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Abstract 

Purpose: The construction industry loses a total of SEK 60 billion annually in the 

absence of communication. Svensk Byggtjänst has recently released CoClass, which 

is a new classification system for the construction industry. CoClass is considered to 

be the solution for the lack of communication and will eventually phase out the 

existing BSAB96 classification system. CoClass is a modern classification system and 

is adapted for digital information management. CoClass focuses on buildings' full life 

cycles, instead of production only as BSAB96 does. This gives rise to many benefits 

for the end user of the information. The digitization also gives rise to other uses. In 

order to deepen the knowledge of this system the goal was to compare the advantages 

of CoClass with BSAB96. In what areas can the system be used and what does it take 

to fully implement it in the field of work. 

Method:  This final thesis work has contained several methods, also known as method-

triangulation, to achieve the goals set up in the beginning of the work. Selected methods 

for carrying out this work are to work with a case study, where document analysis of 

published information about CoClass, literature studies about theories regarding the 

subject, calculations of the cost in real projects and supplementary interviews with the 

leading actors within the process of developing CoClass are included. 

Findings: The construction industry is an industry known for its conservative actions, 

which will also be reflected in the implementation of CoClass. Customers can however 

claim CoClass as a default in projects which will speed this up. CoClass brings many 

advantages and will be used in the future with ease. The benefits that the system brings 

to users varies between actors, but on the other hand, it is possible for everyone in the 

construction process to utilize benefits in their own niche. 

Implications: CoClass is a system that is not fully developed at the moment (2018) and 

therefore has few minor shortcomings. The fact that not more companies have 

implemented the system in their organizations is mainly due to a more final version, 

especially when their project "AMA function" has been completed and evaluated. 

Limitations: This final thesis work only corresponds to the versions of CoClass 

released in February 2018. The limitations set at the beginning of the work around the 

analyzed typing rooms discussed more specifically what inside the room would be 

calculated. The work has focused most around the leading actors within CoClass, 

which should have the most knowledge about the area. They have mostly been the 

subject to get information about their implementation-strategies and what they think is 

needed for it to happen. 

Keywords: CoClass, BSAB96, Implementation, Classification, BIM, ICT. 

Content is described in Swedish below. 
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Sammanfattning 

Syfte: Byggbranschen förlorar årligen sammanlagt 60 miljarder kronor per år i 

bristande kommunikation. Svensk Byggtjänst har nyligen släppt CoClass som är ett nytt 

klassifikationssystem för byggbranschen. CoClass anses vara lösningen på problemet 

med bristande kommunikation och ska så småningom fasa ut det befintliga 

klassifikationssystemet BSAB96. CoClass är ett modernt klassifikationssystem och är 

anpassat för digital informationshantering. CoClass riktar in sig på byggnaders fulla 

livscykler, istället för enbart produktion som BSAB96 gör. Detta ger upphov till många 

fördelar för slutanvändaren av informationen. Digitaliseringen ger även upphov till 

andra användningsområden. För att fördjupa kunskaperna kring detta system har målet 

varit att jämföra fördelarna med CoClass jämfört med BSAB96. Vilka exempel på 

användningsområden som CoClass kan tillämpas på och vad som krävs för att en 

fullständig implementering ska ske.  

Metod: Detta examensarbete innehåller flertalet olika metoder för datainsamling, så 

kallad metodtriangulering, för att uppnå de mål som sattes upp i början av arbetet. Valda 

metoder för att genomföra detta arbete har varit att använda en fallstudie, där 

dokumentanalys av publicerad information kring CoClass, litteraturstudier kring teorier 

som anknyter till ämnet, beräkningar av kostnader på ett verkligt projekt samt 

kompletterande intervjuer med de ledande aktörerna kring framtagningen av CoClass 

ingår.  

Resultat: Byggbranschen är en bransch känd för sitt konservativa agerande, vilket även 

kommer återspeglas vid implementeringen av CoClass. Däremot kan beställare 

kravställa CoClass som standard i projekt, vilket kommer skynda på detta. CoClass bär 

med sig många fördelar och kommer i framtiden att kunna användas med enkelhet. 

Fördelarna som systemet bär med sig till användarna riktar sig olika till olika aktörer, 

däremot finns det möjlighet för samtliga inom byggprocessen att nyttja fördelar på ett 

eget nischat vis.  

Konsekvenser: CoClass är ett system som inte är fullt utvecklat för tillfället (2018) och 

har därför några mindre brister. Att inte fler företag har implementerat systemet i sina 

organisationer än beror främst på att de väntar på en mer slutgiltig version, främst när 

deras projekt ”AMA-funktion” har blivit avklarat och utvärderats. 

Begränsningar: Detta arbete svarar enbart för versionerna av CoClass utgivna under 

februari 2018. Avgränsningarna som sattes upp i början av arbetet kring de analyserade 

typrummen behandlade mer specifikt vad i rummet som skulle beräknas. Arbetet har 

även nischat sig kring de ledande aktörerna för CoClass när det gäller frågeställning 3 

om implementering.  

Nyckelord: CoClass, BSAB96, Implementering, Klassificering, BIM, ICT. 
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1. Inledning
Detta examensarbete, 15hp, är det slutgiltiga examinationsmomentet för utbildningen 

"Byggnadsteknik – Byggnadsutformning med arkitektur, 180hp" vid Jönköpings 

Tekniska Högskola.  

Detta arbete utförs i samarbete med Tengbom AB i Linköping och kretsar kring att 

fördjupa förståelsen om CoClass samt vilka faktorer som måste uppfyllas innan 

systemet kan användas fullt ut för arkitektkontor.  

1.1 Bakgrund 
Byggbranschen som så många andra branscher strävar mot att effektivisera sig och göra 

ständiga förbättringar. En del i detta är framtagningen av nya regler & riktlinjer och att 

ny teknik tillkommer. Den teknik och arbetsmetod som sägs vara den som ändrar hela 

byggsektorns arbetssätt är Building Information Modelling, BIM (Lee, 2008).  

BIM kan beskrivas och tolkas på flera olika sätt och står för olika saker beroende på 

vilken arbetsprocess som utövas. Normalt beskrivs BIM som byggnadsinformations-

modellering för processen som skapar modellen och Byggnadsinformationsmodell för 

själva modellen. BIM kan även förklaras som hantering av modellen från engelskans 

Building Information Management (Eckerberg, 2017). BIM är inget nytt, utan tekniken 

och arbetssättet har funnits ett tag. Dock är det fortfarande många inom byggsektorn 

som inte drar nytta av de fördelar som BIM innebär. Med BIM skapas effektivare 

processer, högre kvalitet av slutprodukt, kortare tider och lägre kostnader (BIM 

Alliance, 2017).  

När BIM används som arbetsmetod för t.ex. projektering av arkitektritningar skapas det 

en modell av projektet genom modellering i ett 3D-program. I modellen läggs det in 

olika objekt för olika typer av byggnadsdelar som det sedan går att välja ett antal olika 

egenskaper för. Egenskaperna kan beskrivas såsom objektets bredd, höjd och längd, 

vilken brandklass den har och ingående material. Varje objekt är i sin tur kopplad till 

en struktur för olika byggnadsverk. Dessa strukturer kan t.ex. vara bjälklag-väggar-

yttertak. För dessa strukturer finns ett redan standardiserat system för att sortera vart 

just dessa strukturer och byggnadsverk hör hemma, till vilken byggnadsklass de tillhör 

och vilken klassificering de ska ha. Detta klassifikationssystem som förser byggsektorn 

med byggnadsklassificering är BSAB96. 

BSAB96 är det gemensamma kommunikationsverktyget för all informationsstruktur 

inom bygg och förvaltningssektorn. Alla pratar ett branschgemensamt "språk" och det 

används för en rad olika områden inom byggsektorn. Trots detta finns det brister i 

kommunikationen mellan aktörer som måste förbättras.  

Vid byggnation och projektering krävs det mängder med olika beskrivningar och 

klassificeringar för olika byggnadsdelar samt alla dess ritningar. Detta har BSAB96 

legat till grund för tidigare och gör så än idag (2018). Svensk byggtjänst som haft 

ansvaret för detta har nu arbetat fram ett nytt koncept, ett så kallat "BSAB 2.0", som 

ska förenkla kommunikationen mellan alla olika parter. Alla inblandade, från projektör 

till förvaltare, ska således bli involverade och kunna läsa ut information kring 

byggnaden på samma sätt.  
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"BSAB 2.0" har sedan omarbetats till CoClass, vilket inom sinom tid kommer att bli en 

ny standard. Dock är kunskapen och instruktionerna kring detta väldigt knapphändiga 

och många frågar sig när hela byggsektorn går över helt till CoClass.  

Problembeskrivning 
Varje del av byggnationer i samhället kräver många olika ritningar och beskrivningar 

vilket BSAB96 ligger till grund för. Dock uppgår kostnaden för bristande 

kommunikation i byggproduktion till 40 miljarder kronor per år, samt 20 miljarder 

kronor per år i förvaltningsdelen (Dahlberg, 2015). Dessa siffror blir således starka 

incitament att utveckla ett övergripande klassificeringssystem för hela livslängden. År 

2015 påbörjade Svensk Byggtjänst utvecklingen av ett nyare system, ett sorts "BSAB 

2.0", som senare fick namnet CoClass (Svensk byggtjänst, 2016). 

Att ändra arbetssätt är dock en stor omställning. En studie gällande hinder och 

drivkrafter för BIM-användning, där klassificeringssystem har en stor roll visar att 

kunskapsbristen gällande ny teknik och nya arbetssätt är en av de mest hämmande 

faktorerna (Bosch, Isaksson, Lennartsson, & Linderoth, 2016). Studier påvisar även att 

byggbranschen gärna vill se omedelbara resultat för att en förändring ska ske 

(Linderoth, 2010). Utmaningarna med ett nytt klassifikationssystem är många och en 

fullskalig start av implementering kan komma att resultera i både för- och nackdelar. 

Dessutom är CoClass inte fullt utvecklat ännu vilket gör att en övergång just nu kanske 

inte är möjlig fullt ut.  

Övergången till CoClass kräver att vissa faktorer uppnås som studien ska undersöka. 

Detta för att få en klar bild kring vad som krävs för att möjliggöra en implementering 

av CoClass på Tengbom och för/nackdelar samt risker med detta. Men även för att få 

en bild av vilka fördelar man kan dra nytta av med det nya systemet jämfört med det 

gamla, vilket är ett ytterligare område att undersöka. Dessutom anses det relevant att 

undersöka om man kan klassificera hela typrum, främst med avseende på kostnad. Då 

detta är ett användningsområde inom CoClass som underlättar för projektören.  

Mål och frågeställningar 
Målet med detta arbete är att undersöka användningsområdena för CoClass i 

projekteringsskedet, samt utöka kunskapen kring klassificeringssystemen främst för 

arkitekter- men även den dagliga användaren. Främst med avseende på CoClass men 

även en jämförelse med det gamla BSAB96.  

Frågeställningar: 

• Vilka fördelar har CoClass jämfört med BSAB96 som argumenterar för att

arkitekter ska börja använda CoClass?

• Är det möjligt att via CoClass klassificera typrum där kostnad redovisas i extern

programvara?

• Vad krävs för att en implementering av CoClass ska möjliggöras?

Avgränsningar 
• Detta arbete kommer inte avhandla andra sorters typrumsutrymmen än expedition

1 person, expedition 4 personer och samtalsrum 8 personer, gällande

kostnadsanalysen.

• Typrumskalkylen kommer inte omfatta möblemang eller fönster till rum.
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• Examensarbetet gällande CoClass implementering kommer inte ta hänsyn till

andra aktörer inom byggsektorn än ledande aktörer för CoClass och dess

utveckling.

• Arbetet avgränsas till att enbart använda CoClass versioner utgivna under februari

2018, vilket innebär att uppdaterade versioner efter februari 2018 ej kommer att

tas hänsyn till.

Disposition
Rapporten är indelad i sex stycken olika kapitel vars innehåll presenteras nedan. 

-Kapitel 1: ”Inledning”. Rapporten inleds med en bakgrund och problembeskrivning

för ämnet. Valda frågeställningar presenteras, samt avgränsningar för arbetet.

-Kapitel 2: ”Metod och Genomförande”. Här beskrivs hur arbetet planeras att

genomföras, argument för metodernas validitet och reliabilitet presenteras för att uppnå

syftet och besvara frågeställningar med tillfredsställande resultat.

-Kapitel 3: ”Teoretiskt ramverk”. Här kopplas frågeställningarna till den vetenskapliga

teorin som inhämtas för arbetet, samt visar hur informationshämtningen gått till och

vad som lärts in av detta.

-Kapitel 4: ”Empiri”. I löpande text presenteras resultatet av genomförda metoder, t.ex.
dokumentanalys och beräkningar.

-Kapitel 5: ”Analys och resultat”. Här kopplas framtagna empiriska värden med det

teoretiska ramverket som studerats för att ge frågeställningarna ett svar.

-Kapitel 6:  ”Diskussion & Slutsatser”. I detta kapitel kommer projektet att diskuteras

varefter en slutsats kommer dras. Arbetssättet kommer utvärderas, samt att förslag till

vidare forskning kommer presenteras.
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2 Metod och genomförande 
I detta kapitel beskrivs hur arbetet planeras att genomföras. Argument för metodernas 

validitet och reliabilitet presenteras och diskuteras, för att uppnå syfte och 

frågeställningar med tillfredsställande resultat. 

Undersökningsstrategi 
Detta arbete är en kombination av olika angreppssätt, både kvalitativ och kvantitativ. 

Då centrala metoden är fallstudie som syftar till att utveckla kunskapsbasen inom ett 

visst område och ge en utvärdering om detta anses denna aspekt vara kvalitativ. Främst 

då genom kompletterande intervjuer och dokumentanalys. Däremot använder sig 

arbetet även utav kvantitativa aspekter, då det samlats in empiri och kvantifierbara data 

enligt systematiskt arbetssätt genom beräkningar och analyser (Merriam, 1994). 

 Koppling mellan frågeställningar och metoder för 
datainsamling 

I detta avsnitt beskrivs de metoder som valts för att besvara varje frågeställning. 

Figur 1. Koppling mellan frågeställningar och metoder (Svensson, Widell 2018.) 
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2.2.1 Frågeställning 1: Vilka fördelar har CoClass jämfört med BSAB96 
som argumenterar för att arkitekter ska börja använda CoClass? 

Då CoClass är ett nytt system för klassifikation så är fallstudien ett metodval som 

jämför CoClass med det redan befintliga klassifikationssystemet BSAB96. Genom 

fallstudien är målet att få fram dess fördelar och hur de olika systemen står sig jämfört 

med varandra. Dokumentanalys användes också för att besvara frågeställningen, främst 

från svensk byggtjänst för att analysera vad som står skrivet om CoClass, hur det är 

tänkt att fungera och utvecklarnas målbild. Som komplement till eventuella oklarheter 

samt utökande av kunskapsbas genomfördes kompletterande intervjuer med 

sakkunniga kring ämnet. Det gjordes även en observationsstudie utifrån en föreläsning 

utgiven av Svensk Byggtjänst.   

2.2.2 Frågeställning 2: Är det möjligt att via CoClass klassificera typrum 
där kostnad redovisas i extern programvara? 

Denna frågeställning besvarades genom att göra en fallstudie om huruvida det är möjligt 

med typrums-klassificering av CoClass. Där metoden byggt på att gå in på djupet på ett 

valt typrum och därifrån klassificera och prisanalysera det avgränsade typrummet. Till 

denna frågeställning genomfördes det också dokumentanalys precis som i 

frågeställning 1. Beräkningar på hur det avgränsade typrummets priskalkyl kan se ut 

genomfördes via extern programvara som kunde hantera de klassificeringar som 

gjordes.  

2.2.3  Frågeställning 3: Vad krävs för att en implementering av CoClass 
ska möjliggöras? 

För att besvara denna frågeställning genomfördes dokumentanalyser, litteraturstudier 

och intervjuer. Utifrån dokumentanalys kring hur CoClass är tänkt att fungera och den 

tidigare jämförelsen med BSAB96 skapades en inblick i hur implementeringen är 

möjlig eller inte. Personer med stor insikt inom området intervjuades och den data som 

samlades in analyserades. Intervjupersonernas reflektioner lades till grund för vad som 

faktiskt krävs för en implementering av CoClass. Litteraturstudie från tidigare 

forskning ligger till grund för intervjufrågor och kännedom inom tidigare 

implementeringsstrategier och problematik. 

Valda metoder för datainsamling 

2.3.1 Fallstudie 
Det första metodvalet, och även huvudmetoden, är en fallstudie. Ett sjukhusprojekt 

baserat på BSAB96 blev studerat på djupet, där BSAB96-koderna jämfördes med 

CoClass-baserade motsvarigheter. Strategin för att uppnå dessa mål som satts upp 

utifrån dessa perspektiv överensstämmer med definitionen av en fallstudie (Merriam, 

1994).  

Wallén (1996) nämner att en nackdel med fallstudier är att resultaten inte blir 

applicerbara för andra organisationer, då de troligtvis inte har samma förutsättningar att 

få samma utfall. Detta är dock inget denna undersökning kommer beakta då flertalet 

aktörer i Sverige arbetar med liknande uppgifter och resultatet är således applicerbart 

på även andra aktörer. 

2.3.2 Dokumentanalys 
Metodval nummer två för arbetet är Dokumentanalys. Detta är en metod som lämpar 

sig för att ta del av och jämföra delar eller avsnitt av ett dokument för att utifrån detta 
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redogöra för både konsistensen och in-konsistensen av dokumentet. Det är ett alternativt 

tillvägagångssätt än att läsa den offentliga dokumentationen ”pärm till pärm” (Berg, 

2003). 

Dokumentanalysen kommer till största del beröra artiklar och informationsutskick från 

Svensk Byggtjänst. Till viss del kommer även dokumentanalysen bygga på svar givna 

i intervjuer med insatta personer. Dessa kommer kompletteras med de få artiklarna som 

finns kring huvudämnet i dagsläget, samt med övriga relevanta ämnen till arbetet. Allt 

detta kommer sedan att sammanställas till en analys där det refereras till respektive 

källa, för att få en så korrekt och informativ analys som möjligt.   

2.3.3 Intervjuer 
Metodval nummer tre är främst semistrukturerade intervjuer. Intervjuerna kommer 

utföras med väl insatta personer, både vid Svensk Byggtjänst och sakkunniga som varit 

med i framtagningen av CoClass. Vanligtvis utförs intervjuer för att jämföra 

upplevelser, men syftet med dessa intervjuer grundar sig i att få så precisa svar som 

tillför information till analyserna. Detta gör att intervjuerna inte kan jämföras mot 

varandra, utan enbart ligger som stöd i form av förstahandskälla till dokumentanalysen. 

"I kvalitativa fallstudier är det huvudsakliga syftet med en intervju att få en viss typ av 

information. Forskaren vill ha reda på vad någon annan vet, tycker, vill eller 

överhuvudtaget tänker på." (Merriam, 1994).  

Kvalitativa metoders generaliserbarhet kan ibland ifrågasättas jämfört med de 

kvantitativa. Detta beror främst på att andelen intervjuade respondenter i samtliga 

arbeten inte kan nå de antal som krävs för att uppnå full generaliserbarhet (Alvesson & 

Sköldberg, 2008). Däremot kan dessa intervjuerna generaliseras då 

informationsinhämtningen skett via fullt auktoriserade förvaltare av systemet, samt väl 

insatta personer som varit en stor del av drivkraften bakom projektet.  

2.3.4 Beräkningar 
Metodval nummer fyra är beräkningar. Forskningen sker kring kostnadsaspekten på 

typrum och materialåtgång/kostnad för sagda rum som då behöver beräknas. 

Beräkningarna i detta skede kommer utföras i programvarorna ”VICO Office” för alla 

byggdelar samt med Wikells ”Sektionsdata” för installationer. Dessa båda 

programvaror är program som har fördefinierade receptregister. Där VICO Office 

receptregister är baserat utefter värden framtagna av ”bygganalys”. Valideringen som 

sker i detta metodval ges direkt då våra uträkningar kommer att kunna redovisas och 

baseras på en stor aktör med över 750 projekt per år (Bygganalys, 2017). Beräkningarna 

blir även validerade då de kommer att utföras noggrant med stöd av lärare från 

högskolan, samt handledare.  

2.3.5 Litteraturstudier 
Metodval nummer 5 handlar om litteraturstudier utifrån liknande 

implementeringsproblem som CoClass har. Där det skapas en förståelse och 

fördjupning inom implementeringsproblematik och strategier. Litteraturstudien är tänkt 

att förbereda och ge förkunskap inför andra metoder så som de kvalitativa intervjuerna 

(Patel & Davidson, 2011).  

För att hitta relevanta, trovärdiga och informativa källor användes huvudsakligen 

sökningar via vetenskapliga sökmotorer. Dessa sökmotorer består av sidor såsom 

Sciencedirect, Scopus, Primo samt DiVA. Ytterligare information kring huvudämnet 
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CoClass inhämtas på annat håll, då detta är ett nytt område utan större utbredning av 

nuvarande forskning. Informationen kring detta har således inhämtats direkt från 

Svensk Byggtjänst som är ansvariga utvecklare och utgivare av skrifter gällande ämnet. 

Samtliga sökord som använts i detta arbete har kombinerats med varandra för att öka 

relevansen för vårt arbete (exempelvis "BSAB96 + CoClass"). Sökorden som använts 

för att hitta relevant information kring huvudrubrikerna har varit följande: ”BSAB96”, 

”CoClass”, ”Implementering”, ”Implementation”, ”BIM”, ”ICT”, ”ISO 12006-2”, 

”Klassificering”, ”Classifikation”.  

2.3.6 Observationsstudie 
Metodval 6 är observationsstudie, vilket fokuserar på att främst dokumentera händelser 

och upplevelser på ett strukturerat sätt utifrån omgivningen. En observationsstudie är 

bland de främsta teknikerna för insamlingen av information från omgivningen. Den bör 

vara systematiskt planerad och registreringen av information bör också ske systematiskt 

(Patel & Davidson, 2011).  

Arbetsgång 
Arbetsgången delas upp i 3 generella skeden, ”Förberedande”, ”Utförande” samt 

”Analyserande”. Moment som tillhör varje skede redovisas schematiskt i Figur 2 nedan. 

Handledning och rapportskrivning har skett under hela arbetets gång.  

Figur 2. Presentation av arbetsgång (Svensson, Widell 2018.) 

2.4.1 Intervjuer 
De intervjuer som genomfördes i arbetet var semistrukturerade intervjuer. Däremot 

valde en av respondenterna att besvara frågorna via mail, vilket kan ses som negativt 

då inga följdfrågor kunde ställas som till de övriga respondenterna samt att svaret blev 

mer kortfattat. Samtliga svar låg däremot mer till grund för bakgrundsfakta och de 

användes mer som för att säkerställa trovärdigheten i andra respondenters svar.  
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Intervjufrågorna som ställdes togs fram för att ge både bakgrundsfakta till systemet, 

men även för att besvara hur de olika aktörerna arbetar med implementeringen av 

CoClass.  

De semistrukturerade intervjuernas struktur och tillvägagångssätt var lika. Dessa 

aktörer gavs likvärdiga intervjufrågor kring samma ämne för att kunna användas till 

jämförelser, samt spelades in och transkriberades för full trovärdighet.  

2.4.2 Prisanalys typrumsmodell 
Utifrån de ritningar och handlingar givna av samarbetspartnern Tengbom påbörjades 

uppbyggnad i Revit av tre stycken olika typrum (se figur 3, figur 4, figur 5). De tre 

valda typrummen omfattar: 

• Expedition för 1 person

• Samtalsrum 8 personer

• Expedition 4 personer

Figur 3. Planritning för projektet med valda typrum 
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Figur 4 och 5. Typrumsmodell från Revit, perspektiv och planvy 

Varje typrum byggdes upp i Revit med tillhörande byggnadsdelar utifrån ritning (se 

figur 3). Byggnadsdelarna klassificerades för att kunna bli igenkända av externa 

programvaror. Då Vico Office som användes för att göra prisanalysen för alla 

byggnadsdelar kräver en import av filformatet IFC (Industry Foundation Classes) 

exporterades modellerna ut till detta format. Från Vico Office importerades modellerna 

in och utifrån de receptregister som finns tillgängliga via programvaran går det att 

koppla olika byggnadsdelar till ett recept. I dessa recept ligger både komponenter för 

vad byggnadsdelen innehåller, samt arbetskostnad och tidsåtgång för den som ska 

bygga det (se figur 6). Utifrån IFC-modellen kan man sedan kombinera receptregistret 

för byggdelarna tillsammans med den verkliga volymen/arean i projektmodellen. För 

att sedan då få ut redovisningar av produktions- och materialkostnad.  

I Vico office receptregister, som presenteras nedan i figur 6, går det att utläsa 

kopplingen genom klassifikationssystem och byggdel. I detta fall en innervägg 

klassificerad genom BSAB96.  

Figur 6. Vico Office receptregister över innervägg 
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Kalkyl för installationer gjordes i ”Wikells sektionsdata” där kostnader för el, 

ventilation och värme togs fram för typrummen. I sektionsdata väljs först vad för typ 

av kalkyl som ska göras (el, ventilation eller värme/sanitet) och sedan finns det ett 

byggdelsträd där färdiga lösningar presenteras för olika lokaler och konstellationer (se 

figur 7). En sammanslagning av de olika kalkylerna från dessa programvaror mynnar 

ut i ett resultat för typrummen.  

Figur 7. Sektionsdatas byggdelsträd 

Trovärdighet 
Validitet är ett begrepp som främst syftar till frågan om i vilken mån ens resultat 

stämmer överens med verkligheten, om resultaten verkligen fångar det som finns 

(Merriam, 1994). Validiteten i de utförda intervjuerna befästs av att urvalsgruppen 

enbart består av personer med god kunskap kring CoClass, samt att de kommer från 

olika företag. Att välja de tre största aktörerna från framtagningen av CoClass ger oss 

en nyanserad och välgrundad informationsinhämtning från förstahandskällor. Vid 

datainsamling räcker det inte bara med att ens resultat ska överensstämma med 

verkligheten, utan man måste även beakta om underlaget anses validerat nog för att 

kunna redogöra för en tolkning av det studerade ämnet (Davidsson & Patel, 2011). 

Underlaget i detta arbete har stärkts ytterligare av flertalet publicerade dokument, väl 

presenterade metoder och vetenskapliga källor.  

Reliabilitet är ytterligare ett begrepp kopplat till ett arbetes trovärdighet. Det handlar 

om i vilken utsträckning ens resultat faktiskt är möjlig att upprepa, att undersökningen 

återigen ger forskaren samma resultat vid en upprepning (Merriam, 1994). 

Semistrukturerade intervjuers reliabilitet har en stark koppling till intervjuarens egna 

förmåga. För att uppnå hög reliabilitet behöver alltså intervjuaren vara förberedd och 

tränad (Davidsson & Patel, 2011). Bägge författarna vid detta arbete har därför 

förberett frågorna tillsammans samt studerat olika intervjutekniker inför 

intervjutillfällena. Bägge närvarar även vid samtliga intervjutillfällen för att undvika 

eventuella feltolkningar genom de svar som ges. Intervjuer kan på ett alternativt sätt 
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lagras i ljudform så att uppspelningar är möjligt så många gånger det anses behövt för 

att försäkra intervjuarna att alla svar uppfattats korrekt (Davidsson & Patel, 2011). 

Samtliga intervjuer som genomförts i detta arbete har spelats in och därefter 

transkriberats för att uppnå reliabilitet i så hög grad möjligt.  
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3 Teoretiskt ramverk 
I detta kapitel ges en vetenskaplig grund för de problem som tidigare nämnts i 

problembeskrivningen. Teori och vetenskapliga referenser redovisas och står till grund 

för att besvara de valda frågeställningarna.  

3.1 Koppling mellan frågeställningar och område/fält/artikel 
Under denna rubrik presenteras kopplingen mellan valda frågeställningar och artiklar 

för att besvara dessa.  

Figur 8. Kopplingar mellan valda Teorier och Frågeställningar i detta arbete 

(Svensson. Widell, 2018). 

3.1.1 Vilka fördelar har CoClass jämfört med BSAB 96 som argumenterar 
för att arkitekter ska börja använda CoClass? 

Denna frågeställning besvaras med hjälp av publicerade källor kring BSAB96 och 

CoClass. Även BIM-klassificeringsrelaterade artiklar används för att ge ytterligare stöd 

till slutsatserna.  

3.1.2 Är det möjligt att via CoClass klassificera typrum där kostnad 
redovisas i extern programvara? 

Denna frågeställning besvaras med hjälp av intervjuer och dokumentanalyser på 

publikationer rörande BIM-klassificering och CoClass-klassificering.  

3.1.3 Vad krävs för att en implementering av CoClass ska möjliggöras? 
Teorierna som används för att besvara denna frågeställning berör alla tre valda 

områden. Implementeringsstrategier och implementeringsproblematik svarar till störst 

del av detta. 
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3.2 BSAB96 
BSAB96 är det klassifikationssystem som används inom den svenska byggbranschen 

för byggklassifikation sedan 1996 då systemet gavs ut (Ekholm, 2001). Syftet med detta 

system var att underlätta kommunikationen mellan aktörer i byggsektorn, men har inte 

lyckats fullt ut. Grundvisionen är alltså densamma för BSAB96 och CoClass då båda 

vill förbättra kommunikationen för att ge upphov till kostnadsbesparingar. (Svensk 

Byggtjänst, 2018).  

BSAB96 innehåller en rad olika samverkande tabeller som var och en uttrycker sin sida 

av informationen. Gemensamt för alla är dock att de utgår från praktiska behov. 

Byggdelar, byggdelstyper och produktionsresultat är exempel som ingår bland dessa.  

Användningsområdena för BSAB96 är många, men för att nämna några stycken 

områden finns bland annat Ritningsnumrering, Mängdförteckningar och kalkyler. 

(Svensk Byggtjänst, 2018). 

3.3 CoClass Klassificering 
I dagsläget (2018) förlorar byggsektorn uppskattningsvis 60 miljarder svenska kronor 

årligen genom byggnaders fulla livscykler på grund av bristande kommunikation 

(Svensk Byggtjänst, 2014). Helena Dahlberg (2015) understryker även att den stora 

potentialen för kostnadsbesparingar ligger i förvaltningsskedet. Hon hänvisar till 

Svensk Byggtjänsts undersökning där det redovisas att man potentiellt sett kan spara 

ungefär 15 procent i fastighetsförvaltningen varje år med effektivare kommunikation. 

Detta var det som låg till grund för att branschprojektet "BSAB 2.0" påbörjades, vilket 

senare mynnade ut till produkten CoClass. De involverade i projektet "BSAB 2.0" var 

en sammansatt grupp av 150 st experter, 11 st arbetsgrupper samt projektledaren Julie 

Gunnarsson. Hon drev projektet under de ett och ett halvt åren det pågick, och beskriver 

det enligt följande (2016): ”Gemensamt”, ”För all bebyggelse”, ”För hela livscykeln”, 

”Internationellt anpassat”, ”Framtidssäkert” samt ”Digitalt”. En annan aktör som delar 

samma uppfattning om CoClass som branschgruppen är Roger Jongeling, ordförande i 

styrgruppen och BIM Alliance. Det nämns även att CoClass har potentialen till ge 

upphov till en kostnadsbesparing på hälften av den uppskattade förlusten, alltså 30 

miljarder, vilket Jongeling (2015) anser är fullt möjligt. 

CoClass är ett klassificeringssystem som utvecklats för att stödja den globaliserade 

digitaliseringen. Det baseras främst på att sortera och kategorisera byggdelar utefter 

funktion på olika nivåer. Denna förändring har gjorts för att i framtiden inte låsa sig till 

just en teknisk lösning för detaljer och vara mer flexibelt för användaren. Utefter 

användarnas behov kan systemet byggas ut och utvecklas med tiden. Tack vare att 

CoClass även förbättrar kommunikationen inom branschen ges det många tänkbara 

responser, såsom mindre risk för förseningar, samarbetsklimatet kan tänkas förbättras, 

samt att missförstånd som ger upphov till felaktigheter eller skador uppstår (Svensk 

Byggtjänst, 2018). CoClass grundar sig i ISO – och IEC-standarder, med viss 

anpassning efter svenska behov. Därigenom kommer internationalisering gynnas och 

drivas framåt, då CoClass kan kopplas till andra länders klassifikationssystem, samt att 

det kommer att ges ut en engelsk version (Svensk Byggtjänst, 2016).  

3.4 BIM-klassificering 
Syftet med BIM-klassificering är, enligt Ekholm & Häggström (2011) att förse 

byggsektorn och fastighetsförvaltning med ett gemensamt och standardiserat arbetssätt 
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att hantera information. För klassifikationssystem inom byggklassificering finns en 

internationell standard ISO12006-2. Den fungerar som ett ramverk för all internationell 

byggklassificering. Syftet är att oavsett vilket klassifikationssystem som används av 

respektive nationalitet ska man kunna ”översätta” klassificeringen och få förståelse för 

hur det hänger ihop med hjälp av denna internationella standard. Utifrån den 

internationella standarden är det upp till varje land att välja vad för typ av 

klassifikationssystem som ska gälla som byggklassificering. I Sverige idag är det 

BSAB96 som gäller som standard, som så småningom helt ska ersättas av det nya och 

omarbetade klassifikationssystemet CoClass. Vilket i sin tur bygger på ISO12006-2 

standarden (Ekholm & Häggström, 2011).  

BIM-klassificering är utvecklad för att fungera och att användas i ett projekts alla faser 

ända från planering till rivning. Där kommunikationen står i fokus, då 

klassificeringssystemet ska hjälpa till att definiera, relatera och sammanställa olika 

sorters begrepp på ett logiskt sätt. Precis som kommunikation mellan människor kräver 

den semantiska interoperabiliteten logik och struktur över kunskapsområdet. Semantisk 

interoperabilitet som innebär förmågan att kunna utväxla information mellan 

datorsystem utan att behöva tolka informationen för hand. Med hjälp av det 

referenssystem som BIM-klassificeringen ger kan t.ex. flera olika datorsystem och 

programvaror tolka och producera tolkningsbara resultat från ett gemensamt språk av 

koder (Ekholm, 2016). 

Det är viktigt att kunna hantera den information som sätts in i byggnadsmodeller på ett 

strukturerat sätt, där BIM-klassificering spelar en stor roll. Informationsverktygen som 

hanterar modellernas insatta information måste klara av att hantera koderna med 

information som fås från klassifikationssystemen. Koderna måste även vara generella, 

flexibla och kunna appliceras på många områden (Friborg, 2017). 

3.5 Implementeringsproblematik och strategier 
”Implementering är de tillvägagångssätt som används för att införa nya metoder i en 

verksamhet. Om man tar hjälp av den kunskap som finns om implementering är det 

betydligt större chans att förändringsarbetet går som planerat.”(Socialstyrelsen, 

2012). 

Byggbranschen i stort är känd för att vara en konservativ bransch. Där det tar lång tid 

för att förändring ska ske. Nya arbetssätt som lätt appliceras på andra branscher tar 

desto längre tid för byggbranschen (Löwstedt & Räisänen, 2012). I dagsläget är 

byggsektorn och BIM-användandet inte där man vill vara. Det krävs ett 

implementeringsarbete från alla aktörer för att få ut den nyttan som BIM-användandet 

kan ge. Det existerande arbetssättet hos många företag behöver förändras för att ge 

möjlighet för implementering av ny teknik (Hartmann et al, 2012).  

Smith (2014) kom fram till att den mest framgångsrika faktorn för att implementera 

BIM är att använda sig av nationell dirigering och ledarskap, för att maximera 

effektiviteten. Samt för att undvika de många problemen som uppstår vid användandet 

av en gradvis och osammanhängande metodik. Smith ser även stora påtryckningar till 

implementeringen i att konkurrensövertaget lockar fler användare. Med 

implementeringskunskap genomförs ungefär 80 % av den planerade 

förändringen/implementeringsarbetet inom tre år. Om man istället skulle genomföra 
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förändringsarbetet utan sådan kunskap skulle 14 % av genomförandet ske inom 17år 

(Fixsen, 2001).  

En problematik med implementering av ny teknik menar Linderoth är att den ofta inte 

fungerar så som det var tänkt i det dagliga arbetet hos företagen. Undersökning visar att 

implementering utav ny informations- och kommunikationsteknik (ICT) istället 

tenderar att förlora sitt ursprungliga syfte. Där faktorer som inlärning och kunskap är 

viktiga för hur lyckad implementeringen av ny ICT blir (Linderoth, 2010). Det krävs 

en förändring av hur inblandade parter ser och hanterar hela byggprocessen. Det 

kommer inte att hjälpa med att bara den enskilda individen förändrar sitt arbetssätt utan 

det måste ske strukturella förändringar för hela branschen (Linderoth et al, 2011). Den 

förändringströghet som finns inom branschen menar Linderoth et al. (2011) till stor del 

bero på beställarens fokus på att upphandling av projekt sker till det lägsta anbudet. Där 

implementering av ny teknik och arbetssätt kostar pengar för att sättas i verk. 

3.6 Sammanfattning av valda teorier 
Inom byggsektorn finns stora kommunikationsproblem, vilket kostar branschen upp till 

60miljarder kronor per år (Svensk Byggtjänst, 2015). Det främsta dilemmat är att de 

olika inblandade inom branschen tillämpar egna definitioner av det nischade 

branschspråket, vilket man med CoClass nu vill förändra. Detta gemensamma språk 

anses vara det nya digitala språk som krävs för att förverkliga denna stora möjlighet till 

kostnadsbesparing (Jongeling, 2015).  

BIM-klassificering sker för närvarande inom branschen, med syftet att förse 

byggsektorn och fastighetsförvaltning med ett gemensamt och standardiserat arbetssätt 

för informationshantering (Ekholm et al, 2011). Däremot verkar inte detta fungera fullt 

ut då mycket information inte överförs på rätt sätt och således ger upphov till de stora 

kostnadsförlusterna. Jongeling (2015) anser alltså att CoClass skulle kunna vara 

lösningen på detta problem, och att man då kan spara upp till 50 % av denna förlust. 

Byggbranschen är en bransch som till stor del styrs av pengar, och har en låg vilja till 

förändringar. Det är även tidspressen i byggprojekt som är en av de bakomliggande 

anledningarna till att implementering av nya arbetssätt och nya tekniker försvåras 

ytterligare (Bosch, Isaksson, Lennartsson, & Linderoth, 2016).  

Mellan dessa presenterade teorier kan man se tydliga kopplingar och paralleller. Att 

implementera en kostnadsbesparande teori skulle generera i ett enklare sätt att 

kommunicera mellan samtliga aktörer, däremot skulle det behövas tid och investeringar 

för att möjliggöra detta. Motkraften för implementeringen är som sagt att 

byggbranschen är konservativt och tidspressat, vilket försvårar att utnyttja tillfällen att 

genomföra denna förändring.
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4  Empiri 
I detta kapitel kommer resultatet av genomförda metoder presenteras, dels med löpande 

text och dels med tabeller & figurer.  

4.1 Observationsstudie 
En representant från Svensk byggtjänst föreläste under våren 2018 för 

masterprogrammet ”Sustainable Building Information Management” på Jönköpings 

Tekniska Högskola, om Coclass och dess möjligheter. Svensk byggtjänst 

som var representerat av dess systematikansvarige pratade om fördelar 

med CoClass som klassifikationssystem. Det framkom att Coclass inte är ett 

klassifikationssystem för bara en del av byggsektorn, utan CoClass berör hela 

kedjan. Alla steg ända från projekteringsskedet till förvaltningsskedet. Där 

projekteringsskedet drar nytta av CoClass då möjligheten för att starta 

designprocessen kan påbörjas tidigt med generiska objekt. För att sedan utveckla 

designen till vilken detaljeringsnivå som krävs för just det projektet. De funktionella 

systemen är den mest grundläggande klassificeringen och som beskriver byggdelars 

funktion, så som utrymmesskapande system där innervägg ingår. För att gå in på en 

mer detaljerad nivå i klassificerandet finns de konstruktiva systemen där de 

funktionella systemen har fått en bestämd delfunktion. För att detaljera och 

klassificera det ytterligare finns också komponenter. Här har det konstruktiva 

systemet blivit mer detaljerat och övergått till vilka komponenter som faktiskt ingår i 

det konstruktiva systemet.  

Det framkom att det finns sex stycken faktorer som gör CoClass viktigt som 

framtidens klassifikationssystem.  
• Att det är digitalt

• Att det inkluderar hela livscykeln

• Att det är gemensamt

• Internationellt

• Inkluderar den hela byggda miljön

• Framtidssäkert

4.2 Intervjuer 
Under studien genomfördes två intervjuer med personer från företag som har stor insikt 

och sakkunnighet inom ämnet. Där CoClass som klassifikationssystem diskuterades 

och dess implementeringsstrategier. För full transkribering av dessa se bilaga 2 och 3. 

Från Svensk byggtjänst intervjuades systematikansvarige för CoClass, Klas Eckerberg, 

som varit med och satt grunden för de nya CoClass-koderna. Svensk byggtjänst är även 

de som är ansvariga utgivare för CoClass och innehar även rollen som förvaltare av 

CoClass.  

Från Trafikverket intervjuades en BIM- och CoClass-ansvarig, Mikael Törnkvist, som 

jobbar med strategi och utveckling utav BIM och CoClass. Trafikverket är en av de 

aktörer som drivit utvecklingen av CoClass och är även delägare till projektet. 

Tillsammans med andra aktörer och Svensk byggtjänst som förvaltare har trafikverket 

varit den aktör som tagit störst grepp om att verkligen vilja börja jobba med det. 
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Från NCC intervjuades deras Head of Digitalization, Per Öberg, som är den som arbetar 

med frågor som berör digitalisering. NCC jobbar tätt tillsammans med Trafikverket 

som är en av deras största kunder och NCC är därför tvungna att vara med och anpassa 

sig till CoClass om trafikverket väljer att kravställa detta.  

4.2.1 Svensk Byggtjänst 
Eckerberg beskriver att de fortsatt arbetar med CoClass uppbyggnad och kontinuerligt 

uppdaterar olika delar ungefär en gång i månaden. Det fortsätter med att han förklarar 

att de insett några misstag de borde haft med från början, såsom att enbart betrakta en 

schaktvägg som innervägg, att det borde särskiljas från innerväggs-kategorin. Detta 

menar han är en av de ändringarna som kommer ske till nästa uppdatering av CoClass. 

Eckerberg fortsätter sedan att berätta om produktionsresultaten, för vilka koderna 

kvarstår från BSAB96 just nu. De kommer att uppdateras löpande under tidens gång 

likt det gjort i BSAB96, och på samma sätt. Några gånger per termin kommer 

förvaltningsgrupper och expertgrupper för varje ”AMA-del” att samlas. Där frågor 

kring avsaknaden av behövda koder lyfts, vilket är underlag och ger upphov till 

uppdateringarna som sedan släpps. Klas Eckerberg från svensk byggtjänst påpekar att 

det inte är någon skillnad mellan koderna för produktionsresultat för BSAB96 och 

CoClass.  

AMA-funktion är även det en del han berättar om, där klassificeringen istället sker på 

byggnadskomplexnivå. Eckerberg berättar att man främst kommer kravställa utrymmen 

med hänsyn på vilken verksamhetsklass och funktion utrymmet kommer ha. Exempel 

som nämns är sovrum och operationssal, där man kan ställa krav på luftomsättning, 

area, dimensionerande antal personer mm. Detta menar han rent fysiskt kommer 

resultera i en bok med vilka krav man kan ställa på olika utrymmen, men som även 

kommer att täcka in byggdelar såsom yttertak. Det ges exempel på att man skulle kunna 

ställa krav så som lutning, utseende och anpassning till kringliggande miljö. 

Eckerberg lyfter däremot fram att det är viktigt att kunna motivera sina kravställningar, 

att man ska kunna berätta varför man ställt kravet, på vilket sätt kravet skall verifieras 

och att man anger hur det ska mätas eller besiktas. Vikten av att den som bygger skall 

förstå varför kravet är ställt, att beställaren ska kunna kolla att man har en 

överenskommen metod för att kontrollera slutresultatet och att det blir som det var 

planerat lyfts fram. Under intervjun visar han även ett exempel på en byggnad i Kiruna 

som är en del av deras pågående ”pilot-case”, och vilka olika kravställningar och 

motiveringar man skulle kunna ställa. Exempelvis energianvändningen för 

byggnadskomplexet, att det ska vara guld enligt miljöbyggnads regler, vilket 

representeras av koden ”AZA1” och ”K1”.  

Eckerberg berättar att för kombination av flera krav på ett byggnadskomplex, såsom 

inbrottsskydd och energianvändning vilket i grunden är olika funktioner, så får man två 

stycken tabeller och två olika koder.  

Intervjun fortgår med att han förklarar hur svensk byggtjänst arbetar med 

implementeringen av CoClass hos beställare. Eckerberg från Svensk Byggtjänst menar 

att de måste ha en affärsplan som kan dra in ungefär 8-10 miljoner kronor per år och att 

denna modell håller på att tas fram. Det påpekas att det är svårt att hitta någon enskild 

stor finansiär för detta och att staten inte ger någon sponsring. Detta ger upphov till att 

de behöver hitta någon slags licensmodell, både för aktörer som använder CoClass i 
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Revit och på övriga instanser. Hur denna licensmodell ska se ut har svensk byggtjänst 

inte bestämt, men han påpekar att de måste gå runt samt göra en liten vinst, som då 

ligger till upphov för att utveckla systemet och ”bli ännu smartare”.  

Eckerberg förklarar översiktligt kring fördelarna med att ett arkitektkontor ska börja 

använda sig av CoClass. Det nämns att projektörerna själva inte kommer få någon 

omfattande fördel, förutom en förbättrad kommunikation sins emellan och eventuellt 

vinna anbud där CoClass finns som beställarkrav. Han framhäver däremot även att 

företag som är intresserade av egen utveckling av tjänster kring digital 

informationshantering, kan ha nytta av det. Det anses från hans synvinkel att det vore 

smidigt om projektören som ritat den digitala modellen även är med som stöd till 

förvaltningen. Att modellen exempelvis kunde laddas in som en AR-modell och att man 

med hjälp av AR-glasögon kunde ”gå runt” och hitta produkter som behöver 

underhållas. Detta har svensk byggtjänst redan provat i ett parkprojekt på Odenplan i 

Stockholm. Han framhäver att den största fördelen med CoClass är att den jämfört med 

BSAB96 täcker in hela livscykeln. BSAB96 lever ett kortare liv menar han, att det 

främst är tänkt för bygg och projektering.  

Systematikansvarige för CoClass, Klas Eckerberg, berättar att de är i full gång med 

diverse pilot-projekt gällande CoClass, vilket banar väg för framtiden. Dock menar han 

att det aldrig kommer att bli helt implementerat genom alla företag i hela byggsektorn, 

men att det kommer bli det enda språket. Han menar att mindre fastighetsägare 

eventuellt inte kommer ha behovet av CoClass, men att programvaror som projektörer 

eller kalkylerare använder sig av kommer ha det förladdat inom 1-2 år. Eckerberg 

förutspår även att man inom 5 år kommer använda CoClass som det självklara valet i 

alla projekt, att alla filnamn, CAD-lager och ritningsnumrering kommer struktureras 

utefter CoClass standarder. Avslutningsvis nämner han att de har ett nära samarbete 

med BIMobjects och liknande företag som tillhandahåller för att möjliggöra och skapa 

ett komponentbibliotek baserat på CoClass.  

4.2.2 Trafikverket 
Från trafikverkets sida nämner Törnkvist att den största fördelen med CoClass är att 

den täcker hela livscykeln och tar hänsyn till alla nivåer från den byggda miljön. Allt 

från tidiga skeden där man bara pratar om utrymmen till att man bara vet vilka 

funktioner och system man vill ha, för att i slutändan veta vilka komponenter som 

verkligen sitter där. Så CoClass täcker livscykeln och får fram livscykelperspektivet på 

ett helt annat sätt.  

Törnkvist nämner att han och hans kollegor på trafikverket under åren tagit tre mycket 

viktiga beslut om saker som ska införas. Det handlar om Asset management, IT och 

BIM. Asset management som innebär ett uppdaterat styrsystem för styrning av 

underhållet (se figur 9). IT-beslutet innebär att trafikverket ska ha ett gemensamt 

anläggningsregister. Under resans gång med arbetet av anläggningsregistret kom även 

BIM upp som något som beslutats att införas. Då anläggningsregistret är i behov av att 

fyllas med information över arbetsprocessen beslutades att BIM skulle användas som 

arbetsprocess. Det är här CoClass kommer in menar Törnkvist. När det beslutades att 

BIM ska användas som arbetsprocess fanns även ett behov av att befintliga system och 

databaser pratade samma digitala språk. 

”Pratar man med folk som driver BIM-frågor så är man ju väldigt frustrerad över att 

man inte delar information mellan de olika faserna” 
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Figur 9. Ramverk för Asset Management (Trafikverket, 2015) 

Det finns en medvetenhet hos trafikverket att nya system och digitalisering tar tid hos 

företag. Det är svårt att driva igenom sådana frågor och det krävs tydlighet från 

ledningen i företag. Hos trafikverket har ledningen och dess generaldirektör ställt krav 

på de tre ovan nämnda besluten. När beslut är fattade så vet man att det kommer att 

genomföras, för då jobbar hela företaget mot samma mål. För tillfället jobbar man med 

att ta fram principerna för hur en fullskalig implementering av CoClass ska se ut och 

att underlätta för de som i kommer använda CoClass i det dagliga arbetet framöver. Det 

är mycket arbete med att skapa lösningar till olika verktyg som ska göra en hel del 

automatiskt arbete. Det jobbas även vidare med att ta fram styrdokument för hur den 

fullskaliga implementeringsprocessen ska se ut.  

Törnkvist, respondent från trafikverket, är också väl medveten om att det kommer 

krävas en rad olika utbildningspaket för olika yrkeskategorier. Dels för deras egna 

anställda på trafikverket, men även för de konsulter som anlitas för att projektera de 

projekt som trafikverket har. Det finns även en förhoppning om att branschen tar sitt 

ansvar och ser till att hänga med i den senaste tekniken och vill lära sig att arbeta med 

CoClass. 

4.2.3 NCC 
Kontaktpersonen på företaget svarade på våra frågor per mail istället för en faktisk 

intervju, därför kunde inte följdfrågor/förtydliganden ställas i samma grad som de 

övriga två. Öberg arbetar som Head of Digitalization på NCC. Hans svar redovisas 

nedan:  

”CoClass har ju nu lanserats och en av våra största kunder Trafikverket har en strategi 

att implementera systematiken i sina projekt framåt. Tyvärr har de inte (ännu) 

realiserats i några projekt. Vi är dock väl förberedda och har historiskt andra 

klassificeringar vi jobbar med så detta är ingen större revolution för oss som 

entreprenör. Vår strategi är att komplettera våra kravdokument när det realiseras. 
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Främst då i Projekterings och BIM-krav till våra projektörer och andra leverantörer. 

Vi väntar otåligt på att få dra igång…” Per Öberg (2018). 

4.3 BSAB 96 & CoClass 
Utefter ”översättning” från BSAB96 till CoClass, med utgångspunkt i teknisk 

beskrivning för byggnadsdelar given från Tengbom, sammanställs resultatet i tabellen 

nedan. BSAB96-koderna är sorterade utefter kategorier och dess underkategorier, vilka 

sedan får en motsvarighet för CoClass i de fall motsvarigheter finns. Om motsvarigheter 

saknas markeras detta med ”-”.  

Tabell 1. Sammanställning av motsvarande CoClass-koder för projekt givet av 

Tengbom. 

BSAB 96 CoClass 

0 - 

01 - 

01.S - 

01.SB AD03 

2 - 

20 - 

27.D/31 1B.BD02 

4 

40 1B 

41 1D 

41.FB 1D.JD03 

43 

43.B/41 1B.AD03 

43.C

43.CB/41

43.DC 1C.BF 

43.DD 1C.ACxx.FRB 

43.E NCD 

43.E/40 BG.NCD 

44 - 

44.BB NCC 

44.C

44.D FSA/FSB (Puts/Färg) 

49 - 

49.B 1B.AD03 
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Tillsvidare (2018) kvarstår samma produktionsresultat från BSAB96 även i CoClass, 

men kommer i framtiden att uppdateras enligt samma tillvägagångssätt som förr. De 

arbetar för tillfället (2018) med att ta fram AMA-funktion, vilket kommer att fokusera 

mer på utrymmesklassificering än tidigare.  

4.4 Prisanalys Typrumsmodell 
De empiriska värden som tagits fram under arbetet med prisanalys av typrumsmodell 

redovisas i tabell 2. Dessa värden är resultatet av genomförandet utifrån arbetsgången 

som beskrivs i kapitel 2.4.2 och som ligger till grund för analys av frågeställning 2. 

Utifrån CoClass klassificeringar för utrymmen för mänsklig aktivitet har vardera typrum 

med redovisad planlösning enligt figur 3 (sida 8) fått sin utrymmesklassificering. Denna 

klassificering beskriver vad för kostnad just det typrummet har. Där BAA står för 

kontorsrum och BAB för mötesrum.  

För fullständig kalkyl för vardera typrum och ingående byggnadsdelar se bilaga 1. 

Tabell 2. Sammanställning av prisanalys för valda typrum 

4.5 Sammanfattning av insamlad empiri 
CoClass innehar många fördelar för byggsektorn gentemot det gamla systemet 

BSAB96 och det förutspås bli en ny standard inom snar framtid. Det blir en förbättring 

i och med att det är ett system som kommer vara bland annat mer digitalt, gemensamt 

och inkludera hela livscykeln. Just att CoClass täcker in hela livscykeln anses vara en 

av de främsta fördelarna som samtliga intervjupersonerna ser. Produktionsresultaten 

från BSAB96 kommer att kvarstå och uppdateras fortlöpande utefter behov, men 

kompletteras med ett projekt kallat ”AMA-funktion” som mer ställer fokus på 

utrymmen och deras funktionskrav. Genom att använda sig av CoClass koder, som 

bygger på grundfunktionen av byggnaden, kan man spara på rubriker. Detta då ett flertal 

BSAB-koder kan ersättas med enbart en motsvarande CoClass-kod.  

Implementeringsprocessen av CoClass kommer att fortskrida, men stora aktörer är 

fortfarande något avvaktande då det inte är helt färdigställt hur systemet ska se ut i 

slutändan. Detta gör att deras implementeringsarbete enbart ligger i uppstartsprocessen 

tills Svensk Byggtjänsts försöksprojekt avklarats och utvärderats. Från Svensk 

Byggtjänsts sida krävs det även att en licenseringsmodell tas fram för att kunna 

underhålla och fortsätta utveckla CoClass i framtiden. Medvetenheten finns dock hos 

företagen att ett implementeringsarbete av denna storleksordning kräver att man utför 

ordentligt förarbete innan processen startas. De berättar att de även inser vikten av olika 

utbildningspaket för olika yrkeskategorier. Dels för egna anställda men även för inhyrda 

Typrum Sammanslaget pris Pris/m2 

BAA.1 (Typrum 1) 120 780 kr 6850 kr/m2

BAB (Typrum 2) 203 207 kr 11526 kr/m2 

BAA.2 (Typrum 3) 178 019 kr 6250 kr/m2 
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konsulter som arbetar i projekt där krav på CoClass ställs, dock finns det stora 

förhoppningar att branschen kommer ta sitt ansvar och följa utvecklingen. Båda 

intervjupersonerna är dock överens att den stora drivande kraften att implementera 

CoClass till företagen måste vara genom tydliga direktiv från den högre ledningen. De 

anser även båda att beställarkrav är av stor vikt för påskyndandet av 

implementeringsprocessen. 
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5 Analys och resultat 
I detta kapitel kopplas framtagna empiriska data med det teoretiska ramverket som 

studerats. Analyserna disponeras utefter en övergripande analys, följt av separata 

analyser för varje frågeställning. Detta resulterar i ett svar på frågeställningarna och att 

rapportens mål uppfylls.  

5.1 Analys 
Utifrån den internationella standarden för byggklassificering ISO12006-2 har CoClass 

fått sin bas. Precis som Ekholm och Häggström (2011) förklarar med syftet av BIM-

klassificering, att förse byggsektorn och fastighetsförvaltning med ett gemensamt och 

standardiserat arbetssätt för att hantera information. Därför har nu (2018) Svensk 

byggtjänst tillsammans med ett antal svenska företag tagit fram CoClass som det nya 

svenska klassifikationssystemet inom byggklassificering. Precis som Ekholm (2016) 

nämner att ett klassifikationssystem ska hjälpa till att definiera, relatera och 

sammanställa begrepp på ett logiskt sätt. Svensk byggtjänst har arbetat med att förenkla 

och generalisera de byggnadskoder som tagits fram till CoClass. Intervjupersonerna 

påpekar gång på gång hur viktigt det är med ett branschgemensamt språk för 

byggsektorn och som berör hela livscykeln. I tidigare klassifikationssystem BSAB96 

har främst produktion och projektering berörts.  

BSAB96 och CoClass har samma syfte och grundvision. Däremot finns 

kommunikationsbristerna kvar i branschen, trots att BSAB96 velat förbättra detta. Att 

BSAB96 då har legat till grund för att förebygga kostnadsförlusterna ger skapandet av 

CoClass mycket information kring faktorer som kan gå fel. Projektgrupperna för att 

skapa CoClass har således fått mycket grundförutsättningar och detta nya system 

förväntas därför ha en bättre möjlighet att bli en lösning på problemet.  

En aspekt som är viktig för huruvida CoClass får det genombrott som förutspås av 

Svensk byggtjänst är de informationsverktyg som används. Att lyckas spara in en del 

av den summa som varje år slösas bort av kommunikationsbrist kräver inte enbart nytt 

klassifikationssystem. Friborg (2017) beskriver att koderna måste kunna hanteras av 

informationsverktygen. Där ligger mycket arbete menar både Svensk byggtjänst och 

Trafikverket (2018). Törnkvist beskriver hur man är i en process i att skapa egna 

databaser och programvaror som ska kunna tolka CoClass koderna. Ekholm (2016) 

förklarar om förmågan att kunna utväxla och tolka information automatiskt via 

programvaror och detta är något som trafikverket jobbar på just nu (2018). Här ser även 

Svensk byggtjänst att programutvecklare också är nyfikna och på att sätta in CoClass i 

sina programvaror och system. Det förs samtal med flertalet företag med programvaror 

för byggprojektering om att sätta in CoClass-koder i programvaran. 

Löwstedt och Räisänen (2012) beskriver att byggbranschen är en konservativ bransch 

där det är svårt att få igenom förändring konstateras även bland de intervjuade. Arbetet 

med CoClass har dragit ut på tiden och är en bra bit ifrån att sjösättas helt. Trafikverket 

som är en av de största pådrivarna har inte satt upp sin strategiska plan för hur 

implementeringen ska se ut ännu (2018). Frustrationen över den uteblivna 

informationsdelningen mellan olika byggprojekts faser hoppas man få bukt med när en 

fullskalig implementering är gjord. Enligt Hartmann et al. (2012) behöver det 

existerande arbetssättet förändras hos flertalet företag för att få till implementering av 

ny teknik. Där CoClass klassas som ny teknik och nytt arbetssätt. Nationell dirigering 

menar Smith (2014) är en framgångsrik faktor för implementering av BIM. 
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Kravställning från företagsledning menar både Törnkvist och Eckerberg är en nyckel 

till implementering.  

Linderoth (2010) beskriver att implementering av ny teknik ofta tenderar att inte 

fungera så som den var tänkt. Där kunskapsbrist är en faktor som ofta gör 

implementeringen misslyckad. Både trafikverket och Svensk byggtjänst tror på 

utbildning och utbildningspaket för berörda personer inom branschen. Även att företag 

tar sitt ansvar och vill lära sig, samt se möjligheterna med CoClass. Beställarens roll är 

viktig, Linderoth et al. (2011) anser att den stora fokuseringen på det lägsta priset vid 

upphandling spelar roll. Implementering kostar pengar till en början, för utbildning och 

inlärningstid. Tydliga mandat från företagsledning visar att det ska ske en 

implementering och alla förstår arbetsprocessen för implementeringsarbetet. 

Beställaren har som roll att även sätta krav på CoClass-klassificering menar både 

Trafikverket och svensk byggtjänst. Där beställaren ställer krav är övriga aktörer 

tvingade att lära sig och påbörja implementeringen.  

5.2 Vilka fördelar har CoClass jämfört med BSAB96 som 
argumenterar för att arkitekter ska börja använda 
CoClass?  

Efter att ha genomfört dokumentanalys på samtliga dokument kring CoClass, utgivna 

av Svensk Byggtjänst, erhölls vetskapen att CoClass främst fokuserar på livscykelns 

senare skeden. Detta stämmer även överens med de svar som getts vid utförda 

intervjuer. Klas Eckerberg, systematikansvarig för CoClass, menar att fördelarna med 

CoClass främst kommer in under förvaltningsskedet, men att projektörer som är 

intresserade kan dra nytta av CoClass på andra sätt. Ett tydligt argument för att 

projektörerna skall påbörja implementeringen är att när beställare sätter krav på att 

projektering skall ske via CoClass, finns det chans att de kontor som är tidiga med 

detta kan vinna upphandlingar som de annars skulle blivit uteslutna från. Då CoClass 

är ett steg framåt i digitaliseringen och att BIM-användningen ökar, kommer även 

leveransprocessen bli mer effektiv (Eastman, Teicholtz & Sacks, 2011). Detta i sig 

talar för att förbättrad kommunikation aktörer emellan i projekten förbättras, vilket 

även hävdas vid intervjun med den systematikansvariga för CoClass. De 

arkitektkontor som även är intresserade av att driva förvaltningsfördelarna vidare för 

egen vinning, har möjligheten att utveckla informationsöverlämningen till beställaren, 

i form av exempelvis en Augmented Reality-modell, ”AR-modell”.  

BSAB96 fungerar likvärdigt för projektörerna, men är främst inriktat på 

produktionsdelen. Detta är den största skillnaden i helhet, men arbetsmässigt kommer 

omställningen till det nya systemet inte bli allt för stor då klassificeringssystem är en 

beprövad och tidigare använd arbetsmetod. Skillnaden blir enbart att systemet förändras 

för att ge ett långsiktigt perspektiv där projektören då istället använder funktionella 

koder för exempelvis en innervägg.  

Slutsatsen till den insamlade empirin är att CoClass faktiskt ger upphov till stora 

fördelar för samtliga inblandade under en byggnads livscykel, men att projektörernas 

fördelar inte återspeglar de fördelar som en förvaltare får. För att få ut full potential av 

CoClass för projektörernas egen kommersiella del behövs det även ett intresse och 

kunskap kring hur man kan utveckla ett system som möjliggör detta.  
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5.3  Är det möjligt att via CoClass klassificera typrum där 
kostnad beräknas och redovisas i extern programvara? 

Möjligheten att klassificera typrummen utefter utrymmeskoder är möjligt i dagens läge, 

däremot finns inte de kravställningar som krävs för att kunna klassificera dem utefter 

grundligare nivå. De tre typrummen som valdes hade liknande geometrisk utformning, 

men olika användningsområden vilket särskiljer dem. Denna särskiljning på vilka krav 

och egenskaper rummen ges, går däremot inte att utföra innan AMA-funktion trätt i 

kraft. Där kommer kravspecificeringen på byggnadskomplex och utrymmen att 

specificeras och redovisas på överskådligt sätt.  

För att genomföra utrymmeskalkyler på typrum med CoClass krävs det att uppdaterade 

recept tas fram, främst för att kopplas samman med AMA-funktion som kommer agera 

mer mot utrymmen. Då CoClass öppnar upp för att generellt arbeta med 

funktionsklassificering och dess olika lösningar, öppnar man även upp möjligheten att 

variera priset. Eftersom de nuvarande (2018) receptregisterna för de programvaror som 

använts till kalkylen bygger på BSAB96 koder (se figur 6) så går det inte att göra en 

kostnadskalkyl i dagsläget med CoClass-koder. Då ingen utvecklare ännu tagit in 

CoClass i sina receptregister.  

Eckerberg på Svensk byggtjänst har som vision att samtliga programvaror använda av 

olika aktörer inom byggbranschen kommer ha CoClass förladdat inom 1-2år.  

5.4 Vad krävs för att en implementering av CoClass ska 
möjliggöras? 

Samtliga intervjuade aktörer som arbetar med CoClass har påpekat att arbetet med en 

implementering enbart befinner sig i startskedet, då detta är ett nytt system. De påpekar 

dock att en fullvärdig implementering kommer ske inom sinom tid, där Svensk 

byggtjänsts vision är om senast fem år. Där Eckerberg menar att år 2023 kommer 

samtliga projekt involvera arbete med CoClass, dels i ritningsnumrering och CAD-lager 

och dels i objektklassificering. Dock finns problemet att CoClass är ett nytt system som 

än inte är fullt utvecklat, utan har fortfarande under våren 2018 pågående pilot-projekt 

för att utvärdera och revidera systemet. Detta menar våra tillfrågade aktörer är något 

som fördröjer processen att implementera systemet, att pilot-projekten är en viktig del 

för implementeringen.  

Svensk Byggtjänst är inte heller riktigt redo för en fullständig implementering, trots att 

systemet redan nu finns att tillgå via deras hemsida som en sorts demo. För att de skall 

klara av att drifta och utveckla systemet krävs det att en licensieringsmodell realiseras. 

De har uppskattningsvis 8-10 miljoner kronor i utgifter varje år som de behöver få in 

genom licensering.  

Ytterligare en faktor som bidrar till en främjad implementering av CoClass för aktörer 

är att beställaren ställer tydliga krav på att CoClass ska användas som 

klassifikationssystem. Systematikansvarig på Svensk Byggtjänst instämmer till detta 

och menar att det är ett starkt och viktigt incitament. Men även NCCs ”Head of 

Digitalization” påpekar detta och menar att de är redo för en implementering av det nya 

systemet, men att de väntar på att deras största kund (Trafikverket) skall kravställa 

detta. Däremot finns det projekt som påbörjats under våren 2018 som velat agera i 

framkant och har således använt sig av CoClass som klassifikationssystem enligt 

beställarkrav.  
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Sammanfattningsvis för denna frågeställning avvaktar de ledande aktörerna med en 

fullvärdig implementering av CoClass. Det finns faktorer som gör att systemet inte kan 

användas fullt ut under våren 2018, såsom ickerealiserad licensiering och pilotprojekt 

som inte är färdigställda och utvärderade. Aktörernas intresse finns dock att påbörja 

detta arbete, men avvaktar något av dessa anledningar. Först när beställare sätter tydliga 

krav på att CoClass skall användas, samt att ovanstående faktorer för fördröjning är 

lösta, kommer implementeringen att realiseras fullt ut och Svensk Byggtjänsts vision 

om att avklarat full implementering inom 5 år anses möjlig.  

5.5 Koppling till målet 
Målet med arbetet var att undersöka användningsområdena för CoClass i 

projekteringsskedet, samt utöka kunskapen kring klassificeringssystemen för främst 

arkitekter men även den dagliga användaren. Där studien kretsade kring CoClass men 

även en jämförelse med nuvarande klassifikationssystem BSAB96.  

• Den första frågeställningen redovisar de fördelarna, dock inte enbart i

projekteringsskedet, CoClass gett med sig efter utförda dokumentanalyser och

genomförda intervjuer. Fördelarna presenteras både delvis som möjliga fördelar

och i jämförelse med BSAB96.

• Den andra frågeställningen undersöker och redovisar några utav

användningsområdena för CoClass, dock inte enbart i projekteringsskedet,
under våren 2018.

• Den tredje frågeställningen undersöker och redovisar nutida

implementeringsstrategier och implementeringsproblematiken för CoClass

under våren 2018.
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6 Diskussion och slutsatser 
I detta kapitel kommer projektet att diskuteras varefter en slutsats kommer dras. 

Arbetssättet kommer utvärderas, samt att förslag till vidare forskning kommer 

presenteras. 

6.1 Resultatdiskussion 
Både validiteten och reliabiliteten anses vara hög i vårt projekt, då vi utgått från 

offentlig data under hela arbetet. Svagheten med arbetet är att CoClass fortfarande är 

under uppbyggnad, och att revideringar sker löpande. Detta skulle eventuellt kunna 

anses negativt, men då Svensk Byggtjänst webbtjänst för CoClass kan sortera upp 

tabeller och koder utefter versionsnummer/datum kan man enkelt återkoppla till vilka 

data vi inhämtat. Arbetet håller därför måttet för att bli granskat av tredje part i 

efterhand. Resultatet uppnår därför även de uppsatta målen kring vad arbetet skulle 

belysa för ny forskning, vilket i detta fall var att ge en djupare förståelse för det nya 

klassifikationssystemet CoClass. Informationen detta arbete ger med sig är mycket 

användbart då Svensk Byggtjänsts vision är att detta skall bli en standard inom 5 år, och 

man kommer då att ha detta som grund för vidare forskning till dess. Samt att bägge 

författarna av arbetet kommer att arbeta inom byggbranschen på något sätt, kommer 

kunskaperna av detta arbete ge en konkurrensfördel. Frågeställningarnas definitioner 

har ändrats något under arbetets gång för att ge en mer specificerad bild av vad som 

ämnades att undersökas, samt för att inte utelämna delar eller ge för bred bild av 

området.  

6.2 Metoddiskussion 
Metoderna som genomfördes under arbetet var väl motiverade då de alla bidrog till 

resultatet. Metodtriangulering är en möjlighet att få så tillförlitliga resultat som möjligt, 

vilket eftersträvats utifrån alla frågeställningar. Att ha kompletterande intervjuer med 

sakkunnig på Svensk Byggtjänst har bidragit stort då mindre problem och oklarheter 

löstes på ett så säkert sätt som möjligt, exakt all information Eckerberg besitter kring 

ämnet går eventuellt inte finna i utgivna dokument. Metoderna som genomfördes var 

korrekt tillämpade, däremot fanns det tekniska problem under prisanalysen. Det var 

väldigt mycket problem med avsaknad av programvaror, receptregister och dess 

uppdateringar. En förbättringsåtgärd om likvärdigt arbete skall utföras igen är att 

kontrollera dessa detaljer tidigt i arbetet. 

Metodändringar i arbetet blir ganska svårt att göra då vi använt oss av flertalet källor, 

mer specifikt de som berör vårt ämne och är relevanta för empiri-insamlingen. Ämnet i 

sig blir också en begränsning märker vi nu i efterhand, då CoClass är ett nytt ämne. Att 

öka antalet respondenter till intervjuerna skulle sannolikt inte ge något ytterligare 

mervärde, då svaren sannolikt skulle bli mycket snarlika de vi redan fått.  

6.3 Begränsningar 
Resultaten blir både generella och även bara tillämpade i specifika fall. Resultatet utav 

frågeställning 1 och 3 svarar för den generella delen, där det är övergripande för hela 

systemets uppbyggnad och struktur. Det går att dra dessa slutsatser i samtliga fall där 

CoClass används då det gjorts en helhetsbedömning av systemet, vilket svarar för att 

resultatet gäller samtliga instanser. Avgränsningarna som sattes upp var lämpliga för 

att formulera omfånget av arbetet. Att arbeta med CoClass parallellt med att 

uppdateringar sker hade varit allt för tidskrävande då merarbete hade skapats i form av 

att byta ut koder och liknande på redan utfört arbete. Därför valdes det att enbart 
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använda de koder som fanns publicerade under februari 2018. Detta anses också vara 

något av en begränsning, som är fullt logisk, att vårt resultat eventuellt kan bli utdaterat 

i förhållande till nya uppdateringar och revideringar. Då systemet idag (Maj 2018) 

fortfarande uppdateras. 

6.4 Slutsatser och rekommendationer 
Arbetet har undersökt fördelar med klassifikationssystemet CoClass. Systemet som 

gavs ut med sin första version under 2016 är än idag (2018) inte fullt utvecklat. Däremot 

har CoClass som klassifikationssystem alla möjligheter att bli så bra som utvecklaren 

Svensk Byggtjänst beskriver det.  Resultaten som presenteras i rapporten blir således 

en fingervisning kring varför man skall genomföra en övergång till detta. Då detta 

system nyligen getts ut har inte forskning bedrivits kring ämnet i stor utsträckning, 

vilket nu det banats väg för att påbörja.  

• Arbetet har bidragit till ökad kunskap kring ämnet då vi undersökt möjligheter

för användningen av systemet.

• Insikten om att en direkt klassificering mellan programvaror utifrån koder är

fullt möjlig, och en standardisering av detta kommer troligtvis ske inom den

tidsram Svensk Byggtjänst har och anses möjlig på fem år.

• Att göra tekniska beskrivningar med hjälp av CoClass är i dagsläget (2018) fullt

möjligt. Produktionsresultaten från BSAB96 kvarstår och läggs till i CoClass

tabeller. Däremot finns det utvecklingsarbete kvar med AMA-funktion som

fokuserar på funktionskrav för främst olika sorters utrymmen.

• Det utförs i dagsläget (2018) pilotprojekt med CoClass-klassificering och

många aktörer inväntar resultaten och utvärdering av detta innan de påbörjar en

implementering.

• Kravställning från beställare är en påskyndande faktor för implementering av

CoClass.

• Tydliga direktiv från ledning påskyndar och realiserar implementering hos

företagen.

6.5 Förslag till vidare forskning 
Under intervjun med Eckerberg från Svensk Byggtjänst uppstod en del frågetecken som 

de ännu inte löst. De skall ta fram en licensieringsmodell för användningen av CoClass, 

vilket kan vara ett framtida forskningsämne.   I övrigt är detta ett ämne som väldigt få 

har forskat kring, vilket bör ändras. Om detta skall bli en nationell standard inom snar 

framtid bör det ändras. 

Detta arbete ligger bra i tiden, däremot kan det vara relevant att upprepa liknande 

forskning när systemet blivit fullständigt och inte har något utvecklingsarbete kvar. De 

framtida resultaten anses intressanta att jämföra med de som presenteras i denna 

rapport.    

Att forska om detta område är väldigt viktigt och har en stor bidragande del till 

förbättringsarbetet av systemet. Framtiden är nu något mer utstakad och författarna 

uppmanar framtida forskare att fortsätta kartlägga detta område.  
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Fredag 13/4 13.00 Intervju med Klas Eckerberg från Svensk byggtjänst 

Ja men då sätter vi igång. 

Vad vill ni veta av mig? 

Jo vi sitter ju här med en teknisk beskrivning för sjukhusprojekt som vi sitter och försöker 

omvandla till CoClass-koder för att se hur det blir, och kunna jämföra fram och tillbaka 

sedan. Och då kan vi väll börja med att vi saknade koden för schakt i hus. Den koden 

kunde inte vi hitta i CoClass. Är det något som blivit ersatt av något annat? 

Ja man ska väll säga såhär, att i nuvarande versionen av CoClass skiljer vi ju inte på olika 

typer av väggar på den nivån. Så att den är att betrakta som en vägg vilken som helst. 

Men vi kommer nu under våren att ta fram en ny version av CoClass vad gäller 

framförallt på systemnivå, så att det kommer nya typer av funktionella system och 

konstruktiva system. Så där kommer en hiss-schaktvägg finnas med på nivån med en 

bokstav B-nånting. Så att ni borde ha den nya versionen helt enkelt och utgå från den, 

den är mycket bättre.  

Jag skulle ju kunna visa hur den ser ut, så får ni se. Då ska vi se. Jag tror det var i Excel, 

och så ska jag visa hur den nya blir. Det är ju det här som informellt kallas för CoClass 

2.0, nu kommer det ju inte vara riktigt så. Vi har ju löpande med uppdateringar varje 

månad faktiskt, det kommer bli 1.19 någonting. Jag minns faktiskt inte. Share screen. Ni 

kan ändra om ni dubbelklickar på den bild som ni har uppe på mig så att den ska bli 

större. och så ska jag, sådär. Ser ni min skärm?  

Ja 

Ser ni en Excel-fil? 

Yes.  

Såhär ser den nya indelningen då av väggsystem, ”b väggsystem”. Så att här hittar vi b21 

schaktvägg, b22 hisschakt vägg. Så det här kommer bli betydligt bättre, vi hade inte 

riktigt tänkt färdigt där helt enkelt för ett år sen lite drygt. Så det vi gör nu är att på 

funktionella system ligger just. Där försöker vi se till grundläggande funktion och då 

skiljer det sig mellan en YV, IV, Vägg mot mark, Terrängmur och en Vattenvägg osv. 

och sen när man går till konstruktiva system så hittar man just konstruktiva typer. Så på 

väggkonstruktioner så blir det ett antal standardiserade föreslagna grundtyper för hur en 

vägg kan konstrueras med en solid stomme, pelarstomme, fackverk sandwich osv. Så att 

då kan man kombinera ihop då så att en schaktvägg är väll kanske oftast en solid stomme 

så att den sammansatta koden för schaktvägg blir då b21.ad10. Så det tror jag kommer 

funka bättre för er. Vi tittar ganska mycket på hur AMA delar in systemet idag som vi 

tittar på och det syns framförallt på installationssidan, så nu rullar jag ner de här till 

informations och kommunikationssystem tillexempel. Så blir det då 

telefonkommunikation, telefoni, personsökning osv. Den här är ju i princip rätt av dem 

som finns i BSAB idag. Så jag skickar den här listan till er och jag har väll åtminstone en 

av era mailadresser, iallafall Daniels, så kan ni få göra den här istället. Hoppas det inte 

blir allt för mycket dubbelarbete för er.  
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Nej det tror jag inte, det blir ju bara bättre resultat. 

Ja precis.  

Så det var den. Hissväggen hittar ni där.  

Men vi var ju inne lite på AMA-koderna där och produktionsresultaten. Jag såg att de 

låg uppe under CoClass på svensk byggtjänsts sida. Det är ju samma produktionsresultat 

som i BSAB, kommer de att förändras någonting eller är de slutgiltiga? 

Nej, men de kommer att rulla på som tidigare att de förnyas allt eftersom det behövs. Vi 

har ju förvaltningsgrupper eller expertgrupper för varje AMA-del och dom sammanträder 

några gånger per termin och då dyker det upp då att folk har hört av sig och sagt att "jag 

saknar koder för det här och det här". Och då fylls det på och en del koder försvinner 

också då lixom. Gamla arbetssätt försvinner. Så de kommer undan för undan uppdateras 

men precis som samma sätt tidigare så är det ingen skillnad alls, utan att det är kopplade 

till CoClass istället för BSAB. 

Och det här med AMA funktion, det skulle väll påbörjas nu 2018 va? 

Ja, det är igång det projektet och vi hade möte senaste igår med anläggningsgruppen där. 

Hur är det tänkt att det ska fungera då? 

Hur AMA funktion ska fungera? Ja den blir ju uppställd efter CoClass rubriker då och 

framförallt huvuddelen skulle jag tro kommer vara på utrymmen att man kravställer 

utrymmen. Jag ska ha ett sovrum, jag ska ha en operationssal, jag ska ha en maskinhall 

osv. och den sen att man kopplar utrymmen till CoClass egenskaper, luftomsättning, area 

förstås, dimensionerande antal personer. Vi har ju ett antal hundra egenskaper. Och så att 

det blir helt enkelt en bok med vilka krav man bör ställa på typiska utrymmen. Men 

också på byggdelar så att om man säger yttertak, vad kan man tänka sig för krav där. Ni 

kan väll säkert det bättre än jag. Lutning, utseende, man kanske har krav på 

taktäckningsmaterial, man kanske vill ha lertegel på tak för att anpassa det till miljön osv. 

Så det bir helt enkelt att vi lägger ett pussel av objekt då. Utrymmen och byggdelar och 

kopplar allt till relevanta egenskaper. Och en viktig grej är att för varje egenskap ska man 

ställer kravet, så att säga vi säger: oavsett vilket krav man ställer ska man motivera det, 

man ska berätta varför man ställer kravet, man ska berätta på vilket sätt det ska verifieras 

att det blir gjort på ett visst sätt, man anger hur det ska mätas eller provas eller besiktas 

osv. Den som bygger skall kunna förstå varför kravet är ställt och den som får det färdigt 

levererat ska kunna kolla att man har en överenskommen metod om hur man ska se att 

det blev rätt helt enkelt. Så arbetsgruppen är i full gång nu och försöker få till det här. Vi 

har gjort en enkel Wordmall där de ska fylla i steg för steg Jag skulle kunna visa den så 

ni får en liten glimt, den är långtifrån färdig. Men vi är iallafall där och nosar litegrann på 

det.  

Ja men det kan vi kolla på! 

Då ska jag dela skärm med er. Så ser ni min skärm nu? 

Ja. 
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Här har vi då en AMA funktion för en byggnad av något slag, de var då alltså ett 

pilotcase i Kiruna. Dom håller ju på att flytta Kiruna så där händer det mycket grejer. 

Men här ser man då att man börjar med att beskriva ett av byggnadsverken som skall 

vara något slags multikulturellt hus, så då har vi kodat det som AZA som är, nu är vi ju 

uppe på hela byggnadsverket- hela kåken. Och sen verksamhetsbeskrivningen förklarar 

ju då hur huset skall användas till och allt som ska förekomma där. Sen har vi ju då ett 

generellt krav på energianvändning, det ska vara guld enligt miljöbyggnads regler. Det 

här blir ju då kod, AZA1 och K1 betyder då krav nummer 1. Så första kravet på kåken är 

att energianvändningen skall vara enligt guld, här finns tillgängligt inte tolerans kan man 

ange också det är relevant. Sen inomhustemperatur får vara mellan 18 och 22 grader. X 

betyder att det är ett funktionskrav, man kan också ha T som är att man anger en teknisk 

lösning, ibland så har man ju behov även i en funktionsentreprenad att specificera exakt. 

Det kan vara ända ner till nivån en artikel eller produktionsresultat. I vissa fall är det så. 

Sen har vi motivet, i det här fallet ett enkelt motiv - man vill ha så liten kostnads som 

möjligt. Man skulle ju kunna lägga in miljöbelastningen också förstås. Det ska mätas och 

det är då miljöbyggnad som är en organisation som har en fastställd metod för de där. 

Nästa krav är att hela byggnaden ska vara miljöklassad, och här är det då Swedish Green 

Council Building, och det ska bli värde silver på den. Inbrottsskyddsklass ska vara enligt 

2, eller ett SSF osv. Så att såhär ser skissen ut just nu att man undan för undan 

specificerar krav på det. Här då på hela kåken, och så längre ner kommer utrymmen och 

här är krav på luftomsättning, alla uppehållsutrymmen ska ha god luftomsättning. 35 

l/s/m2. Här hänvisar man till BBR. Och så småningom kan man också prata om 

byggdelar att, överskottsvatten på markyta måste tas om hand. Ja det här verkar inte 

riktigt helt färdigt, men ni förstår säkert principen. 

Jag tänker här på den första du visade, när den hade själva byggnadsverket. Då var det 

ju utefter miljöbyggnad guld och olika inbrottsskydd, om man skulle vilja kombinera de. 

Går det göra det direkt i en kod eller får man skriva ut att de ska upprättas efter båda 

dom två? 

Ja, det kan du ju få göra om det är samma krav du vill. Det kan jag nog tänka mig, att om 

det är samma krav på att det skall vara miljöbyggnad. Du menar att det ska vara krav på 

att det ska var både svanen och BREAM eller nått? 

Nej jag tänkte om man tar som energianvändning och sen inbrottsklassningen. Att det är 

två olika egentligen funktioner. 

Aa, det är två olika funktioner det ska jag säga. Då blir det två koder då. Det blir två 

tabeller då, ett för varje krav så att säga. Det tror jag. 

Okej. 

Sen har vi frågan angående implementeringen av CoClass då, hur jobbar svensk 

byggtjänst med det? har ni någon strategi som ni ger ut till beställare och så. så att de 

börjar använda CoClass? 

Ja den är ju under utarbetande just nu, och vi har ju ändå en relativt nyanställd 

produktchef för CoClass. "Mikael Malmkvist". Han håller just nu på att kontakta och vi 

har ju redan haft ett antal möten, det är ju framförallt hans roll att prata med våra kunder 

helt enkelt och tillsammans med kunderna bygga upp en affärsmodell. Så till sommaren 
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ska vi ha en affärsplan för CoClass. CoClass ägs ju av ett antal parter med svensk 

byggtjänst och trafikverket som de två stora, och har krav på sig att gå runt förstås. För 

att kunna avlöna mig (Klas Eckerberg) och Mikael och de andra som jobbar med 

utvecklingen och hålla på med egen produktutveckling, hålla i ITtjänster osv. Vi behöver 

dra in storleksordningen 8-10 miljoner per år, och det måste någon stå för. Man kan tycka 

att det är fullständiga nollpengar egentligen, men regeringen går inte in och sponsrar sånt 

här. Och det är svårt att hitta någon enda stor fast finansiär, så att vi måste hitta någon 

slags licensmodell på nått sätt. Så det jobbar vi med. Kanske att det blir så att alla som 

använder programvaror som utnyttjar CoClass i revit eller någonting, att man behöver en 

licensnyckel mot svensk byggtjänst. Så att så fort du vill CoClasskoda nått så måste du 

förstås ha vanlig inloggning. Men typ som Adobe då, att man minst en gång i månaden 

måste man lixom digitalt säga hejsanhejan här kommer jag och jag har en CoClass-

licens. Men vi vet inte än. Vi ska gå runt och göra liten vinst så att vi kan bli ännu 

smartare.  

För vi gör det här i ett samarbete med Tengbom i Linköping då, och de undrar ju då 

varför de ska gå vidare med CoClass lixom. Vad vinner de av det? 

Ja, Tengbom själva menar du? Deras arkitekter eller konstruktörer? Ja det de vinner 

själva är att om alla i projekt använder CoClass blir det ju inga tvetydigheter vad 

informationen är och man får de av en annan konsult eller det kanske finns flera 

arkitekter inblandade i samma projekt. Att alla prylar heter samma sak, det minskar ju 

strulet för en själv. Och sen kommer det ju rimligen bli så att fler än trafikverket säger att 

antingen kodar ni rätt eller också får ni inte jobbet, så att man måste göra det helt enkelt. 

Men det är ju förstås jätteviktigt att det dyker upp programstöd, de flesta människor 

skiter ju fullständigt i vad koden är för ett fönster lixom, utan det ska ju programvarorna 

sköta åt dem och sen ska det bli rätt helt automatiskt.  

Men du tror att det är främst upp till beställaren att ställa krav på att CoClass ska 

användas då eller? 

Ja, det är det ju absolut. De flesta struntar ju i det och tycker inte det är viktigt. Så att de 

lägger ribban så att de flesta hittills leverera PDF: er som visar en ritning. Och de är ju få 

kunder som tar emot digitala leveranser som är strukturerade, utan oftast räcker det för att 

sen kanske en DWG också. Eller en möjligen en revit-fil. Men det är ju väldigt få som 

går in och kvalitetssäkrar och granskar det digitala innehållet. Man tittar på ritningen att 

det ser bra ut, men om sen cad-lager-namnet är rätt har de flesta struntat i. Men i takt med 

att fler förvaltare vill få in det i sina förvaltningssystem kommer det krävas att det är rätt. 

Trafikverket gör det ju, det går inte att leverera fel data in till trafikverket. Det bara 

studsar, säger "felkodat", "felnumrerat", "gör om". Och det är ju fler som kommer att 

göra det, det är jag övertygad om. Men slutkunden är ju den viktigaste, men jag tror 

också att entreprenörerna vill prata, de blir allt mer öppna för det här och samma för dem 

som gör kalkylprogram. De kommer kräva sina konsulter, arkitekter och konstruktörer 

och andra, att det är CoClass-kodat. För då går det in i deras kalkylsystem, och det 

kommer bli mycket lättare att göra kostnadskalkylering. jag menar vore jag Skanska 

skulle jag inte ens acceptera att det är kodat fel när jag får IFC-fil eller någonting. Så det 

är förvaltarna och entreprenörerna som är de viktiga. De flesta arkitekter framförallt, men 

även andra konsulter. De tjänar kanske inte lika mycket på det själva, men det blir mindre 

strul i den egna projekteringen. Men de är ju inte slutkunder av information på samma 
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sätt, de konsumerar inte informationen på samma sätt som entreprenörer och förvaltare 

gör.  

Men som ett argument för att Tengbom skulle implementera det, att börja använda 

CoClass fullt ut. Det är egentligen att de kan vinna anbud som kan vara väldigt specade 

på att man måste ha det? Och att man får en bättre kommunikation sinns emellan 

projektörer? 

Ja, absolut. Men också om de är intresserade att själva utveckla tjänster kring digital 

informationshantering. Men det är ju inte så många som är det, och Tengboms arkitekter 

kanske inte är det. men de kanske ska anställa någon som kan hjälpa slutkunderna att, ni 

får ett fint hus av oss och så får ni en fin modell över huset som vi kan hjälpa er att få in i 

en rationell förvaltning av huset. Jag tycker det vore fiffigt om den som konstruerar och 

utformar huset också är med och hjälper förvaltarna att ta hand om det. Och då är det ju 

digital information som ska gälla. Jag menar arkitekter de har massa tjusiga 

revitmodeller, varför inte ladda in dessa i en AR-programvara, så att fastighetsskötarna 

kan gå runt med AR-glasögon på sig och lixom hitta saker i huset baserat på en AR-

modell. Vi kommer snart lägga ut på nätet nu att vi har gjort som övning att ett av våra 

utvecklingsprojekt heter CoClass och LOD. Och då gjorde vi en AR-modell över 

Odenplan, alldeles utanför där jag sitter nu och visar hur man kan gå runt med sånna där 

AR-glasögon och hitta saker, parkbänkar som behöver förvaltas, papperskorgar som 

behöver tömmas och sånna där saker. DigiD är en smart databas som arbetsordrar och 

uppföljning och sådant där kommer bli jävligt mycket mer rationellt. Och dessutom 

roligare än att gå ner i källaren och titta i en pärm lixom. Där som ni ungdomar ni är vana 

vid att sitta vid dataspel och så vidare, då kan man ju köra det på jobbet med också 

samma teknologi.  

Om vi ser till en avslutande fråga här, men fördelarna med CoClass, vad anser du är den 

största fördelen som man får av att börja, eller att CoClass ger med sig i helhet?  

Ja den stora nyheten med CoClass jämfört med BSAB är ju att det är ju tänkt att täcka in 

hela livscykeln. och för er då som jobbar med byggdelen så, det här att så fort du 

bestämmer dig för att sätta in ett fönster här i fasaden så kan du identifiera det fönstret. 

Och det får då samma identitet genom hela livscykeln ända fram till det ska rivas, och det 

har ju inte BSAB på samma sätt, det lever ett kortare liv. Det var ju tänkt då för 

projektering och bygg. Så det är det stora, livcykelsperspektivet i det stora och 

identifieringen av prylarna. Vi kommer snart, det är gjort med danskarnas hjälp, så har vi 

översatt en 3minutersfilm, CoClass på 3 minuter. Den kommer vi, hoppas jag under 

nästa vecka, läggas upp på CoClass startsida. En liten trevlig animering på hur livscykeln 

för ett fönster och hur smart CoClass fungerar. Så den kan ni visa för era Tengbomare.  

Hur lång tid tror du det tar innan det är helt implementerat lixom? 

Ja, helt implementerat kommer det aldrig bli. Men det kommer bli det enda språket. 

BSAB kommer ju undan för undan att försvinna, men sen jag menar, är man en liten 

fastighetsägare kanske det räcker att ha en pärm i bokhyllan. Då kanske man inte ger sig 

in i en digital informationshantering överhuvudtaget. Men jag tror att inom nått år eller 

två kommer alla programvaror som man använder som projektör eller kalkylerare, eller 

vad man nu är, kommer ha CoClass förladdat. Det finns ju ingen anledning att inte göra 

det som jag ser det. Och det är ju enkelt gjort för applikationsutvecklarna, så att jag tror 
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att om 5 år kommer det vara självklart att man använder CoClass i alla projekt. Då 

kommer alla filnamn kommer vara på det sättet och CAD-filnamn och ritningsnummer 

osv kommer vara CoClassifierat, det tror jag. Snöbollen har verkligen börjat rulla nu det 

är ett stort intresse från många håll. Från de mest oväntade håll så blev jag kontaktad att 

de vill köra CoClass, senaste var Väsby entré. Upplands Väsby bygger ett stort projekt 

med sitt resecentrum och grejer. De har anlitat en världsberömd arkitekt och de ska köra 

CoClass rätt igenom. Sen har sjukhuset i Malmö, (12,3miljarder), ska köra CoClass.  

Har ni kontakt med BIMobjects och sådana företag? 

Jadå, BIMobject kommer också att CoClassa alla sina produkter. så man kan gå in via 

BIMobject och söka via en CoClass-komponentkod så att säga för att hitta deras prylar. 

Så dem har vi tät kontakt med.  

Nej, men vi hade väll inte så mycket mer. Vi får väll maila om vi har någon mer fråga. 

Absolut! då skickar jag min Excel-fil, så får ni använda den så mycket ni orkar, och sen 

får ni skicka mig ert exjobb när ni är färdiga.  

Tack så mycket för den här frågestunden! 

Tack själva, och lycka till! 
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Måndag 16/4 14:30 Intervju med Mikael Törnkvist från Trafikverket 

Vi har förstått att trafikverket är en av de aktörer som vart pådrivande för att driva fram 

CoClass. 

Ja det är väl så att trafikverket och en handfull andra intressenter är delägare och driver 

utvecklingen och sen svensk byggtjänst som förvaltare. Innan det blev CoClass så var det 

BSAB 2.0 hette utvecklingsprojektet där 150 personer från branschen var involverade i 

att ta fram underlag för att skapa CoClass. Där var trafikverket starka eller bidrog med 

mycket resurser. Sen tror jag att bara trafikverket eller det kanske finns flera aktöerer 

också men trafikverket är dom som jag tror tagit störst grepp om att verkligen börja jobba 

med det. vi har nu börjat jobba med att ta fram och rulla ut på bredden över hela 

verksamheten. 

Men om vi börjar med att fråga vad tror ni är den största fördelen med Coclass jämfört 

med BSAB 96. 

Jag har ju inget svart bälte i BSAB, men BSAB är ju en klassifikationsstandard också 

men är ju egentligen bra för produktions eller en väldigt begränsad del. Om man skulle 

jämföra BSAB mot CoClass är det ju komponentlistan. Alltså den komponent eller den 

del som verkligen byggs in i ett hus eller en anläggning och CoClass i sin tur tar ju 

hänsyn till alla nivåer av den byggda miljön. Allt från tidiga skeden där man bara pratar 

om utrymmen egentligen till att man bara vet vilka funktioner och system man vill ha, för 

att i slutändan veta vilka komponenter som verkligen sitter där. Så det täcker ju 

livscykeln, livscykelperspektivet på ett helt annat sätt.  

Vad får ni på trafikverket ut av CoClass som klassifikationssystem, hur gynnar det er? 

Jag kan visa en presentation på vad vi gör, så kanske det blir mer lättbegripligt. Jag tror 

det kan vara bra får då får ni automatiskt svar på en hel del frågor.  

När man pratar CoClass och när man pratar det vi gör så täcker det å många olika nivåer 

så det är svårt att bara begränsa det till klassificering. Men om vi börjar med trafikverket 

och vad trafikverket gör, så är detta deras anläggning, 1408 km statlig järnväg och sen är 

det väl dessa blåa, anläggning som ägs av andra men som integrerar med våran 

anläggning. Sen utöver detta är det massa elkraft som behövs för att mata järnväg och vi 

har en infrastruktur och fasligheter, väldigt mycket byggd miljö som trafikverket 

tillhandahåller och förvaltar. Det första man måste förlika sig med och som jag fick 

förlika mig med när jag började jobba med det här det är att trafikverket är en förvaltande 

organisation. Även om tyngden i budgeten som man betalar varje år i pengar så går det 

varje år åt mycket pengar att bygga ny infrastruktur, men på det hela taget så handlar det 

om att tillgodose en service. Om att folket ska ta sig från punkt A till punkt B och väldigt 

lite om enskilda byggnadsobjekt. vi tillhandahåller ju inte bjälklag vi tillhandahåller 

brosystem, så att folk kan åka över vattnet. Så det är liksom lite att hänga upp det här på, 

det är en funktion som vi ska förvalta snarare än de tekniska bitarna, de har vi ju 

visserligen underhåll på. Vi är tjänsteleverantör, vi börjar där och problemet vi har idag i 

nuläget är att trafikverket saknar ett gemensamt arbetssätt, man har svårt att få en samlad 

bild av hela anläggningen och vad det är för åtgärdsbehov på det tekniska tillståndet. Det 

ligger liksom i olika datasystem, någon som tar hand om broar någon som tar hand om 

vägar osv. Sen har vi en utredning som kom för ett antal år sedan, där Alexanderssons 
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utredning som var en enmansutredning från regeringen som skulle utreda hur det stog till 

med infrastrukturen i Sverige. Han kom fram till att trafikverket ska bygga upp eller han 

rekommenderade att man bygger upp ett underhållssystem och sen ett 

anläggningsregister och sen metoder och arbetssätt för att kunna få en aggregerad bild av 

anläggning och dess tillstånd. Så egentligen en databas med en källa till sanningen som 

alla jobbar emot. Sen har vi massa utmaningar idag med åldrade anläggning samtidigt 

som behovet av att nyttja anläggningen ökar. Så tillgängligheten minskar för att kunna 

utföra vårat underhåll. Det kräver också ett ökat behov av information, vi kan inte stänga 

av en tunnel och åka ut dit och upptäcka att vi har för kort stege. Vi måste veta innan vad 

som förväntas av oss. Annars i slutändan så resulterar sådana fel i att vi inte levererar den 

service vi har tagit på oss åt samhället. Den här bilden visar att allting hänger ihop, när 

man pratar om digitalisering och sådana grejer så måste man börja med att vi har en 

verksamhet längst upp. Hela organisationen som styrs utifrån vissa mål, i trafikverket så 

är det tillförlitlighet, punktlighet och miljö och sådana grejer som ska levereras till 

samhället längst upp. Sen är det nedbrutet i olika organisationers mål på olika nivåer och 

längst ner så är det målen som den förvaltande organisationerna har. Så allt det här hör 

ihop och då de målen ställer krav då på processerna och den information som hanteras i 

en organisation, det i sin tur ställer krav på vilka IT-system man har för att lagerhålla och 

distribuera den här informationen. då har vi tre stora beslut som har tagits i trafikverket, 

IT beslutades för ett flertalet år sedan i samband med Alexanderssons utredning att vi 

skulle ta fram ett gemensamt anläggningsregister. Det håller vi på med det heter Anda, 

arbetsnamnet Anda. Sen under resans gång kom man på under resans gång att vi behöver 

fylla den där anläggningsregistret med information över arbetsprocessen för det precis 

som Alexandersson rekommenderade. Då beslutade man att vi skulle införa BIM som 

arbetsprocess, då finns det en standard som heter ISO 19650. 

Sen kom jag in någon gång för ett och ett halvt år sedan och då hade man behov av att 

man också hade ett gemensamt språk. För att om allting ska prata via en databas, så 

måste alla system prata samma språk. Då kommer CoClass klassificeringssystemet in, det 

var det jag började jobba i det här projektet då. då inser man att man kan klassificera 

precis vad som helst. Tycker man det är kul är det jättelätt, men det fyller inget syfte och 

behov för trafikverket att klassificera allt utan man måste veta vad är det för något vi 

följer. I själva byggprocessen kanske man följer armeringsjärnen, men vi är bara 

intresserade att följa på nivån bron i princip. Så att då kommer tillgångsförvaltningen in 

vilket innebär att man paketerar om trafikverkets mål och informationsbehov till den 

nivån som vi ska följa i våra system.  

Alltså kravställning av information, vad behöver vi veta om anläggningen när behöver vi 

veta. Där har vi då tyvärr börjat i fel ände så det är väl någonting som är bra att ha med i 

erat exjobb. vill man klassificera och digitalisera så är det inte där man måste börja utan 

man måste börja högre upp i strategin och lära känna sin anläggning. Går jag ut och har 

workshop med folk som är sakkunniga inom trafikverket så säger endel att dom vill följa 

varenda skruv (ingengjörer typ), medan andra vill följa på en lättare nivå, det är en bro, vi 

behöver inte veta något mer om den bron och att den finns på det här stället. Allt här 

emellan är är rätt eller fel beroende på vem man pratar med. Där måste man ta fram en 

enhetlig bild innan man börjar klassificera. Vad vi sen vill uppnå är ett nytt arbetsätt där 

alla bidrar till informationskedjan. Istället för som idag att vi har flera stycken databaser 

som för samma saker, så istället ska alla jobba mot samma one single source of thruth 

och vidare förädla varandras data.  
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Vad vi också vill uppnå är system hierarkier, om vi tänker att för att vi ska kunna jobba 

med samma data så måste vi kunna se den utifrån olika perspektiv beroende för vad det 

är för person som ska använda datan eller informationen. Där brukar jag ha en jämförelse 

med spotify eller någon annan musiktjänst. Som alla kommer åt via sin mobil. tjänsten 

har miljontals låtar som alla har unika identiteter. De är då sorterade utefter någon 

standard hieraki, artist, album och sedan sång. Sedan klasssificeras dom och tilldelas 

attribut som genre, årtal, popularitet osv. Sedan kan man också söka uifrån olika 

perspektiv, jag vill lyssna på 70-tal, det mest populära hårdrockslåtarna under 80-talet 

osv. Sedan kan man sätta ihop sina egna spellistor för hur man vill nå sin musik. Det är 

precis så det här arbetet går ut på som vi håller på med. Att vi skapar dessa system 

hierakirerna och klassificerar våran anläggning. I den här anläggningsdatabasen kommer 

vi ha miljontals objekt, som alla ska få unika identiteter som vi håller reda på då. De är 

sorterade enligt komplex, anläggning, anläggningsdel och funktion. Komplex är ju väg 

eller järnväg och sen har vi brutit ner den anläggningen tills man kommer till den här 

pumpen som står någonstans i sverige. Sen kommer alla objekt att klassificeras med 

CoClass och tilldelas olika attribut, som kapacitet, tid, placering och typ osv. Sen 

kommer man kunna söka på objekt utifrån olika perspektiv, precis som musiken fast här 

är det att jag vill titta på kostnad för pumpar eller jag vill tittta på pumpar utifrån 

elperspektivet. Sen kan vi skapa egna samband (spellistor), om elektrikern kommer och 

vill titta på den här pumpen så är han ointresserad hur den förhåller sig till 

avloppssystemet den sitter i. Utan han är intresserad hur den förhåller sig till elsystemet 

och tvärtom. Den som håller på med ekonomisk avstämning vill ju se hur den här 

pumpen förhåller sig till övriga pumpar i den här regionen och hur mycket kostnader som 

är budgeterat för att serva just pumpar.  

 

En annan grej då som är viktig i det här är att vi måste ha rätt information vid rätt 

tidpunkt, det har egentligen inte med klassificering att göra men det är en av de centrala 

delarna som vi jobbar med. När vi skapar en pump och ska bygga den så vill ju kunna 

följa den i varje skede i byggprocessen så att vi kan titta tillbaka och se vad som har hänt 

men även framåt då. Så det här är ett parallelt arbete då i det här att lära känna sin 

anläggning att vi måste veta vilken information vi behöver i rätt tidpunkt. 

 

Det är såhär vi ser våran anläggnings livscykel om man bygger något i tidigt 

konceptskede, kanske vi  bestämmer att det är en väg. Vi ska bygga en bro och sen så 

utveckla med att vi vet att dte sk a vara en betongbro. Så bygger vi den och sen vet vi 

betongklass och sådana grejer, så får vi informationsmognad över livscykeln. Det är helt 

enkel digitialisreingen bygger på att vi hela tiden bygger på information på samma objekt 

istället för att skapa dom i stuprör. Det här är då en viktig bild utifrån hur vi angriper 

CoClass, vi pratar AIM, (asset information model) och PIM (project information model)  

 

Känner ni till ISO 19650?  
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Nej inte riktigt. 

 

Den beskriver informationsprocessen kring BIM, hur man delar in det i två perspektiv, 

den ena är PIM då, det är ju investeringsfasen. När du börjar designa någonting fram tills 

du överlämnar, men att du sedan har ett väldigt stort behov av att hålla information vid 

liv över den hela livscykeln. Hela digitaliseringen och BIM-perspektivet är idag väldigt 

koncentrerat till själva produktionsfasen och överlämnandet. Det är här vi tar ett annat 

begrepp, allt trafikverket gör är ju egentligen, västlänken i Göteborg är ju ett gigantiskt 

projekt tex, men det är fortfarande egentligen bara en förbättringsåtgärd av en befintlig 

anläggning. När vi tittar på CoClass så måste vi anpassa CoClass att den är 

livscykeloberoende. Det är det perspektivet vi måste ha, exempel har vi här då, 

Stockholm 1642, där har vi slottsbacken, skeppsbron, munkbron och vi har stortorget. 

Kollar vi idag 2018 så finns slottsbacken kvar, skeppsbron finns kvar, munkbron finns 

kvar och stortorget finns kvar. Livscykelperspektivet för oss är flera hundra år. Då när 

man pratar klassificering så kan ju inte vi klassificera på en sån djup nivå som Coclass 

kan. Låt säga såhär, vi kör kronologisk ordning, vad vi skapar då är referensID. Vi pratar 

funktioner, en väg här så pratar inte vi vägen om hur den är uppbyggd utan vi pratar om 

funktionen skeppsbron. Den funktion som finns där för att tillgodose samhället med 

tjänsten som vi har lovat att folk ska kunna ta sig över gamla stan här. På den vägen finns 

det massa andra funktioner som belysning eller vad det nu kan vara som finns efter 

vägen. När man bygger en väg och sedan river vägen och bygger en ny, så finns det 

fortfarande massa information som är intressant att ha kvar, som ska leva över hela 

livscykeln. då måste vi skapa informationsbärare för det. Vi håller på att ta fram 

referensID, referensID är en identitet för den byggda miljön,den måste vara stabil över 

livscykeln, överleva 500 årsperspektivet. Den måste beskriva funktioner snarare än 

tekniska lösningar, den blir platshållare för funktionella krav, inte för tekniska krav. Den 

är unik och den ska vara framtagen utifrån verksamhetens behov. Det ska vara en 

nedbrytning av anläggningen, då skapr vi de koderna utifrån ett lokaliseringsperspektiv 

och ett funktionsperspektiv. Det är här CoClass kommer in för oss. 

Placeringsperspektiver, det är bara en nedbrytning utav Sverige utifrån hur vi ser det. Sen 

så funktionsdelen, den första delen är Coclass, funktionella system. C är byggnadsverk 

eller byggnadskonstruktioner, sen har vi stopppat till två bokstäver för att typa det. Att 

bara säga att det är ett byggnadsverk är alldeles för, ni har ju kollat på CoClass det är ju 

bara en bokstav på varje funktionellt system. vi har ett behov av att om man kollar på 

funktionella system, vägsystem, så måste vi kunna typa det i olika typer av vägar. vi gör 

en egen typning där, UH två bokstäver, det använder vi alltså komponenttyper, 

komponenter på två bokstavsnivåer. Så tar man komponeneten EAA, så är det 

elbelysning, men vi kan ju int beskriva saker och ting och säga att det är en elbelsyning, 

för 1642 var det ju gasbelysning eller någonting. Vi vet inte vad vi har för belysning i 

framtiden, så vi använder bara de två bokstäverna där dör att beskriva på en funktionell 

nivå. Inte så exakt, så genom att sätta ihop då i det här fallet CB, en bro och UH, stöden, 

så blir det en bropelare. vi har liksom inte specat vilken typ av pelare det är, det kanske är 

en betong eller stål eller något. Så kollar man utifrån lokaliseringsdelen så är det ju en 

nedbrytning utav sverige. 
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Högst upp har vi komplexet, där har vi järnväg, sen delar vi in järnväg i områden, 

Göteborg ett område, stockholm ett område, sen så i det området har vi flera stycken 

anläggningar. I det här fallet västlänken, om det hade varit väg hade det kunnat vara E4, 

då hade det stått AB här. Så hade det varit E4 i Stockholm, sen så har vi delområden, 

bara för att dela upp, trafikverket har ju väldigt långa anläggningar. Därför delar vi bara 

upp dom i små bitar för att lättare kunna hantera dom. Sen anläggningsdelar, då kan det 

vara att det är en bro eller att det är vägen i sig eller att det är en korsning eller något 

sånt. Det här utgör då våran lokaliseringsdel, sen så har vi funktionen enligt CoClass och 

på det så hänger vi den sista delen, själva individen. Nu kommer vi in då på klassificering 

Funktionella systemet, i den här koden, då använder vi funktionellt system med typning, 

sen så använder vi grundfunktionen, vi kallar den för grundfunktionen. Alltså den 

funktionella beskrivningen av den komponent som ska sitta där. Det här tillsammans 

utgör vårat unika ID, det hänger vi sen på våra individer som verkligen byggs. Ytskiktet 

på vägen, det kommer vara en individ, datorn är en individ, i det här fallet en dator är det 

en individ. Då klassificerar vi det med på tre bokstavsnivåer fullt ut. Den här övre delen 

den ska vara livscykel oberonde och alltid finnas och den här kommer bytas ut. Så när 

man river den här anläggningen och bygger om den kommer det komma nya individer 

och då kanske det heter något annat än vad det heter idag, mer utvecklat. Vi jobbar 

mycket med är ju att få ihop det här informationsbehovet över livscykeln. Där vi har på 

den övre nivån, om vi tittar på byggprocessen här, väldigt tidigt så föds behovet av ett 

tillgångssystem. Att beskriva någonting grovt och med funktionella system ifrån 

CoClass. Sen så sätter man dit, vi behöver signalbehandlande objekt, men vi vet inte vad 

det är för något som vi ska sätta dit. Sen börjar byggaren och entreprenören och 

projektera för den här lösningen, då vet dom att vi behöver ett riktledningssystem mot 

signalbehandlande objekt som är då funktionskravställt, då börjar dom då arbeta utifrån 

det här då PIM-perspektivet som idag då är väldigt nyttigt till BIM, ta fram en teknisk 

lösning och där beslutar man att sätta dit signalhanterande objekt, det blir en dator. Sen så 

sätter man dit den fysiska datorn och sen så kanske om några år byter man ut den. Så vi 

bygger liksom vi två nivåer av anläggning, en fysisk anläggning och en funktionell 

anläggning. Syftet med det här är då att vi ska få en nedbrytning där vi kan beroende på 

vilken nivå vi är i organisationen så kan du aggregera upp information och titta på 

kostnaderna för broar för den här anläggningen eller kostnaden för alla funktionella 

system. Så vi bygger liksom informationsstruktur på flera nivåer. Där vi använder 

CoClass för att identifiera från den här delen och nedåt, sen använder vi CoClass för att 

klassificera individen grundfunktionen och det här systemet. Sen klassificerar vi även 

dom här nivåerna med CoClass och då på en högre nivå, områdenkoderna och 

byggnadsverkskomplex. 

Ja det var ungefär det, vart det jättesnurrigt? 

Nej det var bra. 

Det här är ju hyffsat komplext, att förstå både själv och att berätta för andra.  

Nej men det här var ju givande.  

Vad bra 
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Hur jobbar ni med implementeringsstrategin med detta? För byggbranschen är ju 

väldigt konservativ. 

Ja den är ju konservativ även bland de som håller på med digitalisering har jag upptäckt. 

Därför jag återkommer väldigt mycket till PIM och BIM, den delen är så starkt 

sammanfogad. Pratar man med folk som driver BIM-frågor så är man ju väldigt 

frustrerad över att man inte delar information mellan de olika faserna. Sen kommer vi att 

lägga ytterliggare ett lager med ytterliggare information, det här PIM-perspektivet är i sitt 

tänkande när vi inför ytterliggare en nivå av effektivisering. Vad jag hört och vad jag 

som erfarenhet har, där jag jobbat på flera ställen med BIM-frågor, har jag märkt att det 

är svårt att driva igenom sådana här frågor. Framförallt på en bredare kontext, för företag 

eller något sånt. Det som skiljer sig så mycket mellan trafikverket och övriga, här finns 

det tydliga beslut att det ska göras från generaldirektörn. Jag sa tidigare att det finns tre 

stycken viktiga beslut, Asset management, BIM och IT. Det ska införas och då vet man 

att om ett ex antal år så sjösätter man den här gigantiska databasen. Då måste alla in med 

sin information där, för att göra det så måste man införa det som vi jobbar fram. Så 

mandat och tydlighet från ledningen är väldigt viktiga faktorer. Sen vad vi gör är att vi 

håller på just nu att kratta manegen, ta fram den här strukturen jag visade och kunna då 

presentera den åt de som då ska övergå till den här typen av sätt att arbete. Det får man ju 

inse att det är ju en väldigt stor kaka som ska ätas. Det känns som att vi har gjort 

jättemycket, men det är ändå bara en skrapning på ytan när vi ska börja implementera på 

riktigt. Dit har vi inte kommit än. Vi jobbar mycket med att ta fram priciperna för att 

kunna implementera och även ta fram lite verktyg för att man ska kunna generera sådana 

här koder. Göra lite automatiskt, skapa förutsättningar för att få det att fungera och skapa 

förutsättningar för de som ska arbeta. Det är nog bra och kommunicera mycket i en 

organisation och jobba med förändringsledning, det är väl någonting jag kanske saknar 

hos oss. Mandat kommer man långt på men det bästa är att få folk att jobba med 

strömmen och vilja jobba med förändring.  

Ni har alltså inte satt någon tydlig strategi för hu ni ska implementera detta mer än att er 

generaldirektör har sagt att detta ska ske? 

Det finns beslut och övergripande strategiska dokument vart vi ska och det vi gör nu är 

att vi på nästa nivå ska ta fram principerna och styrdokument. Sen har vi ju en ide om hur 

det ska genomföras men nästa steg blir att ta fram hur vi verkligen ska gå tillväga med 

själva införandet. Så vi har inte kommit längre än så, där kommer vi ju få en stor del på 

utbildning. Det påverkar ju i princip allt och alla. Det kommer behövas utbildningspaket 

till olika yrkeskategorier. 

 

Hur är det projekterar ni själva inom trafikverket eller hur går ni tillväga? 

Trafikverket är ju vad man kallar sig en renodlad beställare. Allting görs ju utav 

sakkunniga inom branschen som köps in. 

Det är konsulter som Sweco och ÅF och sånt som hyrs in då eller? 

Ja, å ena sidan säger man att man är renodlad beställare, alltså renodlad beställare ska 

man ju egentligen säga att vi vill ha en väg och den ska klara av den här kapaciteten och 
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sen får de fixa det. riktigt så är det ju inte. vi har ju en hel del krav som gör att i våra stora 

projekt, vi har ju egna sakkunniga som är med och styr och kravställer. Men själva 

projekterandet görs av konsulter. 

Men det är dessa konsulter som behöver utbildas då med dessa paket ni ska ta fram? 

vi försöker vara så tydliga som möjligt med att det är det här vi ska jobba med. Att då 

branschen också tar ett ansvar att lära sig. En parallell till det här är dessa referensID, 

varenda belysning i hela sverige ska ha en unik identitet. Så går du fram till en lyktstolpe 

och det finns en QR-kod ska du kunna scanna på den och så får du reda på allt dom den. 

Eller om det är något fel på den och du sitter på kontoret, så ska du därifrån kunna se på 

kontoret vad det är för lampa. Det här har vi gjort i 15 år, har trafikverket arbetat med 

komponentID. Det är uppbyggt på samma sätt som jag beskriver men istället för CoClass 

så hade man egna klassificeringskoder. Som trafikverket tog fram själva, baserat kanske 

på BSAB eller något först, för att man hade behov av det. Det var för att beskriva 

västlänken tror jag, nej förbifarten, sen har det här spridit sig så nu märker man att allting 

som byggs inom väg. Alla installationer inom väg tilldelas ett komponentID som sen 

följer med från det att man börjar projektera och igenom varje skede. Sen så hänger man 

på informationen där och sen in i vårat förvaltningssystem. Där har man ju lyckats att 

genomföra och att ge kostnadsfördelar och allting. Hur man lyckats med det vet jag inte 

riktigt, men jag tror ju att man inte pratat så mycket om att nu ska vi införa BIM eller 

liknande. Utan man bara tittade på problemet och vad som var tvungen att lösas och sen 

så gjorde man det. Sen var det inte så mycket tankar om detta. Idag när vi pratar om det 

jag håller på med nu och man sitter på möte, så går ju varenda möte ut på att diskutera 

vad är BIM. Istället för att bara utföra det, det finns något intressant här i att man har 

lyckats. När jag började på trafikverket och såg det här och kunde gå in i databasen och 

kolla på varenda lyckstolpe i hela sverige, fan det här är ju digitalisering av BIM så det 

bara sjunger om det. Det man lyckats gjort vet dom knappt själva dom som har gjort det. 

Så det är lite häftigt att man lyckats och gjort det, nu gäller det att bara göra det med 

resten. 

Om ni som beställare ställer krav på att CoClass koder ska användas och ingen kan 

utföra det hos konsulterna, hur ska man gå tillväga då? Det måste väl vara en av 

svårigheterna med implementeringen av detta? 

 

De här komponentID som jag pratade om, där har ju vi ett verktyg där alla som ska då 

projektera belysning går in och säger att jag ska ha belysning och då får dom koden. Eller 

om om en pump då ska sättas dit så är det precis på samma sätt. vi har byggt om det 

verktyget till västlänken där vi nu håller på och kör en pilot på CoClass. Där kommer vi 

då leverera, de kommer inte behöva kunna mer än att de kan hantera den programvaran. 

Det är väl lite det som är tanken i slutändan att man ska inte behöva kunna varenda liten 

kod. Lite återkoppling till det jag först då¨, att man måste lära känna sin organisation att 

man måste veta vad det är för information man vill ha. Vi måste tala om för de som 

jobbar åt oss, vad det är för koder vi vill ha och vad det är som ska namnsättas. Ska man 

bygga en rulltrappa så måste vi berätta vad det är för klassificering för den rulltrappan för 

att det ska passa med vårat sätt att använda det. Det här spotify jag pratade om att jag vill 

kunna se det från olika perspektiv, vi måste ju bestämma vilka attribut och vilka 
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klassificeringar som vi vill ha för tillgodose våra behov för att kunna titta på en pump. 

Där tänker vi oss att vi kommer att skapa en anläggningsobjektdatabas. Det finns en 

engelsk sida, de har en liknande, där de från en central nivå säger att ska man göra en 

pump så ska den ha den här klassificeringen och de här attributen. Något sånt behöver vi 

göra, det tror jag att alla fastighetsägare som ska använda den här informationen i 

förvaltning behöver ta fram. Annars kommer aldrig konsultföretag att klara av att 

klassificera. Sen kommer skanska och de som bygger också vilja klassificera saker, men 

de kommer kanske klassificera en del saker på samma sätt men andra saker kommer inte 

klassificeras på samma sätt. För dom kommer använda CoClass för att tillgodose ett 

annat behov. Ett exempel där är att vi satt tillsammans med svensk byggtjänst och SL  

Hade en workshop och skulle kodsätta och klassificera lite grejer och då kom det upp 

rulltrappa en hiss och en vanlig trappa, hur man klassificerar dom. Rulltrappan och hissen 

tyckte alla var persontransporterande system och trappan var ett bjälklagsystem, man 

gjuter ju den. trafikverket skulle säga att alla de tre är persontransporterande system. För 

att man har funktionen att föra från den här våningsplanet till ett annat. det är där man 

kan tillgodose, då kommer en del göra det med egen muskelkraft, en del på rullbandet 

och en del i hissen. För byggaren som ska bygga det här ser inte på det här perspektivet 

utan han måste se det utifrån produktionsperspektivet och då är det ju ett 

bjälklagssystem. Varje aktör måste själva beskriva hur dom ska se det här. Om vi 

beskriver detta som ett persontransporterande system så måste vi ju tala om för Skanska 

och NCC och dom det. För dom måste ju gå tillbaka och fundera på vad det är dom vill 
ha reda på. Förmodligen ett bjälklagssystem för det är där dom kommer kalkylera och 

tidsätta. Alla måste göra sin läxa där och bestämma vad det är dom vill använda det här 

till.  

Man tog ju fram CoClass för att få en samlad kommunikation eller samma språk. Blir det 

inte motsägelsefullt när man måste gå in och speca sina egna arbetssätt med CoClass? 

Jo både och, det jag sett när vi håller på med de här grejerna är att 90 % av gångerna har 

vi ju ungefär samma syn på saker och ting. Men det skiljer sig också en del, om du tittar 

på en förvaltare som förvaltar en väg i 100 år och den byggs under några få år. En bro är 

lättare, den byggs under några år och sen ska den förvaltas. Att veta hur den här 

armeringsjärnen är behöver du bara veta när du ska bygga den och river den eller ska 

göra några större ingrepp i den. Där emellan så handlar det mest om småsaker på en 

högre nivå. Där kommer det ju skilja sig hur vi vill beskriva de här sakerna. Det kostar ju 

att hålla i information också, så vi kommer ju att vara intresserade av hur det kommer att 

se ut i den här pelaren, men det kommer ju att arkiveras och läggas i någon form av 

relationshandling och arkiveras tills den dagen vi behöver den. Förvaltningen utav sker ju 

på den nivån som vi tittar på och arbetar med anläggningen dagligen. Jag tror att väldigt 

mycket av den informationen som vi behöver den har byggarna tagit fram och har 

förmodligen tagit fram ännu mer information, men vi måste säga vilken vi behöver. Sen 

kommer det vara lite olika syn på funktioner och hur saker och ting fungerar. Tar man till 

exempel en dörr så är den i byggnadsmening en del av ett väggsystem, men kollar du på 

en förvaltare så kanske du ser skillnader på en dörr med nödutrymning och en vanlig 

dörr. En nödutrymningsdörr måste besiktas och då kommer man koppla den dörren till ett 

nödsystem eller någonting. Den vanliga dörren som man inte har några större krav på blir 

en del av väggen.  
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Dörren som är ett nödsystem är ju också en del av ett väggsystem, vi lägger på lite extra 

information. Vi kommer ju också ta in information om vad den sitter i för vägg. Så vad vi 

gör är ju återigen att vi lägger på ett ytterligare lager med information. För att det ska 

tillgodo den visionen vi har att förvalta. Jag tror att som du säger är att det som du säger, 

det är ett system som alla ska kunna arbeta med och det ska göra det lättare. Utifrån ett 

förvaltande perspektiv måste man lägga på ytterligare ett lager med information. Det är 

det som den organisationen som måste tala om för den som ska leverera vad det är för 

ytterligare information man vill ha. 

Okej, det var allt från oss vi tackar för detta. 
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