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Abstract 
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Abstract 

Purpose: Working with building information models in the construction industry has 

become an ever-increasing approach to efficiently projecting. This approach has 

generated that actors within the same project need to communicate with each other 

regarding the content of all their own building information models. Designers who work 

with prefabricated concrete may, among other things, provide substrates from 

architects, installation consultants, and other consultants. The study aimed to improve 

how the design documentation is delivered to structural engineers who work with 

prefabricated concrete using Level of Development. The study highlights the 

consequences of documentation that contains too little information for the structural 

engineers designprocess. 

Method: The study is conducted with qualitative data. A literature study laid the basis 

for the problem description and in more detail how to work with Level of Development. 

The study is based on seven semi-structured interviews of people who have design work 

within construction as a profession. The interviews were conducted in collaboration 

with Structor Värmland AB, which focuses on prefabricated concrete. With the help of 

these interviews, data could be obtained and analysed from the study's three questions. 

Findings: The result of the study shows that the necessary information is lacking when 

co-consultants deliver design documentation to structural engineers. Partly because 

many co-consultants have not implemented BIM and are projecting in 2D and that the 

documentation can contain too little or too much information. Less detailed substrates 

tend to have more changes in the design of the constructors, while over-detailed 

substrates generate unnecessary graphics that designers do not use. Unnecessary 

graphics result in the models becoming slower to work in. 

Based on the collected data, the report is returned with recommendations to streamline 

constructors’ design. The recommendations include, among other things, that designers 

should acquire training within the concepts of BIM and LOD in order to be able to make 

demands on how designers' design documentation can look.  

Implications: A standardization of delivered design documentation for structural 

engineers contributes to a more efficient design process. The efficiency enhancement 

contributes to less coordination, conflicts in the design and saves precious time. 

However, Level of Development is a relatively unknown concept that has several 

different interpretations. To make the design process more efficient, structural 

engineers need to learn more about BIM and Level of Development. 

Limitations: The report is limited to design with a focus on prefabricated concrete 

constructions. The study does not collect data from co-consultants, clients, contractors 

who work with structural engineers. 

Keywords: Level of Development, BIM, constructor, efficiency improvement, project 

planning, 2D, 3D, design documentation, requirement setting, and experience feedback, 

IFC.
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Sammanfattning 

Syfte: Att använda byggnadsinformationsmodeller inom byggbranschen har blivit ett 

allt större tillvägagångssätt för att effektivt projektera inom bland annat konstruktion, 

arkitektur och installation. Detta tillvägagångssätt har genererat att aktörer inom samma 

projekt behöver kommunicera mellan varandra angående innehållet av samtligas egna 

byggnadsinformationsmodeller. Konstruktörer som arbetar med prefabricerad betong 

får bland annat underlag levererat från arkitekter, installationskonsulter och andra 

konstruktörer. Studien avsåg att med hjälp av Level of Development förbättra hur 

projekteringsunderlagen ser ut som levereras till konstruktörer, som arbetar med 

prefabricerad betong. Studien framlyfter konsekvenserna av underlag som innehåller 

för lite information för konstruktörers projektering. 

Metod: Studien är genomförd med kvalitativ data. Genom en litteraturstudie lades 

grunden till problembeskrivningen och mer ingående hur man kan arbeta med Level of 

Development. Studien är baserad på sju stycken kvalitativa semi-strukturerade 

intervjuer av personer som har projektering inom konstruktion som yrke. Intervjuerna 

gjordes i samarbete med Structor Värmland AB, som inriktar sig på prefabricerad 

betong. Med hjälp av dessa kvalitativa intervjuer kunde erhållen data analyseras från 

studiens tre frågeställningar.  

Resultat: Resultatet av studien visar att nödvändig information brister när 

medkonsulter levererar projekteringsunderlag till konstruktörer. Delvis genom att 

många medkonsulter inte har implementerat BIM och projekterar i 2D samt att 

underlagen kan innehålla för lite eller för mycket information. Mindre detaljerade 

underlag tenderar till fler ändringar i konstruktörers projektering, medan 

överdetaljerade underlag generar onödigt mycket grafik som konstruktörer inte har 

användning av. Onödig grafik resulterar att modellerna blir långsammare att arbeta i.  

Utifrån insamlad data återförs rapporten med rekommendationer för att effektivisera 

konstruktörers projektering. Rekommendationerna innehåller bland annat att 

konstruktörer bör skaffa sig utbildning inom begreppen BIM och LOD för att kunna 

ställa krav på hur tillhandahållna underlag från medprojektörer bör se ut.  

Konsekvenser: En standardisering av levererade projekteringsunderlag till 

konstruktörer bidrar till en mer effektiv projekteringsprocess. Effektiviseringen bidrar 

till mindre samordning, konflikter i projekteringen samt sparar dyrbar tid. Dock så är 

Level of Development ett relativt okänt begrepp som har flera olika tolkningar. För att 

göra projekteringsprocessen mer effektiv behöver konstruktörer ta del av mer 

information gällande BIM och Level of Development.  

Begränsningar: Rapporten begränsas till projektering med inriktning på 

prefabricerade betongkonstruktioner. Studien samlar inte in data från medkonsulter, 

beställare, entreprenörer som arbetar med konstruktörer. 

 

Nyckelord: Level of Development, BIM, konstruktör, effektivisering, projektering, 

2D, 3D, projekteringsunderlag, kravställning och erfarenhetsåterföring, IFC.
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 Inledning 
Examensarbetet Användandet av Level of Development vid projektering skrevs på 

Tekniska Högskolan, Jönköping University. Kursen är en del av utbildningen 

Byggnadsteknik med inriktning Husbyggnadsteknik, 180 högskolepoäng.  

 

Arbetet genomfördes i samarbete med Structor Värmland AB som är en konsultfirma 

inom byggkonstruktioner och projektledning. Structor Värmland AB jobbar idag främst 

med prefabricerade betongkonstruktioner. Samarbetet med Structor handlar om att 

effektivisera levererade projekteringsunderlag till konstruktörer i byggbranschen. Från 

bland annat medkonsulter och arkitekter inom samma byggprojekt. Dessa underlag kan 

se olika ut vilket genererar oklarheter och tar värdefull tid för konstruktörer. Studien 

avser att undersöka vilka typer av projekteringsunderlag konstruktörer som arbetar med 

prefabricerad betong får levererat. Även vad en konstruktör bör få levererat från andra 

medkonsulter med hjälp av Level of Development, fortsättningsvis förkortas begreppet 

Level of Development till LOD.  

 Bakgrund 
Med hjälp av digitala hjälpmedel kan aktörer som arbetar inom samma projekt ta del av 

bland annat IFC-filer. IFC är en förkortning för Industry Foundation Classes och är ett 

gemensamt filformat som möjliggör delning av datamodeller som innehåller 

informationsbaserade mängder i olika CAD-program (BimAlliance, 2017). 

Konstruktörer som dimensionerar prefabricerade byggnadselement tillämpar BIM i 

form av projektering med stöd av IFC-filer i bland annat programvaran Tekla 

Structures. Filformatet IFC är ofta projekteringsunderlag som skickats från andra 

aktörer inom samma projekt (Kensek, Noble, 2014). 

Trots att projekteringsunderlagen 3D-modelleras kan detaljeringsgraden skilja mycket 

vilket skapar otydlighet och tidsineffektivitet vid projektering. Projekteringsfasen är ett 

område i byggprocessen som är i stort behov av en standardisering för hur man utbyter 

information mellan varandra mellan olika mjukvaruprogram (Poljanšek, 2017). Själva 

projekteringsprocessen har stor förmåga till att förbättras (Harstad, Lædre, Svalestuen, 

Skhmot, 2015).  

 

I ett tidigt skede under detaljeringen arbetar man ofta med ett kreativt varierande 

arbetssätt på grund av att man upplever stor osäkerhet i hur man ska ta sig framåt. Ju 

längre in i designprocessen man kommer, desto mer håller man tillbaka på de kreativa 

initiativen (Knotten, Svalestuen, Hansen, Lædre, 2015). Genom att strukturera upp 

kreativiteten i designprocessen så kan det i sin tur både generera en snabbare och mer 

säker designprocess (Harstad et al., 2015). Begreppet Level of Development är ett 

potentiellt hjälpmedel för att underlätta kommunikationen i designprocessen genom 

klara riktlinjer för hur man kommunicerar mellan varandra (Hooper, 2015). 
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 Problembeskrivning 
I ett byggprojekt där digitala hjälpmedel är en del av projekteringen är det sällan att 

man arbetar med samma byggnadsinformationsmodeller (Kensek, Noble 2014). Istället 

finns många olika modeller gjorda för olika syften i projekt. En arkitekt kan arbeta med 

en byggnadsinformationsmodell avsedd för design medan konsulter arbetar med 

byggnadsinformationsmodeller avsedda för bland annat konstruktion, brand och 

installationer. Dessa byggnadsinformationsmodeller får ett eget syfte (Kensek, Noble 

2014).  

 

Vid projektering med alltför detaljerade modeller ökar komplexiteten och 

sannolikheten för fel (Eastman, Teicholz, Sacks, Lee, 2018). Även fast man i 

projekteringsskedet har kvalitetskontroller så kommer alla fel inte upptäckas. 

Oupptäckta fel kommer senare att märkas under bygg- eller anläggningsskedet 

(Eastman et al., 2018). 

Likt alla byggprojekt, så är alla byggnadsinformationsmodeller unika vad gäller både 

innehåll och syfte. Därför blir det ibland informationsförluster i överlämningarna från 

olika discipliner (Kensek, Noble, 2014). För mycket eller för lite information som man 

ska skicka vidare till andra medprojektörer inom samma projekt, skapar ineffektivitet 

(Ghaffarianhoseini et al., 2017). Med hjälp av LOD kan man minska dessa 

informationsförluster (Kensek, Noble, 2014). 

 

Med hjälp av LOD kan aktörer ställa krav på hur noggrant detaljerad en 3D-modell ska 

vara. Det finns sammanlagt sex nivåer av LOD där den lägsta nivån innefattar visuell 

grafik på en grundläggande nivå, LOD 100 (Hooper, 2015). LOD 500 är den högsta 

nivån och då modelleras objekten likt verkligheten avseende information, grafiskt 

innehåll samt detaljeringsgrad (Hooper, 2015).  

 

Genom att specificera vilka LOD-nivåer som man arbetar ifrån kan BIM-processen och 

projekteringen effektiviseras (Grytting et al., 2017). Underlagen utgör grunden för hur 

den aktuella konstruktionen skall dimensioneras. Underlagen kan bland annat vara 

handlingar från arkitekter samt el- och VVS-konsulter. Trots att ett projekt arbetas 

utifrån BIM kan underlagens kvalitét avseende detaljeringsgrad skilja sig (Grytting et 

al., 2017).  

 

Somliga aktörer lämnar ibland underlag i 2D (Smith, 2014), medan vissa aktörer lämnar 

underlag som kan uppfylla en hög LOD-nivå. Att LOD-nivåerna skiljer sig skapar 

problematik för konstruktörerna då de underlag som utgör grunden för 3D-

modelleringen inte håller samma detaljeringsgrad. Problematiken bidrar till att 

konstruktören kan behöva lägga ned värdefull arbetstid till att ändra detaljeringen och 

får det svårare att hitta konflikter i 3D-modellen. För att effektivisera konstruktörers 

projekteringsfas krävs bättre informationsunderlag (Ghaffarianhoseini et al., 2017).  
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 Mål och frågeställningar 

1.3.1 Syfte och mål 
Syftet med arbetet var att undersöka hur projekteringsprocessen skulle kunna förbättras 

och effektiviseras med hjälp av Level of Development. Målet med arbetet var att 

undersöka hur konstruktörer förhåller sig till LOD. 

1.3.2 Frågeställningar: 
1. Vad för typ av projekteringsunderlag mottager konstruktörer? 

2. Hur utnyttjas LOD vid projektering?  

3. Hur kan projekteringsfasen för konstruktörer effektiviseras med hjälp av krav 

på LOD-nivåer?  

 Avgränsningar 
I rapporten analyseras endast begreppet Level of Development, ej det närliggande Level 

of Details. Dock så redovisas skillnaden mellan begreppen i rapporten för att läsaren 

ska förstå den kritiska skillnaden. Studien samlar inte in data från medkonsulter, 

beställare, entreprenörer eller andra företag som arbetar inom konstruktion. Rapporten 

behandlar inte platsgjuten betong.  

 Disposition 
I dispositionen beskrivs rapportens struktur som är indelade i följande kapitel:  

Kapitel 1: Inledning - innehåller en presentation av examensarbetet följt av en 

bakgrund, problemformulering, mål, frågeställningar samt avgränsningar. 

Kapitel 2: Metod och genomförande - här presenteras valda forskningsmetoder med 

stöd av en undersökningsstrategi. Även kopplingen mellan valda metoder och 

frågeställningar presenteras här.   

Kapitel 3: Teoretiskt ramverk - förklarar överskådligt begreppet LOD, samt begrepp 

som formar den teoretiska ramen för arbetet.  

Kapitel 4: Empiri - en presentation av insamlad data från intervjuerna och 

litteraturstudien. 

Kapitel 5: Analys och resultat - här analyseras insamlad data och arbetets resultat 

redovisas. 

Kapitel 6: Diskussion och slutsatser – en diskussion kring arbetets resultat och 

åtgärdsförslag presenteras samt förslag på vidare forskning.
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 Metod och genomförande 
Det här kapitlet beskriver arbetsgången och genomförandet av arbetet. Data till 

undersökningen har samlats in genom semistrukturerade intervjuer och en 

litteraturstudie. I slutet finns en diskussion kring resultatens trovärdighet med en 

utgångspunkt från rapportens metodval. 

 Undersökningsstrategi 
Med hjälp av data från semistrukturerade intervjuer och en litteraturstudie, skapas en 

bild av hur projekteringsunderlagen ser ut (Jensen & Sandström, 2016). För att skapa 

en bredare förståelse insamlades data till ett teoretiskt ramverk för att ge en vetenskaplig 

grund. Vidare har studien en kvalitativ inriktning, med hänsyn till frågeställningarnas 

karaktär (Patel & Davidsson, 2013). 

Datainsamlingen skedde i form av semistrukturerade intervjuer vilket syftar på 

kvalitativ forskning (Patel & Davidsson, 2013). Med insamlad data har det gått att se 

och jämföra olikheter mellan litteratur för att sedan studera validiteten och reliabiliteten 

och göra en utvärdering. Med hjälp av resultatet från de semistrukturerade intervjuerna 

och litteraturstudien har användbar information genererat ett resultat och rapportens 

slutsats kunnat beskrivas (Jerkedal, 2005). Figur 1 beskriver vald 

undersökningsstrategi.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1. Förklaring av undersökningsstrategins gång  
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 Koppling mellan frågeställningar och metoder för 
datainsamling 

Samtliga frågeställningar kommer att med hjälp av semistrukturerade intervjuer 

bemötas då man får konstruktörers synpunkter och tolkningar av ställda frågor i 

intervjuerna (Patel & Davidsson, 2013). Utöver intervjuerna görs även en 

litteraturstudie som är avsedd att styrka och jämföra åsikterna som respondenterna har 

fört fram från samtliga intervjuer (Ejvegård, 2009). 

 Valda metoder för datainsamling 
Kapitlet handlar om vilka metoder som har valts för att samla in data till empirin enligt 

figur 2. 

Figur 2. Förklaring av valda metoder mot frågeställningar  

 

2.3.1 Intervjuer 
Grunden av studiens empiri behandlas av semistrukturerade intervjuer, där sju 

respondenter medverkat. Varför semistrukturerade intervjuer används för 

datainsamling är för att den intervjuade inte ska forceras fram till att säga något. 

Respondenter har fått frågor som behandlar frågeställningarna och sedan har de fått 

svara fritt på dessa (Ejvegård, 2009).   

 

Intervjufrågor:  

• Hur ser projektunderlagen ut som ni får in från andra aktörer?    

• Hur utnyttjas LOD vid projekteringen?    

• Är andra aktörer medvetna om LOD enligt er?  

• Anses detta som ett hinder/tidsineffektivt?  

• Vilken information är det mest kritiskt när ni får in underlag från aktörer?  

• Hur tycker du er projekteringsfas kan effektiviseras med hjälp av LOD-nivåer?    

• Går det att skapa en dialog med beställaren för att underlätta detta, hur?  

• Vilken LOD-nivå tror ni att ni hade haft mest nytta av?  

• När ni gör er erfarenhetsåterföring, tar ni LOD i beaktning? Hur?  
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2.3.2 Litteraturstudie 
Att använda en litteraturstudie som datainsamling till rapporten var användbart för att 

analysera hur rationell data från respondenterna var. Litterära publikationer som 

undersöktes var bland annat forskningspublikationer, avhandlingar samt fysiska böcker 

från bibliotek för litteraturstudie och teoretiskt ramverk (Ejvegård, 2009). Genom att 

läsa sig in på området om bland annat BIM och LOD och göra en litteraturstudie på 

bland annat forskningsartiklar, böcker om BIM och LOD så har det gått att identifiera 

vad som publicerats. Och se vad som är aktuellt för arbetet, för att sedan skriva text 

som argumenterar för arbetets relevans (Blomkvist, Hallin 2014). 

I tabell 1 presenteras de databaser som användes för att göra litteraturstudien. 

Vetenskapliga artiklar och forskningspublikationer söktes via databaserna Diva-portal, 

Scopus samt Science direct. För insamling av fakta för forskningsmetoder gjordes detta 

på plats på Jönköpings Stadsbibliotek och på Högskolebiblioteket. Förutom sökningar 

på databaser har arbetets litteratur fåtts från handledare och en professor på Tekniska 

högskolan i Jönköping. Sökningarna gjordes på våren 2019 och sökningarna var på 

titlar, abstract samt nyckelord.  

 Arbetsgång 
Här redogörs hur arbetet har utförts för att besvara frågeställningarna samt uppnå målet 

enligt figur 3. 

 

Figur 3. Förklaring av arbetsgången  
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2.4.1 Fas ett  
Fas ett inleddes med en förstudie och en litteratursökning till begreppet LOD på 

bibliotek och databaser för vetenskapliga artiklar. Förstudien visade att konstruktörer 

hade behövt bättre projekteringsunderlag. Därefter skapades en problemformulering, 

ett syfte och ett mål för projektet. I denna fas behandlades även vilken metod som skulle 

appliceras för att besvara frågeställningarna. 

2.4.2 Fas två  
I fas två genomfördes en datainsamling på databaser och bibliotek (se tabell 1) i form 

av litteratursökning i forskningspublikationer samt övrig litteratur. Detta för att ge ett 

perspektiv på ämnesområdet. Litteraturstudien bearbetades genom analys av litteratur 

vilket utformade grunden till det teoretiska ramverk som behövdes för att uppfylla 

studiens syftemål. 

2.4.3 Fas tre  
I fas tre genomfördes datainsamling av insamlad empiri i form av kvalitativa 

semistrukturerade intervjuer där konstruktörerna berör problemformuleringen för att 

styrka validiteten på den samlade empirin. Under intervjuernas gång byggdes det på 

med fler frågor beroende på hur den intervjuade svarade, vilket återspeglar hur 

semistrukturerade intervjuer ska användas (Starrin, Svensson, 1996). Se bilaga 1 och 2 

för intervjufrågor. Intervjuerna hölls både på plats och via Microsoft Teams 

(programvara för videochat) för konstruktörerna som satt på distans. Intervjuerna 

spelades in med hjälp av mikrofon. En intervjuade, medan den andra antecknade det 

respondenten svarade under intervjun. Efter intervjuerna transkriberades dessa, 

dokumenterades samt vidarebefordrades till intervjuade parter för avstämning att det 

som transkriberats är korrekt (Starrin, Svensson, 1996). 

2.4.4 Fas fyra 
I fas fyra gjordes transkribering av intervjuer, med hjälp av anteckningar och inspelat 

material. Därefter skickades transkribering till respondenterna för att godkänna att 

insamlad data stämde överens med vad som angivits. Detta för att skapa en hög 

validitet. Därefter sammanställdes empirin och analyserades mot teoretiskt ramverk 

vilket gjorde att ett resultat kunde framföras. 

2.4.5 Fas fem  
I fas fem analyserades empiri och teoretiskt ramverk ytterligare genom att ställa 

respondenternas åsikter och tankar mot det som givits i litteraturstudien. Därefter 

formades en diskussion kring undersökningens resultat och metodval. 

Rapportbeskrivningen ägde rum mestadels i denna fas dock fortlöpande under studiens 

tidsförlopp. 
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2.4.6 Litteraturstudie 
När litteratursöktes på de olika databaserna användes sökorden som redovisas i tabell 

1. Vid många tillfällen dök för många träffar upp vilket ledde till en filtrering av 

sökningen. Urvalet av sökningarna riktades in på vetenskapliga metoder, 

samhällsbyggnadsteknik och byggnadsinformationsmodellering. Antalet träffar i 

tabellen redovisar antalet träffar som bidrog till studien. Metodvalet av sökningar i 

databaser bearbetades via utvalda nyckelord för att finna relevanta och användbara 

träffar. När sökningar slogs på databaserna kom det upp fler resultat än vad det fanns 

användning av.  

Tabell 1. Databaser och nyckelord  

Databas Nyckelord Antal användbara 

träffar 

 
 
 
 
Diva-portal 

BIM 2 

Level of Development 0 

Erfarenhetsåterföring 3 

Kravställning i projektering 2 

 
 
 
Högskolebiblioteket, JU 

Intervjuteknik 2 

Vetenskapliga metoder 1 

Kvalitativa 

forskningsmetoder 

1 

 
Stadsbiblioteket, 
Jönköping 

Kvalitativ forskning 4 

Forskningsmetodik 2 

 
Scopus 

Level of Development 2 

BIM-workflow 0 

 
Science direct 

Level of Development 
+BIM 

2 

BIM 5 
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2.4.7 Intervjuer 
Respondenterna var konstruktörer från Structor placerade på orterna Jönköping, 

Karlstad och Hagfors. Även en informationsblankett översändes via mejl till samtliga 

respondenter innehållande information om vad en studieförfattare har för skyldigheter. 

Se bilaga 1 och 2. I snitt varade intervjuerna i 15 minuter där en av intervjuarna ställde 

frågorna medan den andra antecknade (Starrin, Svensson, 1996). Med hjälp av 

mobiltelefoner kunde samtalen spelas in och lagrades tills transkriberingen var 

färdigställd och godkänd av samtliga respondenter.  

 Trovärdighet 
Då insamlad data kommer från konstruktörer som berörs av problemformuleringens 

beskrivning, styrks trovärdigheten. För att styrka trovärdigheten dokumenterades all 

datainsamling från respondenterna samt godkändes innan resultatet analyserades 

(Starrin, Svensson, 1996).  

2.5.1 Validitet 
För att uppnå en hög validitet har rapporten styrkts med semistrukturerade kvalitativa 

intervjuer. Konstruktörer som arbetar med BIM har en roll i byggprocessen som berörs 

av LOD vilket avger god validitet, eftersom deras arbetssätt är väsentliga till 

frågeställningarna. Vid de kvalitativa intervjuerna var det viktigt att frågorna var 

relevanta till frågeställningarna som ställdes till de intervjuade för att skapa god 

validitet. Innan intervjuerna påbörjades informerades respondenterna om arbetet, syftet 

och vad deras svar skulle generera till arbetet (Ejvegård, 2009).  

 

Litteraturstudien är relevant till det ämne som problemformuleringen, syftet samt 

frågeställningarna ställer sig till. Även teorin är relevant till ämnet då ramarna 

behandlar projekteringsprocessen för konstruktörer (Blomkvist, Hallin, 2014). 

Litteraturstudien har med hjälp av tabell 1 (databaser och nyckelord) bidragit med 

relevant fakta till arbetet.  
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2.5.2 Reliabilitet 
För att skapa hög reliabilitet i studien gällde det att standardisera intervjuerna vilket 

innebar ett formellt strukturerat schema av frågor (Starrin, Svensson, 1996). Val av 

intervjudeltagande var i centrum då det var grundläggande till den empirin som skulle 

efterforskas. Intervjudeltagare var personer med god kunskap inom ämnesområdet. 

 

För att styrka reliabiliteten ytterligare genomfördes datainsamlingen på sammanlagt sju 

konstruktörer. Intervjuerna dokumenterades, spelades in med hjälp av mikrofon samt 

transkriberades. Då intervjuerna är lagrade kan man spela om dessa så många gånger 

man behöver för att försäkra att datainsamlingen är uppfattad korrekt (Davidsson, Patel, 

2011).  

 

Respondenterna fick intervjufrågorna i förhand för att förbereda sig inför intervjun samt 

fick i efterhand ta del av data för att undvika missförstånd. Under intervjun fanns en 

beaktning i att vara extra tydlig med den man intervjuade. Och försöka förstå vad denne 

menade för att minimera risken för feltolkningar som kunde ge missvisande data till 

studien (Sporrong, Westin Tikkanen, 2016).  
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 Teoretiskt ramverk 
I detta kapitel beskrivs den vetenskapliga grund och förklaringsansatsen till att en 

tydligare kommunikation med LOD-nivåer effektiviserar projekteringsprocessen för 

konstruktörer. 

  Koppling mellan frågeställningar och område/fält/artikel 
Med hjälp av teorierna i tabell 2 som förankras med frågeställningarna ger man studien 

en högre vetenskaplig relevans. Teorierna avser även att öka trovärdigheten i rapporten 

och bidrar till att se hur projekteringsunderlagen ser ut som konstruktörer tar emot 

(Blomkvist, Hallin, 2014). 

Tabell 2. Kopplingar mellan frågeställningar och teorier 

Frågeställning: Teori: 

1. Vad för typ av 

projekteringsunderlag mottager 

konstruktörer? 

Kravställning, BIM-implementering. 

2. Hur utnyttjas LOD vid 

projektering? 

Kravställning, Level of Development. 

3. Hur kan projekteringsfasen för 

konstruktörer effektiviseras med 

hjälp av krav på LOD- nivåer? 

Erfarenhetsåterföring, Level of 
Development. 

 Erfarenhetsåterföring 
Erfarenhetsåterföring är ett begrepp inom byggbranschen som används till att reflektera 

över erfarenheter från liknande projekt, exempelvis på hur projekteringen har gått. Efter 

ett erfarenhetsåterföringsmöte kan företag utvecklas utifrån kunskaper från tidigare 

risker och möjligheter (Meiling, Lundkvist, Magnusson, 2011). För att effektivisera 

projekteringsprocessen skulle företag behöva ha erfarenhetsåterföring i beaktning 

(Kasimu, Roslan, Fadhlin, 2013).  Detta för att byggbranschen kan resultera i bättre 

kvalitét, trovärdighet och mindre kostnader (Kasimu et., al 2013).  

Företag har ofta olika typer av rutiner för att dokumentera problem som 

avvikelserapporter och erfarenhetsåterföringsmöten (Meiling et al., 2011). Information 

och uppsamlad erfarenhetsdata som man får av en erfarenhetsåterföring kan användas 

mer rationellt och användas som en strategisk resurs för bland annat förbättra 

projekteringen (Meiling et al., 2011).  

 Kravställning 
Vid planering av en projekteringsprocess antas riktlinjer för hur samtliga konsulter ska 

arbeta och ta fram handlingar. Det kan exempelvis vara för konstruktion, arkitektur, 

installationer och säkerhet (Andersson, Farrell, Moshkovich, Cranbourne, 2016). Under 

projekteringen kan entreprenören och byggherren hyra in konsulter för assistans vid 

framtagning av bygghandlingar. För att göra projekteringen så effektiv som möjligt kan 

man ställa krav på vilken LOD-nivå medkonsulter ska arbeta utefter (Andersson et al., 

2017).  
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 Implementering av BIM 
Kompetensnivån med utnyttjandet av BIM skiljer sig beroende på vilka företag man 

kontrakterar vid ett projekt (Lévy, 2011). Vid projektering där mindre företag för 

exempelvis EL och VVS hyrs in är det inte helt ovanligt att dessa företag projekterar i 

2D (Dainty, Leiringer, Fernie & Harty, 2015). För att skapa ett effektivt arbetsflöde 

skulle dessa medkonsulter behöva implementera BIM. En BIM-implementering skulle 

underlätta för konstruktörer att se konflikter i 3D-modeller (Lévy, 2011). 

Krav på BIM gynnar inte alla företag, då vissa företag saknar kompetens och arbetskraft 

vilket mer etablerade företag har. Branschen i Sverige består av mindre etablerade 

företag vilket genom detta hämmar implementeringen av BIM (Dainty et al., 2015). 

Detta genererar skillnader mellan företag i Sverige då kompetensen av BIM-

användning varierar vilket annars skulle effektivisera byggprocessen då via 

implementeringen skulle minska problem i byggskedet (Dainty et al., 2015).  

En obligatorisk implementering och utveckling av BIM utfört av samtliga inom 

produktionsfasen skulle minska produktionskostnaderna (Linderoth, 2010).  

En anledning till att man inte har kunnat implementera BIM så frekvent är för att det 

krävs en viss förståelse av BIM. För att därefter komma upp till en acceptabel nivå av 

applicering av BIM (Poljanšek, 2017). Det är en progressiv process som innebär att 

man inte kan hoppa direkt från en väldigt låg kunskapsnivå av BIM till en hög 

kunskapsnivå (Poljanšek, 2017).  

 Level of Development 
Begreppet benämndes först som Level of Detail eller Level of Description (Eckerberg 

et al., 2016). Numera benämns begreppet som Level of Development, eller LOD, och 

har implementerats runt om i världen i form av olika BIM-standarder och riktlinjer 

(Hooper, 2015). 

Level of Development är ett begrepp som kan användas till att referera hur tydligt, 

detaljerat och tillförlitligt ett byggobjekt är i BIM med hjälp av sex nivåer. Syftet med 

begreppet är att det ska vara ett hjälpmedel för att kunna kommunicera bättre mellan 

olika aktörer som arbetar med BIM i samma projekt. Detta appliceras på olika stadier i 

bygg- och designprocessen (BIMForum, 2019).  

3.4.1 LOD 100 
Nivån överskådar höjder, area, volym, plats samt orientering. LOD 100 tar inte hänsyn 

till något riktigt BIM-innehåll utan enbart massa. Nivån förknippas ofta med 

förplanering till projekt, genomförbarhetsstudier samt grundläggande 

kostnadsuppskattningar. LOD 100 ger inte mer information än bruttostorleken av 

byggnaden med dimensioner som nämnt representerar area, generella former och 

volymer (Weygant, 2011).  

I BIMForums LOD-specifikation (2019) har man gjort en egen tolkning av LOD 100, 

där nivåns moment inte är geometriska representationer. Istället är objekten på något 

sätt visualiserade med symboler som visar att objektet finns men ingen form, storlek 

eller exakt plats är given.  
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3.4.2 LOD 200 
Övergripande storlekssättning och rumsbestämning av projektet. Detaljering av olika 

byggelement prioriteras inte, utan istället vilka typer av byggobjekt som behövs. 

Kostnadsuppskattningar kan genomföras eftersom man använder area, volym och 

kvantitet av byggobjekt (Weygant, 2011).  

BIMForums (2019) tolkning av LOD 200 är att byggobjekt i modellen är gemensamma 

platshållare. Byggobjektet kan vara en representation av vilken typ av byggobjekt där 

ska vara men även bara för att visa att elementet tar upp yta. All information man kan 

se från byggobjektet ska beaktas som ungefärligt. 

3.4.3 LOD 300  
Kvantitet, storlek, form, plats och orientering blir mer exakt, innehåller möjligtvis inte 

specifikt materielinnehåll eller redovisar vad för typ av byggobjekt det är. Dock adderas 

specifika detaljer med hänsyn till prestanda och liknande aspekter till komponenten som 

dimensionella preferenser eller begränsningar. Informationen man får i LOD 300 kan 

vara nödvändigt för att framkalla bygghandlingar (Weygant, 2011).  

Vad som kan mätas direkt från modellen är mängd, storlek, form, placering och 

orientering av elementet som har konstruerats. Man slipper bli hänvisad till information 

som inte är en del av byggobjektet exempelvis anteckningar (BIMForum, 2019).  

3.4.4 LOD 350 
Innehåller bland annat detaljering i form av nödvändiga delar för koordinering av 

byggobjekt. Andra byggobjekt vilket är påliggande eller ligger nära inpå som 

exempelvis stöd för byggobjekt eller kopplingar. Storlek, placering, form och 

orientering kan mätas direkt ur modellen utan hjälp av extern information som inte finns 

i modellen. Extern information kan exempelvis vara mått som redovisas på en ritning 

(BIMForum, 2019).  

3.4.5 LOD 400 
Objekt som ligger i LOD 400 bör innehålla information om dess design, hopsättning 

och tillverkning. Nivån bör ha tillräckligt med information för att skapa 

bygghandlingar, göra analyser och innehålla noggrann kostnadsinformation (Weygant, 

2011). 

BIMForum (2019) beskriver LOD 400 som tillräckligt väl detaljerade att man kan börja 

tillverka det som byggobjektet avses att vara. Det kan exempelvis vara en vägg, ett 

bjälklag eller ett fönster. All information om byggobjektet går att plocka ut direkt från 

modellen, som mått och orientering.  

3.4.6 LOD 500 
Används sällan förutom när man gör högt detaljerade renderingar. Presentationen är 

fullskalig och exakt av den digitala tillverkningsprodukten (Weygant, 2011). 

BIMForum (2019) anser att LOD 500 inte indikerar till hur detaljerade och 

informationsfyllda modeller är eftersom den är avsedd för fältverifiering. Eckerberg et 

al., (2016) beskriver det som en relationsmodell som bestyrks efter produkten är färdig. 
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 Skillnaden mellan Level of Detail & Level of Development 
Level of Detail står för den mängd grafisk information som finns i ett objekt (se Figur 

4). Den grafiska detaljeringsnivån i LOD blandas även in i flera länder, detta bör dock 

tillämpas med försiktighet eftersom information i hög grad ej är grafisk (Eckerberg et 

al., 2016). 

BIMForum (2019) beskriver i sin LOD-specifikation att där finns viktiga skillnader 

mellan Level of Development och Level of Detail. Level of Detail beskriver hur stor 

grad av detaljering som finns medan Level of Development är hur väl man har tänkt 

igenom geometrier och bifogad information. BIMForum (2019) beskriver Level of 

Development som hur tillförlitligt och detaljerat olika projekteringsunderlag är.  

 Svenska utvecklingsnivåer 
Även i Sverige har man försökt göra en egen tolkning av LOD (Eckerberg et al., 2016). 

SBUF tog 2012 fram riktlinjer för svensk projektering av LOD i projektet 

Detaljeringsnivå, BIM. I rapporten skriver Gustavsson et al., (2012) att det finns ett 

växande behov av att improvisera kommunikationen mellan aktörer i byggbranschen. I 

rapporten beskriver man vikten av att enbart erhålla modellerna med information som 

är relevant till rätt skede i byggprocessen. Med utgångspunkt från den amerikanska 

LOD:en har Gustavsson et al., (2012) skapat ett tänkbart arbetssätt: 

3.6.1 Nivå 100 (förslagshandling, projektering) 

• Energisimulering 

• Anbudskalkylering med olika systemval 

• Riskinventering 

• Gestaltning 

3.6.2 Nivå 200 (systemhandling, projektering) 

• Kalkyl, utbyte av konkurrensutsatta produkter 

• Tidplan 

• Säkerhetsplanering 

• Riskinventering 

• Produktionsförberedelser 

• Körningar av system (växlare, pumpar m.m.) 

• Kollisionskontroll 

• Kopplingar mot miljödatabaser 

3.6.3 Nivå 300 (bygghandling, produktion) 

• Produktionskalkyl 

• Mängdförteckningar 

• Produktionstidplan 

• Säkerhetsplanering 

• Produktionsförberedelser 

• Kollisionskontroller 

• Koppling mot miljödatabaser 

3.6.4 Nivå 400 (tillverkningshandling, produktion av t.ex. 
prefabelement) 

• Produktionskalkyl 

• Mängdförteckningar 
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• Produktionstidplan 

3.6.5 Nivå 500 (relationshandling, förvaltning) 

• Förvaltningsmodell 

• Kontroll över ytor och dess funktion 

• Energiåtgång  

• Vad som är inbyggt i fastigheten 

• Koppling mot miljödatabaser 

 Sammanfattning av valda teorier 
Då BIM används vid projektering behövs erfarenhetsåterföring för att effektivisera 

projekteringen. Det är viktigt att dokumentera på ett tydligt och strukturerat sätt för att 

ta tillvara på både bra och dåliga erfarenheter. Vidare kan det diskuteras på dessa möten 

hur användandet av LOD kan effektivisera projekteringen som ett 

kommunikationsverktyg som säkerställer den informationen man vill ha i 

projekteringen.  

Genom att genomföra erfarenhetsåterföringar tydliggörs kravställningen på hur 

kommande projekt ska utföras. Vid kravställning av de riktlinjer som skall användas 

för att ta fram handlingar kan BIM tillämpas.  

Eftersom LOD används i BIM-sammanhang behöver man ställa krav på att samtliga 

medkonsulter kan använda BIM i projekteringen. För att effektivisera projekteringen så 

mycket som möjligt bör även krav ställas på vilken LOD-nivå som ska tillämpas. Detta 

genererar att organisationer som inte använder BIM, behöver implementera BIM för att 

kunna arbeta med LOD. Figur 4 illustrerar det tänkta flödet för det teoretiska ramverket.   

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 4. Flöde för det teoretiska ramverket 
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 Empiri 
I detta kapitel beskrivs empirisk data som har samlats in till rapporten som kommer att 

ligga till underlag för rapportens frågeställningar. 

 Semistrukturerade intervjuer och respondenter 
Respondenterna arbetade alla med konsultering och projektering inom konstruktion. 

Alla hade erfarenheter och god insyn på projekterings med prefabricerad betong och 

hur översända underlag kan se ut. Information om respondenterna presenteras i tabell 

3.  

Tabell 3. Information om respondenter 

Yrkesroll Arbetslivserfarenhet Ålder 

1. Konstruktör 8 år 28 

2. Konstruktör 4 år 26 

3. Konstruktör 3 år 25 

4. Uppdragsledare/konstruktör 19 år 53 

5. Konstruktör 4 år 28 

6. Konstruktör 2 år 25 

7. Handläggare/konstruktör 5 år 38 

 

4.1.1 Projekteringsunderlag 
Underlag levererades från olika medkonsulter i samma projekt. Det kunde vara arkitekt, 

huvudkonstruktör, el, VVS, ventilation och trappkonstruktörer exempelvis. Enligt 

respondenterna varierade projekteringsunderlagen beroende på medkonsult. 

Underlagsformat som man fick var IFC-filer, 2D- och 3D-DWG samt PDF.  

Respondenterna tyckte att noggrannheten i projekteringsunderlagen kunde variera från 

väldigt detaljerade underlag till underlag som saknade kritisk information. Vissa tyckte 

att underlagen ibland innehöll för mycket irrelevant detaljering för att konstruktörer 

skulle dra nytta av informationen. Man menade på att en arkitekt ibland kunde leverera 

en detaljeringsgrad mer användbar för inredning som, enligt respondenten, gjorde 

modellen mer långsam att arbeta i.  

Enlig en respondent låg LOD-nivåerna mellan 200 och 300. I ett tidigt skede fick man 

underlag i LOD 200, men att det fanns medkonsulter som redovisade exakt hur allt såg 

ut. Vilket respondenten sa låg på LOD 400.  

”Beroende på hur duktiga de är så varierar nivån på 

LOD på vem det är som har gjort underlagen. Vissa 

använder inte LOD alls utan ritar i 2D vilket gör att man 
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inte får ut så mycket från deras modeller. Och vissa 

använder LOD betydligt mer.” – Bilaga 9 

Vad som var positivt kontra negativt med de olika projekteringsunderlagen var hur man 

kunde arbeta i dessa. I en PDF kunde man enbart följa måtten som var ritade. Man 

menade på att om man ville ha fler mått fick man kontakta berörd aktör och be om mer 

information. När man projekterade utifrån 2D-underlag kunde man jämfört med PDF 

själv måttsätta där det fanns frågetecken. Problemet med 2D-underlag enligt 

respondenterna var att man saknade en dimension i höjdled. Ibland krockade vissa 

byggdelar från 2D-underlagen för att fel plushöjd angivits i underlagen. Man menade 

att om man fått 3D-underlag hade man sett konflikten direkt. Respondenterna föredrog 

att arbeta i var 3D-underlag som IFC-filer eller 3D-DWG (ett CAD-format). Eftersom 

man kunde skaffa sig en helhetsbild av underlagen och upptäcka fel visuellt. 

Respondenterna ansåg att om de kunde få komma in tidigare i projekteringen skulle 

man kunna påverka hur underlagen såg ut. Ofta kom konstruktörerna in i ett senare 

skede då alla krav på underlag var fastställda och man inte kunde påverka hur 

underlagen utformades. En respondent tyckte att underlagen man får i ett senare skede 

skulle ligga på LOD 400. Då behövde man inte fundera så mycket på hur underlagens 

struktur utan bara fokusera på sitt eget arbete. Däremot om konstruktörerna kom in i ett 

tidigt skede var det viktigt med kommunikation mellan alla medkonsulter. 

”När man är med i ett sådant tidigt 

systemhandlingsskede liksom då är det mycket mer 

bollande fram och tillbaka. Både med arkitekter och 

installatörer och hur det kan se ut liksom.” – Bilaga 6 

En av respondenterna sa att han erhållit 3D-underlag från en el-konsult för första 

gången på sina fyra år som konstruktör. Förhoppningsvis var det något som i framtiden 

skulle blir mer vanligt menade respondenten. 

4.1.2 Utnyttjandet av LOD 
Många respondenter tyckte att LOD-begreppet inte varit en så stor del av deras 

projektering, det var ett begrepp som började komma fram men som man inte arbetade 

utefter. En respondent påpekade att begreppet börjat växa fram hos deras största 

leverantör och att leverantören ville se att alla låg på samma nivå tillsammans och 

arbetade sig upp i LOD-strukturen. Respondenten hade inte varit med i något projekt 

där det fungerat ännu men tyckte att det vore bra om alla kunde vara med i LOD 100 

från början och arbeta sig upp till de andra nivåerna tillsammans. Respondenten 

påpekade installationsteknikers arbetssätt drog ner alla andras LOD-nivåer eftersom 

installationsteknikerna kom in för sent i projekteringen.  
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”Så det är ju jättebra om installatörer och allihop kan 

vara med redan från LOD 100 och tala om vad dem ska 

ha in med för grejer. Men det är tyvärr en drömvärld, 

för dem vet ju aldrig vad det blir för grejer. Dem har en 

tendens att alltid växa med tiden alltså. Aldrig att ett 

luftrör blir mindre, utan dem blir större alltid än vad 

dem trodde från början då. Ett aggregat väger helt 

plötsligt tre gånger så mycket som det gjorde ifrån 

början. Och även dem har lite svårt att tala om vad dem 

behöver från början.” – Bilaga 6 

En respondent trodde att det kunde bli billigare för slutkunden att ta med installatörerna 

tidigare i projekteringen då det ofta blev fel i efterhand vid produktion. Exempelvis har 

företaget lämnat underlag för tre år sedan och konstruktionen av bärande väggar har 

varit färdigställd sedan två år tillbaka. Trots det kommer mer arbete från samma projekt 

då det ska borras fler hål i väggarna för installationer, vilket respondenten menar på är 

billigare att göra i fabriken än på plats. Ingen överlämning av projektet har skett ännu.  

Respondenterna tyckte att de själva levererade bygghandlingar i en hög LOD-nivå. Man 

menade att då man levererar handlingar till en fabrik som ska tillverka byggdelar efter 

konstruktörernas ritningar är det viktigt att LOD-nivån låg på 400.  

Hur respondenterna upplevde hur medkonsulter utnyttjade LOD vid projekteringen var 

varierande. Arkitekterna upplevdes ha en väldigt detaljerad nivå av LOD men till ett 

annat syfte.  Respondenterna menade på att en arkitekt beaktade mer det visuella i LOD 

som hur ytmaterial ska synas på väggar och hur olika saker ska se ut. Alltså inte 

byggtekniska aspekter som innehållet på en yttervägg. Respondenterna tyckte att el-

konsulter ofta projekterade på lägsta LOD-nivå i jämförelse med andra medkonsulter. 

Detta medför mycket samordning och det är viktigt att det blir rätt annars skulle de 

själva stå för kostnader som skulle kunna uppstå om det blev felaktigt på 

bygghandlingarna. Respondenten menade då på att ju mindre LOD som användes av 

medkonsulter desto mer ansvar fick de ta hand om.  

”Geometrin är det viktigaste för oss. Låt säga att man 

får en modell från arkitekten, det är en yttervägg, den 

är 550 mm. Sen ser man inte vad den innehåller. Det ser 

inte vi ibland och då vet vi inte vad vi ska bygga upp den 

med liksom. Det skapar mycket frågor och osäkerhet i 

projektet.” – Bilaga 9 

Respondenterna påpekade att den mest kritiska informationen som de behöver till sin 

projektering var geometrier som berörde deras konstruktion och utsättningskoordinater. 

Geometrin skulle vara fastställd, det vill säga att byggobjekten stod kvar och inte 

flyttades runt samt att geometrin inte skulle ändras.  

4.1.3 Respondenternas syn på effektivisering av projekteringsfasen 
Respondenterna sa att projekteringsfasen kunde effektiviseras om man som nämnt 

innan kunde komma in i ett tidigare skede i projekteringen. Respondenterna sa att som 

det är nu kommer man in i projekten senare och då såg man fel med stommen som hade 

kunnat åtgärdas mycket tidigare. Vilket resulterade i att arkitekt och beställare får 

utreda underlaget på nytt.  
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”När vi är på tidiga projekteringsmöten och grejer 

pratar ju vi om geometrier, pelare och vart ska dem stå 

balkar och grejer. Men då håller arkitekten på med sina 

fönsterkantsutformningar och sådana där grejer då. 

Någon installatör pratar om vad man ska in med sexton 

ampere i ledningarna liksom. Det är helt oväsentligt i 

det skedet liksom.” – Bilaga 6 

Respondenterna önskade även mer samgranskning mellan aktörerna och vilka 

konsekvenser det blir av att använda låg LOD-nivå. En respondent tyckte att 

entreprenören kunde vara hårdare mot både beställare och medkonsulter på att ställa 

mer krav på LOD. En annan respondent var inne på samma spår. Denne tyckte att det 

blir onödigt mycket skrivande med mejl fram och tillbaka mellan medkonsulterna, för 

att man inte kunde lita på projekteringsunderlagen.  

4.1.4 Beställarens roll i projektering med LOD  
Många tyckte definitivt att beställaren spelade en stor roll i hur LOD skulle 

implementeras, dock ansåg de att i rollen som Prefab-konstruktör kom in för sent i 

projekteringsprocessen. Många menade att beställaren hade behövt sätta sig in i hur en 

projekteringsfas kan se ut och vad det kommer kosta beställaren. En respondent tyckte 

att beställare ofta stirrar sig blind på vad allt skulle kosta och att man inte såg helheten. 

”Vi leker med tanken att vi kostar 10 kronor/h så kostar 

fabriken 100 kronor/h och montage kostar 1000 

kronor/h. Om man har den jämförelsen, om vi gör ett 

dåligt jobb så kan det gå extremt mycket pengar på 

bygget.” – Bilaga 9 

Respondenterna ansåg det dock som svårt att föra en sådan här dialog med beställaren 

delvis för att man kom in för sent. Även att man inte heller hade eller kommer ha något 

mer med beställaren att göra när projektet var färdigt. 

4.1.5 LOD och erfarenhetsåterföring 
Ingen av respondenterna tyckte att man beaktar LOD vid erfarenhetsåterföring i projekt. 

Erfarenhetsåterföringsmötena handlade mer om vad som gått bra och mindre bra i 

projektet generellt. En konstruktör sa att man precis varit på ett 

erfarenhetsåterföringsmöte där man hade lyft upp brist på underlag. Underlagen hade 

kommit från el och hade enligt konstruktören varit slarvigt utförda, otydliga och inte i 

tid. En respondent påpekade att LOD inte tas upp under erfarenhetsåterföringsmöten 

men att det kanske blir vanligare i framtiden. 
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 Litteraturstudie 
En litteraturstudie på LOD gjordes för att skapa en bredare förståelse av begreppet för 

att styrka insamlad data från intervjuerna.  

4.2.1 LOD-specifikation 
LOD-specifikation är en guide till hur man kan arbeta och kommunicera mellan 

varandra i design- och byggskedet i ett projekt, framtaget av American Institution of 

Architects, AIA, (BIMForum, 2019). I specifikationen förklaras tanken bakom LOD-

begreppet och innehåller förslag hur man modellerar efter olika LOD-nivåer.  

Specifikationen ger en inblick hur installationskonsulter kan applicera LOD: 

• LOD 100 – Representerar konceptuella flödesdiagram samt diagrammatiska 

och schematiska modellelement.  

• LOD 200 – Ungefärlig storlek på rörens storlek, form samt placering i 

byggnaden. 

• LOD 300 – Designspecifierad storlek, form, utrymme samt plats är givet. 

Lutningen av röret redovisas samt ventiler, isolering och beslag bland annat. 

Avstånd är beaktade mellan hängare men inte bestämda. Se figur 5. 

 

 

Figur 5. LOD-300 för VVS (BIMForum, 2019) 

• LOD 350 – Redovisar exakt storlek, form, utrymme, placering, lutning bland 

annat. Exakt storlek och avstånd för alla hängare till rören redovisas med. Här 

redovisas dessutom vart rören går igenom golv och väggar. Se figur 6. 

 

Figur 6. LOD-350 för VVS (BIMForum, 2019) 
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• LOD 400 – Samma som för LOD 350 med tillhörande komponenter till 

modellen som gör att man kan tillverka och installera rören. Se figur 7. 

 

Figur 7. LOD-400 för VVS (BIMForum, 2019) 

Efter granskning av BIMForums specifikation så ser nivåkraven likadana ut för 

ledningar som olika typer av installationskonsulter kan arbeta med. Det är vid LOD 

350 som modellen blir bestämd med exakt mått och placering i ett projekt och vid 

LOD 400 som modellen är redo att redovisas för tillverkning och montering enligt 

BIMForums specifikation (2019).  

Vid prefabricerade bärande betongdelar specificerar BIMForum (2019) följande 

arbetsgång för en bärande pelare:  

• LOD 100 – Redovisas i andra modellerade byggobjekt som ett golv 

innehållande ett skikt för att visa att här ska en bärande byggdel stå. Storlek, 

montering och placering går fortfarande att påverka.  

• LOD 200 – I modellen specificeras vad för typ av bärande del det är med 

ungefärlig geometri. Se figur 8. 

 

Figur 8. LOD-200 för betongpelare (BIMForum, 2019) 
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• LOD 300 – Här redovisas den specifika storleken och placeringen av bärande 

betongpelare. Ytor som lutar ingår i modellen förutom om det berör tillverkaren. 

Ett rutnät för den bärande konstruktionen ska dessutom redovisas så man får en 

exakt placering av pelaren. Se figur 9. 

 

Figur 9. LOD-300 för betongpelare (BIMForum, 2019) 

• LOD 350 – Modellen ska bland annat innehålla byggteknisk grafik och 

information som fogar, förstärkningar, lyftanordningar och eventuella 

håltagningar. Se figur 10. 

 

Figur 10. LOD-350 för betongpelare (BIMForum, 2019) 
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• LOD 400 – All armering och ytbehandling ska redovisas samt det som stod i 

LOD 350. Se figur 11. 

 

Figur 11. LOD-400 för betongpelare (BIMForum, 2019) 

Övriga prefabricerade betongdelar följde ungefär samma LOD-process som 

betongpelare. Då man i LOD 200 börjar med att välja material och vad byggdelen ska 

innehålla ungefärligt tills man kommer till LOD 300 då alla geometrier ska vara exakta. 

En betongvägg i LOD 300 ska exempelvis innehålla håltagning för fönster och dörrar. 

I LOD 350 kommer de byggtekniska komponenterna in i modellen och vid LOD 400 

redovisas all armering och den information som behövs för att det ska kunna skickas 

till fabrik för tillverkning (BIMForum 2019).  

4.2.2 Tolkning kring begreppet Level of Development 
LOD-begreppet har med sitt syfte i BIM-sammanhang ofta genererat olika tolkningar 

av begreppet (Hooper, 2015). Den europeiska kommittén håller på med flera projekt 

för att standardisera BIM-processen och därav begreppet LOD. Den standard som berör 

LOD är CEN/TC 442 Building Information Modelling (BIM). Begreppet LOD kan 

komma att grenas ner till flera olika definitioner som Level of Information Needed, 

Level of Geometry och Level of Information (Eckerberg, et al., 2016). Se figur 12. 

 

Figur 12. Hur framtida LOD kan se ut  
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4.2.3 3D-modellering och LOD 
BIMForum (2019) definierar hur man kan applicera LOD inom BIM: 

• Geometrier 

• Kvantitet 

• 3D-koordinering 

• 3D-styrning 

• Planering 

BIMForum (2019) skriver även i sin specifikation att grunden till att applicera LOD är 

att använda X, Y och Z-koordinationer vilket innebär att man arbetar i 3D när man 

brukar LOD.  

 Exempel på missvisande projekteringsunderlag 
En av de responderande konstruktörerna delade med sig av en bild från ett projekt som 

respondenten ansåg var ett solklart exempel på ett missvisande projekteringsunderlag. 

I detta fall hade en annan medkonstruktör redovisat övergolvet i sin modell på 100 

millimeter. Den intervjuade modellerade sina väggar 20 millimeter i underkant efter det 

givna underlaget som man trodde var konstruktionsbetong. Men i själva verket var det 

ett övergolv som skulle monteras i efterhand. Man hann revidera väggarna efter en 

egenkontroll i modellen så att dessa inte gjöts med fel mått. 

Golvets geometrier kan ha varit på rätt LOD-nivå, men inte redovisningen av golvets 

olika ingående struktur som övergolv och konstruktionsbetong. Enligt BIMForums 

LOD-specifikation (2019) borde golvet redovisats i LOD 300. I LOD 300 ska 

konstruktionsbetongens storlek och placering redovisas exakt. Se figur 13. 

 

Figur 13. Exempel från intervjuad respondent 
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 Sammanfattning av insamlad empiri 
Underlagen som respondenterna mottog vid projekteringsprocessen varierade, så även 

noggrannheten i dessa underlag. Man tyckte att ibland fick man för noggrant detaljerade 

underlag som redovisade mer än vad konstruktörerna behöver. Ofta kom dessa underlag 

från arkitekter som redovisade möblering och ytmaterial på väggar som inte berör 

någon bärande konstruktion. Man menade på att underlaget kunde göra modellen mer 

långsam att arbeta i. Vidare kunde vissa underlag redovisats i 2D eller PDF, där det 

ibland kunde ske konflikter som man inte kunde se i 2D. Respondenterna föredrog 

underlag i 3D.  

Konstruktörerna ansåg att geometrier var det kritiska vid projektering. Respondenterna 

tyckte att vissa medkonsulter som installationskonsulter tenderade att ligga på ett lägre 

LOD som bidrog till revideringar och samråd fram och tillbaka. Konstruktörerna ansåg 

att LOD-begreppet var nytt för dem också. En leverantör till konstruktörerna hade 

börjat med LOD-begreppet och strävade att alla ska ligga på samma nivå hela tiden 

genom hela projektets gång.  

Respondenterna tyckte att en samgranskning av de olika LOD-nivåernas påverkan på 

hela projekteringsprocessen varit gynnsamt. Konstruktörerna tyckte även att 

entreprenören borde ställa högre krav på projekteringsunderlag på beställare och 

medkonsulter. LOD-begreppet var inget som man tyckte varit med i någon typ av 

erfarenhetsåterföring.  

LOD-begreppet är i en standardiseringsfas som kan komma att göra begreppets innehåll 

tydligare för aktörer, bland annat genom att specificera ner begreppet till flera andra 

begrepp.  

Respondenterna ville ligga på så hög LOD-nivå som möjligt då deras underlag sedan 

skickas vidare till en leverantör för tillverkning av byggdelarna. LOD 400 i bärande 

betong skulle innehålla exakt geometri samt alla detaljer för kopplingar, lyft och 

montering. Det vill säga vara färdigt för leverans till en fabrik för tillverkning. 
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 Analys och resultat 
I detta kapitel analyseras insamlad empiri i relation med den teoretiska referensramen. 

Därefter redovisas resultatet för varje frågeställning. 

Den insamlade empirin kommer i relation till det teoretiska ramverket kopplas och 

analyseras med hjälp av tre frågeställningar som underlag, enligt figur 14. 

 

 

 

 

Figur 14. Koppling mellan empiri, frågeställning 1,2,3 och teori 

 Analys 
Analysen görs på insamlad data från intervjuerna gentemot det teoretiska ramverket, 

som tabell 4 redovisar.  

Tabell 4. Sammanfattning av analysen med hjälp av empirin från intervjuerna och 

litteraturstudien 

Kravställning 

Respondenters åsikter Citat 

Kraven går att påverka mest i ett tidigt 

skede. 

 

”Möjligtvis finns det en allmänkonstruktör 

inblandad men vi som arbetar med mycket 

prefab vi kommer in betydligt senare skede och 

då är dessa krav redan definierade.” – Bilaga 9 

BIM-implementering 

Respondenters åsikter Citat 

Respondenterna vill se projektering 

med enbart 3D-modellering. 

”Jag tycker att det borde vara krav att allt ska 

vara i 3D snart.” – Bilaga 7 

”Ja asså, det är stor fördel att ha en IFC och 3D-

DWG och ha allt i 3D jämfört med kanske 2D-

DWG och PDF och sånt.” – Bilaga 3 

”Dem absolut sämsta skulle jag säga är el, dem 

ritar inte ens i 3D utan dem sitter med sina 2D-

ritningar fortfarande.” – Bilaga 5 

”Det handlar om att sprida information så folk 

lär sig arbeta i 3D. Det stora problemet är väl att 

Intervju 

Litteraturstudie 

+ 

Vad för typ av projekteringsunderlag mottager 

konstruktörer? 

Hur utnyttjas LOD vid projektering? 

Hur kan projekteringsfasen för konstruktörer 

effektiviseras med hjälp av krav på LOD-nivåer? Erfarenhetsåterföring 

LOD 

BIM-implementering 

Kravställning 
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många jobbar kvar i det gamla helt enkelt.” – 

Bilaga 7 

Erfarenhetsåterföring 

Respondenters åsikter Citat 

Majoriteten upplever inte att man tar 

upp LOD. 

”Det är absolut något vi lyfter men sen just 

begreppet LOD är inte så ofta vi pratar i de 

termerna men problematiken finns.” – Bilaga 4 

”Nej det har vi väl aldrig gjort. Direkt så.” – 

Bilaga 6 

”Det handlar inte mycket om hur de underlag vi 

får utan det handlar om hur projektet har gått 

generellt.” – Bilaga 9 

Level of Development 

Respondenters åsikter Citat 

Man upplever att alla projekterar på 

olika LOD-nivåer i samma projekt. 

 

”Men det är liksom den enda vi sett att det är 3D-

krav men ingen säger vilken nivå. Då blir det ju 

fortfarande så att det finns en del som ligger på 

alldeles för låg nivå och sen då en del som tar 

fram alldeles för detaljerad nivå.” – Bilaga 3 

”Får man ett underlag på LOD 200–300 blir det 

ofta utredning, man får bolla fram och tillbaka 

så man får upp det här till LOD 400 som vi 

faktiskt kan använda oss utav.” – Bilaga 4 

Positivt om alla kan projektera med 

samma LOD från början. 

”Så det är ju jättebra om installatörer och 

allihopa kan vara med redan från LOD 100 och 

tala om vad dem ska in med för grejer.” – Bilaga 

6 

Ett relativt okänt begrepp. 

 

”Så liksom just LOD-nivåerna eller så har vi 

aldrig sett.” – Bilaga 3 

”Vi har inte pratat som mycket om detta förut.” 

– Bilaga 6 
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 Analys reflekterat mot det teoretiska ramverket 
Här beskrivs hur den samlade empirin kan analyseras gentemot det teoretiska 

ramverket. 

5.2.1 Erfarenhetsåterföring 
Respondenterna som närvarat vid erfarenhetsåterföringsmöten hade inte varit med om 

att man tog upp LOD-begreppet. På mötena diskuterades hur projekteringsunderlagen 

var, dock inte utifrån detaljeringsgraden. Meiling et al., (2011) förklarar att företag kan 

dokumentera problem för att ta samma problem i beaktning vid nästa projekt, det var 

inget som respondenterna gav som exempel rent konkret.  

Dock, som redovisat i kapitel 4.3, dokumenteras problem som uppstått av för dåligt 

detaljerade projekteringsunderlag. Respondenten som delade med sig av underlaget 

förklarade det som ett tydligt exempel av bristande underlag, dock nämnde 

respondenten aldrig om begreppet LOD togs upp vid samordningen kring det bristandet 

underlaget. 

5.2.2 Kravställning 
Entreprenören ansvarar för att ta fram riktlinjer för projekteringens utförande, för bland 

annat konstruktion, arkitektur och säkerhet (Andersson et al., 2017). För att underlätta 

detta hyrs bland annat byggkonsulter in. För att få en effektivisering av projekteringen 

bör entreprenören ställa krav på rätt nivå av LOD som konsulter och underentreprenörer 

måste hålla sig till (Andersson et al., 2017). Detta togs även övergripande upp av de 

intervjuade konstruktörerna.  

Respondenterna menade på att det saknades initiativtagande och bristande kunskap om 

vad man bör ställa för krav för att skapa en effektiv projektplanering. Det förekom 

betydande variation av underlag konstruktörer kunde få in påpekande respondenterna. 

Detta leder till mer arbete och samgranskning vilket skapar en osäkerhet under 

projekteringen. Underlag som är alltför detaljerade ökar komplexiteten och 

sannolikheten för fel (Eastman, Teicholz, Sacks, & Lee, 2018). Detta uppstår även vid 

dåligt detaljerade underlag. En rätt satt nivå av LOD skulle underlätta för konstruktörer 

menar respondenterna vilket skulle underlätta arbetet samt missuppfattningar skulle 

minskas drastiskt. Det är viktigt att tydligt ställa LOD-krav i början av projekteringen 

så att alla medkonsulter är med på vad som krävs av dem för att vara med i projektet. 

”För sätter man en för hög nivå så kanske den konsulten 

inte kan uppnå den nivån. Dem kanske inte ens har 

programvaror som kan nå till den nivån liksom och 

sådär. Det måste komma väldigt tidigt, att redan när 

man liksom skriver kontraktet att ja, till den konsulten 

ska det framgå vilken nivå det är. För dem måste ju 

kunna ta ställning till om man kan leverera den nivån 

eller inte.” – Bilaga 3 

Oavsett kvalitetskontroller kommer alla fel inte upptäckas. Dock kommer det att kunna 

minskas drastiskt med hjälp av att ställa rätt krav vilket minimerar fel under 

projekteringen (Eastman et al., 2018). 
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5.2.3 BIM-implementering 
Implementeringen av BIM har både för- och nackdelar. Fördelen med att implementera 

BIM i projekteringsskedet skulle underlätta att förutse konflikter för konstruktörer i 

deras 3D-modell. Detta för att minimera konflikter längre fram i byggprocessen (Lévy, 

2011).  

En respondent påpekade dock att det skulle kunna bli billigare för slutkunden ifall 

medkonsulter kom in tidigare i projekteringen då det ofta blev fel senare i byggskedet 

på grund av bristfälligt projekteringsunderlag.  

Respondenten påpekade att det är mer ekonomiskt att effektivisera projekteringen till 

exempel med hjälp av LOD vilket minimerar problem i längre fram i byggskedet än att 

göra det på plats vilket skulle kosta mer i slutändan. Detta kunde även styrkas eftersom 

med hjälp av BIM-samordning av installationer minskar kostnaderna redan vid 

projekteringen (Linderoth, 2010). 

5.2.4 Level of Development 
Begreppet upplevdes främmande för respondenterna, dock hade de reflekterat över att 

detaljeringsgraden skiljer sig mycket mellan underlag. Som Hooper (2015) påstår så 

har begreppet fått en del olika tolkningar, men att LOD är i en standardiseringsfas 

(Eckerberg, et al., 2016). Respondenterna tyckte att alla medkonsulter delade med sig 

underlag som var både för hög och låg LOD-nivå. Det mest kritiska var geometrier och 

placering av byggdelar som berör en konstruktörs område i projekteringen.  

I intervjuerna förklarade en respondent att om alla medkonsulter arbetade med rätt nivå 

av LOD från början och succesivt arbetade upp till de högre LOD-nivåerna, skulle det 

skapa en gemen arbetsgång och mindre konflikter skulle förekomma. 

Kort sammanfattat kan man säga att LOD-nivåerna representerar följande direktiv: 

• 100: Inga geometriska presentationer, visar att en byggdel ska finnas ungefär 

på given plats. 

• 200: Visar att byggdel tar upp yta, ingen fast geometri eller placering.  

• 300: Fast placering och geometrier. 

• 350: Kompletterande information berörande kopplingar av byggdelar. 

• 400: Tillräckligt med information för att skapa bygghandling.  

• 500: Förvaltnings- och relationsskede, höggrafisk visualisering.  

 Frågeställning 1 - Vad för typ av projekteringsunderlag 
mottager konstruktörer? 

Vad konstruktören får in som projekteringsunderlag är väldigt varierande: 

• IFC 

• 3D-DWG 

• 2D-DWG 

• PDF 

Underlagen varierade överlag när man analyserade detaljeringsnivån beroende på 

vilken konsult som överlämnade underlaget. Detta skapade problem för konstruktören 

dels för de inte vill ha för detaljerat underlag då det tynger ned 3D-modellen samt det 

ansågs onödigt med objekt som inte var relevanta för deras arbetsuppgift. Det kunde 
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även vara dåligt detaljerade underlag vilket genererade mer arbete för konstruktörerna 

i form av kontroll av andra medkonsulters underlag för att skapa en korrekt modell. 

Dåligt detaljerade underlag ansågs komma generellt från el-konsulter vilket ansågs vara 

en brist i projekteringsskedet då man som el-konsult ofta överlämnade PDF-handlingar 

och 2D-DWG. 

Respondenterna ansåg det lämpligt att sätta krav för bättre projekteringsunderlag 

utifrån bland annat LOD och 3D-modellering. Dock upplevde många respondenter att 

man kom in för sent i projekteringen för att kunna vara med och påverka hur kraven av 

projekteringsunderlagen skulle se ut från medkonsulterna.  

Respondenterna önskade även att medkonsulter skulle börja projektera enbart i 3D. 

Man såg det som en stor fördel att kunna se medkonsulters projekteringsunderlag i en 

3D-miljö för att man mer visuellt kunde se vad som innefattade i medkonsultens 

underlag. Framförallt var höjder bra att se i en 3D-modell då plushöjder i en 2D-modell 

upplevdes lätt att misstolka. Man ville se direkt om det blev konflikter i en modell utan 

att behöva mäta. Vad som anses är kompatibelt med LOD finns i tabell 5. 

Tabell 5, vilka filformat som är kompatibelt med LOD 

Filformat Kompatibelt med LOD 

IFC Ja 

3D-DWG Ja 

2D-DWG Nej 

PDF Nej 

 

 Frågeställning 2 - Hur utnyttjas LOD vid projektering? 
Begreppet Level of Development var väldigt nytt för respondenterna. Man upplevde 

inte att man arbetade utifrån begreppet, dock ansågs medkonsulterna ofta vara på olika 

LOD-nivåer i samma projekt.  

Respondenterna tyckte att bland annat installationskonsulter lämnade underlag som 

tenderade att ändras vilket genererade en del samordning mellan berörda parter. Till 

exempel lämnade arkitekter ut väldigt detaljerade underlag men i ett annat syfte, som 

att visualisera projektet utan byggtekniska aspekter. Det resulterar i att konstruktörer 

hamnar någonstans mellan för hög och låg LOD.  

Respondenterna nämnde att man i projekteringen ville ligga så högt som möjligt i 

detaljeringen för att säkerställa kvalitét till kunden och eliminera riskerna för fel i 

projekteringen. Högsta tänkbara är LOD 400 där nivån är så tillförlitligt att man kan 

skapa bygghandlingar.  
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 Frågeställning 3 - Hur kan projekteringsfasen för 
konstruktörer effektiviseras med hjälp av krav på LOD-nivåer? 

Idag lägger konstruktörerna ned mycket värdefull arbetstid på att anpassa underlag från 

medkonsulter. Detta skapar en ineffektiv projekteringsprocess, dock finns goda 

möjligheter till förbättring. I de flesta projekt idag ansåg respondenterna att man 

tillämpar BIM, vilket är grundläggande för att även kunna kravställa vilken LOD-nivå 

som ska tillämpas vid projekteringsprocessen. 

Respondenterna tog upp att de byggdelar som gick genom deras konstruktion ändrade 

geometrier i ett allt för sent skede, vilket orsakade onödigt mycket samordning och 

spillde dyrbar tid för konstruktörerna. Det vore alltså önskvärt att kravställa en LOD-

nivå redan tidigt i processen, vilket är viktigt att ta med på erfarenhetsåterföringsmöten. 

Idag beaktas inte LOD vid erfarenhetsåterföring. Däremot nämnde respondenterna att 

LOD-begreppets relevans vid erfarenhetsåterföringsmöten var hög och man hoppades 

på att begreppet blir vanligare i framtiden. Man önskar mer samgranskning av de olika 

LOD-nivåerna och vad dessa kan ge för påverkan av projekteringsprocessen vore 

gynnsamt vid projekteringen. 

Genom att få komma in tidigare i projekteringen ansåg respondenterna att man kunde 

påverka hur projekteringsunderlagen såg ut samt vilken LOD-nivå projekten ska uppnå. 

Som tidigare nämnt så finns det potential att effektivisera projekteringsprocessen med 

hjälp av LOD. Respondenterna upplevde att begreppet LOD var nytt för dem, dock 

kunde de delge att LOD-nivån skiljer sig mellan medkonsulterna. Här finns alltså stor 

potential för en effektivare projekteringsprocess. 

Trots att BIM tillämpas i de flesta projekt som respondenterna arbetar i finns det 

medkonsulter som fortfarande arbetar i 2D-dwg eller PDF. Dessa filformat är inte 

tillämpbara med BIM och alltså LOD, se tabell 5. Detta gör att konstruktörerna får lägga 

ned arbetstid på att modellera upp medkonsulters underlag för att komma vidare i 

projekteringen. 

En högre detaljeringsgrad motsvarande LOD 400 skulle förenkla och skapa 

projekteringsunderlag redo för tillverkning. Det finns dock problematik även i dessa 

projekt. Respondenterna ansåg att i projekten där underlagen innehöll för mycket 

information gjorde modellerna mycket trögarbetade. Alltså tar även detta för mycket 

värdefull arbetstid. 

En successiv process där alla medkonsulter arbetade tillsammans med en LOD-nivå till 

nästa LOD-nivå var önskvärt. En respondent ansåg dock att det krävdes mycket 

samordning innan man kunde börja projektera med denna metod, eftersom alla kom in 

i olika skeden i projekteringen. Genom att tillämpa LOD 300 där alla geometrier är 

fastställda som standard, kan medkonsulterna därefter gemensamt utveckla underlagen 

till LOD 400. 

Konstruktörerna påpekade att geometrier var den mest kritiska informationen som 

behövdes när man projekterade med prefabricerad betong. Ett argument för att LOD 

300 är den optimala nivån är att konstruktörer kommer så pass sent in i att alla 

geometrier bör vara fastställda för att undvika för mycket arbete med samgranskning. 

Vid LOD 300 kan man se hur stora alla byggdelar är samt medkonsulters positioner av 

exempelvis el-ledningar och håltagning för ventilation. Därför bör LOD 300 vara den 

optimala nivån. Genom att applicera LOD i projekteringsprocessen bör alltså LOD 300 
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brukas, då nivån fastställer geometrier och placering. Vid applicering av LOD 300 

kommer inte konstruktörerna behöva lägga ned värdefull arbetstid på att varken 

omarbeta 2D-handlingar till 3D, eller banta allt för detaljerade 3D-handlingar. LOD 

300 skapar alltså en effektivare projekteringsprocess.  

 Koppling till målet 
Studiens mål var att undersöka hur konstruktörer förhåller sig till LOD samt hur man 

kan effektivisera projekteringsprocessen för konstruktörer. Genom resultatet från 

frågeställning ett har projekteringsunderlagen konstruktörer tar emot idag kunnat 

analyseras. Här har också deras förhållningssätt gentemot LOD tagits upp. Resultatet 

av frågeställning ett landar i att konstruktörer tar emot underlag i varierande filformat 

och detaljeringsgrad. Resultatet från frågeställning två genererade mer konkret hur 

mycket man arbetar med LOD i projekteringen, vilket även var studiens mål. Idag 

arbetar man inte så mycket med LOD, dock finns det potential i att tillämpa begreppet.  

Frågeställning tre har bidragit till att kunna besvara hur projekteringsprocessen kan 

effektiviseras för konstruktörer. Genom att tillämpa LOD 300 vinner man värdefull 

arbetstid. Att kravställa LOD 300 tidigt i projekteringen minimerar samgranskning av 

underlag, vilket kan vara tidskrävande. Vidare minskas arbetstiden av att modellera 

underlag där detaljeringsgraden varit bristande. Med LOD 300 reduceras även icke 

värdeskapande arbetstid, då projekten inte skulle innehålla en för hög detaljeringsgrad 

som det idag kan göra. 

Resultatet från dessa tre frågeställningar bidrar till en mer djupgående syn på hur LOD 

kan utnyttjas som ett hjälpmedel i projekteringsfasen i ett byggprojekt. Samt var man 

står idag avseende projekteringsunderlag och vad konstruktörer tycker kan förbättras 

för att göra projekteringen mer effektiv.  

Trots att studien utfördes i samarbete med Structor Värmland AB innebär det inte att 

resultatet är bindande enbart till detta företag. Resultatet är applicerbart på andra 

organisationer som arbetar på liknande sätt med prefabricerad betong.  
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 Diskussion och slutsatser 
Detta kapitel ger en kort sammanfattning avseende studiens resultat, diskussion, 

slutsatser samt rekommendationer för vidare forskning.  

 Resultatdiskussion 
För att uppnå hög validitet var frågeställningarna en fundamental del i frågorna till 

intervjuerna. Genom extra tydlighet av vad intervjun skulle handla om och med 

förberedande underlag till respondenterna eliminerades eventuella misstolkningar av 

intervjuernas syfte. Konstruktörerna upplevdes intresserade av ämnet och pratade 

utifrån deras egna upplevelser. Att respondenterna skulle svara exakt likadant om en 

liknande intervju skulle göras går inte att säkerställa. Konstruktörerna anses ha god 

trovärdighet då många hade fler års erfarenhet av projektering. För att styrka det 

empiriska data lades en grund av en litteraturstudie. 

Samtliga respondenter intervjuades på samma sätt och med samma frågeformulär. 

Frågorna baserades på rapportens frågeställningar med några följdfrågor för att skapa 

en naturlig diskussion mellan intervjuande part och respondent. Frågorna som ställdes 

till respondenterna var ibland inte exakt likadana, dock med samma syfte att besvara 

samtliga frågeställningar. Något som hade kunnat öka kvalitén på intervjuerna hade 

varit att på förhand hålla en testintervju för att säkerställa frågornas relevans och 

tydlighet.  

Intervjuerna hölls med konstruktörer enbart från Structor Värmland AB vilket inte 

försäkrar generaliseringen för resultatet. Ifall fler företag intervjuats hade 

generaliserbarheten kunnat styrkts eftersom man kunnat se om arbetsmetoderna hade 

skiljt sig från olika företag som arbetar med prefabricerad betong. Däremot så kan 

företag som på liknande sätt arbetar som respondenterna ta del av resultatet. 

Respondenterna ingick i princip i samma åldersgrupp, med generellt lite 

arbetslivserfarenhet (se tabell 3). Studiens resultat hade eventuellt kunnat utfalla 

annorlunda om respondenterna hade haft längre arbetslivserfarenhet. Detta anses dock 

inte troligt då begreppet LOD var relativt okänt för företaget i sig.  

Något som också kunnat bidra till ett annorlunda resultat vore att se hur en medkonsult 

ser på BIM och LOD. Det som hade varit intressant med synpunkter från andra 

medkonsulter hade varit att se deras syn på hur man projekterar och varför 

implementeringen av BIM och i sin tur LOD inte är aktuellt trots att det är kravställt. 

För många skulle det kunna vara en kostnadsfråga och att man helt enkelt är kvar i 

gamla arbetssätt och inte drar någon större nytta av en implementering.  

Då vissa medkonsulter inte skickade projektunderlag i 3D utan i 2D kunde man inte 

fastställa vilken typ av LOD-nivå dessa hade, då det kräver 3D-modellering. Ett sätt att 

fastställa LOD-nivån på en 2D-projektör kan vara att kalla LOD-nivån för LOD 0. LOD 

0 förklarar då att projekteringsunderlaget inte med viss säkerhet går att se konflikter 

eftersom höjdledsplacering saknas. Däremot dimensioner som diameter och längder går 

fortfarande att fastställa, men inte rent visuellt som respondenterna ville att det skulle 

illustreras. 
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 Metoddiskussion 
Valda metoder för studien anses relevanta med tanke på att konstruktörers upplevelser 

och åsikter om hur konstruktörers projekteringsunderlag ser ut har ett samband till 

frågeställningarna. Att genomföra studien på ett annat sätt och få ut samma resultat än 

från de semistrukturerade intervjuerna hade blivit svårt. Med hjälp av inspelningar från 

intervjuerna har arbetet kring empirin underlättats då man har material att gå tillbaka 

till för kontroll. 

Något i efterhand som hade styrkt empirin ytterligare vore fler intervjuer både från 

Structor Värmland AB samt från andra liknande företag. Genom att intervjua fler 

konstruktörer hade det gett arbetet en större bredd på bland annat vilka typer av 

projekteringsunderlag som levereras till konstruktörer. Hade fler intervjuer skett både 

på andra företag och Structor så hade det funnits en möjlighet att någon besuttit 

kunskaper om LOD. Alternativt fler tankar och åsikter hur effektivisering av 

konstruktörers underlag kan ske.  

Det var relativt svårt att hitta relevanta källor med aktuell information om begreppet 

LOD till litteraturstudien. Många källor var lite äldre och eftersom just begreppet LOD 

är relativt nytt fanns det inte så mycket information att hämta. En av de fundamentala 

källorna BIMForums (2019) LOD-specifikation var den senaste källan vilket anses bra 

då att begreppet fortfarande är relevant i bygg och projekteringssammanhang. Det hade 

varit bra med fler data på bristande underlag som en respondent delade med sig för att 

visa mer konkreta exempel på att en standardisering av LOD faktiskt behövs. Med fler 

underlag som visar brister från skarpa projekt hade rapporten kunnat utvecklas 

ytterligare vilket skulle genererat mer analytisk data på konkreta fall i 

projekteringsprocessen.   

Respondenterna arbetade med konstruktion av prefabricerad betong, deras åsikter och 

upplevelser riktar sig enbart ur konstruktörers synvinkel på hur medkonsulter skickar 

projekteringsunderlag mellan varandra. För att få en mer jämförande inblick av empirin 

hade det varit bra om exempelvis ett antal installationskonsulter eller arkitekter ställt 

upp på liknande intervjuer. Detta för att analysera deras åsikter och upplevelser på hur 

man delar med sig projekteringsunderlag. 

 Begränsningar 
Studiens resultat baseras på intervjuer med konstruktörer som arbetar med 

prefabricerad betong. Därför går det inte att styrka om en konstruktör som arbetar med 

platsgjuten betong kan ta del av LOD samt studiens resultat.  

 

Då studien enbart behandlar konstruktörer från en organisation är resultatet specifikt 

till studiens fall. Detta gör att studiens resultat kan vara svårt att generalisera till andra 

konstruktionsföretag och anses därför inte generellt giltigt. Studiens resultat kan dock 

appliceras på andra företag som har liknande arbetssätt som Structor Värmland AB. 

 

Studien avsåg endast att intervjua konstruktörer, om undersökningen omfattat 

medkonsulter i projekteringen hade studiens resultat kunnat få en större bredd och annat 

perspektiv på projekteringsprocessen.  
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 Slutsatser och rekommendationer 
En projekteringsprocess ser olika ut beroende på vilken roll man har i projekteringen. 

Man arbetar i olika modeller och på olika sätt. När väl informationen skickas mellan 

medkonsulter gäller det att informationen är korrekt och tillförlitlig så att det inte 

uppstår konflikter och problem i projekteringen. Med Level of Development kan man 

ställa krav på detaljeringsnivåer som säkerställer projekteringsunderlagens information. 

Ifall samtliga underlag håller LOD 300 som standard skulle projekteringsprocessen 

effektiviseras då konstruktörerna inte behöver anpassa sig efter underlaget. Det tar 

onödig tid att arbeta i en modell som innehåller för hög detaljeringsgrad. Likväl tar det 

lång tid att försöka arbeta utifrån låg detaljeringsgrad, eller det man föredrog minst, 2D-

underlag. Som en respondent nämnde så kan kollisioner och bristande information leda 

till ännu mer dyrbar tid och kostnader läggs på onödig omarbetning. Om underlagen 

håller LOD 300 stämmer dimensionerna och på så vis vet konstruktörerna vilka 

dimensioner man har att arbeta med. Givetvis blir det bättre med högre LOD-nivåer, 

men det generar mer projekteringstid. Därför är det bra med LOD 300 vid första 

underlagsleveransen till konstruktörer, för att sedan tillsammans arbeta sig uppåt till 

LOD 400 och skapa bygghandlingar.  

Studien har bidragit till att se vad för typ av projekteringsunderlag konstruktörer som 

arbetar med prefabricerad betong får levererat. Med hjälp av Level of Development 

skapas en tydligare kravbild på vad för projekteringsunderlag konstruktörer önskar för 

att göra sin projektering så effektiv som möjligt. 

För att effektivisera och förbättra konstruktörers projektering med prefabricerad betong 

rekommenderas följande:  

• Kravställning av medkonsulters projekteringsunderlagen till LOD 300. 

Underlagen ska uppfylla nivån innan projekteringsunderlagen levereras till 

konstruktörerna. Därefter kan medkonsulterna tillsammans arbeta med för att 

successivt komma upp till nästa LOD-nivå. 

• Vid erfarenhetsåterföringsmöten bör LOD analyseras. Konstruktörerna bör 

även poängtera vikten av att få komma in tidigare i projekteringen för att kunna 

kräva LOD 300 samt att minska kollisionsproblematiken. 

• Utbildningar inom LOD-nivåerna för medarbetare på Structor. Genom 

utbildningarna kan möjligheterna avseende standardisering av LOD 300 

synliggöras. Vidare blir det lättare för konstruktörerna att i framtiden ställa krav 

på användning av LOD gentemot beställare och medkonsulter. 
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 Förslag till vidare forskning 
Då begreppet Level of Development anses vara i en form av standardiserings- och 

definieringsfas är begreppet av största grad intressant att fördjupa sig mer i. Förslag till 

vidare forskning som är utav intresse: 

• Hur övriga medkonsulter som arkitekter och el-projektörer ser på Level of 

Development. 

• Undersökning av ekonomiska konsekvenser av bristande projekteringsunderlag 

för konstruktörer. 

• En undersökning om potentiell ekonomisk vinning vid att ha en standardiserad 

LOD-nivå.  

• En omfattande kartläggning av vilken LOD-standard som projekteringsunderlag 

har med stöd från flera företag. 

• En fallstudie på ett projekt där man har utnyttjat och kravställt projektering av 

Level of Development.
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Bilaga 1. Intervjufrågor  

 

Specificerade frågor inför intervju   

  
  

Fråga 1: Hur ser projektunderlagen ut som ni får in från andra aktörer?   

  

Fråga 2: Hur utnyttjas LoD vid projekteringen?   

  

Fråga 3: Hur tycker du er projekteringsfas kan effektiviseras med hjälp av LoD-nivåer?   

  

Vi kommer dessutom vilja ha information om ålder och arbetslivserfarenhet till vår 

datainsamling.  

  

Dessa frågor baseras från arbetets syfte, vilket är att ta fram en LoD-standard på underlag som 

skickas till konstruktörer för projektering.   

  

Notera att följdfrågor kommer att förekomma. Dem specificerade frågorna är en riktlinje för att 

du ska kunna förbereda dig.  

  

Vill du läsa på mer om LoD hänvisar vi dig till:   

  

https://www.gsa.gov/real-estate/design-construction/3d4d-building-information-

modeling/guidelines-for-bim-software/document-guides/level-of-

detail?fbclid=IwAR31iBcORBNAMluNUs9K3-jjEZGGRC7S3JTt78khHU6p8RP3Nbi-

dIBjaeI  

  

  

  

Vi ser fram emot att få ta del av dina erfarenheter!   

  

  

Tack för din tid!   

  

  

  

Med vänliga hälsningar,   

  

  

Simon Andersson & Olof Sundén  
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Bilaga 2. Informationsblankett intervju 
 

Informationsblankett för intervjuad klient 

 

Som studieförfattare till examensarbetet har vi en skyldighet att följa Vetenskapsrådets 
forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning. 

Denna kodex innebär ett ansvar att förhålla oss till samtliga krav för att en intervju ska 
kunna utföras korrekt. 

Informationskravet, de som intervjuar måste informera klienten om studiens syfte. 

Samtyckeskravet, intervjuad klient godkänner att bli studerad. 

Konfidentialitetskravet, all insamlad information som ges från intervjuad klient hålls 
konfidentiellt, samt att anonymitet gäller. 

Nyttjandekravet, insamlade data får endast vara avsedd till det studien ska handla om. 

Källa: Blomkvist, P., & Hallin, A. (2014). Metod för teknologer : Examensarbete enligt 4- 
fasmodellen (1. uppl.. ed.). Lund: Studentlitteratur. 

 

För mer frågor angående kommande intervju kontakta oss gärna på mail eller telefon: 

 

Simon Andersson: 

Ansi1596@student.ju.

se 0768949022 

Olof Sundén: 

Suol1515@student.ju.

se 0705832373 
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Bilaga 3. Intervju 1 

 

INTERVJU 1 

Hur ser projektunderlagen ut som ni får in från andra aktörer?  

Ja det kan ju se väldigt olika ut. Asså det kan ju va, underlaget vi får är ju ofta IFC och DWG. 

Det är ju oftast, men vissa typer av underlag kan ju komma som skisser, PDF:er. Så det är ju 

stor skillnad på liksom vad, vissa underlag kräver ju bara en skiss typ. Men som typ i dem stora 

projekten vi jobbar i säg då elektriker, ventilation, arkitekt, konstruktör. Det är ju ofta IFC vi 

får då. Men ja låt säga att vissa skickar ut 3D-DWG då, men det är snarlikt IFC. Men IFC är ju 

det bästa formatet vi kan få här då. Men sen så kan det skilja sig väldigt mycket på kvalitén på 

underlag och så. Det kan ju va att även fast alla skickar ut underlag i IFC så är det stor skillnad 

på noggrannheten hur dem har modellerat och så. Det kan ju vara allt ifrån väldigt simpelt 

knappt 3D liksom, till väldigt kanske för detaljerat. Som en arkitekt tar med sig kanske alla 

möbler och allt sånt så att modellen bara bli jättelångsam istället. Så det är väldigt varierat.  

Vad skulle du säga vad som är positivt och vad som är negativt med dem olika 

informationsunderlagen? Vi säger exempelvis IFC och DWG, är det att man kan 

arbeta i 3D då eller?  

Ja asså, det är stor fördel att ha en IFC och 3D-DWG och ha allt i 3D jämfört med kanske 2D-

DWG och PDF och sånt. Så PDF blir ju det sämsta eller så, för att då kan det inte säg att du fått 

ett underlag i PDF, så har dem måttsatt lite grann. Men så saknar du ett mått, då kan du själv 

inte ta fram det måttet. Hade det varit en 2D-DWG hade du åtminstone mätt dig fram själv och 

få alla mått man behöver. Annars måste man ju ringa och så får dem fylla på underlaget liksom 

och så. Det tar ju tid. Så PDF blir ju det sämsta och så blir 2D-DWG ett snäpp bättre då för att 

man kan mäta själv. Men det är ju väldigt ofta en 2D är lite med småfel. Om man projekterat 

2D är det svårt att få allt rätt på en gång liksom. Så det är ju en nackdel med det då. Det kan ju 

va då det typ att oftast är det ju just i höjdled som att det blir svårt. Som en elektriker oftast 

jobbar i 2D. Då har ju han bara ritat en punkt lite så vart det ska va, sen har han skrivit vilken 

plushöjd, men det är ju ofta det kan bli fel. För att han har skrivit en plushöjd som kan gå mitt 

i ett fönster. Han kanske har skrivit fel, han kanske har mätt fel, eller ja. Många gånger så missar 

dem ändringar som händer känns det som. Dem har svårare att snappa upp att kanske ett fönster 

flyttats i höjdled, dem kanske hade det rätt från början men arkitekten har sänkt fönstret, eller 

någonting. Det ser ju inte han i sitt underlag för att han mätt där en gång, men han ser ju vart 

det är sen. Han ser ju inte att det krockar, det märker ju vi sen när vi lägger in det i 3D. Så det 

är ju då nackdelen med 2D. Men sen är det ju nästa steg 3D, DWG och IFC. Dem är ju i stort 

sätt lika bra. IFC ska väl vara lite bättre på information. Det är ju mer anpassat i Tekla. Det är 

ju lite enklare att anpassa än en 3D-DWG. Men vi klarar ju att hantera båda, för att vi är snäppet 

bättre kanske.  

Kan ni påverka på något sett hur ni får in informationsunderlag?  

Ja till viss del, asså typ som en elektriker som jobbar i 2D kan ju vi inte komma och säga att vi 

vill ha deras 3D-fil. Dem har ju ingen. Men sitter en konstruktör i Revit, kan ju han välja att 

exportera i 3D-DWG eller IFC. Och då kan ju vi önska att få en IFC istället för en 3D-DWG på 

ett klick liksom. Så kan man ju styra det, men annars om man ska styra vilket program dem ska 

jobba i och vilka filer dem ska kunna få ut. Det måste ju typ vara redan vid, när beställaren 
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köper upp konsulterna. Kraven måste ju komma redan där. Det kan ju inte vi styra i efterhand 

liksom.  

Hur tycker du, eller tänker du LOD utnyttjas vid projekteringen?  

Och du menar du själva graderingen själv typ eller?  

Ja. 

Jag har ju aldrig märkt av att någon har det kravet liksom. Vi märker mer och mer, vi jobbar ju 

ganska stora projekt och ganska krångliga liksom såhär. Riktiga flumarkitekter som har hittat 

på häftiga grejer. Då är det ju oftast att det står 3D-krav, för att lyckas med ett sånt projekt så 

måste man jobba 3D för annars blir det för mycket fel. Men det är liksom den enda vi sett att 

det är 3D-krav men ingen säger vilken nivå. Då blir det ju fortfarande så att det finns en del 

som ligger på alldeles för låg nivå och sen då en del som tar fram alldeles för detaljerad nivå. 

Det finns liksom ingen styrning i vilken information som ska vart och liksom vilken nivå man 

ska ligga på. Så liksom just LOD-nivåerna eller så har vi aldrig sett.  

Tycker du andra aktörer i samma byggprojekt är medvetna om LOD?  

Jag tror nog generellt att väldigt få ens vet att det finns, kanske hört talas om det. Men jag tror 

inte många vet vad det innebär och framförallt inte vad dem olika nivåerna står liksom. Jag tror 

inte ens dem flesta företag själva vet vilken nivå dem ligger på.  

Ni har ingen BIM-samordnare som ni liksom samlar ihop allting med och har 

möte med alla aktörer och pratar ihop er om alla discipliner? 

Ja det brukar ju finnas lite BIM-samordning. Att någon har utsett en samordnare som tar in allas 

underlag och försöker få in det i samma modell. Men jag vet inte riktigt hur, det är oftast att när 

alla kommit igång och jobbat att då kommer samordnarna och kollar så att allt inte krockar och 

så. Men asså det är försent då att sätta krav vilken nivå, för att man kan ju inte komma och 

kräva i efterhand. För sätter man en för hög nivå så kanske den konsulten inte kan uppnå den 

nivån. Dem kanske inte ens har programvaror som kan nå till den nivån liksom och sådär. Det 

måste komma väldigt tidigt, att redan när man liksom skriver kontraktet att ja, till den konsulten 

ska det framgå vilken nivå det är. För dem måste ju kunna ta ställning till om man kan leverera 

den nivån eller inte.   
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Det ska vara mer uppspecat liksom? 

Ja, det hade varit en stor fördel om att beställaren redan har bra kunskaper om nivåer. Liksom 

för att då, vissa projekt kräver ju inte en hög nivå, vissa projekt kan ju va jättelåg nivå och man 

klarat det ändå. Vissa projekt kanske behöver ha en hög nivå och det blir ju alltid liksom att, 

det blir ju alltid den lägsta nivån som drar ner alla. Om alla förutom en ligger på en hög nivå så 

händer det att den drar ner nivån. Vissa projekt så kräver det ju att alla är på en hög 

detaljeringsnivå för att det ska bli bra liksom.  

Ja, och just det här att du nämner att det är en som jobbar på en lägre LOD-nivå, 

upplever du det som ett hinder? Blir det tidsineffektivt?  

Ja det blir ju väldigt mindre effektivt. Och det har ju även, asså det ökar ju risken att det blir 

fel. Det har ju vi märkt också i projekten att får vi 2D-underlag och så. Då blir det liksom, ja 

man måste vara väldigt duktig för att kunna förutse alla problem som blir liksom. Särskilt, låt 

säg om du får trappunderlag i 2D. Du måste kunna föreställa dig exakt hur trappan ser ut i 3D, 

fast du bara får 2D-underlag. Man måste förstå liksom vart kan det krocka med vår 

konstruktion. Det är väldigt svårt, liksom är du oerfaren så hittar du inte dem grejerna. Då 

kommer då va på bygget sen att när du ställer ner trappan så kommer väggen stå i vägen typ. 

Sen och just tidsmässigt blir ju den största grejen, låt säga elunderlag i 2D tar kanske en vecka 

att få in. Hade det varit i 3D så hade vi kanske, på en hyffsad nivå i 3D hade det tagit någon 

dag. Men hade det varit i 3D på en hög nivå, så att det är så pass bra att man bara kan plocka in 

den rakt i modellen, hade jag kunnat vara klar på fem minuter liksom. Så att det är väldigt stor 

skillnad liksom 

Vilken information är den mest kritiska när ni får in underlag från andra aktörer?  

Ja, asså vi vill ha allt underlag i 3D. För vi bygger vår modell helt och hållet i 3D. Vi blir oftast 

den som samordnar allas underlag, vi tar ju in allas underlag i vår modell. Vi ska ju kunna tända 

alla underlag i vår modell så kan vi se direkt var alla rör går, vart alla schakt och alla öppningar 

ska vara i 3D modellen liksom så. Så vi bara kan få med oss all information på samma sätt från 

alla liksom. 

Hur tror du er projekteringsfas kan effektiviseras med hjälp av LOD-nivåer? 

Det skulle kunna gå väldigt mycket fortare. Men då är det främst liksom dem som ligger väldigt 

lågt. Asså många gånger är det dem som skickar ut 2D underlag det kan man ju liksom verkligen 

tjäna massa tid. Får du det i 3D så är det liksom färdigt när du får det liksom. Men när du får 

det i 2D måste någon sitta mäta och räkna plushöjder och sådär. Så måste någon granska det 

för att det är så mycket som kan ha blivit fel. Så det finns ju mycket tid att spara. Sen är det ju 

med åt andra hållet med dem som skickar ut för mycket information som kan vara en arkitekt 

som skickar ut varenda möbel och allting. Då går det ju långsamt åt andra hållet. Det kan ju ta 

bara 10 minuter att öppna underlaget. Och när man jobbar så blir modellen så seg så du har 

svårt att ta dig framåt i modellen. Då blir det ju långsamt åt andra hållet. Det ska vara tydligt 

att när man skickar till beställaren då ska allt vara med. Men när man skickar till en konstruktör 

då ska det liksom finnas, ja dem ska ha vissa lager så att man vet detta ska vara till denna person 

och detta ska vara till denne sådär. Så det liksom specas upp hur mycket information som ska 

skickas. Så det inte är onödig information. För det segar ner modellerna och så det inte blir 

missförstånd, för det kan va att arkitekten ritar med alla lager och grejer som finns med liksom. 

Och då vet vi inte vad som är stommen. Och liksom det kan vara att dem ritat en vägg med 
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gipsskivor och då vet inte vi, det kan ju vara att det är en enda stor vägg. Och då vet inte vi vart 

våran ska hamna då liksom. Det ska vara liksom uppdelat så rätt information går till rätt person 

liksom. Det ska inte vara för mycket och inte för lite liksom. Så det hade ju dem nivåerna kunnat 

hjälpa till med.  

Skulle det kunna gå att skapa en dialog med beställaren? Det är ju han som ställer 

kravet på det här ju. Kan man ha någon slags dialog? För att underlätta.  

Det är ju svårt för oss konsulter, för vi kommer oftast in sent. Vi kommer ju kanske till och med 

in bland dem sista. Ofta när vi kommer in så har vi ju att arkitekten har gjort klart sitt, en 

huvudkonstruktör har gått igenom hela huset och fått till ett fungerande hus typ. Och ventilation 

och el har kanske redan börjat. Så vi kommer ju in väldigt sent. Så att det är svårt för oss att 

påverka. För det är nästan alltid olika beställare. Så det är inte att man kan säga till beställaren 

att nästa projekt gör vi såhär liksom. Det behövs kanske mer, ja vet inte. Utbildning till 

beställare. Eller att kanske entreprenörerna blir tuffare och att dem ställer högre krav. Och såna 

grejer liksom.  

Vilken LOD-nivå tror du ni hade haft mest nytta av? 

Vilken nivå vill vi ligga på liksom?  

Ja. 

Vi vill ju ligga så högt som det går. Jag vet ju inte vilken nivå vi kan ligga på liksom. 

Man kan ju säga att den absolut lägsta nivån är verkligen approximativt, en 

grovskiss. Den absolut högsta nivån är ju till förvaltning och så. Så någonstans i 

mitten skulle ni kanske va.  

Ja precis. Det hade säkert inte krävt högsta nivån för ett bra projekt liksom. Men ju mer 

detaljerat alla modellerar. Så man kan skala ner informationen, så man inte för all information. 

Och filtrerar upp det till olika personer så är det ändå fördel med ju mer noggrant det går liksom 

men.  

När ni gör en erfarenhetsåterföring, tar ni LOD i beaktning då?  

Det vet jag inte riktigt. Jag har aldrig varit iväg på en sån. Det blir ju när ni pratar med E och A 

sen. Dem har ju varit iväg på lite såna. Men generellt är det ganska dåligt med såna att det ens 

förekommer någon form av liksom att man går ihop och pratar om projekt liksom. Jag tror dem 

har varit på någon men, jag har inte varit iväg på en sån. Men det hade varit en bra grej att ta 

upp.  

 

Dem här skulle vi egentligen tagit i början. Hur länge har ni arbetat som 

konstruktör? 

 

Sju, åtta år.  
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Hur gammal är du?  

 

Ja du. Tjugoåtta.  
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Bilaga 4. Intervju 2 

 

INTERVJU 2 

Hur länge har du arbetat som konstruktör? 

Jag har arbetat i tre år och är inne på mitt fjärde. 

Hur gammal är du? 

Jag är tjugosex år gammal. 

Då börjar vi med första frågan, hur ser projektunderlagen ut som ni får in från 

andra aktörer? 

Det är lite olika men när vi bygger upp vår modell. Då är det från ett arkitektunderlag för det 

mesta och jag skulle säga att de ligger någonstans mellan LOD 200–300. Tidigt i projektet 

ligger de på LOD 200 och senare i projektet ligger de på LOD 300. Sen finns det andra aktörer 

som konstruerar trapp eller hissprojektörer, lite mer nischade projektörer. De ligger på LOD 

400 där de redovisar exakt hur det ska se ut.  

Vad tycker du är positivt och är negativt som de underlagen ni får in tycker du? 

Det positiva när man får något i LOD 400 där det visar exakt vilket gör att man inte behöver 

tänka så mycket det vill säga så länge man gör något som underlaget redovisar blir det ju rätt. 

Till exempel arkitektens underlag som är lite mer generell i början så får man tänka till lite 

själv. Exempel en vägg, vad är syftet med väggen. Man får nästan förutse hur deras modell 

kommer utvecklas. Man får ställa mycket frågor och det blir mycket diskussioner.  

Vad tycker du man skulle kunna göra för att underlätta för er, för hur 

projektunderlagen ser ut? 

En sak skulle kunna vara men det handlar kanske inte om LOD, men att vi kommer in tidigare 

i projekten och få lite mer att säga till om tidigt. Ofta så bygger arkitekten en modell som vi 

måste göra en massa ändringar i för att det skall fungera. Det är för att arkitekten inte vet riktigt 

vad vi behöver. Det är för arkitekten inte vet vad exakt vad vi behöver. Det är ett återkommande 

problem att vi kommer in lite försent och arkitekten får ta omtag och göra om mycket. 

Det kommer in lite här på andra följdfrågan, hur ni kan påverka 

projektunderlagen men då menar du att man får återkoppla till andra aktörer? 

Ja och man börjar samverka tidigt. 

Fråga två, hur tycker du LOD utnyttjas i projekteringen? 

Hur menar du med utnyttjas? 
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Till exempel vi säger att ni får in underlag från EL, utnyttjar de LOD sen när de 

projekterar eller arkitekten. Det kan sträcka sig hela vägen bak till entreprenören 

eller beställaren. Hur tycker du LOD ser ut i hela den här BIM-kedjan? 

Först och främst tror jag att vi olika aktörer inte är så medvetna, eller vi säger såhär det är inte 

så tydligt hur detaljerat ett underlag ska vara. Det finns inga tydliga uppgörelser i projekten hur 

detaljerat. Det kan vara så ibland måste man efterfråga mer information för man behöver mer 

information för att komma fram och kanske nästa projekt får man allt man behöver direkt. Det 

kanske också är en brist att det inte är en fråga som lyfts. Det finns ingen tydlig nivå som man 

ska uppnå. Sen också hur det utnyttjas tidigt i ett projekt, då kanske det räcker med LOD 200 

då entreprenören kanske skall beställa ingjutningsgods. Han kanske behöver en ungefärlig 

mängd, han kanske skall beställa en 2,5 km VP-rör. I det läget räcker LOD 200 för han ska bara 

få fram en mängd. Senare i projekteringen när vi skall börja göra tillverkningshandlingar 

behöver det vara exakt.  

Tror du andra aktörer är medvetna om LOD, som ni har arbetat med? 

Inte begreppet LOD, det tror jag inte. Det varierar ganska mycket. 

Du har inget exempel eller så som du kan komma på? 

I de flesta projekten är vi Prefab-konstruktörer och har hand om stommen sen finns det en 

huvudkonstruktör som har det övergripande ansvaret. En konflikt som blir ofta är vad vi 

ansvarar för och vad huvudkonstruktören ansvarar för. Det har ju med hur detaljerat underlaget 

är egentligen. Det är en sådan sak att huvudkonstruktören inte ger oss all information vi behöver 

utan förutsätter att vi ska ta fram det själva. Det är ett sådant exempel. Är man tydlig från början, 

det här är huvudkonstruktörens ansvar och detta är Prefab-konstruktörens ansvar. Om man är 

tydlig med det från början hade det underlättat. 

Just det här, du pratar om alla underlag från hiss, trapp och huvudkonstruktörer. 

Är det något som du tycker blir ett hinder eller tidineffektivitet eller så? 

Ja, det är ju liksom när ett underlag inte är detaljerat nog då måste man ställa massa frågor. 

Risken är när en aktör inte levererar ett detaljerat underlag är att de inte heller har tänkt på 

detaljerna som är avgörande. Ju mer detaljerat det är desto bättre är det. Får man ett underlag 

på LOD 200–300 blir det ofta utredning, man får bolla fram och tillbaka så man får upp det här 

till LOD 400 som vi faktiskt kan använda oss utav. Det är väl ett hinder. 

Detta har du kanske svarat på lite och snuddat på de andra följdfrågorna här men 

vilken information är det mest kritiska när ni får in underlag från andra aktörer? 

Det är allt som berör vår konstruktion, vi tar exempel ett underlag från trapp. Vi bryr oss inte 

så mycket om hur trappsteget ser ut eller räcket ser ut utan det som är intressant för oss är hur 

de vill fästa in sig i vår konstruktion. Det är lite grann så. 
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Fråga tre då, hur tycker du er projekteringsfas kan effektiviseras med hjälp av 

LOD-nivåer? 

Det är som jag nämnde tidigare, att man tidigt i projektet kommer överens om vilken nivå 

underlagen ska ha och aktörer emellan förklarar lite vad det får för konsekvenser när man får 

ett underlag med låg LOD-nivå och att vi behöver komma in tidigare in i projekten. Detta vilket 

gör det tydligt vad vi är i behov av för att få fram en fungerande stomme. 

Du är inne och pratar om att komma in tidigare i projektet, skulle det kunna gå 

att skapa en dialog med beställaren för att underlätta? 

Ja om det är en återkommande kund så går det att lyfta frågan men ofta så blir vi kontaktade av 

en entreprenör som säger vi behöver hjälp att konstruera en stomme och vi lämnar ett pris och 

får jobbet. När vi kommer in har projektet pågått en lite längre tid med arkitekt och beställare 

och de har tagit fram ett koncept. Då blir det ofta när vi kommer in och säger det här huset är 

inte stabilt, vi behöver fler betongväggar eller vad det nu kan vara. Då kommer beställaren och 

arkitekten tänka om och utreda allt en gång till och när det blir så är det inte mycket vi kan styra 

över men vi kan nämna för beställaren att vi vill komma in tidigare. 

Vilken LOD-nivå hade ni haft mest nytta av? 

Då är det LOD 400 för då är det inga konstigheter. 

När ni gör er erfarenhetsåterföring, tar ni det i beaktning då? 

Ja, jag var nyligen på att återföringsmöte på ett projekt vi hade och där lyfte vi brist på underlag, 

dels på att de kommer sent, slarvigt gjorda, att de är otydliga. Just elen i det projektet var ett 

stort problem för oss och tog mycket tid och mycket blev fel. Det är absolut något vi lyfter men 

sen just begreppet LOD är inte så ofta vi pratar i de termerna men problematiken finns. 

Det var de frågorna vi hade faktiskt och vi får tacka för intervjun. 

Tack själva! 
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Bilaga 5. Intervju 3 

INTERVJU 3 

Hur länge har du arbetat som konstruktör?  

Nu till sommaren om någon månad så är det tre år. 

Hur gammal är du?  

Tjugofem.  

Fråga ett då. Hur ser projektunderlagen ut som ni får in från andra aktörer?  

Det kan ju variera väldigt olika beroende på vem vi får det ifrån. I regel så är det ju K, 

ventilation, VS. Dem är väldigt duktiga på noggranna underlag. Oftast så får vi ju 3D-modeller 

och då är det exakt vart dem vill ha sina saker. Dem jobbar ju oftast i 3D också som vi gör. Om 

man kollar på A, dem jobbar ju också i 3D. Dem ritar gärna in saker som vi inte vill ha så det 

blir ganska rörigt. Dem absolut sämsta skulle jag säga är el, dem ritar inte ens i 3D utan dem 

sitter med sina 2D-ritningar fortfarande.  

Hur upplever du det? Hur dem här sämre och bättre informationsunderlagen ser 

ut?  

Asså, egentligen all information finns ju med i alla underlag. Det har ju bara att göra med hur 

enkelt det är att hitta det första gången du kollar på det. Om du har en 3D-modell så kan du ju 

se direkt. K har ju ibland och ibland inte exempelvis pågjutningen på en del ställen. Och det är 

ju vi lite mer intresserade av typ när vi lägger på plattstål och sånt där på håldäck. Vi vill ju veta 

om dem täcks av betong eller inte. Men ja, övergripande så är det väldigt enkelt att hitta i K 

annars. Om det är såna saker du vill hitta är det oftast deras detaljer du får gå in och kolla på. 

Och då kan ju du, jag har ju en sån här i. Visar listan*. Då är det ju en sådan jättelista med alla 

deras PDF, så där är ju tvåhundra PDF eller någonting som man får scrolla igenom för att hitta 

rätt detalj. Och jag vet ju inte vilka namn dem har på sina ritningar. Så det är ju lite tidskrävande 

om inte annat.  

Vad skulle man kunna göra för att underlätta detta då?  

Det är ju att ha allting i modellerna. När man gör en IFC exempelvis som vi ofta får. Så kan vi 

få den i olika lager. Nu är jag inte helt hundra om man kan namnge dem. Så man vet vad allting 

är. Så då kan man ju bara tända modellen och bara ja men det här är ju pågjutningar och det här 

är ju bjälklag och det här är en pelare. Och så vidare och så vidare. Då hoppar man ju över det 

här steget att gå över massa olika dokument. För då behöver man gå tillbaka och kolla någonting 

kan lätt missa någonting. Så det är bättre att ha allt på ett ställe.  
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Skulle ni kunna påverka hur projektunderlagen ser ut? Och hur då?  

Du menar dem som kommer in till oss?  

Ja, precis.  

Jag tror inte vi kan påverka mer än att vi kan be om typ, våra kunder kan ha högre standard på 

underlag och att dem i sin tur förhandlar upp det att Kynningsrud och Strängbetong och dem 

här. Och så är vi ju konsulter till dem och dem ingår ju i projektet till större del. Det är ju dem 

som förhandlar med huvudentreprenören exempelvis. För att dem gör en viss del av den totala 

byggnaden. Så kommer vi i tredje hand då. Så det är ju dem som gör kraven på förhandlingen 

tror jag. 

Hur utnyttjas LOD vid projekteringen?  

Hur det utnyttjas? Ja det är ju att se hur olika aktörers underlag ser ut tillsammans skulle jag 

tro. Alltså så allt passar. Så dem inte vill ha hål på samma ställe, och ventilation och elektriker 

inte vill ha saker på samma ställe. Och sådana saker, så man får en helhet på det.  

Har det varit så i alla projekt? Finns det något projekt som stuckit ut lite?  

Du tänker att vi jobbat på ett annat sätt eller?  

Ja.  

Nej, eller alla dem projekten jag jobbat i har det varit likadant egentligen. Det var ett projekt 

där jag gjorde ett garage, då fick jag bara en DWG-plan av konsulten. Men där var det inte så 

mycket heller. Det är nog det enda projektet där jag inte fått en 3D-modell. Men där funkade 

det ju.  

Tror du att andra aktörer är medvetna om LOD?  

Det beror nog på lite vilka du frågar. Asså arkitekten visserligen, är intresserade av det. Men 

dem är intresserade av en annan anledning tror jag. Dem är liksom mer intresserade av vilka 

ytmaterial som ska synas på olika ställen, mer visuellt hur olika saker ser ut. Vi är mer 

intresserade av småskruvar på olika ställen för att se om vi får plats istället.  

Att ni tänker så olika, skapar det ett hinder eller blir det tidsineffektivt? 

Jag tror det blir ineffektivt. I och med att dem kanske tar med saker som vi inte är intresserade 

och vi tar med saker som dem inte är intresserade av. Så det går ju åt båda hållen. Så filerna, 

som om man ska med allting till alla så blir filerna större så tar det längre tid om man ska flytta 

runt dem och få in dem i modellen med.  
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Vilken är det mest kritiska för er? Vad behöver ni?  

Absolut kritiska?  

Ja 

Det är ju placeringar av stommen, så att den blir rätt. Dimensioner typ som tjocklekar och hur 

grova pelare ska vara.  

Hur tycker du er projekteringsfas kan effektiviseras med hjälp av LOD-nivåer? 

Att vi bara får ett underlag. Det kommer ju inte funka i och med att alla aktörer är specialister 

på olika saker. Så man får ju flera olika underlag på grund av det. Men hade man kunnat få allt 

i ett och samma underlag hade det varit jättesmidigt.  

Och alla i det underlaget ska ha samma LOD-nivå då?  

Ja.  

Skulle det kunna gå att skapa en dialog tidigare i projektet med en beställare för 

att kunna använda sig av en sån här metod?  

Det hade säkert gått, men frågan är om dem tänker så långt fram i projektet när dem är så långt 

fram i fasen. Dem kanske inte tänker på projekteringstimmarna i så sett. Dem får ju oftast bara 

ett pris eller ja en budget från konsult eller liknande. Så utgår man från det, dem är mer 

intresserade av vad det kostar.  

Det här har du redan varit inne på lite, men vilken LOD-nivå tror du ni hade haft 

mest nytta av?  

Jag vet exakt inte vad gränserna går. 

Men om vi säger såhär, vad behöver ni för att kunna göra ert arbete?  

Vi säger om vi ska se om det sitter en bultkoppling någonstans. Då är inte jag intresserad av att 

se att det är en stjärna eller en torx eller så. Jag vill bara se geometrin på den, hur stor den är. 

Jag vill se att den är en M20 eller någonting. Hur många brickor och sånt där. Mer än så behövs 

ju inte. Det behöver ju inte vara fint eller, det ska bara vara tydligt att se skillnad på olika saker. 
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När ni gör er erfarenhetsåterföring tar ni LOD i beaktning då?  

Hur tänker du då?  

Vi säger att ni är färdiga med ert arbete. Och ni har återträff.  

Internt då eller?  

Ja både internt och externt, vad ni tar med er från det här. Har ni då tagit upp 

LOD, eller något tankesätt att man kunnat använda LOD?  

Ja asså internt, har vi egentligen pratat med varandra hur dåliga underlag vi får in haha. Men vi 

har haft några möten så om det, det tror jag inte. För vi i regel ligger väl ganska högt skulle jag 

tro.  

Men ni har ingen kontakt med andra eller så som varit med i samma bygge?  

Nej inte så mycket. Det är ju mest, dem som köper upp oss som vi får information ifrån. Hur 

noggrant vi har gjort projektet. Om allting passat så är ju dem jätteglada, såna saker skriver dem 

gärna.   

 

 

 

  



Bilagor 

55 

Bilaga 6. Intervju 4 

 

INTERVJU 4 

Hur länge har du arbetat som konstruktör?  

Då ska vi se, nitton år. 

Hur gammal är du?  

Femtiotre. Eller femtiotvå egentligen, fyller femtiotre snart. 

Vi börjar med fråga ett här då. Hur ser projektunderlagen ut som ni får in från 

andra aktörer?  

Ja just det. Det är ju väldigt olika det där. Det är ju alltid att man får samma sak men i stora 

Prefab projekt som vi jobbar mycket med då. Då är det egentligen, ja arkitekten är ju klar. Det 

är det högsta, ja det är inte som det är byggt kanske men fyra i alla fall då. Ifrån arkitekten, det 

är mer detaljer och hur allt ser ut exakt liksom. I ett Prefab projekt då ska vi försöka göra en 

stomme som passar till det där sen. Då är det väldigt detaljerat från början. I alla fall från 

arkitekten då. Men sen kan det även finnas en K-modell då någon huvud-K har gjort grunden 

kanske och tittat på något exempel på en stomme till exempel. Och det är det bara etthundra 

eller tvåhundra kanske på den. Då är det bara liksom storlekar på balk och tjocklekar på väggar. 

Men det är inga detaljer alls. Så det är svårt att svara på, det är aldrig likadant. Det är lite olika 

beroende på hur långt gånget projektet är.  

Jag förstår, hur upplever du dem olika…den stora variationen av 

projektunderlagen då?  

Ja men det beror lite på vår uppgift med också. Om kunden ska ha liksom komplett hur det ska 

se ut då och det är arkitekten som styr helt och hållet. Då vill man ju att någon som huvud-K 

har gjort mer innan vi kommer in. Men ibland kommer vi in rätt tidigt så vi får bestämma 

geometrier och grejer. Och då är det rätt bra om arkitekterna inte kommer för långt heller, för 

då blir det mycket ändringar för han också. För vår del är det bäst om det bara är etthundra, 

tvåhundra lite schematiskt när det börjar liksom. För då får vi vara med och bestämma mer hur 

det ska se ut då.  

Ja precis, när allting inte liksom… 

Nej man blir så styrd då. Utan då får vi bestämma, nej här måste vi ha en sådan pelare i väggen 

och här kan vi ha mindre och storlekar på balkar och pelare då så det inte blir så låst va. 

Då kommer vi in lite på nästa följdfråga här, vad som är positivt och negativt.  

Ja just det, vi halka in direkt på det där ja. Om det fungerar så är ju egentligen ju högre det är 

på underlagen vi får så är det ju bra om det fungerar. Så att det funkar med dem geometrier dem 

har antagit liksom. Då kan man bara rita in det och fixa, så allt sitter ihop och det ser bra ut. 

Och att vi klarar dem geometrierna utan att vi krånglar för mycket med för mycket armering 

och sådana grejer då. Utan att behöva gå upp i dimension då. Då är ju det att föredra för vår del 

då. Det går ju mycket snabbare om man kan titta direkt hur det ser ut liksom.  
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Det blir lite som en successiv arbetsprocess, lite steg för steg?  

Ja, det är det egentligen alltid. När vi drar upp en grovmodell, då är vi mycket i Jönköping och 

tittat hur han gör när han gör en grovmodell. Och den tycker ju jag, den är ju trehundra minst. 

Det är det enklaste vi gör liksom. Det är mycket grejer som redan är kontrollerat och löst liksom, 

när vi gör en grovmodell snabbt.  

Vad skulle man då kunna göra för att underlätta för er med dem här 

projektunderlagen? Vad kan ni göra för att påverka dem?  

Ja du. Det var en bra fråga haha. Nej jag vet i tusan men som jag sa förut. Är det en bra modell 

och det blir kontrollerat ordentligt innan vi kommer in och ska göra Prefab projekt, det är det 

jag pratar mest om för det är det vi jobbar mest med. Då är det ju bra om det är fyrahundra när 

man får underlaget liksom. Om det fungerar är det att föredra för då vet vi exakt vad vi har att 

förhålla oss till. Då behöver man inte fundera någonting alls. Och sedan om man är för tidig 

med det, kommer in i det här första skedet och ska göra den här grovmodellen. Och får göra 

eget, då är det ju mycket samarbete med arkitekt med frågor fram och tillbaka. Kan vi göra så? 

Kan vi göra så? Hur stort ska det här vara? Det här hålet, kan vi flytta det hit? Kan vi flytta det 

dit? När man är med i ett sånt tidigt systemhandlingsskede liksom då är det mycket mer bollande 

fram och tillbaka. Både med arkitekter och installatörer och hur det kan se ut liksom.  

Då kommer vi in på nästa följdfråga här igen, vi tänkte fråga hur ni kan påverka 

detta men då blir det lite som. Ju tidigare ni kommer in i processen ju mer kan ni 

påverka?  

Ja så är det ju. När vi får vara med i ett systemhandlingsskede kan vi påverka liksom att nej här 

kan vi inte ta såna hål och här kan fläktaggregatet stå liksom. Då kan vi påverka mycket mer. 

Då gäller det att arkitekten är då med såklart. 

Ja precis, fråga två då. Hur utnyttjas LOD vi projekteringen?  

Ja, det har vi väl inte varit inblandade så jättemycket i hittills faktiskt men S som är våran stora 

leverantör har vi börjat med lite grann. Att alla ska vara på LOD 100 innan vi börjar på LOD 

200 så att alla är med på banan hela vägen liksom. Och det tycker jag verkar vara väldigt vettigt. 

Men jag har inte varit med i något projekt som har fungerat ännu men. Så det skulle vara mycket 

bättre. Så inte någon springer före och är framme på fyrahundra när dem andra är kvar på hundra 

liksom för då kommer ju bekymren sen. Så det är ju jättebra om installatörer och allihopa kan 

vara med redan från LOD 100 och tala om vad dem ska in med för grejer. Men det är tyvärr en 

drömvärld, för dem vet ju aldrig vad det blir för grejer. Dem har en tendens att alltid växa med 

tiden alltså. Aldrig att ett luftrör blir mindre, utan dem blir större alltid än vad dem trodde från 

början då. Ett aggregat väger helt plötsligt tre gånger så mycket som det gjorde ifrån början och 

dem har lite svårt att tala om vad dem behöver från början. Men det vore ju drömvärlden att 

även dem var med på hundra och talade om hur stora hål dem behövde ha och hur stora kanaler 

det behöver bli liksom.  

Tror du dem här andra aktörerna är medvetna om LOD när dem projekterar?  

Nej. Det tror jag inte, i alla fall inte installatörer och sånt. Det tror jag inte. Inte vad jag har sett 

i alla fall utan det är ju sista sekunden då, sen blir det bygghandling direkt när dem jobbar. När 

elinstallatören hoppar in till exempel, dem kanske gör enkla skisser men ingen 3D-modell i alla 
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fall. Utan när dem kommer in drar dem elen exakt där den ska vara och sätter dosan där den ska 

vara i ett färdigt hus liksom.  

Upplever du att projektunderlagen som kommer in skapar ett hinder eller är 

tidsineffektivt? Du pratade lite om det här med arkitekter innan att dem kanske 

har för mycket i sina modeller och att det blir väldigt mycket fram och tillbaka.  

Mm, vad tänkte du på då att?  

Vi var ju inne på en fråga här, vad skulle man kunna göra för att underlätta?  

Ja just det. 

Så kom vi in lite på arkitekterna där. Att ibland så kunde det bli lite hackigt, att 

ni måste ändra och kontakta arkitekt hela tiden. Upplever du det då som ett hinder 

eller tidineffektivt? Finns det fler exempel du kan komma på som skapar problem?  

Ja. Jag känner att det är en stor fördel om alla är med på samma nivå liksom. Men oftast är det 

ju arkitekten ligger så långt före och vi ligger någonstans emellan och så kommer installatörerna 

långt efteråt. Ofta är det så. En så enkel sak som en hiss, köper man inte förrän huset är klart. 

Och den ställer till elände varje gång och liksom geometrier på dörröppningar, hur den ska se 

ut i anslutning mellan bjälklag och hissdörr och grejer. För den hissen köps upp när huset är 

färdigbyggt då. Då har dem byggt som hissen såg ut förra gången, men det gör den inte nu. Det 

vanligaste felet med en Prefab byggnad är att hissen inte passar i det schaktet som är byggt ifrån 

början. Så dem köper inte upp den förrän det är försent.  

Och det är lite så med installatörer, dem är aldrig för tidiga in i något projekt. Utan dem kommer 

alltid in för sent. Och det är väl att beställaren tror att han sparar pengar då kanske, jag vet inte. 

Får man in dem från början kanske dem lägger för mycket tid så det blir för dyrt, men jag tror 

nog att dem tjänar på det i slutändan att det blir en bättre byggnad och att allt är på rätt plats 

från början liksom. För det blir mycket håltagning efteråt när dem kommer sent. Många hus, vi 

får håltagningsunderlag ännu för hus som var byggda för tre år sen och ska ta hål för 

installatörerna kommer med sina grejer. Och det huset var vi klara med för tre år sedan och 

montage var klart för två år sen. Men det är fortfarande inte inflyttad då. Dem håller på och 

borrar och mixtrar och ska ta hål överallt. Och det är ju inbillar jag mig om att det blir dyrt för 

slutkunden i alla fall. Det är mycket lättare att ta ett hål i fabriken än att göra det innan man 

gjuter. Att stå och borra på plats krävs det stora maskiner för betong och grejer då.  

Har det varit något som skapar problem för er när ni projekterar? Som ligger på 

en lägre nivå, ja men som installationer.  

Ja vad ska man säga. Ofta är det att installatörerna inte är med från början så har arkitekten trott 

att det var okej så han har gjort på ett visst sätt och så har vi flyttat den. Sen efteråt så går det 

inte liksom. Vi måste in med dem här grejerna där. Det är som jag sa innan att det är ju bra om 

alla får vara med från början. Att göra en enkel modell först för att se hur det ska se ut på lägsta 

nivån liksom och så följas åt. Innan man går vidare till nästa nivå så ska alla andra vara med på 

första nivån liksom. Och så vill ju S ha det i alla fall. Jag var på en utbildning där vi pratade 

just om det här att det var jätteviktigt att innan vi hoppade på LOD 300 så skulle alla vara klara 

med LOD 200 liksom. Sen hoppar man till nästa och till nästa då. Det tror jag kommer bli bättre 

om alla är med på samma nivå liksom. Absolut.  
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Vilken är information är den mest kritiska som ni får in från andra aktörer?  

Ja, vad tänker du på då?  

Jag tänker ur ett LOD-perspektiv, vi säger lite geometrier, storlekar, kostnader 

som exempel. Om man specar upp dem olika nivåerna så finns det ju lite olika 

liksom vad dem olika nivåerna är specifika för. Den ena är väldigt noggrann till 

geometri, medan den andra är exakt till geometri och där kommer kanske en 

kostnadsdimension in med. För en konstruktör vad är kritiskt? Vad behöver man?  

Det är ju egentligen bara geometri tycker jag i min värld. Det är egentligen geometrin vi lämnar 

pris på. Hur ser det ut. Och sen kan vi ju vara med och styra kanske att om vi får göra såhär blir 

det billigare för slutkunden liksom. Men det är ju ofta relaterat till geometrier då. Att är det 

enormt smala pelare till exempel blir det enormt med armering för att klara av det. För vi bara 

göra större pelare kan man dra ner armeringsmängden och betong är ju billigare än armering. 

Så sådana där enkla grejer då. Kan vi kan med och styra det och få en decimeter större pelare 

försvinner det ju ett ton järn i varje pelare liksom. Så att det kan vara med och styra lite grann 

då. Men det är ju geometrin som styr då.  

Fråga tre här då, hur tycker er projekteringsfas kan effektiviseras med hjälp av 

LOD?  

Ja, ja men det är väl det att vi ska vara på samma nivå allihopa.  

Ja du har varit inne på det lite här ja.  

Ja då blir det ju väldigt mycket enklare för allihopa så att alla är på samma nivå. När vi är på 

tidiga projekteringsmöten och grejer då pratar ju vi liksom om geometrier, pelare och vart ska 

dem stå balkar och grejer. Men då håller arkitekten på med sina fönsterkantsutformningar och 

sådana där grejer då. Nån installatör pratar om vad man ska in med 16 ampere i ledningarna 

liksom. Det är helt oväsentligt i det skedet liksom haha.  

Går det att föra en dialog med beställaren just för att underlätta?  

Nja, det är nog inget jag varit med och gjort någon gång. Men kommer man i ett tidigt skede 

skulle det nog kunna funka absolut. Det är ingen dum idé. Att alla är på samma nivå liksom. 

Absolut. Men ofta när vi kommer in är bygglovet klart. Så får vi rätta oss efter det. I stora Prefab 

projekt är det så i alla fall. Men annars i mindre projekt när man ska ha en hall, femtusen kvadrat 

så får vi göra vad vi vill lite för det är ingen arkitekt inblandad i det. Då gör vi 

bygglovshandlingar och så liksom. Då är det bara vi så då behöver ju vi inte ha in något annat 

heller.  

När ni gör er erfarenhetsåterföring, tar ni LOD i beaktning då?  

Nej det har vi väl aldrig gjort. Direkt så. Vi har inte pratat som mycket om detta förut. Det är 

faktiskt bara senaste året som det här kom upp. Som vi har diskuterat det här i prefab-världen i 

alla fall. I alla projekt som jag har varit inblandad i så har det inte varit någon som pratat om 

det här LOD. Inte annat än vad vi kan leverera. Och vi levererar ju egentligen LOD 500 ifrån 

första början. Vi har ju med allt i modellen. I alla fall allt som kunden vill ha, och vill betala 

för. Vi kan ju lägga i tid och grejer om dem vill. När det ska monteras, när det ska tillverkas 
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och allt sånt. Och vår modell är ju tänkt att det är så det ska byggas i alla fall. Även om det inte 

är nybyggt så för att det är något annat som kommer in kanske som blir ändrat men egentligen 

har vi ju allt med.  
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Bilaga 7. Intervju 5 

 

INTERVJU 5 

Hur länge har du arbetat som konstruktör?  

Jag har jobbat i fyra år lite drygt.  

Hur gammal är du? 

Tjugoåtta. 

Då börjar vi med första frågan här, hur projektunderlagen ut som ni få in? 

Det är väldigt varierat måste jag säga. En del är ju riktigt bra, medans andra är sämre. Man vill 

ju ha allt i 3D, låt mig säga vi som jobbar i Tekla vill ju ha allt i 3D egentligen. Men som det är 

nu är det nog ungefär 50% 2D- och 50% 3D-underlag. 

En följdfråga här, vad som är positivt och vad som är negativt med dessa 

underlagen? Men då tycker du det positiva är 3D-underlag och det som är mindre 

bra är 2D-underlag då?  

Det bästa med att jobba i Tekla är ”what you see is what you get” liksom. Allt är ju där, ändrar 

man något i modellen ändras det även automatiskt på ritningarna det berör. Jag fick faktiskt 

elunderlag i 3D för första gången i höstas. Det var perfekt, problem som inte syns i vanliga 2D 

elunderlag med så kallade ”elnycklar” löstes innan vi började arbeta med underlagen.  

Trappunderlag är också väldigt varierat, får man de i 3D är det perfekt att jobba med. Man ser 

ju vad som händer på ett helt annat sätt mot när de kommer i 2D. 

Vad tror du man skulle kunna göra för att underlätta för er?  

Det är som sagt att jobba i 3D. Om alla kunde jobba i 3D skulle det bli så mycket enklare. 

Problemet är väl att många kört på sitt sätt så länge så det blir liksom svårt att bara byta 

inriktning. Det är ganska stor skillnad att sitta och AutoCad och sitta i Tekla. Det är nog det 

som skrämmer dem tror jag. För att underlätta är väl att informera dem hur Tekla fungerar. Jag 

tycker att det borde vara krav att allt ska vara i 3D snart.  

Finns det något mer sätt ni kan påverka underlagen?  

Jag vet inte riktigt vad man skulle kunna göra. Det är väl att ställa krav på dem underlagen man 

får i tidigt skede. Att såhär ska det se ut annars kan vi inte jobba med det här.  

Då går vi vidare på nästa fråga, hur utnyttjas LOD vid projekteringen?  

Jag har förstått att det är Level Of Detail? Eller hur? Så läste jag någonting att det fanns fem 

olika nivåer på den.  

Det är lite olika beroende på var man kollar. Från början har det funnits fem 

nivåer. Nu har man lagt till ytterligare en nivå här.  



Bilagor 

61 

Okej, för jag vet inte riktigt vilken nivå vi ligger på, men jag tror vi ligger ganska högt. Du har 

nog lite bättre koll på det. Vet du vilken nivå vi ligger på eller?  

Det har varit lite olika beroende på vem man frågar men trehundra, fyrahundra 

skulle jag tro.  

När vi ritar själva stommen i projekten, då ritar vi verkligen allt som hör till stommen. Minsta 

lilla bult, pallning, svetsplåtar, el och all armering. Vi ritar till och med fasadmönster i 3D. Allt 

som berör oss har vi med egentligen.  

Ja man ska ju kanske inte ha för mycket heller, mer det som är nödvändigt? För 

att sedan komma vidare till nästa aktör i processen och det blir väl tillverkarna 

då?  

Ja precis, vi som ritar stommen och ibland grunden ska självklart modellera allt som berör detta, 

men det finns ju ingen anledning för oss att modellera ventilationsrören tex, mer än 

genomföringarna dessa kräver. De andra parterna i projekten har ju sina underlag som vi får 

granska i vår modell. 

Tror du andra aktörer är medvetna om LOD?  

Jag tror inte att alla aktörer är medvetna om fördelarna med en hög LOD nivå, både i 

projekteringen och på bygget. 

Just det här att det är ändringar hit och dit. Skapar det ett hinder då?  

Ja allt tar ju längre tid, en liten ändring har ofta stora konsekvenser. 

Vilken information är det mest kritiska när ni får in underlag från andra aktörer? 

Vad är det ni behöver?  

Ja, det mest kritiska är väl all geometri. Väggar, bjälklag och all håltagning och sådant. Så 

lastförutsättningarna i huset inte ändras. Det bästa är väl om geometrin kan vara spikad helt 

enkelt.  

Fråga tre då, hur tror du er projekteringsfas kan effektiviseras med hjälp av LOD-

nivåer?  

Det är ju alla frågor som blir fram och tillbaka när det inte är hög nivå. All mejl och skit som 

blir. När man får bra underlag blir det mindre mejl och mindre frågor helt enkelt. Dessutom är 

det lätt att skapa listor på tex ingjutningsgods och montagegods som kan användas både i 

fabriken och på bygget.  
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Skulle det kunna gå och skapa en dialog med beställaren för att underlätta det 

här eller vad tror du? 

Tyvärr så har vi som inhyrda konsulter inte så mycket att säga till om när det kommer till detta... 

Det vi kan göra i varje projekt är försöka få så bra underlag som möjligt. Det handlar om att 

sprida information så folk lär sig arbeta i 3D. Det stora problemet är väl att många jobbar kvar 

i det gamla helt enkelt.  

Den här frågan har du varit inne på lite innan, men vilken LOD-nivå tror du ni 

hade haft mest nytta av?  

Det är så hög som möjligt såklart. Och det tror jag att alla parter skulle tjäna på i slutändan. 

När ni gör er erfarenhetsåterföring, tar ni LOD i beaktning då? 

När vi typ stämmer av hur projektet har gått eller vadå? 

Ja, man träffar personer som varit med i samma bygge och diskuterar hur det har 

gått. Men det kan både vara internt och externt.  

Jo men det tycker jag. När jag började på Structor var vi inte lika detaljerade som vi är idag. Vi 

har sett fördelarna med en hög LOD. Om allt montagegods ritas in såsom pallning så kommer 

den synas i vår 3D modell vi skickar ut för granskning. Dessutom blir det enklare att beräkna 

mängder då vi kan skapa rapporter på allt som finns modellerat. 

Kan du definiera begreppet pallning?  

När man bygger i prefabricerade hus har man pallning mellan elementen för toleransernas skull. 

Mellan betongelement har vi oftast pallning av minerit, monterar man stål är det oftast 

pallningsbrickor av stål. 
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Bilaga 8. Intervju 6 

 

INTERVJU 6 

Hur länge har du arbetat som konstruktör? 

Jag har arbetat ungefär i två år. 

Hur gammal är du? 

Jag är tjugofem år gammal. 

Fråga ett, hur ser projektunderlagen ut som ni får in från andra aktörer? 

Det varierar lite, ibland får vi IFC som är en 3D-modell. Ibland får vi DWG-underlag. Det bästa 

är att få 3D-underlag. 

Hur upplever du de olika IFC och DWG, hur de är? Vad är det som är bra med IFC, vad som 

är bra med DWG? 

I en IFC kan man se mer tydligt när något inte är rätt eftersom man har en modell där man kan 

rotera och snurra i. Det är lättare att upptäcka kollisioner och så vidare. I DWG är det bara ett 

plan eller en elevation eller liknande och då är det svårare att se sådant. 

Just det här med att ni får in olika underlag från olika aktörer, finns det något ni kan göra för 

att göra det enklare för er? 

Som vi kan göra eller hur tänker du? 

Kan ni ta kontakt med dem och säga det här vill vi ha. Kan ni påverka det på något sätt? 

Ja, vi kanske kan i tidigt projekt säga att alla underlag skall vara i 3D exempel. Det är en sådan 

sak men ibland kan det vara att det finns underlag klara och då blir det som det blir men alltid 

3D om det finns möjlighet? 

Hur tycker LOD utnyttjas i projekteringen? 

Jag tycker egentligen inte man pratar om just LOD, det är väll underlagsnivån skall ju vara 

LOD 400. Exempel om vi får ett EL-underlag då är det där den dosan skall sitta då sätter vi den 

där i vår modell så det blir exakt. 

Tror du andra aktörer är medvetna om LOD enligt dig? 

Nja det tror jag inte, jag har inte hört någon annan prata om det sen tidigare. 

Upplever du det som ett hinder eller tidsineffektivt? 

Att LOD inte används tänker du då? 

Ja precis, från de underlag ni får in. 
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Det skulle kunna vara såhär att vi får arkitektunderlag då får vi allt som en arkitekt har ritat 

även allt som vi inte har nytta av, det kan vara allt ni kan tänka er som soffgrupp och så vidare 

vilket gör att vår dator blir långsammare med det underlaget då det är mer saker i underlaget än 

vad vi behöver ha. 

Vilken information är mest nödvändig när ni får in underlag från andra aktörer? 

Vi är intresserade av geometrin från exempel arkitekten. Vad väggen startar och slutar, hur 

tjock väggen är, hur hög väggen skall vara men vi behöver inte veta allt som arkitekten gör det 

kan vara en sådan sak. 

Har du något mer konkret exempel från någon annan aktör också? 

Jag kan tycka EL-underlagen är sämst då det oftast är DWG på det så jag tycker EL skall 

använda detta mest då de skicka ofta dåliga underlag, inte alltid men ibland. 

Hur tycker du er projekteringsfas kan bli mer effektiv med hjälp av LOD-nivåer? 

Det är nog det att alla aktörer som skickar ett underlag att de bara ta med det nödvändigaste så 

vi kan snabba på hur vi kan hantera en sådan modell, för till exempel är en arkitektmodell är 

väldigt tung. Det kan vara en sak men jag vet inte om det blir en LOD eller inte men man 

behöver inte ta med allt i ett underlag så ifall man kan filtrera litegrann där. Det kanske är en 

sak där. 

Skulle man kunna skapa en dialog i projekteringsskedet med beställaren eller den som ger er 

jobbet för att underlätta för er? 

Det tror jag absolut om det är något man kommer fram tidigt i projektet exempel arkitekten tar 

fram något till oss vill vi bara veta det som påverkar oss. Samma med rör, ventilation allting 

sådant här. Vi behöver bara veta vad som går i våra väggar eller liknande. 

När ni gör er erfarenhetsåterföring, tänker ni då på LOD? Tar ni den i beaktning? 

Hur menar du? 

Vi säger att när projekt är färdigt exempel då brukar man träffas internt och externt och kanske 

pratar om vad som gick bra och mindre bra och ta med erfarenhet till nästa bygge. Pratar man 

då om LOD-nivåer om de hade kunnat bli bättre om du förstår? 

Nej det kan jag inte påstå, snarare att något underlag var bristfälligt och det medförde risk i 

hur resultatet kanske blev eller liknande. Just LOD är inget som tas upp men kanske blir 

vanligare i framtiden.  
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Bilaga 9. Intervju 7 

 

INTERVJU 7 

 
Hur länge har du arbetat som handläggare? 

Drygt 5 år på Structor. 

Hur gammal är du?  

Jag är 38 år. 

Hur ser projektunderlagen ut som ni får in från andra aktörer? 

Eftersom vi arbetar i många projekt och vi har många olika beställare beroende på vilket jobb 

man jobbar i så blir de att man jobbar med många olika typer av arkitekter, konstruktörer, 

projektörer, VVS och EL. Beroende på hur duktiga de är så varierar nivån på LOD på vem det 

är som har gjort underlagen. Vissa använder inte LOD alls utan ritar i 2D vilket gör att man inte 

får ut så mycket från deras modeller och vissa använder LOD betydligt mer. 

Hur upplevs detta hur det varierar i de olika nivåerna? 

Om man tar en arkitekt, oftast finns det enbart informationen om konstruktionsdelar i 

arkitektens underlag om man går in IFC modellen. Ju mer komplex gestaltningen blir av 

byggnaden tycker jag att det ska krävas större krav på LOD redan från beställarhållet. Men det 

känns som att byggbranschen är en konservativ bransch och kunskapen hos beställaren kanske 

inte är så hög och vet inte exakt vilken styrka det finns i LOD. Om man arbetar mycket med 

detaljeringsnivån för en arkitekt så blir kostnaden högre för dem. Men om arkitekten skulle 

lägga mer tid på sin modell, vilken kulör den här fasaden har, om det är tegel eller om allt är 

modellerat, raster, vilken bränning färgen har och diverse istället för PDF-skisser som det oftast 

är. Då behöver vi inte lägga mycket tid på det och gör som arkitekten har gjort. Det är arkitekten 

som har koll på indelning fönster, tegelraster osv. 

Det är mycket visuellt ni arbetar med? 

Ja, det blir det ju extremt hög nivå. Det ligger ju på nanometern på den tegelstenen. Om 

arkitekten hade lagt mer ner tid på sin projektering i 3D så skulle vårt arbete effektiviseras 

extremt mycket och slippa ha så mycket samordning med arkitekten och få raster godkänt. Det 

är arkitektens ansvar för gestaltningen men på något sätt läggs det ansvaret hos oss nu bara för 

att antingen finns inte kunskapen hos arkitekten annars finns inte just den kunskapen i de 

programmen som de använder. De kanske slänger upp en fasad i 2D som elevation. Men det 

jobbiga med det är att de underlagen kanske inte samordnade med ventilation som kanske ska 

ha en trumma mot fasaden då syns inte det. Det är varierar på vilken beställare, kunskapen hos 

övriga aktörer. 

Kan ni påverka hur ni får in underlagen på något sätt? 

Det är ganska svårt, det vi kan göra är vi kanske få en REVIT-modell, den vill vi inte ha så kan 

vi be om en IFC-modell istället. Men informationen från REVIT-modellen och IFC-modellen 

är oftast liknande utan är hur har de modellerat i deras program. Vi kommer inte in i sådant 
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tidigt skede. I början finns det bara en beställare och arkitekt som sitter och spawnar, tar fram 

ritningar till bygglov. Möjligtvis finns det en allmänkonstruktör inblandad men vi som arbetar 

med mycket Prefab vi kommer in betydligt senare skede och då är dessa krav redan definierade. 

Hur utnyttjas LOD vid projekteringen? 

Om man vi bara tittar på vår del så tycker jag vi nyttjar LOD till max. Varenda liten del som vi 

modellerar i vår modell och alla nödvändiga attribut för att informationen skall finnas i 

modellen och man skall kunna hämta den informationen direkt från modell eller ritning eller en 

lista. Om montörerna på bygget som har vår modell kan öppna upp den med Tekla BIMsight, 

gå in och titta själva, vilken höjd denna pelare skall ha, hur mycket väger denna vägg, hur 

mycket el finns in den här väggen. De kan gå in och kollar allt. Om de har den möjligheten så 

underlättar det deras arbete och så behöver de inte ringa och störa oss. 

Tror du andra aktörer är medvetna om LOD? 

Om man ser på EL så känns de som de har kommit kortast i det här för vi får i princip aldrig en 

3D-modell utan arbetar i planer med bubblor och siffror som hänvisar till en EL nyckel som vi 

får lägga in och tolka och där blir det mycket samordning och det är viktigt att det blir rätt 

annars får vi betala. Vi får mycket ansvar på oss ju mindre LOD som används. 

Detta anses som ett hinder och tidsineffektivitet då eller? 

Ja dels det, hade de ritat i full 3D och vi hade fått en IFC-modell så hade vi kunde vi kunnat 

omvandla det in i Tekla så det blir exakt som de har ritat. Nu blir de att de får sitta och rita sitt 

2D-underlag och vi får tolka det över till 3D. Hade de gjort det i 3D direkt hade vi inte behövt 

lägga så mycket tid på det. Det har ju dock inte blivit några fel på mina fem år men man har 

hört att en vissa är väldigt skeptiska till Prefab och EL. Det är förmodligen för vi är noggranna 

när vi modellerar och vi har täta avstämningar med EL-konsulten så det blir så som han vill ha 

det. 

Vilken information är mest kritisk när ni får in underlag från aktörer när man 

modellerar? 

I början behöver vi en modell från en arkitekt eller konstruktör, beroende på vilket projekt det 

gäller och vilket underlag det gäller då vissa projekt är det arkitektens modell som gäller. Då 

behöver vi alla geometrier som rör vår konstruktion. Har vi det kan vi börja, det är det som är 

det viktigast. 

Hur tycker du projekteringsfasen kan effektiviseras med hjälp av LOD-nivåer? 

Ju mer detaljerad en modell är desto mer effektivt kan vi jobba. En mer detaljerad 

arkitektmodell generar en kostnad någonstans för beställaren men samtidigt effektiviseras vårt 

arbete. Ser man på ett livscykelperspektiv så tjänar beställaren på det i slutändan. Det blir 

mindre fel, man behöver inte göra åtgärder på bygget. Vi leker tanken att vi kostar 10 kronor/h 

så kostar fabriken 100 kronor/h och montage kostar 1000 kronor/h. Om man har den 

jämförelsen, om vi gör ett dåligt jobb så kan det gå extremt mycket pengar på bygget, kranen 

står till och man kan inte montera för det inte passar. Om vi bara kollar på oss i prefabindustrin 

så är det olika prefabkonstruktörer som jobbar med LOD på olika sätt, vissa jobbar fortfarande 

i 2D och vissa kanske inte alls kan ta dra nyttja av om man säger att arkitekten gjort en fin 

modell med hög LOD-nivå så kanske inte de kan nyttja det ändå på grund av deras kunskap 
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eller verktyg är begränsad. Samtidigt som vissa andra Prefab konstruktörer som oss hade haft 

stor nytta av detta. Någonstans behöver man definiera nivån av LOD i samråd mellan 

beställaren och arkitekt. 

Du kommer in på följdfrågan, om det skulle kunna gå att skapa en dialog med 

beställaren för att effektivisera processen för er? 

Ja det är klart det skulle kunna göra det men frågan är svår. Hur ska vi kunna nå ut till alla 

beställare och förklarar hur vi arbetar, den är metodiken vi nyttjar när vi gör vår projektering. 

Se till att alla arkitekter och projektörer i ledet och gör ett bra underlag åt oss. Jag vet inte, det 

kan vara svårt. Men låt säga att vi har en och samma så man skulle vara ett team hela tiden och 

man bara bygger åt ett företag och de har sin arkitekt, sin huvudkonstruktör, de har oss som 

Prefab konstruktörer, de har sin VVS, de har sin EL, att man är ett slutet team då lär man sig 

att arbeta ihop men så funkar det inte. Det går inte riktigt. Men visst ju mer kunskapsnivån höjs 

hos beställare och bara de inte stirrar på en rad på pengar och ser helheten så kanske man kan 

påverka dem lite mer i framtiden. Men om de har beställt en hög detaljnivå på LOD borde de 

kunna ställa krav på övriga projektörer och övriga discipliner, att det är detta som gäller när det 

gäller senare i projekteringen alla andra får inte ens vara med och lägga anbud på jobbet om de 

inte klarar av kravet. Vi är inte riktigt där än. 

Vilken LOD-nivå hade ni haft mest nytta av? 

Jag vet inte jag får nog passa på den. 

Vi var inne på geometri och sådana delar, det finns ju en nivå som bara riktar sig 

in på geometrin är väldigt specifik och väldigt detaljerad i modellen. Är det något 

sådant ni strävar efter? 

Geometrin är det viktigaste för oss. Låt säga att man får en modell från arkitekten, det är en 

yttervägg, den är 550 mm. Sen ser man inte vad den innehåller. Det ser inte vi ibland och då 

vet vi inte vad vi ska bygga upp den med liksom. Det skapar mycket frågor och osäkerhet i 

projektet. För oss blir det vi får vara mer på tårna och leta efter saker och skriva upp en massa 

frågelistor och ta reda på det på ”old fashioned way”. Istället för att de skulle kunna finnas en 

högre nivå på geometrin. Men sen om väggen innehåller en viss typ av armeringsjärn det får 

man aldrig med sig utan det är vårt ansvar. Ytterliga geometrier och skikt i sandwichelement 

hade varit bra och vilken isolering det hade varit tänkt. 

När det gäller erfarenhetsöverföring, tar ni LOD till beaktning då? 

Nej, det gör vi inte. Det är vår kund som kallar till sådana ERFA-möten och det är inte alla 

projekt som har det heller. Mötena handlar om vad som gått bra och mindre bra. Det handlar 

inte mycket om hur de underlag vi får utan det handlar om hur projektet har gått generellt. 

Man går inte ner i detaljer utan i det stora hela? 

Precis, men vi kan ju komma med våra inputs och påverka. Det köper inte all projektering utan 

de projekterar själva också så de vet själva vad det handlar om. 

 


