergår till t.ex. bygghandling så arbetas mer 

information in och specificeras för projektet. Respondenten menar att innan förfrågningsunderlaget 

ses inga fördelar med att integrera arbetet med rumsbeskrivningar tidigare då kommunen inte 

ställer några krav på detta i bygglovsskedet. Man har ofta inte kommit så långt och inte så detaljerat 

att det skulle ge några fördelar innan bygglovet i ett skisskede. Först i förfrågningsunderlaget ses 

fördelar med att påbörja arbetet medrumsbeskrivningar 

Vid upprättande av en rumsbeskrivning används mallar i word där rummen läggs in på separata blad. 

Innan rumsbeskrivningen upprättas måste dock rumsbilden sitta, där beställaren eller byggherren 

måste godkänt underlaget. Efter godkännandet numreras och namnges rummen som sedan läggs in i 

rumsbeskrivningen. Ofta tas en presentation på en A3 fram med prover och väggkulörer, vilket gör 

det lättare för beställare att få en uppfattning och kunna fatta beslut efter det. Rumsbeskrivningen 

går fram och tillbaka ganska många gånger mellan arkitekt och beställare för ett godkännande. Vid 

större projekt med flera inblandade kan det ibland bli lite jobbigt då informationen kommer från 

flera olika håll och det måste kollas av med alla innan man slutligen får ett godkännande.  

Genom kommunikation mellan beställare och hyresgästen fås den information som behövs vid 

upprättande av en rumsbeskrivning. Ett sätt att kommunicera information är via presentationen, 

men annars sker kommunikationen via mejl eller projektportaler vid större projekt. Beroende på 

projektet kan beställaren ibland redan ha en typrumsbeskrivning som modelleras om och appliceras 

på projektet, medan ibland har beställaren inga förlag och då tar arkitekten fram ett förslag.   

Vid revideringar görs ändringar i dokumentet med olika markeringar, på försiktsbladet skrivs de 

revideringar som gjorts, vilket datum ändringarna gjordes, vem som har ändrat och en 

revideringsbokstav skrivs in. Dokumentet skickas sedan ut via mejl eller portal. Beroende på om 

statusen på handlingarna är bestämmande eller inte blir det olika svårt att göra revideringar.  

Revideringar är ett moment som anses tidskrävande då varje ändring tar ganska mycket tid, detta 

gäller inte bara rumsbeskrivningen utan även andra handlingar och därför väntar man oftast in fler 

förändringar innan man gör ett nytt utskick av en uppdaterad revidering. Vid ändringar anses själva 

distributionen av ändringen mödosam. Ett annat moment som anses tidskrävande är att samla in 

och få all information samt att vänta på alla beslut och godkännande som måste fattas innan man 

kan arbeta vidare med projektet. Om man har ett större projekt så kan upprepningen av rum ta lång 

tid, oftast finns ett försiktsblad där generella målningskoder som gäller för projektet skrivs in som 

gör det lättare att ändra sedan.  

För att effektivisera arbetet används färdiga mallar och textformat från gamla projekt som är 

liknande som justeras efter det nya projektet. Dock menar respondenten att det finns risker med att 

klippa och klistra information om man inte är riktigt med på vilken information som klistras in. Ibland 

är det ont om tid och då är det viktigt att all information är med.   

Vid frågan om det finns några vanliga fel som brukar uppstå svarade respondenten att ett stort 

problem var dubbelskrivningar, antingen att det står en annan text i en annan handling eller att man 

glömmer ändra exempelvis målningskoden i alla rummen där den ska ändras. Ett annat problem 
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anses också vara kommunikationen, att få den andre personen att förstå respondenten idéer och 

visioner så att slutprodukten blir som tänkt.  

Vid frågan om hur arbetet upplevs idag menar respondenten att man är en vanemänniska, det är 

såhär man har gjort väldigt länge och det funkar. Det är väl det som är problemet att eftersom det 

funkar så fortsätter man att göra på samma sätt. Respondenten säger att det finns möjligheter att 

förbättra arbetet men säger också att det är svårt att tänka sig hur utifrån dagens arbetssätt med 

word.  

Del 2: Respondenten känner inte till BIMeye eller likvärdigt program som hanterar 

rumsbeskrivningar sedan tidigare. Företaget sitter idag i ArchiCAD och lägger i dagsläget inte in 

jättemycket information i modellen mer än zoner i rum. Det ses ingen vinning av att sitta i program 

för rumsbeskrivningar men tror att det kommer komma mer i framtiden. Idag görs inte mer än vad 

som beställaren kräver och betalar för.  

Respondenten tycker att programmen låter intressant och tror att en vinning med att använda sig av 

programmen kan bli att felmarginalerna och dubbelskrivning kan minska. Då företaget inte använder 

BIM fullt ut i dagsläget, ses inga fördelar för företaget att använda program som digitaliserar arbetet 

med rumsbeskrivningar. Nackdelen med att övergå till ett digitalat arbetssätt anses vara att det är 

en övergångsperiod med att få med alla på 3D-tåget och få alla att förstå innebörden med att gå in 

på detalj. Branschen anses trög och konservativ och det tar lång tid att få in i ett nytt sätt och tänk 

hos alla.  

Respondenten vill att programmet klarar av att anpassas och styras efter företagets utseende på 

rumsbeskrivningen samt att programmet går att "låsa" så att endast beställaren kan se 

informationenn innan den är godkänd och i ett visst skede. Programmet kostar och det är viktigt att 

man förstår vinningen med det och att beställaren kräver programmen och driver användandet av 

det. Respondenten har ett intresse av att testa programmet om det finns möjlighet att arbeta med 

beskrivningen vid sidan och inte använda sig av modellen.   
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Intervju med Liljewall arkitekter 
Uppdragsansvarig arkitekt/BIM-ansvarig 

Del 1: Liljewall jobbar med en mängd olika projekt av varierande storlek inom flera områden  
såsom bostäder, utbildning, industri, fritid, sjukhus, kontor, kommersiella lokaler och diverse 
anläggningar, dock  jobbar de inte med privata villor. Företaget har även 
landskapsarkitekter, inredningsarkitekter, belysningskonsulter, projektörer osv. 

En typisk rumsbeskrivning är en sammanställning av den information som finns och  de man 
vill få fram, den driver inte projektet eller besluten utan är mer en slutprodukt. 
Upprättandet av rumsbeskrivningen sker när det närmar sig slutet av ett skede som vid 
systemhandling, förfrågningsunderlag eller bygghandling och då jobbar Liljewall fokuserat 
med allt på engång då det inte anses effektivare att plocka upp arbetet då och då. I vilket 
skede som rumsbeskrivningen upprättas beror på projektets komplexitet men en 
regelmässig rumsbeskrivning upprättas först till systemhandling. Tidigare än så anser 
respondenten att det inte finns så mycket information att fylla i. Vid vård och skolprojekt 
finns dock ofta rumsfunktionsprogram ännu tidigare i ett projekt 

Det är ett manuellt arbete att ta fram rumsbeskrivningen där det första steget är att lista 
upp sida för sida alla rum, vilket antingen görs genom ett rum per sida eller med typrum. 
Därefter fylls all information in konsekvent om rummens namn, nummer och parametrarna 
som golv, sockel, tak, väggar och övrigt som ska vara med. Vid samma typ av rum kopieras 
information in. Beroende på projekt fås informationen som behövs på olika sätt. Vid 
bostadsprojekt går respondenten efter beställares plattform om vad de har för ytskiktsstil i 
lägenheter men även efter erfarenhet och tidigare kunskap om vad som är bra och hållbara 
material och ytskikt. Senare i ett projekt när rumsbeskrivningen blir bygghandling 
specificeras den noggrannare med målningskoder, exakta material och färgkoder och då tas 
besluten inom ett  projektteam eller av den ansvariga arkitekten. 

När handlingen ska levereras läggs den alltid upp på en portal men under arbetets gång kan 
delning av information ske via mejl till dem som är berörda. Vid en revidering använd ett 
traditionellt tillvägagångsätt där ändringar redigeras i rumsbeskrivningen och i ett separat 
PM-dokument skrivs det ner vilka förändringar som gjorts. Dokumenten läggs sedan upp på 
portalen igen och beroende på beställarens organisation meddelas revideringen på olika 
sätt. Entreprenören kan ha en person som sköter distribueringen eller så meddelas en 
kopieringsfirma med automatik, de skriver då ut och skickar iväg de nya revideringarna så att 
beställaren får det på papper.  

Informationen till rumsbeskrivningen finns tillgänglig inom projektgruppen vilket gör att det 
inte blir så mycket funderingar över vad det ska var för material eller att springa och fråga 
andra vad det ska vara. Det som anses vara tidkrävande vid framtagning av 
rumsbeskrivningen är därför upprättandet i sig, att man måste sitta med. De hjälpmedel som 
används är tidigare projekt där man kan tillviss del kopiera och plocka information, de 
används även en mall men denna tycks inte spara så mycket tid då det ändå ska fyllas i 
information.  

Dagens arbete upplevs gå som det brukar göra, det tar tid och någon ska sitta där någon dag 
och lägga ner tid på att göra det, det är ett trögt arbete när inget smartare system används. I 
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ett bostadsprojekt anses det inte särskilt komplicerat medan i sjukhusprojekt och skolprojekt 
är det ett stort arbete med hundratals sidor som behöver smartare, snabbare och bättre 
processer. Arbetet med rumsbeskrivningar  genererar inte så mycket fel, men det upplevs 
svårt att ha full kontroll över att allt är med och fel som kan uppstå är därför att rum glöms 
bort och att rumsnummer förändras utan att ändras på annat ställe. Företaget ser definitivt 
möjligheter till att effektivisera och förbättra arbetet, speciellt gällande kvalitetssäkring så 
att alla rum finns med, har rätt namn och nummer och att rätt information finns med. Ju 
större projekten blir desto svårare blir det att ha kontroll över, mycket blir upp till personen 
som upprättar beskrivningen att göra rätt och de blir mycket arbete för någon att 
kvalitetssäkra. Om beskrivningen är kopplad till modellen och genereras mer automatiskt  
anses arbetet gå mycket snabbare.  

 

Del 2: Respondenten har känt till att dRofus funnit i ungefär 10 år och BIMeye runt 3-4 år. 
Att dRofus har varit känt till så pass länge och att företaget inte förens nu har använt 
programmet i ett projekt tycker respondenten säger lite om programmet. Det är en stor 
investeringskostnad med licenser och tillgång till databas som en konsult inte kan motivera. 
Det måste komma ett beslut från beställarledet att ett sånt system ska användas, vilket det 
också gjorde i detta projekt. dRofus anses vara ett ambitiöst program som används främst 
till vårdprojekt i världen. Programmet har bra funktioner för att sortera bland informationen 
i ett projekt samt fylla i och lägga till information. Styrkan med programmet är kopplingen till 
modellen så att rumsytor genereras direkt och att en heltäckande bild kan uppnås med 
bland annat plan- och perspektivbilder.   

Relativt tidigt efter att BIMeye utvecklas med koppling till ArchiCAD tog Liljewall ett eget 
initiativ att testa om det är ett bättre verktyg för att generera rumsbeskrivningar. Företaget 
upplevde lite kämpiga problem i början som ansågs som vanligt vid nya programvaror. 
Programmet styrkor anses vara koppling till modellen där information kan smidigt kan 
synkroniseras åt båda hållen och att mängden information som ska synkroniseras kan 
regleras samt att informationen alltid finns tillgänglig så att PDF-filer alltid kan exporteras. 
Programmet har därefter använts lite sporadiskt till och från utan något större utfall, vilket 
gjort det svårt att motivera kostnaden utifrån eget initiativ.  

Företaget måste betala per användare och tid och när ett projekt är färdigt måste man 
fortsätta betala för att Symetri ska förvalta informationen om man vill att databasen ska 
finnas kvar. Företaget har föreslagit programmet och väntar nu på att beställare, landsting, 
kommuner och andra som har stora projekt som sjukhus och skolor ska anamma det som 
arbetsmetod. Respondenten tror även att motståndet från beställare beror till viss del på att 
informationen inte ligger hos dem utan hos någon annan.   

Programmen anses klara av de önskade funktionerna vid framtagning av rumsbeskrivningar 
då respondenten tycker att det är kopplingen mellan programmet och modellen som är 
viktig så att dubbelarbete minskas. Programmen anses har en tendens att vara 
överkomplicerade gentemot det behov företaget har och att de skulle vara orimligt att 
använda och betala för det i ett bostadsprojekt där den funktion som använd även går att 
göra i program som företaget redan har. I lämpligt projekt kan Liljewall tänka sig använda 
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BIMeye men vill helst att kravet kommer från beställare istället för att de behöver bekosta 
användningen själv. 

Liljewall har idag utvecklat en egen metod där de bygger upp tabeller med information i 
ArchiCAD modellen som sedan exporteras till Excel där information kan fyllas i och kopplas 
tillbaka till modellen. En koppling mellan Excel och Word har även tagits fram så att en 
rumsbeskrivning kan genereras på några sekunder. Denna lösning gör det enklare att sortera 
bland information och direkt generera information från och till modellen om bland annat 
rumsnummer och namn.  Arbetsmetoden tillåter också företaget att använda de medel de 
redan har utan någon extra kostnad.  

Respondenten anser att de faktum att  företaget försöker utveckla en egen metod pekar på 
ett behov av en effektivare arbetsmetod för framtagning av rumsbeskrivningar men det är 
en konservativ bransch där man får betalt för de timmar man gör. När ett företag jobbar 
smart och hittar effektiva lösningar så  går det inte att fakturera särskilt många timmar, 
vilket gör att andra modeller måste gälla till exempel att fakturera produkter och tjänster 
istället för timmar.  
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V: Kakel MBE.222 
 
 
T: Undertak, enligt A-ritning NSF 
 Gipsskivor, enligt A-ritning KBC.321 56-03510 NCS 0500-N 
 Betong GSC.61 26-01310 NCS S 0500-N 
 
 
Ö: Inredning i våtrum XBA  
 

Sofia Nilsson
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KOMPLEMENTSBYGGNADER 
Lägenhetsförråd (BmSS) 
Cykelförråd 
 
 
Ytskikt m m 
 
G: Betong, dammbindning ESE.2431 
 
 
S: Trä typ 1 NSM.212 Ind.mål NCS S 0500-N 
 
 
V: Skivbeklädnad  56-00010 
 
 
T: Skivbeklädnad  56-00010 
 
 
Ö: - 
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EXPEDITION (BMSS, plan 1)  
 
 
Ytskikt m.m 

G: Linoleum MFG.1   
 
 

S: Trä typ 1 NSM.212 Ind.mål NCS S 0500-N 
 
 

V: Gipsskivor KBC.321 56-03510 NCS S 0500-N 
 
 

T: Gipsskivor KBC.322 56-03510 NCS S 0500-N 
 
 

Ö:  
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GEMENSAMHETSDEL/KÖK (BMSS, plan 1)  
 
 
Ytskikt m.m 

G: Linoleum MFG.1   
 
 

S: Trä typ 1 NSM.212 Ind.mål NCS S 0500-N 
 
 

V: Gipsskivor KBC.321 56-03510 NCS S 0500-N 
Kakel (stänkskydd i kök samt vid 
tvättställ) 

MBE.221   

 
 

T: Gipsskivor KBC.322 56-03510 NCS S 0500-N 
 
 

Ö: Inredning i kök XBA   
Tvättställskompletering XBA   
Fönsterbänk NSC.721   
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Ytskikt m.m 

G: Parkett (ej i BmSS) MCC   
Klinker (i hall), (ej i BmSS) MBE.121   
Plastmatta (i BmSS) MFK.1   

 
 

S: Trä typ 2 NSM.222 Ind.beh  
Trä typ 1 (i BmSS) NSM.212 Ind.mål NCS S 0500-N 

 
 

V: Gipsskivor KBC.321   
 
 

T: Gipsskivor (vindsvån, plan 4 och 6)) KBC.322   
Gipsskivor (vindsvån, plan 4 och 6)) KBC.322   
Undertak enligt A-ritning NSF   
Betong GSC.61 26-01310 NCS S 0500-N 

 
 

Ö: Kapphylla (i hall) XBD.3   
Skåpsinredning XBD.1   
Fönsterbänk NSC.721   
Medicinskåp (BmSS) XBD.9   

 
 

Sofia Nilsson
Bilaga 4



 

 

 Dokument Sidnr 

 
Prinsgatan 12, 413 05 
Göteborg 
031-704 17 30 

TYPRUMSBESKRIVNING  
Handläggare 

 
Projektnamn Projektnr 

Morängatan 
 
 

Nybyggnad flerbostadshus 

2015001 
Datum 

2018-05-15 

Status Rev. datum 

BYGGHANDLING  
Del Material Kod Målning Kulör,Glans,Anmärkn Rev 

 

 
KORRIDOR (BMSS, plan 1)  
 
 
Ytskikt m.m 

G: Linoleum MFG.1   
 
 

S: Trä typ 1 NSM.212 Ind.mål NCS S 0500-N 
 
 

V: Gipsskivor KBC.321 Ind.mål NCS S 0500-N 
Kakel (stänkskydd i kök) MBE.221   

 
 

T: Undertak enligt A-ritning NSF   
 
 

Ö: Postboxar   (Utförs med mått som ej 
inkräktar på 
tillgängligheten) 
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KÖK  
 
 
Ytskikt m.m 

G: Parkett (ej i BmSS) MCC   
Plastmatta (i BmSS) MFK.1   

 
 

S: Trä typ 2 NSM.222   
Trä typ 1 (i BmSS) NSM.212   

 
 

V: Kakel (stänkskydd i kök) MBE.221   
 
 

T: Gipsskivor (vindsvån, plan 4 och 6)) KBC.322  NCS S 0500-N 
Undertak, enligt A-ritning (BmSS) NSF   
Betong GSC.61 26-01310 NCS S 0500-N 

 
 

Ö: Inredning i kök XBA   
Fönsterbänk NSC.721   
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Plastmatta (i BmSS) MFK.1 Ind.mål NCS S 0500-N 

 
 

S: Trä typ 2 NSM.222   
Trä typ 1 (i BmSS) NSM.212   

 
 

V: Kakel (stänkskydd i kök) MBE.221   
 
 

T: Gipsskivor (vindsvån, plan 4 och 6)) KBC.322  NCS S 0500-N 
Undertak, enligt A-ritning (BmSS) NSF   
Betong GSC.61 26-01310 NCS S 0500-N 

 
 

Ö: Inredning i kök XBA   
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PENTRY (BMSS personal, plan 1)  
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G: Linoleum MFG.1   
 
 

S: Trä typ 1 NSM.212 Ind.mål NCS S 0500-N 
 
 

V: Gipsskivor KBC.321 56-03510 NCS S 0500-N 
Kakel (stänkskydd i pentry) MBE.221   

 
 

T: Gipsskivor KBC.322 56-03510 NCS S 0500-N 
 
 

Ö: Pentryinredning XBA   
Fönsterbänk NSC.721   
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RULLSTOLSTOLSFÖRRÅD  
 
 
Ytskikt m.m 

G: Betong, dammbindning ESE.2431 
/ GSC.61 

  

 
 

S: Trä typ 1 NSM.212 26-00010 NCS S 0500-N 
 
 

V: Betong ESE.2/GS
C.52 

26-00010 NCS S 0500-N 

Gipsskivor KBC.321 56-02610 NCS S 0500-N 
 
 

T: Betong GSC.61 26-00010 NCS S 0500-N 
 
 

Ö: Nätväggar NSG.3   
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RWC/D (BMSS, plan 1)  
 
 
Ytskikt m.m 

G: klinker MBE.1212   
Plastmatta (BmSS + Assistanslgh) MFK.211   

 
 

S: Plastmatta, uppvikt (BmSS + 
Assistanslgh) 

MFK.211   

 
 

V: Kakel MBE.222   
 
 

T: Undertak enligt A-ritning NSF   
Gipsskivor, enligt A-ritning KBC.321 56-03510 NCS S 0500-N 
Betong GSC.61 26-01310 NCS S 0500-N 

 
 

Ö: Inredning i våtrum XBA   
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SOVRUM  
 
 
Ytskikt m.m 

G: Parkett (ej i BmSS) MCC   
Klinker (i hall), (ej i BmSS) MBE.121  dim. enligt A-ritn 
Plastmatta (i BmSS) MFK.1   

 
 

S: Trä typ 2 NSM.222 Ind.beh  
Trä typ 1 (i BmSS) NSM.212 Ind.mål NCS S 0500-N 

 
 

V: Gipsskivor KBC.321 56-03510 NCS S 0500-N 
 
 

T: Gipsskivor (vindsvån, plan 4 och 6)) KBC.322 56-03510 NCS S 0500-N 
Gipsskivor (vindsvån, plan 4 och 6)) KBC.322 56-03510 NCS S 0500-N 
Undertak enligt A-ritning NSF   
Betong GSC.61 26-01310 NCS S 0500-N 

 
 

Ö: Kapphylla (i hall) XBD.3   
Skåpsinredning XBD.1   
Fönsterbänk NSC.721   
Medicinskåp (BmSS) XBD.9   
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STÄD/FRD  
 
 
Ytskikt m.m 

G: Betong, dammbindning ESE.2431 
/ GSC.61 

  

 
 

S: Trä typ 1 NSM.212 Ind.mål NCS S 0500-N 
 
 

V: Betong ESE.2/GS
C.52 

26-00010 NCS S 0500-N 

Gipsskivor KBC.321 56-02610 NCS S 0500-N 
 
 

T: Betong GSC.61 26-00010 NCS S 0500-N 
 
 

Ö: Nätväggar NSG.3   
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TEKNIKRUM  
 
 
Ytskikt m.m 

G: Betong, dammbindning ESE.2431   
 
 

S:  
 

V: Betong ESE.2/GS
C.52 

26-00010 NCS S 0500-N 

 
 

T: Betong GSC.61 26-00010 NCS S 0500-N 
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TRAPPHUS  
 
 
Ytskikt m.m 

G: Terrazzo MHB.1   
 
 

S: Terrazzo, lika golv    
 
 

V: Betong GSC.52 56-02610 NCS S 0500-N 
Gipsskivor KBC.321 56-02610 NCS S 0500-N 
Fondvägg, (tapet) enligt A-ritning 46.4-
004 

LCS.22   

 
 

T: Undertak NSF   
Undersida samt synliga sidor av trappa  26-00010 NCS S 0500-N 

 
 

Ö: Trappräcken NSK.3112   
Ledstänger NSK.322   
Postboxar    
Tidningshållare, 1 st/lgh XBD.6   
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TVÄTT (BMSS, plan 1)  
 
 
Ytskikt m.m 

G:  
 

S: Plastmatta, uppvikt MFK.211   
 
 

V: Kakel MBE.222   
 
 

T: Betong GSC.61 26-01310 NCS S 0500-N 
 
 

Ö:  XBA   
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UC/EL/SPRINKLERCENTRAL  
 
 
Ytskikt m.m 

G: Betong, dammbindning ESE.2431   
 
 

S:  
 

V: Betong ESE.2/GS
C.52 

26-00010 NCS S 0500-N 

 
 

T: Betong GSC.61 26-00010 NCS S 0500-N 
 
 

Ö:  
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VARDAGSRUM  
 
 
Ytskikt m.m 

G: Parkett (ej i BmSS) MCC   
Klinker (i hall), (ej i BmSS) MBE.121   
Plastmatta (i BmSS) MFK.1   

 
 

S: Trä typ 2 NSM.222 Ind.beh  
Trä typ 1 (i BmSS) NSM.212 Ind.mål NCS S 0500-N 

 
 

V:  
 

T: Gipsskivor (vindsvån, plan 4 och 6)) KBC.322   
Gipsskivor (vindsvån, plan 4 och 6)) KBC.322   
Undertak enligt A-ritning NSF   
Betong GSC.61 26-01310 NCS S 0500-N 

 
 

Ö: Kapphylla (i hall) XBD.3   
Skåpsinredning XBD.1   
Fönsterbänk NSC.721   
Medicinskåp (BmSS) XBD.9   

 
 

Sofia Nilsson
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WC/D  
 
 
Ytskikt m.m 

G: Klinker MBE.121   
Plastmatta (BmSS + Assistanslgh) MFK.211   

 
 

S: Plastmatta, uppvikt (BmSS + 
Assistanslgh) 

MFK.211   

 
 

V: Kakel MBE.222   
 
 

T: Undertak enligt A-ritning NSF   
Gipsskivor, enligt A-ritning KBC.321 56-03510 NCS S 0500-N 
Betong GSC.61 26-01310 NCS S 0500-N 

 
 

Ö: Inredning i våtrum XBA   
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