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FÖRORD 

Det här examensarbetet utfördes under hösten 2008 på Tyréns AB i Stockholm samt 

vid Avdelningen för kvalitets- och miljöledning vid Luleå tekniska universitet, LTU. 

Under arbetets gång har jag fått möjligheten att utföra delar av arbetet både vid 

Tyréns i Stockholm samt vid deras kontor i Luleå vilket varit till en stor hjälp med 

många trevliga stunder. 

 

Mitt mål med detta examensarbete har varit att hjälpa till att bidra till en förändrad syn 

vad gäller kvalitet och kvalitetsarbete inom byggbranschen; bland annat att det är 

viktigt att angripa problemområden så tidigt som möjligt. På så vis behandlar denna 

studie om hur byggnadsinformationsmodellering, BIM, kan påverka 

kvalitetssäkringen av husbyggnadsprojekteringen till det bättre. Nyfikenheten, och 

intresset, för detta ämne har låtit mig inse att BIM kan hjälpa till att förankra ett bättre 

kvalitetsarbete inom byggprocessen. 

 

Vägen har däremot varit lång för att ro i land det förslag till examensarbete som jag 

ville utföra. Jag vill rikta ett stort tack till dem som gjort detta möjligt, nämligen 

Thomas Olofsson och Rogier Jongeling vid LTU, min industriella handledare Linus 

Malm på Tyréns, och min akademiska handledare Fredrik Backlund vid LTU. 

 

Vidare kan jag inte tänka mig ha fått bättre vägledning än den genom Linus och 

Fredrik. En kontrastrik kombination av viljor och ändlösa kompromisser som visat på 

hur det egentligen är att vara medlaren mellan arbetslivet respektive akademien, det 

vill säga inte helt lätt men otroligt givande och spännande! 

 

Jag vill även rikta ett stort tack till Charlotte Rissler och Per Hagengran som har 

slussat mig igenom deras projekt och granskat delar av rapporten, samt alla personer 

som ställt upp på att både bli intervjuade och observerade.  

 

Denna studie har heller inte kunnat utföras utan alla fantastiska vänner som bidragit 

med stöd, logi, synpunkter och diskussioner. Det är med gott samvete som jag slutför 

mina studier i Luleå, vetandes att jag träffat och umgåtts med de bästa! 

 

Luleå, februari 2009 

 

 

 

________________ 

 

Robert Sörqvist
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SAMMANFATTNING 

Byggbranschen innehar en relativ omodern syn på kvalitet, menandes ett reaktivt 

förhållningssätt till kvalitetsarbete, trots krav på kvalitetssäkring. Detta yttrar sig 

bland annat i att felaktigheter identifieras och löses i ett sent skede av byggprocessen, 

ofta vid byggnationen, på grund av bristfälliga projekteringshandlingar. Således inges 

slöseri av resurser och höga kostnader i byggprocessen. Bevisligen åtgår färre resurser 

och lägre kostnader vid identifiering och avhjälpning av fel under utformningen av 

den föreslagna lösningen, det vill säga projekteringen, än under uppförandet av 

byggnaden. Det torde således vara mer fördelaktigt att avhjälpa samtliga fel under 

projekteringen. 

 

Byggnadsinformationsmodellering, BIM, adresserar ovan problemområde i den 

bemärkelsen att ett byggprojekts data bearbetas, lagras, och förvaltas digitalt i en 

byggnadsmodell under byggprocessen och under byggnadens livscykel. Detta öppnar 

för nya möjligheter om hur byggprocessen kan utföras, men framförallt om hur ett 

förebyggande förhållningssätt till kvalitetsarbete kan antas. Således är syftet med 

denna studie att undersöka hur tillämpningen av BIM kan leda till förbättrad 

kvalitetssäkring av byggprojekteringen. 

 

Studien utfördes på teknikkonsultsbolaget Tyréns AB som en kvalitativ fallstudie 

bestående av intervjuer, observationer och litteraturstudier där kvalitetssäkringen av 

två projekt med olika projekteringsförfaranden jämfördes. Det ena projektet följde ett 

traditionellt projekteringsförfarande utifrån 2D-underlag och det andra projekterades 

med stöd av BIM. Detta ställdes även mot en teoretisk referensram bestående av 

erforderliga teorier om kvalitet, projektering och BIM. Vidare kartlades den befintliga 

synen av kvalitet och kvalitetssäkring som råder i byggbranschen. En teoretisk 

jämförelse utfördes också för att finna hur BIM ger möjlighet att påverka 

kvalitetsaspekter och kravområden ur ISO 9001:2000 som berör projekteringen. 

 

Projektering med stöd av BIM verkade för bättre kvalitetssäkring av den föreslagna 

lösningen, samt nyttoeffekter gällande samordning och problemlösning genom 

tydligare kommunikation, ty visualisering av byggnadsmodellen under 

projekteringsmöten. Vidare granskades den sammanförda byggnadsmodellen externt 

med verktyg som delvis tillät en automatisering av processen att identifiera 

felaktigheter mellan de olika disciplinernas underlag. Detta, till skillnad för ett 

ineffektivt handhavande av 2D-underlag. 

 

Studien bekräftade en rådande omodern syn på kvalitet som präglas av den reglerade 

kvalitetssäkringen som ges av Boverkets byggregler, BBR, och inte den av ISO 9000. 

En obefintlig förankring av kravområdet för validering enligt ISO 9001 urskiljdes som 

anses vara en nödvändig länk till att anta ett modernt, kundorienterat, förhållningssätt 

till kvalitet. BIM, dess verktyg, samt egenskaper som innehas av en byggnadsmodell 

möjliggör dock för bättre förankring och praktiskt nyttjande av kravområden ur ISO 

9001 som berör projekteringen. Likaså ges möjlighet för att förbättra kvalitetsaspekter 

rörande projekteringen, såsom den föreslagna lösnings kvalitet, presentation av 

information, samt tjänstens kvalitet. Således kan BIM bidra till en bättre föreslagen 

lösning, effektivare projektering, samt antagandet av ett förebyggande och 

kundorienterat förhållningssätt till kvalitet i byggindustrin. 
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ABSTRACT 

The AEC industry possesses a relatively outmoded view on quality, meaning a 

reactive approach to quality management, despite requirements of quality assurance. 

This is reflected by the identification and solving of defects in a late stage of the 

building process, often during construction, due to an inadequate proposed design, 

thus resulting in a waste of resources and high costs in the building process. It is 

evident that fewer resources and lower costs are needed to identify and solve defects 

during the design process rather than during the construction of the building. The 

conclusion is, therefore, that it ought to be more favorable to solve defects during the 

design process. 

 

Building Information Modeling, BIM, addresses the stated problem in the sense that a 

building project’s data is edited, stored, and maintained digitally in a building model 

during the building process and during the building’s lifecycle. This opens up new 

possibilities in which the building process can be performed, and how to attain a 

proactive approach to quality management in particular. Thus, the purpose of this 

thesis is to study how the utilization of BIM can lead to an improved quality assurance 

of the design process. 

 

The research was conducted at Tyréns AB as a qualitative case study consisting of 

interviews, observations, and a theoretical survey where the quality assurance of two 

projects with a different approach to design was compared. One project followed the 

traditional method to design emanating from a 2D approach and the other utilizing 

BIM. This was set against a theoretical frame of reference consisting of requisite 

theories on quality management, design, and BIM. Furthermore, the current view of 

quality management and quality assurance in the AEC industry was stated. A 

theoretical comparison was also conducted to find possibilities as to how the 

utilization of BIM can affect quality aspects and requirements of ISO 9001:2000 

concerning the design process. 

 

Designing with BIM promoted an improved quality assurance of the design, and also 

useful effects in terms of coordination and problem solving through a more palpable 

communication with the use of visualization of the building model during meetings. 

The assembled building model was also externally reviewed using tools providing a 

partially automated process for identifying defects between the different design 

disciplines’ models. This is to be compared with the inefficient handling of a 2D 

approach. 

  

The study confirmed an outmoded view on quality management pervaded by the 

Swedish National Board of Housing, Building and Planning’s building requirements 

and not by ISO 9000. A negligible establishment of the requirements of validation 

according to ISO 9001 was distinguished which is deemed necessary to adopt a 

modern, customer oriented, approach to quality management. BIM, its tools, and 

properties possessed by a building model enables a better establishment and better 

practical use of the requirements provided by ISO 9001 concerning the design 

process. Also, BIM enables improvements of quality aspects concerning the design 

process, such as the quality of the design, presentation of information, and service 

quality. Thus, BIM can contribute to a better proposed design, a more effective design 

process, and also to attain a proactive and customer oriented approach to quality 

management in the AEC industry.
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1 INLEDNING 

Detta avsnitt beskriver studiens inledande formalia avseende studiens bakgrund, 

problemdiskussion, syfte, studiens intressenter, avgränsningar, frågeställningar, samt 

rapportens disposition. 

1.1 Bakgrund 
Den svenska byggbranschen lider av slöseri och bristande kvalitet som leder till höga 

kostnader. Enligt McKinsey (2006) står slöseriet för mellan 20-30 % av den totala 

produktionskostnaden på grund av exempelvis felaktigheter i produktion och 

ineffektiv nyttjande av material och maskinpark. En utredning gjord av 

Byggkommissionen visar på att produktionskostnaderna har ökat mer än 

konsumentprisindex sedan 1995 (SOU, 2002). Enligt SCB förväntas dessutom 

byggkostnaderna öka med ytterligare 25 % fram till 2010, om prisutvecklingen 

fortsätter som idag (Byggindustrin, 2007). Det är främst byggherrekostnaden, som 

består av projektering, kreditiv, försäkringar, byggherrens egen administration, samt 

materialkostnaden som ökar mest. Projektering avser utformningen av en byggnad i 

form av bygghandlingar och ritningar. Byggandet som det sker idag kan liknas vid ett 

stafettlopp där aktörerna lämnar över ansvaret för respektive skede i vad som kan 

liknas en linjär byggprocess. Nuvarande arbetssätt bidrar således till suboptimeringar 

där respektive aktörers delmål får större fokus än projektets slutliga mål (STD, 2002). 

Samtidigt minskar möjligheten att påverka en byggnads funktion och totala 

produktionskostnad i progression med byggprocessen, varav kostnader vid 

förändringar ökar parallellt med byggprocessen (Nordstrand, 2003; Eastman et al, 

2008). 

 

Foster och Jonker (2003) påvisar att kvalitetsarbetets utveckling kan delas in i tre 

generationer där första generationen avser kvalitetsstyrning, andra avser offensiv 

kvalitetsutveckling och tredje behandlar intressentorienterat kvalitetsarbete. 

Kvalitetsarbetet inom byggbranschen ligger efter övrig industri (Meiling, 2008) som 

är redo att gå över till tredje generationens form av kvalitetsarbete (Foster & Jonker, 

2003). Meiling beskriver kvalitet inom byggbranschen som en ”top down 

management” infört genom lagstiftning och krav från regeringen, där produkten 

produceras utifrån det lägsta anbudet. Kvalitetsarbetet inom byggbranschen, menar 

Meiling, äntrar knappt första generationens kvalitetsarbete. 

 

Som reaktion till byggbranschens problem och bristande kvalitet pågår ett skifte inom 

byggindustrin. Skiftet omfattar bland annat nya samverkansformer, industrialisering 

av byggprocessen och nya IT-lösningar. Sådana åtgärder förväntas att minska 

kostnaderna och byggtiden, samtidigt som kvaliteten kan förbättras. Ett IT-stöd som 

förespråkas av ett flertal aktörer inom byggindustrin (Byggtjänst, 2008) och 

byggforskning (Eastman et al, 2008) är byggnadsinformationsmodellering, BIM.  

 

Syftet med BIM är att ett byggprojekts data ska kunna bearbetas, lagras och förvaltas 

digitalt under byggprocessen och dess livscykel (Eastman et al, 2008). Enligt 

Jongeling (2008) har BIM visat på positiva nyttoeffekter gällande byggprojekt i form 

av bland annat bättre projekteringsunderlag, effektivare samordning, säkrare 

mängdavtagning, och enklare kommunikation. Vidare anses BIM, utifrån en 
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oförändrad byggprocess, medföra en kostnadsbesparing för arkitekter och 

teknikkonsulter på upp till 20 % och 4 % för entreprenörer (ibid.). 

Tillämpning av BIM möjliggör för ökat samarbete mellan aktörer, integrering med 

andra datorstöd för modellering och simulering, styrning av ekonomi och kvalitet, 

samt beslutstagande och granskning. Detta öppnar för nya möjligheter om hur 

byggprocessen kan utföras och se ut, framförallt om hur kvalitetsarbetet kan 

genomföras.  

 

Ett av flertalet teknikkonsultbolag som nyttjar BIM i projekteringen är Tyréns AB. 

Företaget är verksamt inom samhällsbyggnadssektorn och erbjuder tjänster för 

byggprojektering, infrastruktur, IT, fastighetsutveckling och Management Consulting 

(Tyréns, 2008). Tyréns arbetar internt med att ständigt utveckla, förbättra och 

effektivisera de egna processerna, samt externt med att skapa lönsamhet och kvalitet i 

deras kunders byggprojekt. BIM anses påverka både interna och externa faktorer, 

vilket möjliggör för bättre effektivitet inom processerna, mer lönsam byggprocess och 

bättre kvalitetssäkring av projekteringen. (Malm, 2008a) 

1.2 Problemdiskussion 
Love (2000) menar att arkitekt- och teknikbolagens motvilja att arbeta med 

kvalitetssäkring har bidragit till bristfälliga projekteringsunderlag. Det har i sin tur 

visat sig vara källa för omarbetningar och missnöje i byggprojekt. En möjlig lösning 

till detta problem, enligt Love, är att införa kvalitetsledningssystemet ISO 9000 där 

kvalitetssäkring ingår som en del. Malm (2008a) menar dock att kvalitetssäkringen 

ändå brister med felaktigheter i bygghandlingarna, som är resultatet av 

projekteringsskedet. Eventuella felaktigheter blir mer kostsamma vid upptäckt i 

produktionsskedet än i projekteringen, vilket bland annat ger negativa utslag på 

byggprocessens effektivitet och lönsamhet (Wermelin, 1997; Nordstrand, 2003; 

Eastman et al, 2008). Vidare menar Josephson och Larsson (2004) att fel i 

projekteringen är den kategori som är mest förekommande och som orsakar högst 

felkostnad i byggprojekt. Utifrån detta är det viktigt att fel upptäcks i ett tidigt skede i 

byggprocessen men som däremot åtgärdas i minst omfattning (ibid.). Med dessa 

anledningar påvisas vikten av att ”göra rätt från början”, vilket är kvalitetssäkringens 

mantra (Chung, 2002, s 8).  

 

Josephson och Larsson (2004) menar att projektörer har den bredaste överblicken över 

projektet och har därmed också störst möjlighet att upptäcka fel tidigt. Trots detta 

fokuseras förbättringsarbetet ofta på kvalitet och effektivitet i byggprocessens 

produktionsskede. Exempel på förbättringsprogram och synsätt gällande produktion i 

tillverkningsindustrin som transkriberats till byggande är bland annat Lean 

Construction, samt industriellt/industrialiserat byggande (Koskela, 1992; SOU, 2002; 

Apleberger et al, 2007). Nämnda förbättringsprogram och synsätt kan dock komma att 

baseras på ett bristfälligt projekteringsunderlag. Således är detta ett reaktivt 

angreppssätt för att förbättra byggprocessen.  

 

Kvalitetssynsättet har utvecklats från reaktiva till proaktiva och förebyggande 

angreppssätt, exempelvis kvalitetssäkring (Bergman & Klefsjö, 2007). Vidare menar 

Dale (1999) att majoriteten av kvalitetsrelaterade problem beror på bristfällig 

utformning av produkter och processer, således skapas kvalitet under 

produktutformningen och inte vid en slutkontroll (Chung, 2002; Dale, 1999; Seaver, 

2001). I enlighet med modern syn på kvalitetsarbete, transkriberat till befintlig 
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byggprocess, borde fokus ligga på att i tidigare skeden kunna säkerställa korrekt och 

ändamålsenligt underlag för att förhindra och förebygga problem i efterkommande 

skeden i byggprocessen.  

 

Enligt Henrichsén (2006) har projekteringen i stort sett skett likadant ut då ritningar 

och handlingar fördes för hand, till användning av datoriserade verktyg såsom 2D-

CAD och exempelvis ordbehandlingsprogram. Datoriserade verktyg underlättade det 

manuella arbetet i viss mån, dock med utebliven extra tillförd intelligens till 

informationsbärarna, det vill säga ritningar och handlingar. Metoden och arbetssättet 

är densamma menar Henrichsén, likaså typen av informationsbärare. Därav har 

kvalitetssäkringen av projekteringen skett på liknande sätt.  

 

Som nämndes tidigare möjliggör tillämpningen av BIM för andra arbetssätt i 

byggprocessen, bland annat på grund av att informationsbäraren har egenskapen att 

kunna vara icke-redundant och baserad kring en databas (Eastman et al, 2008; 

Henrichsén, 2006). Eastman et al menar att BIM berör flertalet aspekter av 

projekteringen, vilket innebär att även kvalitetssäkringen av projekteringen berörs. 

1.3 Syfte 
I och med Tyréns införande av BIM finns möjligheter att undersöka hur 

kvalitetssäkringen av projekteringen kan förbättras i avseende på nytt 

teknikutnyttjande och arbetsmetod. 

 

Syftet med detta examensarbete är att undersöka hur tillämpningen av BIM kan leda 

till förbättrad kvalitetssäkring av byggprojekteringen. 

1.4 Fokus och avgränsningar 
Denna studie riktas främst till de aktörer som ingår i husbyggnadsprojektering.  

Övergripande riktas även studien till de aktörer som ingår i byggprocessens olika 

skeden som påverkas av kvalitetssäkringen i projekteringsskedet. Examensarbetet 

fokuserar på projekteringsarbetet inom husbyggnad och avser att inte koppla samman 

de gränssnitt till skeden som projekteringen angränsar till, det vill säga program- och 

produktionsskedet. Däremot kan referenser till programskedet tillkomma då gränsen 

mellan programskedet och projekteringen är vag.  

 

Studien utförs på Tyréns byggprojekteringsavdelningar, City och Leva, i Stockholm, 

samt tillhörande byggprojekt som behandlar två olika typer av metoder för 

projektering. Studien behandlar således traditionell projektering och projektering med 

stöd av BIM.  

 

Vidare ligger det utanför studiens tidsram och räckvidd att studera olika 

entreprenadformers inverkan på kvalitetssäkring då upphandling av entreprenörer ej 

har skett, således tas inte juridiska frågeställningar rörande entreprenadformer upp i 

studien. 
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1.5 Frågeställningar 
Genom att besvara frågeställningarna, ska examensarbetets syfte uppnås. 
 

1) Hur genomförs kvalitetssäkring av byggprojekteringsprocessen, gällande både 

traditionell byggprojektering och byggprojektering med BIM? 
 

2) Hur kan kvalitetssäkring av byggprojekteringsprocessen förbättras med stöd av 

BIM? 

1.6 Disposition 
Rapportens struktur är sådan att i största möjliga mån inge en naturlig progression till 

de slutsatser studien leder till, se Figur 1. Nedan följer en beskrivning av respektive 

kapitel: 
 

Kapitel 1 – Inledning avser att ge läsaren en överblicklig bild till bakgrund och 

varför studien utförs samt presentera studiens syfte och frågeställningar. 
 

Kapitel 2 – Metod beskriver hur studien är vald att utföras.  
 

Kapitel 3 – Teoretisk referensram består av den teori och utvecklad bakgrund 

som används som utgångspunkt, utifrån metod, för analys.  
 

Kapitel 4, 5, och 6 är studiens empirikapitel och beskriver fallföretaget Tyréns 

och projekten Kv Spektern respektive Björnkulla äldreboende.  
 

Kapitel 7 – Analys följer den analysmetod som beskrivs i metodkapitlet.  
 

Kapitel 8 – Resultat presenterar studiens resultat och svarar på syftet och 

frågeställningarna 
 

Kapitel 9 – Diskussion och slutsatser presenterar studiens slutsatser, diskuterar 

studiens resultat, val av metod, studiens kvalitetsmått, samt fortsatt arbete. 
 

Kapitel 10 – Referenser består av en förteckning av använda källor. 

 

4 Tyréns

3 Teoretisk referensram

2 Metod

1 Inledning

7 Analys

8 Resultat

9 Diskussion
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10 Referenser  
 

Figur 1 Rapportens disposition 
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2 METOD 

Detta kapitel beskriver hur studien är vald att gå tillväga. Figur 2 ger en översikt över 

metodkapitlets disposition med en deskription härunder. 

 

2 Metod

2.1.3 Vetenskaplig metod

2.1.2 Vetenskaplig ansats

2.1.4 Undersökningsmetod

2.1.1 Forskningsansats

2.1 Angreppssätt

2.3 Fallstudiedesign

2.6 Kvalitetsmått

2.2 Datainsamlingsmetod

2.2.1 Observationer

2.2.2 Intervjuer

2.6.1 Begreppsvaliditet

2.6.2 Intern validitet

2.6.3 Extern validitet

2.6.4 Reliabilitet

2.2.3 Litteratur och arkivmaterial

2.4.2 Mönsterjämförelse

2.4.1 Nulägesanalys

2.5 Praktiskt tillvägagångssätt

2.4 Analysmetod

  
 

Figur 2 Struktur- och rubriköversikt över metodkapitlet 

 

Metodkapitlets struktur är sådan att läsaren ska kunna följa slutledningen till vald 

undersöknings-, analys- och datainsamlingsmetod. Detta åstadkoms genom att låta 

avsnittet Angreppssätt (2.1) följa trattprincipen, vilket innebär att övergripande 

moment tas upp innan efterföljande mindre övergripande moment som kan ses i  

Figur 2.  

 

Utifrån vald undersökningsmetod beskrivs de moment som behövs för att uppfylla 

undersökningsmetoden, såsom datainsamlingsmetod och analysmetod. Det praktiska 

tillvägagångssättet beskrivs i avsnitt 2.5 i förhållande till frågeställningarna och syfte. 

Studiens kvalitet diskuteras sedan i avsnitt 2.6 utifrån valda kvalitetsmått, det vill säga 

begreppsvaliditet, intern- och extern validitet, samt reliabilitet. 

2.1 Angreppssätt 
Detta avsnitt beskriver det angreppssätt som studien antar genom följande rubriker: 
 

 Forskningsansatsen (2.1.1) tar upp vilken typ av forskning som är vald att 

bedrivas likaså forskningens synsätt. 
 

 Vetenskaplig ansats (2.1.2) diskuterar vilken ansats inom vetenskapsteorin 

(induktion, deduktion och abduktion) som studien antar.  
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 Vetenskaplig metod (2.1.3) tar upp och diskuterar vilket angreppssätt i form av 

kvalitativ- och kvantitativ metod som studien följer.  
 

 Slutligen, i undersökningsmetod (2.1.4), diskuteras och väljs vilken typ av 

praktiskt tillvägagångssätt som studien ska följa.  

 

Sammanfattningsvis så har examensarbetet antagit en mestadels förändringsinriktad 

forskningstyp med varierande forskningssynsätt, En abduktiv vetenskaplig ansats och 

en kvalitativ undersökningsansats ligger till grund för att fallstudie valdes som 

undersökningsmetod.  

2.1.1 Forskningsansats 

Enligt Andersson och Borgbrant (1998) tydliggör en studies utformning och 

tillvägagångssätt genom val av forskningstyp. De nämner fyra olika typer av 

forskning: 
 

 Förändringsinriktad forskning 
 

 Utvärderande forskning 
 

 Teoretisk och metodutvecklad forskning 
 

 Utprövande forskning 

 

Tabell 1 visar de moment som ofta förekommer i forskningsprocessen respektive 

forskningstyp. 

 
Tabell 1 Forskningens och forskningsprocessens utformning (efter Andersson & Borgbrant, 

1998) 
 

Frågeställning Metodval

Forskningstyp Metod för 

datainsamling

Analys och tolkning Resultat Presentationsform

Förändring             

(Många 

parametrar)

Åtgärder                       

Vad ska förändras och 

hur ska detta ske

Intressentmedverkan 

Fallstudier inom 

organisationer och 

arbetsplatser

Dialog                            

Öppna och 

bundna frågor

Återföring                

Fördjupad 

datainsamling

Ökad kunskap om 

förändringsprocesser, 

generellt och i det 

specifika fallet

Arbetsmaterial 

Seminarier

Utvärdering            

(Många 

parametrar)

Kartläggning                 

Vad karaktäriserar 

studieobjektet

Utredningar 

Undersökningar

Enkät och 

intervju 

Kvantitativ och 

kvalitativ data

Beskrivningar av delar 

och helheter               

Orsakssamband

Ökad kunskap om det 

studerade fenomenet, i 

relation till uttalade mål 

och avsikter

Interna och externa 

rapporter

Teori- och 

modellutveckling          

(Få parametrar)

Kunskapsbildning             

Utveckling av nya 

teorier och modeller

Expert- och 

specialiststudier

Källstudier 

Litteratur

Noggrannhet 

Användnings-           

område

Systematisk 

dokumentation av 

utarbetade begrepp, 

teorier och modeller

Artiklar och modeller 

presenterade i artiklar

Utprövning        

(Mycket få 

parametrar)

Hypotesbildning                           

Vad karaktäriserar en 

specifik funktion

Laboratorie- 

undersökningar 

Experiment

Mätningar 

Simuleringar

Empiri                 

Hypotesprövning 

Modellbyggnad

Fakta om ett objekt och 

dess egenskaper, med 

undersökta variablers 

värde och storhet

Vetenskapliga artiklar

Datainsamling och analys Resultat och presentationsform
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Utifrån första frågan i frågeställningen (se avsnitt 1.5) antar studien en utvärderande 

karaktär i form av en nulägesanalys av hur projekteringen genomförs baserade på 

olika arbetssätt. Vidare inkluderas metoder för datainsamling ifrån forskningstypen 

teori- och modellutveckling, i form av käll- och litteraturstudier, som diskuteras mer i 

avsnitt 2.2.  

 

Andersson och Borgbrant (1998) menar att en utvärderande forskningsansats kan 

initiera en förändringsinriktad forskningsansats, vilket sker i detta fall då fråga två 

avser studera förbättring av kvalitetssäkringen i projekteringen vid tillämpning av nytt 

arbetssätt. Studien antar därför en förändringsinriktad forskningsansats (med betoning 

på förbättring). 

 

Syftet och frågeställningarna visar också på hur studien skiftar i forskningssynsätt 

beroende på de olika forskningsfrågorna. Enligt Björklund och Paulsson (2003) finns 

det fyra stycken vanliga vetenskapliga synsätt inom forskningen:  
 

 Explorativ forskning 
 

 Explanativ forskning 
 

 Deskriptiv forskning 
 

 Normativ forskning 

 

Explorativa studier, även kallat undersökande, studier används då forskaren önskar 

finna grundläggande förståelse för problemområdet och då det finns lite kunskap inom 

området. Då forskaren vill förklara och beskriva ett problemområde kan en 

explanativ, förklarande, studie användas. Då forskaren vill beskriva, men utan att 

förklara, ett problemområde kallas detta en deskriptiv studie. Detta förutsätter att det 

redan finns grundläggande kunskap och förståelse inom det ämne som studeras. 

Normativa studier används då målet med en studie är att ge vägledning och föreslå 

åtgärder. Detta kräver också, i likhet med deskriptiva studier, att grundläggande 

kunskap och förståelse redan finns för det område man studerar. (Björklund, 2002) 

 

Nedan återfinns studiens frågeställningar ur avsnitt 1.5 som beskriver respektive 

frågas forskningssynsätt: 
 

Fråga ett – antar ett deskriptivt forskningssynsätt då frågan avser beskriva hur 

befintlig kvalitetssäkring av projekteringsprocessen genomförs. 
 

Fråga två – får ett explorativt forskningssynsätt för att finna hur kvalitetssäkring 

av projekteringsprocessen kan förbättras vid tillämpning av nytt arbetssätt. 

2.1.2 Vetenskaplig ansats 

Enligt Alvesson och Sköldberg (1994) brukar induktion och deduktion skiljas åt som 

vetenskapliga ansatser inom vetenskapsteorin. Vidare menar Alvesson och Sköldberg 

att det är svårt att inkludera all forskning i endera ansatserna, då de betraktas som 

uteslutande alternativ. Ett tredje alternativ är abduktion, även kallat hypotetisk-

deduktion (Holme & Solvang, 1997; Eriksson & Wiedersheim-Paul, 2001). 

Fortsättningsvis kommer detta att benämnas som abduktion. 

 



KVALITETSSÄKRING AV PROJEKTERINGSPROCESSEN MED STÖD AV BIM 

 

  
8 

 
  

Induktion syftar till att slutsatser grundas av empiriska data. Denna ansats innebär att 

forskaren själv skapar sin teori genom observationer och empiriska studier, utan 

ingående befintliga teori. Ett problem med denna ansats är att undantag kan upptäckas 

då samtliga möjliga observationer sällan tas i anspråk. (Eriksson & Wiedersheim-

Paul, 2001) 

 

En deduktiv ansats grundar slutsatser utifrån befintlig teori om enskilda fenomen och 

härleder hypoteser som sedan prövas i det aktuella fallet. En svaghet med denna typ 

av ansats är att det inte går att verifiera om slutsatserna håller utanför givna 

avgränsningar. (Eriksson & Wiedersheim-Paul, 2001) 

  

Enligt Alvesson och Sköldberg (1994) innebär abduktion att ett enskilt fall tolkas 

utifrån ett hypotetiskt övergripande mönster (med antagandet att mönstret är riktigt) 

som förklarar fallet ifråga. Eriksson och Wiedersheim-Paul (2001) menar att empiri 

och logik förenas genom att ur en deduktiv slutledning dras slutsatser om verkligheten 

som sedan utsätts för empirisk prövning. Vidare citeras Alvesson och Sköldberg 

(1994, s.55) att abduktion har inslag av både induktion och deduktion men att dessa 

”varken formellt eller informellt är någon enkel ’mix’ av dessa eller kan reduceras till 

dem; den tillför nya och helt egna moment”. Fördelen med abduktion, till skillnad 

från de två andra ansatserna, är att denna ansats tillför djup och inbegriper förståelse 

(ibid.). 

 

Detta examensarbete antar en abduktiv ansats då arbetsgången är iterativt mellan 

teori, empiri och resultat. Eftersom syftet med examensarbetet också kräver förståelse 

för teorin, arbetssättet och organisationen hos Tyréns, lämpar sig även en abduktiv 

utifrån ovan argumentation. 

2.1.3 Vetenskaplig metod 

Metodläran består främst av två olika angreppssätt, vilka är kvalitativ och kvantitativ 

metod. Det som dessa metoder har gemensamt är att de ska uppfylla samma syfte om 

än baserat på två olika typer av data. Då någon av dessa metoder tillämpas, eller 

kombination av de båda, så uppnår forskaren en större förståelse för fenomenet eller 

problemet som studeras (Holme & Solvang, 1997). 

 

Kvalitativa insamlingsmetoder är, enligt Jacobsen (2002), då forskaren är intresserad 

av hur människor tolkar verkligheten och innefattar vanligtvis intervjuer och 

observationer. Vidare beskriver Dahmström (2000) att kvalitativ information inte är 

numerisk utan istället anger information som kön och civilstånd.  

 

Kvantitativ data är enligt Dahmström (2000) data som antar numeriska mätvärden 

såsom ålder och längd. Kvantitativa insamlingsmetoder används också för att mäta 

verkligheten i siffror som sedan kan bearbetas med statistiska metoder, där enkäter är 

en vanlig metod för insamling (Jacobsen, 2002). Kvalitativa data kan också bearbetas 

med statistiska metoder genom kodning, alltså att de kvalitativa data antar 

siffervärden (Dahmström, 2000). 

 

För att uppnå studiens syfte krävs djup förståelse för att kunna kartlägga hur 

kvalitetssäkringen av projekteringen genomförs, samt hur kvalitetssäkringen kan 

förbättras. För att tillge studien med nödvändig djup och fokus för att uppfylla syftet 
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antas därför en kvalitativ insamlingsmetod av primärdata baserad på intervjuer och 

observationer. 

2.1.4 Undersökningsmetod 

Enligt Yin (2007) kan undersökningsmetod väljas genom att utgå ifrån tre betingelser. 

Nedan, i Tabell 2, visas en sammanställning av de betingelser och 

undersökningsmetoder som underlag och härledning till vald undersökningsmetod.  

 
Tabell 2 Sammanställning av undersökningsmetoder beroende på betingelser (Yin, 2007) 
 

Strategi Typ av frågeställning
Krävs det en kontroll av 

beteendet?

Fokus på aktuella 

händelser?

Experiment Hur, varför? Ja Ja

Enkätundersökning
Vilka, vad, var, hur 

många, hur mycket?
Nej Ja

Analys av källor
Vilka, vad, var, hur 

många, hur mycket?
Nej Ja/nej

Historisk studie Hur, varför? Nej Nej

Fallstudie Hur, varför? Nej Ja
 

 

De betingelser som detta examensarbete uppfyller är att forskningsfrågorna är av 

förklarande karaktär (hur-frågor), att det inte är möjligt med någon kontroll över 

beteendet i studien och att det behandlar aktuella händelser. De undersökningsmetoder 

som inte är aktuella är således experiment och historiska studier. Experiment kräver 

kontroll över beteendet, eller situationen, och historiska studier fokuserar inte på 

aktuella händelser. Enligt Yin (2007) är enkätundersökningar och källanalyser 

gynnsamma att använda då forskningssyftet är att beskriva frekvensen och 

förekomsten av en viss företeelse, eller då konsekvenser ska förutsägas utifrån en 

insats. Det är också möjligt att använda sig av multipla undersökningsmetoder i en 

och samma undersökning, exempelvis en enkätundersökning inom ramen för en 

fallstudie eller vice versa (ibid.). Vidare menar Eriksson och Wiedersheim-Paul 

(2001) att fallstudier är lämpliga som undersökningsmetod vid förändringsarbete, där 

utredaren måste skaffa sig ingående kunskap om organisationen, vilket också är fallet 

för detta examensarbete. 

 

Sköldberg (1991) menar att abduktion torde vara den metod som i realiteten används 

vid många fallstudiebaserade undersökningar. Backman (1998) talar också om att den 

kvalitativa forskningen visar en viss förkärlek för användning av fallstudier. 

 

I enlighet med ovan, väljs fallstudie som undersökningsmetod då examensarbetet 

antagit en mestadels förändringsinriktad forskningstyp, en abduktiv vetenskaplig 

ansats och en kvalitativ undersökningsansats. 

2.2 Datainsamlingsmetod 
Insamlad information kan anta två olika typer, det vill säga primärdata och 

sekundärdata. Primärdata är data som samlas in för första gången, direkt från personer 

eller grupper av personer, menar Jacobsen (2002). Dessa data kan då skräddarsys efter 

det aktuella problemområdet (ibid.). Jacobsen beskriver vidare att sekundärdata är 
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upplysningar och information som redan samlats in och dokumenterats av andra. Till 

studien hör observationer och intervjuer till primärdata, samt litteratur och 

arkivmaterial till sekundärdata. 

2.2.1 Observationer 

Eriksson och Wiedersheim-Paul (2001) beskriver två typer av observationer, direkta 

och indirekta observationer. En direkt observation innebär att observatören deltar eller 

följer hur ett ärende hanteras medan indirekta observationer behandlar andras 

undersökningar som underlag (ibid.). 

 

Enligt Sörqvist (2000) så är fördelen med observationer att det finns möjlighet att 

studera beteende och inte åsikter och attityder som framträder i andra 

datainsamlingsmetoder. Vidare menar Bryman och Bell (2005) att observationer är 

lämpliga att utföra för att ta reda på om människor verkligen gör det de säger att de 

gör. Nackdelar är att respondenten kan påverkas av observatören, att kunskap inte fås 

om bakomliggande orsaker och att det kan vara svårt att tolka resultatet menar 

Sörqvist. 

 

Observationer kan därtill också delas in i strukturerade och ostrukturerade 

observationer. Vid strukturerade observationer utgår man ifrån i förväg uppställda 

scheman, tabeller och variabler som ska studeras (Bryman & Bell, 2005). Detta är ett 

sätt att inge systematik men som oppositionen fortfarande kritiserar för att inge 

skevhet i resultatet (ibid.). 

 

Ostrukturerade observationer utgår ifrån att forskaren ska kunna se ett mönster som 

framträder ur observationerna. Forskaren bör då ha en klar uppfattning om syftet med 

observationen. (Bryman & Bell, 2005) 

 

För studien antas en ostrukturerad observationsmetod med i förväg klar uppfattning 

om syftet som ska visa på skillnaderna mellan traditionell projektering och 

projektering med stöd av BIM. Syftena med observationerna samt de aspekter som 

ska undersökas återfinns i fallstudieprotokollet, se Bilaga A. Observationsmetoden 

kan då klassificeras som en ostrukturerad passivt deltagande observation. 

Observationerna nyttjas för att komplettera, verifiera och eventuellt dementera 

underlaget från intervjuerna. 

2.2.2 Intervjuer 

Intervjuer som insamlingsmetod sträcker sig från ostrukturerade intervjuer till 

strukturerade intervjuer. Enligt Bell (2000) kan en strukturerad intervju liknas en 

enkät med förutbestämda frågor där skillnaden är att intervjuaren fyller i svaren och 

inte respondenten. Vidare menar Bell att en ostrukturerad intervju liknar ett öppet 

samtal. För att ge möjlighet att täcka ett bestämt ämnesområde så kan en kombination 

av de olika intervjuteknikerna göras (ibid.). 

 

Enligt Sörqvist (2000) etableras vid mötet en öppen relation mellan intervjuaren och 

respondenten, som bidrar till spontanitet och klarläggande av diskuterat problem. En 

fördel med intervjuer är flexibiliteten som ger intervjuaren möjlighet att följa upp och 

utveckla frågorna under och efter intervjuns gång (Bryman & Bell, 2005). På så vis 

kan intervjuaren tillvarata den spontanitet som etableras. Intervjuer, till skillnad från 
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en enkät, ger djupare svar eller mer övergripande svar beroende på hur intervjuaren 

har valt att genomföra intervjun.  

Jacobsen (2002) beskriver dock två implikationer som sker vid intervjuer, nämligen 

intervjueffekten och kontexteffekten. Intervjueffekten är då respondenten beter sig 

onaturligt på grund av intervjuarens närvaro. Kontexteffekten betyder att människor 

agerar annorlunda beroende på miljön de befinner sig i. För att förhindra, eller lindra, 

dessa effekter bör således respondenten ha möjlighet att själv styra intervjun samt att 

intervjun utförs på ett, för respondenten, naturligt ställe (ibid.). Vidare menar Bryman 

och Bell (2005) att metoden är tidskrävande och kräver objektivitet (ifrån 

intervjuaren) för att inte inge skevhet i svaren. Sörqvist (2000) menar också att då 

respondenten inte kan vara anonym så kan det leda till problem vid känsliga frågor. 

Detta kan i sin tur leda till att respondenten anpassar sina svar till intervjuaren (ibid.).  

 

Både ostrukturerade och strukturerade intervjuer, samt en kombination av de båda, 

utförs under studien för att säkerställa i så stor utsträckning som möjligt att kunna 

täcka ämnesområdet. I fallstudieprotokollet (se Bilaga A) återfinns studiens 

övergripande frågor som intervjuerna baserades på. Ostrukturerade intervjuer, eller 

öppna samtal, förs under examensarbetets tidigare skeden för att få en överblick över 

situationen och som underlag för strukturerade intervjuer. 

2.2.3 Litteratur och arkivmaterial 

Bryman och Bell (2005) reflekterar över Mertons (1967) fynd gällande vilken slags 

teori som vägleder forskning. Merton urskiljer två typer av teorier: omfattande teorier 

(generella och abstrakta) och teorier på mellannivå (derivat av omfattande teorier, 

exempelvis strukturfunktionalism och kritisk teori). Kontentan är att teorier på 

mellannivå oftare vägleder forskningen på grund av svårigheten att pröva en generell 

teori då abstraktionsnivån sannolikt är så hög att forskaren får svårt att dra nödvändiga 

kopplingar till verkligheten. Teorier på mellannivå står således oftare till grund för 

empiriska utforskningar (Bryman & Bell, 2005). 

 

Rubenowitz (1980) poängterar ändock vikten av att en forskare måste ha en grundlig 

förståelse inom det undersökta området innan denne ska kunna tillföra något nytt. 

Detta innebär att forskning inte ska ske förutsättningslöst utan undersökning ska 

byggas på tidigare insamlade fakta. 

 

I enlighet med Rubenowitz och ovan så utförs en litteraturstudie för att få en 

övergriplig förståelse inom de ämnesområden som studien behandlar, samt 

spetskunskap inom området som studien belyser. Den teoretiska referensramen, som 

är resultatet av litteraturstudien, ska stå till grund för, och komplettera, de valda 

analysmetoder som beskrivs i kommande avsnitt. Vidare ska den teoretiska 

referensramen framhäva en underton av byggbranschens syn på kvalitetsarbete och 

motivera för en satsning av kvalitet i nämnd bransch för studiens intressenter (se 

avsnitt 1.4). Detta underlag ska även stå till grund för valda datainsamlingsmetoder. 

 

Utifrån ämnesområdet, syftet och frågeställningarna baseras litteraturstudien baserat 

på böcker, tidskrifter, artiklar, rapporter, och utredningar för att få den bredd och djup 

som krävs för studien. Ämnena behandlar byggprocessen, kvalitet inom och utanför 

byggbranschen, projektering, kvalitetssäkring, processorientering, förbättringsarbete, 

förändringsarbete, IT-system och byggnadsinformationsmodeller samt 

rapportskrivning. Lämpliga sökord att använda är: BIM, samverkan, projektering, IT-
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system, byggprocess, kvalitet, kvalitetssäkring, kvalitetsparametrar, 

förbättringsarbete, och förändringsarbete. En kombination, utveckling, och 

översättning från svenska till engelska görs för att få mer specifika sökresultat. 

 

Vidare inhämtas arkivmaterial ifrån Tyréns, såsom företagsinformation, 

verksamhetssystem, processbeskrivningar, samt projektdokumentation. 

2.3 Fallstudiedesign 
Studiens syfte är att undersöka hur kvalitetssäkringen av projekteringen kan förbättras 

med stöd av BIM. Fallstudien är således upplagd med syftet, avgränsningarna, samt 

studiens förutsättningar i form av lämpliga projekt i åtanke, således har 

fallstudiedesignen antagits enligt Figur 3.  

 

Kv Spektern
Björnkulla 

äldreboende

Tyréns Byggprojektering

 
 

Figur 3 En fallstudie med två analysenheter 

 

Fallstudien behandlar övergripligt fallföretaget Tyréns affärsområde (avdelning) 

Byggprojektering med fokus på de två analysenheterna, projekten Kv Spektern och 

Björnkulla äldreboende. Val av projekt föll på projekteringens olika natur, det vill 

säga traditionell projektering respektive projektering med stöd av BIM, samt att 

projekten utfördes parallellt och inom samma tidsram gällande projekteringen. 

 

Fallstudien följer den upphandlade konstruktörens arbete under projekteringsarbetet 

med lämpliga kopplingar till projektet. I och med fallstudiens natur så kan många 

olika data- och informationskällor antas, likaså en väldigt stor mängd av dessa (Yin, 

2007). Till projektering hör att stora mängder olika dokument, handlingar, ritningar 

etcetera produceras, utöver detta tillkommer intervjuer och observationer. Således är 

studiens informationsmängd vida stor för att vara möjlig att sammanställa samtliga 

information i rapporten. Istället refereras i empirin, enbart till studiens nytta, syfte och 

övergripliga förståelse, data och information till fallföretagets och projektens berörda 

dokument, intervjuer och observationer. En sammanställd lista över empirins 

beståndsdelar återfinns i Bilaga B, C och D för fallstudieföretaget Tyréns AB, samt 

projekten Kv Spektern respektive Björnkulla äldreboende. 

 

Vidare kommer dessa beståndsdelar att stå till grund för analysdelarna av studien 

tillsammans med tidigare beskriven metod, teoretisk referensram och kriterier för 

mönsterjämförelse.  

2.4 Analysmetod 
Det här avsnittet behandlar och beskriver de analysmetoder som används i studien; 

nulägesanalys och mönsterjämförelse. Hur analysmetoderna praktiskt tillämpas i 

studien återfinns att läsa i avsnitt 2.5. 
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2.4.1 Nulägesanalys 

En nulägesanalys består av en systematisk insamling och utvärdering av förfluten och 

nutida ekonomiska, politiska, sociala och teknologiska data. Analysen fokuserar dels 

på att identifiera interna och externa faktorer som kan påverka organisationen och dels 

en bedömning på organisationens nuvarande och framtida styrkor, svagheter, 

möjligheter och hot. (Jobber, 2007) 

 

Nulägesanalysen som avses i denna studie frångår en del av ovan nämnda typer av 

interna och externa faktorer. Analysen avgränsas istället utifrån studiens syfte, 

frågeställning, empiri och teoretisk referensram. Nulägesanalysen kommer således att 

bestå av två delar, en empiridel, samt en analysdel.  

 

Empirin avser att ge bakgrund och övergripande förståelse för fallföretaget och till de 

båda analysenheterna, samt att beskriva hur projekteringen utfördes för respektive 

projekt. Kvalitetssäkringen ska sedan beskrivas i en modell för respektive projekt som 

redovisar hur den befintliga kvalitetssäkringen utförs. Vidare analyseras 

kvalitetssäkringen i olika nivåer identifierade ur Wermelin (1997) och Bilaga E, samt 

hur konsulterna ter sig och nyttjar respektive projekts befintliga teknologinivå på 

gemensamma möten. Således belyses nedan punkter för nulägesanalysen: 
 

 Projekteringens övergripande kvalitetssäkring 
 

 Uppdragets kvalitetssäkring, i detta fall avses konstruktörens interna arbete. 
 

 Mötesförfarande 

 

Analysen avser att jämföra ovan punkter för respektive projekt, samt ställa detta i 

relation till de kvalitetsaspekter som berör projekteringen, se avsnitt 3.4.3. Utvalda 

aspekter beskrivs och motiveras i analysavsnitt 7.1. 

 

Datainsamlingsmetoden för nulägesanalysen består av intervjuer, observationer, 

arkivmaterial och projektdokumentation. 

2.4.2 Mönsterjämförelse 

Yin (2007) säger att mönsterjämförelse är en av de mest önskvärda analysteknikerna 

under fallstudier, men som kvalitativ metod krävs dock noga angivna kriterier för att 

ge en meningsfull jämförelse. Cao (2007) definierar mönster som en konsekvent och 

karaktäristisk form som per definition är icke-randomiserad och potentiellt beskrivbar. 

Mönsterjämförelse beskrivs då som en jämförelse mellan ett empiriskt grundat 

mönster med teoretiska mönster (ibid.).  

 

Arbetsgången för denna analysteknik följer ofta ett antal olika steg: ange teoretiska 

påståenden innan insamling av data, definiera kriterier för mönsterjämförelsen innan 

insamling av data och slutligen jämföra mönster enligt tidigare definierade kriterier. 

(Yin, 2007) 

 

I praktiken kan detta exempelvis innebära processjämförelse, validering av hypotes 

genom bekräftande empiri samt replikering. Kriterierna för mönsterjämförelsen tas 

upp och motiveras i analyskapitlet (Kapitel 7) men återfinns också i 

fallstudieprotokollet (Bilaga A). Till studien transkriberas detta till att jämföra den 
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teoretiska referensramen med empirin utifrån valda kriterier. Detta kan möjliggöra för 

teoretiska replikeringar då empirin analyseras utifrån olika teoretiska perspektiv som 

ges av den teoretiska referensramen. 

2.5 Praktiskt tillvägagångssätt 
Detta avsnitt avser att beskriva studiens praktiska tillvägagångssätt, kopplat till 

frågeställningarna och metod, som ska uppfylla studiens syfte.  

 

Figur 4 illustrerar hur frågeställningarna kommer att behandlas kopplat till 

datainsamlingsmetod, analysmetod och fallstudiedesign.  

 

Kv Spektern
Björnkulla 

äldreboende

FS 2

FS 1

Tyréns Byggprojektering

Projektdokumentation

Intervjuer

Observationer

Litteraturstudie

Teoretisk 

referensram







-







-

-

-

-



Arkivmaterial

Diskussioner och intervjuer

Observationer







 
 

Figur 4 Illustration över frågeställningens koppling till datainsamling, analysmetod och 

fallstudiedesign 

 

Den övergripande analysmetoden är mönsterjämförelsen som avser jämföra 

fallföretaget och analysenheterna med varandra, samt med den teoretiska 

referensramen enligt figuren ovan. Första frågeställningen (FS 1 i figuren ovan) ska 

besvara hur den befintliga kvalitetssäkringen av projekteringen genomförs. Således 

utgör detta grund för en nulägesanalys vars information fås genom vald 

datainsamlingsmetod. Vidare jämförs analysenheterna med varandra och med 

fallföretaget. Andra frågeställningen (FS 2) ska besvara hur kvalitetssäkring av 

projekteringsprocessen kan förbättras med stöd av BIM. Således genomförs en 

mönsterjämförelse mellan befintlig kvalitetssäkring av analysenheterna med den 

teoretiska referensramen. Detta utgör en explorativ modell av hur kvalitetssäkring kan 

genomföras med stöd av BIM. Vidare analyseras fallföretaget utifrån byggbranschens 

syn på kvalitet och kvalitetssäkring. 
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2.6 Kvalitetsmått 
Yin (2007) nämner fyra kvalitetsmått som vanligtvis kommer till användning vid 

samhällsvetenskaplig undersökning. Då fallstudier är ett exempel på sådan forskning 

så är dessa kriterier också tillämpliga på fallstudier, enligt Yin. Kidder och Judd, 

sammanfattad i Yin (2007, s. 55), beskriver dessa fyra kvalitetsmått enligt följande: 

 

Begreppsvaliditet – utformning av riktiga operationella mått för de begrepp som 

studeras. 
 

Intern validitet (gäller enbart förklarande eller kausala studier, inte deskriptiva 

eller explorativa studier) – etablering av ett kausalt förhållande där det visas att 

vissa betingelser leder till andra betingelser, vilket skiljer sig från falska eller 

tillfälliga samband. 
 

Extern validitet – avgränsning av det område till vilket studiens resultat kan 

generaliseras. 
 

Reliabilitet – visar att undersökningens utförande kan upprepas med samma 

resultat (till exempel hur datainsamlingen har gått till). 

2.6.1 Begreppsvaliditet 

Enligt Yin (2007) finns det flera sätt att stärka begreppsvaliditeten. Under 

datainsamlingen kan flera källor användas, såsom primära källor och sekundära 

källor. Vidare kan beläggs- eller beviskedja skapas som går ut på att läsaren kan följa 

tankegångarna från forskningsfrågor till slutsatser. Det ska även vara möjligt för 

denna att kunna spåra de steg som tagits i endera riktningen. Till sist kan någon eller 

några personer involverade i studien granska ett utkast av rapporten. (ibid.) 

 

För att uppnå hög begreppsvaliditet används intervjuer, observationer, litteratur och 

arkivmaterial för datainsamling och teoribildning, enligt avsnitt 2.2. Rapporten är 

utformad så att läsaren på ett lättillgängligt sätt ska kunnas följa studiens olika 

moment och tankegångar. Handledaren, och en kontaktperson respektive projekt, på 

Tyréns som har kontinuerlig kontakt med arbetet kommer att få granska rapporten och 

arbetet regelbundet för dess riktighet. Diskussioner med respondenter i studien 

kommer i sig att innebära granskning i form av övergriplig input och feedback som 

stärker studiens begreppsvaliditet. 

2.6.2 Intern validitet 

Eftersom denna studie inte avser att replikera egna modeller (teoretisk referensram), 

teorier och/eller hypoteser mot empiri (nuläget), heller inte att avse förklara samband 

och kausala förhållanden, så behandlar denna studie inte en explanativ frågeställning. 

Däremot används viss analysteknik i denna studie som just används i förklarande och 

kausala studier, dock inte för att stärka den interna validiteten, utan för att påvisa 

skillnader mellan nuläge och förbättrat läge av kvalitetssäkringen av projekteringen. 

Den analysteknik som avses är mönsterjämförelse som enligt Yin (2007) används i 

kausala och förklarande studier för att stärka den interna validiteten. I och med detta 

utgör intern validitet inte ett kvalitetsmått för denna studie. 
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2.6.3 Extern validitet 

Enligt Yin (2007) har extern validitet utgjort ett huvudsakligt hinder för fallstudier då 

kritiker brukar hävda att ett enda fall utgör en bräcklig grund för generalisering. Yin 

menar då att dessa kritiker ofta jämför fallstudier med enkätundersökningar.  

 

Enkätundersökningar grundas på statistiska generaliseringar medan fallstudier i likhet 

med experiment grundas på analytisk generalisering. Forskaren strävar då alltså efter 

att generalisera en viss uppsättning resultat till en generell teori. Denna teori kan anses 

vara generaliserbar om resultaten replikeras i ett andra område med lika resultat (Yin, 

2007). Yin säger också att den externa validiteten kan stärkas genom att använda den 

teori som finns tillgänglig och som är relevant till syftet och frågeställningen.  

 

En replikering av studiens samtliga resultat inom andra områden (företag) genomförs 

ej på grund av för få resurser och den potentiellt långa tid det kan komma att ta. 

Däremot finns där ett flertal företag, både inom de följda projekten och inom 

byggbranschen, som befinner sig i samma situation som fallföretaget. På så vis kan 

studiens resultat överlag generaliseras utanför fallföretaget. Dessutom värderas den 

teoretiska referensramen mot dokumenterade fall som också stärker den externa 

validiteten. Vidare kan studiens resultat validera aktuell teori inom ämnet.  

2.6.4 Reliabilitet 

Dahmström (2000) anser att reliabilitet inte är lika relevant i kvalitativa 

undersökningar som validitet. Detta bestrider Yin (2007) och menar att en utförlig 

beskrivning av genomförandet av fallstudien stärker reliabiliteten. 

 

För att någon annan ska kunna upprepa tidigare fallstudier så är en nödvändig 

förutsättning att tillvägagångssättet är noga dokumenterat. Det finns två olika sätt som 

kan stärka reliabiliteten i en fallstudie. Ett är uppförandet av ett fallstudieprotokoll och 

det andra är att upprätta en databas för fallstudien, som gör insamlad data under 

fallstudien tillgängliga för andra att analysera. (Yin, 2007) 

 

Ett fallstudieprotokoll används under arbetets gång så att tillvägagångssättet är 

dokumenterat och reviderat, se Bilaga A. Protokollet ger även en överblick över 

arbetet och kan på så vis underlätta för andra att sätta sig in i arbetet vid diskussioner 

och intervjuer om så önskas. En databas bestående av flera typer av data såsom 

fallstudieanteckningar, fallstudiedokument, tabellmaterial och berättelser upprättas för 

att ytterligare stärka studiens reliabilitet.
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3 TEORETISK REFERENSRAM 

Den teoretiska referensramen är vald utifrån rapportens ämnesområde, syfte och 

frågeställningar som ska bistå vald analysmetod. Vidare tas vissa övergripande 

aspekter upp som ska ge en underton till analysen, samt underlag för reflektioner, 

såsom lönsamhet med kvalitetsutveckling och hur rådande syn på kvalitet och 

processer är i byggbranschen. Figur 5 redovisar övergripande de ämnesområden som 

tas upp i den teoretiska referensramen. 

  

3 Teoretisk referensram

3.1.3 Produktframtagning enligt ISO 9000

3.1.2 Kvalitetssäkring

3.1.4 Processer och rutiner

3.1.1 ISO 9000

3.1 Ledningssystem för kvalitet

3.3 Byggbranschens syn på kvalitet

3.2 Lönsamhet med kvalitetsutveckling

3.5.1 Integration av BIM som stöd i projekteringen

3.5.2 Möjligheter med BIM i projekteringen

3.5.3 Svårigheter med BIM i projekteringen

3.4.2 Projektering

3.4.1 Kort om byggprocessen

3.5 Byggnadsinformationsmodellering - BIM

3.4 Projektering som en del av byggprocessen

3.4.3 Kvalitetsaspekter och kvalitetssäkring 

inom projekteringen

 
 

Figur 5 Struktur och val av teori 

 

Avsnitt 3.1 avser beskriva och diskutera de ledningssystem för kvalitet som används 

inom organisationer i nuläget och går vidare att bland annat beskriva kvalitetssäkring 

och processer som är två av flertalet delar som dessa ledningssystem grundas på. En 

motivering till ökad fokus på kvalitetsarbete tas upp i avsnitt 3.2. Avsnitt 3.3 

beskriver, som tidigare nämnts, byggbranschens rådande syn på kvalitet och 

processer. Vidare beskrivs projekteringen och därtill hörande aspekter gällande 

kvalitet och kvalitetssäkring av projekteringen i avsnitt 3.4. Slutligen redovisas, för 

studien, lämpliga aspekter av BIM samt den definition som brukas i avsnitt 3.5. 

3.1 Ledningssystem för kvalitet 
Kvalitet är ett komplext och mångfacetterat begrepp (Meiling, 2008) som i sin tur ofta 

leder till förvirring (Garvin, 1984). Det finns många olika definitioner på kvalitet där 

fokus pendlar mellan produkt-, tillverknings-, värderings-, transcendent- och 

kundperspektiv (Sebastianelli & Tamimi, 2002). I Bilaga F återfinns ett urval av 

definitioner på kvalitet respektive perspektiv. Progressionen av kvalitetsbegreppet har 

i nuläget lett till att mer anta ett kundperspektiv. Inom offensiv kvalitetsutveckling, 

vars en av de fem hörnstenarna är att sätta kunden i centrum, har Bergman och 

Klefsjö (2007, s 26) valt att definiera kvalitet som en ”… produkts förmåga att 

tillfredsställa, och helst överträffa, kundernas behov och förväntningar”. En produkt 

kan avse en vara, tjänst eller en kombination av de två (ibid.). 
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Offensiv kvalitetsutveckling som även kallas totalkvalitet, kundorienterad 

verksamhetsutveckling och kvalitetsdriven verksamhetsutveckling, är några 

översättningar av Total Quality Management, TQM. Bergman och Klefsjö (2007, s. 

37) tolkar detta ledningssystem med syfte att ”man ständigt strävar efter att uppfylla, 

och helst överträffa, kundernas behov och förväntningar till lägsta kostnad genom ett 

kontinuerligt förbättringsarbete där alla är engagerade och som har fokus på 

organisationens processer”.  

 

Enligt Foster och Jonker (2003) kan kvalitetsarbetets utveckling härledas i tre 

sekventiella generationer: första generationen behandlar kontroll av produktkvalitet, 

andra behandlar offensiv kvalitetsutveckling och den tredje avser intressentorienterad 

(stakeholder) kvalitetsarbete (Foster & Jonker 2003). I Figur 6 visas den utveckling 

som har lett till offensiv kvalitetsutveckling (Dale, 1999; Bergman & Klefsjö, 2007) i 

form av fyra distinkta metoder att angripa kvalitet där kvalitetskontroll, 

kvalitetsstyrning och kvalitetssäkring hör till den första generationen av 

kvalitetsarbete (Foster & Jonker, 2003). 

  

Kvalitetsutveckling

Kvalitetssäkring

Kvalitetsstyrning

Kvalitetskontroll … efter produktion

... under produktion

… innan produktion

… ständiga förbättringar innan, 

under och efter produktion

 
 

Figur 6 Beskrivning över kvalitetsområdets utveckling och begrepp (Bergman & Klefsjö, 2007) 

 

Kvalitetskontroll avser i detta fall att avgöra om den färdigproducerade varan 

uppfyller kvalitetsfordringarna (Sandholm, 2001) medan kvalitetsstyrning fokuserar 

på att upptäcka kvalitetsbrister under produktionens gång och kan därigenom justera 

produktionen för att minska antalet defekta enheter (Bergman & Klefsjö, 2007). Dale 

(1999) diskuterar att dessa reaktiva metoder inte är effektiva, bland annat för att 

resurser redan har förbrukats på att framställa felaktigheter och sedan ytterligare 

resurser för att åtgärda de eller att sålla bort de. Nästa steg, kvalitetssäkring, går 

istället ut på att skapa förutsättningar innan produktionen för att undvika felaktigheter 

genom rutiner för identifierade kritiska moment (Bergman & Klefsjö, 2007). 

Sandholm (2001) menar vidare att kvalitetssäkring också går ut på att utföra 

granskningar och kvalitetsrevisioner av arbetet med varornas och tjänsternas kvalitet. 

Slutligen avser kvalitetsutveckling att förhindra dåliga och olönsamma produkter att 

äntra marknaden genom ständiga förbättringar, systematiskt identifiera kunders 

önskemål, planerade försök och konstruktion av robusta produkter. 

Kvalitetsutveckling utgör en integrerad del av verksamheten och omfattar således 

kvalitetskontroll, kvalitetsstyrning och kvalitetssäkring. (Bergman & Klefsjö, 2007) 

 

Offensiv kvalitetsutveckling är således en helhet och ett ledningssystem för kvalitet 

som består av värderingar, arbetssätt och verktyg, se Figur 7. 
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Figur 7 Offensiv kvalitetsutvecklings värderingar, arbetssätt och verktyg (framtagen ur Hellsten 

& Klefsjö, 2000; Bergman & Klefsjö, 2007) 

 

Värderingarna utgör grunden för organisationen och dess kultur. Detta stöds sedan 

med hjälp av lämpligt valda arbetssätt och verktyg som tillsammans skapar en helhet 

inom organisationen. Figur 7 återger här enbart ett urval av de arbetssätt och verktyg 

som finns (Hellsten & Klefsjö, 2000). Det är upp till varje organisation att själv välja 

de arbetssätt och verktyg som krävs för att upprätthålla och stödja bedrivna 

värderingar och sund kultur (Bergman & Klefsjö, 2007). 

3.1.1 ISO 9000 

Enligt Poksinska (2006) inträdde offensiv kvalitetsutveckling genom introduceringen 

av ISO 9000, som utvecklades för att bistå organisationer att implementera och nyttja 

ett kvalitetsledningssystem. Familjen ISO 9000:1994 som anammades i mitten av 

nittiotalet var inriktat mot kvalitetssäkring och bestod av flera delar som beskrivs 

kortfattat nedan (Nee, 1996):  
 

ISO 9000:1994 – Tillhandahöll grundläggande definitioner, tillvägagångssätt och 

ledning för hur kravstandarderna ISO 9001, 9002 och 9003 ska införas 
 

ISO 9001:1994 – En kravstandard för en intern kvalitetssäkring gällande 

konstruktion, utveckling, produktion, installation och tjänst 
 

ISO 9002:1994 – En kravstandard för extern kvalitetssäkring gällande produktion, 

installation och tjänst 
 

ISO 9003:1994 – En kravstandard för extern kvalitetssäkring vid slutkontroll och 

test 
 

ISO 9004:1994 – En deskriptiv ledningsstandard för intern kvalitetssäkring 
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Det var framförallt kravstandarden ISO 9001:1994 som arkitekt-, konstruktions-, 

installations- och övriga projekteringsföretag antog. Detta på grund av att det var den 

enda standarden som innehöll moment för konstruktion och utveckling som är en 

integrerad del av deras verksamhet (Nee, 1996; Thorpe, Summer & Duncan, 1996). 

Familjen ISO 9000:1994 har stått under en del kritik (Bergman & Klefsjö, 2007) och 

enligt Sandholm (2001) besitta en omodern syn på kvalitet jämfört med innebörden av 

offensiv kvalitetsutveckling. Hoyle (2003) menar också att då ISO 9000:1994 

fokuserade på specifika krav som härrör ur situationer vid kundkrav på 

kvalitetssäkring, så har detta lett till skral produktkvalitet. Versionen från 1994 ansågs 

vara för defensiv, uppmuntrade till ett konservativt synsätt, produktorienterad som 

lämpades mer för tillverkningsindustrin och ledde ofta till alltför omfattande 

dokumentation. Detta i jämförelse med att istället tillgripa en offensiv och 

förebyggande inställning till kvalitet, vara processorienterat, arbeta med ständiga 

förbättringar och ett system som kan användas av all industri. (Bergman & Klefsjö, 

2007) 

 

En omarbetning av serien gavs ut i form av ISO 9000:2000, vilket baseras på åtta 

stycken ledningsprinciper (se Tabell 3 där de åtta ledningsprinciperna står som 

jämförelsegrund av olika kvalitetsfilosofiers angreppssätt på organisationsutveckling 

och processorientering). Den nya versionen fokuserar på resultat och på de processer 

som ger dessa resultat (Hoyle, 2003). Vidare menar Hoyle och Thompson (2003) 

också att tyngdpunkten har flyttats från krav på rutinbeskrivningar till processer, där 

kravet på dokumentation bestäms från en analys av behovet. På så vis frångås ett 

system som går ut på att uppfylla kravstandarder genom dokumentation och 

rutinbeskrivningar. Sandholm (2001) menar också att den nya revisionen lyfter fram 

betydelsen av ledningens engagemang, god dokumentation, utvärdering av effektivitet 

i valda angreppssätt och tillämpning av statistiska metoder. Nedan beskrivs ISO 

9000:2000 seriens olika standarder kortfattat (Hoyle & Thompson, 2003): 
 

ISO 9000:2000 – Tillhandahåller seriens koncept, principer och definierar 

relevanta termer 
 

ISO 9001:2000 – Specificerar de krav som ska fastställa organisationens förmåga 

att uppfylla kunders krav och tillämpbara kvalitetsrevisioner 
 

ISO 9004:2000 – Innehåller riktlinjer gällande förbättringar och tillämpning och 

användning av kvalitetssystemet  
 

ISO 19011:2002 – Tillhandahåller riktlinjer för revision av kvalitets- och/eller 

miljöledningssystem 

 

I och med denna omarbetning är ISO 9000:2000 och dess åtta ledningsprinciper 

snarlik offensiv kvalitetsutvecklings värderingar vilken kan urskiljas i Figur 7, under 

värderingar. Ledningsprincipen ”ömsesidigt fördelaktiga relationer till leverantörer” 

förblir i offensiv kvalitetsutveckling ett arbetssätt för att skapa vinn – vinn relationer 

(Bergman & Klefsjö, 2007). De tre tidigare kravstandarderna är sammansatta till en, 

ISO 9001:2000 (Hoyle, 2003; Sandholm, 2001), och som är oberoende bransch och 

verksamhet (Bergman & Klefsjö, 2007).  
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I Tabell 3 visar Lindfors (2003) på hur olika kvalitetsfilosofier och angreppssätt för 

organisationsutveckling förhåller sig till de åtta olika ledningsprinciperna inom ISO 

9000, där dessa ledningsprinciper utgör ”best practice” för flera industrier.  

 
Tabell 3 Olika angreppssätt utifrån ISO 9000 åtta ledningsprinciper (Lindfors, 2003) 
 

Filosofier

Principer
TQM och ISO 

9000:2000

BPR och 

procenssinnovation

Value Chain     

och SCM

KM och lärande 

organisation Lean

Kundfokus

Kundbehov, krav 

och 

förväntningar

Kundnöjdhet och 

värde
Kundvärderingar Kundsamverkan Kundrelation

Ledarskap
Syfte och 

riktning

Vision, uppdrag, 

processägarskap
Mål, strategi Vision, motivation Riktning

Medarbetares 

engagemang

Alla nivåer, full 

engagemang

Processteam, 

styrgrupper

Tillfälliga 

gruppinsatser

Alla nivåer, 

lagarbete
Riktad lagarbete

Processinriktning

Aktiviteter 

bedrivs som 

processer

Organisation 

bedrivs av processer

Fokus på 

aktiviteters 

flöden

Processtruktur

Värdeflöden är 

identifierade och 

samordnade

Systemangrepp 

för ledning

Bedriver 

processer som 

ett system

Processteam 

ersätter insitutioner

Holistisk syn på 

aktiviteter, 

kedjeintegration

Ledning genom 

lagarbete

Bedriver 

processer som ett 

system

Ständig 

förbättring
Permanent mål

Omkonstruktion/ 

innovation istället 

för förbättring

Ad hoc procedur
Engagemang för 

bildning

Uppnå perfektion, 

Kaizen

Faktabaserade 

beslut

Analys av data 

och information

Delegerad, 

stödverktyg för 

beslut

Analys på 

kostnad och 

kvalitet

Delegerad analys 

av data och 

information

Delegerad analys 

av data och 

information

Ömsesidigt 

fördelaktiga 

relationer till 

leverantörerna

Förstärker 

förmågan för 

båda att skapa 

värde

Samarbete i 

omkonstruktion av 

process

Samordning med 

leverantörer

Produktiva 

relationer med 

kunder

Utvalda 

samarbetsvilliga 

leverantörs-

relationer

 

Ur tabellen kan det ses hur de olika angreppssätten behandlar alla ledningsprinciperna 

om än med variation mellan de olika filosofierna. Gemensamt är samtliga filosofiers 

fokus på processer där termen value chain är synonymt med processer enligt Porter 

(1985). Bergman & Klefsjö (2007) menar vidare att processer utgör en nödvändig 

grund för kvalitetsutveckling. 

3.1.2 Kvalitetssäkring 

Dale (1999) menar att ett system som bygger på reaktiva metoder inte är idealt för att 

frambringa laganda, samarbete och ett bra arbetsklimat. Det finns en tendens att 

medarbetare och aktörer frånsäger sig ansvar och skyddar sig själva; organisationen är 

ofta försjunken i att överleva istället för att låta förbättras (ibid.). Vidare menar Dale 

att majoriteten av kvalitetsrelaterade problem beror på bristfällig utformning av 

produkter och processer, således skapas kvalitet under produktutformningen och inte 

vid en slutkontroll. Kvalitetssäkring är istället ett proaktivt och förebyggande metod 

(Bergman & Klefsjö, 2007) 

 

Kravet av kvalitetssäkring från myndigheter och beställare har ökat vilket mynnat i 

införandet av kvalitetsledningssystem, såsom ISO 9000 (Landin, 2000). Inom ISO 

9000 definieras kvalitetssäkring som en ”del av kvalitetsledning inriktad mot att ge 
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tilltro att kvalitetskrav kommer att uppfyllas” (Hoyle, 2003, s 120). Vidare menar 

Chung (2002, s 8) att den underliggande filosofin bakom kvalitetssäkring är att genom 

förebyggande åtgärder minimera risker och att ”göra rätt från början, varje gång”. 

På så vis undviks nödvändigheten för omarbetningar, reparationer och kassationer. 

Hoyle anser dock att dessa definitioner på kvalitetssäkring är daterade och utspelade: 

”kvalitetssäkring är helt enkelt att inge förtroende” (Hoyle, 2003, s 120). Förtroende 

inges genom tredjepartcertifiering och oberoende kvalitetsrevisioner på 

organisationen ifråga (Chung, 2002). Detta är dock ingen garant till att säkerställa 

kvaliteten på produkten eller tjänsten menar Bergman och Klefsjö (2007). 

Certifieringen och revisionerna kontrollerar enbart om organisationen har uppfyllt de 

krav som anges i kravstandarderna (ISO 9001-9003 enligt 1994 års revision och ISO 

9001 i 2000 års revision). 

 

Figur 8 illustrerar en modell för kvalitetssäkring som visar förhållandet mellan de 

aktiviteter som ingår i en generell kvalitetssäkringsprocess. Dessa aktiviteter och dess 

kopplingar möjliggör således för ett förebyggande och ett proaktivt arbetssätt (Dale, 

1999). Vidare enligt ovan definitioner betyder detta att brister är identifierade och 

förebyggda i ett tidigt skede för att möjliggöra att kvaliteten säkerställs. Modellen är 

också anpassad för ständiga förbättringar genom att aktivt låta processen påverkas av 

nödvändiga åtgärder för förbättring. 
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Method
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the process

Information 

about

performance

Action on 
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Design of 
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process
Output

 
 

Figur 8 Illustration av kvalitetssäkring framtagen ur Meiling (2008) och Dale (1999) 

 

Att frångå ett reaktivt till ett proaktivt arbetssätt innefattar mer än ny teknik och nya 

verktyg, det inbegriper också ny filosofi och nya tankesätt menar Dale (1999). Vidare 

förändras människors förhållningssätt till arbete och kvalitet då det i ett proaktivt 

arbetssätt bidrar till ansvarstagande och förståelse för att eliminera aktiviteter som inte 

bidrar värde till produkten eller processen (ibid.). Kvalitetssäkring adresserar således 

de problem som reaktiva metoder ger upphov till. 

3.1.3 Produktframtagning enligt ISO 9000 

Produktframtagning går under avsnitt 4.4 Design Control i ISO 9001:1994 och 7.3 

Design and Development i ISO 9001:2000 där krav finns att tillgå på hur 

kvalitetssäkring av denna process ska ske (Nee, 1996; Chung, 2002; Hoyle, 2003; 

Thorpe, Summer & Duncan, 1996; Seaver, 2001). En jämförelse av innehållet mellan 

de nämnda revisionerna återfinns i Tabell 4.  
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Tabell 4 Jämförelse av 1994 och 2000 års revision av ISO 9001 gällande kravområderna för 

produktframtagning (fritt ur Nee, 1996; Seaver, 2001) 
 

ISO 9001:1994 ISO 9001:2000

4.4 Design control 7.3 Design and development

4.4.1 General -

4.4.2 Design and development planning 7.3.1 Design and development planning

4.4.3 Organization and technical interfaces -

4.4.4 Design input 7.3.2 Design and development inputs

4.4.5 Design output 7.3.3 Design and development outputs

4.4.6 Design review 7.3.4 Design and development review

4.4.7 Design verification 7.3.5 Design and development verification

4.4.8 Design validation 7.3.6 Design and development validation

4.4.9 Design changes 7.3.7 Control of design and development changes  
 

Som tidigare nämnts så fokuserar ISO 9000:2000 på processer istället för krav på 

dokumentation och rutiner, således har lämplig anpassning av kravområden skett till 

att fungera i ett processorienterat system. Detta har inneburit att vissa områden har 

utelämnats och/eller omformulerats, dock har kraven inte förändrats nämnvärt 

gällande funktion och syfte. Vidare är förhållandet mellan de olika kravområdena 

densamma som återfinns i Figur 9. 

 

Design change

Design validation

Design verification

Design review

Design outputs

Design inputs

 
 

Figur 9 Förhållandet mellan de olika kravområdena under produktframtagningen i ISO 

9001:1994 (Nee, 1996) 

 

Nee (1996) illustrerar i ovan figur de funktionella aktiviteter som ingår i 

produktframtagningen, där input i form av specificerade krav från kund, genom 

planering, resulterar i konsultgruppens output. Utförandet av granskningar genomförs 

för att determinera om output överensstämmer med input. Vidare, genom verifikation, 

ska produktens funktion säkerställas mot output, varefter en validering görs för att 

säkerställa att produkten överensstämmer med kundens behov och krav. Om ändringar 

sker så hanteras dessa som nya inputs för att sedan genomgå samma process. (ibid.) 

 

Nedan beskrivs de olika kravområdena kortfattat utifrån ISO 9000:2000 (Hoyle, 

2003) med en byggteknisk förankring genom Nee (1996) vid behov tillsammans med 

en svensk översättningen av de underordnade kravområdena för 7.3 Design and 
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development (7.3 Konstruktion och utveckling). Bilaga G kompletterar nedanstående 

avsnitt som kortfattat konkretiserar kravområdena i förhållande till projektering. 

 

Design and development planning - Planering 
Krav på att organisationen ska planera och kontrollera framtagningen av produkten 

gällande bland annat strategi, skeden, tid, kostnader, resurser och ansvar. 

 

Design inputs - Underlag 
Input är samtliga ingående specifikationer som gäller för produkten som härrör ur en 

analys av krav gällande kund, reglering och organisation. Detta avser beskriva 

byggnadens funktion, komposition och konfiguration, samt krav gällande miljö, 

säkerhet och reglering (Nee, 1996).  

 

Design outputs - Resultat 
Output avser resultatet som framställs ur framtagningsprocessen där kravet är att 

output gestaltas på ett sådant sätt att verifiering och validering mot input är möjlig. 

Resultatet kan urskiljas i exempelvis olika discipliners ritningar, handlingar, 

beräkningar, antaganden och motivering till vald lösning (Nee, 1996). Innan 

frisläppning av handlingar ska dessa först kontrolleras och godkännas så att de 

stämmer överens med input. 

 

Design review - Genomgång 
Innebär en dokumenterad systematisk och kritisk granskning av framtagen lösning i 

enlighet med planerade åtgärder vid lämpliga skeden i 

produktframställningsprocessen. Syftet är att säkerställa att output stämmer överens 

med input, samt beslut om fortsatt arbete eller ändring. Vidare identifieras 

problemområden som sedan samordnas för en lösning. Enligt Nee (1996) bör 

granskningen utföras av samtliga personer och discipliner som är direkt anknutna till 

produktframtagningen. Hoyle (2003) menar däremot att andra än de som är direkt 

anknutna istället bör utföra granskningen. Vidare finns olika typer av granskningar 

lämpade för olika skeden under framtagandet av produkten.  

 

Design verification - Verifikation 
Krav på att organisationen ska utföra verifikationer i enlighet med planerade åtgärder 

för att säkerställa att output möter de ingående specifikationerna. Verifikation avser 

att säkerställa, utifrån objektiv data, att produktens specificerade krav uppnås. Detta 

kan exempelvis liknas vid en dokumentationsgranskning innan frisläppning av 

handlingar, jämförelse mellan liknande alternativ, samt alternativa beräkningar (Nee, 

1996). Vidare finns två typer av verifikation: där verifieringar utförs under 

produktframtagningen och på komponenter för att uppnå specificerade krav, samt 

verifieringar på färdigställd produktframtagning för att verifiera prestanda mot input.  

 

Design validation - Validering 
Avser krav på att organisationen ska utföra valideringar i enlighet med planerade 

åtgärder. Validering innebär en värdering och konfirmation av objektiv data för att 

säkerställa att kraven för produktens ämnade syfte och/eller användning uppfylls. 

Enligt Nee (1996) utförs validering oftast enbart på slutprodukten men olika typer av 

valideringar kan dock förekomma i tidigare skeden. Nee beskriver aspekter som berör 

valideringsprocessen under uppförandet, såsom: estetik, funktion, lokalisering, 
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komfort, kapacitet, storlek, användning, samt ekonomi. Vidare finns tjänsterelaterade 

aspekter såsom koordination, planering, kvalitetsstyrning och avrapportering. 

 

Design changes – Styrning av ändringar 
Innebär krav på att ändringar ska vara identifierade, granskade, verifierade och 

validerade, samt godkända innan implementering. Vidare ska dokumentering utav 

ändringar ske. 

3.1.4 Processer och rutiner 

Det är genom fokus på processer som verksamheten kan genomföra förbättringar som 

är en central del i offensiv kvalitetsutveckling (Bergman och Klefsjö, 2007). 

Processinriktning är också en av de åtta ledningsprinciperna i ISO 9000:2000 (Hoyle, 

2003) som definierar process som en ”grupp av samverkande eller varandra 

påverkande aktiviteter som omformar insatser till utfall” (Sandholm, s 95, 2001). 

Bergman och Klefsjö (s 470, 2007) har valt att definiera en process som ”… ett 

nätverk av aktiviteter som upprepas i tiden och vars syfte är att skapa värde åt någon 

extern eller intern kund”. Vidare menar Bergman och Klefsjö att processer handlar till 

stor del om koordination mellan människor, ty den största förbättringspotentialen 

finns i de administrativa arbetsflödena. 

 

All verksamhet består av processer (Sandholm, 2001), exempelvis så diskuteras olika 

beslutsfrågor i projekt men frågorna behandlas likartade och med samma beslutsstöd 

(Bergman och Klefsjö, 2007). Vidare menar Seaver (2001) att uppdrag eller projekt 

utförs mer effektivt om det behandlas som en process istället för individuella och 

diskreta uppgifter, såsom rutiner.  

 

För att förbättra en process nämner Bergman och Klefsjö (2007) exempelvis tre 

aspekter vilka berör processer, nämligen kvalitet, effektivitet och 

anpassningsförmåga. Det vill säga hur:  
 

 processens förmåga att tillfredsställa kundernas behov och förväntningar 
 

 väl processen utnyttjar organisationens resurser för att producera resultatet  
 

 väl processen kan anpassas till förändrade förutsättningar  

 

Viktigt att nämna är skillnaden mellan rutiner och processer. Rutiner beskriver hur en 

uppgift ska utföras medan en process är ett skeende som leder till resultat (Hoyle & 

Thompson, 2003). Figur 10 visar på skillnaden mellan rutin och process där det också 

tydligt framgår att en process definieras av syfte och mål samt ger ett resultat, som 

beskrevs tidigare. 
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Rutin

Utfall

Syfte

Mål

Insatser Utfall

Resultat

Process

Att utföra uppgifter Att hantera processer  
 

Figur 10 Illustration över skillnaden att genomföra uppgifter och att leda processer (ur Hoyle & 

Thompson, 2003) 

 

Rutinen ifråga kan bestå av ett antal steg som i sin tur kan bestå av flera aktiviteter för 

att beskriva utförandet av komplicerade uppgifter eller låta utförandet ske på ett 

enhetligt sätt. Däremot är rutiner inte dokumenterade processer. (Hoyle & Thompson, 

2003) 

3.2 Lönsamhet med kvalitetsutveckling 
Definitionen av kvalitet, tidigare beskriven av Bergman och Klefsjö (2007), innebär 

att det inte är tillräckligt att enbart uppfylla kundernas behov, de ska helst överträffas. 

På så vis skapas lojala kunder (ibid.) som i sig kan relateras till ett företags lönsamhet 

(Sörqvist, 2000). 

 

Det företag som kan erbjuda bättre produktkvalitet och bättre bemöta kundernas 

behov och krav, jämfört med konkurrenterna, är bäst rustad för att bli framgångsrik 

och lönsam (Meiling, 2008). Figur 11 visar på hur högre kvalitet bidrar till högre 

lönsamhet. 
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Figur 11 Illustration av samband mellan högre kvalitet och förbättrad lönsamhet (Bergman & 

Klefsjö, 2007) 
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Sandholm (2001) nämner olika alternativ att skapa lönsamhet och förbättra företagets 

resultat. Dessa är: att påverka intäkter genom ökad försäljning, minska kostnader 

genom rationaliseringar av verksamheten, samt att minska det bundna kapitalet genom 

kapitalrationaliseringar. Sandholm poängterar dock att ökad lönsamhet och 

kostnadseffektivitet genom fokusering på kvalitetsarbete ofta är ett försummat 

alternativ. 

 

I Figur 11 kan det urskiljas att fokus på kvalitet berör flera av ovan beskrivna 

alternativ för ökad lönsamhet samtidigt. Det torde då vara bättre att arbeta mer 

långsiktigt med kvalitet och mot ett helhetsperspektiv än att angripa ett specifikt 

alternativ. Implementering av offensiv kvalitetsutveckling, som är ett 

helhetsperspektiv, har däremot inte visat sig vara enkel och kräver mycket tid och 

arbete (Low & Teo, 2004). Vidare menar Terziovski et al (1997) att enbart 

kvalitetssäkring inte förmår att förbättra en organisations konkurrenskraft och 

effektivitet. Utan det är då en filosofi som grundas ständiga förbättringar i samverkan 

med ett kvalitetssäkringssystem som en organisation bärgar för signifikanta 

förbättringar gällande effektivitet (Oakland & Aldridge, 1996). 

 

Det är inte enbart produkten som bidrar till kvalitet, utan även organisationen som 

tillhandahåller produkten till kund. Detta förhållande skapar en relation mellan 

produkt, organisation och kund (Meiling, 2008). En produkt i dessa fall kan antingen 

bestå av en vara eller en tjänst. För dessa återfinns aspekter som definierar en varas 

eller tjänsts kvalitet utifrån kvalitetsdimensioner. Dessa kvalitetsdimensioner speglar 

ovan nämnd relation i form av hur kunden upplever och bedömer produkten som visas 

i Figur 12. 
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Figur 12 Exempel på kvalitetsdimensioner på en vara och tjänst 

 

Dessa kvalitetsdimensioner är exempel på vad en vara eller tjänst kan inneha och 

kunden kan prioritera dessa olika beroende på deras önskemål. 

3.3 Kvalitets- och processyn inom byggbranschen 
Som nämndes tidigare så finns ett flertal definitioner på kvalitet utifrån främst två 

olika perspektiv, producent- och kundperspektiv. Enligt Chung (2002) är liknande 

definitioner på kvalitet enbart en generell syn och menar att kvalitet i byggbranschen 

skiljer sig och beskrivs lämpligen som överensstämmelse med avtalsenliga krav. 

Meiling (2008) beskriver vidare att kvalitetsarbete inom byggbranschen är en ”top-

down management” infört genom lagstiftning och krav ifrån regeringen, vilket 

betyder att rutiner är pålagda uppe på befintligt arbete dock utan förankring i 
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organisationen. Införandet av ett kvalitetsledningssystem brister ofta då syftet är att 

inte förlora kunder som har krav på kvalitetssäkring (Dale, 1999; Poksinska, 2006). 

Chung (2002) menar vidare att sådana kundkrav troligen är det huvudsakliga syftet 

för införandet av kvalitetsledningssystem. 

 

Sedan 1995 har svenska myndigheter krävt att byggföretag ska ha särskild kännedom 

om ISO 9001 (BFS, 1996), där ISO 9000-familjen ofta kan likställas med offensiv 

kvalitetsutveckling (Lindfors, 2003). Low och Teo (2004) menar dock att offensiv 

kvalitetsutveckling fortfarande måste bevisa sitt genomslag i byggbranschen. Att 

implementera offensiv kvalitetsutveckling innebär bland annat att omfatta ny filosofi, 

nya värderingar och tillvägagångssätt för att tillgodogöra kundens behov (Bergman & 

Klefsjö, 2007). Det egna företaget ska samtidigt förses med bättre lönsamhet vilket 

kräver engagemang och uthållighet (Low & Teo, 2004). Detta är ett större åtagande än 

att införa exempelvis ISO 9000 för att uppfylla kundkrav. Foster och Jonker (2003) 

menar att övrig industri är redo för tredje generationens kvalitetsutveckling medan 

byggbranschen är i första generationen (Meiling, 2008). Chung (2002) exemplifierar 

detta genom att kvaliteten på produktionen kontrolleras efter att ingående moment är 

färdigställda. Nackdelen, menar Chung, är att defekter identifieras i efterhand och på 

så vis kräver omarbete. 

 

Hindrande faktorer och barriärer för införandet av offensiv kvalitetsutveckling i 

byggbranschen har varit, och är, enligt Low och Teo (2004) bland annat att: 
 

 chefer inte förstår konceptet och filosofin bakom offensiv kvalitetsutveckling 
 

 entreprenörer tenderar att värdera lönsamhet framför kvalitetsförbättringar, 

speciellt om minimikravet har uppnåtts för kvalitet 
 

 initiala kostnader för implementering av offensiv kvalitetsutveckling upplevs 

vara för höga även om kvalitetsbristskostnaderna bedöms bli lägre i ett längre 

perspektiv 
 

 organisationer inte är motiverade för förändring (kraft, stöd och bidrag kan 

behövas ifrån statliga myndigheter) 
 

 anställda är motvilliga för förändring vilket försvårar utbildning och 

medvetenhet 

 

En tydlig trend för byggbranschens förnyelse är en ökad tillämpning av datorstöd och 

industrialiserat byggande (Eastman et al, 2008; Koskela, 1992). Till exempel är Lean 

Construction en anpassning av Lean Production speciellt för produktionsskedet i 

byggprocessen (Koskela, 1992). En fokusering på processer utgör en nödvändig grund 

för kvalitetsutveckling (Bergman & Klefsjö, 2007) som många industrier redan tagit 

fasta på men som ofta varit svår att applicera i byggbranschen på grund av sin 

projektbaserade natur (Chung, 2002). 

3.4 Projektering som en del av byggprocessen 
Detta avsnitt inleds med en kort redogörelse för byggprocessen varefter projektering 

beskrivs mer ingående och kopplat till övrig produktutformning. Vidare redogörs för 

kvalitetsaspekter och kvalitetssäkring i projekteringen. 
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3.4.1 Kort om byggprocessen 

Byggprocessen kan sammanfattas i ett antal sekventiella skeden: programskedet, 

projekteringen, upphandlingen, produktionen och förvaltningsskedet (Nordstrand, 

2003). Projekteringen, som kan liknas vid produktframtagning, är skedet där 

bygghandlingar tas fram utifrån beställarens behov och krav som angetts i 

byggnadsprogrammet som härrör ur programskedet. Bygghandlingarna utgör då det 

förfrågningsunderlag som entreprenörer ska lämna anbud på vid upphandlingen. 

Entreprenören med mest fördelaktigt anbud, utifrån i förväg definierade kriterier, 

vinner projektet och får lov att uppföra byggnaden. Då uppförandet är klart 

överlämnas byggnaden till beställaren eller brukaren för användning av byggnaden 

varvid förvaltningsskedet inleds. (ibid.) 

 

Figur 13 visar hur möjligheten för påverkan av projektet och kostnad för ändring 

förändras under byggprocessens olika skeden.  
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Figur 13 Illustration över möjligheten att påverka kostnad och funktion samt kostnad vid 

ändringar (fritt efter Wermelin 1997; Nordstrand, 2003 & Eastman et al, 2008) 

 

I figuren kan ses att störst möjlighet att påverka projektet är i början av programskedet 

och avtar vid efterkommande beslutspunkter. Minst kostnad för ändring är i början av 

projektet och ökar vid efterkommande beslutspunkter. Enligt Bergman och Klefsjö 

(2007) uppskattas kostnader för kvalitetsbrister inom intervallet 10-30 % av företagets 

omsättning. För tjänsteföretag har denna kostnad uppgått till 35 % (Crosby, 1988). 

Som nämndes i avsnitt 1.1 står brister i kvalitet för 20-30 % av produktionskostnaden 

i byggföretag. 

3.4.2 Projekteringen 

Projektering är ett nära samspel mellan de olika aktörerna som kan ingå i 

projekteringsarbetet. Enligt Nordstrand (2003) är det under projekteringsskedet där ett 

byggnadsverk utformas, där krav och önskemål uppfylls enligt fastställt 

byggnadsprogram. Byggnadsprogrammet utgör således underlag för projekteringen 

som kan bestå av (ibid): 
 

 Projekt- och verksamhetsbeskrivningar 
 

 Program som avser krav på lokaler och teknik 
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 Utredningar och undersökningar 
 

 Skisser och förslagsritningar för situationsplan, våningsplan, fasadutformning 

etcetera 
 

 Miljö- och kvalitetspolicyn samt program för hur dessa ska uppnås 
 

 Tidplan och ekonomiska kalkyler 

 

Figur 14 redovisar en generell modell för projektering med anslutning till före- och 

eftervarande skeden i byggprocessen. Modellen består av olika överlappande moment, 

parallella processer och sekventiella skeden där projekteringen ofta påbörjas vid en 

flytande gräns mellan program- och systemskede och avslutas efter 

bygghandlingsskedet (Nordstrand, 2003). Inför varje skede finns en beslutspunkt där 

beställaren eller byggherren beslutar om projektet ska fortskrida eller inte utifrån det 

underlag som förevarande skede har producerat, däremot är det vanligt att 

arbetsmomenten överlappar skedena (Stintzing, 2005). Beslutsunderlag för 

programarbetet är ofta en förstudie som bland annat visar på visar på behovet av 

byggnationen som ingår i programskedet (Nordstrand, 2003). 
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Figur 14 Generell modell för projektering i angränsning till program- och produktionsskedena 

(fritt efter Stintzing, 2005) 

 

Nedan beskrivs de fyra moment som återges i den generella projekteringsmodellen 

enligt Stintzing (2005): 
 

Moment 1 – bereder och inleder arbetet inför projekteringen där målet är att 

framställa underlag för projekteringen i form av beskrivningar, utredningar, och 

program där bakgrund, förutsättningar, behov, syfte och mål tas upp. 
 

Moment 2 – består av att utveckla projektet ur utredningarna och programmen 

genom att forma och föreslå alternativ på exempelvis skisser, kalkyler och förslag 

för en hållbar och långsiktig lösning som redovisas i slutgiltigt förslag, det vill 

säga systemhandlingar. 
 

Moment 3 – systemhandlingarna bearbetas och samordnas för att sammanställa 

byggnadsverkets helhet i form av beskrivningar, detaljritningar och 

samrådsdokument, vilket benämns huvudhandlingar.  
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Moment 4 – överlappar gapet mellan projekteringen och produktionsskedet som 

avser beskriva den immateriella produkten för upphandling, produktion och 

driftsättning. Detta redovisas exempelvis som, beroende på syftet, 

förfrågningsunderlag, anbudshandlingar, kontraktshandlingar, bygghandlingar, 

ändrings-PM, driftinstruktioner och relationshandlingar.  

 

För att tillge projekteringen systematik så styrs arbetet genom tidplanering, 

kostnadsstyrning, kvalitetssäkring, miljöstyrning och samordning (Nordstrand, 2003). 

Ledning av projekteringen innefattar aktiviteter såsom projekt- och 

projekteringsledning, kvalitetsledning och ekonomistyrning som bland annat omfattar 

finansieringsplaner, kostnadsanalyser, kostnadskalkyler och budgetering (Stintzing, 

2005).  

3.4.3 Kvalitetsaspekter och kvalitetssäkring inom projekteringen 

Enligt Bubshait et al (1999) så behöver projekteringsorganisationen garantera att:  
 

 all nödvändig information för att uppfylla beställarens krav är insamlad 
 

 förståelse och beredning av information är korrekt till ritningar och 

specifikationer 
 

 entreprenören förstår ritningar och specifikationer och genom dessa 

implementera beställarens krav 

 

Vidare har Oliveira et al (2004) sammanställt ett antal aspekter som rör 

projekteringens föreslagna lösnings kvalitet, se Tabell 5. Beställarens behov måste 

översättas till parametrar som utgör projekteringens ingående data i form av ett 

program. Utgående data, det vill säga föreslagen lösning, måste därtill bemöta och ge 

lösningar för produkten i linje med programmet. (ibid.) 

 
Tabell 5 Sammanställning av aspekter som berör projekteringens kvalitet (fritt efter Oliveira et 

al, 2004) 
 

 COMPONENTS RELATED ASPECTS

Compliance with program

Performance: safety, habitability, durability

Energetic sustainability and efficiency

Buildability and rationalization

Economic demands (execution, operation, maintenance and bulldozing / 

reconversion costs)

Clarity of information

Adequate detail

Thorough information

Ease of consultation

Agility and compliance with lead times

Cost of elaboration design

Communication and involvement between designers

Compatibility between design specialties

Follow-up of design during execution

Delivery of product and assistance by designers during usage of building

Quality of design 

solutions

Quality of 

presentation

Quality of services 

related to design



KVALITETSSÄKRING AV PROJEKTERINGSPROCESSEN MED STÖD AV BIM 

 

  
32 

 
  

Som nämnts tidigare så stödjer kvalitetsledningssystemet ISO 9000 en organisation att 

uppfylla kunders krav och önskemål. Anledningen till att produktframtagning ingår i 

ett kvalitetsledningssystem är att bygga in kvalitet i produkten i ett så tidigt skede som 

möjligt (Chung, 2002; Dale, 1999; Seaver, 2001). Detta ska då möjliggöra för bättre 

kundnöjdhet genom produktens livscykel. Transkriberat till projektering så handlar 

kvalitetssäkring om att beställare kan lita på att ställda krav och önskemål uppfylls 

(Nordstrand, 2003). Kvalitetsarbetet involverar upprättandet av kvalitetspolicy och 

beskrivningar av de rutiner som ska tillämpas för kvalitetssäkringen vilket medför att 

byggherren bör upprätta en projektspecifik kvalitetsplan (ibid.).  Kvalitetsplanen ska 

bland annat innehålla: 
 

 Fördelning av ansvar, befogenheter och arbetsuppgifter 
 

 Krav på planering av projektering 
 

 Vilka krav på kvalitetssäkring som ställs av byggherren 
 

 Krav på projektörers egenkontroller 
 

 Krav på gemensam samgranskning 
 

 Information om hur byggherren kommer att följ upp kvalitetsarbetet 

 

Enligt plan- och bygglagen, PBL, ansvarar byggherren för att utse en 

kvalitetsansvarig. Den kvalitetsansvariga ska se till att byggnaden följer gällande 

bestämmelser och att samråda med byggnadsnämnden för uppförandet av en 

kontrollplan som beskriver vilka tekniska kontroller som krävs av byggnadsnämnden 

(Nordstrand, 2003). Till PBL hör föreskriften Boverkets byggregler, BBR, som tar 

upp samhällets minimikrav i form av tvingande regler och allmänna råd gällande 

aspekter som berör byggnader (BBR, 2008). Dessa aspekter är exempelvis 

utformning, tillgänglighet, bärförmåga, miljö, och säkerhet BBR tvingande regler 

samt allmänna råd för att uppfylla krav i tvingande regler gällande byggnader. Denna 

föreskrifts bindande text är Boverkets författningssamling, BFS 1993:57, och tar 

bland annat upp allmänna råd för hur projekteringen bör bedrivas för att öka 

sannolikheten för en god slutprodukt (BBR, 2008).  

 

Råd gällande projektering beskriver att förutsättningar, projekteringsmetoder och 

beräkningar bör verifieras som relevanta, rätt tillämpade och korrekt beskrivna i 

bygghandlingarna. Verifieringar kan antingen utföras under projekteringen, under 

byggnationen och på den slutliga byggnaden eller kontinuerligt genom nämnda 

skeden (BFS 1993:57). Vidare finns olika branschstandarder för att effektivisera och 

underlätta projekteringen vid upprättandet utav handlingar, såsom byggrelaterade 

standarder från SIS och Bygghandlingar 90, AMA, samt BSAB 1996 (Henrichsén, 

2006). 

 

Wermelin (1997) menar att ett byggprojekt kvalitetssäkring handläggs i fyra olika 

nivåer, det vill säga samhälle, byggherre, projektör och entreprenör. Den generella 

handläggningen för kvalitetssäkring av ett byggprojekt beskrivs i Bilaga E med 

tillhörande förklaring. Generellt styr PBL samhällsnivån. Byggherren följer den 

kvalitetspolicy och de kvalitets- och miljömål som upprättas för projektet. Vidare ska 

byggherren kontrollera projektörernas och entreprenörens interna kvalitetssäkring, 
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utförda egenkontroller, verifieringar, samt testa framtagna underlag mot projektets 

funktionella och tekniska lösningar. (ibid.) 

3.5 Byggnadsinformationsmodellering - BIM 
Det har länge förts diskussioner om vad BIM innebär, exempelvis huruvida det är 

produkt- eller processorienterat, en teknik, arbetsmetod, eller en produktmodell 

(Laiserin, 2007a; Eastman et al, 2008; Jongeling, 2008). Laiserin (2002) skapade 

livlig debatt med sitt förslag att byta ut samlingsnamnet CAD till något annat som 

bättre beskriver de verktyg och arbetssätt som är aktuella idag och framöver för 

byggbranschen. Det föreslagna samlingsnamnet som Laiserin föreslog är 

byggnadsinformationsmodellering, BIM. Laiserin (2007a) hänvisar dock till Eastman 

(1975) som lade grunden för det som idag benämns BIM. 

 

BIM har kommit att beskrivas på olika sätt, tre definitioner på BIM med olika synsätt 

är de av Laiserin (2007b), M.A. Mortenson Company (Campbell, 2006) och Eastman 

et al (2008).  

 

Laiserin (2007b) definierar BIM som ”en process av framställningen [anm: 

produktutformningen], som skapar och underhåller multidimensionella och datarika 

vyer genom ett projekts livscykel för att stödja kommunikation (utbyta data); 

samarbete (agera på utbytt data); simulering (använda data för prediktering); och 

optimering (använda feedback för att förbättra utformningen, dokumentationen och 

överlämningen). 

 

Definitionen av M.A. Mortenson Company (Campbell, 2006) lyder således att BIM är 

”en intelligent simulering av arkitektur” och måste därtill uppvisa följande 

karaktäristika:  
 

 Digital 
 

 Spatial 
 

 Mätbär 
 

 Omfattande 
 

 Tillgänglig 
 

 Hållbar 

 

Vidare definierar Eastman et al (2008, s 13) BIM som ”en modelleringsteknik och 

samling processer till att producera, kommunicera och analysera byggnadsmodeller” 

där en byggnadsmodell karaktäriseras av: 
 

 byggnadskomponenter som är representerade av intelligenta digitala objekt 

som ”vet” vad de är och kan vara associerade med beräkningsbar data- och 

grafikattribut samt parametriska regler 
 

 komponenter som inkluderar data som beskriver hur de ska förhålla sig som 

behövs för analyser och diverse arbetsprocesser, exempelvis mängdavtagning, 

specificering och energianalys 
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 konsekvent och icke-redundant data så att förändringar av komponentdata 

representeras i alla vyer av komponenten 
 

 koordinerad data så alla vyer av modellen är representerad på ett koordinerat 

sätt 

 

Eastman et al (2008) poängterar också vikten av parametriska objekt som är centralt 

för förståelsen och möjligheterna med BIM. BIM antas således vara ett arbetssätt där 

byggnadsmodellen är den framtagna modellen med förutsättningen att 

interoperabilitet mellan konsulters gränssnitt kan säkerställas. Parametriska objekt har 

bland annat egenskaperna att inneha associerad data och regler, vara icke-redundanta, 

automatiskt anpassa associerade geometrier, samt dubbelriktad länk för att 

exportera/importera attribut.  

 

Värt att notera är att Laiserin (2007b) inte refererar till vare sig parametriska objekt, 

databaser, tekniska egenskaper och liknande, utan beskriver BIM som en 

affärsprocess. Den definition av BIM som studien diskuterar utifrån är den av 

Eastman et al (2008). Eastman et al argumenterar dock för att byggprojekt idag 

tveksamt uppfyller samtliga krav på BIM, i själva verket är sannolikheten stor att inte 

uppnå samtliga av dessa krav inom de närmaste åren.  

3.5.1 Integration av BIM som stöd i projekteringen 

I Figur 15 illustreras olika former av projektering med betoning på arbetssättets 

relation till den använda tekniken, det vill säga från 2D-projektering till projektering 

med produktmodell. Utifrån vald definition av BIM spänner BIM-projektering 

intervallet från objektbaserad projektering med parametrar till projektering med 

produktmodell. 
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Figur 15 Illustration över BIM-integration avseende arbetssätt och teknik (Malm, 2008b) 

 

Henrichsén (2006) poängterar i sin avhandling att nyttjandet av en byggnadsmodell 

under projekteringen kräver ”manuell handpåläggning” för att styra 

byggnadsmodellen i önskad riktning. Vidare är det i dagsläget praxis att respektive 

disciplin i konsultgruppen handhaver en egen byggnadsmodell, så kallad pragmatisk 

nyttjande av byggnadsmodeller. Samtliga discipliners byggnadsmodeller sammanförs 

till en gemensam byggnadsmodell för effektivare samordning (Malm, 2008a). På så 
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vis utgår disciplinerna inte från en central modell och en stor del av informationen i 

projekteringen är redundant. Analyser och simuleringar kan fortfarande göras men 

kräver dock tillförandet av relevant information och modell(er), samt den manuella 

handpåläggning som tidigare nämndes. 

3.5.2 Möjligheter med BIM i projekteringen 

Eastman et al (2008) menar att BIM adresserar ett flertal aspekter som kan 

effektivisera arbetet under projekteringsskedet: 
 

 tidigare och mer noggranna visualiseringar av ett förslag 
 

 automatiska korrektioner vid förändringar 
 

 generera riktiga och konsekventa 2D-ritningar ur 3D-modellen 
 

 tidigare samverkan mellan flertalet projekteringsdiscipliner 
 

 enkel kontroll av förslaget mot projekteringsunderlaget 
 

 extrahera kostnadsuppskattningar 
 

 förbättra energieffektivitet och hållbarhet 

 

Vidare beskriver Eastman et al (2008) att parametrisk modellering och 

interoperabilitet inger flertalet förbättringar för processer och hantering av 

information som spänner över samtliga skeden i projekteringen. Detta möjliggör för 

olika typer av analyser som baseras på byggnadsmodellen, exempelvis 

konstruktionsintegritet, akustik, samt distribution och konsumtion av energi. Två 

vanliga metoder som ofta förknippas med BIM är 4D och 5D. 4D är då 

byggnadsmodellen kopplas till tid, således kan exempelvis tidsimuleringar av 

byggnationen genomföras. Då kostnader kopplas till byggnadsmodellen benämns 

detta 5D som bland annat möjliggör för en effektivare kostnadsstyrning och enklare 

mängdavtagning. Dessa metoder är dock vanligare i produktionsskedet än i 

projekteringen.  

 

Henrichsén (2006) menar att modellering med en objektorienterad struktur bidrar till 

att färre hantverksmässiga fel genomgås i projekteringen, det vill säga färre 

felaktigheter och motstridigheter i underlaget. Detta på grund av att objektet läggs in 

en gång i modellen och kan sedan presenteras enligt ett i förväg bestämt 

presentationsmönster (informationsvyer), såsom planritningar, sektioner, 

beskrivningar etcetera. Felaktigheter och motstridigheter förhindras då de olika 

presentationsmönstrarna utgår ifrån samma informationsmängd (ibid.). Exempel på 

informationsvyer och användningsområden av en byggnadsmodell med stöd av BIM 

återfinns i Bilaga H. 

 

Fokusering på ovan nämnda aspekter och 3D-visualisering har resulterat i ett antal 

fastställda nyttoeffekter som BIM inger till projekteringen (Jongeling, 2008): 
 

 Jämnare arbetsbelastning 
 

 Högre kvalitet på resulterande underlag 
 

 Kortare revideringsprocess 
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 Bättre samordning 
 

 Effektivare kostnadsstyrning 
 

 Fler analyser genomförs 
 

 Tydligare kommunikation 

 

Det har visat sig att nyttjandet av BIM har resulterat i en märkbar jämnare 

arbetsbelastning, se Figur 16. Arbetsbelastningen är högre i början av projekteringen 

på grund av att mer information tillförs modellen jämfört med 2D-CAD som bekräftar 

Henrichsén (2006) om att detta förfarande är framtung. Jongeling (2008) menar dock i 

sin studie att arbetsinsatsen tjänas in under den fortsatta projekteringen. 

 

 
Figur 16 Illustration av skillnaden i arbetsbelastning för projektering med BIM-verktyg (från 

Jongeling, 2008) 

 

Reviderings- och ändringsprocessen förkortas med högre kvalitet som resultat, 

jämfört med 2D-CAD (Jongeling, 2008). Vidare förbättras samordningen genom 

effektivare samgranskning då fler aktörer ges möjlighet att aktivt delta i 

samordningen, samt att framsteg och fel tydligt påvisas i 3D-visualiseringen. 

Kostnadsstyrning effektiviseras genom att mängdavtagningen förenklas samtidigt som 

mer riktiga underlag genereras. Fler analyser anses genomföras i och med att BIM 

möjliggör för ett mer effektivt handhavande med diverse analyser som samtidigt är 

mer riktiga och noggrannare utfört. Senate (2007) menar att BIM bidrar till bättre 

helhetssyn i tidigare skeden då byggnadsmodellen kan visualiseras och kompletterar 

därmed kommunikationen mellan aktörer, samt intressenter. Jongeling bekräftar i sin 

studie att kommunikationen mellan de olika aktörerna blir tydligare med färre 

missförstånd under möten och presentationer då 3D-visualisering nyttjas. På så vis har 

arbetet med BIM även visat sig vara inspirerande bland medarbetare och 

imageskapande för externa kunder. 3D-visualiseringar ur byggnadsmodellen har även 

bidragit till ökad försäljning i tidigare skeden. 

 

Gällande kvalitetssäkring menar Senate (2007) att huvudmålet med en process 

baserad på BIM är att detektera potentiella problem så tidigt som möjligt och att 

korrigera felaktigheter och brister innan de blir kostsamma problem i senare skeden. 

Senates beskriver att kvalitetssäkring med BIM består av två metoder, egenkontroll 



TEORETISK REFERENSRAM 

 

  
37 

 
  

och analys. Egenkontroller avser att kontrollera modellens riktighet, exempelvis 

fysiska kollisionstester mellan olika discipliner. Analyser avser att representera en 

förenklad informationsmängd ur byggnadsmodellen för att lättare kunna tyda och 

värdera kvaliteten och riktigheten i informationen. 

3.5.3 Svårigheter med BIM i projekteringen 

BIM förser dock projekteringen även med utmaningar som behöver adresseras och 

klaras. Bland annat menar Edgar (2007) och Henrichsén (2006) att BIM inger en 

inlärningströskel då detta är ett nytt sätt att arbeta med under projekteringen vilket 

kräver utbildning och god förståelse bland medarbetarna. Vidare syftar Edgar på att 

processens förutsättningar måste till en förändring för att kunna nyttja mer av BIM:s 

potential, bland annat måste handläggare och projekteringsledare kunna hantera och 

använda sig utav byggnadsmodellen.  

 

Eastman et al (2008) menar att utmaningar finns inom samarbete och samverkan för 

att reda ut vilka metoder och arbetssätt som bäst lämpar lagarbetet. Det är viktigt att 

samtliga aktörer har samma förutsättningar och utgår ifrån samma plattform för att 

arbetet ska fortskrida på ett smidigt sätt. Lagliga och rättsliga aspekter huruvida vem 

som äger och/eller ansvarar för byggnadsmodellen och tillhörande olika information 

och analyser behöver också redas ut. Förändringar i traditionell praxis gällande 

konstruktions- och produktionskompetens är nödvändiga då BIM uppmuntrar 

integrering av dessa kompetenser i tidigare skeden. Vidare finns där frågor rörande 

införandet av BIM då ersättning av detta mot ett befintligt 2D-CAD-system kräver 

betydande förändringar av verksamheten, likaså förståelse och en 

implementeringsplan. (ibid.) 
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4 TYRÉNS BYGGPROJEKTERING 

Detta kapitel avser att beskriva fallföretaget som studien utförs på samt för studien 

relevant empiri. Kapitlets disposition illustreras nedan enligt Figur 17. Samtliga 

empiri och källor för detta kapitel finns redovisade i Bilaga B.  

 

4 Tyréns Byggprojektering

4.1 Bakgrund

4.3 Kvalitets- och miljöpolicy

4.2 Affärsområdet Byggprojektering

4.5.1 Virtuellt Byggande och BIM enligt Tyréns

3.4.1 Kvalitetssäkrande aktiviteter ur verksamhetssystemet

4.5 Tyréns satsning på Virtuellt Byggande

4.4 Ledningssystem för kvalitet och miljö

 
 

Figur 17 Struktur av fallföretagets empirikapitel 

 

Utifrån fallstudiedesignen är detta den övergripande komponenten för fallstudien vars 

analysenheter faller under och kopplas till, se Figur 18.  

 

Kv Spektern
Björnkulla 

äldreboende

Tyréns Byggprojektering

 
 

Figur 18 Fallföretaget i förhållande till fallstudiedesignen 

4.1 Bakgrund 
Tyréns är ett konsultbolag med verksamhet inom samhällsbyggnadssektorn vars 

historia sträcker sig tillbaka till mitten 1940-talet. Tyréns erbjuder tjänster inom 

byggprojektering, infrastruktur, IT, fastighetsutveckling och ledningskonsultering, 

samt analys och strategi av byggrelaterade frågeställningar. (Tyréns, 2008). Idag ägs 

Tyréns av Sven Tyréns Stiftelse som bildades 1976 vars ändamål är ”att främja 

landets näringsliv, särskilt byggnadsteknikens utveckling” (TyrNet, 2009). Företaget 

består av konsultbolaget Tyréns AB med dotterbolaget Tyréns Temaplan AB.  

 

Tyréns affärsidé är ”… att erbjuda kvalificerade konsulttjänster inom 

samhällsbyggnadssektorn” (Tyréns, 2009a), samt är deras vision ”… att uppfattas 

som ett ledande och innovativt konsultföretag inom samhällsbyggnad” (ibid.).  

 

Detta uppnås genom deras gemensamma värderingar: affärsmässighet, förtroende, 

nyfikenhet och kompetens (TyrNet, 2009). För att uppfylla stiftelsens ändamål stöds 

den tekniska utvecklingen genom forsknings- och utvecklingsprojekt, samt 

professurer, licentiat- och doktorandutbildningar. 
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4.2 Affärsområdet Byggprojektering 
Byggprojektering är ett av Tyréns tre olika affärsområden och som främst fokuserar 

på projektering av hus, anläggningar, kulturbyggnader, arenor och broar (Tyréns BP 

verksamhetsplan, 2008). Byggprojekterings övergripande mål är att ”… skapa kvalitet 

och lönsamhet i våra (anm: Tyréns) kunders byggprojekt” (Tyréns BP 

verksamhetsplan, 2008, s 4) vilket åstadkoms genom förhållningssättet till, av Tyréns 

myntat, begreppet FEST. FEST står för Funktion, Ekonomi, Skönhet och Teknik, och 

som handlar om att förstå kunders verksamhet, se till deras behov, kunna se helheten, 

utforma tekniska lösningar, samt välja system och produkter med hänsyn av kundens 

behov, krav och förväntningar. FEST är således ett kundperspektiv men också ett 

förhållningssätt, attityd och inställning till antagen uppgift. Vidare förankras detta 

kundperspektiv till Tyréns gemensamma värderingar som ett medel att leva upp till 

dessa. (Tyréns BP verksamhetsplan, 2008) 

 

I Stockholm finns fyra avdelningar med olika inriktningar på husbyggnad, 

avdelningarna Arbeta, City, Kulturbyggnader och Leva, som också är uppdelade på 

detta vis för att tydliggöra kundsegment och kundfokus. Under affärsområdet 

Byggprojektering hör också Bro, en avdelning som avser projektering utav broar. Till 

studien aktuella avdelningar hör City och Leva, som fokuserar på ombyggnation av 

befintliga byggnader. Detta sker främst inom Stockholmsområdet med dess 

begränsningar och förutsättningar respektive fokus på nybyggnation av bostäder, 

skolor och offentliga lokaler. 

 

Figur 19 visar på Tyréns organisationsstruktur såsom den var 2008 och aktuellt för 

studiens undersökningstid. 

 

VD

Affärsområde

Infrastruktur

Affärsområde

Byggprojektering

Affärsområde

IT
Tyréns Temaplan AB

Staber

Övriga avdelningar

för byggprojektering

Avdelning City

(Stockholm)

Avdelning Leva

(Stockholm)
 

 

Figur 19 Organisationsstruktur beaktande affärsområdet Byggprojektering (från TyrNet, 2009) 

 

Denna organisationsstruktur tar enbart affärsområdet Byggprojektering i anspråk och 

bortser därför underavdelningar från affärsområdena Infrastruktur och IT, samt 

Tyréns Temaplan AB. 

4.3 Kvalitets- och miljöpolicy 
Enligt Tyréns kvalitets- och miljöpolicy så ska företaget som tekniska konsulter 

tillhandahålla produkter och tjänster som motsvarar uppdragsgivarens krav och 
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förväntningar under affärsmässiga villkor inom samhällsbyggnadssektorn. Vidare ska 

verksamheten aktivt medverka till en långsiktig hållbar utveckling i samhället samt att 

begränsa och förebygga negativ miljöpåverkan. (Tyréns, 2009b) 

 

Tyréns är certifierade enligt ISO 9001 och ISO 14001 (Tyréns kvalitetsmanual, 2008) 

och arbetar systematiskt med kvalitets- och miljöfrågor (Tyréns, 2009b). Vidare ska 

verksamhetens mål årligen utvärderas och revideras där medarbetarnas kompetens och 

utbildning i kvalitets- och miljöfrågor är väsentlig för att målen ska uppnås. All 

bedriven verksamhet ska ske enligt gällande lagar och myndighetskrav (ibid.). 

Därutöver är meningen att Tyréns kvalitets- och miljöarbete är under ständig 

förbättring, bland annat genom förbättringsförslag i Tyréns intranät, TyrNet. 

4.4 Ledningssystem för kvalitet och miljö 
Detta avsnitt grundas på Tyréns kvalitetsmanual (2008). Tyréns verksamhet består av 

två huvudprocesser och en stödprocess: försäljning, genomförande av uppdrag 

respektive ledning och stöd av systemet. Figur 20 beskriver ledningssystemet i en 

processmodell. Försäljning består av arbetet med kundkontakter, anbud och avtal. 

Försäljningsinsatser leder därefter till uppdrag som ska uppfylla krav och 

förväntningar som omvandlas till uppdragsresultat, exempelvis handlingar. 

Stödprocessen ledning och stöd av systemet avser de krav på ansvar och befogenheter, 

samt hur ledningssystemet ska administreras för att uppfylla standardernas krav. 

Sådana krav är exempelvis interna revisioner, mätningar och analys.  

 
Beställarkrav

Författarkrav

Tyréns krav

Försäljning Uppdrag Uppdragsresultat

Ledning och stöd av systemet

Ständiga förbättringar, 

återföring av erfarenheter

 
 

Figur 20 Processmodell över verksamhetssystemet (efter Tyréns kvalitetsmanual, 2008) 

 

I Tyréns kvalitetsmanual (2008) står det att läsa att huvudprocessen Försäljning 

process innehåller de rutiner som beskriver vad som gäller för anbud och avtal som av 

Tyréns räkning upprättas. Vidare är det viktigt att följa de juridiskt formella delarna 

som gäller, varefter gällande bestämmelser enligt ABK beaktas för avtal och 

uppdragskontrakt. 

 

Huvudprocessen Uppdrag innehåller samtliga rutiner som reglerar hur olika kvalitets- 

och miljöpåverkande åtgärder i uppdraget ska kunna verifieras. Däremot beskriver 

inte rutinerna hur arbetet ska utföras, dock att arbetet redovisas på ett sådant sätt att 

kraven i standarderna uppfyllts. 

 

All gällande dokumentation, för verksamhetssystemet, är tillgänglig till samtliga 

medarbetare genom Tyréns intranät. Kärnan i verksamhetssystemet är de kvalitets- 

och miljömål som är bestämda och de krav som finns för processerna försäljning, 

uppdrag, samt ledning och stöd enligt standarderna ISO 9001 och ISO 14001. Vidare 
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beskrivs det att kvalitets- och miljösäkring går ut på att dokumentera det som 

ledningssystemet kräver av medarbetarna att göra, för att kunna verifiera att det har 

gjorts.  

 

Då det råder stor variation mellan uppdragen, gällande storlek och innehåll, så är 

kraven i rutinerna beskrivna mer utifrån sina syften, till skillnad från direkta 

anvisningar om hur kraven ska uppfyllas. Detta innebär att medarbetaren själv har 

möjligheten att bedöma hur kraven ska dokumenteras. Däremot skall samtliga 

medarbetare arbeta i överensstämmelse med verksamhetssystemet. 

4.4.1 Kvalitetssäkrande aktiviteter ur verksamhetssystemet 

Ur fallföretagets verksamhetssystem korsrefereras huvudprocessernas olika aktiviteter 

till de olika kravområdena i ISO 9001:2000. I Tabell 6 återfinns de aktiviteter ur 

huvudprocessen Uppdrag kopplade till olika kravområdena gällande projekteringen, 

alltså 7.3 Konstruktion och utveckling. 

 
Tabell 6 Korsreferens mellan kravområdena för Konstruktion och utveckling ur SS-ISO 

9001:2000 och huvudprocessen Uppdrags aktiviteter (TyrNet, 2009) 
 

7.3 Konstruktion och utveckling Aktiviteter ur huvudprocessen Uppdrag

7.3.1 Planering Organisera, Uppläggning

7.3.2 Underlag Direktiv, samt Ändringar och tillägg

7.3.3 Resultat Rutin för projektering

7.3.4 Genomgång

Kvalitetskritiska moment, Samverkan, 

Ändringar och tillägg, Erfarenhetsåterföring 

samt Rutin för projektering

7.3.5 Verifikation Erfarenhetsåterföring

7.3.6 Validering Erfarenhetsåterföring

7.3.7 Styrning av ändringar Erfarenhetsåterföring
 

 

Centralt för huvudprocessen Uppdrag återfinns Rutin för projektering som beskriver 

de särskilda krav som gäller för projekteringsarbete. Vidare finns det urskiljbara 

kvalitetssäkrande moment i huvudprocessen Uppdrag med koppling till andra 

kravområden ur SS-ISO 9001:2000, såsom: 
 

 Kvalitetskritiska moment – avser identifiering av betydande moment för 

projektets kvalitet samt upprättande av förebyggande åtgärder 
 

 Genomgång – en intern och extern genomgång av projekteringens 

förutsättningar 
 

 Samverkan – riktlinjer för extern och intern samverkan 
 

 Erfarenhetsåterföring – riktlinjer och moment för erfarenhetsåterföring 
 

 Första-, andra- och tredjepartsrevisioner 
 

 Kundtillfredsställelse som mäts på uppdragsnivå 
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Däremot finns det inga aktiviteter eller moment som uppfyller kravområdena 8.2.3 

Övervakning och mätning av processer, samt 8.2.4 Övervakning och mätning av 

produkter. 

4.5 Tyréns satsning på Virtuellt Byggande 
I TyrNet (2009) står det att läsa att Virtuellt Byggande (där BIM ingår) är ett område 

för satsning inom Tyréns. Tyréns ledningsgrupp har insett fördelar med denna metod 

som kan leda till ett vinstdrivande arbetssätt både för kund och för det egna företaget 

(Malm, 2008c). De fördelar ledningsgruppen anser att Virtuellt Byggande tillför 

verksamheten och arbetet tillsammans med kund är (ibid.; TyrNet, 2009): 
 

 Helhetssyn 
 

 Ökad förståelse för uppdraget och processen där fokus ligger på slutprodukten 
 

 Möjlighet att effektivisera egna processer 
 

 Möjlighet till integrerade processer 

 

Således har ledningsgruppen initierat ett företagsövergripande projekt som leds av en 

styrgrupp där arbetet kommer att bedrivas genom tre stycken arbetsgruppen inom var 

sitt marknadskoncept (TyrNet, 2009). Arbetsgrupperna ska utreda nya koncept 

(tjänstebeskrivningar) utifrån nuvarande teknik samt arbetar med utveckling av ny 

teknik. Dessutom åligger det arbetsgrupperna att agera som ambassadörer och 

mentorer i organisationen och föra kunskapen vidare där intern och extern 

information, samt marknadsföring anses vara viktiga punkter för arbetsgrupperna. 

(Samuelson, 2008) 

 

Två mål, av styrgruppen, är definierade med projektet, att (Samuelson, 2008): 
 

 genom förnyade arbetssätt och med modern ICT (Information Communication 

Technology) skapa högre kvalitet och lönsamhet i våra [anm.: Tyréns] kunders 

projekt. 
 

 genom nya affärsmodeller öka vår [anm. Tyréns] lönsamhet. 

 

Visionen med denna satsning är att effektivisera hela informationsflödet i processerna 

genom ett byggnadsverks livscykel. Detta anses uppnås via insamling av information i 

centrala databaser med tillgång till rätt information vid rätt tidpunkt för olika aktörer. 

Tyréns vill vara konsulten som erbjuder verktyg och arbetssätt för detta. (Samuelson, 

2008) 

 

Ett övergripande mål enligt Malm (2008c) är också att finna ett gemensamt sätt för 

företaget att arbeta med de verktyg som ingår i Virtuellt Byggande. 

 

I ett led att utveckla nya tillväxtområden har rollen som affärsutvecklare instiftats för 

flertalet kompetensområden med påtagbar möjlighet för tillväxt, exempelvis Virtuellt 

Byggande. Rollen som affärsutvecklare åtar sig bland annat att vara gruppledare för 

medarbetare som vill utvecklas inom det aktuella området, företräda Tyréns, samt 

aktivt engageras i marknadsföring i syfte att skapa uppdrag. (Tyréns BP 

verksamhetsplan, 2008) 
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4.5.1 Virtuellt Byggande och BIM enligt Tyréns 

Malm (2009a) menar att följd definition av arbetssättet BIM, som Tyréns valt att kalla 

Virtuellt Byggande, lyder: 

 

"Building information modelling (BIM) [anm. Virtuellt Byggande] integrates all of 

the geometric model information, the functional requirements and capabilities, and 

piece behaviour information into a single interrelated description of a building 

project over its life cycle. It also includes process information dealing with 

construction schedules and fabrication processes."  

 

(Chuck Eastman, Ph.D, Georgia Tech College, Architecture and Computing) 

 

Således är Virtuellt Byggande synonymt med arbetssättet BIM 

(byggnadsinformationsmodellering). Den interrelaterade beskrivningen som 

definitionen avser låter Tyréns istället kalla BIM, det vill säga 

byggnadsinformationsmodell. BIM är således den praktiska modellen som handhas 

under projektets gång. 
 

För att en modell ska få klassificeras som BIM, enligt Tyréns, bör den innehålla minst 

fyra av sex nedanstående egenskaper, samt att informationen används av mer än en 

teknikdisciplin/aktör (Malm, 2009a): 
 

1. Objektsorienterad modell 
 

2. Egenskaper kopplade till objekt 
 

3. Relationer mellan objekt 
 

4. Öppen databas för lagring av objekt och egenskaper 
 

5. Möjlighet att producera olika informationsvyer ur modellen (t.ex. ta fram 

ritningar ifrån modellen) 
 

6. Modellen används i ett livscykelperspektiv  

 

För en full BIM krävs således alla sex egenskaperna men Malm (2009a) menar att 

fyra av dem räcker för att märka av påtagliga och betydande nyttoeffekter som ligger 

till gagn för arbetet med att ta fram byggnaden, både för underlag, produktionen, samt 

förvaltningen. 

 

 



KV SPEKTERN 

 

  
45 

 
  

5 KV SPEKTERN 

Detta kapitel avser att beskriva den av de två analysenheter som ingår i fallstudien 

som behandlar traditionell projektering med 2D-underlag, det vill säga Kv Spektern. 

Således består detta kapitel utav en övergripande presentation av det empiriska 

material vars disposition återges av Figur 21. Samtliga empiri och källor redovisas i 

Bilaga C. 

 

5 Kv Spektern

5.1 Bakgrund

5.3 Kvalitetssäkring av projekteringen

5.2 Projekteringsförutsättningar

5.1.1 Omfattning

5.1.2 Byggnadens förutsättningar

5.1.3 Organisation

5.2.1 Formalia

5.2.2 Mötestyper

5.2.3 Användning och egenskaper av 2D-underlag

5.3.1 Modell av befintlig kvalitetssäkring för Kv Spektern  
 

Figur 21 Struktur av Kv Spekterns empirikapitel 

 

Figur 22 visar Kv Spekterns empiriska omfattning i förhållande till vald 

fallstudiedesign.  

 

Tyréns Byggprojektering

Kv Spektern
Björnkulla 

äldreboende
 

 

Figur 22 Kv Spekterns i förhållande till fallstudiedesignen  

5.1 Bakgrund 
Byggnaderna Hus A och B i Kv Spektern 13 uppfördes i mitten av 1970-talet, där Hus 

A var huvudkontor åt Stockholms Sparbank med Hus B som tänjbar resurs och för 

uthyrning (Åberg MP, 2008). På senare tid har Regeringskansliet varit ensam 

hyresgäst av Hus B:s kontorsvåningar samt lokaler i Hus A fram till den sista juli 

2008 då dessa tomställdes. I och med tomställningen har hyresvärden, AP Fastigheter, 

beslutat att se på möjligheterna att modernisera Hus B med målet att skapa en 

attraktiv kontorsbyggnad med uppgraderad teknik till dagens standard. (Projektbyrån 

PH PB, 2008) 

 

Fastigheten är belägen i centrala Stockholm mellan Sergels torg och Kungsträdgården. 

Figur 23 visar ett fotomontage på Hus B med våningspåbyggnad utfört av 

arkitektbolaget Nyréns. 
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Figur 23 Kv Spektern Hus B, Regeringsgatan 30 i centrala Stockholm (Nyréns, 2009) 

5.1.1 Omfattning 

Omfattningen av projekteringen gällande Kv Spektern 13 Hus B behandlar främst 

ombyggnation, renoveringar och modernisering av byggnadens tekniska 

förutsättningar, samt att se över tak, fasader och fönster. Ombyggnationerna 

koncentreras till kontorsplanen för att husera upp till fyra hyresgäster per plan. För att 

skapa extra kontorsyta sker en utbyggnad över innergårdarna. Vidare ska det 

förberedas för en eventuell framtida påbyggnad som omfattar en studie av både 

tekniska system och byggnadens konstruktion. (Projektbyrån PH PB, 2008) 

 

Konstruktionsmässigt transkriberas ovan till att projektera grundläggningen, 

förstärkning av stomme, påbyggnad utav innergårdar och ett nytt hisschakt (Tyréns 

PH, 2008).  

5.1.2 Byggnadens förutsättningar 

Fastigheten är på cirka 14 400 m
2
 och består av fem våningar ovan mark varav två 

källarvåningar (Projektbyrån PH PB, 2008). De två källarvåningarna består främst av 

teknikutrymmen och garage, vidare finns butiker och en restaurang beläget i gatuplan 

och där övriga våningar ovanför gatuplan är kontorsvåningar (ibid.). Källarvåningarna 

är av platsgjuten betong och resten av byggnaden är grundlagd med armerade plattor 

och sulor ovanpå packade massor. Den del av byggnaden där hiss och trapphus 

befinner sig består också av platsgjuten betong från källarvåning till takvåning (plan 

9). Vidare är kontorsplanen byggda med prefabricerade betongpelare, betongbalkar 

och pågjutna plattor. Typiskt för byggnadens prefabricerade delar är stora spännvidder 

i längd- och tvärplanet. (Tyréns PH, 2008) 

 

Enligt Tyréns PH (2008) är fastigheten konstruerad efter Svensk Byggnorm 1967 

vilket skiljer sig påtagligt från dagens byggnorm. Däremot är de befintliga tillåtna 

lasterna användbara för de syften fastigheten avser uppfylla, dock med viss lokal 

förstärkning av kontorsplanen som konstrueras efter BBR. 

 

I Projektbyrån SDA (2008) står det att byggnadens utformning medför begränsningar 

som oundvikligen leder till avvikelser från AP Fastigheters byggherrekrav. Bland 

annat innebär de långa spännvidderna, som byggnadens stomme besitter, kraftiga 
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balkar som hindrar för kanalisation. Vidare ger detta låga passagemått och låg 

rumhöjd. Detta påverkar el, ventilation, värme och sanitet vars respektive 

disciplinområde har redovisat i bilagor till programhandlingen avvikelser och 

ändringar från beställarens byggherrekrav. 

5.1.3 Organisation 

Enligt Sandström (2008) utfördes projekt- och projekteringsledning i egen regi, 

betydandes i detta fall att beställaren upphandlade ett externt projektledningsbolag, 

Projektbyrån AB, och integrerade detta i den egna organisationen speciellt för 

projektet. Vidare upphandlades externa konsulter per nödvändig disciplin för att 

kunna genomföra projekteringen. Figur 24 visar på upprättad konsultorganisationen 

som ska bistå beställaren att projektera om- och påbyggnationen av Kv Spektern 13 

Hus B. Miljökonsulten är en extern upphandlad konsult som bistår kvalitet och miljö. 

Projektledare, projekteringsledare, administration/ekonomi och kvalitet & miljö är av 

beställaren upphandlade av projektledningsbolaget. Likaså innehas rollen av 

projektledare och projekteringsledare av samma person. Vidare är samtliga 

projekteringsdiscipliner olika upphandlade konsultbolag, varav Tyréns står som 

konstruktör. (Projektbyrån KO, 2008) 

 
Projektsamordning

Projektledare
Beställarorganisation

Kvalitet & MiljöMiljökonsult Administration & ekonomi

Projekteringsledare

Arkitekt VVS-konsult

Elkonsult

Brandkonsult

Sprinklerkonsult

Konstruktör

Hisskonsult

Akustik
 

 

Figur 24 Organisationsplan över konsultorganisationen Spektern 13 Hus B (efter Projektbyrån 

KO, 2008) 
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Tyréns, som upphandlad konstruktör, har följande interna organisationsstruktur som 

visas i Figur 25. 

 

Uppdragsansvarig

Handläggare

KonstruktörKonstruktör

Tekniskt stöd/bollplank

 
 

Figur 25 Intern organisationsplan för konstruktörerna (efter Tyréns UO, 2008) 

 

Samtliga medarbetare i den interna organisationen är konstruktörer där 

uppdragsansvarig har det övergripande ansvaret för det åtagna uppdraget och 

resterande tre anges som uppdragsmedlemmar i verksamhetssystemet. Samtliga 

medarbetare ska följa de riktlinjer i Tyréns verksamhetssystem gällande ansvar och 

befogenheter för respektive roll. Under uppdraget har två medarbetare, utanför 

projektet, bistått som bollplank och tekniskt stöd. 

5.2 Projekteringsförutsättningar 
Detta avsnitt avser att beskriva de förutsättningar som påverkade projekteringens 

utformning och praktiska arbete för Kv Spektern. Dessa förutsättningar sammanfattas 

i tre underrubriker: formalia, mötestyper, samt användning och egenskaper av 2D-

underlag. 

5.2.1 Formalia 

Programprojekteringen har följt beställarens styrande dokument (Projektbyrån SDA, 

2008) vars arbete fortsatte över till kommande skeden där kvalitetsplan, projektplan 

och riskanalys ska ha upprättats. Enligt Rissler (2009) fanns det dock ingen samlad 

manual för kvalitetsarbete för projekteringen, utan istället har separata 

projektanpassade kvalitetsdokument överlämnats enligt konstruktörens startmöte för 

detaljprojekteringen (Projektbyrån SD, 2008). En kvalitets- och miljöplan upprättades 

mellan fallföretaget och beställaren som bekräftar uppdragets förutsättningar samt 

fungerar som en checklista för relevanta rutiner, moment och aktiviteter ur 

fallföretagets verksamhetssystem. Vidare har ett projektövergripande miljöprogram 

upprättats som inkluderar beställarens Green Building Designperspektiv (Projektbyrån 

PB, 2008). 

 

Konsultgruppen har under första CAD-samordningsmötet kommit överens om de 

förutsättningarna enbart gällande CAD-relaterade moment. Sammantaget har två 

CAD-samordningsmöten hållits. Nedan följer en sammanfattande lista över de 

besluten gällande CAD-relaterade moment i projekteringen:  
 

 CAD-programmet AutoCAD 2004 ska användas, samt Microsoft Excel och 

Word enligt konsulternas innehav 
 

 Modellerna (ritningarna) distribueras via en webbaserad projektpool, däremot 

ska arkivering av filer ske hos respektive konsult 
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 Formalia såsom redovisning av skalor och textstorlek, ritningar och 

ritningsnamn, ritningsindelning, handlingsförteckningar, relationshandlingar, 

uppdateringar etcetera. 
 

 Specificerade konsultbeteckningar 

 

Vidare diskuterades det under första CAD-samordningsmötet om inledande aktiviteter 

för samordning och uppstart av projekteringsarbetet. Det andra CAD-

samordningsmötet gav sedan beslut för de öppna frågeställningarna ur första mötet. 

5.2.2 Mötestyper 

Utifrån de mötesprotokoll som förts under projekteringen, samt minnesanteckningar 

från observationer för projektet har följande mötestyper identifierats under 

projektering (bortsett från interna möten): 
 

 A-möten 
 

 B-möten 
 

 C-möten 
 

 Samordningsmöten 
 

 Samgranskningsmöten 

 

Generellt gäller för A-möten att dessa rör beställaren och projektledningen och som 

tar upp övergripande frågor rörande projektets ekonomi, organisation, koppling till 

myndigheter, hyresgästfrågor, upphandlingar, och produktion, samt övriga frågor som 

har betydande effekt på projektet.  

 

B-möten, även kallat projekteringsmöten, berör beställaren, projektledningen och 

konsultgruppen. På dessa möten redovisas projekteringens förutsättningar i form av 

projekteringen rörande frågor gällande program, organisation, tider, specifika 

aspekter/områden/delar av projekteringen, kvalitet, miljö, och ekonomi, samt övriga 

frågor som kan röra och är av intresse för projekteringen. Syftet är att delge 

projekteringens fortskridning och att lyfta upp problemområden som sedan ska tas om 

hand.  

 

C-möten, även kallat arbetsmöten, berör främst konsultgruppen och projektledningen 

där syftet är att ta upp och planera för en lösning över projekteringens samtliga 

discipliners identifierade problemområden. Vidare kan beslut tas att ett 

problemområde ska samordnas mellan berörda discipliner, således kan särskilda 

samordningsmöten ske, både med berörda och/eller samtliga discipliner.  

 

Då ritningar och handlingar ska gås igenom, säkerställas och kontrolleras för 

konsekvens mellan discipliner utförs detta genom samgranskningsmöten. 

Samgranskningen kan ske enbart med berörda eller samtliga discipliner. 

5.2.3 Användning och egenskaper av 2D-underlag 

Arbetsstationer användes för att rita i 2D och för att dela dokument och handlingar 

elektroniskt via e-brev och/eller projektpool. Arbetsstationer med tilldelad mjukvara 
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möjliggjorde för samplottning där olika, för syftet, valda discipliners ritningar 

överlagras för att sedan låtas granskas för felaktigheter. Dessa kunde antingen skrivas 

ut eller granskas på datorskärm.  

 

Den typ av underlag som kommunicerade enskilda disciplinernas arbete under 

projekteringens olika mötestyper var pappersbaserat, det vill säga utskrivna 2D-

ritningar, handlingar, protokoll och block för anteckningar. Pappersbaserade metoder 

användes även internt inom uppdraget för kommunikation mellan uppdragets olika 

medlemmar, exempelvis för systematiska genomgångar och granskningar. 

5.3 Kvalitetssäkring av projekteringen 
Kvalitetssäkringen för uppdraget gällande konstruktionen skedde enligt berörda, för 

projektet, moment, aktiviteter och rutiner ur fallföretagets verksamhetssystem, se 

avsnitt 4.4.1. Enligt Rissler (2008) sker kvalitetssäkring genom de rutiner som finns 

att tillgå på Tyréns verksamhetssystem. Mottot, menar Rissler, gällande 

kvalitetssäkring är att låta handlingar, beräkningar och ritningar gå igenom så många 

ögon som möjligt. En kontrollplan upprättades som innehåller checklistor, 

mängdpunkter, samt riktlinjer gällande arbetsmiljö, miljö, och presentation av 

handlingar. Det utfördes också egenkontroller som godkänns av uppdragsansvarige. 

Vidare genomfördes systematiska genomgångar. 

 

För projektet har en kvalitetsplan upprättats där beställaren genom projektledningen 

begär in samtliga konsulters utförda egenkontroller, på så vis sker kvalitetssäkringen 

av projekteringen (Sandström, 2008). Som tidigare nämnts finns ingen samlad 

kvalitetsplan att tillgå utan istället tilldelades projektanpassade kvalitetsdokument 

(Projektbyrån SD, 2008). Vidare poängterade Sandström, då projektet innebär en 

ombyggnation av befintlig byggnad, att det är viktigt för konsulterna att stämma av 

med verkligheten då det inte går att enbart lita på gamla ritningar. Därför har också 

inventeringar, inmätningar, och rivningar skett för att i ett tidigt skede reda ut hur det 

står till, för att ge bättre underlag att utgå ifrån under projekteringen. 

5.3.1 Modell av befintlig kvalitetssäkring för Kv Spektern 

Figur 26 beskriver Kv Spekterns kvalitetssäkring under projekteringen. De streckade 

linjerna visar på kvalitetssäkrande moment, så kallade proaktiva moment. Vidare visar 

de heldragna på reaktiva moment. Nedan ges en förklaring utav modellen: 
 

B – Beställaren som följer upp och granskar konsulternas egenkontroller och är 

således ett kvalitetssäkrande moment. 
 

K – Konstruktörens interna arbete som består av fallföretagets rutiner ur 

verksamhetssystemet. 
 

P – Avser projektgemensamma förutsättningar och är ett proaktivt moment som 

tar upp och förser projekteringens underlag samt förutsättningar såsom CAD-

manual, kvalitetsdokument för projektet. 
 

U – Beskriver utförandet av projekteringens mötesförfarande och 

revideringsprocess som är reaktivt. 
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Beställarens uppföljning av konsulters egenkontroller

Projekteringsförutsättningar

K

P

B

Deltagare

Utrustning

Gränssnitt

Material

Miljö

Metod

Producerat material

Utgår

Kvarstår
Information om 

utförande

Verksamhetssystemets 

rutiner, aktiveter och moment

U

 
Figur 26 Modell över Kv Spekterns kvalitetssäkringsprocess 
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6 BJÖRNKULLA ÄLDREBOENDE 

Detta kapitel avser att beskriva den andra av de två analysenheter som ingår i 

fallstudien, det vill säga Björnkulla äldreboende som projekteras med stöd av BIM. 

Kapitlets disposition återges av Figur 27. Avsnittet avslutas med en beskrivning av 

den befintliga kvalitetssäkringen för projektet. Samtliga empiri och källor finns 

redovisade i Bilaga D. 

 

6 Björnkulla äldreboende

6.1 Bakgrund

6.3 Kvalitetssäkring av projekteringen

6.2 Projekteringsförutsättningar

6.1.1 Omfattning

6.1.2 Byggnadens förutsättningar

6.1.3 Organisation

6.2.1 Formalia

6.2.2 Mötestyper

6.2.3 Användning och egenskaper av BM:en

6.3.1 Modell av befintlig kvalitetssäkring för Kv Spektern  
 

Figur 27 Struktur av Björnkulla äldreboende empirikapitel 

 

Figur 28 visar Björnkulla äldreboendes empiriska omfattning i förhållande till vald 

fallstudiedesign.  

 

Kv Spektern

Tyréns Byggprojektering

Björnkulla 

äldreboende
 

 

Figur 28 Björnkulla äldreboende i förhållande till fallstudiedesignen 

6.1 Bakgrund 
Projektet avser ett äldreboende för personer med särskilt vårdbehov belägen inom 

Björnkullaområdet i södra Huddinge (BTC BP, 2008). I närheten finns även friskola 

och studentbostäder. Äldreboendet ska expandera sina vårdplatser vilket lett till 

beslutet att bygga till befintlig byggnad, samt uppföra en nybyggnation med 

förbindelsegång mellan byggnaderna (Hagengran, 2008). Antalet vårdplatser, som det 

dimensioneras för, är cirka 18 stycken för nybyggnationen och sammanlagt cirka 40 

stycken inklusive tillbyggnaden av befintlig byggnad (BTC BP, 2008). Figur 29 visar 

en utsiktsbild över en del av Björnkullaringen, pilen visar på den byggnad som 

projektet avser. 
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Figur 29 Björnkulla äldreboende, Björnkullaringen 50 i Huddinge (Eniro, 2009b) 

6.1.1 Omfattning 

Den allmänna omfattningen gällande Björnkulla äldreboende är att projektera dels 

om- och tillbyggnad av befintlig byggnad och dels nybyggnation av en fristående 

byggnad, samt därtill hörande tekniska system. Mellan byggnaderna ska också en 

förbindelsegång projekteras. (Alfredsson, 2008; Örneblad, 2008) 

 

Gällande konstruktion hör att projektera bygghandlingar för om-, till- och nybyggnad 

av Björnkulla äldreboende, innebärande konstruktionslösningar, dimensionering och 

framtagandet av en 3D-modell gällande disciplinen konstruktion (Tyréns PI, 2008; 

Hagengran, 2008). 

 

Då projektledningen beslutade att projekteringen skulle ske med stöd av BIM så har 

Tyréns även upphandlats med åtagandet att agera som teknisk projekteringsledare 

(Project Information Officer – PIO). Detta uppdrags omfattning innebär, enligt Malm 

(2008d), att PIO ska: 
 

 Introducera arbetssättet till konsultorganisationen och vara 

projekteringsledningen till stöd 
 

 Ansvarar för att läsa in och sammanföra samtliga discipliners modeller till en 

gemensam modell 
 

 Genomföra kollisionstester mellan disciplinernas modeller 
 

 Förbereda, föra och sammanställa protokoll tillhörande modellen i 

samordnings- och granskningssyfte 
 

 Avsätta tid för respektive disciplin i konsultorganisationen för genomgång och 

säkerställning av modellen 

 

Under projekteringen har en del ändrings- och tilläggsarbeten (ÄTA) uppkommit. 

Anledningarna till ÄTA:orna var för att de arbeten som var svåra att uppskatta 

utelämnades tills omfattningen klargjorts rörande förbindelsegången och 
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ombyggnationerna. Dessutom tillkom extra arbete angående schaktplan och 

mängdavtagning. 

6.1.2 Byggnadernas förutsättningar 

Den befintliga byggnaden är uppförd i ett plan med källare under del av byggnaden 

och vind där den bärande konstruktionen utgörs av ytterväggar i tegel och en 

konstruktion i övrigt av betong (BTC BP, 2008). Nedre våningen består av tekniska 

utrymmen och diverse personalrum för vårdpersonalen vars golv består av platsgjuten 

betong. Vissa ytor står oanvända för rör och liknande som inte har betonggolv. Andra 

våningen vilar på håldäck täckt av betonglager med stöd av stålbalkar där det behövs. 

Vidare är väggar och tak utfört med bärande konstruktion utav trä. (Tyréns PI, 2008) 

 

Nybyggnaden kommer att uppföras i ett plan med källare och oinredd vind med en 

bärande konstruktion och fasader av betong enligt BTC BP (2008). Vidare, ur 

konstruktionsmötet (4 jun 2008) står det att läsa att konstruktionen ska vara uppbyggd 

med en varmgrund med ett betongbjälklag, samt att tillbyggnaden ska vara av samma 

princip som nybyggnaden. Överbyggnaden och övriga huset byggs i en 

träkonstruktion med en fasad av trä. 

 

Hagengran (2008) menar att det inte finns några större betydande problemområden för 

tillbyggnad av befintlig byggnad, samt inför nybyggnationen. Däremot har en del 

berggrund uppmärksammats i källaren vid befintlig byggnad som kunde komma att 

påverka förbindelsegångens placering mellan byggnaderna. En geoteknisk 

undersökning utfördes under programskedet för att kartlägga markens förutsättningar 

inför byggnationerna och som står till grund för vidare projektering, sedan 

kompletterades undersökningen under projekteringen. (ibid.) 

6.1.3 Organisation 

Konsult- och projekteringsorganisationen som bistår beställaren att projektera om-, 

till- och nybyggnaden av Björnkulla äldreboende återfinns i Figur 30. 

Projekteringsledare, distriktschef, förvaltare, driftchef, brand, arkiv, miljö och 

upphandling ingår i beställarföretaget där övriga är enskilt upphandlade konsulter per 

disciplin. Således sker ledningen i egen regi. PIO bistår stöd till konsultgruppen och 

projekteringsledaren som teknisk projekteringsledare vars uppgift bland annat är att 

leda samgranskningen och ansvara för inläsning och sammanföring av 3D-modellen. 
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Figur 30 Projekteringsorganisation för Björnkulla äldreboende (fritt efter Huge PO, 2008 och 

Malm, 2008d) 

 

Figur 31 visar Tyréns, som upphandlad konstruktör för projektet Björnkulla 

äldreboende, interna projektorganisationen för konstruktion. Samtliga medarbetare är 

konstruktörer och räknas som uppdragsmedlemmar och ska följa de riktlinjer i Tyréns 

verksamhetssystem gällande befogenheter och ansvar, vidare har uppdragsansvarige 

det övergripande ansvaret för uppdraget och ska följa de riktlinjer som anges för 

denna roll i Tyréns verksamhetssystem. 3D-projektören ingår i Tyréns Offshorecenter 

belägen i Indien som modellerade den nya huskroppen i 3D från 2D-underlag. Till 

projektet hör också tekniskt stöd som genom systematiska genomgångar besvarar 

eventuella frågeställningar som rör uppdraget. Vidare har en konstruktör med 

specialisering inom träkonstruktion kopplats till projektet. (Tyréns anbud för 

Björnkulla äldreboende, 2008) 

 

Uppdragsansvarig

Specialist träkonstruktioner

Tekniskt stöd

3D-projektör
 

 

Figur 31 Projektet Björnkulla äldreboendes interna organisation för konstruktion (fritt efter 

Tyréns anbud för Björnkulla äldreboende, 2008) 

6.2 Projekteringsförutsättningar 
Detta avsnitt avser att beskriva de förutsättningar som påverkade projekteringens 

utformning och praktiska arbete för Björnkulla äldreboende. Dessa förutsättningar 

sammanfattas i följande tre underrubriker: formalia, organisation och mötestyper. 

6.2.1 Formalia 

För projekteringen har beställaren upprättat ett dokument som beskriver de 

projekteringsanvisningar som ska gälla (Huge PA, 2008). Dessa anvisningar beskriver 

bland annat vilka riktlinjer gällande miljö, materialval, CAD, skalskydd och 

låssystem, brandskydd/larm, inbrottslarm/passersystem, och fastighetsnät för data- 

och teletrafik, som konsulterna i projektet ska ta hänsyn till. Vad gäller anvisningar 
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för CAD så är dessa inte uppdaterade och anpassade för projektering med stöd av 

BIM. Det bestämdes däremot genom CAD-samordningsmöten och introduktion från 

PIO om hur arbetet ska gå till väga (Hagengran, 2008). 

 

Baserat på Björnkulla äldreboendes mötesprotokoll från projekteringsmötena har 

följande förutsättningar för projekteringen bland annat kunnat urskiljas:  
 

 CAD-samordningen sköts av arkitekten  
 

 BIM-projektering genomförs 
 

 PIO bistår med teknisk projektledning och leder samgranskning med 3D-

modell och därtill hörande praktiska moment 
 

 Gränsdragningslista som visar på vilka moment och byggdelar respektive 

konsult ansvarar för 

 

Ur första CAD-samordningsmötet (7 jun 2008) följde att nedan redovisade punkter 

skulle inleda arbetet gällande modelleringen av Björnkulla äldreboende: 
 

 Konstruktören kommer att redovisa sina planer enligt samma princip som A, 

det vill säga att titta neråt på våningsplanet 
 

 Arkitekten modellerar med ArchiCAD och konstruktören med ADT 
 

 Lagerstruktur enligt Svensk Byggtjänst 11  
 

 Varje disciplin måste ha en egen modell- och ritningsdefinitionsmapp  
 

 Modeller och projektdokument distribueras och sparas genom projektpoolen 

6.2.2 Mötestyper 

Utifrån de mötesprotokoll som förts under projekteringen för Björnkulla äldreboende 

har följande mötestyper identifierats (bortsett från interna möten): 
 

 Projekteringsmöten 
 

 Samgranskningsmöte 
 

 CAD-samordningsmöten 
 

 Samordningsmöten 
 

 Konstruktionsmöten 
 

 3D-visning 

 

Projekteringsmöten avser ta upp projektets övergripande frågor under projekteringen 

och som berörde beställare, projektledning och konsultgruppen. Efter beslut om BIM-

projektering kom projekteringsmötena att förändras mot slutet av projekteringen till 

att mer likna arbetsmöten eller samordningsmöten. Detaljeringsgraden gällande frågor 

som togs upp på mötena ökades då byggnadsmodellen och Red Line-report (PIO:ns 

utförda granskningsprotokoll) användes. Projektledaren ville att konsultgruppen 
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skulle jobba tillsammans och det tillät byggnadsmodellen under dessa möten 

(Alfredsson, 2008). 

 

Samgranskningsmötet hölls mot slutet av projekteringen och avser att samgranska och 

samordna modellens eventuella felaktigheter innan utskick av förfrågningsunderlaget. 

Mötet leddes av PIO som handhavde byggnadsmodellen och gick igenom 

granskningsprotokollet för att låta konsultgruppen besluta om nödvändiga åtgärder. 

Utdrag ur ett granskningsprotokoll finns i Bilaga I. 

 

CAD-samordningsmötet, som hölls i ett inledande skede för projekteringen, avser 

konsultgruppen samt representanter från beställaren. Mötets syfte var bland annat att 

gå igenom specifika frågeställningar rörande filhantering, ritningar och modeller. 

 

Syftet med samordningsmötena har varit att lösa och samordna de problemområden 

som uppkommit som avser konsultgruppen. Då projektet saknade en BIM-manual 

ansågs projektet kunna ta lärdom av vad som behövs och krävs i en sådan manual. 

Diskussioner fördes på ett samordningsmöte med konsultgruppen och representant 

från Tyréns (PIO) gällande BIM-projektering de möjligheter som detta kan inge och 

vidarebefordrade detta till projektledningen. Mötesformerna (projekteringsmöten och 

samordningsmöten) hittades inte i början av projekteringen men ett arbetssätt med 

BIM arbetades fram under tiden. Vid sista samordningsmötet användes för första 

gången ett granskningsprotokoll efter PIO:ns kollisionstest av byggnadsmodellen, 

dock inte en körning av modellen live. 

 

Ett konstruktionsmöte hölls inledningsvis av projekteringen som rör förutsättningar 

inför konstruktörens arbete där projektledning, arkitekt och konstruktör närvarade. 

 

En visning av modellen för beställarens driftpersonal genomfördes den i mitten av 

december där driftpersonalen fick en kort presentation av PIO om den teknik som 

använts under projekteringen samt vilka möjligheter denna teknik kan ge. 

Driftpersonalen fick lov att själva bestämma vart och vad i modellen de ville se, samt 

lämna kommentarer. Kommentarerna fördes som minnesanteckningar och lades upp 

på projektpoolen. Driftpersonalen var för övrigt positivt inställda till denna teknik. 

6.2.3 Användning och egenskaper av byggnadsmodellen 

PIO sammanförde byggnadsmodellen innehållandes de olika disciplinära modellerna. 

Vidare utförde PIO kollisionstester mellan de olika disciplinära modellerna och 

resultatet sammanställdes för underlag vid projekteringsmötena, det vill säga 

granskningsprotokoll. Den objektbaserade byggnadsmodellen användes främst för 

samordning mellan de olika disciplinerna under projekteringen. Tanken med detta 

förfarande var att låta projektörerna arbeta mer tillsammans (Örneblad, 2008; 

Alfredsson, 2008). Således stod den sammanförda byggnadsmodellen även till grund 

för samgranskning. Vidare upphandlades en extern kalkylator som nyttjade den 

sammanförda byggnadsmodellen för mängdavtagning i kalkylarbetet. 

 

Den sammanförda byggnadsmodellen användes enbart vid mötena, det vill säga inte 

individuellt per disciplin (Örneblad, 2008). Byggnadsmodellen användes således vid 

sidan av det praktiska egna projekteringsarbetet för samordning och problemlösning 

på gemensamma möten. Ursprungligen ritade konstruktören projektet i 2D varefter 

detta sedan modellerades till en 3D-modell (byggnadsmodell). Vidare var där inga 
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intelligenta relationer mellan objekten i konstruktörens modell. Denna modell rättades 

senare till för att möjliggöra för renderingar av 2D-ritningar direkt ur modellen 

(Malm, 2009b). 

 

Den sammanförda byggnadsmodellen kan komma att användas för andra syften i 

senare skeden av byggprocessen, där den exempelvis för produktionsskedet kan stå 

till grund för metoder såsom 4D och 5D. I upphandlingsförfrågan kommer således en 

delvis avgörande parameter rörande hur entreprenören avser att använda 

byggnadsmodellen i produktionen (Örneblad, 2008). 

6.3 Kvalitetssäkring av projekteringen 
Kvalitetssäkringen för uppdraget gällande konstruktionen för Björnkulla äldreboende 

skedde enligt berörda, för projektet, moment, aktiviteter och rutiner ur fallföretagets 

verksamhetssystem, se avsnitt 4.4.1. Då uppdraget utfördes mestadels av 

uppdragsansvarige skedde således en samtidig granskning av de egna 

egenkontrollerna. Ingen tidplan för det interna arbetet ansågs behöva upprättas 

(Hagengran, 2008). Vidare utförde fallföretaget en intern revision 

(förstapartsrevision) på uppdraget (Hagengran, 2009). Syftet med revisioner är för att 

införskaffa information till bedömning av verksamhetssystemets lämplighet, 

tillräcklighet och verkan, samt om policy och rutiner följs och i vilken utsträckning 

krav uppfylls. Avvikelserna rörde en saknad av identifierade kvalitetskritiska moment 

(ibid.). Syftet med kvalitetskritiska moment är att identifiera, klargöra och värdera de 

risker som eventuellt uppkommer i ett uppdrag för att kunna besluta om förebyggande 

och skadebegränsade åtgärder (TyrNet, 2009). Uppdraget ansågs vara litet, samtidigt 

fanns där inga kvalitetskritiska moment av betydande karaktär, således var det inte 

praktiskt att utföra detta moment menar Hagengran (2008). Modelleringsförfarandet 

ansågs kvalitetssäkrande då modelleringen i 3D verifierade det tidigare 2D-

underlaget, dock med dubbelarbete som resultat (Malm, 2009b). 

 

Kvalitetssäkring av projekteringen utfördes av beställarens uppföljning och 

granskning av konsulternas egenkontroller, samt genom konsultgruppens 

genomgångar och samgranskningar (Alfredsson, 2008). Innan förfrågan skickas ut för 

anbud och upphandling så sker en samgranskning av konsultgruppens arbete där PIO 

bidrar med granskningsprotokoll och byggnadsmodellen som ska gås igenom. Två 

samgranskningar genomfördes, varav den andra på uppmaning av PIO:n som 

konstaterade att förfrågningsunderlaget fortfarande innehöll fel som borde rättas till 

innan förfrågningsunderlaget stämplas om till bygghandlingar (Malm, 2009b). En 

sammanförd byggnadsmodell med tillhörande granskningsprotokoll nyttjades vid de 

sista projekteringsmötena och vid de båda samgranskningsmötena. 

6.3.1 Modell av befintlig kvalitetssäkring för Björnkulla äldreboende 

I Figur 32 beskrivs Björnkulla äldreboendes kvalitetssäkring under 

projekteringsskedet. De streckade linjerna visar på kvalitetssäkrande moment, så 

kallade proaktiva moment, vidare visar de heldragna på reaktiva moment. Vidare 

förklaring utav modellen beskrivs nedan: 
 

B – Beställaren som följer upp och granskar konsulternas egenkontroller och är 

således ett kvalitetssäkrande moment. 
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K – Konstruktörens interna arbete som består av fallföretagets rutiner ur 

verksamhetssystemet. Vidare bidrar konstruktören med underlag för 

sammanförning och granskning av byggnadsmodellen. 
 

P – Projektgemensamma förutsättningar som tar upp och förser projekteringens 

diverse förutsättningar. Vidare tillkom två samgranskningar utav 

byggnadsmodellen, samt upprättandet av granskningsprotokoll av en extern 

konsult (PIO) inför projekteringsmötena som ett extra proaktivt moment. 
 

T – Fallföretagets förstapartsrevision av uppdraget som upphandlad 

konstruktionskonsult och är således ett kvalitetssäkrande moment. 
 

U – Beskriver utförandet av projekteringens mötesförfarande och 

revideringsprocess som är reaktivt. 

 

Beställarens uppföljning av konsulters egenkontroller

Projekteringsförutsättningar

K

P

B

Deltagare

Utrustning

Gränssnitt

Material

Miljö

Metod

Producerat material

Utgår

Kvarstår
Information om 

utförande

Verksamhetssystemets 

rutiner, aktiveter och moment

U
Nyttjande och 

användning av BIM

T
Intern revision

 
Figur 32 Modell över Björnkulla äldreboendes kvalitetssäkringsprocess 

 



ANALYS 

 

  
61 

 
  

7 ANALYS 

I detta kapitel analyseras fallföretaget, respektive projekt och teoretisk referensram 

enligt beskriven analysmetod vars disposition. Projektens befintliga kvalitetssäkring 

gällande projektering konstruktion är kartlagda i avsnitten 5.3 och 6.3. Kapitlets 

struktur återfinns i Figur 33. 

 

7 Analys

7.1 Kriterier och aspekter för mönsterjämförelsen

7.3 Analysenheternas befintliga kvalitetssäkring

7.2 Projekteringens kvalitetssäkring utifrån 

fallföretaget, branschbestämmelser, ISO 9000 

och BIM

7.4.2 Kvalitet av presentation

7.4.1 Kvalitet av lösning

7.4 Projekterings kvalitetskomponenter

7.2.2 Fallföretagets tolkning och nyttjande av 

kravområdet 7.3 Konstruktion och utveckling

7.2.1 Motstridig syn på kvalitetssäkring och på

kvalitetsbegreppet

7.2.3 BIM och kravområdet 7.3 Konstruktion 

och utveckling

7.2.4 Sammanfattning och reflektioner

7.3.2 Uppdragets kvalitetssäkring

7.3.1 Projekteringens kvalitetssäkring

7.3.4 Sammanfattning och reflektioner

7.3.3 Mötesförfarande

7.4.3 Kvalitet av tjänst

7.4.4 Sammanfattning och reflektioner  
 

Figur 33 Analyskapitlets struktur 

 

Analysmetodens kriterier och aspekter finns beskrivna i avsnitt 7.1. Avsnitt 7.2 

diskuterar byggbranschens syn på kvalitetssäkring och ställer detta i relation till 

studien, samt påvisas hur BIM kan påverka kravområdet 7.3 Konstruktion och 

utveckling ur ISO 9001:2000. I avsnitt 7.3 jämförs den befintliga kvalitetssäkringen 

för respektive projekt utifrån redovisade aspekter. Avsnitt 7.4 avser att påvisa de 

förbättringar gällande kvalitetssäkring som BIM kan bidra med utifrån definierade 

kvalitetsaspekter som rör projektering. 

7.1 Kriterier och aspekter för mönsterjämförelsen 
Figur 34 är en utveckling av Figur 4 (avsnitt 2.5) som visar vilka aspekter som 

mönsterjämförelsen avser analysen kopplad till studiens frågeställningar, 

fallstudiedesign och teoretisk referensram. Referenser hänvisas dock till då en speciell 

aspekt anses behövas lyftas fram för förtydligande skäl. Studiens frågeställning 

återfinns i avsnitt 1.5, fallstudiedesign i avsnitt 2.3, analysmetod i avsnitt 2.4, samt 

teoretisk referensram i kapitel 3.  
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Kv Spektern
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Verksamhetssystem och FEST

Nyttjande och def inition på BIM

Mötesförfarande

Projekteringens kvalitetssäkring

Uppdragets kvalitetssäkring

Kvalitet av lösning
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Kvalitet av tjänst

6.2

6.3

6.3

6.2-3

6.2-3

6.2-35.2-3

5.2-3

5.2-3

3.4-5

3.4-5

3.4-5

5.2

5.3

5.3

3.4.2, 3.5

3.4.2, 3.5

3.4.2, 3.5

3.1-4

3.1

3.5

4.2-4

4.4.1

4.5

Kravområde 7.3

Konstruktion och utveckling

ISO 9000:2000

Projekteringsrutiner och Kravområde 7.3

Konstruktion och utveckling

3.1.3, 3.5

 
 

Figur 34 Analysmetod kopplad till frågeställningar, fallstudiedesign, teoretisk referensram och 

kriterier för mönsterjämförelsen 

 

Aspekterna i figuren ovan står till vänster och är således de som står till grund för 

analys i kommande avsnitt. Kapitel- och avsnittsbeteckningarna refererar till 

respektive empiri som tas upp, samt vilken teori analysen utgår ifrån. Första 

frågeställningen (FS 1) behandlar en kartläggning över projektens befintliga 

kvalitetssäkring kopplat till fallföretaget som redovisats i empirin. Analysen, gällande 

nuläget, avser en empirisk jämförelse utifrån fallföretagets och analysenheternas 

aspekter enligt Figur 34 med nödvändig koppling till teoretisk referensram.  

 

Den andra frågeställningen (FS 2) ställer både empirin och teori mot den teoretiska 

referensramen. Det vill säga att övergripande analysera hur BIM kan påverka 

kvalitetskomponenterna samt hur BIM kan förankras till kravområdena för 

Konstruktion och utveckling ur ISO 9001:2000. Vidare ställs fallföretaget mot 

byggbranschens allmänna syn på kvalitet och kvalitetssäkring för att sedan förankras 

till BIM.  

 

De aspekter som återfinns i Figur 34 och som ska analyseras förklaras nedan: 
 

Verksamhetssystem och FEST avser fallföretagets verksamhetssystem rörande 

projektering samt fallföretagets kundperspektiv 
 

Projekteringsrutiner och Kravområdet 7.3 Konstruktion och utveckling avser 

fallföretagets tolkning och nyttjande av ISO 9000:2000 kravområde 7.3 
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Konstruktion och utveckling som är det kravområde som styr förfarandet vid 

projekteringsuppdrag. 
 

Fallföretagets definition av BIM avser vilken syn fallföretaget antagit BIM och 

den definition som används i avsnitt 7.2 och 7.3. 
 

Projektets kvalitetssäkring avser den form av kvalitetssäkring som sker inom 

konsultgruppen och av beställaren. 
 

Uppdragets kvalitetssäkring är den kvalitetssäkring som upphandlad konstruktör 

utför utifrån Rutin för projektering och övriga kvalitetssäkrande moment ur 

fallföretagets verksamhetssystem. 
 

Kvalitet av lösning är den första av tre kvalitetskomponenter rörande projektering 

(se tabell 5, avsnitt 3.4.3) som avser den föreslagna lösningens kvalitet. 
 

Kvalitet av presentation är den andra kvalitetskomponenten, och som rör 

informationens tydlighet. 
 

Kvalitet av tjänst är den tredje och sista kvalitetskomponenten, och som 

behandlar kvalitetsaspekter rörande projekteringen som tjänst. 
 

Kravområde 7.3 Konstruktion och utveckling avser dess underordnade 

kravområden och eventuella förankring till BIM. 

7.2 Projekteringens kvalitetssäkring utifrån fallföretaget, 
branschbestämmelser, ISO 9000 och BIM  

Wermelin (1997) beskriver fyra olika nivåer av kvalitetssäkring (Bilaga E). 

Transkriberat till denna analys så behandlas främst de nivåer som Wermelin benämner 

byggherre och projektör. Det vill säga projektets övergripande kvalitetssäkring 

respektive uppdragets kvalitetssäkring. Detta avsnitt avser alltså att påvisa skillnader i 

kvalitetssäkringen av projekteringen utifrån ISO 9000:2000 och kvalitetssäkring 

såsom den beskrivs i byggbranschen med koppling till styrande dokument.  

7.2.1 Motstridig syn på kvalitetssäkring och på kvalitetsbegreppet  

Ur Nordstrand (2003), Wermelin (1997) och Bilaga E kan det slutledas att den 

generella handläggningen av kvalitetssäkringen för projekteringen förutsätter att 

beställarens behov och önskemål uttrycks i krav och förutsättningar i form av ett 

byggnadsprogram. Detta står sedan till grund för fortsatt projektering. Vidare baseras 

kvalitetssäkringen på att verifiera att efterkommande skedens olika handlingar 

stämmer överens med tidigare skedens handlingar. Dessutom ska handlingarna 

uppfylla samhällskraven och gällande bestämmelser. I Boverkets byggregler, BFS 

1993:57, återfinns allmänna råd om hur projektering, utförande och verifiering bör ske 

men som inte är tvingande. Däremot finns tvingande krav på beställaren (byggherren) 

att utse en kvalitetsansvarig enligt PBL (Nordstrand, 2003). Denna beskrivning tar 

inte upp validering som ett moment ingående i denna ”reglerade” kvalitetssäkring av 

projekteringen. Utan validering introduceras formellt genom ISO 9000 där validering 

är ett betydande moment inom kvalitetssäkringen och som bidrar med en förankring 

till en kundorienterad syn på kvalitetsbegreppet. Detta på grund av att validering avser 

att säkerställa att produktens ämnade syfte och användning uppfylls. Verifiering, å 

andra sidan, avser att produktens specificerade krav uppnås.  
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Den ”reglerade” kvalitetssäkringen präglar fortfarande projekteringen, således med 

liten koppling till kundens behov och önskemål i form av validering. Med anledning 

av ovan så behandlar denna ”reglerade” kvalitetssäkring inom projekteringen 

produktspecificerade krav vilket medger en mer tillverkningsbaserad syn på kvalitet. 

Detta stämmer överens med Chungs (2002) beskrivning av att kvalitet i 

byggbranschen nämligen är överensstämmelse med avtalsenliga krav. Stor fokus 

ligger alltså på den juridiska biten som präglar projekteringens förfarande och utfall, 

trots införandet av kvalitetsledningssystemet ISO 9000:2000 som har en 

kundorienterad syn på kvalitet. 

 

1994 års revision av ISO 9000 har fått utstå kritik för att besitta en omodern syn på 

kvalitet, det vill säga vara produktorienterad och mer lämpad för 

tillverkningsindustrin. Vidare ansågs revisionen vara defensiv och uppmuntrade till ett 

konservativt synsätts, dessutom ansågs revisionen mer vara baserad på dokumentation 

av rutiner än processer. Trots kravet på företag att anta 2000 års revision av ISO 9000 

kan ovan nämnda kritiserade aspekter med 1994 års revision fortfarande härledas till 

kvalitetsarbetet och den syn på kvalitet som råder i byggbranschen idag, se avsnitt 3.3. 

Byggbranschen anses även till största delen vara projektbaserad. Sandholm (2001) 

menar dock att all verksamhet består av processer. Bergman och Klefsjö (2007) 

exemplifierar detta genom att i projekt diskuteras olika beslutsfrågor men frågorna 

behandlas likartade och utifrån samma beslutsstöd. Det vill säga att likartade 

förfaranden återfinns mellan projekt, även så under projekteringen. 

 

Fallföretaget är ett konsultbolag och relevant till studien har tjänster och expertis 

gällande konstruktion erbjudits projekteringen av de till studien följda projekt, varav 

det ena projektet även erbjöds 3D-samordning. Ty skillnaden mellan ett konsultbolag 

och ett tillverkandebolag så besitter fallföretaget ovan nämnda deskription på 

kvalitetssäkring och byggbranschens syn på kvalitet. Avsnitt 4.4 beskrev fallföretagets 

ledningssystem för kvalitet och miljö samt dess syn på kvalitetssäkring, det vill säga 

att dokumentation ska upprättas för att kunna verifiera att de krav ISO 9001 kräver av 

medarbetarna har utförts. Detta visar också på att fallföretaget besitter ovan nämnda 

deskription av kvalitetssäkring och kvalitet i byggbranschen. Fallföretagets 

kvalitetssäkring utifrån de kravområden som förknippas med projektering diskuteras 

vidare i avsnitt 7.2.2. 

 

Meiling (2008) menar att det inte enbart är produkten som bidrar till kvalitet utan 

även organisationen som tillhandahåller produkten till kunden, vilket skapar en 

relation mellan produkt, organisation och kund. Vidare menar Meiling att det företag 

som kan erbjuda bättre produktkvalitet och bättre bemöta kundernas behov och krav, 

jämfört med konkurrenterna, är också bättre rustad för att bli framgångsrik och 

lönsam. Fallföretaget visar på initiativ till en mer kundorienterad syn på kvalitet inom 

affärsområdet Byggprojektering genom dess myntade begrepp FEST, vilken beskrevs 

i avsnitt 4.2. Tydliga likheter kan urskiljas ur FEST och offensiv kvalitetsutveckling, 

jämför avsnitt 4.2 med avsnitt 3.1 och Figur 7. Offensiv kvalitetsutveckling är ett 

kundorienterat ledningssystem för kvalitet bestående av värderingar, arbetssätt, och 

verktyg som spänner över verksamhetens samtliga områden. Detta bildar således en 

helhet. FEST är ett medel för att både uppnå fallföretagets övergripande mål för 

affärsområdet byggprojektering samt fallföretagets gemensamma värderingar. Vidare 

är FEST ett förhållningssätt som handlar om att förstå kunders verksamhet, att se till 

deras behov, att kunna se helheten, att utforma tekniska lösningar, samt att välja 
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system och produkter med hänsyn av kundens behov, krav och förväntningar. Ovan 

nämnda aspekter delas med offensiv kvalitetsutveckling, däremot poängterar offensiv 

kvalitetsutveckling strävandet efter att överträffa kunders behov och förväntningar 

men som inte tydligt tas upp i FEST. FEST har bland annat som mål att skapa 

lönsamhet i fallföretagets kunders projekt vilket tyder på ett nära samarbete och 

överenskommelse mellan fallföretaget som uppdragstagare och kund. 

7.2.2 Fallföretagets tolkning och nyttjande av kravområdet 7.3 
Konstruktion och utveckling 

Fallföretagets tolkning och användning av kravområdet 7.3 Konstruktion och 

utveckling ur SS-ISO 9001:2000 i projekteringen ställs här i relation till 

beskrivningen av nämnd kravområde ur avsnitt 3.1.3.  

 

I avsnitt 4.4.1 kartlades rutiner och aktiviteter ur fallföretagets verksamhetssystem 

kopplade till kravområdet 7.3 Konstruktion och utveckling. Ur Tabell 6 kan det 

urskiljas att de underordnade kravområdena Verifiering, Validering och Styrning av 

ändringar sköts och styrs av samma aktivitet, nämligen aktiviteten 

Erfarenhetsåterföring. Denna aktivitet fokuserar på att insamla information genom 

interna och externa slutmöten för att dels utveckla fallföretaget och fallföretagets 

medarbetare, dels låta framtida uppdragsresultat ge ökad nytta för beställare, och dels 

för att mäta kundtillfredsställelsen. Nämnd rutin tar upp validering, däremot inte 

verifikation, i rutinbeskrivningen med förankring till projektledningstjänster. Detta 

berör dock inte uppdragsarbetet i en konsultgrupp under projekteringen. Vidare 

beskrivs inget om styrning av ändringar i rutinen. Fokus hamnar till synes på 

kravområdet för genomgång där flest rutinbeskrivningar är kopplade till. Här återfinns 

rutinerna för Ändringar och tillägg, Kvalitetskritiska moment, Samverkan, 

Erfarenhetsåterföring, samt Rutin för projektering.  

 

Ur Rutin för projektering, som också utgör rutinen för det underordnade kravområdet 

Resultat, så kan följande kvalitetssäkrande moment och/eller aktiviteter urskiljas med 

referens till ISO 9001:2000: 
 

 Planering – planering av systematiska genomgångar, egenkontroller, 

granskningar, korrigeringar, och ekonomisk uppföljning så att dessa 

genomförs, samt för viktiga och betydande händelser 
 

 Systematisk genomgång – inledande genomgång av uppdraget i perspektivet 

av beställarens projekt med person med stor erfarenhet från likartade projekt 
 

 Egenkontroll – kontroll på ett dokument som utförs av den som upprättat 

dokumentet 
 

 Granskning – kontroll som utförs av uppdrags- eller fackansvarig på 

producerade handlingar 
 

 Krav och riktlinjer gällande dokument, hantering av dokument, samt ändringar 

 

Enligt ovan så berör Rutin för projektering flertalet underordnade kravområden för 

kravområdet 7.3 Konstruktion och utveckling, det vill säga Planering, Genomgång, 

Verifikation (egenkontroll och granskning), samt Resultat och Styrning av ändringar. 

Däremot benämns inte de underordnade kraven Underlag och Validering. 
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Utifrån ovan avsnitt kan det slutledas att det underordnade kravområdet validerings 

förankring till uppdragsarbetet under projekteringen är obefintlig. Vidare så speglar 

detta den syn på kvalitetssäkring som tas upp i BBR, se avsnitt 7.2.1, det vill säga den 

”reglerade” kvalitetssäkring som enbart tar hänsyn till verifikation av konkretiserade 

krav. 

7.2.3 BIM och kravområdet 7.3 Konstruktion och utveckling 

Kravområdet 7.3 Konstruktion och utveckling är det kravområde som förknippas med 

det praktiska projekteringsarbetet och som innehåller olika moment för att 

kvalitetssäkra det resultat som arbetet leder till. Tabell 4 och Figur 9 i avsnitt 3.1.3, 

samt Bilaga G, redovisar för kravområdets olika moment samt förhållningen mellan 

dessa. Detta ställs i relation med avsnitt 3.5 för att se hur BIM kan påverka förfarandet 

på de kravområden som förknippas med projekteringen. Samtliga aspekter per 

kravområde ur Bilaga G diskuteras inte, utan enbart de som har en tydlig påtagbar 

förankring till BIM diskuteras. 

 

Kravområde 7.3.1 Planering 
Bilaga G visar på olika aktiviteter och moment som bör planeras inför projekteringen. 

Ett begränsat nyttjande av BIM kan appliceras i befintlig (traditionell) 

projekteringsförfarande men BIM kan bidra med andra möjligheter för hur 

projekteringen kan ske. Exempelvis genom att låta samtliga discipliner inom 

konsultgruppen arbeta utifrån en gemensam byggnadsmodell eller tillsammans i 

samma rum med nödvändig utrustning för att kommunicera varandras arbete. Då BIM 

underlättar för flertalet kravområden, aktiviteter och moment kan således 

omfattningen och utförandet av dessa komma att påverkas beroende på hur BIM 

nyttjas.  

 

Kravområde 7.3.2 Underlag 
Underlaget består av konkretiserade och kvantifierade krav utifrån en analys av 

beställarens behov och önskemål, samt standarder och lagstadgade bestämmelser. 

Underlaget ingår i kvalitetssäkringen på så vis att detta ska verifieras mot resultatet. 

Således är det krav på att underlaget redovisas på ett sådant sätt som möjliggör för 

verifikationer. Då en byggnadsmodell är en digital informationsbärare borde 

underlaget också vara digitaliserat för att underlätta för verifikationer. Digitaliserade 

förteckningar och specifikationer för prestandakarakteristika kan exempelvis kopplas 

till de objekt som ingår i den objektorienterade byggnadsmodellen. Vidare skulle krav 

på ytor och volymer kunna uttryckas i form av parametriska regler som styr 

modelleringen under projekteringen. Förslagsritningar och skisser som härrör 

byggnadsprogrammet kan uttryckas övergripande i 3D i förhållande till omgivningen 

utifrån en tidig byggnadsmodell.  

 

Kravområde 7.3.3 Resultat 
Resultatet ska bemöta de ingående kraven och verifieras mot underlaget. Dessutom 

ska resultatet valideras mot beställarens behov och önskemål. Därför ska resultatet 

redovisas på ett sådant sätt som möjliggör för både verifikation och validering. 

Projektering med stöd av BIM baseras på en byggnadsmodell där redovisade 

resultatformer, såsom diverse discipliners ritningar, beskrivningar och instruktioner, 

tidsplaner, mängdförteckningar, samt specifikationer enkelt kan extraheras ur 

byggnadsmodellen. 
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Det vill säga att byggnadsmodellen, som informationsbärare, kan visas genom olika 

informationsvyer utifrån syftet informationen ska användas till. Då 

informationsbäraren består av identifierbara objekt är det således möjligt att nyttja 

diverse verktyg som kan hantera sådan information. Användningsområdet är 

begränsat till de verktyg som finns tillgängliga för projekteringens förfogande. 

Exempelvis kan 4D tillämpas som är ett verktyg för att koppla aspekten tid till 

byggnadsmodellen vilket gör det möjligt att simulera och visualisera tidsplaner för 

byggnationen. Vidare kan mängdförteckningen automatiskt uppdateras då objekten 

kan identifieras med BSAB-koder samt dess antal och mängd. På så vis kan också 

kostnader kopplas till objekten för att beräkna materialkostnaden utifrån 

byggnadsmodellen och en kostnadsdatabas, vilket också benämns 5D för att koppla 

ekonomiska data till byggnadsmodellen. 

 

Kravområde 7.3.4 Genomgång 
Genomgångar görs för att finna och samordna problemområden utifrån aspekter och 

frågeställningar gällande kundbehov, produktspecifikationer och 

processpecifikationer. Byggnadsmodellens redovisade egenskaper tillsammans med 

verktyg kan underlätta informationshanteringen för att låta konsultgruppen lösa dessa 

aspekter och frågeställningar. Gällande kundbehov kan exempelvis föreslagen lösning 

jämföras med liknande och/eller konkurrenskraftiga lösningar i den informationsvy ur 

byggnadsmodellen passande för ändamålet. Validering kan ske genom test av 

prototyp, exempelvis en visualisering, simulering, eller en analys av 

byggnadsmodellen. Detta underlättar även för att ta reda på lösningens förmåga att 

prestera enligt förutsatt funktion och syfte. En 3D-vy från byggnadsmodellen kan 

underlätta för att finna oavsiktliga eller felaktiga användningsområden av den 

föreslagna lösningen.  

 

Aspekter som rör produktspecifikationer hör direkt till byggnadsmodellen eftersom 

det är där all information och data på byggnaden lagras. Exempelvis kan egenskaper 

och specifikationer på material, toleranser, mängder, sammansättning, och relationer 

lagras om attribut i objekten som representerar byggnaden. Vidare kan 

byggnadsmodellen kopplas till andra databaser och förteckningar såsom prislistor och 

BSAB. Då informationen visas i 3D underlättas att finna benigna fel och krockar 

mellan discipliner, granska estetiska specifikationer, samt att utreda 

installationsmässighet och monterbarhet. 

 

Rörande processpecifikation tillåter byggnadsmodellen att låta den föreslagna 

lösningen testas och inspekteras virtuellt och utifrån jämförelser, analyser, och 

simuleringar. På så vis kan byggbarheten bättre säkerställas inför produktionen. 

 

Kravområde 7.3.5 Verifikation 
Verifikation är en kontroll för att testa att resultatet stämmer överens med underlaget. 

Bilaga G redovisar olika sätt att verifiera den föreslagna lösningen på, vidare beskrivs 

ett antal frågeställningar som ska beaktas under verifikationen. Beroende på 

interoperabiliteten mellan byggnadsmodell och verktyg, samt vilka verktyg som 

används kan verifikationens olika frågeställningar angripas mer effektivt och 

fördelaktigt. Informationen kan exempelvis presenteras enligt en informationsvy som 

underlättar för jämförelser av olika sorter. Alternativa beräkningar, samt tester och 

demonstrationer, kan göras med byggnadsmodellen som underlag tillsammans med 

erforderliga verktyg för exempelvis en byggnads stomintegritet eller en byggnads 
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energiaspekter. En aspekt av verifikationer är att låta andra än konsultgruppen utföra 

tester, detta yttrar sig på olika nivåer inom den generella handläggningen av 

kvalitetssäkring för projektering, beskriven av Wermelin (1997). Bland annat utför 

projektören egenkontroller på sitt eget arbete för att säkerställa att sina frisläppta 

handlingar är korrekta, sedan kan beställaren välja att följa upp projektörens 

egenkontroller och testa detta mot de ingående krav som utgör projekteringens 

underlag. Ingående krav såsom prestandakarakteristika eller krav uttryckta i 

parametriska regler följer med byggnadsmodellen under projekteringen och torde 

kunna verifieras med en simpel avstämning. Fokus kan således hänföras på mer 

övergripande frågeställningar rörande genomförande (byggbarhet), duglighet, 

säkerhet och byggkomponenters kompatibilitet. 

 

Kravområde 7.3.6 Validering 
Validering avser att testa resultatet mot kundens behov och önskemål under de 

förutsättningar som råder vid användning och nyttjande av byggnaden. Inom 

byggande avser validering ofta byggnationen genom att inspektera slutprodukten 

(byggnaden) mot estetik, funktion, lokalisering, komfort, kapacitet, storlek, och 

användning. Om än inte slutprodukt så kan samtliga av dessa aspekter inspekteras 

visuellt innan samtliga resultat ur projekteringen släpps med hjälp av verktyg som 

tillåter för visualisering av byggnadsmodellen. Detta möjliggör för konsulter och 

beställare att låta den föreslagna lösningen uppnå önskad funktion och att egenskaper 

stämmer överens med definierade behov i bättre mån än jämfört med enbart 2D-

underlag (och eventuell tillhörande handgjord modell). En 3D-vy av 

informationsmängden underlättar för att säkerställa önskad gestaltning och 

utformning jämfört med 2D-underlag. Byggnadsmodellens egenskaper tillåter också 

för olika typer av evalueringar vilket enbart begränsas av hur gränssnittet hanterar 

information i byggnadsmodellen. Evalueringar bör behandla prestanda, hållbarhet, 

säkerhet, och driftsäkerhet. I Bilaga G redovisas också för vad som bör bekräftas 

innan leverans av projekteringens handlingar vilket BIM följaktligen underlättar för. 

 

Kravområde 7.3.7 Ändringar 
Under projekteringen kan ändringar uppkomma på grund av diverse orsaker och 

anledningar redovisade i Bilaga G. Ändringar kan bland annat röra identifierade 

problemområden som härrör genomgångar, fel som upptäcks under verifikationer, 

samt ändringar som bedöms nödvändiga efter en validering. Vidare finns typen av 

ändringar som ändrar lösningens förutsättningar, exempelvis från beställaren. 

Ändringar är oundvikliga under projekteringen. En fördel med en byggnadsmodell är 

att den har egenskapen utav att vara icke-redundant, till skillnad för exempelvis 

ritningar. Det vill säga att ändringen enbart behövs göras en gång och får därigenom 

slagkraft i vilken informationsvy nyttjaren än väljer att använda. En viktig fördel med 

BIM, dess verktyg, samt byggnadsmodellens egenskaper är att dessa tillåter för att 

upptäcka problemområden och felaktigheter så att erforderliga ändringar kan göras i 

ett tidigt skede. Detta är mer ekonomiskt fördelaktigt sett ur kostnadsperspektiv då 

ändringar är mindre kostsamma att utföras i projekteringen än byggnationen, 

samtidigt tillåter detta för att färre och mindre riskbenägna fel uppkommer under 

byggnationen. Det ställs även krav på spårbarhet gällande ändringar, likaså för 

samtliga resultat, vilket torde hanteras på ett effektivare sätt med hjälp av en 

byggnadsmodell där samtliga information lagras centralt.  
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7.2.4 Sammanfattning och reflektioner 

Avsnitt 7.2.1 beskriver en motstridig syn på kvalitet och kvalitetssäkring som 

byggbranschen innehar i allmänhet. Det vill säga att kvalitetssäkring utgår ifrån de 

konkretiserade krav som härrör byggnadsprogrammet samt lagstadgade bestämmelser. 

Denna beskrivning av den ”reglerade” kvalitetssäkring ur Boverkets byggregler, BBR, 

behandlar således enbart verifikation och inte validering. Validering introduceras först 

genom kvalitetsledningssystemet ISO 9000 men anses enligt avsnitt 7.2.1 och 7.2.2 

vara vagt till obefintligt förankrat till projekteringsarbetet, både på uppdragsnivå och 

projektövergripande nivå. Anledningar till detta kan vara flera, exempelvis: 
 

 BBR ställer inte krav på validering 
 

 inkapabla verktyg som gör det ineffektivt att genomföra valideringar 
 

 nyttjandet och användningen av ISO 9000 är en tolkningsfråga för att kunna 

anpassa kravområdena till verksamheten 
 

 anses inte behövas ty verifieringar är ett medel att uppnå krav 

 

Skillnaden på validering och verifikation kan uttryckas i två frågeställningar, det vill 

säga: ”Är det rätt produkt?” respektive ”Är produkten rätt?”. Därav är det inte säkert 

att en verifierad produkt är validerad för dess tänkta syfte och användning, på så vis 

kan det finnas ett gap mellan kundens önskemål och de krav som konkretiseras. BIM 

ger möjlighet att minska detta gap genom dess verktyg och tillämpbara 

användningsområden som verkar för tydligare kommunikation och bättre underlag för 

beslut. 

 

Även om fallföretaget bedriver och följer den ”reglerade” kvalitetssäkringen så visar 

fallföretaget dock initiativ på att anta ett mer kundorienterat perspektiv på kvalitet 

genom dess förhållningssätt FEST. Detta förhållningssätt har således, som tidigare 

beskrivits, likheter med offensiv kvalitetsutveckling som anses vara ett modernt 

synsätt på kvalitet och kvalitetsarbete.  

 

Avsnitt 7.2.3 beskrev hur BIM, dess verktyg och byggnadsmodellens egenskaper kan 

påverka och nyttja kravområdet 7.3 Konstruktion och utveckling. Inledningsvis för 

detta avsnitt (7.2) beskrevs det att enbart aspekter ur Bilaga G med en tydlig påvisbar 

förankring till BIM skulle diskuteras i analysen, vilket gjordes. Däremot kan samtliga 

aspekter ur Bilaga G mer eller mindre förankras till BIM. Detta är dock beroende på 

vilken nyttjandegrad av BIM som används och om samtliga information och data är 

digitaliserat som möjliggör för interaktion med byggnadsmodellen. Till stor del kan 

detta kravområde tydligare, bättre, och oftare förankras till projekteringsarbetet då 

BIM tillåter för nya metoder att arbeta, samt effektivare och tydligare hantering av 

informationen som bearbetas och produceras. Detta tillåter för bättre kvalitetssäkring 

av projekteringen och dess resultat. Vidare torde kvalitetssäkringen även bli bättre då 

fler instanser av genomgångar, verifikationer, och valideringar tillåts genomföras med 

hjälp av den nya tekniken.  

7.3 Analysenheternas befintliga kvalitetssäkring 
Tre stycken empiriska jämförelser har utförts på projekten, det vill säga: projektets 

kvalitetssäkring, uppdragets kvalitetssäkring och mötesförfarande. Denna del av 

analysen avser således en jämförelse utifrån fallstudiedesignen som behandlar kapitel 
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4, 5 och 6 med tillhörande bilagor, samt förankring till teoretisk referensram 

redovisad i Figur 34. Analysen avser fallföretagets definition av BIM, se avsnitt 4.5.1.  

 

Figur 15, avsnitt 3.5.1, beskriver projekteringens olika integrationsnivåer av teknik 

och arbetssätt rörande BIM. Relaterat till studiens två följda projekt identifieras Kv 

Spekterns integrationsnivå som 2D-projektering och Björnkulla äldreboende som 

objektbaserad projektering. 3D-modell avser, i kommande avsnitt, vara en 

informationsvy ur byggnadsmodellen för att tillämpa visualisering av den föreslagna 

lösningen. 

7.3.1 Projekteringens kvalitetssäkring 

Wermelin (1997) beskriver fyra olika nivåer av kvalitetssäkring (Bilaga E). 

Transkriberat till denna analys så behandlar projekteringens kvalitetssäkring den nivå 

som Wermelin benämner byggherre, det vill säga beställarens och/eller 

projekteringsledningens kvalitetssäkring av projekteringen.  

 

Beställarens övergripliga kvalitetssäkring avser att upprätta en kvalitetsplan, testa 

programmet där redovisad lösning ställs mot verksamhetens behov, samt kontroll mot 

PBL:s översiktliga krav. Vidare ska beställaren under projekteringens olika skeden 

testa konsulternas kvalitetssäkring, egenkontroller och verifieringar, samt test av 

verksamhetens funktionella och tekniska lösningar. 

 

Projekteringsarbetet för båda projekten utgick ifrån en traditionell syn på 

byggprocessen med betydande likheter till den generella modell av kvalitetssäkring 

som Wermelin (1997) framfört. Jämför Figur 26 och 32 där modeller för 

kvalitetssäkring av Kv Spektern respektive Björnkulla äldreboende har tagits fram. 

Det vill säga att beställaren för respektive projekt följde upp projektörernas 

egenkontroller och utförde egna granskningar inom beställarorganisationen. Hur dessa 

genomförs redovisas inte i något av projekten. I projektet Björnkulla äldreboende 

tillkom även externa granskningar av en PIO som sammanförde och kollisionstestade 

byggnadsmodellen med tillhörande granskningsprotokoll inför projekteringsmöten 

och samgrankningsmöten. Gällande Kv Spektern fanns ingen för projekteringen 

sammanställd kvalitetsplan, istället tilldelades konstruktören separata 

projektanpassade kvalitetsdokument. För Björnkulla äldreboende fanns heller ingen 

sammanställd projektövergripande kvalitetsplan som tar upp samtliga redovisade 

punkter (avsnitt 3.4.3). Istället tilldelades separata dokument såsom 

projekteringsanvisningar, gränsdragningslista som beskriver riktlinjer gällande 

byggnadernas egenskaper som konsulterna ska gå efter. 

 

I enlighet med Björnkulla äldreboendes projekteringsförutsättningar integrerades BIM 

i progression med projekteringens fortskridning då en BIM-manual (jämför: CAD-

manual) saknades. Detta kan förklaras med att Björnkulla äldreboende, för 

beställaren, ansågs vara ett pilotprojekt för att utvärdera och eventuellt upprätta en 

metod passande beställaren gällande BIM (Örneblad, 2008). 

 

Projekteringen av Björnkulla äldreboende genomgick sammanlagt två stycken 

samgranskningar, en inför förfrågningsunderlaget och en på uppmaning av PIO inför 

bygghandlingarna. Kv Spektern genomgick en samgranskning. En annan påtaglig 

skillnad är mötesförfarandena gällande kvalitetssäkring mellan projekten, som 

beskrivs vidare i avsnitt (7.3.3). Möjligheterna och förutsättningarna att tillsammans 
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lösa problem underlättas med hjälp av samordning och nyttjande av 3D-modellen i 

projektet Björnkulla äldreboende. Alfredsson (2008) är övertygad om de möjligheter 

och förbättringar denna teknik inger för projekteringen, samordningen, samt 

problemlösningen jämfört med likartade aspekter med 2D-underlag.  

 

Vad gäller 3D-modellen klassas den inte som en BIM-modell enligt fallföretagets 

kriterier, se avsnitt 4.5.1. Modellen möter endast tre av sex stycken krav gällande att 

få klassificeras som en BIM-modell. Uppnådda krav var: 
 

 Objektsorienterad modell 
 

 Egenskaper kopplade till objekt 
 

 Möjlighet att producera olika informationsvyer ur modellen 

 

Vidare bidrog 3D-modellen till möjlighet för bättre och effektivare kvalitetssäkring då 

den användes för: 
 

 samordning mellan de olika disciplinerna 
 

 samgranskning av modellen 
 

 att låta konsulterna arbeta mer tillsammans 
 

 mängdning genom en extern kalkylator avseende kalkylarbetet 
 

 kollisionstest mellan disciplinernas modeller 

7.3.2 Uppdragets kvalitetssäkring 

Ur Wermelin (1997) och Bilaga E identifieras denna nivå av kvalitetssäkring på det 

som Wermelin benämner projektör, det vill säga konsultens uppdrags 

kvalitetssäkring. 

 

Uppdragen följde fallföretagets verksamhetssystems berörda rutiner gällande 

projektering. Således uppfördes uppdragsspecifika kvalitetsplaner upp mellan konsult 

och beställare för respektive projekt. Då Björnkulla äldreboendes 

uppdragsorganisation var sådan att uppdragsansvarig utförde mestadels av arbetet, så 

granskades arbetet av samma person som utförde det och egenkontrollen. Detta kan 

inge möjlighet till viss översyn av det egna utförda arbetet. Uppdragsorganisationen i 

Kv Spektern hade fler aktiva konstruktörer jämfört med Björnkulla äldreboende vilket 

kan motivera det komplement och förtydligande av Rutin för projektering i form av en 

uppdragsutformning. En till betydande skillnad var en förstapartsrevision som 

utfördes på Björnkulla äldreboende, bland annat anmärktes det att utförandet och 

dokumentering av kvalitetskritiska moment saknades. Hagengran (2008) menade dock 

att det inte fanns några påtagliga kvalitetskritiska moment och att projektet hade en 

hanterbar omfattning för en person att detta moment inte var nödvändigt för projektet. 

 

Vidare ritade konstruktören för Björnkulla äldreboende först i 2D och därefter i 3D, 

utan någon relation eller hänvisning mellan 2D-underlaget och byggnadsmodellen 

(Hagengran, 2008). Detta bidrog således till dubbelarbete som kunde ha undvikits 

genom att modellera i 3D direkt men som hade en verifierande effekt för att 

säkerställa det ursprungliga 2D-underlaget. Detta kan dock anses vara redundant då 
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byggnadsmodellen ger möjlighet att utföra kollisionstester för att verifiera 

byggnadsmodellens integritet. Vidare innebär detta ett extra moment som kan riskera 

felaktigheter och/eller olikheter mellan 2D-underlaget och byggnadsmodellen om 

dessa två typer av underlag används separat. Konstruktören förklarade däremot att den 

använda 3D-CAD-mjukvaran var olämplig som skissverktyg på grund av dess 

komplexitet för att göra enkla saker (Hagengran, 2008). Detta indikerar 3D-CAD-

verktygets begränsningar för denna typ av arbete eller att extra utbildning inom 

nämnd mjukvara krävs. Konstruktörens byggnadsmodell rättades senare till för att 

fingera som enda underlag gällande byggnadens utformning, således renderas 2D-

ritningar direkt ur byggnadsmodellen. 

 

För Björnkulla äldreboende, så användes inte den sammanförda byggnadsmodellen 

som referens under det enskilda ritandet (Alfredsson, 2008). Istället var 

byggnadsmodellen utgångspunkten på mötena, tillsammans med granskningsprotokoll 

och konsulternas egna anteckningar. Gemensamt för båda projekten var 

mikrosamordning i form av telefonsamtal och e-brev, i avseende på mindre 

problemområden som berörde en eller flera specifika discipliner.  

7.3.3 Mötesförfarande 

Under studien har påtagliga skillnader mellan mötesförfarande i respektive projekt 

observerats. Exempelvis användes enbart pappersbaserat underlag för information i 

Kv Spektern, medan det i Björnkulla äldreboende arbetades fram en metod för 

nyttjandet av en 3D-modell. Detta resulterade i skillnader för: 
 

 Helhetssyn 
 

 Förståelse för aktuellt problemområde/frågeställning 
 

 Inblick i konsekvenser av en ändring 

 

Ovan nämnda punkter utgör en grund som således påverkar effektiviteten för 

samordning och problemlösning. Kv Spektern hade genomgående 2D-underlag som 

material för kommunikation mellan de olika disciplinerna under de olika 

mötestyperna, där också protokoll var utgångspunkten för mötena. 

Under ett samordningsmöte för Kv Spektern hände det att det tog lång tid för 

respektive konsult att lokalisera aktuellt problemområde i deras ritningar. Efter 

lokalisering tog det ytterliggare tid att konstatera att ritningarna var felaktiga, vilket 

medförde en mer komplicerad problemlösning. Vidare, under samma möte, påpekade 

ventilationskonsulten att överlagring av arkitektens ritningar över ventilationsritningar 

kan dölja eventuella problem på grund av klotter. Ventilationsritningarna stämde inte 

heller då exempelvis brunnar har ritats inomhus. Detta förfarande var tidskrävande 

och ineffektivt då flertalet konsulter förblev passiva i väntan på att felaktigheterna 

skulle identifieras och rättas till.  

 

I kontrast till Kv Spektern nyttjade Björnkulla äldreboende en 3D-modell under 

projekteringsmötena, som hade likheter med Kv Spekterns arbets- och 

samordningsmöten, och på samgranskningsmöten där konsulterna förblev aktiva även 

vid problemområden som inte berörde dem direkt. Björnkulla äldreboendes 

projekteringsmöten hade likheter med Kv Spekterns arbets- och samordningsmöten 

som tyder på att nyttjandet av en 3D-modell för visualisering ökar detaljeringsgraden 

på frågeställningarna och problemområdena under mötena. 3D-modellen visade sig 
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underlätta kommunikationen mellan de olika disciplinerna då byggnaden 

representerades som en uppbyggd modell i 3D istället för 2D-ritningar. Detta medgav 

att fler i konsultgruppen bidrog i problemlösningen då 3D-modellen gav en helhetssyn 

för byggnaden, förståelse för det aktuella problemområdet, samt att konsekvenserna 

av en ändring lättare kunde urskiljas. Detta har medfört att flertalet problemområden 

(jämfört med Kv Spektern) löses direkt under mötet och behöver således inte 

samordnas och lösas i ett senare skede mellan berörda konsulter, som ofta var fallet i 

Kv Spektern. 

7.3.4 Sammanfattning och reflektioner 

Sammanfattningsvis framgår det att nyttjandet av en 3D-modell för samordning, 

samgranskning och kollisionstest möjliggör för bättre och effektivare kvalitetssäkring 

under projekteringen. I en jämförelse mellan modellerna för kvalitetssäkring av 

respektive projekt (Figur 26 och 32) så hade Björnkulla äldreboende ett tillskott i form 

av en extern granskare, PIO. PIO använde ett verktyg som automatiskt hittade fysiska 

kollisioner mellan olika discipliner i den sammanförda modellen. En sammanställning 

i form av ett granskningsprotokoll användes på projekteringsmötena och 

samgranskningsmötet med 3D-modellen live. Detta medgav till en mer effektiv 

problemlösning. 3D-modellen gav en bättre helhetssyn, bättre förståelse för det 

aktuella problemet samt att det gav en bättre inblick gällande ändringars konsekvenser 

jämfört med ett liknande handhavande med 2D-underlag i pappersform som användes 

i Kv Spektern. 

 

Det framgår även att respektive konsultgrupp har deltagit i att utforma projektet 

avseende förutsättningar för projekteringen, vilket bland annat är en bidragande faktor 

till engagemang inom konsultgruppen (Bergman & Klefsjö, 2007). Däremot kan 

tyckas att vedertagna förfaranden och rutiner för utformningen av projekt borde vara 

så pass genomgångna att exempelvis projektspecifika kvalitetsplaner alltid borde 

upprättas. Gällande spårbarhet så saknades specifika programhandlingar för 

Björnkulla äldreboende, vilket torde skapa svårigheter vid exempelvis spårbarhet och 

verifieringar. 

 

Under studiens observationer fördes aldrig en direkt koppling till de olika 

kravområdena gällande produktframtagning i ISO 9001:2000, se avsnitt 3.1.3. Detta 

kan möjligtvis tyda på att olika fackspråk används, bristfällig förankring mellan 

termer i ISO 9001:2000 och byggande, eller bristande utbildning, förståelse och 

användning av verksamhetssystemet. Distinktionen mellan genomgång, verifiering 

och validering har således framgått otydligt.  

 

En viss nivå av formalisering gällande verksamhetssystemets rutiner framgår mellan 

de olika projekten, där Kv Spektern är mer formaliserad än Björnkulla äldreboende. 

Möjliga orsaker till detta kan vara att moment gällande kvalitet oftare tas i anspråk vid 

budgetering inom större projekt, samt externa krav från exempelvis beställaren, än vid 

mindre projekt. 

7.4 Projekteringens kvalitetskomponenter 
Detta avsnitt avser att påvisa hur BIM påverkar kvalitetssäkringen gällande de 

kvalitetskomponenter som avser projekteringen (Oliveira et al, 2004), se Tabell 5 

avsnitt 3.4.3. Utifrån vald definition av BIM och byggnadsmodell, det vill säga 

Eastman et al (2008, s 13) i avsnitt 3.5, analyseras och reflekteras teoretisk 
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referensram tillsammans med empiri från respektive projekt mot 

kvalitetskomponenterna som berör projekteringen.  

7.4.1 Kvalitet av lösning 

Kvalitet av lösning består av följande aspekter enligt Oliveira et al (2004):  
 

 Compliance with program 
 

 Performance: safety, habitability, and durability 
 

 Energetic sustainability and efficiency 
 

 Buildability and rationalization 
 

 Economic demands: execution, operation, maintenance, and reconversion 

costs 

 

Tidigare nämnt, så nyttjades en byggnadsmodell för 3D-samordning under 

projekteringen av Björnkulla äldreboende vilket medgav för bättre helhetssyn, djupare 

förståelse för aktuellt problemområde och/eller frågeställning, samt inblick i 

konsekvenser utav ändringar. Detta antyder på att 3D-samordning med en 

byggnadsmodell ger bättre underlag för problemlösning. Externa granskningar i form 

av kollisionstest med upprättat granskningsprotokoll medförde samtidigt att fler 

problemområden klarades upp under mötena på ett effektivare sätt än jämfört med Kv 

Spektern. Detta medför att fler iterationer av sådana granskningar blir möjliga då 

hanteringen av informationen sköts mer effektivt. Sammantaget medför detta att de 

indata som konsultgruppen producerar är mer fördelaktigt granskat jämfört med 

pappersbaserade metoder och således av bättre kvalitet. Vidare kan också säkrare 

beslut tas då en tydligare inbördes förståelse och en hanterar informationsmängd 

ligger till grund som beslutsunderlag.  

 

BIM som arbetssätt, tillsammans med en byggnadsmodells egenskaper, bidrar med 

verktyg såsom analyser och simuleringar (se avsnitt 3.5.2). Detta tillför projekteringen 

andra möjligheter för att underlätta problemlösningen och beslutsfattandet jämfört 

med traditionella och pappersbaserade metoder. Vidare bidrar objekt- och 

parameterbaserade modeller till färre hantverksmässiga fel. Att föreslagen lösning 

överensstämmer med programmet och ingående krav kan lättare fastställas genom att 

exempelvis presentera relevant information på ett tydligare sätt vilket är möjligt med 

en byggnadsmodell. Vidare möjliggör BIM för att effektivare granska, verifiera och 

validera föreslagen lösning i överensstämmelse med de ingående kraven. Diverse 

analyser av byggnadsmodellen kan utföras för att på så vis testa alternativ på 

konstruktionsrelaterade aspekter såsom integritet och hållbarhet. Vidare kan 

byggnadsmodellen stå till underlag för en energisimulering under olika bestämda 

scenarion för att effektivisera byggnadens energiåtgång på ett bättre sätt. En byggnads 

byggbarhet kopplas till tid, kostnad, kvalitet och säkerhet där BIM möjliggör för 

bättre hantering av information kopplades till dessa aspekter. Tillsammans med 

verktyg och metoder såsom kollisionstester, mängdavtagning, 4D och 5D kan en stor 

del av byggbarheten påverkas. Således kan ekonomiska krav bättre införlivas.  
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Med anledning av detta och teoretisk referensram gällande BIM:s möjligheter för 

projektering, kan det antas att de kvalitetsaspekter som berör lösningens kvalitet har 

bättre förutsättningar att bli mer korrekta än med traditionella metoder. 

7.4.2 Kvalitet av presentation 

Kvalitetsaspekter som rör presentation av information under projekteringen ges av 

(Oliveira et al, 2004): 
 

 Clarity of information 
 

 Adequate detail 
 

 Thorough information 
 

 Ease of consultation 

 

En byggnadsmodell har den egenskapen att låta brukaren adaptera och anpassa 

informationsinnehållet, samt informationsmängden, beroende på vilket syfte modellen 

ska användas till. I projektet Björnkulla äldreboende valdes det att byggnadens 

gestaltning skulle representeras i 3D vid projekterings- och samgranskningsmöten 

istället för 2D-ritningar som i Kv Spektern. För att tydliggöra och kommunicera 

problemområden kunde 3D-modellen manipuleras för att enbart visa till syftet 

relevant information. Problemområdet kunde ses utifrån olika perspektiv för att lättare 

fatta en förståelse för problemet. Vidare kunde objekt eller discipliners olika lager, 

som inte är relevant för problemlösningen, släckas eller göras transparanta. På så vis 

förtydligas informationen. Jongeling (2008) påvisade i sin studie att 

kommunikationen mellan aktörerna förbättras med nyttjandet av BIM, detta 

bekräftades vid observation samt jämförelse av Kv Spektern och Björnkulla 

äldreboende.  

  

Ett annat exempel då 3D-modellen användes för att kommunicera byggnadens 

gestaltning och lösning var genom en 3D-visning för beställarens driftpersonal. 

Driftpersonalen var positiv till den teknik som användes och bidrog med flertalet 

synpunkter och funderingar gällande byggnadens lösning. Jämfört med 2D-underlag 

kan 3D-modellen antas vara mer fördelaktig för kommunikation av byggnadens 

gestaltning, utformning och funktioner.  

 

Visualiseringar kan användas för andra syften för att förtydliga information, 

exempelvis i 4D-simuleringar för att visa och studera hur en byggnad uppförs i tiden. 

Vidare kan information presenteras i form av simulerade ljud för att visa upp en lokals 

akustiska egenskaper i form av auraliseringar. Gemensamt med visualiseringar och 

auraliseringar är att utnyttja och bruka människors sinnen på ett mer realistiskt sätt 

och något gemene person kan relatera till som kompletterar det ordinarie underlaget.  

 

Presentation av information gällande klarhet, adekvat detaljeringsgrad, noggrannhet, 

och lätthet för konsultering kan således påverkas positivt med rätt nyttjande av en 

byggnadsmodell, verktyg, samt det arbetssätt som BIM inger. 

7.4.3 Kvalitet av tjänst 

De kvalitetsaspekter som rör tjänster under projektering är (Oliveira et al, 2004): 
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 Agility and compliance with lead times 
 

 Cost of elaboration of design 
 

 Communication and involvement between designers 
 

 Compatibility between design specialties 
 

 Follow-up of design during execution 
 

 Delivery of product and assistance by designers during usage of building 

 

De arbetssätt som BIM ger möjlighet till, samt egenskaper av per definierad 

byggnadsmodell, kan leda till en större flexibilitet då dubbelarbete och manuell 

redigering av samtliga ändringar kan minskas. Det vill säga att det finns mer tid över 

till värdeskapande aktiviteter. Samhörande relationer mellan olika informationskällor 

såsom modeller, ritningar, egenskaper, databaser etcetera gör att fokus kan hållas på 

utformningen av byggnaden. På så vis kan alternativa och kvalitetssäkrade lösningar 

enklare genereras då samtliga källor uppdateras automatiskt vid ändring. Snabbheten i 

projekteringen kan ökas beroende på vad som avses, exempelvis är det lätt att rätta till 

ett fel då denna enbart behövs ändras på ett i byggnadsmodellen. Detta till skillnad 

mot 2D-underlag där felet representeras i flertalet ritningar. Avser ändringen 

exempelvis något mer komplicerat som berör sammansättningen och relationerna 

mellan objekt så kan det ta längre tid. Däremot gäller samma sak här, ändringarna 

utförs bara en gång och kan på så vis spara och tjäna in tid. Vidare är byggprocessen 

uppbyggd så att lösningen detaljeras allt eftersom, således är det sällan att stora 

förändringar, exempelvis gällande byggnadens gestaltning och form, sker i ett sent 

skede. Arbetsgången är jämnare än traditionell projektering då BIM nyttjas vilket bör 

göra det lättare att planera och bemöta deadlines. 

 

Gällande projekteringens totala kostnad menar Jongeling (2008) att kostnaden är 

mindre genom att projektera med BIM än jämfört med traditionell projektering. Detta 

har dock inte utretts rörande Björnkulla äldreboende. Det finns dock förklaringar till 

varför projekteringen kostar mindre, bland annat genom att arbetet sköts mer effektivt 

och tiden som nyttjas är mer värdeskapande. Vidare inger BIM och byggnadsmodeller 

sådana egenskaper att arbetsuppgifter vid traditionell projektering, tar kortare tid med 

BIM, exempelvis bygghandlingar och byggbeskrivningar. Således åtgår färre antalet 

debiterbara timmar. 

 

Som nämnts tidigare så har det observerats att kommunikationen har underlättats vad 

gäller samordning och problemlösning i Björnkulla äldreboende med nyttjandet av en 

3D-modell. Även engagemangen mellan konsulterna har ansets öka gällande aktivt 

deltagande på observerade möten som beskrivits tidigare. 

 

BIM möjliggör för kompatibilitet mellan projekteringsdiscipliner genom att utgå ifrån 

en gemensam informationsbärare, det vill säga byggnadsmodell, och plattform med 

full interoperabilitet. Så var dock inte fallet i Björnkulla äldreboende då varje disciplin 

arbetade med en separat modell begränsad till den egna disciplinen. 3D-modellen var 

således enbart gemensam efter sammanförningen av de separata modellerna inför 

möten för kollisionstest och problemlösning. 
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Vad gäller uppföljning av byggnadens utformning under uppförandet, det vill säga 

validering, så kan detta underlättas med exempelvis visualiseringar som kompletterar 

ordinarie underlag för uppföljning. På så vis ges fler tillfällen och sätt att eventuellt 

finna fel under uppförandet. 

 

Leverans av föreslagen lösning fås med ordinarie underlag men kompletteras med 3D-

modellen gällande Björnkulla äldreboende där beställaren hade krav på entreprenören 

på att nyttja denna. På så vis kan entreprenören själv ta fram extra ritningar utöver de 

som fås i det ordinarie underlaget. Vad gäller projektörernas assistans under 

förvaltningen av byggnaden påverkas dock inte utav BIM i sig, utan på projektörerna 

själva. BIM och byggnadsmodell kan däremot bidra med underlag för assistans. 

Vidare riktas utveckling och förankring utav BIM till förvaltningsskedet där de största 

kostnadsbesparingarna under byggnadens livscykel väntas göras. 

 

Enligt ovan är det rimligt att anta att samtliga kvalitetsaspekter rörande tjänst i 

projekteringen, förutom assistans av projektörer vid förvaltning av byggnaden, berörs 

och kan påverkas positivt med nyttjandet utav BIM. 

7.4.4 Sammanfattning och reflektion av kvalitetskomponenterna 

Sammanfattningsvis kan det antas, med hänvisning till teoretisk referensram enligt 

Figur 34 och tidigare analys, att BIM påverkar samtliga kvalitetskomponenter för 

projekteringen. Detta är dock beroende på vilken integration av BIM som antas, samt 

vilka verktyg som används och vilka egenskaper av byggnadsmodellen som nyttjas, se 

Figur 15 i avsnitt 3.5.1. 

 

En central aspekt och faktor för påverkan av kvalitetskomponenterna är 

byggnadsmodellen som informationsbärare. Jämfört med 2D-underlag så är en 

byggnadsmodell icke-redundant vilket innebär effektivare hantering av ändringar 

samt införande av information och data. Vidare innehåller byggnadsmodellen 

projektets information och data som beroende av verktyg, gränssnitt, och metod, kan: 
 

 förbättra kvaliteten av informationens presentation 
 

 möjliggöra för projekteringens resultat att inneha bättre kvalitet 
 

 tillåta för tjänster med högre kvalitet under projekteringen 

 

Presentationens kvalitet förbättras då information kan presenteras utifrån olika syften 

för att öka dess tydlighet och för att underlätta tolkningen av den, exempelvis med 

verktyg som möjliggör för visualisering av byggnadsmodellen. På så vis kan 

informationen kommuniceras bättre mellan konsultgruppens discipliner men även till 

beställare och övriga intressenter. Byggnadsmodellen kopplas till verktyg för att 

tillföra, uppdatera, bearbeta, förvalta och generera information. Detta förfarande 

bidrar således med möjligheter för att höja kvaliteten av den föreslagna lösningen på 

ett effektivare sätt än med traditionell projekteringen med 2D-underlag. Tjänsters 

kvalitet under projekteringen ges möjlighet att förbättras med stöd av BIM ty de 

verktyg och metoder som nyttjas. Bland annat kan kompatibiliteten mellan 

konsultgruppens discipliner förbättras genom bättre samordning genom visualisering 

och nyttjande av en gemensam byggnadsmodell.
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8 RESULTAT 

Detta kapitel presenterar studiens resultat där dispositionen av detta kapitel följs av 

Figur 35. Resultatet som redovisas i kommande avsnitt avser att besvara studiens syfte 

och frågeställningar som återfinns i avsnitt 1.3 respektive 1.5. Frågeställningarna 

berörs enligt vald analysmetod och dess praktiska tillämpning, se avsnitt 2.4 och 2.5, 

samt Figur 4 och 34. Den första frågeställningen som berör hur den befintliga 

kvalitetssäkringen sker ges av empiriavsnitten 5.3.1 och 6.3.1, samt av Figur 26 och 

32. En kort redogörelse av detta tas upp i avsnitt 8.2. Andra frågeställningen besvaras 

genom avsnitt 8.1-3. Resultatet presenteras övergripande, därför förekommer 

hänvisningar till de avsnitt som berör analys och empiri för vidare fördjupning.  

 

8 Resultat

8.1 Projekteringens kvalitetssäkring utifrån 

fallföretaget, branschbestämmelser, ISO 9000, 

och BIM

8.3 Projekteringens kvalitetskomponenter

8.2 Analysenheternas befintliga kvalitetssäkring

8.4 Rekommendationer  
 

Figur 35 Struktur av resultatkapitlet 

 

Avsnitt 8.1 behandlar det resultat som berör projekteringens kvalitetssäkring utifrån 

fallföretaget och dess verksamhetssystem, branschbestämmelser, 

kvalitetsledningssystemet ISO 9000, och BIM. Vidare presenteras resultatet av 

analysenheternas, det vill säga projektens, befintliga kvalitetssäkring i avsnitt 8.2. 

Avsnitt 8.3 redovisar resultat utifrån hur BIM påverkar projekteringens 

kvalitetskomponenter. Slutligen presenteras rekommendationer som härleds ur 

studiens resultat i avsnitt 8.4. 

8.1 Projekteringens kvalitetssäkring utifrån fallföretaget, 
branschbestämmelser, ISO 9000 och BIM 

Ur avsnitt 7.2.1-2 kan det slutledas att byggbranschen och fallföretaget båda innehar 

en motstridig syn på kvalitet och kvalitetssäkring, vilket konkretiseras utav följande 

punkter: 
 

 Byggbranschens reglerade kvalitetssäkring, ur Boverkets byggregler, utgår 

ifrån verifieringar utav produktspecificerade krav som härrör 

byggnadsprogrammet och lagstadgade bestämmelser vilket medger en 

tillverkningsbaserad syn på kvalitet. Vidare tas inte validering upp som 

kompletterande metod för kvalitetssäkring i Boverkets byggregler utan 

introduceras genom kvalitetsledningssystemet ISO 9000:2000 som är 

kundorienterad. Validering anses dock, enligt avsnitt 7.2.1-2, vara vagt till 

obefintligt förankrat i projekteringsarbetet. 
 

 Fallföretaget bedriver och följer ovan nämnda ”reglerade” kvalitetssäkring, 

däremot visas initiativ på att anta ett mer kundorienterat perspektiv på kvalitet 

genom dess förhållningssätt FEST som innehar flertalet likheter med offensiv 

kvalitetsutveckling. 
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Avsnitt 7.2.3 diskuterade hur BIM, dess verktyg och byggnadsmodellens egenskaper 

kan påverka och användas för kravområdet 7.3 Konstruktion och utveckling ur ISO 

9001:2000 vilket konkretiseras härefter:  
 

 Detta kravområde och dess underordnade kravområden kan förankras till 

projekteringsarbetet tydligare, bättre, och oftare då BIM tillåter för nya 

metoder att arbeta, samt effektivare och tydligare hantering av information 

som bearbetas och produceras. 
 

 BIM inger en plattform som möjliggör för bättre och effektivare 

kvalitetssäkring av projekteringen och dess resultat då fler instanser av 

kvalitetssäkrande moment tillåts genomföras med hjälp av den nya tekniken. 

8.2 Analysenheternas befintliga kvalitetssäkring 
Avsnitt 7.3 behandlade en empirisk jämförelse av projekten Kv Spektern och 

Björnkulla äldreboende med fokus på kriterierna för projekteringens respektive 

uppdragets kvalitetssäkring, samt mötesförfarande. Nedan sammanfattas resultat 

gällande nämnda kriterier på hur BIM kan möjliggöra för bättre kvalitetssäkring av 

projekteringen: 
 

 Projektens kvalitetssäkring utgick utifrån en traditionell syn på byggprocessen 

med betydande likheter till den generella handläggningen av kvalitetssäkring, 

se avsnitt 7.3.1. Däremot tillades extra och genomfördes fler kvalitetssäkrande 

moment under projekteringen för Björnkulla äldreboende såsom externa 

granskningar och samgranskningar, jämför avsnitt 5.3.1 och 6.3.1, samt Figur 

26 och 32. 
 

 Projekteringens kvalitetssäkring tilläts förbättras med en byggnadsmodell som 

nyttjades för visualiseringar och kollisionstester av den föreslagna lösningen, 

se avsnitt 7.3.1. Detta tillät att låta samordning och samgranskning ske utifrån 

3D-modellen, vilket också gjorde att konsulterna arbetade mer tillsammans. 

Kollisionstester, utförd av en PIO, tillsammans med visualiseringar gjorde det 

också möjligt att på ett effektivare sätt hantera eventuella fel och 

problemområden. Vidare nyttjades byggnadsmodellen för mängdavtagning av 

en extern kalkylator. 
 

 Uppdragets kvalitetssäkring skedde utifrån fallföretagets verksamhetssystem 

där projekteringsförfarande med BIM är obefintligt förankrat. Gällande 

nyttjandet av BIM, dess verktyg och byggnadsmodellens egenskaper i 

uppdragsarbetet finns här utrymme för att förbättra det praktiska förfarandet, 

se avsnitt 7.3.2. 
 

 Påtagliga skillnader urskiljdes mellan mötesförfarandena för Kv Spektern och 

Björnkulla äldreboende. Visualisering av byggnadsmodellen tillät för bättre 

helhetssyn, förståelse för aktuellt problemområde och frågeställning, samt 

inblick i konsekvenser av ändringar. Detta resulterade i att kommunikation 

mellan disciplinerna förtydligades där konsulterna även visade på större 

engagemang genom att vara aktiva i problemområden som inte direkt berör 

deras disciplin. På så vis förbättrades problemlösningen. Vidare hanterades 

problemområdena mer effektivt vid nyttjandet av visualisering under mötena, 

trots högre detaljeringsgrad på problemen. 
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8.3 Projekteringens kvalitetskomponenter 
Avsnitt 7.4 analyserade de kvalitetskomponenter och dess tillhörande 

kvalitetsaspekter som berör projekteringen, se Tabell 4. Det har slutletts att BIM, dess 

verktyg, samt de egenskaper som en byggnadsmodell innehar kan tydligt påverka 

dessa kvalitetskomponenter för bättre kvalitet i projekteringen. För vidare slutledning, 

se avsnitt 7.4. Nedan sammanfattas de resultat kopplat till respektive 

kvalitetskomponent, det vill säga kvalitet av presentation, kvalitet av lösning, 

respektive kvalitet av tjänst, och dess tillhörande kvalitetsaspekter:  
 

 Samtliga kvalitetsaspekter rörande den föreslagna lösningens kvalitet, det vill 

säga projekteringens resultat, ges möjlighet att förbättras genom verktyg och 

gränssnitt för simulering och analys av byggnadsmodellen, se avsnitt 7.4.1. 

Detta tillåter även för alternativa arbetssätt under projekteringen. På så vis kan 

underlaget förberedas inför bättre problemlösning och projekteringsförfarande. 

Vidare kan detta bidra till fler iterationer av kvalitetssäkrande moment, samt 

på effektivare sätt, för att ge möjlighet att säkerställa lösningens kvalitet. 
 

 Presentation av informationens kvalitet tillåts förbättras genom att en 

byggnadsmodell, tillsammans med erforderliga verktyg, innehar egenskapen 

att kunna presentera byggnadsmodellens information och data utifrån olika 

syften. På så vis presenteras enbart adekvat information utifrån syftet med 

presentationen, vidare tydliggörs informationen för ökad förståelse bland 

nyttjarna. Detta skapar en grund för större noggrannhet, samt för lättare 

konsultering under projekteringsarbetet, se avsnitt 7.4.2. 
 

 Samtliga kvalitetsaspekter som berör tjänstens kvalitet påverkas genom de 

arbetssätt och förfaranden som BIM inger tillsammans med erforderliga 

verktyg, se avsnitt 7.4.3. Detta möjliggör för lättare hantering av aspekter och 

moment under projekteringen såsom: tid, kostnad av föreslagen lösning, 

kommunikation, kompatibilitet mellan discipliner, validering, samt leverans av 

produkt och assistans under förvaltning. 

8.4 Rekommendationer 
Nedan presenteras rekommendationer utifrån studien som bör göras för att 

kvalitetssäkra projekteringsresultatet på ett bättre sätt. 
 

 En genomgång av kravområdet 7.3 Konstruktion och utveckling ur ISO 9001 

bör göras för att besitta modell och underlag för nya former av möten som 

behandlar respektive kravområdes frågeställningar på ett bättre och tydligare 

sätt. Det vill säga att Bilaga G kan stå som grund för att förankra de 

underordnade kravområdenas frågeställningar med de arbetssätt och verktyg 

som BIM inger. 
 

 Tolkningen av kravområdet 7.3 Konstruktion och utveckling bör ses över för 

att bättre ta till vara på de nyttoeffekter som BIM inger, samt för att på ett 

bättre sätt förankra dessa kravområden till uppdragens praktiska arbete. 
 

 Ge ökad fokus åt validering med hjälp av de verktyg och arbetssätt som BIM 

bidrar med för att bättre se till kundens behov. 
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9 DISKUSSION OCH SLUTSATSER 

Detta kapitel avser att avrunda rapporten genom att presentera och diskutera studiens 

slutsatser samt diskutera om syftet har uppfyllts, studiens kvalitetsmått, resultat, samt 

fortsatt forskning. 

9.1 Diskussion 
Studien har visat att projekten och fallföretaget följer den generella handläggningen 

för kvalitetssäkring av byggprocessen. Trots fallföretagets införande av 

kvalitetsledningssystemet ISO 9000 förankras inte samtliga av dess kvalitetssäkrande 

kravområden till projekteringsarbetet. Det blir ett gap mellan den ”reglerade” 

kvalitetssäkringen ur Boverkets byggregler och kvalitetssäkringen enligt ISO 9000. 

Den ”reglerade” kvalitetssäkringen väljs ty den är juridiskt bunden till förlust av 

kundförankrade kvalitetssäkrande moment ur ISO 9000, såsom validering. Gapet 

avser skillnaden mellan ett tillverkningsbaserat perspektiv respektive ett kundbaserat 

perspektiv på kvalitet. Trots att det är tjänster som erbjuds under projekteringen för att 

ta hand om kunders behov och önskemål präglas projekteringen av ett 

tillverkningsbaserat perspektiv på kvalitet. Istället för att enbart se ISO 9000 som 

formella krav som ska uppfyllas kan en sundare inställning vara att också se dessa 

som råd för en grund att utveckla sin verksamhet på då standarden är ett resultat av 

många års erfarenhet.  

 

En aspekt som tåls att nämnas är huruvida BIM är ett kitt som bidrar för att anta vad 

som anses vara ett modernt perspektiv på kvalitet, det vill säga kundbaserat. Jämfört 

med pappersbaserade metoder visar studien på att BIM möjliggör för effektivare 

hantering och bättre förankring av kravområden som berör projekteringen. Som 

beskrevs i den teoretiska referensramen finns olika nivåer av kvalitetssäkring, det vill 

säga moment som berör samhälle, byggherre, projektör, och entreprenör. Då 

byggprocessen anses vara uppbyggd av sekventiella skeden som kan liknas vid ett 

stafettlopp är det så att fokus hos uppdragstagare har varit att själv få ut så mycket 

som möjligt av projektet. Denna suboptimering av byggprocessen begränsar en 

effektiv och godtagbar kvalitetssäkring av slutprodukten då en helhetssyn saknas. Vad 

som behövs är att se till helheten och ha en gedigen plattform med metoder för utbyte 

av information som tillåter för bättre interaktion och samspel mellan aktörerna som 

ansvarar för kvalitetssäkringens olika nivåer. BIM har en central roll i fallföretagets 

förhållningssätt FEST, vilket har betydande likheter med offensiv kvalitetsutveckling. 

På så vis ges möjlighet att anta ett mer kundbaserat perspektiv på kvalitet då BIM ger 

möjlighet för bättre interaktion mellan konsult och kund. Behov och önskemål kan 

lättare kommuniceras då BIM ger verktyg och gränssnitt för en lättare tolkning och 

analys av den information som innehas av en byggnadsmodell. 

  

En annan aspekt berör huruvida BIM behövs för att förankra ett 

kvalitetsledningssystem så att kravområden som berör projektering kan användas på 

ett effektivt sätt. Studien har visat att BIM tillför kvalitetssäkrande moment utöver den 

”reglerade” kvalitetssäkringen som sker vid ett traditionellt projekteringsförfarande. 

Vidare inger BIM bättre möjligheter att förankra och praktiskt nyttja de kravområden 

som rör projekteringen. Detta visar på nödvändigheten av att anta ny teknologi och 

nya metoder, som BIM tillför, för att använda det som ett kvalitetsledningssystem 

erbjuder. 
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3D-visningen av Björnkulla äldreboende för driftpersonalen visade på hur lätt det var 

att kommunicera den föreslagna lösningen genom visualisering istället för 2D-

underlag, vilket ger en god metod för validering. Detta borgar för vidare nyttjande av 

denna metod för att validera och kommunicera den föreslagna lösningen med 

exempelvis beslutsfattare, kunder, och brukare av byggnaden. 

 

Ett arbetssätt enligt BIM är av sådan art att byggnadsmodellen är beroende av 

riktigheten i de indata som tillförs modellen, oavsett gällande manuell tillförd 

information eller per automatik genom relationer mellan databaser, modeller, och 

objekt. Således kan inte BIM säkerställa riktigheten av modellen. På grund av detta är 

det inte BIM allena som påverkar projekteringens kvalitetsaspekter, utan hur de 

verktyg som står till förfogande används av utövaren. Det vill säga, exempelvis, hur 

genomgångar, verifikationer, och valideringar utförs. Vidare kan BIM som arbetssätt 

med inkluderande verktyg underlätta för förvaltning, generering och bearbetning av 

den information vars kvalitetsaspekter berörs på ett mer hanterligt sätt än traditionell 

pappershantering, pärmar eller projektpooler utan relationer mellan dokumenten. 

 

Vad gäller de konkretiserade krav som återfinns i ett byggnadsprogram, samt 

samhälls- och författningskrav, torde det finnas fördelar i att låta de vara digitaliserade 

och kompatibla med byggnadsmodellen. Parametrisk, det vill säga regelbaserad, 

modellering skulle eventuellt kunna utgöra en metod och bas för att digitalisera dessa 

krav. Beställarens krav, behov och önskemål skulle då kunna författas i form av 

parametrar som i sin tur styr modelleringen av den föreslagna lösningen. På så sätt blir 

parametrisk modellering en kvalitetssäkrande aktivitet i projekteringen. 

9.2 Slutsatser 
Här presenteras studiens övergripande slutsatser. BIM, dess verktyg och de 

egenskaper som innehas av en byggnadsmodell möjliggör för: 
 

 nya arbetssätt och metoder för en bättre kvalitetssäkringsprocess 
 

 bättre förankring av kravområden ur ISO 9001 som berör projektering 
 

 att anta ett kundbaserat perspektiv på kvalitet genom bättre interaktion mellan 

kund och uppdragstagare 

 

Med anledning av dessa slutsatser tillsammans med tidigare diskussion samt resultat 

som härrör empiri och analys anses studiens syfte och frågeställningar ha besvarats. 

9.3 Diskussion av genomförande, metod och studiens 
kvalitetsmått 

Valda ansatser för metod och fallstudiedesign har tillåtit för uppfyllelsen av studiens 

syfte och frågeställningar. Däremot har dessa val möjliggjort för fler 

mönsterjämförelser än vad som kan ha varit nödvändigt för att besvara syftet och 

frågeställningarna. Författarens nyfikenhet för studien och för studiens kringliggande 

problemområden har varit tvungen att påtagligt begränsas flera gånger under studiens 

gång. Vidare har förutsättningar, exempelvis i förhand schemalagda möten, som 

gällde vid insamlingen av studiens empiriska underlag för projekten bidragit med 

tomgång mellan datainsamlingsperioder. 
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Samtliga moment beskrivna i avsnitt 2.6.1 har gjorts för att stärka begreppsvaliditeten. 

För studiens riktighet har den industrielle handledaren och en kontaktperson 

respektive studerat projekt låtit granska delar av rapporten. Fallstudiedesignen, tillika 

rapporten, är också utformad på ett sådant sätt att det ska vara lätt att följa 

slutledningen till de resultat och slutsatser som görs. 

 

Den teoretiska referensramen har präglats av teori som direkt anknyter till syftet och 

frågeställningen, samtidigt har den teoretiska referensramen värderats och använts i 

analysen av dokumenterade fall. Det vill säga de två projekt som stod för de 

analysenheter som fallstudien bestod av. På så vis har den studiens externa validitet 

stärkts. 

 

Åtaganden som gjorts för att förbättra studiens reliabilitet har varit att upprätta och 

revidera fallstudieprotokollet, samt en samling av studiens alla anteckningar, de 

projektdokument och arkivmaterial som tillåts redovisas av fallföretaget, samt 

sammanställda utförda observationer och intervjuer. 

9.4 Studiens betydelse och generaliserbarhet 
Under en tidig och preliminär teori- och litteratursökning inom ämnen rörande studien 

återfanns aldrig hur BIM förhåller sig till kvalitet, framförallt inte en förankring till 

kravområden ur ISO 9001 och kvalitetskomponenter som rör projekteringen. Således 

upplevdes det nödvändigt att utföra en explorativ studie som tar upp dessa aspekter. 

Vidare konstaterades det ofta att BIM förbättrar kvaliteten av diverse aspekter och 

moment ur byggprocessen utan vidare förklaring till hur och varför, framförallt i 

förhållande till kvalitetsteorier. Studien avsåg att brygga en del av det gapet. På så vis 

anses studien betydelsefull för företag som önskar tillämpa, nyttja och förankra BIM 

till sin verksamhet.  

 

Studiens generaliserbarhet begränsas av studiens avgränsning till projektering och att 

BIM är en specifik metod som enbart berör byggbranschen. Således begränsas 

generaliserbarheten av studien till företag verksamma inom byggbranschen med 

tjänster inom projektering och som nyttjar eller tänker nyttja BIM som stöd i 

projekteringen. Däremot finns många konsultbolag som befinner sig i samma eller 

liknande situation som beskrivits i studien, gällande discipliner som har nytta av att 

använda BIM under projekteringen, där studiens resultat och slutsatser kan 

generaliseras till. Däremot riktas studiens rekommendationer till fallföretaget men 

kan, om de ses som generella och övergripande, så kan dessa visa på vilken riktning 

som bör tas för att få en bättre kvalitetssäkring av projekteringen. 

9.5 Fortsatt arbete 
Nedan presenteras områden för eventuellt fortsatt arbete som härrör studien: 
 

 Fortsatt arbete skulle kunna genomföras på hur parametriska krav kan styra 

mer än enbart objekts attribut och egenskaper, men också krav på gestaltning, 

utformning, kostnad, volymer etcetera. 
 

 Se på andra kravområden ur ISO 9001 som BIM kan förankras till och bidra 

med effektiviseringar och förbättringar för projekteringen, exempelvis 

mätning av processer. 
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 Byggprocessen innehar ett komplext nätverk av aktörer och intressenter, på så 

vis skulle applicering av stakeholderteorin (tredje generationens 

kvalitetsarbete) vara intressant, samt hur BIM eventuellt möjliggör för sådant 

kvalitetsarbete. 
 

 Under litteratursökningen hittades metoder med betydande likheter till BIM, 

nämligen Product Data Management (PDM) och Product Lifecycle 

Management (PLM). Dessa metoder har använts inom exempelvis bilindustrin 

under en längre tid. På så vis kan benchmarkingstudier utföras för att utvärdera 

diverse frågeställningar som anses betydande för BIM då liknande 

problemområden för PDM och PLM med stor sannolikhet redan utretts. 
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Utdrag ur studiens fallstudieprotokoll 
Fallstudieprotokollet är en kort redovisning av studiens syfte, frågeställningar, metod 

och teoretisk referensram. Den har fingerat som en övergripande guide och 

hjälpmedel för studiens utförare och har uppdaterats allt eftersom. Vidare tas kriterier 

och aspekter för praktiska moment upp, såsom datainsamling och analysmetod.  

 

Utdrag ur fallstudieprotokollet har tagits med för att redovisa för en starkare 

reliabilitet av studien. Därav har en del förklaringar och/eller förtydliganden tagits 

med nedan för att lättare ge läsaren en återkoppling till anledningen varför 

fallstudieprotokollet har förts.  

 

Syfte 
Syftet med detta examensarbete är att undersöka hur tillämpningen av BIM kan leda 

till förbättrad kvalitetssäkring av byggprojekteringen på Tyréns. 

 

Avgränsning 
Fallstudien fokuserar på projekteringsarbetet inom husbyggnad där studien utförs på 

Tyréns byggprojekteringsavdelningar (City och Leva) i Stockholm. Studien behandlar 

BIM och dess inverkan på kvalitetssäkring. 

 

Frågeställning 
1) Hur genomförs kvalitetssäkring av byggprojekteringsprocessen, gällande både 

traditionell byggprojektering och byggprojektering med BIM? 

 

2) Hur kan kvalitetssäkring av byggprojekteringsprocessen förbättras med stöd av 

BIM? 

 

Fallstudiefrågor 
Ur frågeställningen kan extra frågor härledas för att fingera som en guide för studien. 

Identifierade och relevanta frågeområden för studien är: 

 

 Projektspecifika frågor rörande tid, intressenter, aktörer och organisation etc. 
 

 Frågor rörande projekteringens utförande, såsom samordning, uppföljning, 

styrning, kvalitetssäkring, verktyg, hjälpmedel etc. 
 

 BIM-relaterade frågor om förväntningar, förutsättningar, användning, syfte 

etc. 
 

 Kvalitetsrelaterade frågor om definition, kvalitetsarbete, utförande av 

kvalitetssäkring etc. 
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Metod 

Beskriver kortfattat den metod som valts för studien i form av analysmetod, 

fallstudiedesign och datainsamling. 

 

Analysmetod 
Analys av empiri och teori görs genom nulägesanalys och mönsterjämförelse. 

Nulägesanalysen ska besvara hur den befintliga kvalitetssäkringen genomförs. Den 

övergripande analysmetoden är mönsterjämförelse som avser jämföra olika kriterier i 

enlighet med studiens syfte. Kriterier och aspekter anges nedan: 

 

Verksamhetssystem och FEST avser fallföretagets verksamhetssystem rörande 

projektering samt fallföretagets kundperspektiv 
 

Projekteringsrutiner och Kravområdet 7.3 Konstruktion och utveckling avser 

fallföretagets tolkning och nyttjande av ISO 9001:2000 kravområde 7.3 

Konstruktion och utveckling som är det kravområde som styr förfarandet vid 

projekteringsuppdrag. 
 

Fallföretagets definition av BIM avser vilken syn fallföretaget antagit BIM. 
 

Projektets kvalitetssäkring avser den form av kvalitetssäkring som sker inom 

konsultgruppen och av beställaren. 
 

Uppdragets kvalitetssäkring är den kvalitetssäkring som upphandlad konstruktör 

utför utifrån Rutin för projektering och övriga kvalitetssäkrande moment ur 

fallföretagets verksamhetssystem. 
 

Kvalitet av lösning är den första av tre kvalitetskomponenter rörande projektering 

som avser den föreslagna lösningens kvalitet. 
 

Kvalitet av presentation är den andra kvalitetskomponenten, och som rör 

informationens tydlighet. 
 

Kvalitet av tjänst är den tredje och sista kvalitetskomponenten, och som 

behandlar kvalitetsaspekter rörande projekteringen som tjänst. 
 

Kravområdet 7.3 Konstruktion och utveckling avser dess underordnade 

kravområden och eventuella förankring till BIM. 

 

Fallstudiedesign 
Fallstudien utförs på Tyréns Byggprojektering med två analysenheter, två 

byggprojekt: Kv Spektern respektive Björnkulla äldreboende där det första avser 

traditionell projektering och det andra avser projektering med stöd av BIM. 

 

Kv Spektern
Björnkulla 

äldreboende

Tyréns Byggprojektering

 
 



BILAGA A 

 

  
3 

 
  

Datainsamling 
Empirin kommer att bestå av intervjuer, observationer och 

arkivmaterial/projektdokument från fallföretaget och från respektive projekt. 

Intervjufrågor härleds utifrån de övergripande fallstudiefrågorna för att besvara dessa. 

Detsamma gäller observationer genom författarens perspektiv. 

 

Lämpliga intervjukandidater är: 

 

 projekt- och projekteringsledare, samt konstruktörer för respektive projekt 
 

 kvalitetschef, affärsutvecklare och representant för BIM-styrgruppen inom 

fallföretaget 

 

Observationer: 

 

 Projekteringsmöten 
 

 Samordningsmöten 
 

 Samgranskningsmöten 
 

 Kollisionstest av modell 
 

 Praktiskt arbete 

 

Teoretisk referensram 
Litteraturstudien genomförs genom insamling och bearbetning av teori som är 

relevant för studien vars områden redovisas nedan: 

 

 Ledningssystem för kvalitet  

  ISO 9000  

  Kvalitetssäkring  

  Produktframtagning enligt ISO 9001  

  Processer och rutiner 
  

 Lönsamhet med kvalitetsutveckling 
  

 Kvalitets- och processyn inom byggbranschen 
  

 Projektering som en del av byggprocessen  

  Kort om byggprocessen  

  Projekteringen  

  Kvalitetsaspekter och kvalitetssäkring inom projekteringen 
  

Byggnadsinformationsmodellering  

  Integration av BIM som stöd i projekteringen  

  Möjligheter med BIM i projekteringen 

  Svårigheter med BIM i projekteringen 
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Källor och underlag för fallföretaget Tyréns Byggprojektering 
 

Arkivmaterial  
TyrNet (2009) – Interna dokument ur Tyréns intranät, TyrNet. 

 

Tyréns kvalitetsmanual (2008) – Tyréns kvalitetsmanual från Tyréns intranät, TyrNet. 

 

Tyréns (2008) – Tyréns webbplats. Hämtad december 24, 2008 från: 

http://www.tyrens.se/ 

 

Tyréns (2009a). Om Tyréns. Hämtad februari 10, 2009 från: 

http://www.tyrens.se/sv/Toppmeny/Om-Tyrens/ 

  

Tyréns (2009b). Kvalitet och miljö. Hämtad februari 10, 2009 från: 

http://www.tyrens.se/sv/Toppmeny/Om-Tyrens/Kvalitet-och-miljo/ 

 

Tyréns BP verksamhetsplan (2008) – Tyréns Byggprojekterings verksamhetsplan från  

Tyréns intranät, TyrNet.  

 

Rutin för Projektering – ur Tyréns verksamhetssystem med krav enligt SS-ISO 

9001:2000. 

 

Rutin för Erfarenhetsåterföring – ur Tyréns verksamhetssystem med krav enligt SS-

ISO 9001:2000. 

 

Tyréns verksamhetssystem och erforderliga rutiner, aktiviteter och moment 

med krav enligt SS-ISO 9001:2000.  

 

Intervjuer och korrespondens 
Två intervjuer genomfördes, den ena med Tyréns IT-chef som är projektledare för 

fallföretagets utvecklingsprojekt med BIM, den andra med fallföretagets kvalitetschef. 

Vidare har samtal och korrespondens förts med affärsutvecklaren för BIM/teknisk 

projekteringsledare (PIO) för Björnkulla äldreboende. 

 

Samuelson, O. (2008). Inteverju. Tyréns IT-chef/Projektledare och 

styrgruppsrepresentant för Tyréns utvecklingsprojekt med BIM. Oktober 21, 2008. 

 

Jäderberg, L. (2008). Intervju. Tyréns kvalitetschef. December 18, 2008. 

 

Malm, L. (2008c). Kontinuerlig korrespondens och samtal. Tyréns affärsutvecklare 

Virtuellt Byggande/teknisk projekteringsledare (PIO) angående Virtuellt byggande. 

Perioden september 1 - december 19 dec, 2008. 

 

Malm, L. (2009a). E-post. Tyréns affärsutvecklare för Virtuellt Byggande/teknisk 

projekteringsledare (PIO). Tyréns definition på BIM. Januari 12, 2009.

http://www.tyrens.se/
http://www.tyrens.se/sv/Toppmeny/Om-Tyrens/
http://www.tyrens.se/sv/Toppmeny/Om-Tyrens/Kvalitet-och-miljo
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Källor och underlag för Kv Spektern 
 

Projektdokument 
Åberg MP (2008) – Miljöprogram för Kv Spektern. 

 

Tyréns PH (2008) – Tyréns programhandling för konstruktion. 

 

Projektbyrån PB (2008) – Projektbyråns programhandling (projektbeskrivning). 

 

Projektbyrån KO (2008) – Kv Spekterns konsultorganisation. 

 

Projektbyrån SD (2008) – Beställarens och konstruktörens startmöte för  

detaljprojektering. 

 

Nyréns (2009) – Fotomontage av Kv Spektern utförd av Nyréns Arkitektkontor. 

 

Projektbyrån SDA (2008) – Projektbyråns Styrande dokument och avvikelser. 

 

TyrNet (2009) – Interna dokument ur Tyréns intranät. 

 

Tyréns UO (2008) – Uppdragets interna organisation. 

 

Intervjuer och korrespondens 
Två intervjuer genomfördes, den ena med konstruktören/handläggaren för uppdraget 

och den andra med projektets projektledare, kompletterat erforderlig korrespondens. 

 

Rissler, C. (2008).  Intervju och kompletterande korrespendens. 

Konstruktör/handläggare för Kv Spektern. December 18, 2008. 

 

Rissler, C. (2009). E-post. Konstruktör/handläggare för Kv Spektern. December 6, 

2009 

 

Sandström, P. (2008). Intervju. Projektledare för Kv Spektern. November 24, 2008. 

 

Observationer 
Fyra stycken observationer har gjorts på olika typer av möten under projekteringen av 

Kv Spektern och består av minnesanteckningar respektive möte. Nedan redovisas de 

möten som observerades. 

 
Arbetsmöte (2008) – Arbetsmöte. Oktober 27, 2008. 

 

Hissmöte (2008) – Möte som specifikt behandlade hissfrågor. November 13, 2008. 

  

Samordningsmöte (2008) – Samordningsmöte. November 13, 2008. 
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Samgranskningsmöte (2008) – Samgranskningsmöte. December 15, 2008. 

 

Övrigt 
Ytterliggare interna projektdokument har gåtts igenom för att få en förståelse av 

projektet och som även bistår analysen. Exempel på sådana är 

 

 Uppdragsspecifik kvalitetsplan 
 

 Projektanpassade kvalitetsdokument 
 

 Protokoll 
 

 Minnesanteckningar 
 

 Program 
 

 Systemhandlingar 
 

 Ritningar 
 

 Egenkontroller 
 

 Granskningar 
 

 Uppdragsutformning 
 

 Tillägg 
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Källor och underlag för Björnkulla äldreboende 

 
Projektdokument 
BTC BP (2008) – Projekteringsunderlag gällande brandskydd. 

 

Tyréns anbud för Björnkulla (2008) – Anbudet Tyréns lämnade till beställaren. 

 

Huge PA (2008) – Beställarens projekteringsanvisningar. 

 

Huge PO (2008) – Beställarens upprättade projektorganisation. 

 

WSP FS (2008) – Projekteringsunderlag gällande fuktsäkerhet. 

 

Tyréns PI (2008) – Tyréns Project Information för Tyréns Offshorecenter. 

 

TyrNet (2009) – Interna dokument ur Tyréns intranät, TyrNet. 

 

Intervjuer och korrespondens 
Tre intervjuer utfördes som beskrivs nedan. Vidare har kontinuerliga samtal och 

korrespondens förts. 

 
Hagengran, P. (2008). Intervju samt kompletterande korrespondens. 

Konstruktör/uppdragsansvarig för Björnkulla äldreboende. December 15, 2008. 

 

Örneblad, H. (2008). Intervju. Projekteringsledare för Björnkulla 

äldreboende/beställarens tekniska chef. November 12, 2008. 

 

Alfredsson, M. (2008). Intervju. Projektledare för Björnkulla äldreboende. November 

26, 2008. 

 

Malm, L. (2008d). Kontinuerlig korrespondens och samtal. Teknisk 

projekteringsledare (PIO) för Björnkulla äldreboende. Perioden september 1 – 

december 19, 2008. 

 

Malm, L. (2009b). Kontinuerlig korrespondens och samtal. Tyréns affärsutvecklare 

Virtuellt Byggande/teknisk projekteringsledare (PIO). Perioden januari 10 – februari 

20, 2009. 

 

Observationer 
Fem stycken observationer har gjorts på olika typer av möten under projekteringen av 

Björnkulla och består av minnesanteckningar respektive möte. Nedan redovisas 

observerade möten. 

 

Projekteringsmöte nr 8 (2008) – Projekteringsmöte. Oktober 16, 2008. 
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Projekteringsmöte nr 9 (2008) – Projekteringsmöte. Oktober 29, 2008. 

 

3D-visning (2008) – 3D-visning för beställarens driftpersonal. December 17, 2008. 

 

Samgranskningsmöte (2008) – Samgranskningsmöte. December 21, 2008. 

 

Extern granskning (2008) – Extern granskning av en modell. Perioden september 1 – 

december 19, 2008. 

 

Övrigt 
Ytterliggare interna projektdokument har lästs för att få en förståelse av projektet och 

som även, i begränsad mån, bistår analysen. Exempel på sådana är: 
 

 Uppdragsspecifik kvalitetsplan 
 

 Protokoll 
 

 Minnesanteckningar 
 

 Program 
 

 Systemhandlingar 
 

 Ritningar 
 

 Intervjuunderlag 
 

 Kvalitetsplan 
 

 Egenkontroller 
 

 Granskningar 
 

 Tillägg 
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Generell handläggning av kvalitetssäkring för byggprojekt 
 
 

 

1 5 8 11 16

2 4 7 10 13 15

3 6 9 12

14Entreprenör

Förfrågningsunderlag/

bygghandling

Upphandling ProduktionSystemhandling

Projektör

Byggherre

Samhälle

Programskiss

 
Figur E1 Illustration över den generella handläggningen av kvalitetssäkring för ett byggprojekt 

och dess olika nivåer (Wermelin, 1997) 

 

 

 
1 Samhällets krav på byggande 10 Byggherrens test av 

 – regler angivna i PBL  – konsulters kvalitetssäkring av 

2 Byggherrens kvalitetspolicy  projektet, egenkontroll och 

 – mål för kvalitetssäkring  verifiering 

 – mål för miljösäkring  – förslag till kontrollplan enligt 

3 Projektering av programskisser  PBL 

 – alternativa lösningar av verksamhetens 11 Kontrollplan enligt PBL 

 behov  – upprättad i samråd med  

 – test av verksamhetens behov mot PBL:s  byggnadsnämnd 

 översiktliga krav  12 Projektörers förslag till viktiga områden för 

4 Byggherrens test av programmet  kvalitetssäkring under byggande 

 – verksamhetens behov ställt mot 13 Byggherrens upphandling av 

 redovisad lösning  entreprenörer med krav på 

 – kontroll mot PBL:s översiktliga krav  – entreprenörers kvalitetssäkring 

5 Ansökan om bygg-, rivnings- och marklov  – regler för kvalitetssäkring av projektet 

 – regler angivna i PBL  med egenkontroll och verifiering 

6 Projektering av systemhandlingar  – regler för kontroll, besiktning och 

 – komplettering med verksamhetens  kvalitetsansvar för byggande 

 funktionella och tekniska detaljkrav 14 Entreprenörers kvalitetssäkring med krav 

 – test av funktionella och tekniska lösningar  på egenkontroll och verifiering 

 – test mot PBL:s detaljkrav 15 Byggherrens kontroll av entreprenörers 

7 Byggherrens test av  kvalitetssäkring under byggande 

 – att konsulters kvalitetssäkring,  – avstämning av kontrollplan enligt PBL 

 egenkontroll och verifiering fungerar  – uppföljning av entreprenörers 

 – verksamhetens funktionella och   kvalitetssäkring 
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 tekniska lösningar  – extern kontroll samt slutbesiktning av 

 – PBL:s detaljkrav mot redovisad lösning  byggande 

8 Bygganmälan och byggsamråd 16 Avstämning av kontrollplan 

 – regler angivna i PBL  – inklusive krav på mätning, provtagning, 

9 Projektering av förfrågningsunderlag/  besiktning och extern kontroll 

 bygghandlingar med beaktan av  – byggnadsnämndens slutintyg 

 – entreprenadformens krav på handlingar   

 – förfrågningsunderlag som redovisar   

 omfattning och kvalitet   

 – vem som gör vad mellan projektör och   

 entreprenör   

 

Referens 
Wermelin, I. (1997). Programarbete – projektering: Checklistor och exempel i 

anslutning till Byggherrens kvalitetssäkring. Stockholm: Svensk Byggtjänst 

AB 
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Sammanställning av perspektiv och definitioner på kvalitet 
Denna sammanställning på olika kvalitetsperspektiv baseras på artikeln How product 

quality dimensions relate to defining quality av Sebastianelli och Tamimi (2002). 

Nedan beskrivs kortfattat de fem perspektiv som artikeln redovisar samt en definition 

per perspektiv. 

 

Kundbaserat perspektiv 
Detta perspektiv är vad som kommit att accepterats inom offensiv kvalitetsutveckling 

där Juran (1974, s. 2) bland annat lade grunden med sin definition att ”kvalitet är 

lämplighet för sitt syfte”. Utgångspunkten är att minst uppfylla kundens krav, 

önskemål och förväntningar. 

 

SS-ISO 9000:2000 definierar kvalitet som ”den grad till vilken inneboende 

egenskaper uppfyller krav, dvs behov eller förväntning som är angiven, i allmänhet 

underförstådd eller obligatorisk”. 

 

Tillverkningsbaserat perspektiv 
Kvalitet definieras enligt detta perspektiv som ”uppfyllande av satta krav” (Crosby, 

1979, s. 15). Definitionen har en intern fokus på styrning där kvalitet är resultatet av 

ingenjörsteknik och tillverkningsmetoder. Vidare är detta grunden för statistisk 

processtyrning. 

 

Produktbaserat perspektiv 
Detta perspektiv avser produktens egenskaper istället för en kunds preferenser. Garvin 

(1984) menar således att skillnader i kvantitet av beståndsdelar eller attribut som en 

produkt besitter förmår att reflektera skillnader i kvalitet. 

 

Värderingsbaserat perspektiv 
Det värderingsbaserade ”perspektivet” likställer kvalitet med prestanda vid ett 

acceptabelt pris. Detta perspektiv är mer subjektivt än objektivt då kvaliteten av 

produkten är beroende på hur nyttjaren prioriterar prestanda och pris. Feigenbaum 

(1951, s. 1) definierar kvalitet som ”best for certain customer conditions … The 

conditions being the actual use and the selling price of the product.” 

 

Transcendentbaserat perspektiv 
Ur filosofi, framförallt Platons diskussion om skönhet, härrör detta högst subjektiva 

synsätt på kvalitet som är synonymt med medfödd överlägsenhet. Antagandet är att 

kvalitet både är absolut och universellt. I en vidareutveckling av sin tidigare definition 

på kvalitet menar Pirsig (1992, p. 73) att kvalitet är förstådd ”… före [anm: utan 

vidare] definition … som en direkt erfarenhet oberoende av och innan intellektuella 

abstraktioner.” 

 

Referenser 
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Konkretisering av kravområde 7.3 Konstruktion och utveckling 
ur ISO 9001 
Bilagan avser en konkretisering av kravområdena under 7.3 i ISO 9000:2000 i form 

av aktiviteter, aspekter, och utfall som kan förknippas med projekteringen. 

Konkretiseringen utgår ifrån Nee (1994) som behandlar 1994 års revision av ISO 

9000 i förhållande till byggande men förankras här till 2000 års revision då inga 

betydande ändringar har skett gällande dessa kravområden. 

 

7.3 Konstruktion och utveckling 
 

7.3.1 Planering 
Aktiviteter och moment som bör planeras inför projekteringen: 
 

 Sekventiella och parallella arbetsmoment 

 Verifikationsmoment 

 Värdering av säkerhet, prestanda, och hållbarhet av lösningen 

 Mätning, test, och acceptanskriterier för lösningen 

 Ansvarsfördelning 

 

7.3.2 Underlag 
Ingående krav kan bestå av aspekter såsom: 
 

 Prestandakarakteristika, exempelvis: styrka, hållbarhet, och användbarhet 

 Säkerhet och miljö 

 Standarder och lagstadgade bestämmelser 

 Hantering, lagring, och leverans 

 Kvalitetssäkring och verifikation 

 

7.3.3 Resultat 
Resultat yttrar sig bland annat i: 
 

 Landskapsritningar 

 Installationsritningar 

 Byggnads- och stomritningar 

 Beskrivningar och instruktioner 

 Mjukvara 

 Tjänsteprocedurer 

 Produktionstidplan 

 Mängdförteckning 

 Kvalitetsplaner 

 Specifikationer för material och processer 

 

Dessutom ska resultatet: 
 

 Bemöta ingående krav 
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 Definiera acceptanskriterier 

 Identifiera kritiska karakteristika av den föreslagna lösningen såsom funktion, 

lagring, hantering, underhåll, och bortskaffning. 

 

7.3.4 Genomgång 
Nedan redovisas för de aspekter som genomgångarna bör ta upp rörande kundbehov, 

produktspecifikation och processpecifikation. 

 

Aspekter rörande kundbehov: 
 

 Kundens produktspecifikation i förhållande till tekniska specifikationer för 

material, produkt och processer 

 Validering genom test av prototyp 

 Förmåga att prestera enligt förutsatt funktion och miljö 

 Oavsiktlig användning eller felanvändning 

 Säkerhet och miljö 

 Överensstämmelse med reglerade krav, nationella och internationella 

standarder, och organisationspraxis 

 Jämförelse med konkurrenskraftiga lösningar 

 Jämförelse med liknande lösningar 

 

Aspekter gällande produktspecifikationer: 
 

 Driftsäkerhet och underhållsmässighet 

 Tillåtna toleranser relaterade till processduglighet 

 Produktens acceptanskriterier 

 Installationsmässighet, monterbarhet och lagringsbehov 

 Benigna fel och felsäker karakteristika  

 Estetiska specifikationer inklusive acceptanskriterier 

 Feleffektanalys - FMEA 

 Förmåga att identifiera och korrigera problem 

 Rubricera, identifiering, spårbarhet, varningar och användarinstruktioner 

 Användning av standardiserade artiklar 

 

Aspekter som rör processpecifikation:  
 

 Förmåga att producera produkten i överrensstämmelse med den föreslagna 

lösningen 

 Förmågan att testa och inspektera den föreslagna lösningen 

 Specificering och tillgänglighet av material, komponenter, och montering 

inkluderande godkända underentreprenörer 

 Paketering, hantering, lagring, bevaring, krav på lagringstid inkluderande 

säkerhetsfaktorer rörande ingående och utgående artiklar 

 

7.3.5 Verifikation 
Det finns bland annat fyra olika sätt att verifiera den föreslagna lösningen, det vill 

säga resultatet, mot underlaget: 
 

1. Utföra alternativa beräkningar 

2. Jämföra nya lösningar med liknande och beprövade lösningar 
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3. Genomföra tester och demonstrationer 

4. Granska handlingar innan frisläppning 

 

Vidare bör verifikationen behandla följande frågor: 
 

 Uppfyller föreslagen lösning alla specificerade krav? 

 Är lösningens och processens duglighet kompatibla? 

 Är hänsyn till säkerheten adekvat? 

 Möter lösningen objektiven för prestationsförmåga och driftsäkerhet? 

 Har lämpliga material och anläggningar valts ut? 

 Är material, komponenter och tjänster kompatibla? 

 Är komponenter eller tjänster standardiserade, utbytbara, underhållbar och 

ersättbar? 

 Är implementeringen av den föreslagna lösningen genomförbar? 

 Kan toleranser bemötas konsekvent? 

 Har mjukvara som bistår projekteringen validerats, auktoriserats och 

verifierats? 

 Har underlag och resultat som härrör från mjukvara verifierats och 

dokumenterats? 

 Är antaganden under produktutvecklingen validerade? 

 

7.3.6 Validering 
Valideringar består av evalueringar av: 
 

 Feleffektanalys – FMEA 

 Inspektioner 

 Test av prototypmodeller eller aktuella produktionsprover 

 

Testerna bör inkludera följande aktiviteter: 
 

 Evaluering av prestanda, hållbarhet, säkerhet, och driftsäkerhet under 

förväntade förhållanden 

 Inspektioner ska verifiera lösningens funktion och egenskaper överensstämmer 

med kundens definierade behov 

 Validering av datormjukvara och datorsystem 

 

Innan leverans av tjänstens (projekteringens) resultat bör följande bekräftas: 
 

 Att tjänsten är konsekvent med kundens krav 

 Att tjänstens leveransprocess är färdig 

 Att alla nödvändiga resurser är tillgängliga (material och personal) 

 Att samtliga koder, standarder, ritningar, handlingar, och krav är uppnådda  

 Att information är tillgänglig för kunden vid användningen av tjänsten 

 

7.3.7 Ändringar 
Ändringar kan uppkomma på grund av: 
 

 Försummelse eller fel under projekteringen 

 Produktions- och installationsproblem upptäckta efter färdig framställning av 

föreslagen lösning 
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 Kund- eller entreprenörbegärda ändringar 

 Förbättringar av funktion eller prestanda 

 Ändringar gällande säkerhetskrav, reglerade eller andra krav 

 Problem identifierade under verifikation av lösning 
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Exempel på en byggnadsmodells informationsvyer och 
användningsområden mha av BIM 
Denna bilaga kompletterar de avsnitt som berör och diskuterar nyttjandet utav 

byggnadsmodeller och BIM som visar på visuella exempel på en byggnadsmodells 

olika informationsvyer och användningsområden med hjälp av BIM. Det vill säga hur 

byggnadsmodellens information ska väljas att presenteras och bearbetas på. 

Kortfattade beskrivningar till kommer bilderna nedan. 

 

Följande exempel av informationsvyer och användningsområden redovisas för: 
 

 Visualisering 
 

 Auralisering 
 

 Objektorienterad CAD 
 

 4D 
 

 5D 
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Visualisering 
 

 
 

Figur H1 Visualiseringsstudie (Tyréns, 2009) 

 

 

 
 

Figur H2 Sammanträde med verktyg för visualisering (Tyréns, 2009) 

 

Figur H1 visar exempel på en visualiseringsstudio där byggnadsmodellen visualiseras 

i 3D för åskådare. Detta gör det möjligt att låta åskådare uppleva byggnaden i ett 

tidigt skede, exempelvis för visningar och för marknadsföringssyften. Vidare används 

visualisering som verktyg vid samgranskningar och samordningar vilket tidigare, det 

vill säga traditionell projektering, bestod av 2D-underlag (se Figur H2). 
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Auralisering 
 

 
 

Figur H3 Auralisering av ett rums akustiska egenskaper med olika ytskikt (Tyréns, 2009) 

 

Figur H3 visar en demonstration, auralisering, av ett rums akustiska egenskaper 

beroende på olika ytskikt. Ett ljudklipp per scenario spelas upp för åhörarna för att 

påvisa akustiska skillnader, i detta fall efterklangstiden. 
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Objektorienterad CAD 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

Figurer H4 Vyer av objekt (Tyréns, 2009) 

 

Figurer H4 visar exempel på objekt som kan bistå modelleringen av ett hus. Istället 

för att rita linjer som ska representera byggnadsdelar används objekt som en virtuell 

byggnadsdel. Dessa objekt kan tilldelas attribut, egenskaper, samt relationer till övriga 

objekt och objektsklasser. Exempelvis att en dörr förhåller sig till en dörrkarm, som 

sedan förhåller sig till ett bjälklag, och så vidare. Objekten kan också följa byggrecept 

för vidare koppling till kostnadskalkyler. Dessa objekt och tillhörande information ger 

underlag för diverse analyser direkt ur byggnadsmodellen. 
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4D-CAD, simuleringar av byggnationen 
 

.  
 

Figur H5 Tidsimulering av byggnation (Tyréns, 2009) 

 

Figur H5 avser en skärmdump av ett videoklipp visande en 4D-simulering av ett 

husbygges progression som kompletterar och visualiserar en ordinarie tidplan för 

byggnation. Arbetslagen som uppför byggnaden är här, i detta fall, färgkodade per 

funktion/uppgift och kan således följas i takt med att byggnationen fortskrider. Till 

detta visas ytterliggare information, exempelvis aktiviteternas start- och stopptider. 
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5D-CAD, kostnadskalkylens direkta koppling till byggnadsmodellen 
 

Figurer H6 Kalkyler ur byggnadsmodellen (Tyréns, 2009) 

 

Figurer H6 visar skärmdumpar på hur en byggnadsmodells information, det vill säga hur objekts attribut, egenskaper rörande typ och kostnad, 

samt relationer, representeras i kalkylprogram. Detta möjliggör för att erhålla förteckningar, mängder, och kostnadsuppgifter utifrån selekterade 

objekt direkt ur byggnadsmodellen. Sådana uppgifter ligger till grund för det som benämns 5D, kostnads- och resursdriven CAD.  

 

Källa för foton och figurer: Tyréns (2009). BIM. Hämtade mars 15, 2009 från: http://www.tyrens.se/sv/Kompetensomraden/Industriellt-

byggande/BIM/
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Utdrag ur genomgånget granskningsprotokoll för Björnkulla 
äldreboende 2008-11-12 
 

Denna bilaga består av ett par ärenden från det genomgånga granskningsprotokollet 

från 2008-11-12 för Björnkulla äldreboende. Detta protokoll har sammanställts och 

reviderats av PIO efter de ändringar och beslut tagna konsultgruppen under 

tillhörande samgranskningsmöte. 

 

Ett ärende är ett, av PIO, identifierat problemområde utifrån en extern 3D-granskning 

(kollisionstest) av den sammanförda byggnadsmodellen som består av samtliga 

projekteringsdiscipliners individuella modeller. Konsultgruppen kan också identifiera 

och föreslå ärenden. Kollisionstest innebär att PIO identifierar, med hjälp av 

mjukvaran Ceco Visual, krockar mellan de olika disciplinernas modeller. Ceco Visual 

möjliggör för visualisering av den sammanförda byggnadsmodellen och automatisk 

kollisionstest mellan disciplinernas individuella modeller. Dessa krockar granskas 

utav PIO och bedöms sedan vilka som tas vidare till ärenden för konsultgruppen för 

vidare samordning och problemlösning. Vidare kan ärenden andra än fysiska krockar 

tas upp utav PIO, exempelvis problemområden rörande utformning, gestaltning, 

komplicerade områden och/eller knutpunkter som kräver extra samordning.  

 

Nedan återfinns ett par ärenden som främst berör konstruktören, dock ingår samtliga 

discipliner och konsulter i granskningsprotokollet. Den översta raden avser 

ärendets/problemområdets rubrik, därunder anges de ansvariga vilka kan vara en eller 

flera discipliner i konsultgruppen. Vidare anges ärendets status som exempelvis 

genomgånget eller utgår. Sedan beskrivs ärendet i en kortfattad deskription och 

därefter antecknas per datum vad som sker med ärendet tills det utgår. 
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