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Abstract 
Purpose: The purpose of this bachelor thesis is to create structure in the design phase 
of building information modelling (BIM). There are problem areas in practice of BIM, 
which are illustrated and solved in this thesis. The aim of the bachelor thesis is that the 
report shall lay a foundation for an efficient workflow in BIM.  

Method: The methodology of the bachelor thesis is a qualitative study with interviews, 
document analysis and literature study.  

Findings: The amount of information in a BIM-project is guaranteed through clear aim 
of the model and information categories that are arranged in a chosen level of detail in 
the beginning of a project. There are technical problems and communication problems 
with information coordination and this process should be coordinated by a person with 
technical and practical knowledge in projects.   

Implications: The bachelor thesis lays a foundation for clarifying demands and 
problems in the design phase of projects in BIM. The implications of this is that 
everybody involved has clear goals in what to deliver and achieve but also knowledge 
of coordination- and information problems in projects. The design phase with the results 
of this bachelor thesis can be more efficient and problems can be avoided in an early 
stage. Recommendations for implementing the results in this thesis in practice is to lay 
a foundation in the early stages of a project conducted and developed in BIM. 

Limitations: The results are limited to the design phase in the building process. To 
achieve the results perspectives of production- and facility management were 
considered as well because these areas set the conditions for the design phase.  

Keywords: BIM, LOD, information categories, ICT, coordination.
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Sammanfattning 
Syfte: Syftet med examensarbetet är att skapa struktur i projekteringen i BIM. Det finns 
problemområden i praktiken med byggnads informations modellering (BIM) som detta 
arbete belyser. Målet med examensarbetet är att det ska ligga till grund för en 
effektivare arbetsprocess i BIM. 

Metod: Examensarbetet metodmetodik utgörs av kvalitativa metoder. Intervju, 
dokumentanalys och litteraturstudie.  

Resultat: Informationsmängden säkerställs genom att vid uppstarten av ett projekt med 
BIM säkerställa tydliga mål för modellen och informationskategorier som bearbetas 
med en vald informationsnivå. Det finns tekniska och kommunikativa problem med 
informationssamordning och denna process bör koordineras av en person med tekniskt 
kunnande och insyn i projektet.   

Konsekvenser: Examensarbetet ligger till grund för att tydliggöra krav och problem 
vid projektering i BIM. Konsekvenserna av detta är att alla inblandade har klara mål på 
det som ska levereras och har kunskap om de problem som finns när information 
samordnas i ett projekt. Med hjälp av denna kunskap kan projektering effektiviseras 
och problem undvikas. Rekommendationer är att detta arbete ska ligga till grund vid 
uppstarten av projekt och utveckling av en effektiv arbetsprocess i BIM. 

Begränsningar: Resultatet begränsas till projekteringsskedet i byggprocessen. För att 
komma fram till resultatet beaktas perspektiv från produktions- och förvaltningsskedet 
då dessa påverkar förutsättningar för projektering.  

Nyckelord: BIM, LOD, informationskategorier, ICT, samordning. 
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1 Inledning 
Dagens och framtidens byggnadsprojekt drivs mot att projekteras med BIM-verktyg. 
Detta förväntas effektivisera processer, förvaltning, byggskede och ekonomi hos 
företag inom byggbranschen. Arbetsprocessen gynnar byggföretag på alla plan men det 
finns vissa brister inom hanteringen av samordning och krav som måste belysas för att 
denna process ska implementeras på marknaden och vara effektiv för företag. Detta 
examensarbete som genomförs i en del av utbildningen vid Jönköpings Tekniska 
Högskola belyser informationsmängd och informationshantering i projekteringsskedet 
gällande BIM och ligger till grund för en effektivare projekteringsprocess i framtida 
byggnadsprojekt.  

1.1 Bakgrund och problembeskrivning 
BIM används allt mer inom byggbranschen och fler företag och beställare ställer krav 
på att byggprojekt ska utformas i BIM. En av Sveriges större aktörer inom 
anläggningsbranschen, Trafikverket, ställer från och med år 2015 krav på BIM i projekt 
Andersson (2014) (bilaga 1). BIM-projekt samordnar ett stort antal olika aktörer som 
arbetar tillsammans för att skapa en informativ modell som sedan går vidare till 
produktion och förvaltning. I dagsläget är problemet att många aktörer arbetar med 
olika BIM-verktyg och har olika syn på informationsmängden som ska finnas med (P. 
Lindqvist, personlig kommunikation, 4 februari, 2015). Informationen som levereras 
till en samlad BIM-modell används av olika parter för olika ändamål. Under 
projekteringsskedet använder byggherren information från BIM-modellen till 
exempelvis kollisionskontroller och mängdavtagning för att kunna driva projektet 
framåt Hooper & Ekholm (2010). Beställaren har möjlighet att använda information 
från modellen under den tekniska livscykeln för att kunna säkerställa planer och 
åtgärder i förvaltningsskedet Skripac (2013). Att utföra en utredning inom 
informationsmängd och hur informationshanteringen koordineras är relevant då det 
finns otydligheter i branschen Hindersson (2013) (bilaga 2). I samarbete Lindqvist 
byggkonsult AB genomförs denna utredning som examensarbete och undersöker vilka 
problemområden det finns med informationsmängd och informationshantering under 
projekteringsskedet, då det är grundläggande för en effektiv arbetsprocess vid 
projektering i BIM-projekt.  

I boken Bim content development: Standards, Strategies and best practices beskriver 
Weygant (2011) vilken typ av information som författaren anser är grundläggande för 
en BIM-modell. Genom kvalitativa metoder bygger examensarbetet vidare på denna 
information och utreder hur relevant informationsmängd säkerställs i en BIM-modell 
för att effektivisera arbetsprocessen under projekteringen. 

En grundläggande förutsättning med BIM-projektering är att samordna information och 
överföra denna information till produktion och förvaltning. En konferenspublikation 
publicerad av Hooper & Ekholm (2010) beskrivs vikten av samordning av information 
för genomförandet av BIM-projekt. BIM Handbook  A Guide to building information 
for owners, managers, designers, engineers and contractors beskriver Eastman, 
Teicholz, Sacks & Liston (2008) vikten av att redan vid startmötet inför ett projekt 
säkerställa vilken information, filstruktur och metod som ska användas för att skapa en 
informativ modell. Denna information bygger examensarbetet vidare på med att ta reda 
på vilka problem det finns med samordning av information och hur 
informationshanteringen kan koordineras.  
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1.2 Mål och frågeställningar 
Målet med examensarbetet är att analysera hur arbetsprocessen i BIM under 
projekteringsskedet kan effektiviseras. 

För att uppfylla målet besvaras följande frågeställningar. 

• Hur säkerställs relevant informationsmängd i en BIM-modell? 

• Vilka problem finns det med att samordna informationen i en BIM-modell? 

• Hur kan informationshanteringen koordineras? 

1.3 Avgränsningar 
Vid säkerställning av informationsmängden i en BIM-modell avgränsas rapporten till 
projekteringsskedet. Problem med samordning av information och hur informationen 
kan koordineras avgränsas rapporten till de delar som är grundläggande för att skapa en 
informativ BIM-modell i projekteringsprocessen. Dessa avgränsningar görs för att 
rapporten ska fokusera på problematiken under projekteringsskedet och inte vidare till 
produktions- och förvaltningsskedet. Rapporten redovisar inte hur en BIM-modell 
skapas och hur information infogas i ett specifikt verktyg, detta för att ge läsaren en 
överblickande bild av processen. Rapporten fokuserar inte på förklaring av 
grundläggande begrepp inom ämnet. 

1.4 Disposition 
Resterande del av rapporten är uppdelad på följande sätt: 

Kap 2 ”Metod och genomförande”: I denna del av rapporten beskrivs de metoder som 
använts för att besvara frågeställningarna samt vilken typ av forskningsmetod som 
arbetet använder sig av. En beskrivning av genomförandet av intervjuer och 
arbetsgången redovisas samt redovisning av arbetets reliabilitet och validitet. 

Kap 3 ”Teoretiskt ramverk”: I det teoretiska ramverket presenteras de valda teorierna 
som arbetet grundar sig i. Teorierna som beskrivs behandlar informationsmängd, 
informationssamordning samt koordinering. I slutet av kapitlet sammanställs det 
teoretiska ramverket. 

Kap 4 ”Empiri”: I empirin presenteras de genomförda intervjuerna samt 
genomförandet av dokumentanalysen. Den insamlade empirin sammanfattas i slutet av 
kapitlet. 

Kap 5 ”Analys och resultat”: I denna del av rapporten analyseras det teoretiska 
ramverket och den insamlade empirin. Analysen ligger till grund för examensarbetets 
resultat på frågeställningarna. Slutligen kopplas resultatet till examensarbetes mål. 

Kap 6 ”Diskussion och slutsatser”: I denna del av rapporten diskuteras resultat, 
metod, begränsningar och de slutsatser som arbetet drar. Förslag till vidare forskning 
presenteras sist i detta kapitel. 
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2 Metod och genomförande 
För att uppnå rapportens mål har en kvalitativ studie valts som undersökningsstrategi, 
då förståelse och förklaring av problemen behövs för att uppnå målet Blomkvist & 
Hallin, (2014). Inledningsvis har en litteraturstudie påbörjats för att få kunskap och en 
bild av problemen som besvaras för att uppnå målet. Blomkvist & Hallin (2014) 
beskriver att ett kritiskt förhållningssätt är grundläggande för all vetenskap och detta 
eftersträvas i rapporten. Vidare har intervjuer och dokumentanalys gjorts som 
kompletterar litteraturstudien för att komma med förslag på utveckling och undersöka 
hur det ser ut i praktiken. Formandet av frågorna till intervjuerna har gjorts med frågor 
som speglar litteraturstudien, för att bygga vidare på existerande data och skapa ett 
nyhetsvärde till den aktuella forskningsfronten. Blomkvist & Hallin (2014) pekar på att 
ett förhållningssätt som visar att förståelse för den aktuella kunskapsfronten är uppnådd 
ligger till grund för att uppnå ett nyhetsvärde inom forskningen. Valet av att bygga upp 
intervjufrågorna från litteraturstudien visar att arbetet har ett vetenskapligt 
förhållningssätt. Den valda intervjutekniken har upprättats i enlighet med Blomkvist & 
Hallin (2014) och är en öppen intervju där inledande, sonderande tolkande och 
specificerande frågor har ställts för att samla in data som sedan tolkats och diskuterats. 

2.1 Undersökningsstrategi 
De problem som undersöks är problem där det krävs inledande, sonderande, tolkande 
och specificerande frågor där utförliga svar fås istället för korta och koncisa svar som 
är svåra att tolka genom enkätundersökning. Detta ligger till grund för valet av att 
använda en kvalitativ metod. Blomkvist & Hallin (2014) beskriver att valet av 
forskningsdesign är grundläggande för ett arbete så att rätt hjälpmedel används till det 
som rapporten ska beskriva. Forskningsdesignen i detta arbete består av intervjuer och 
dokumentanalys då målet besvaras med ett beskrivande och tolkande resultat. Målet 
med att analysera informationsmängd och koordinering i BIM kräver en kvalitativ 
studie som tolkas för att skapa förståelse för problemet. Människor har olika syn på 
informationsmängden i en BIM-modell, fördelning av samordningsansvar och problem 
med samordning av information och detta stärker valet till utförandet av en kvalitativ 
metod. Metoden ger möjligheter till att diskutera frågor och gå djupare in i 
problematiseringen, vilket är grundläggande för att nå målet. 

Det går att argumentera för en kvantitativ undersökningsstrategi där en 
enkätundersökning eller dylikt blir aktuellt. Anledningen till varför inte en kvantitativ 
metod valdes är för att det är svårt via enkätundersökningar och mätningar få relevanta 
svar på de problem som detta examensarbete undersöker. En kvalitativ metod ger oss 
möjligheter att diskutera våra frågor och gå djupare in i problematiseringen. 

2.2 Koppling mellan frågeställningar och metoder för 
datainsamling 
I denna del av kapitlet ges en beskrivning av hur frågeställningarna besvaras och vilka 
metoder som används. 

2.2.1 Hur säkerställs relevant informationsmängden i en BIM-modell?  
För att besvara denna frågeställning har intervjuer, litteraturstudie och dokumentanalys 
gjorts. Valet av genomförandet av en litteraturstudie ligger till grund för att få en inblick 
i hur andra forskare har resonerat och hur andra länder än Sverige har gått tillväga för 
att standardisera denna process. Två stycke BIM-manualer har tolkats och diskuterats i 
en dokumentanalys för att få inblick i hur information styrs i praktiken.  
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2.2.2 Vilka problem finns det med att samordna informationen i en BIM-
modell? 
Intervjuer och litteraturstudie ligger till grund för att besvara denna frågeställning. För 
att skapa en inblick i hur information samordnas i dagsläget och vilka problem som 
uppstår i företag när informationen samordnas i BIM-projekt ligger litteraturstudien till 
grund för detta. Vidare är det vitalt att genomföra intervjuer för att få en bild av problem 
som kan uppkomma i praktiken och koppla dessa problem till litteraturstudien. 

2.2.3 Hur kan informationshanteringen koordineras? 
Denna fråga besvaras med hjälp av en analys av ovanstående frågor och där 
litteraturstudie, dokumentanalys och intervjuer kopplas ihop och diskuteras. 
Anledningen till valet av att inledningsvis göra en litteraturstudie är för att se hur 
tidigare vetenskapliga artiklar beskriver hur koordineringen sker och vad som är 
problematiskt. Detta är grundläggande för att beskriva olika synsätt på koordineringen. 
Vidare har intervjuer genomförts för att lokalisera hur det ser ut i praktiken, vilka brister 
som finns och hur dessa brister skulle kunna lösas. 

2.3 Valda metoder för datainsamling 
De metoder som används i examensarbetet är kvalitativa metoder. Tre olika typer av 
datainsamling har gjorts som beskrivs och representeras i denna del av metodkapitlet. 

2.3.1 Intervjumetodik 
Ett steg i datainsamlingen är utförandet av intervjuer. Inför varje intervju har ett 
frågeformulär utformats för att skapa en grund i samtalet (se bilaga 3, 4 och 5). Utförda 
intervjuer har varit av formen semistrukturerad för att ge informanten utrymme att 
förklara och utvidga svaren, men också för att skapa tillfällen att ställa frågor utanför 
formuläret. Under varje intervju har delar av den intervjuteknik som beskriv av 
Blomkvist & Hallin (2014) tillämpats. För att erhålla en beskrivande bild av 
informantens svar har fokus legat på att ställa inledande frågor där svaren är av 
beskrivande karaktär för att ge en bredare bild av svaret. För att ge utrymme till 
följdfrågor och bredare beskrivningar sammanställdes grundfrågor, som var av 
inledande karaktär och undviker ja- och nej svar. Intervjun har dokumenterats och 
delats upp i enlighet med de rekommendationer som beskrivs av Blomkvist & Hallin 
(2014) där en av oss fokuserade på dokumentation och en fokuserade på frågor. Denna 
uppdelning gjordes för att säkerställa dokumentationen och kvaliteten på intervjun, 
dokumentationen genomfördes med hjälp av dator och ordbehandlingsprogram. 
Inspelning av intervju har undvikits då det kändes naturligare med anteckningar för att 
dokumentera följdfrågorna och organisera detta.  

Efter varje intervju har informationen bearbetats och anteckningarna har analyserats av 
båda två för att säkerställa att dokumentationen är riktig. 

2.3.2 Litteratursökning 
Blomkvist & Hallin, (2014) beskriver att tillvägagångssättet för att hitta relevant 
information är att göra överinläsning över ett brett område för att hitta relevant litteratur. 
Detta innebär i praktiken att lära sig om ämnet för att skapa förutsättningar till att hitta 
litteratur som är förknippad med rapportens frågeställningar. Överinläsningen bidrog 
till att nya nyckelord lokaliserades och kunde användas. Litteraturen valdes med ett 
kritiskt förhållningssätt för att uppnå ett vetenskapligt skrivande Blomkvist & Hallin, 
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(2014). De artiklar som används har till största delen varit peer-reviewed för att uppnå 
god validitet i arbetet.  

2.3.3 Dokumentanalys 
Dokumentanalysen utgörs av BIM-manualer som beskriver rekommendationer och 
tillvägagångssätt. Dessa används som sekundärkällor till det teoretiska ramverket. Valet 
till användningen av manualer är att de beskriver praktiken då de tillämpas av företag. 
Manualerna avgränsas till de delar som berör samordning och informationsmängd.   

2.4 Arbetsgång 
För att besvara frågeställningarna har vi använt oss av tre olika typer av vetenskapliga 
arbetssätt, nämligen litteraturstudie, dokumentanalys och intervjuer. Insamling av 
litteratur har gjorts med främst vetenskapliga artiklar men även handböcker och 
konferenspublikationer. Anledningen till att handböcker har använts i litteraturstudien 
är för att de ger en utförligare beskrivning av informationsmängder än vetenskapliga 
artiklar. Litteraturen som användes har sedan bearbetats för att samla in det som berör 
informationsmängden i BIM-modeller och vad informationen ska användas till, samt 
problem och möjligheter i BIM-projekt vid samordningen och hur samordningen kan 
ske i praktiken. Vi har sedan valt att göra intervjuer som har gjorts i form av öppna 
intervjuer med anteckningar som har förts parallellt under tiden för att dokumentera 
datainsamlingen. Valet av att göra intervjuer ligger till grund för att se hur samordning 
och informationsmängder fungerar i praktiken och identifiera nya möjligheter och 
problem som litteraturstudien inte berör. Tre stycken intervjuer har genomförts som 
varade i en timma vardera. Den första intervjun gjordes med en BIM-samordnare på 
PEAB som fokuserade på samordning i BIM-projekt. Data som bearbetades inriktade 
sig på problem med samordning och hur samordningsansvaret ska fördelas. Den andra 
intervjun genomfördes tillsammans med Peter Lindqvist på Lindqvist Byggkonsult AB 
och handlade om informationsmängd, samordning och kommunikationsproblem i BIM-
projekt. Data som bearbetades berörde den information som en konstruktör ska ha för 
att uträtta sitt arbete samt vilka problem som uppkommer med dålig samordning och 
hur de kan lösas i BIM-projekt. Den tredje intervjun gjordes med Informationsbyggarna 
och handlade om förvaltningsinformation i BIM. Data som bearbetades berörde 
information som förvaltningen har nytta av i en BIM-modell. En dokumentanalys har 
gjorts i form av jämförelse med BIM-manualer för att samla in data kring 
informationsmängd i modeller. Detta gjordes för att se vilken information som 
eftersträvas i praktiken. Informationen som hämtades ur BIM-manualerna är företagens 
ramverk för informationsmängden genom projekteringsprocessen. Datainsamlingen 
har sedan bearbetats för att få med de aspekter som berör informationsmängden. Vidare 
har insamlad data analyserats för att se likheter och olikheter i datainsamlingen. 
Litteratur kring samordningsproblem och koordinering av information har analyserats 
ihop med intervjuerna för att svara på frågeställning två och tre. Dokumentanalys av 
BIM-manualer, litteratur angående informationsmängd och intervjuer med Lindqvist 
och Informationsbyggarna har analyserats tillsammans för att svara på frågeställning 
ett i examensarbetet. 

2.5 Trovärdighet 
De genomförda intervjuerna samt dokumentanalys av BIM-manualerna pekar på 
samma resultat som litteraturstudien. De problem som intervjuerna förklarar går att 
finna i litteraturstudien samt vad problemen grundar sig i. Av dessa anledningar där en 
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metodtriangulering har genomförts och pekar på samma resultat är bedömningen att 
examensarbetet har god validitet Blomkvist & Hallin (2014). 

Under intervjuerna har vi varit två personer som genomfört intervjuerna där 
anteckningar har förts samt samma tolkning av svaren har kunnat redovisas. De 
intervjuade personerna har innan intervju fått ta del av examensarbetet samt vilka typer 
av frågor som intervjun kretsat kring. Eftersom intervjuerna gav samma resultat vid 
samma typer av frågor bedöms examensarbetet ha god reliabilitet Blomkvist & Hallin 
(2014). 
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3 Teoretiskt ramverk 
Under detta kapitel beskrivs tidigare forskning och teorier som ligger till grund för den 
problematik som examensarbetet studerar. Ramverket skapar förutsättningar för att 
svara på frågeställningarna som arbetet grundar sig i och ska ge en inblick i 
problematiken med informationsmängd och informationshantering under 
projekteringen.  

3.1 BIM genom byggprocessen 
Byggprocessen består i sin kortfattade form av fyra olika processer nämligen förstudie, 
projektering, produktion och förvaltning Nordstrand (2008). Handlingar som tas fram 
vid projekteringen ska användas för produktion och förvaltning. I projekteringen 
påbörjas BIM-arbetet och en viktig aspekt i teorin är att i detta steg hela tiden tänka på 
framtida bruk av information som ska överlämnas till produktion och förvaltning 
Hooper & Ekholm (2010).  De övergripande idéerna i BIM-projektering är att samla 
information i en och samma modell genom varje steg i byggprocessen. Jacobsson & 
Linderoth (2012) beskriver att övergripande nyttor med BIM är att uppgifter blir klara 
snabbare, bättre prestationer, bättre produktivitet, effektivitet i arbetet och enklare 
arbetsuppgifter. Dessa nyttor innebär att projekteringen kan i ett tidigt skede visualisera 
en byggnad för egen räkning och för kund/brukare, med enkelhet ta fram ritningar när 
modellen är fullbordad, kalkyler för material, livscykelanalyser etc. Azhar (2011). 
Produktionsprocessen effektiviseras av BIM då nyttor som framtagning av tidplaner, 
potentiella fel och brister kan identifieras i modellen, kollisionskontroller kan 
genomföras innan produktionen startat och det bidrar till mindre fel i byggnationen 
Azhar (2011). Vidare i förvaltning är nyttor med BIM att driftskostnader enkelt kan 
kalkyleras, information om tekniska system, garantier och kostnader kan dokumenteras 
Wang, Wang, Wang, Yung & Jun (2013). Informationen i BIM-modellen ligger till 
grund för beslutstagande av renovering, areaplanering och underhållsarbete Azhar 
(2011).  

 

Figur 1: Nyttor med BIM 
Källa: Bluentcad  
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3.2 Informationsmängd i modeller 
Informationsmängden i en BIM-modell syftar på den information som väljer att vara 
representativ i en modell. Förloppet av ett projekt i byggprocessen går från idéer till 
färdigt underlag som produktionen använder för att upprätta byggnaden. Beroende på i 
vilket skede ett projekt befinner sig i ska informationsmängden spegla det skedet i 
projektet Wood, Panuwatwanich & Doh (2014). Detta innebär inte att målet för 
projekteringen inte är att redovisa så mycket information som möjligt utan att redovisa 
den information som är relevant och användbar Fai & Rafeiro (2014). För att 
exempelvis göra mängdavtagningar i en modell krävs det rätt informationsmängd för 
ändamålet. Denna informationsmängd ska redovisas med en hög detaljeringsnivå och 
motsvara den färdigbyggda produkten Wood, Panuwatwanich & Doh (2014). 

Weygant (2013) beskriver att informationsmängden som ett objekt bör innehålla ska 
motsvara det tänkta resultatet. Informationen som tillförs en modell ska motsvara 
projektets storlek och typ. Det gör det viktigt att redan från början lokalisera vilket typ 
av projekt det rör sig om. Om det är en teknisk produkt ska informationen innehålla 
parametrar för objektets tekniska prestanda. Det finns fem grundläggande 
informationskategorier som kan kopplas till ett objekt: Identifikation, prestanda, 
Installation, Utseende och Hållbarhet. Hur mycket information de olika kategorierna 
ska innehålla beror på objektets slutgiltiga ändamål och vilket skede informationen ska 
användas i.  

3.2.1 Olika typer av information enligt Weygant 
Identifikationsinformation beskriver Weygant (2013) ska innehålla tillräckligt med 
information så att en produkt kan identifieras och kategoriseras. Grundläggande 
information för identifikation menar författaren är, material, tillverkare, modellnummer 
och dimensioner.  

Prestandainformation beskriver författaren är den viktigaste typen av information 
som inte presenteras grafisk i en modell. Informationen under den kategorin menar 
Weygant (2013) ska tala om varför en produkt har valts och beskriva kvaliteten. 
Författaren beskriver att en del av informationen som en BIM-modell består av ska vara 
infogad i modellen och en del ska vara länkad till modellen, för att inte modellen ska 
innehålla för mycket information som är svår att kategorisera. Prestandainformation 
måste i ett första skede utredas om den ska vara länkad eller infogad. Weygant (2013) 
använder en dörr som exempel, relevant information att infoga kopplad till dörren i 
modellen är material och U-värden. Utöver infogad information menar Weygant (2013) 
att information om dörren kan kompletteras med länkad information så som garantitider 
och underhållsplaner.  

Installationsinformation beskriver Weygant (2013) ska vara kriterier för att vid 
utförandet (produktionsskedet) säkerställa rätt installation. Författaren beskriver att 
information under denna kategori inte nödvändigtvis måste finnas infogad i BIM-
modellen utan kan länkas vidare till tillverkarens hemsida.  

Hållbarhetsinformation menar Weygant (2013) ska innehålla information som ska 
underlätta utvärdering av en byggnads hållbarhet enligt LEED (Leadership in Energy 
Efficient Design). Författaren menar att om man infogar information som talar om vilka 
kriterier olika material har underlättar detta att sätta en nivå på byggnaden enligt LEED-
systemet och den som utför denna analys måste inte kolla med varje tillverkare. Utöver 
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den information som kan infogas för att göra en utvärdering enligt ovan nämnt system 
kan annan ”hållbarhets-information” kopplas till objekt i BIM-modellen. Sådan 
information kan exempelvis vara när ett objekt ska bytas ut, hur ett objekt påverkar 
omgivningen eller den kostnad som finns för att underhålla objektet. 

Förvaltningsinformation beskriver Weygant (2013) är viktig information för 
beställaren under förvaltningsskedet. Information som ska finnas under denna kategori 
ska ligga till grund för att upprätta underhållsplaner och förvaltningsbudget menar 
författaren.  

Innan information tilläggs till BIM-modellen så ska projektet och dess slutgiltiga mål 
analyseras. Detta bestämmer i vilken utsträckning ovan nämnda informationstyper 
kommer användas (Weygant, 2013).  

3.2.2  LOD 
I USA har The Amercian Institute of Arcitects [AIA] (2013) sammanställt ett 
dokument, Building Information Modeling Protocol Exhibit, E202. Dokumentet 
presenterar fem olika nivåer (LOD) av information som en modell ska innehålla 
beroende på vald nivå. 

LOD 100 är den första och lägsta nivån på detaljeringsgraden för en modell. Denna 
nivå innebär en grafisk presentation av en byggnadsmodells massa. Ur en konstruktörs 
vinkel innebär denna detaljeringsnivå ett generellt förslag på kvantiteter av vissa 
material. 

LOD 200 är den andra nivån där byggdelars storlek, utformning, orientering och annan 
data är utsatt ungefärligt. Denna nivå kan användas för att skapa ett approximativt rutnät 
för byggdelarna gällande position i byggnaden. 

LOD 300 är den tredje nivån där storlek, utformning och orientering är specifikt utsatt 
och ska representera en verklig bild av komponenten. I denna informationsnivå kan 
volymer och massor tas fram mer exakt och kalkyler kan göras i detta skede. 
Komponenter som visar koppling tas inte med i denna detaljeringsnivå. 

LOD 400 innebär att utöver all information i LOD 300 ska även kopplingar, armering 
och mer detaljerade funktioner som är nödvändiga vid byggnation eller installationen 
av ett element eller en komponent redovisas.  

LOD 500 innebär att ge en bild av projektet som speglar verkligheten. Denna typ av 
detaljering används ofta av arkitekter vid rendering av objekt. Där mycket information 
måste finnas till för skapandet av en renderad bild.  

3.3 Utmaningar med samordning inom BIM-modellering  
Informationssamordning i BIM kan liknas vid samordning på en arbetsplats där olika 
moment måste anpassas till varandra för att sammanfalla i en lyckad process. 
Samordningen kan vara att strukturera filhanteringen inom projektet eller upprätta 
leveransspecifikationer utifrån projektörers underlag. Listan kan göras lång på vad som 
ska samordnas i en BIM-modell. Ju mer avancerat ett projekt blir ju högre krav ställs 
på de medverkande projektörerna och projektledarna att koordinera informationen till 
en samlad modell. Det finns verktyg för koordinering av information men detta ställer 
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krav på att filstrukturen stämmer överens med den filstruktur som 
koordineringsprogrammet använder sig av Jongeling (2008). 

Eastman et al. (2008) beskriver att BIM som arbetsmetod är i en utvecklingsfas och 
ställer allt högre krav på samarbete och samordning. Anledningen till att det ställs höga 
krav på samordningen ligger i riskerna som BIM medför Azhar (2011). Azhar (2011) 
beskriver att det finns risker inom ändring av information då det ställs krav på att denna 
information ska kontrolleras i efterhand samt svårigheter med att identifiera 
ansvarsområden i en modell då många aktörer är inblandade. Eastman et al. (2008) 
beskriver att det är essentiellt för ett projekt att redan från början bestämma vilka format 
och metoder som ska användas i skapandet av en byggnadsinformationsmodell. Målet 
med koordineringen av en BIM-modell är att eliminera efterarbetet i en så hög grad det 
går och skapa en samverkan mellan de inblandande redan från början beskriver Eastman 
et al. (2008). När olika projektörer i ett projekt använder sig av olika programvaror och 
filstrukturer måste det finnas tillgänglig programvara och metoder att samordna dessa 
till en komplett modell. Detta verkställs vanligen med hjälp av en intern projektmedlem 
eller en utomstående part som upprätthåller krav och metoder i projektet Eastman et al. 
(2008). Ciribini (2013) menar att samordningen kan ske genom en part som har rollen 
att bestämma rätt detaljeringsnivå i rätt skede och på så vis uppnå struktur i arbetet. 
Jacobsson & Linderoth (2010) beskriver att en nytta med att samordna modeller finns 
vid kollisionskontroller. I ett exempel från deras studie nämner en installationskonsult 
att de inte upptäckte kollisioner i 2D-ritningar men i 3D-modellen upptäcktes 
kollisioner som resulterade i en besparing av €40 000.  

Vid användning av BIM uppstår nya IKT(Informations kommunikations teknologi)-
stödda förändringsprocesser enligt Linderoth (2013). Denna förändring kan ge upphov 
till nya roller inom projekteringsledet. Om en tidplan ska kopplas till BIM-modellen 
måste en integrering av produktionsprocessen och projekteringsprocessen ske. 
Linderoth (2013) beskriver att detta görs med hjälp av en person med kunskap inom 
produktionen, då projektörer inte har samma kunskap om produktionsprocessen. En 
icke integrerad process mellan projektering och produktion kan medföra problem i 
produktionen, då ingen i produktionsteamet har kunskap i hur och varför något 
utformades på ett specifikt sätt Barista (2014). För att utveckla användningen av BIM 
krävs en närmare integrering av byggprocessens olika skeden. En platschef nämner att 
BIM är ett bra verktyg att använda vid planering av kostnadskalkyler och tidplaner, men 
att stora delar av byggbranschen enbart använder de till kollisionskontroller Jacobsson 
& Linderoth (2010). Olika grupper och olika typer av människor har olika syn och viljor 
att anamma ny IKT och detta kan vara problematiskt i projekteringsskedet Hooper & 
Ekholm (2010).  

3.4 Informationshantering i projekt  
Hooper & Ekholm (2010) beskriver hur samordning av informationsöverföring med 
BIM sker i praktiken genom att följa en fallstudie i projekteringsprocessen. 
Inledningsvis i konferenspublikationen pekar de på att stor del av 
informationsöverföringen sker via människor och manuella kontroller gällande krockar 
med byggnadsdelar. Detta bidrar till att kostnader för projekten ökar och av den 
anledningen krävs det mer teknisk information, indata och samordning vid ett tidigt 
skede med hjälp av BIM för att hålla ner kostnaderna som uppkommer vid fel under 
byggnation. Hooper & Ekholm (2010) beskriver att informationsöverföringen har ett 
förlopp av tre steg som analyseras i fallstudien. 
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Det första steget innebär att definiera projektets och projektgruppens värde genom att 
identifiera BIM-mål och BIM-användning. BIM-mål enligt Hooper & Ekholm (2010) 
är det första som säkerställs, dessa mål kan till exempel vara att minimera fel i 
projekteringen. När ett BIM-mål har formulerats kan BIM-användning definieras. I 
exemplet ovan är 3D-koordinering och mängdavtagning BIM-användningen som 
definieras. Vidare används informationen om BIM-mål och BIM-användning som 
underlag till att skapa grupper med rätt kompetens och de tekniska resurser som krävs. 
Dossick & Neff (2011) menar att stor vikt i BIM läggs på den tekniska aspekten av BIM 
och mindre vikt på den kreativa, problemlösande och diskuterande aspekterna. Den 
tekniska koordineringen och ”messy-talk” koordineringen menar Dossick & Neff 
(2011) har en lika stor betydelse i framgången i ett BIM-projekt.  Att i startskedet 
identifiera mål och användningsområden skapar en dialog mellan inblandade parter och 
en klar bild av vem som är ansvarig för vilka delar i ett projekt Hooper & Ekholm 
(2010). Genom att sedan granska BIM-mål och BIM-användning av erfarenhetsmässig 
kompetens väljs vilka mål och användningar som projektet ska arbeta vidare med 
Hooper & Ekholm (2010). Nyttan med att i ett tidigt skede diskutera BIM-mål och 
BIM-användning är att identifierar ansvariga parter som bidrar till att koordineringen 
och informationen sköts av rätt part, vilket i sin tur bidrar till optimering av BIM-
användning Hooper & Ekholm (2010). 

Det nästkommande steget i konferenspublikationen handlar om att kartlägga 
projektmedlemmarnas arbetsprocesser. Detta görs för att se hur en medlems 
arbetsprocess samverkar med andra medlemmars arbetsprocesser. Hooper & Ekholm 
(2010) menar att en schematisk design över interaktioner mellan arbetsprocesser bidrar 
till att man kartlägger vem det är som ska överlämna en viss information och i vilket 
skede denna information ska överlämnas. Arbetsgången i fallstudien visar att 
arbetsprocesser som kartläggs börjar med övergripande nivå som sedan blir mer 
detaljerad, och det är projektmedlemmarna som är ansvariga för vilken detalj som 
adderas till kartläggningen Hooper & Ekholm (2010). Nyttan med att samordna 
arbetsprocesser ligger i att kartlägga vilken part som är mest lämpad till att representera 
en viss information och vilken information som måste vara tillgänglig för andra parter 
så att de kan utföra sina arbetsuppgifter Hooper & Ekholm (2010).  En aspekt som inte 
diskuteras i detta steg är aspekten av att nya roller kan skapas när det sker en förändring 
i IKT och arbetsprocesserna Linderoth (2013). Nya roller förändrar strukturen i en 
organisation Linderoth (2013) och Hooper & Ekholm (2010) beskriver inte vilka roller 
som förändras utan enbart nyttorna med att implementera BIM i arbetssättet. Att 
samordna arbetsprocesser kan bidra till att rollerna förändras för vissa parter och att de 
får ett ansvar som inte fanns från början. Denna aspekt kan bidra till ett problem vid 
kommunikationen och samordningen. 

Det sista steget handlar om att identifiera informationskrav vid utbyte av information.  
Information om innehållet i leveransen, vilken detaljeringsgrad en medlems modell har 
utförts med och vilket filformat som levereras.  Viktigt i denna del av processen är att 
alla parter förstår innebörden av den informationen som levereras och ska samordnas. 
Detta mynnar ut i en plan där det beskriver i hierarkisk ordning: Arbetsuppgift, 
projektfas, i vilket skede av projektet informationen levererades, ansvarig part, 
filformat, applikation och version.  

I diskussionen nämns det att det förekommer information som utbyts av medlemmar 
där informationen inte lever upp till förhoppningarna av den mottagande parten. För att 
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inte detta ska ske är det viktigt att i det första steget lokalisera användningen av 
informationen och att parterna är överens om vilken information som ska utbytas 
Hooper & Ekholm (2010). För en väl fungerande arbetsprocess pekar rapporten på 
vikten av att alla projektmedlemmar ska tänka på framtida bruk av den information som 
väljs att representeras i deras arbete. Ett problem som upptäcks i denna fallstudie är att 
olika projektteam har olika kompetenser och olika viljor att medverka i en 
iterationsprocess där pengar måste läggas ut före inbetalningar. Hooper & Ekholm 
(2010) pekar på att många företag ser deras arbete som en isolerad del och inte en helhet. 
En ny arbetsprocess som BIM medför att relationer och organisationer förändras 
Hooper & Ekholm (2010) och (Linderoth, 2013). 

3.5 Sammanfattning av valda teorier 
Det finns brister i informationsöverföringen när flertalet parter medverkar. Vilket gör 
det intressant att studera vidare på vad det är som gör informationsöverföringen i 
samordningen problematisk i dagsläget enligt konferenspublikationen ovan. De 
problem som finns med informationssamordning menar Eastman et al. (2008), och som 
understryks av Hooper & Ekholm (2010) är att projektmedarbetarna saknar fullständig 
information om vilka metoder och tillvägagångssätt som informationen ska levereras. 
Tolkningen av att projekt ska samordnas från början så att det bidrar till en klar bild av 
hur projektet ska styras är en essentiell del i BIM-projektering skriver Hooper & 
Ekholm (2010) och Eastman et al. (2008). Linderoth (2013) nämner att en integrering 
mellan projektering och produktion är en viktig framgångsfaktor i BIM-projekt. Barista 
(2014)  beskriver problematiken i att projektörerna är okunniga om produktionen och 
Hooper & Ekholm (2010)  beskriver att projektteam inte ska ses som en isolerad del 
utan en helhet. Linderoth, (2013), Barista (2014), Hooper & Ekholm (2010) beskriver 
alla tre en form av att en integrering mellan processerna är problematiken inom BIM. 
Teori om att en integrering mellan projektering och produktion är problematiskt ligger 
till grund för en förståelse av rapportens frågeställningar. Dossick och Neff (2011) 
förklarar att en dialog är lika viktig som den tekniska prestandan och koordineringen i 
ett BIM-projekt. Detta understryks av Weygant (2013) där prestandainformation är en 
del av informationsutbytet där förklaring till varför och hur en produkt har valts 
diskuteras och sammanfaller under en icke teknisk dialog där en diskuterande dialog 
mellan parter sker. 

Weygant (2013) menar att den information som bör ställas på ett objekt ska motsvara 
objektets tänkta resultat. Han presenterar även fem informationskategorier för ett 
objekt. Att undersöka dessa kategorier och bestämma en nivå i enlighet med The 
American Institute of Architects informationsnivåer kan i ett tidigt stadium bidra till att 
projektörerna vet vilken information dem ska leverera och vilka mål som ska uppfyllas.  
Enligt Eastman et al. (2008) ska metod och format för projektet definieras i ett tidigt 
stadium vilket i kombination med Weygant (2013) samt Hooper & Ekholm (2010) 
teorier ger en helhetsbild av hur projektet ska drivas vidare.  
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4 Empiri 
I denna del av rapporten redovisas den insamlade empirin till examensarbetet. Empirin 
är hämtad från intervjuer och dokumentanalys. 

4.1 Informationshantering i praktiken 
Till det teoretiska ramverket har intervjuer genomförts för att bygga upp en bild av hur 
samordning, informationsmängd och informationshantering fungerar i praktiken. Då 
teorin beskriver byggbranschen i optimala förhållanden fångas inte den verkliga 
komplexiteten upp. Vidare har intervjuer gjorts med en BIM-samordnare och konsult 
för att få en inblick i hur BIM fungerar i praktiken.   

4.1.1 Problem med kommunikation och information i praktiken 
BIM ska vara praktiskt och genomförbart med tydliga mål och krav menar Lindqvist. 
Lindqvist byggkonsult AB är verksam inom olika projekt där de agerar konsulter främst 
som konstruktörer. Lindqvist beskriver att projekt som ska drivas vidare i BIM måste 
innehålla kriterier och mål för att skapa en lönsam och arbetbar process. Företaget är 
verksam där ibland flera konstruktörer är med under projekteringen och Lindqvist 
menar att förutsättningarna för att lyckas är att redan från början bearbeta vilka krav 
som ställs på informationsmängd och informationshantering. Vid uppstarten av ett nytt 
projekt är det viktigt att samla de inblandade och bearbeta informationskrav. Lindqvist 
berättar att förtydligande av informationskategorier som behöver analyseras är ett bra 
verktyg att få de medverkande mot samma BIM-mål. Ett av de vanligaste felen som 
inträffar i ett BIM-projekt är att fel information ges vid startmöten menar Lindqvist och 
där en samordnare för BIM-modellen är en av förutsättningarna för att säkerställa rätt 
information. Lindqvist menar att BIM måste analyseras i flera nivåer, exempelvis så 
ska en samordnare samordna alla konsulters information men det finns behov av en 
samordnare på konsultnivå också.  När Lindqvist Byggkonsult arbetar med 
konstruktionsdelen i ett projekt utser dem en inbördes samordnare som samordnar den 
information de ska bidra med i projektet, det menar Lindqvist är en roll som har uppstått 
på senare tid.  

Grundläggande för startmötet berättar Lindqvist är att måla upp en tydlig målbild, se 
över resurser och upprätta en tidplan för modellen. En modell måste även gå igenom 
flera steg för att bli så bra som möjligt, istället att redan från början infoga detaljerad 
information så måste denna stegvis byggas upp. Lindqvist menar att ett sätt att göra 
detta på är att först måla upp geometrier som sedan går vidare till informationsobjekt 
och som sedan går vidare till en färdig modell. En förutsättning för att skapa en bra 
BIM-modell är att lokalisera vem som ska använda den, ska den endast vara underlag 
för produktion så är det väsentligt att rätt mängder finns med och dessa är infogade med 
rätt verktyg. Ska modellen gå vidare till förvaltning så ställs andra krav på 
informationsmängden, då måste exempelvis information om hållbarhet infogas och 
annan information som redovisar energi- och miljöparametrar så att modellen kan vara 
underlag för förvaltningsbudget, förvaltningsplaner och ombyggnad. 

Ett återkommande fel som hänger på god samordning menar Lindqvist är måttsättning, 
när olika discipliners modeller ska infogas till en gemensam BIM-modell ställs det höga 
krav på att alla arbetar med samma mått. Ett sätt att eliminera detta är att redan vid 
startmötet gå igenom vad som ska vara med, hur det ska infogas och när det ska lämnas 
för kontroll. Regelbundna kontroller är väsentliga för att säkerställa att alla konsulter är 
i takt med varandra. Under intervjun diskuterades Weygant (2013) teori om 
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grundläggande informationskategorier och Lindqvist håller med om att detta är ett 
viktigt första steg i BIM-processen att analysera. Utöver de fem grundläggande 
informationskategorierna så bör man enligt Lindqvist se över vilka typer av information 
och koppla dessa till exempelvis LOD-systemet så både informationstyp och 
informationsmängd redovisas som krav. Detta menar Lindqvist skulle kunna bli en 
framtida standard för BIM.  

4.1.2 BIM-samordning hos PEAB 
PEAB använder sig av en BIM-samordnare för att styra projekteringen i sina projekt. 
BIM-samordnarens roll är att koordinera konsulternas modeller och information till en 
enhetlig BIM-modell. Till sitt förfogande har samordnaren en BIM-manual som 
beskriver målet för projektering i BIM. Vidare ges en inblick i hur BIM-samordning 
fungerar i praktiken.  

Vid uppstarten av ett BIM-projekt tilldelas de medverkande en BIM-manual framtagen 
av Peab. Manualen beskriver vilka former och hur information ska levereras. 
Informantens uppgift som BIM-samordnare är att delta vid möten och följa upp 
projektet och samordna projektörernas arbete till en gemensam BIM-modell. Denna 
modell används främst för kollisionskontroller. Informanten berättar att ett av 
problemen med BIM-samordning och anledningen till att en BIM-samordnare behövs 
är att olika projektörer arbetar i otakt. Exempelvis så arbetar konstruktören med sin del 
och arkitekten med sin del och de båda är ovetande om i vilken utsträckning den andra 
har kommit eller om ändringar har gjorts. För att styra modellen vidare till produktion 
krävs det att dessa samordnas och att modellen blir till en helhet. En projektör gör sina 
egna egenkontroller för att säkerställa kvaliteten på det den gjort men han eller hon vet 
inte om detta passar ihop med de andras del i modellen. BIM-manualen talar till viss 
grad om vilken detaljeringsnivå som ska råda i projektet. Peab har bestämt att alla 
projekt över 30 miljoner ska utföras i BIM. Informanten berättar att de enskilda 
projektörerna har ett ansvar mot BIM-modellen och det är att leverera information, t.ex. 
3D-modeller, enligt BIM-manualen är detta en förutsättning för att driva projektet 
vidare. BIM-samordnaren på PEAB använder sig av programmet Solibri Model 
Checker i sitt arbete där projektörernas delar sammanfogas i 3D-modellen till en 
enhetlig BIM-modell. Tydliga hinder med samordning utgår från att det som var 
bestämt vid startmötet inte uppföljs, t.ex. att den filstruktur som anges inte erhålls eller 
att fel insättningspunkter används. Detta menar informanten kan bero på oerfarenhet av 
programsystemet från projektörernas håll. En BIM-samordnare är en förutsättning för 
att ett BIM-projekt ska kunna genomföras, alternativt om alla projektörerna arbetade i 
samma fil och program hela tiden.  

Den totala informationshanteringen sköts av BIM-samordnaren och detta för att BIM-
samordnaren ska ha koll på den totala kostnadssamordningen. Informationshanteringen 
fördelas i viss grad där konstruktören ska göra egenkontroller utifrån BIM-manualen 
och den detaljeringsnivå som har bestämts vid startmötet. Ett problem som informanten 
ser med fördelad informationshantering är att informationen måste samordnas av en 
central roll så att den löper igenom projektet på rätt sätt. Sammanfattningsvis berättar 
informanten att de krav på informationen som behövs för att skapa en BIM-modell är 
att informationen måsta vara tillräcklig för modellens ändamål. Ska BIM-modellen 
endast användas till att kollisionskontrollera så är det egentliga kravet att det måste 
finnas geometrier. Ska mängdavtagning göras så måste material vara med etc. 
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Datatekniska krav måste vara uppfyllda, formatet som informationen levereras där 
exempelvis IFC-modeller är ett krav.  

Ett problem med informationssamordning är när det görs ändringar från en part. Detta 
innebär att de andra medverkande måste revidera sina modeller vilket leder till andra 
förutsättningar. Ett annat problem med informationssamordning är tider, modellen 
måste hållas uppdaterad kontinuerligt för att fungera. Tydliga problem som informanten 
berättar om informationssamordning är att koppla dessa till 4D och 5D då detta innebär 
nya arbetsroller och förhållanden i projektet. 

4.1.3 Förvaltningsinformation Informationsbyggarna 
Informationsbyggarna skapar underlag som underlättar projektering med fokus på BIM. 
Vid säkerställning av relevant informationsmängd är det viktigt att informationen är 
ändamålsenlig redan från början. För att säkerställa denna process är det av stor vikt att 
upprätta leveransspecifikationer där det beskrivs vad som skall levereras samt utföra 
leveranskontroller av informationen. Kravställning är grundläggande så rätt 
information och detaljeringsnivå i projekt säkerställs. Objekt måste vara korrekt 
modellerade med rätt dimension, lägesinformation, egenskaper, utrymmen etc. Vid 
senare skede när livscykelanalyser genomförs används information från modellen och 
den information som är länkad till modellen vilket ställer krav på att modellen är rätt 
modellerad. Att kunna utföra livscykelanalyser i en BIM-modell möjliggör att en person 
som inte har sin expertis inom miljö kan utföra analyserna och detta är tidseffektivt. 
Informationsbyggarna hävdar att en BIM-modell kan ligga till grund för hela 
förvaltningsplanen och förvaltningsbudgeten men det ställer krav på rätt information 
vid rätt skede. Informationen i en BIM-modell ska vara detaljerad och användbar i alla 
skeden men den ska enbart visa väsentlig information för ett specifikt skede. I 
förvaltning är det inte intressant att infoga information som angår uppförandet eller 
projekteringen. Detta innebär att information i BIM-modellen ska kunna släckas så att 
enbart den information som kommer till användning representeras.  En hög 
detaljeringsnivå ställer krav på kontinuerlig uppdatering av information. Ett exempel 
som nämns under intervjun är att ett objekt som installeras inte är det objekt som 
representeras i själva modellen. Detta innebär att förvaltaren ska inneha kompetens att 
uppdatera modellen. Denna uppdatering är lätt att missa och därför måste det utvärderas 
om all information är information som kommer till nytta. Om fallet är att informationen 
inte kommer användas eller uppdateras ska den informationen inte representeras i 
modellen. 

Då alla projekt är unika ser informationsbyggarna att en specifik BIM-manual skapas 
till varje projekt för att upprätta rätt information för ändamålet. Information som 
används till förvaltning är alltid viktig att infoga i modellen även om inte den tänkta 
planeringen är att modellen ska användas i förvaltningsskedet. Detta för att det blir 
lättare att klassa en byggnad enligt LEED eller miljöbyggnad samt att det kommer 
ställas krav på byggnaders miljöpåverkan i framtiden. Att ligga ett steg före och infoga 
förvaltningsinformation i en BIM-modell kommer underlätta att framtida lagkrav följs 
samt att förvaltningstiden för en byggnad är en lång process och det skall finnas 
underlag till att använda modellen i framtida planer för underhåll. Då 
förvaltningsprocessen är en lång process ändras förhållanden och då vill förvaltaren ha 
informationen i en modell för framtida planering av byggnaden. Av dessa anledningar 
är det viktigt att infoga förvaltningsinformation och ställa krav på 
hållbarhetsinformation i tidigt skede.  
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4.2 Informationsmängd och informationskoordinering i BIM-
manualer 

Vissa företag använder sig av manualer i BIM-projekt för att säkerställa 
arbetsprocessens informations- och koordineringskrav. En BIM-manual beskriver i 
vilken grad modellen ska levereras med hänsyn till information, disciplin, skede och 
användande. Följande manualer som granskas är från Graphisoft och PEAB. BIM-
manualen från PEAB är sekretessbelagd och får därför endast beskrivas, detta är 
anledningen till avsaknad källhänvisning. 

4.2.1 Informationsmängd - Graphisoft  
Grundläggande för detaljeringsnivåer enligt Graphisoft är att bestämma projektets 
slutgiltiga ändamål där detaljeringen speglar ändamålet. Enligt Graphisofts BIM-
manual är det viktigt att rätt information finns vid rätt skede. Informationen i en BIM-
modell ska vara korrekt representerad, exempelvis ska en vägg representeras av 
väggverktyget så att inte fel uppstår vid mängdberäkning. För att underlätta 
informationshanteringen ska BIM-modellen delas upp i våningar, där varje objekt 
kopplas till ett specifikt våningsplan. Produktion och förvaltning utför olika typer av 
analyser per våningsplan.  

Graphisoft beskriver att det finns tre olika skeden för en BIM-modell där informationen 
varierar för varje skede. Det första steget är designmodell, där en jämförelse mellan 
olika alternativ sker, för konstruktören innebär det att presentera preliminära 
konstruktionsobjekt som ska ge en bild av typlösningar. Nästa fas är 
projekteringsmodell vilket innebär att lösningar ska analyseras, BIM-modellen ska 
kompletteras med mer information och vara tillgänglig för informationsutbyte. Detta 
innebär för konstruktören att dimensioner ska redovisas korrekt och hur objekt påverkar 
andra discipliner. Det sista skedet för BIM-modellen är produktionsledet och innebär 
att det ska finnas tillräcklig information för beställaren att godkänna projektet. 
Detaljeringsgraden har ökat från föregående skede och modellen ska kunna användas 
till produktion. För konstruktören innebär det att konstruktionsmodellen och objekten 
ska överstämma med andra discipliner med möjlighet till mängdavtagning. Graphisoft 
beskriver till dessa tre skeden fyra olika informationskategorier, kostnad, 
energisimulering, miljöpåverkan och visualisering.  

4.2.2 Informationsmängd - PEAB 
På PEAB har det upprättats en BIM-manual som ska vara ett ramverk för hur projekt i 
BIM ska utföras. Informationsmängden styrs av valda BIM-mål för projektet som 
bestäms vid startmöte. Informationsmängden i modellen ska vara tillräcklig i relation 
till vilket skede modellen befinner sig i. PEAB beskriver tre skeden i BIM-manualen, 
M1, M2 och M3. Där M1 innebär en modell för utredning och förslag och ska ligga till 
grund för beslutsfattning. I det andra modellskedet, M2, ska modellen innehålla 
tillräcklig information så att den kan användas som underlag för indikativ kalkyl och 
planering. I det tredje skedet, M3, ska modellen vara tillräcklig för att gå vidare till 
produktion.    

4.2.3 Informationskoordinering - Graphisoft 
Graphisoft beskriver att ett första steg med BIM-samordning är att utse en 
informationssamordnare. Denna informationssamordnare ska koordinera de olika 
disciplinerna(A, K, V, E) i projekteringsskedet och sammanföra dessa till en gemensam 
modell. Informationssamordnaren ska upprätthålla de riktlinjerna som ges för BIM-
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modellen och projektet. Riktlinjerna för en BIM-modell innefattar detaljeringsnivå, 
format och leveranssätt. Då BIM innefattar stort flöde av information är det av stor vikt 
att informationssamordnare anordnar möten frekvent så att inte information i modellen 
går förlorad. Graphisofts beskrivning av vad en BIM-samordnare ska ha för kunskaper 
ligger inom de tekniska kunskaper som ska styra och kontrollera informationen i rätt 
riktning. Tekniken förändrar inte de skedena och rollerna som ett projekt traditionellt 
sett genomgår hävdar Graphisoft. 

Det finns tre olika typer av information, information för planering, produktion och 
förvaltning. Informationssamordnarens roll är att överblicka kraven som ställs 
gentemot dessa tre kategorier och säkerställa att denna information finns i modellen. 
Detta innebär att informationssamordnare ska kontrollera att beställarens manual 
angående information och projektörernas manual uppfyller samma kriterier. I ett tidigt 
skede i projekt ska informationssamordnaren se till att alla berörda parter har tillgång 
till den information som behövs samt att specificera vilken information som behövs i 
modellen. 

4.2.4 Informationskoordinering - PEAB 
PEAB beskriver att projekt utförda i BIM måste utse en BIM-samordnare. Denna 
samordnare kopplar ihop projektledning och BIM-ansvariga för att säkerställa kvalité, 
kravställning och samordning. Vid uppstarten av ett nytt projekt ska ett tekniskt 
startmöte upprättas där syftet är att dokumentera olika roller, programvaror och vilka 
format som ska levereras och tas emot. Det tekniska startmötet ligger till grund för 
projektets utveckling. Nivån på BIM-projekteringen styrs av vilket skede modellen ska 
användas till och i vilken grad. 

4.3 Sammanfattning av insamlad empiri 
Dokumentanalys av BIM-manualerna från PEAB och Graphisoft pekar på att det ska 
utses en informationssamordnare för projekt utförda i BIM. Dennes uppgift är att styra 
modellerna i rätt riktning. Vidare beskriver båda manualerna att informationsmängden 
ska vara ändamålsenlig till det skede en modell befinner sig i. Kopplingen mellan 
informationsmängd i manualerna är att modellen har tre olika skeden där mängden 
information varierar. Detta går att koppla till Informationsbyggarnas beskrivning av 
olika skeden och användningsområden för en modell. BIM-samordnaren på PEAB 
beskriver att det måste finnas en person som ska ha en övergripande roll som 
koordinator för att sammanställa de olika disciplinernas modeller vilket även beskrivs 
i BIM-manualerna. I Intervju med Lindqvist beskrivs att grundläggande för projekt i 
BIM är att analysera olika informationsnivåer och vad modellerna ska användas till som 
även understryks av Informationsbyggarna. Stor vikt ska läggas på att informera alla 
inblandade om vilka mål och krav som ställs på deras arbeten.  
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5 Analys och resultat 
Empiri och teori analyseras i detta kapitel och ligger till grund för de resultat som 
examensarbetet presenterar. Upplägget i detta kapitel är att en analys presenteras och 
diskuteras där det förs resonemang som svarar på frågeställningarna. Efter analysdelen 
presenteras resultatet som är en direkt koppling till analysen av frågeställningarna.  

5.1 Analys 
Analysen är uppdelad i tre kategorier: Informationsmängd, samordningsproblematik 
och informationskoordinering. Uppbyggnaden är av typen tematisk analys. 

5.1.1 Analys av informationsmängd 
Det teoretiska ramverket och den insamlade empirin har kopplingar med varandra som 
belyses i denna analys av informationsmängd samt beskrivning av hur 
informationsmängden ser ut i praktiken och hur den skulle kunna se ut med hjälp av 
teorier bakom informationsmängd. 

Det essentiella vid kategorisering av informationsmängd är att informationen i 
modellen ska vara ändamålsenlig till projektets resultat som beskrivs både i empirin 
och Weygant (2013) i det teoretiska ramverket. Arbetsgången vid uppbyggnad av 
informationsmängden i en modell är att informationen blir mer detaljerad ju längre 
projekteringen är kommen samt att den ska spegla vilket skede ett projekt befinner sig 
i. I empirin där kopplingen mellan PEAB och Graphisofts manual beskriver tre skeden 
av en modell där informationen varierar beroende på vad modellen ska användas till 
och i vilket projekteringen befinner sig i kan liknas vid LOD nivåerna där informationen 
ökar succesivt för varje nivå. Det teoretiska ramverket beskriver vikten av att från 
början säkerställa en viss typ av detaljeringsnivå i projekt är av stor vikt för att analysera 
vilka krav som ställs mot informationen. I likhet med intervjun med Lindqvist som 
beskriver att informationskategorierna måste förtydligas från början i ett projekt ställer 
detta krav på att från början analysera vad ett projekt ska användas till. De möjligheter 
som kan finnas med att analysera informationskategorier för ett projekt är att man tillför 
projektet kravnivåer och det skapar en tydligare bild av vad som ska levereras. De 
problem som kan uppstå med att analysera informationskategorier är att inget projekt 
är det andra likt och informationskategorierna varierar i antal för olika projekt. Därför 
är det viktigt att redan från början gå igenom hur, var och när informationen ska 
användas. Informationsbyggarna menar att en BIM-manual skapas för varje projekt 
som innebär att en standardisering av krav i ett specifikt projekt sker. Viktigt att tänka 
på är att all information i modellen ska vara användbar och information som inte är 
användbar ska kunna släckas. Informationsmängden måste analyseras från början i ett 
projekt och i intervju med Lindqvist är informationskraven från början inte preciserade 
i praktiken och informationskraven beskrivs inte så utförligt som det krävs i BIM-
manualerna för att förtydliga målen och hur ändamålet uppfylls. För att definiera att 
informationskraven uppfyller projektets ändamål krävs en djupare utvärdering av 
nyttan med informationen i praktiken.  

5.1.2 Analys av samordningsproblem i BIM 
I det teoretiska ramverket beskrivs de teorier om samordningsproblem i BIM där 
Eastman et al. (2008) beskriver att det är grundläggande för projekt att från början 
fastställa format och metoder i skapandet av en BIM-modell. Arbetsprocessen med att 
fastställa metoder beskriver Hooper & Ekholm (2010) är att analysera mål och 
användningsområden för ett projekt som ligger till underlag för att lokalisera 
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ansvarsområden och vilken kompetens som krävs i projektgrupperna. I praktiken 
beskriver BIM-samordnaren på PEAB och Lindqvist att detta innebär frågor som 
utarbetas och informeras vid startmöte av projekt som bidrar till att alla involverade vet 
vad som förväntas. Den intervjuade BIM-samordnaren beskriver att vanliga tekniska 
problem är att det som bestäms vid startmöte inte uppfylls. Vanliga problem är att fel 
filstruktur lämnas in, fel insättningspunkter används och fel måttsättning anges vilket 
påverkar hela modellen samt de olika disciplinernas modeller. Dessa tekniska problem 
grundar sig i kommunikationsproblem och okunskap. Detta ser vi som ett problem där 
stort fokus läggs på tekniska aspekter och mindre på kommunicerande och diskuterande 
aspekter som beskrivs av Dossick & Neff (2011). Ett samordningsproblem som grundar 
sig i för lite kommunikation mellan de olika disciplinerna är att arbetet fortlöper i olika 
takt som nämns i intervjun men PEAB och detta blir ett problem då modeller ska 
sammanfogas. Ett problem som beskrivs av Lindqvist är att BIM-samordnare saknas i 
projekt vilket innebär att ingen har rollen att koordinera information. Vidare problem 
med en ny teknik som BIM är att det uppstår ett generationsskifte menar Lindqvist och 
detta stärks av Hooper & Ekholm (2010) om att olika personer har olika viljor att arbeta 
med denna nya teknik. För att ta till vara på BIM krävs det förändringar i gamla 
arbetssätt och metoder vilket nämns som ny IKT av Linderoth (2013). 

5.1.3 Analys av informationskoordinering 
Gällande informationskoordinering finns det olika syn på hur informationen ska 
koordineras vad det gäller det teoretiska ramverket och den insamlade empirin. Hooper 
& Ekholm (2010) som beskriver en process av samordning där alla parter medverkar 
som samordnare och lokalisering av vilken part som är lämpad för att representera en 
viss typ av information beskriver deras fallstudie. I praktiken beskriver BIM-
samordnaren på PEAB och Lindqvist att samordningen sköts och bör skötas av en 
person som ska ha ett ansvar för BIM-samordningen. Ciribrini (2013) beskriver att 
samordningen ska skötas av en bestämd part i ett projekt och speglar intervjuernas 
beskrivning av hur samordningen sker i praktiken. I jämförelse med Azhar (2011) som 
i det teoretiska ramverket beskriver att det finns juridiska risker med BIM-projekt och 
Hooper & Ekholm (2010) beskrivning av hur samordningen kan ske i praktiken finns 
vissa problemområden som bör belysas. I ett projekt där det inte finns någon uttalad 
samordnare blir de juridiska riskerna som Azhar (2011) beskriver svåra att lokalisera 
när det inte finns någon tillgänglig ansvarig part för samordningen av hela modellen. 
Fördelaktigt med att lokalisera ansvarsområden finns med att utse en BIM-samordnare 
vars roll är att styra samordningen och upprätthålla de uttalade BIM-mål som Lindqvist 
beskriver. Intervjun med PEAB beskriver att dagens BIM-användning är mestadels 
lämpad för kollisionskontroller och i dagsläget finns det svårigheter att få med 4D, 5D 
och produktionen i BIM-koordineringen, vilket även beskrivs i det teoretiska ramverket 
av Jacobsson & Linderoth (2010). Linderoth (2013) som beskriver en tänkbar metod 
där en integrering av projekteringen och produktionen bör ske för att maximera BIM-
användningen. Då företag i praktiken arbetar till stor del med BIM-manualer där rollen 
som samordnare beskrivs som enbart teknisk skapas det en isolerad del av projektering 
och produktion, detta beskrivs även av Hooper & Ekholm (2010). Fokus kring 
informationskoordinering enligt empirin ligger i den tekniska aspekten vilket är en 
aspekt som är till stor nytta vid koordinering av information i projekteringsskedet. För 
att utveckla hur informationshanteringen bör koordineras ser vi att en närmare 
integrering mellan projektering och produktion bör ske som beskrivs av Jacobsson & 
Linderoth (2010) och Barista (2014) som beskriver att produktionen underlättas om de 
har mer information om projekteringen. Detta ställer då nya krav på rollen som 
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informationssamordnare där den personen bör ha tekniskt kunnande och insyn i 
projektet. Praktiken börjar gå mot en sådan roll där Lindqvist beskriver en framtida roll 
för konstruktören där det finns ett huvudansvar för samordningen och även ett ansvar i 
hur produktionen sköts. 

5.2 Hur säkerställs relevant informationsmängd i en BIM-
modell? 
En utgångspunkt till att definiera informationsmängden är att studera de fem 
informationskategorier från Weygant (2013). En koppling mellan att studera 
informationskategorier och se likheter i detta till LOD-systemet innebär att lokalisera 
projektets ändamål samt definiera vilken detaljeringsnivå som lämpas till projektet. 
Detta leder till att från början lokalisera och utvärdera BIM-mål i enlighet med teori 
kring formulering av BIM-mål som beskrivs i Hooper & Ekholm (2010). Då 
förvaltningen av en byggnad är en lång process är hållbarhetsinformation en 
informationskategori som alltid ska ingå i modellen. Men det krävs att upprätta rätt 
detaljeringsnivå där informationen uppnår sitt syfte och används. En för detaljerad 
informationskategori kan leda till skillnader i praktiken och modellen. För att inte detta 
ska ske måste informationsmängden säkerställas redan från början i projekt. 
Säkerställning av relevant informationsmängd illustreras i figur 2. Processen i figur 2 
inleds vid startmötet där lokalisering av användningsområden samt mål för modellen 
sker. Detta är grundläggande för att koppla relevanta informationskategorier för 
ändamålet. Vidare i processen ska en utvärdering ske av hur detaljerade de olika 
kategorierna ska vara. Genom att följa modellen upprättas en relevant 
informationsmängd i en BIM-modell. 

 

Informationskategorier 

• Klassifikation 
• Prestanda 
• Installations 
• Utseende 
• Hållbarhet 

 
 
 
 
 

 
Figur 2: Modell över processen för hur relevant informationsmängd säkerställs 
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5.3 Vilka problem finns det med att samordna informationen i 
en BIM-modell? 
Det finns både tekniska problem och kommunikativa problem angående samordning, 
som beskrivs i analyskapitlet. De tekniska problemen grundar sig i att programvarorna 
inte används på ett korrekt sätt och dem kommunikativa grundas i, som beskrivs i 
analysen, fel eller att ingen information ges vilket leder till att olika discipliner arbetar 
i olika takt vilket påverkar modellen och ändringsmöjligheter. Figur över problem med 
att samordna information i en BIM-modell redovisas nedan. 

 

Tekniska problem: 

• Fel filstuktur 
• Fel insättningspunkter 
• Fel måttsättningar 
• Okunskap om programvaror 

Kommunikativa problem: 

• Ingen kommunikation                                      
• Arbete i otakt 
• Olika viljor 
• Ingen samordning 
• Ansvarsområden 

 

 

 

 

 

 

 

 

                              

 

Figur 3: Samordningsproblem 

  



Analys och resultat 

22 

5.4 Hur kan informationshanteringen koordineras? 
Information ska koordineras av en person i ett BIM-projekt som både har tekniskt 
kunnande och insyn i projektet. Efter att ha analyserat de problem som förekommer 
med informationshantering där det krävs en närmare integrering av projektering och 
produktion Linderoth (2013) samt ansvar i projektering och produktion som Lindqvist 
beskriver kräver detta att informationssamordnaren har kunskap om båda processerna. 
I figur 4 beskrivs samordnarens centrala roll i informationshanteringen. Informationen 
koordineras mellan discipliner och BIM-modell där det ställs krav på kunskap och insyn 
i projekt av samordnaren för att uppnå en bra koordinering och integrering.    

. 

 

Figur 4: Beskrivning av hur informationshantering koordineras 

5.5 Koppling till målet 
Målet med examensarbetet är att skapa en effektivare arbetsprocess under 
projekteringen i BIM. Genom att definiera ett sätt att säkerställa relevant 
informationsmängd, lokalisera och studera samordningsproblem innan de uppkommer 
samt redovisa hur informationshantering kan koordineras kan projekteringen 
effektiviseras och mindre efterarbete ske.  
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6 Diskussion och slutsatser 
Denna del av rapporten diskuterar resultat, metod och begränsningar för 
examensarbetet. Vidare förs slutsatser och rekommendationer samt förslag till vidare 
forskning. 

6.1 Resultatdiskussion 
Bedömningen av examensarbetet är att det har god validitet och reliabilitet. Då 
litteraturstudien och den insyn i praktiken som har skapats med intervjuerna stämmer 
överens är resultatet trovärdigt och användbart. Frågeställningarna som arbetet grundar 
sig i är relevanta frågeställningar där företag ute i praktiken vill ha svar på. För att gå 
djupare in i problematiken kunde frågeställningarna fokuserat mer på detaljer än 
övergripande frågor. Men efter den problematiken som finns i praktiken lämpar sig de 
frågeställningar som har valts i arbetet då företag inte har implementerat BIM-
användningen fullt ut och av den anledningen ser vi ett större behov av att klargöra 
övergripande frågor än mer specifika frågor. 

6.2 Metoddiskussion 
Examensarbetets frågeställning är av tolkande karaktär vilket kvalitativ studie lämpas 
åt. Då resultatet kan variera beroende på vilket projekt det tillämpas på har arbetet 
uppnått ett resultat som kan tolkas och tillämpas i praktiken. Tack vare valet av 
intervjuer och dokumentanalys kunde examensarbetet uppnå detta tolkande resultat. I 
efterhand skulle en fallstudie lämpat sig bra som ett komplement till intervjuerna och 
dokumentanalys, men tillfälle för en sådan gavs inte. Det skulle medfört en tydligare 
bild av hur samordning och koordinering fungerar i praktiken samt lokalisering av 
problem med samordning på ett annat sätt.  

6.3 Begränsningar 
Då examensarbetet avgränsar sig till projekteringsskedet har intervjuerna, 
litteraturstudien och dokumentanalysen begränsat sig till de skede där skapandet av 
BIM sker. Undantaget för avgränsning mot projekteringsskedet är viss problematik som 
samordningen kan medföra vidare i produktion, men dessa problem är problem som ska 
lösas i projekteringsskedet och av den anledningen har arbetet valt att representera även 
den problematiken. De resultat som redovisas i arbetet bedöms vara generellt giltigt för 
projekteringsskedet i BIM-processen, men även användbart för produktion och 
förvaltning då examenarbetet pekar på en närmare integrering mellan stegen i 
byggprocessen. 

6.4 Slutsatser och rekommendationer 
Målet med arbetet är att effektivisera projekteringsprocessen i BIM genom att ställa 
upp frågor kring informationsmängd och problem med koordinering.  

Slutsatsen av att beskriva en bild om hur rätt informationsmängd säkerställs ger 
projektörer en tydlig bild om hur mycket information modellen ska innehålla. 
Rapportens beskrivning av att problem med samordning ska belysas tidigt i ett projekt 
skapar en lokalisering av hur problem kan förebyggas, vilket leder till en effektivare 
arbetsprocess.  

6.5 Förslag till vidare forskning 
Examensarbetet kan ligga till grund för en vidare utveckling av BIM-standard vad gäller 
informationsmängd. Vidare studier av problem med samordning är hur minimering av 
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risker kan ske. Förslag på hur informationshantering kan koordineras lämpas en 
fallstudie där man analyserar flödet av information i ett BIM-projekt.   
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Bilaga 2 
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Bilaga 3 

Intervju med PEAB. BIM-samordnare 

Temat för intervjun är BIM-samordning och vilka problem som finns i dagsläget med 
informationssamordning. Här redovisas förslag på frågor som kommer ställas under 
intervju, Vi har valt att göra intervjun i form av öppen intervju vilket innebär att 
följdfrågor kommer ställas för att få beskrivande bild. 

Examensarbetets uppgift är att det skall utföra en grund för att effektivisera 
arbetsprocesser i ett BIM-projekt genom att svara på följande huvudfrågor:  

Hur säkerställs relevant informationsmängden i en BIM-modell? 

Vilka problem finns det med att samordna informationen i en BIM-modell? 

Hur kan informationshantering koordineras? 

Intervju ca 1h 

Frågor: 

Vilka typer av projekt är du verksam inom? Hur många inblandade? 

Vad är det första ni gör vid uppstarten av ett nytt projekt?  

Vilka är dina inledande arbetsuppgifter, vad måste du börja med i ett ”nytt” projekt? 

Vilka problem och frågor måste klargöras för att du skall utföra ditt arbete? (ex) 

Kan du beskriva din roll genom ett projekt, vilka hinder stöter du på? Vilka verktyg 
använder du dig av?  

Hur samordnas information i en BIM-modell? Vilka hinder finns? 

Vilka positiva effekter märks av ditt arbete som BIM-samordnare? Kan du beskriva 
någon nytta? 

Arbetar du enligt någon modell eller Checklistor e.t.c.? Om ja, hur fungerar detta? Om 
nej, hur skulle detta kunna bidra till ditt arbete?  

Vem bestämmer detaljeringsnivån i en BIM-modell? Vilken information anser du är 
grundläggande för en BIM-modell? Går ni efter något system, ex. LOD. 

Hur tycker du att följande kategorier speglar informationen i en BIM-modell? 
Identifikation, prestanda, installation, utseende, hållbarhet.  

Hur tycker du att informationshanteringen skall koordineras? Anser du det är bättre att 
det är en som samordnar eller att ett ansvar fördelas mellan konsulter?  

Hur hanterar ni informationsutbytet mellan projektörer? Vilka problem finns det med 
detta?  
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Hur och om inkluderar ni en tidplan i modellen?  

Hur samordnas konsulters informations med den person som utför tidplanen? 

Finns det någon roll inom PEAB där en person medverkar som projekteringsledare och 
platschef? Om, ja Tror du detta kan styra samgranskning med projektörer på ett bättre 
sätt med hänsyn till att de har erfarenhet av produktionen? 
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Bilaga 4 

Intervju med Lindqvist Byggkonsult AB 

Temat för intervjun är informationsmängd, koordinering och vilka problem som finns 
i dagsläget med informationssamordning. Här redovisas förslag på frågor som kommer 
ställas under intervju, Vi har valt att göra intervjun i form av öppen intervju vilket 
innebär att följdfrågor kommer ställas för att få beskrivande bild. 

Examensarbetets uppgift är att det skall utföra en grund för att effektivisera 
arbetsprocesser i ett BIM-projekt genom att svara på följande huvudfrågor:  

Hur säkerställs relevant informationsmängden i en BIM-modell? 

Vilka problem finns det med att samordna informationen i en BIM-modell? 

Hur kan informationshantering koordineras? 

 

Intervju ca 1h 

Frågor: 

Vilka typer av projekt är ni verksamma inom? Hur många inblandade? 

Hur ser ni på BIM, vad betyder detta för er? Hur påverkas organisationen av BIM? 

Vad är det första ni gör vid uppstarten av ett nytt projekt?  

Hur sker kommunikation med andra konsulter?  

Vilka är era inledande arbetsuppgifter, vad måste ni börja med i ett ”nytt” projekt? 

Vilka problem och frågor måste klargöras för att ni skall utföra ert arbete? (ex) 

Hur inblandad är beställaren i era projekt?  

Kan du beskriva er roll genom ett projekt, vilka hinder stöter ni på? Vilka verktyg 
använder du ni er av? Vilka underlag behöver ni?  

Hur hanterar ni informationsutbytet mellan projektörer? Vilka problem finns det med 
detta? 

 Leverera ni er information enligt något ramverk?   

Tror ni att det är en fördel för era konsulter om de arbetade tillsammans med exempelvis 
arkitekten? 

Arbetar ni enligt någon modell eller Checklistor etc? Om ja, hur fungerar detta? Om 
nej, hur skulle detta kunna bidra till ditt arbete?  
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Hur ser ni på informationsmängd, vet ni vad ni skall leverar? Hur sker detta? 

Hur tycker du att följande kategorier speglar informationen i en BIM-modell? 
Identifikation, prestanda, installation, utseende, hållbarhet.  

När slutförs ert arbete? Om det sker ett problem i produktionen som angår ert arbete, 
hur får ni reda på den informationen?  

Hur ser ni på informationsmängder, vad behöver ni veta för att leverera rätt 
informationsmängd kopplat till ett objekt?  

Hur påverkar det er om någon part inte har kommit lika långt i arbetet som ni? stannar 
ert arbete upp och hur skulle det kunna lösas? 

Får ni möjlighet att förklara för hur och varför ni har valt en typ av lösning eller är det 
inte relevant för andra parter att veta? 
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Bilaga 5 

Intervju med Informationsbyggarna 

Temat för intervjun är informationsmängd. Här redovisas förslag på frågor som 
kommer ställas under intervju, Vi har valt att göra intervjun i form av öppen intervju 
vilket innebär att följdfrågor kommer ställas för att få beskrivande bild. 

Examensarbetets uppgift är att det skall utföra en grund för att effektivisera 
arbetsprocesser i ett BIM-projekt genom att svara på följande huvudfrågor:  

Hur säkerställs relevant informationsmängden i en BIM-modell? 

Vilka problem finns det med att samordna informationen i en BIM-modell? 

Hur kan informationshantering koordineras? 

 

Intervjutid ca 1h 

Frågor:  

Kan ni beskriva hur en BIM-modell kan användas inom förvaltning?  

Vilken typ av information anser du är väsentlig i en BIM-modell? Detta beror förstås 
på modellens syfte, men om vi ser till förvaltning. 

Vi har kommit fram till följande informationskategorier som vi anser är grundläggande 
för varje BIM-modell och som kan kopplas till varje objekt: Identifikation, prestanda, 
utseende, installation och hållbarhet. Hur väl anser du att dessa kategorier uppfyller 
villkor för modellens syfte? 

 

När en förvaltningsplan/förvaltningsbudget upprättas, Vilken typ av information är 
viktig? 

Skulle en förvaltningsplan underlättas att göra om man redan vid startmötet definierar 
vilka krav på information som krävs för upprättandet? 

 

Skulle en BIM-modell kunna ligga till grund för hela förvaltningsplanen?  
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