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I 

 

FÖRORD 
Detta examensarbete är den avslutande delen för studierna inom civilingenjör arkitektur, 

inriktning husbyggnad, vid Luleå tekniska universitet. Arbetet på 30 högskolepoäng har utförts 

tillsammans med arkitektkontoret Liljewall arkitekter AB i Göteborg under hösten 2017 till 

sommaren 2018. Fokuset i arbetet har varit att behandla frågor kring användandet av BIM 

(Building Information Modeling) i slutskedet av byggprocessen och förvaltningen.  

Jag vill rikta ett stort tack till min handledare Mats Knutsson på Liljewall arkitekter som 

möjliggjorde arbetet och som har stöttat mig genom hela arbetet. Sedan vill jag också tacka de 

personer som ställt upp på intervju samt min fru som stöttat mig genom hela arbetet.   



 

II 

 

SAMMANFATTNING 
Potentialen att tillhandhålla stora mängder information under hela byggprocessen är något BIM 

(byggnadsinformationsmodellering på svenska) är mest förknippat med. Dock är den praktiska 

användningen av BIM i förvaltningen minimal vid jämförelse mot projekteringen.  

Vårdbyggnader är otroligt viktiga och komplicerade byggnader i samhället som konstant behöver 

underhållas och detta arbete tar upp BIM och relationsmodellernas potential att fungera som ett 

komplement till dagens och framtidens förvaltningssystem.  

Studien har fokuserat på att ta reda på hur förvaltningen för vårdbyggnader arbetar idag med 

BIM och hur de önskar arbeta i framtiden. Detta har gjorts genom intervjuer och 

dokumentanalyser där en litteraturstudie ligger till grund över utformningen av de frågeformulär 

som tagits fram. Syftet har varit att undersöka vilken information som en BIM-relationsmodell 

(även kallat förvaltningsmodell) måste innehålla för att vara användbar och till nytta i 

förvaltningen.  

Teorin för arbetet beskriver vad BIM är och hur sambandet med BIM och fastighetsförvaltningen 

ser ut. Teorin tar också upp vikten av hållbar information i öppna filformat.  

Resultatet av insamlade data visar att BIM är väl känt hos fastighetsförvaltningsorganisationerna 

men används inte i den utsträckning som önskas. Några anledningar till detta är brist på; kunskap 

inom organisationen, inflytande i byggprocessen och interna arbetsmetoder. Alla 

intervjurepresentanter är positiva till BIM och ser potentialen i att använda BIM-modeller som 

deras digitala verktyg att visualisera och hantera information inom förvaltningen. Dock har, 

framförallt, representanterna med ansvar för CAD/BIM för fastighetsdokumentationen svårt att 

tydligt påvisa vilken information som de vill ha och ser mer information som bättre.  

Slutsatsen visar att organisationerna är beroende av att utvärdera sina behov och hitta nyttor med 

BIM i förvaltningen för att sedan kunna sätta rätt krav på slutleveransen av BIM-modellen som 

ska användas i förvaltningen. Behovet av att på ett konsekvent sätt lägga till, ta ut, uppdatera och 

modifiera information ser alla intervjurepresentanter som en viktig fråga för framtiden.   

Under diskussionskapitlet tas bland annat problematiken upp med att många som intervjuats ser 

att ju mer information den levererade BIM-modellen innehåller desto bättre är det. Författarens 

personliga åsikt är att modellen måste anpassas så att rätt information finns. 

 

 

 

Nyckelord:  BIM, fastighetsförvaltning, relationsmodell, vårdbyggnader, informationshantering, 

förvaltningssystem. 
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IV 

 

ABSTRACT 
The potential for supplying large amounts of information throughout the construction process is 

something BIM is mostly associated with. However, the practical use of BIM in facility 

management is minimal when compared to the project planning phase. 

Healthcare buildings are incredibly important and complex buildings in the society that 

constantly need to be maintained and this study addresses the potential of BIM and the use of as-

built models to serve as a complement to today's and future facility management systems. 

This study has focused on finding out how the management of healthcare facilities uses and 

works with BIM today and how they wish to work in the future. This has been done through 

interviews and document analyzes where a literature study forms the basis for the formulation of 

the questionnaires produced. The purpose has been to investigate what information a BIM as-

built model (also called facility management model) must contain to be useable and useful in the 

facility management. 

The theory of this study describes what BIM is and how the relationship with BIM and facility 

management looks. It also addresses the importance of sustainable information in open file 

formats. 

The result of the collected data from the interviews shows that BIM is well known to facility 

management organizations but is not used to the extent desired. A few reasons for this are lack 

of; knowledge within the organization, influence in the construction process and working 

methods. All interviewees are positive to BIM and see the potential of using BIM models as their 

digital tools to visualize and manage information within the facility management. However have, 

in particular, the CAD/BIM representatives of the facility documentation difficulty in clearly 

identifying what information they want and thinks a lot of information in the models is better. 

The conclusion shows that organizations are dependent on evaluating their needs and finding 

benefits with BIM in their facility management and then be able to set the right requirements for 

the final delivery of the BIM model to be used in the facility management. The need to add, 

extract, update and modify information consistently, is something all interviewees sees as an 

important question for the future. 

In the discussion chapter the problem arises about the fact that many interviewed thinks that the 

more information the BIM model contains, the better it is. The author's opinion is that the model 

must be adapted so that the right information is available. 

 

 

Keywords: BIM, facility management, as-built model, healthcare buildings, information 

management, facility management systems.  
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 1. INLEDNING 

 

1.1 Bakgrund och problembeskrivning 
I takt med att användandet av BIM inom byggsektorn växer ökar också behovet att kunna 

hantera all den information som genereras i projekten. Idag används BIM betydligt mer i 

projekterings- och produktionsskedet än i förvaltningsfasen (SKL, 2017). Relationsmodeller som 

ska beskriva och visualisera byggnadens faktiska färdigställande har stor potential att 

tillhandahålla önskad information från tidigare skeden för att vidare effektivisera förvaltningen 

av byggnaden. Exempelvis vid behov av reparation av en maskin kommer information om 

tillverkare, placering i byggnaden, modellnummer och reparationsinstruktioner vara till nytta för 

den servicetekniker som ska reparera maskinen. Denna information kan tas direkt ur en BIM-

relationsmodell om kravet på att informationen ska vara med finns och behovet av att ta sig ut på 

plats minimeras.  

Annan information som är till nytta för förvaltningen är exempelvis planering av service och 

underhåll, energi- och miljökonsekvensanalyser, areahantering, visualisering och 

utrymmesinformation vid uthyrning (BIM Alliance, 2018c). 

Införandet av BIM för fastighetsförvaltningen är enligt Liu & Issa (2012) av stort värde för 

fastighetsförvaltarna, men användandet av BIM i förvaltningen hamnar efter i jämförelse med 

design- och konstruktionsfaserna. Arkitekter och konstruktörer vet sällan vilken information som 

behövs till förvaltningsfasen och återkopplingen från förvaltningsfasen är ofta dålig (Liu & Issa, 

2012). 

Tillsammans med Liljewall arkitekter och framförallt den externa handledaren för detta 

examensarbete, Mats Knutsson som är en av BIM-samordnarna på Liljewall arkitekter, togs idén 

fram att det finns ett behov att anpassa relationsmodeller för användning i förvaltningen. En 

hypotes togs fram att bygghandlingsmodellen inte passar som relationsmodell för att användas i 

förvaltningen, utan måste rensas och anpassas för dess syfte. Detta skapar ett problem då det 

sällan sätts krav från beställarens sida att få en anpassad BIM-modell för den tekniska 

förvaltningen.  

Mats Knutsson1 säger att även om idéer finns på sätt att arbeta med brukaren om framtagning av 

en förvaltningsmodell så styrs arkitekten av vilken entreprenadform2 som gäller och detta kan 

leda till hinder i processen. Knutsson förklarar ett exempel vid totalentreprenad där arkitekten 

                                                 
1 Mats Knutsson, BIM-samordnare Liljewall arkitekter. 2018. Telefonsamtal 14 augusti.  
2 De entreprenadformer som vanligtvis förekommer är generalentreprenad (också kallad utförandeentreprenad) eller 

totalentreprenad. Vid generalentreprenad ansvarar beställaren för projekteringen och entreprenören för 

genomförandet. Vid totalentreprenad ansvarar entreprenören för både projekteringen och genomförandet. 

Kapitlet förklarar bakgrund, problembeskrivning och syfte till arbetet. Arbetets 

forskningsfrågor och gjorda avgränsningar finns också redovisade. 
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inte får kommunicera direkt med beställaren utan måste gå direkt till entreprenören som sedan 

har kontakten med beställaren. Detta menar Knutsson är ett ineffektivt arbetssätt för hela 

projektet sett till idén om ett kontinuerligt informationsflöde. 

Författaren till detta arbete har under några år arbetat som ingenjör hos Liljewall arkitekters 

avdelning för vårdbyggnader3. Därav valdes att rikta arbetet mot just denna typ av byggnader.  

 

1.2 Syfte 
Syftet med examensarbetet är att undersöka vilken information som en BIM-relationsmodell 

behöver för att kunna användas som en förvaltningsmodell med fokus på vårdbyggnader. Att 

hitta kopplingen mellan en väl utförd BIM-modell och de förvaltningssystem som finns idag.  

Målet är att undersöka hur arkitektkontoret tillsammans med beställaren kan använda BIM och 

hitta en strategi för att få en bättre förvaltning genom att tillämpa en BIM-relationsmodell. 

Arbetet ska ge en fortsatt diskussion om hur förvaltningen kan effektiviseras med hjälp av BIM. 

 

1.3 Forskningsfrågor 
1. Hur används BIM idag i förvaltningen? 

2. Hur kan BIM-modellen hantera fastighetsinformation?  

3. Hur vill beställaren kunna använda BIM-modellen med avseende på förvaltning i 

framtiden? 

 

1.4 Avgränsning 

Arbetet kommer enbart fokusera på hanteringen av arkitektens BIM-modell under byggprocessen 

och förvaltningen. Studien avgränsar sig mot vårdbyggnader, men kommer även inkludera 

övriga typer av byggnader som har liknande förvaltning.  

 

  

                                                 
3 Enligt 2 kap. 2 § i fastighetstexeringslagen (SFS 2018:417) definieras en vårdbyggnad som ”en byggnad som 

används för sjukvård, missbrukarvård, omsorger om barn och ungdom, kriminalvård, åldringsvård eller omsorger 

om psykiskt utvecklingsstörda.” 

https://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/3070.html?date=2016-01-01#section2-2
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2. METOD 

 

2.1 Tillvägagångssätt 
I samråd med den externa handledaren på Liljewall arkitekter kunde ett problemområde 

identifieras och ett första utkast till de forskningsfrågor som studien önskar besvara 

formulerades. Dessa frågor formades sedan med hjälp av den interna handledaren på LTU på ett 

sådant sätt att de rimligen kan besvaras med de resurser och inom de tidsramar ett examensarbete 

innebär.  

När området för studien och problemformuleringen var fastställd påbörjades en projektplan 

vilken har fungerat som en riktlinje under studiens gång. 

Redan från start fanns tanken att besvara forskningsfrågorna med hjälp av en litteraturstudie och 

intervjuer. Till en början bestod forskningen av litteraturstudier för att bredda kunskapen inom 

det valda ämnet parallellt men en studie om vetenskapliga forskningsmetoder. Med hjälp av 

studien av metodiken och baserat på problemformuleringen kunde det bekräftas att intervjuer 

ihop med en dokumentanalys skulle passa som metod för studiens datainsamling. 

Ju mer kunskap som inhämtades inom ämnet desto större insikt gavs inom problemet. I och med 

detta justerades också problemformuleringen under arbetets gång för att bättre rikta studien. 

Detta gav möjligheten för studien att byta infallsvinkel om så krävdes samt att spetsa 

forskningsfrågorna för att angripa problemområdet på bästa sätt. 

Litteraturstudien inom det valda ämnet användes också som grund för att utforma 

intervjufrågorna och fortsatte sedan under hela studien. Resultaten från intervjufrågorna och 

dokumentanalysen samt kunskapen inhämtat från litteraturstudien kunde sedan analyseras samt 

diskuteras för att till sist leda till en slutsats. Figur 1 visar den arbetsordning som följts under 

studien. 

 

Figur 1. Illustration av studiens arbetsordning. 

Kapitlet avser att beskriva teorin bakom de vetenskapliga forskningsmetoder som använts i 

detta arbete.  
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2.2 Metodteori 
De flesta forskningsprocesser kan antas innehålla ungefär samma steg; identifiera ett 

problemområde, formulera syfte och frågeställningar, litteraturgenomgång, eventuell precisering 

av problemet, val av undersökningsupplägg och undersökningsgrupp, val av teknik för 

informationsinsamling, genomförande, bearbetning, analys och till sist rapportering. Det är 

vanligt att stegen går in i varandra, att forskaren hoppar mellan stegen och att vissa steg får 

upprepas innan processen har nått slutet. (Patel & Davidson, 2011) 

För att en studie ska vara vetenskaplig krävs att den är objektiv och saklig. För att uppnå detta är 

det viktigt att kritiskt granska källorna som tas med i forskningen och undvika källor som är 

vinklade. Full objektivitet är svårt att åstadkomma då forskaren har med sig sina egna fördomar 

och förutfattade meningar till studien. Att ändå försöka sträva mot objektivitet är en av 

forskarens viktigaste uppgift. (Ejvegård, 2009) 

Det första steget i forskningsprocessen är problemformuleringen och det är här forskaren 

bestämmer vad det är som ska undersökas (Patel & Davidson, 2011). Ofta modifieras 

formulering flera gånger under forskningsprocessen då synen på problemet ändras när forskaren 

går igenom litteratur inom ämnet (Patel & Davidson, 2011; Ejvegård, 2009). 

När problemet har identifierat och formulerats gör forskaren ett medvetet metodval för att 

säkerställa att studien utförs på ett vetenskapligt sätt. Metodvalet baseras på hur forskningens 

problemformulering ser ut och är ett verktyg som visar hur studien ska genomföras. (Ejvegård, 

2009; Bryman, 2011; Patel & Davidson, 2011) Inom metodvalet inryms relationen mellan teori 

och empiri samt forskningsstrategin och forskningsdesignen. Med forskningsstrategin anges 

studiens generella riktning och forskningsdesignen visar hur insamling och analys av data ska gå 

till. (Bryman, 2011) 

 

2.2.1 Litteraturstudie 

Litteratursökningen är till för att hitta källor där forskaren kan hämta kunskap om det valda 

problemområdet. Vanligast källorna är böcker, artiklar samt rapporter och finns som tryckta 

källor eller elektroniska dokument. (Patel & Davidson, 2011; Ejvegård, 2009) 

Genomgången av litteratur är en tidskrävande process som pågår parallellt med annat arbete 

under hela studien (Bryman, 2011; Patel & Davidson, 2011). Det är därför svårt att hinna gå 

igenom allt material som hittas i en litteratursökning. Istället väljs den fakta som anses relevant 

för studien ut och studeras mer ingående. Litteraturstudien ger en djupare insikt i det valda ämnet 

och underlättar vidare avgränsning av det egna forskningsområdet. (Patel & Davidson, 2011) 

Resultatet av litteraturstudien visar även på att forskaren kan sortera ut relevant fakta som kan 

användas för att styrka de egna argumenten (Bryman, 2011). Det är dock viktigt att den litteratur 
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som studeras granskas kritiskt och att flera olika databaser används i sökningen. Forskaren måste 

objektivt undersöka materialet och inte bara välja ut fakta som stödjer de egna teorierna. Om 

bara vissa fakta väljs ut och presenteras skapas en falsk bild av ämnet. För att skapa en så sann 

bild som möjligt bör även fakta som motsäger resultaten beaktas. (Patel & Davidson, 2011) 

Denna undersökning började med en litteraturstudie där sökord så som ”BIM”, 

”fastighetsförvaltning”, ”förvaltningssystem”, ”BIM inom förvaltning”, ”BIM i vårdbyggnader”, 

”öppna filformat” användes. Litteraturstudien innefattade även sökningar inom vetenskapligt 

tillvägagångssätt så som ”vetenskapliga metoder”, ”metodik”, ”kvalitativ forskning”, 

”fallstudie”, ”intervju”. Sökningen gjordes även på engelska för att bredda resultatet och få 

tillgång till fler relevanta dokument. 

 

2.2.2 Teori och empiri 

En forskares arbete går ut på att hitta relationen mellan teori och empiri. En vetenskaplig teori är 

en modell som ska ge en så rimlig bild av verkligheten som möjligt. Med empiri menas den 

information och data som inhämtas från det verkliga fall som studeras. Det empiriska underlaget 

ligger sedan till grund för teorin. (Patel & Davidson, 2011) Det finns två huvudsakliga arbetssätt 

när relationen mellan teori och empiri ska hittas; deduktiv undersökning och induktiv 

undersökning (Patel & Davidson, 2011; Bryman, 2011; Kvale & Brinkmann, 2014). Dessa 

arbetssätt går ofta in i varandra och det kan därför vara bättre att se på de deduktiva och 

induktiva arbetssätten mer som en tendens åt vilket håll ett arbete drar än att det tydligt använder 

sig av det ena eller andra arbetssättet (Bryman, 2011). I Figur 2 illustreras sambandet mellan 

teori och verklighet samt deduktion och induktion. 

 

 

Figur 2. Sambandet mellan teori och verklighet. 
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Vid ett deduktivt arbetssätt utgår forskaren från en teori och hypotes som prövas på ett fall (Patel 

& Davidson, 2011; Bryman, 2011; Kvale & Brinkmann, 2014). Med ett deduktivt arbetssätt 

styrks objektiviteten i forskningen då forskaren är mindre benägen att påverkas av sina egna 

åsikter när utgångspunkten är en redan bekräftad teori. Istället finns risken att forskaren påverkas 

av teorin och i och med det riktar forskningen så att inget nytt upptäcks. (Patel & Davidson, 

2011) En deduktiv undersökning brukar ofta kopplas ihop med en kvantitativ strategi (Bryman, 

2011). 

Följer forskaren ett induktivt arbetssätt så studeras ett fall i verkligheten och baserat på 

informationen som kan inhämtas formuleras en teori (Patel & Davidson, 2011; Bryman, 2011; 

Kvale & Brinkmann, 2014). Vid en induktiv undersökning finns risken att forskaren färgas av 

sina egna föreställningar och idéer vilket påverkar de teorier som tas fram (Patel & Davidson, 

2011). En induktiv undersökning brukar ofta förknippas med en kvalitativ strategi (Bryman, 

2011). 

Undersökningen som beskrivs i denna rapport anses vara av induktiv karaktär då författaren 

ämnat studera hur fastighetsförvaltningen inom vårdbyggnader ser ut idag samt utifrån det forma 

en teori om hur den kan se ut i framtiden. 

 

2.2.3 Undersökningsstrategi 

Undersökningsstrategin kan beskrivas som den strategi som ska följas om hur informationen ska 

genereras, bearbetas samt analyseras (Patel & Davidson, 2011). En tydlig klassificering inom 

undersökningsstrategin är den kvantitativa och den kvalitativa forskningen (Patel & Davidson, 

2011; Bryman, 2011). Väldigt enkelt förklarat använder kvantitativ forskning siffror medan 

kvalitativ forskning använder ord (Bryman, 2011; Kvale & Brinkmann, 2014). Oftast är inte en 

studie rent kvantitativ eller kvalitativ utan kan innehålla delar av både kvantitativ och kvalitativ 

karaktär (Patel & Davidson, 2011; Bryman, 2011). Utgångspunkten i en kvalitativ studie är 

deltagarens perspektiv och inte forskarens som vid en kvantitativ undersökning. En kvantitativ 

studie anses ge mer exakta svar än vad den kvalitativa, mer ostrukturerade, studien gör (Patel & 

Davidson, 2011; Bryman, 2011). 

Kvantitativ forskning har en mer deduktiv karaktär där en teori förklaras med hjälp av fall från 

verkligheten (Bryman, 2011). Vid kvalitativ forskning har arbetet en induktiv karaktär och ses 

ofta som mer explorativ (Bryman, 2011; Patel & Davidson, 2011). 

För att besvara frågorna ställda i studien används en kvalitativ strategi. Inom en kvalitativ 

undersökning ansågs det att författaren gavs spelrum att besvara forskningsfrågorna som är utav 

en mer explorativ karaktär. 
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2.2.4 Undersökningsdesign 

Den undersökningsdesign forskaren väljer ska ge en fingervisning om hur informationen till 

studien ska samlas in och analyseras. Olika undersökningsdesigner kan vara experiment, 

surveystudier, fallstudier, longitudinella undersökningar samt komparativa undersökningar. 

(Bryman, 2011) Vilken design forskaren väljer beror på tidigare vald undersökningsstrategi 

(Bryman, 2011; Patel & Davidson, 2011). 

En ofta förekommande design som används inom vetenskapliga undersökningar är fallstudien. 

Den används också många gånger som ett komplement till andra metoder. (Ejvegård, 2009) I en 

fallstudie önskar forskaren visa på unika drag i ett specifikt fall och skiljer sig på så sätt från 

andra tillvägagångssätt. Det fall som undersöks kan vara en viss del av samhället, en viss 

organisation, en person, en viss händelse etc. Det som kännetecknar fallstudien är att 

undersökningen består av en djupare studie av den miljö eller situation som undersöks. 

Fallstudien kan delas in i olika former där det exemplifierade fallet utgör ett fall som får 

representera en bredare kategori eller som har en kontext som är lämplig för att testa en teori. 

(Bryman, 2011) Med hjälp av en fallstudie kan en liten del av ett stort förlopp beskriva 

verkligheten och på så sätt avgränsas forskningen så att den blir genomförbar. Häri ligger även 

begränsningen med en fallstudie eftersom ett fall aldrig fullt ut kan representera verkligheten. En 

del menar att de slutsatser som kan dras vid en fallstudie därför bör ses mer som indikationer 

vilka får större värde om de kan presenteras ihop med information insamlat med andra 

forskningsmetoder. (Ejvegård, 2009) 

Ofta förknippas fallstudier med kvalitativ forskning vilket inte alltid stämmer. Det är däremot 

vanligt att de som väljer undersökningsdesign i form av en fallstudie genomför sin studie med 

hjälp av kvalitativa metoder. Detta för att dessa metoder lämpar sig då en djupare undersökning 

av ett fall ska utföras. (Bryman, 2011) 

Studien är begränsad till undersökning av vårdbyggnader. För att besvara studiens 

forskningsfrågor valde författaren ut tre regioner att undersöka och det antas att dessa även kan 

representera vårdbyggnader i övriga Sverige. 

 

2.2.5 Undersökningsmetod 

För att samla in data till en forskningsstudie finns det flera olika metoder att använda. Några 

vanliga metoder är observationer, enkäter, intervjuer, fokusgrupper och dokumentanalyser. 

Vilken metod som används baseras på den undersökningsstrategi som forskaren valt. (Bryman, 

2011) 

Vid en kvalitativ forskning är intervjun troligtvis den mest använda undersökningsmetoden 

(Bryman, 2011). Det är en undersökningsmetod som är anpassningsbar och därför kan användas 

vid många olika studier. Det finns flera typer av intervjuer men de kan oftast kategoriseras inom 
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strukturerade, semistrukturerade eller ostrukturerade intervjuer. (Bryman, 2011; Patel & 

Davidson 2011)  

Vid en strukturerad intervju ställs frågorna i samma ordningsföljd varje gång och 

svarsalternativen lämnar inget eller mycket lite utrymme för utsvävningar av respondenten. Detta 

underlättar datainsamling, sammanställning samt analys av data som samlats in. Den 

strukturerade intervjun passar därför mycket bra vid kvantitativa studier. (Bryman, 2011; Patel & 

Davidson 2011; Kvale & Brinkman, 2014) 

Vid en semistrukturerad intervju har forskaren ofta förberett någon typ av frågemall på teman 

som denne vill att respondenten ska beröra. Det finns inga krav på att ordningsföljden uppställd i 

intervjumallen måste följas utan respondenten får fritt svara på frågorna. Forskaren har också 

möjligheter att gå ifrån intervjumallen och ställa uppföljningsfrågor om respondenten berör ett 

enligt forskaren extra intressant ämne. Detta kräver att forskaren i en kvalitativ studie har vissa 

förkunskaper inom området som intervjun berör. Att välja en semistrukturerad intervju kan göra 

det enklare att analysera och se samband mellan de olika respondenternas svar jämfört med vid 

en ostrukturerad intervju. (Bryman, 2011; Patel & Davidson, 2011; Kvale & Brinkman, 2014) 

Vid en helt ostrukturerad intervju används oftast bara stödord istället för en intervjumall med 

förberedda frågor. Respondenterna får associera och svara helt fritt på frågorna och forskaren 

styr intervjun genom att ställa uppföljande frågor inom de områden som är intressanta för 

studien. En ostrukturerad intervju liknar på så sätt ett vanligt samtal. (Bryman, 2011; Patel & 

Davidson 2011) 

För att fylla ut eventuella luckor i teorin som uppstått under litteraturstudien samt för att få insyn 

i hur BIM används inom fastighetsförvaltning hos vårdbyggnader idag utfördes fem individuella 

intervjuer. En BIM-specialist och en BIM-expert valdes ut som respondenter på grund av deras 

speciella kompetens inom det valda ämnet. Tre representanter för CAD/BIM för 

fastighetsdokumentation från olika vårdinstanser valdes ut för att ge en bild av hur tekniken 

används idag samt för att få en uppfattning om vad som saknas för att CAD/BIM ska användas 

inom fastighetsförvaltningen i framtiden. Tre typer av intervjuer utformades; en för BIM-

experten och en för BIM-specialisten samt en för representanter för CAD/BIM för 

fastighetsdokumentation. 

Baserat på litteraturstudien som genomförts sattes en intervjumall med frågor ihop. Det ansågs 

dock att intervjun skulle få mer värde om respondenter kunde få prata fritt inom ämnet och 

intervjuaren höll sig därför inte strikt till frågemallen vid intervjuerna. Intervjuerna i denna studie 

ansågs alltså vara av en semistrukturerad typ.  

Oftast möts intervjuaren och respondenten för att utföra intervjun. Detta gör att kroppsspråk kan 

bli en viktig faktor vid en intervju och kan påverka respondenten både negativt och positivt. Ett 

visst kroppsspråk från intervjuaren kan uppfattas som offensivt och försätta respondenten i 

försvarsposition. Kroppsspråket kan även fungera åt det andra hållet och användas för att få 
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respondenten att känna sig mer bekväm. En fördel med att mötas är att intervjuaren kan uppfatta 

respondentens kroppsspråk vilket kan hjälpa till att tolka respondentens svar. (Bryman, 2011; 

Kvale & Brinkman, 2014) 

En intervju kan även utföras via telefon. En fördel med telefonintervjun är att respondenten kan 

känna sig bekväm på hemmaplan. Telefonen gör även intervjun mer flexibel och kan vara ett 

billigare alternativ till att utföra en intervju genom direktkontakt. Nackdelar med telefonintervjun 

är att intervjuaren kan missa kroppsspråk hos respondenten som kan ge en ytterligare nyans av 

svaret. (Bryman, 2011; Patel & Davidson, 2011) Studier där både direkt- och telefonintervju har 

förekommit har undersökts och valet av utförande hade i dessa fall ingen påverkan på 

respondenternas svar (Bryman, 2011). 

Då alla respondenter befann sig på olika platser i Sverige och det inom projektets tidsramar var 

svårt att få till ett möte på plats hos alla respondenter så utfördes intervjuerna med röstsamtal via 

Skype. Även de respondenter som befann sig närmare och där intervjun hade kunnat ske på plats 

intervjuades via Skype för att ge alla samma förutsättningar. De personer som intervjuades 

kontaktades till en början via mail där informationen om studien gavs ihop med en förfrågan om 

personens deltagande. All kontakt fram till intervjun skedde via mail. 

Varje intervju tog ca 60 minuter och då de utfördes via röstsamtal fanns det inget kroppsspråk 

som kan ha påverkat resultaten. Detta kan vara positivt då respondenten inte har influerats av 

skiftningar i författarens kroppsspråk utan har svarat på frågorna helt utifrån sig själv. Det kan 

också vara negativt då författaren i sin tur missar skiftningar i kroppsspråket hos respondenten 

som skulle kunna ha hjälpt till vid tolkningen av svaren. Det är möjligt att en intervju med 

direktkontakt kunde ha lett till att författaren plockat upp på ämnen som respondenten tyckt var 

särskilt intressanta som nu missades. Författarens bedömning är dock att intervjuerna var 

uttömmande på de ämnen de berörde samt att intervjuer med möte inte skulle ha tillfört något 

mer till studien. 

En fördel med intervjun som undersökningsmetod är att risken för missförstånd kan minimeras 

genom att intervjuaren kan be respondenten om vidareutveckling och förtydliganden av svaren. 

Nackdelar vid ostrukturerade och semistrukturerade intervjuer kan vara om respondentens gör 

allt för stora utsvängningar under intervjun som gör det svårt att hitta kopplingar mellan de olika 

respondenternas svar. (Bryman, 2011) 

Som ett komplement till intervjuerna utfördes även en dokumentanalys där olika BIM-manualer 

studerades. 

 

2.2.6 Dataanalys 

Vid en kvalitativ studie finns ingen tydlig väg att gå när den insamlade data ska analyseras. Hur 

än dataanalysen går till vid en kvalitativ studie så handlar den om att samla, strukturera samt 

finna samband i den data som samlats in. (Patel & Davidson, 2011) 



 

   10 

 

Analysen av intervjumaterialet startade direkt efter intervjun genom att inspelningarna 

avlyssnades samt anteckningarna lästes igenom. En transkription av varje intervju utfördes som 

sedan användes i efterföljande analyser. Inspelningarna användes fortfarande som ett stöd och 

avlyssnades flera gånger under analysen för att konfirmera de slutsatser som författaren dragit. 

De svar som samlats in under intervjuerna jämfördes med varandra för att se om något samband 

mellan dessa kunde finnas. Svar på samma fråga som ställts till flera respondenter kunde samlas 

ihop och studeras som en kategori. Svaren jämfördes även med den dokumentanalys över BIM-

manualer som utfördes för att hitta likheter och olikheter i materialet. Även där kunde vissa 

samband mellan intervjusvar och information sammankopplas. 

 

2.2.7 Metodutvärdering 

Reliabilitet och validitet är två viktiga begrepp inom forskning och används för att bedöma 

kvalitén på en studie. Med reliabilitet mäts hur tillförlitlig resultaten är och om samma resultat 

hade uppnåtts om studien genomförs igen. Med validitet kontrolleras relevansen av studien och 

att det som studien säger sig undersöka verkligen är det som undersökts. (Bryman, 2011; Patel & 

Davidson, 2011) En forskningsstudie bör alltid sträva efter hög reliabilitet och validitet. (Patel & 

Davidson, 2011) 

Begreppen reliabilitet och validitet har sitt ursprung i den kvantitativa forskningen. Många 

forskare menar att dessa begrepp inte kan användas rakt av på en kvalitativ forskningsstudie utan 

att de behöver anpassas och formuleras om för att kunna appliceras på en sådan. (Bryman, 2011; 

Patel & Davidson, 2011) Istället för de två ovan nämnda begreppen kan följande användas 

istället; trovärdighet, överförbarhet, pålitlighet samt konfirmering (Bryman, 2011). 

Med trovärdighet bör forskaren utvärdera hur sannolika resultaten är. Genom att beskriva 

forskarens förståelse och fördomar om ämnet, hur datainsamlingen har gått till, hur eventuella 

deltagare i studien har valts ut samt hur materialet har analyserats kan trovärdighet för studien 

uppnås. Ett annat sätt att är att se problemet ur olika synvinklar vilket kan åstadkommas genom 

att välja deltagare som har olika relation till problemet. (Bryman, 2011) 

Vid överförbarheten bedöms om resultaten kan tillämpas i andra kontexter och studiens 

generaliserbarhet. (Bryman, 2011) 

Pålitlighet bedömer om liknande resultat kan uppnås om studien skulle upprepas vid ett annat 

tillfälle och liknar därmed begreppet reliabilitet. (Bryman, 2011) 

Med konfirmering menas studiens objektivitet och forskarens förmåga att vara neutral. För att 

uppnå detta bör forskaren kontrollera sina värderingar så att undersökningen inte påverkas på ett 

avgörande sätt. (Bryman, 2011)  

Att undersöka en kvalitativ studies reliabilitet och validitet är alltså inte lika självklart som vid en 

kvantitativ studie. Ett sätt att validera en kvalitativ studie är att som forskare hela tiden 
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ifrågasätta studien, att i varje moment ha med sig frågan ifall det studien undersöker verkligen är 

det den ämnar undersöka. (Kvale & Brinkmann, 2014) 

Vid studier utförda med intervjuer som undersökningsmetod finns det flera olika sätt att påverka 

studiens validitet och reliabilitet, eller i detta fall studiens trovärdighet, överförbarhet, pålitlighet 

och konfirmering. 

I de fall där respondenterna valts ut på grund av deras speciella kompetens finns risken för 

bortfall. Detta kan innebära att just den speciella kompetensen inte blir representerad och 

trovärdigheten minskar. (Patel & Davidson, 2011) 

Genom att använda sig av respondenter från olika yrkesgrupper och som har olika relationer till 

problemområdet anses studien vara trovärdig. I denna studie kunde alla respondenter som 

kontaktades ställa upp och undersökningen har därför inget bortfall av kompetens. Att 

respondenterna inom varje kategori, har gett liknande svar styrker också studiens kredibilitet. 

Även den teori som har undersökts i studien stödjer de resultat som framkommit av intervjuerna.  

För att få ett större underlag till studien kunde fler intervjuer skett med representanter för 

CAD/BIM för fastighetsdokumentation. Detta hade ytterligare kunnat styrka resultaten och gett 

fler infallsvinklar till problemet men efter att ha bearbetat den insamlade informationen 

bedömdes det att fler intervjuer inte skulle tillföra några nya resultat eller leda till några andra 

slutsatser. 

Ytterligare ett sätt att kontrollera studiens reliabilitet och objektivitet kan vara genom att ha en 

extra person som registrerar svaren vid intervjuerna. Ett annat sätt är att spela in intervjuerna så 

att de kan tas i repris och forskaren kan konfirmera att denne uppfattat respondenten korrekt. En 

ljudupptagning av intervjun kan också användas för att spelas upp för en annan person som får 

tolka svaren och på så sätt öka objektiviteten. (Patel & Davidson, 2011) 

Under intervjuerna fördes anteckningar och samtalen spelades in för att senare kunna gå tillbaka 

och analysera svaren ytterligare. Så snart som möjligt efter varje intervju så användes 

inspelningarna samt anteckningarna för att transkribera det insamlade materialet. Under denna 

bearbetning kunde materialet också börja analyseras. När alla intervjuer utförts och 

sammanställts sorterades och jämfördes materialet för att finna mönster och svar på de 

forskningsfrågor studien önskar besvara. Transkriptionerna från varje intervju skickades också 

till den externa handledaren. 

För att öka trovärdigheten hos studien kan forskaren använda sig av respondentvalidering där 

respondenten får läsa transkriptionen av intervjun och då har möjlighet att komma med 

förtydliganden och korrigeringar om missförstånd har uppstått. Även möjligheten för både 

forskaren och respondenten att vid själva intervjun kunna göra förtydliganden och korrigera 

misstag ökar trovärdigheten hos metoden. (Bryman, 2011) 
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Denna typ av validering användes inte i denna studie men hade kunnat utnyttjas för att ytterligare 

bekräfta författarens tolkning av respondenternas svar och skulle därmed ha ökat trovärdigheten 

på studien. 

För att uppnå validitet och reliabilitet vid en dokumentanalys gäller liknande förhållningssätt 

som den som presenteras i teorin under 2.2.1 Litteraturstudie. Dokumenten måste granskas 

kritiskt och forskaren bör redogöra för data som både stödjer och motsäger den egna teorin. 

(Patel & Davidson, 2011) 
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3. TEORETISK REFERENSRAM 
Detta kapitel beskriver teorin om BIM och förvaltning samt deras ingående delar.   

 

Genomgående i arbetet hänvisas teori och strategier från BIM Alliance som är en ideell förening 

vars ändamål är att ”främja digitalt obrutet informationsflöde genom alla processer inom 

samhällsbyggnadssektorn” (BIM Alliance, 2018a). 

 

3.1 BIM 
BIM är ett etablerat begrepp inom byggbranschen men som tolkas olika från individ till individ. 

Många förknippar BIM med att endast ta fram 3D-modeller över en byggnad, vilket inte är 

korrekt. BIM handlar om att systematiskt koppla nyttig information genom alla skeden i ett 

projekt till dessa modeller. Möjligheten att koppla parametriska och geometriska egenskaper till 

modellen är något som kännetecknar BIM. Nyttorna med BIM kan vara många men kan 

sammanfattas med: bättre och mer ändamålsenliga produkter, effektivare processer, högre 

kvalitet i processer och produkter, kortare tid och lägre kostnader (BIM Alliance, 2018b). BIM 

kan ses som en databas där informationen lagras/kopplas till digitala geometrier, som exempelvis 

en vägg.     

Vid användandet av BIM finns det möjlighet att koppla tidscheman för byggdelar och 

arbetsuppgifter samt visuellt visa projektets utveckling, detta kallas 4D BIM (Mills, 2016). 

Ytterligare dimension, 5D BIM, kan kopplas till BIM-modellen och då är det 

kostnadsredovisning för byggnadselementen som är i fokus (The B1M, 2015).  

4D BIM = 3D + Tidschema 

5D BIM = 3D + Tidschema + Kostnad 

BIM har som sagt fått många olika tolkningar och definitioner och till detta finns det generellt tre 

olika begrepp som definieras som BIM; Building Information Model, Building Information 

Modeling och Building Information Management.  

Building Information Model är begreppet som beskriver den digitala modellen som används, 

BIM-modellen. Används BIM fullt ut i projekt så bygger alla konsulter upp sina digitala 

modeller som en BIM-modell innehållande informationsbaserade och 3D-ritade objekt. Building 

Information Model ingår som en del under begreppet Building Information Modeling.  

Building Information Modeling, eller byggnadsinformationsmodellering, är begreppet som de 

flesta förknippar med BIM och syftar på hela arbetssättet kring arbetet med informationen i 

BIM-modellerna. För att förstå begreppet bättre finns citat listade från diverse företag, experter 

och organisationer som är av hög betydelse för byggbranschen och som är med och formar 

uttrycket.  
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”Byggnadsinformationsmodell: Digital modell av den information som genereras och förvaltas 

under ett byggnadsverks livscykel. Informationen omfattar (”lagras i”) såväl fysiska objekt 

(byggdelar) som abstrakta objekt (utrymmen, kostnader, energibehov, produktionsplanering, 

förvaltningsbehov med mera), liksom relationen mellan dem. En BIM kan bestå av flera olika 

delmodeller. Byggnadsinformationsmodellering: Processen att generera och förvalta 

information om ett byggnadsverk under dess livscykel.”  

(Eckerberg, K., Andersson, L., Lindberg, N., Lindfors, M., 2011) 

”En vidare definition av BIM är all information som genereras och förvaltas under en byggnads 

livscykel strukturerad och representerad med hjälp av (3D) objekt där objekt kan vara 

byggdelar, men även mer abstrakta objekt såsom utrymmen. BIM-modellering är själva 

processen att generera och förvalta denna information. BIM-verktyg är de IT-verktygen som 

används för att skapa och hantera informationen. BIM är alltså ingen teknik, men ett 

samlingsbegrepp på hur informationen skapas, lagras, används på ett systematiskt och 

kvalitetssäkrat sätt. Enligt denna definition är en 3D-modell inte med automatik en BIM. 

Modellen ska vara objektorienterad och innehålla information om byggprocessen och 

produkten. Många av dagens 3D-modellen är endast uppbyggda för visualisering och består 

av ”död” grafik, som till exempel ytor eller solider. Dessa 3D-modeller kan inte definieras 

som BIM eftersom modellerna saknar en objektorienterad struktur som innehåller information 

om vad de olika objekten representerar i den fysiska världen .” 

(Jongeling, 2008) 

”BIM är en process som handlar om att skapa och använda en intelligent 3D-modell för att 

informera och förmedla projektbeslut.”  

(Autodesk, 2018) 

 

Figur 3. Exempel på hur ett objekt som "utrymme" kan se ut. Redovisat i Archicad 19 där det kallas zoner.  
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Building Information Management syftar på hanteringen och användningen av BIM-modellen 

som kan generera nyttig information genom hela livscykeln hos en byggnad.  

 

3.1.1 BIM i byggprocessen 

Att BIM är ett modernt och effektivt arbetssätt inom byggbranschen har sedan länge fastställts. 

Genom hela processen från tidig idé till förvaltningen kan BIM användas, framförallt hos ett 

arkitektkontor. Byggprocessen har i stora drag fyra olika skeden: förstudie/program, 

projektering, produktion och förvaltning, där förvaltningen är det skedet där BIM används minst 

som tidigare nämnts i avsnitt 1.1 Bakgrund och problembeskrivning. BIM används med fördel 

tidigt i projekt för att knyta an viktig information som används genomgående i projektets alla 

skeden.  

Nedan listas några fördelar med att använda BIM i byggprocessen:  

• 3D visualisering 

• Samordning mellan konsulter 

• Kollisionskontroll 

• Energiberäkningar 

• Yt- och volymberäkningar  

• Dagsljussimulering och beräkningar 

• Tidplan för projektet och montage 

• Kostnadskalkyl 

• Mängdning 

• Koppla information i objekt 

Att göra kontinuerliga kollisionskontroller mellan projektörernas BIM-modeller är en av de 

viktigaste punkterna för att undvika att fel görs i produktionen (Kristiansson, 2017). Oftast ligger 

ansvaret på en BIM-samordnare att dessa kollisionskontroller blir av. Vanligtvis genom att alla 

projektörer exporterar ut en IFC (Industry Foundation Classes) från sitt BIM-program som 

samordnaren kan slå samman i ett kollisionskontrollprogram, exempel på ett sådant program är 

Solibri model checker. Vid sådana här kontroller kan då kollisioner mellan de olika modellerna 

upptäckas tidigt och åtgärdas.  

 

3.1.2 Objekt 

Det viktigaste ordet i förkortningen BIM är ”information” och är det som separerar BIM och 

vanlig 3D-modellering. Informationen som finns i de digitala modellerna lagras med hjälp av så 

kallade objekt vilka i en digital modell kan vara väggar, dörrar, fönster, golv, pelare samt lös och 

fast inredning som tillsammans bildar en visuell representation av en byggnad. Förutom den 

grafiska redovisningen av objekt kompletteras de med parametrar som kan styra objektens 
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utseende, material och kritiska värden (SKL, 2017). Objekten i en byggnadsinformationsmodell i 

samband med unika egenskaper och värden utgör den så kallade BIM-modellen. För BIM-

projektering är det extra viktigt med tillgång till ett bra objektsbibliotek för att effektivisera 

arbetet för användarna (Svensk byggtjänst, 2013). 

 

Figur 4. Exempel på hur objektshantering kan se ut i ett BIM-program. I detta fall en dörr i Archicad 19. 

Objekt med korrekt innehållande data är grundstenen för en bra BIM-modell. Genom att tilldela 

objekten relevant information och egenskaper blir det möjligt att skapa listor som tydligt 

redovisar objektens innehåll och som senare kan ligga till grund för en kostnadskalkyl. Men det 

är behoven från beställare/entreprenör som bestämmer vilka egenskaper objekten ska innehålla 

(Kristiansson, 2017). Till skillnad från traditionell CAD-projektering blir informationen i 

modellerna sökbar på ett helt annat sätt och på så sätt sparas mycket tid.  

Teoretiskt sätt kan ett objekt innehålla oändligt mycket information, men idag finns det 

framtagna egenskapsklasser för att göra det lättare att kommunicera objekten mellan olika 

discipliner. Nedan förklaras några objektsegenskaper och klassifikationssystem som kan 

användas idag.  

CoClass 

CoClass är en svensk standard för begrepp och klassifikation, efterträdare till BSAB 96. CoClass 

är ”Sveriges nya digitala klassifikationssystem för all byggd miljö” och resultatet av ett 

gemensamt projekt mellan Svensk Byggtjänst och BIM Alliance. Målet med CoClass är att alla 

inom branschen ska ha tillgång till ett gemensamt språk i form av begrepp och terminologi i alla 

programvaror och informationsleveranser. Genom CoClass skapas ett id för en byggnadsdel, till 

exempel ett fönster, som beskriver dess funktionella system, konstruktiva system och 
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komponenter. Till dessa objekt kopplas sedan egenskaper och egenskapsvärden som är specifika 

för objektet. Även förvaltningsaktiviteter kan kopplas till objektet för att underlätta under 

förvaltningen. (Svensk byggtjänst, 2016)  

BIP-koder 

BIP (Building Information Properties) är ett kodsystem som beskriver objektens egenskaper i en 

BIM-modell vid export till filformatet IFC. På detta sätt undviks det att det blir olika 

benämningar på objekt beroende på vilken mjukvara som använts vid exporten. Egenskaperna 

hos BIP är klassificerade enligt BSAB, men ett införande av CoClass diskuteras. (BIP, 2018) 

BIP-koder kan ses som en gemensam nämnare med information för objekten som bestäms för 

varje projekt. BIM Alliance (2018e) beskriver att den ”röda tråden” för kommunikation mellan 

projektörer, kalkylatorer, produktionsplanerare och förvaltare är egenskapen TypeID. Det kan 

vara IV för en innervägg med tillhörande tilläggslittera4 IV-2 för innervägg typ 2.  

GUID 

GUID (Globally Unique Identifier) är en globalt unik identifierare som används i programvaror. 

I en BIM-modell genereras ett individuellt unikt ID för varje nytt objekt, dessa objekt är då 

globalt unika. GUID ger möjligheten att göra exakta sökningar genom de unika ID som skapats.  

BIM Toolbox (2018) ger några exempel på fördelen med att arbeta med GUID:s i BIM. 

• Allt inom en BIM-modell kommer att ha en GUID; anläggningen, golv, utrymmen, 

tillgångar etc.  

• Ändringar av objekt i modellen kan bli sökbart eftersom objekten behåller dess GUID. 

• Data kan associeras med objekt genom att referera till objektets GUID (data får också sin 

egen GUID). 

• GUID:s formar strukturen och referensmekanismen i BIM.  

Möjligheten att koppla sina objekt med GUID:s mot en databas med information och 

beskrivningar av objektet är ett smart arbetssätt där lagring av information i BIM-modellen eller 

som fristående tilläggsinformation kan undvikas. På detta sätt blir det synkroniserat mellan 

informationen och objekten. En tjänst som specialiserat sig på just detta är BIMeye. BIMeye är 

en klient som används direkt i BIM-programvaran och stödjer Archicad, Revit, Magicad, 

Simplebim och Tekla.  

  

                                                 
4 Littera är en beteckning i form av bokstäver och siffror som anger olika typer av objekt/byggnadsdelar på ritningar. 
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CoClass och BIP-koder beskrivet ovan är klassificeringssystem som styr vad egenskaperna ska 

heta och som vid en export till IFC ska behålla informationen samt göra det lättare för 

användarna att, på ett konsekvent sätt, hitta rätt information. GUID är mer som ett objekts 

”DNA” som gör det möjligt att identifiera specifika objekt. Detta skapar en mer enhetlig 

informationshantering i BIM och bidrar med en bättre kommunikation inom byggsektorn. 

Bristande kommunikation är något som kostar byggprocessen 32 miljarder per år enligt en 

undersökning gjord under våren 2014 av Svensk byggtjänst (Svensk byggtjänst, 2014).  
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3.2 Öppna filformat, standarder och hållbar information 
Lika mycket som BIM handlar om hanteringen av information i enskilda digitala modeller 

handlar det också om utbyte av informationen mellan olika programvaror. För att detta ska kunna 

ske för BIM-modeller exporteras dessa ofta ut till standardiserat öppet format som IFC. Ett öppet 

filformat gör att alla parter, oberoende vilket program du använder, i byggprojekt kan ta del av 

samma information och samgranskning mellan konsulter underlättas betydligt med hjälp av 

denna metod.  

IFC är en internationell (ISO) och svensk standard, som representerar en öppen standard för 

BIM-data som utbyts och delas mellan mjukvaror i bygg- och fastighetsförvaltningsprojekt (SS-

EN ISO 16739:2016). Den svenska standarden för att hantera och kommunicera 

fastighetsinformation bygger på det standardiserade systemet fi2xml, ett gemensamt språk där 

möjligheten finns att utbyta information från olika databaser mellan IT-system. (BIM Alliance, 

2018d) 

Det öppna filformatet är extra viktigt för att inte konkurrenssituationen ska försvinna. Det tar 

också bort risken att användarna blir låsta till dyra system och utvecklingen av kvalitet samt 

funktion försämras. (Graphisoft, 2018)  

För att information inte ska gå förlorad vid arkivering av modellfiler vid ett projektavslut måste 

godkända format för detta användas. Att arkivera BIM-modellen i öppna neutrala format menar 

SKL (2017), på sidan 45, innebär en längre hållbarhet och tillgänglighet för data i BIM-

modellen. 

Problemet vid dessa exporter till öppna filformat är att det kan vara svårt att behålla all 

information som originalformatet innehåller. Detta har resulterat i att världens största ”digitala 

content management-system för BIM-objekt”, BIMobject, har valt att skapa sitt egna öppna 

filformat, kallat BAM (BIMobject Assembly Macro). Filformatet är framtaget för att säkerställa 

korrekt återanvändning av information vid informationsutbyte mellan konsulter inom 

byggbranschen (BIMobject, 2018). 

För att hitta ett konsekvent arbetssätt och för att lyckas skapa, exempelvis, hållbar information 

inom BIM krävs det att standarder införs som reglerar hur arbetet bör göras. Detta är något som 

Svensk Byggtjänst jobbar med bland annat och har 2013 tagit fram, med hjälp av SBUF, en 

omfattande rapport ”BIM-Standardiseringsbehov” där standardiseringsbehovet inom BIM tas 

upp. I kapitel 3.2.3 i rapporten säger författarna såhär;  

”BIM/GIS-modellens fulla värde nyttiggörs först när informationen kan presenteras på ett 

anpassat sätt med syfte för varje aktivitet och aktör, från illustrationer till kvalificerade 

analysrapporter. En viktig insats är därför också att definiera applikationsgränssnitt så att 

information kan hanteras av olika system och plattformar genom processen.” 

(Ekholm, Blom, Eckerberg, Löwnertz & Tarandi, 2013) 
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Förvaltningsfasen är beroende av information som är hållbar med tanke på dess långa 

tidsperspektiv. Informationen måste kunna tolkas och litas på under en mycket lång tid och 

måste vara sådan att personer som aldrig sett informationen ska kunna använda den. 

Informationen måste också kunna leva vidare i nya IT-system. (Ekholm et al., 2013) Att 

kravställa leveranser av modeller i IFC-format som komplement till juridiska handlingar 

(ritningar) är ett första steg för att införa en BIM-praxis inom en myndighet (SKL, 2017).   

 

3.3 Fastighetsförvaltning 
I Sverige förvaltas vårdbyggnader oftast av större fastighetsförvaltande bolag/organisationer som 

Västfastigheter (Västra Götalandsregionen), Locum (Stockholms läns landsting) och 

Regionfastigheter i Region Jönköpings län för att nämna några. När det pratas om 

fastighetsförvaltning och vad det innebär kommer termer som Facility Management (FM) upp. 

FM definieras enligt den svenska standarden SS-EN 15221-1:2006 som ”integration av processer 

inom en organisation för att upprätthålla och utveckla de överenskomna tjänster som stödjer och 

förbättra effektiviteten hos kärnverksamheten”.  

Digitalisering5 på arbetsplatser är idag ett hett ämne och digitalisering av fastighetsförvaltningen 

är inget undantag. Med hjälp av ett fastighetsförvaltningssystem hanteras bl.a. ytor, 

felanmälningar och information om byggnadsdelar och objekt.  

SKL (2017) beskriver på sidan 43 i sin rapport att förvaltningsorganisationen behöver 

modellfiler i öppna format för att kontinuerligt kunna revidera och lägga till information. För 

förvaltningen finns ett stort värde i att tillhandahålla en komplett 

informationsmodell/relationsmodell som anpassats mot förvaltningssystemen (Smart Built, 

2017).  

FM-system går mer och mer åt BIM-integration. Detta gör det möjligt för fastighetsägare att 

utläsa information som installationsdatum, tillverkare, när underhåll har gjorts och 

garantiinformation direkt i deras fastighetssystem. Fastighetsägarna kan direkt kommunicera 

med underhållsföretag och entreprenörer med mer information om vad som behöver åtgärdas. 

Det resulterar i att förvaltaren slipper anlita underentreprenörer som först måste fastställa de 

faktiska förhållandena. En förutsättning är självklart att rätt information finns i BIM-modellen 

vid överlämnandet till förvaltningen. Slutligen kommer det driva mer konkurrenskraftigt 

beteende samtidigt som kostnaderna sänks. (Reddy, 2012) 

 

                                                 
5 Digitalisering definieras som digital representation av information från tidigare analog information.  
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3.3.1 BIM i förvaltningen 

Om inte nyttorna med BIM i förvaltningen identifieras så kommer det inte att gå framåt med att 

implementera BIM i förvaltningen. BIM Alliance har tillsammans med de fem statliga 

byggherrarna Specialfastigheter, Akademiska hus, Riksdagsförvaltningen, Statens Fastighetsverk 

och Fortifikationsverket publicerat en ”Strategi för BIM i förvaltning och projekt”. Figur 5. 

Tabell över prioriterade utvecklingsområden. (BIM Alliance, 2018c) visar vilka områden som har 

identifierats som utvecklingsområden med avseende BIM-nyttor6. Genom att först identifiera 

vilka nyttor som avser vara värdefulla, utifrån de riktlinjer och specifika krav 

fastighetsförvaltaren har, tas det sedan vidare och testas i ett pilotprojekt. När BIM-nyttan har 

identifierats, testats och utvärderats bestäms det om det ska ingå i organisationen. Tas beslutet att 

                                                 
6 BIM-nytta definierar BIM-Alliance som “den förbättring som utgör mellanskillnaden mellan ett ”är-läge” och ett 

”framtids-läge”.” 

Figur 5. Tabell över prioriterade utvecklingsområden. (BIM Alliance, 2018c) 
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implementera ny information från projekten är det viktigt att tydligt redovisa hur informationen 

skapas och hur den ska hanteras av den förvaltande organisationen. (BIM Alliance, 2018c) 

Samtidigt som det är viktigt att identifiera och utvärdera nyttor så är det också viktigt att hitta 

ambitionsnivåer. SKL (2017) beskriver att ”tidigt bestämma ambitionsnivåer” är de första stegen 

mot BIM i både projekteringen och förvaltningen. Med ambitionsnivå menas att sätta detaljnivån 

på objekten i modellen på en nivå som anses hanterbar i respektive skede. Exempelvis ”kan det 

tänkas att börja med att endast modellera stomme och fasader som tredimensionella objekt och 

länka in tvådimensionella planrepresentationer från tidigare underlag” för att sedan under 

projekteringen uppgradera modellen med en högre detaljnivå på objekten/byggnadsdelarna 

(SKL, 2017).  

I en rapport av Pourzolfagar et al. (2017) tas barriärer och nyttor av att integrera 

byggnadsinformation från BIM med levande data från så kallade IoT7 (Internet of Things) -

enheter under fastighetsförvaltningsfasen upp. Här framförs två typer av källor över 

byggnadsinformation som förvaltningen kan ta del av. Den första källan är de överlämnade 

dokument och handlingar från föregående faser av byggnadens livscykel där mycket av 

informationen kan tas direkt ur BIM-modellen. Andra källan är byggnadsinformation genom 

smarta och IoT-enheter som finns installerade i byggnaden. Dessa enheter redovisar levande data 

om status över byggnadens utrymmen och enheter. Med denna informationskälla kan 

fastighetsförvaltande organisationer dra nytta av levande data tillsammans med byggnadens 

utrymmesinformation i BIM-modellen och kan då skapa fler mervärdestjänster för förvaltningen. 

Problemet med att kombinera dessa två informationskällor är bristen på möjligheterna att 

praktiskt kunna koppla ihop dem. Det Pourzolfagar et al. (2017) visar i den här rapporten är 

potentialen en väl utförd byggnadsinformationsmodell tillsammans med levande data från 

moderna byggnaders utrustning, installationer och enheter kan ha för förvaltande organisationer.  

Även SKL (2017) beskriver i sin rapport kopplingen med s.k. ”smarta hus” och BIM. Att kunna 

koppla byggnadernas enheter, maskiner samt övrig utrustning mot internet och utläsa realtidsdata 

kommer bli en avgörande anledning till att upprätta väl uppdaterade och detaljrika BIM-modeller 

för drift, underhåll och förvaltning. Det kommer dock att bli en stor utmaning för 

förvaltningsorganisationer att kunna hantera, lagra och analysera all den data som IoT genererar 

(Bilal et al. 2016). 

Digitalisering inom förvaltningen kommer att innebära stora förändringar inom organisationen 

kring arbetet med att hantera och underhålla dessa digitala system och modeller.  

 

                                                 
7 IoT (Internet of Things) är ett engelskt begrepp som kan jämföras med svenska uttrycket ”smarta hem enheter”. 

IoT är vardagsprylar som har inbyggd elektronik och internetuppkoppling. Med IoT-enheter går det att styra och 

utbyta data i realtid över internet.  
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3.3.2 Förvaltningssystem 

På marknaden finns ett antal olika FM-system och verktyg som används för den tekniska 

förvaltningen, några mer avancerade än andra. Nedan följer några exempel på dessa system med 

förklaring.  

Landlord/FM Access 

Landlord är ett FM-system som används i stor utsträckning idag för förvaltning av 

vårdfastigheter. Landlord-systemet ingår idag i företaget Symetri (tidigare Cad-q och dotterbolag 

till Addnode Group) med ett annat namn, Integrated Workplace Management System (IWMS). 

Det är en del av FM Access som är Symetris grafiska verksamhetsstöd för fastighetsföretag. 

(Symetri, 2018) FM Access är en informationsportal som har fokus på att vara kopplad mot 

BIM-modeller. Detta görs med hjälp av molntjänsten8 BIMeye (se längre ner för förklaring av 

BIMeye). (Symetri Efficient Facility, 2018) 

BIMeye 

Precis som Symetri ingår BIMeye i Addnode Group. BIMeye är en molnbaserad tjänst för BIM-

datahantering vars syfte är att ge en bättre kvalitet genom hela byggprocessen och förvaltningen. 

BIM-program som Archicad och Revit använder sig av så kallade plug-in eller appar för att 

koppla sig mot BIMeye-molnet. (BIMeye, 2018) 

BIMeye använder sig av, som tidigare nämnts i avsnitt 3.1.2 Objekt, globala unika identifierare 

(GUID) för att koppla information till rätt objekt i BIM-modellen.  

YouBIM 

Även YouBIM är ett förvaltningssystem som är molnbaserat och tillgängligt via webbläsaren och 

telefon/surfplatta. YouBIM har ett utvecklat användargränssnitt som bygger på de BIM-modeller 

som levererats som relationsmodell från alla projektörer (YouBIM, 2018). Tjänsten erbjuder 

möjlighet att se fastigheter i både 2D och 3D och även lägga arbetsorder i systemet som direkt 

meddelar uppgiften om vad som ska göras till driftteknikerna.  

HyperDoc 

HyperDoc är ett digitalt ritningsarkiv från Cad-q (idag Symetri) och ett verksamhetsstöd som 

används för att grafiskt presentera BIM-data (Addnode, 2012).  

L.E.B 

L.E.B System AB är ett etablerat bolag som ”utvecklar ett heltäckande system för 

fastighetsförvaltning” (L.E.B, 2018a). Förvaltningssystemet har ett integrerat gränssnitt som 

stödjer 3D visualisering av BIM-modeller samt 2D visualisering av ritningar i PDF. Systemet går 

även att använda i telefon och surfplatta (L.E.B, 2018b). 

Incit Xpand 

Incit Xpand är utvecklat av Aaeron Sverige AB och är ett system för teknisk- och ekonomisk 

                                                 
8 Molntjänst är ett begrepp som syftar på tjänster och funktioner som sköts över internet utan att belasta din egen 

dator. 
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fastighetsförvaltning med stöd för över 250 filformat som går att använda både i datorn och 

telefonen/surfplattan. Funktioner som att importera information från ritningar och BIM-modeller 

finns integrerat i systemet. (Aaeron, 2018)  
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4. EMPIRI 
Detta kapitel innehåller insamlade data från dokumentanalyser och intervjuer. Data från 

intervjuerna har delats upp i tre avsnitt för att tydligare kunna jämföra svaren, beroende på 

vem som har intervjuats har olika frågor ställts.  

 

4.1 Dokumentanalys CAD/BIM-manualer 
I detta avsnitt redovisas den information som olika företag och organisationers CAD- och BIM-

manualer har gett. Analysen fokuserar på de olika manualernas vägledning och information kring 

förberedelsen inför relationshandlingar och förvaltningsskedet. 

Observera att manualerna inte går att jämföra rakt av om de inte är mellan liknande 

organisationer. Exempelvis så är en BIM-manual från Graphisoft en mer generell manual med 

råd och nyttig information för kunder om hur de teoretiskt kan arbeta. Däremot är en BIM-

manual från en beställare/fastighetsförvaltande organisation där de egna kraven sätts och skrivs 

för att anpassa den egna organisationen. 

 

4.1.1 Graphisoft Sverige 

Graphisofts BIM-manual (Kristiansson, 2017) förklarar i avsnitt 5.9 hur olika modeller i olika 

skeden har olika användningsområden. Under projektets gång kompletteras ”designmodellen” 

med relevant information via kravställningar som sätts i varje skede. I det sista steget ska 

projektets modell uppdateras med förvaltningsinformation för att kunna användas som 

förvaltningsmodell. När projektets BIM-modeller ska uppdateras till relationsstatus förklarar 

Kristiansson (2017) vikten av att alla förändringar under projekteringen förs in så att kvaliteten 

på den modell som kommer att användas i förvaltningsfasen avspeglar verkligheten. 

Rekommendation kring arbetet med hanteringen av den digitala informationen ges i form av att 

uppföra en handbok som beskriver hur den egna organisationen bör arbeta med detta. Manualen 

fokuserar på och beskriver ”utrymmeshantering” som en viktig form av information i 

förvaltningen. Denna information underlättar för exempelvis uthyrning, städ, lokalplanering samt 

drift och underhåll. Enligt Kristiansson (2017) i avsnitt 14.1 bör modellens utrymmen definieras 

och förses med egenskaper som är intressanta för förvaltningen. Detta kan exempelvis vara 

fastighetsnummer, byggnadsnummer, rumsID, rumsnamn, rumsfunktion, areor och volym. 

Nedan visas ett utdrag ur manualen, sidan 51, med ”förslag på viktiga funktioner som kan 

använda sig av informationen inuti en BIM-modell”: 

Drift och underhåll 

Mätning av energiförbrukning, el och vatten. 

Styrning av tekniska system 

Reparationer 

Planering av underhåll 
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Beställningsrutin av underhåll 

Städ 

Sophantering 

Kontroll och inspektion 

Ledning 

Kontrakt 

Dokumenthantering (ritningar, avtal, kontrakt) 

Kundservice 

Riskhantering (marknadsvärde, hyresintäkter, projekt etc.) 

Miljöpolicy 

Ekonomi 

Finansiell planering 

Budgetering 

Hyreskontrakt 

Att få tillgång till den information som förvaltaren vill ha är ytterst viktigt och det som manualen 

beskriver som en bra metod för detta är att uppdatera BIM-modellen med informationen och 

sedan exportera ut i fi2xml, som är en branschgemensam standard för förvaltningssystem. 

Manualen tar upp problem med användning av dessa BIM-modeller i förvaltningen där inte alla 

inom den förvaltande organisationen har ett eller kan hantera ett BIM-system. Det behövs då ett 

neutralt filformat med information som alla kan ta del av, ett exempel på detta är IFC.  

 

4.1.2 Region Kronoberg 

Region Kronoberg har idag fyra manualer för CAD och BIM. Se avsnitt 4.2.2 Anton Vestesson 

(Region Kronoberg) för mer information om hur Region Kronoberg arbetar med BIM, 

förvaltning och framtidsvisioner. 

Dokumentanalysen i detta avsnitt görs för deras tre dokument som hanterar BIM-projektering; 

KRR 031 BIM-manual, KRR 032 BIM Leveransspecifikation och KRR 033 BIM-manual 

projektspecifik (Vestesson, 2017a, 2017b, 2017c). Inledningsvis beskrivs det tydligt att syftet och 

målet med deras manual är att göra det lättare för konsulterna att veta vilken information som ska 

finnas i BIM-modellerna. Vid omstämpling av bygghandling till relationshandling genomgår 

manualen ett antal steg som måste göras för att sedan arkiveras i Region Kronobergs 

projektarkiv, se nedan: 

• Samtliga handlingar görs om från bygghandling till relationshandling. 

• Underlaget överensstämmer med verkligheten. 

• Revideringsmoln/pilar tas bort. 
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• Modeller ska vara rensade från oanvända objekt och familjer9 (för DWG: block, 

linjetyper, lager, textfonter samt måttsättningsstilar med kommandot PURGE). 

• Ritningen överensstämmer med verkligheten. 

• Vara justerad efter kontroll med driftavdelningens senaste underlag för ändring. 

• Revideringsmoln/pilar eller revideringstext ovanför eller i namnrutan tas bort. 

• Alla väggar, dörrar, fönster och installationer ska vara befintliga. 

• Dörrslagningar ska vara 30°. 
• Fältet i namnrutan för status ska innehålla texten ”Relationshandling” och senaste 

ändringsdatum. 

 

Alla byggnadsdelar och objekt i modellen behålls i samma skick som vid bygghandling förutom 

att de uppdateras för att representera verkligheten. I dokumentet BIM leveransspecifikation, 

avsnitt 13 och 14 (Vestesson, 2017b), beskrivs vilken objektsinformation (byggdelar, 

objekt/möbler) BIM-modellen för exempelvis arkitekten ska innehålla för att Region Kronoberg 

senare ska kunna hantera informationen i sitt förvaltningssystem, se Figur 6. Region Kronoberg 

sätter krav på att arkitekten ska leverera i bestämt filformat, Autodesk Revit 2016, för att själva 

kunna hantera informationen.  

                                                 
9 Familjer kallas de objekt med grafisk representation och egenskaper som används i Revit, exempelvis en stol. 
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Figur 6. Objektsinformation i modell. (Vestesson, 2017b) 

4.1.3 Region Jönköpings Län 

Region Jönköpings Län har idag en CAD-manual (Flodin, 2016) men som också innehåller 

bestämmelser kring digitalt informationsflöde med BIM. Se avsnitt 4.2.3 Martin Flodin (Region 

Jönköpings Län) för mer information om hur Region Jönköpings Län arbetar med BIM, 

förvaltning och framtidsvisioner. 

Det sätts tidiga krav på att byggprojekt ska projekteras med ”objektorienterad CAD-teknik, som 

ger förutsättningar för förvaltningstekniska mervärden”. Informationen ska hanteras på rätt sätt i 

BIM-modellen för att kunna överföras till fastighetssystemet. Som många andra landsting och 

regioner är Region Jönköpings Län anslutna till Program för Teknisk Standard (PTS) där berörda 

under projekten kan ta del av de kravställningar regionen sätter på utrymmen i den nya 

byggnaden. Enligt manualen ska projektering ske med programmen Revit eller Autocad och vid 

slutleverans av relationsmodellen/relationsmodellerna ska dessa modeller vara av filformatet rvt 

(Revit) eller dwg (Autocad). I övrigt är det PDF som gäller för ritningar. Regionen använder 

standarden fi2xml för hantering och kommunicering av fastighetsinformation. Krav på 
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information för byggnadsdelarna (objekt) är littera (BIP-koder), beskrivning (i klartext beskriva 

objekten), BSAB-kod, ljudklass och brandklass. Under avsnitt 3.1.3 i manualen beskrivs de 

”särskilda krav på 3D-objekt” för arkitekt- och konstruktionsmodellen som finns, dessa krav är 

mer allmänna hänvisningar och vad som är bra att tänka på när modellen ritas upp. Manualen 

fortsätter gå igenom vilka egenskaper ett så kallat rumsobjekt ska ha: rumsnummer och 

rumsnamn med detaljerad information samt korrekta benämningar.  

 

4.1.4 Västfastigheter 

Västfastigheter, som förvaltar Västra Götalandsregionens fastigheter, har idag en CAD-manual 

(Möller, 2018) för att hantera teknisk information. Se avsnitt 4.2.1 Henrik Gajewska 

(Västfastigheter) för mer information om hur Västfastigheter arbetar med CAD, BIM, 

förvaltning och framtidsvisioner. 

Västfastigheter ställer enbart krav på CAD-filer i .dwg-format vid leverans och i vilka program 

varje konsult väljer att jobba i under projekteringen är upp till dem själva, förutsatt att de är 

licensierade på ett korrekt sätt. Ritningsfiler ska levereras i PDF/A-1. Manualen går noga igenom 

i avsnitt 3.2 hur dessa CAD-filer ska vara uppbyggda vad gäller exempelvis modellhantering, 

presentation, insättningspunkt, externa referenser, block, lagerindelning, textfont, littrering och 

areamätning. Västfastigheter sätter krav vid relationsskedet att leverera i PDF och .dwg där 

ritningarna i PDF är de som juridiskt sett avser relationshandlingen.  

 

4.1.5 Locum 

Locum som är den förvaltande organisationen över Stockholms läns landstings vårdfastigheter 

har flera styrande dokument som hanterar BIM. Det dokument som analyseras här är BIM – 

Objektsmodeller (Kronheffer 2017). Dokumentet ”beskriver tekniskt hur objektsmodeller (BIM-

modell innehållande byggnadsdelar, möbler osv.) skapas och vilka krav som ställs på dess 

uppbyggnad och utformning”.  

Locums krav på leverans av filer till förvaltningen är enligt nedan: 

• Objektsmodell uppdelad per byggnad i originalformat. Programversion i samråd med 

BIM-samordnaren. 

• Objektsmodell uppdelad per byggnad i format IFC 2x3. 

• 2d-dwg modeller uppdelade per plan i format DWG 2013 och lagerstruktur enligt SB-11. 

Koordinater för arkivets dwg-underlag stäms av med Locums CAD/BIM specialist. 

• Leveransförteckning över samtliga levererade filer. LOC_Leveransförteckning som finns 

i Locum startpaket ska användas. 

 

Här finns inga specifika krav på vilket originalformat som måste levereras utan detta sker i 

samråd med BIM-samordnaren.  
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4.1.6 SISAB 

SISAB (Skolfastigheter i Stockholm AB) är en av Sveriges största fastighetsägare och de har 

flertalet dokument som används som anvisningar i deras skol- och förskoleprojekt. Dokumentet 

som här har analyserats är deras ”projektanvisning BIM” (SISAB, 2017) som används ”för att 

klargöra arbetsrutiner och informationsmodelleringskrav”.  

Tidigt i projekt ska det tas beslut om mål och om hur BIM ska tillämpas i projektet, detta för att 

säkerställa kvalitet och smidigt flöde genom hela processen. Vid samordning mellan konsulter är 

det filformatet IFC som gäller, detta ”för att främja möjligheten att välja den programvara som är 

bäst lämpad för uppgiften”. Relationshandlingarnas modeller ska levereras i original- och 

neutralt format (IFC) samt gärna våningsvis. Originalmodellfilerna som levereras ska inte 

innehålla arbetsvyer eller andra oanvända strukturer som inte återfinns på ritningarna. Under 

rubriken ”informationsmodelleringskrav” går dokumentet in på hur BIM-modellerna som 

levereras till SISAB ska modelleras med avseende på objektens uppbyggnad, våningstillhörighet, 

rum/zoner, rumsinformation och namngivning av objekt. När en export sker till IFC är det viktigt 

att objekt benämns på ett korrekt sätt så att det blir lättare att hantera informationen i modellen. 

En metod som SISAB tar upp är med hjälp BIP-koder.  

 

4.2 Intervju med representanter inom CAD/BIM för 

fastighetsdokumentation 
I detta avsnitt har svaren på intervjuerna samlats för de intervjurepresentanterna inom CAD och 

BIM för teknisk fastighetsdokumentation. Se Bilaga 2. Intervjufrågor till representanter inom 

CAD/BIM för fastighetsdokumentation för ställda frågor under intervjuerna.  

 

4.2.1 Henrik Gajewska (Västfastigheter) 

Gajewska10 jobbar som enhetschef för fastighetsinformation, en del av området teknik, säkerhet 

och miljö inom Västfastigheter. Västfastigheter är Västra Götalandsregionens 

fastighetsförvaltande organisation med ca 1,7 miljoner kvadratmeter egna byggnader som de 

driftar och förvaltar. Gajewskas roll har han haft sedan 2013 och har tidigare jobbat med CAD -

och ritningsfrågor på Västfastigheter. 

BIM GENERELLT 

Gajewska har djup förståelse för begreppen CAD, BIM och relationsmodell. Gajewska förklarar 

att ett problem med begreppet BIM är att många ser så olika på begreppet. En del tänker BIM 

                                                 
10 Henrik Gajewska. 2018. Intervju 22 februari. 
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som arkitektens modell, men för Gajewska är BIM mycket mer, exempelvis information från 

övriga projektörer i projekten.  

BIM IDAG 

Idag arbetar inte Västfastigheter med en BIM-modell i förvaltningen utan främst används 2D-

underlag så som PDF. Anledning till detta menar Gajewska är att det idag inte finns en internt 

implementerad arbetsmodell för att ta emot BIM-modellens information.  

Västfastigheter har ingen kravställning på hur en informationsleverans ska se ut och ingen 

generell BIM-manual finns inom organisationen. Dock fastställs grundläggande krav för varje 

projekt som ser till att BIM-projektering fungerar på ett bra sätt med bl.a. kollisionskontroller 

med övriga projektörer och visualiseringar. Hur projekten ska projekteras med avseende på 

programvaror sätts det heller inga krav för men däremot sätts krav för slutleverans i 

originalformat, dwg och PDF/A (se avsnitt 4.1.4 Västfastigheter). Gajewska nämner att 

kravspecifikationer för BIM-modeller och informationshantering i en objektsbaserad 

fastighetsinformation är något som de arbetar med att ta fram. Västfastigheter är med i PTS.  

Västfastigheter använder sig av fastighetssystemet Landlord 3. Den versionen de använder sig av 

har inget grafiskt gränssnitt och används som deras arbetsordersystem. Som 

ritningspubliceringsverktyg använder de sig av Hyperdoc men programmen har ingen koppling 

till varandra. På frågan om hur strategiska beslut tas om BIM/digital förvaltning svarar Gajewska 

att Västfastigheter idag har ett ramavtal vad gäller ”strategisk BIM-utveckling” med företaget  

Plan B och upphandlingen gjordes då de behövde den externa hjälpen med BIM-frågor. Sedan är 

det mycket viktigt att hålla diskussioner och informationsutbyte med de konsulter som arbetar i 

deras pågående projekt menar Gajewska.  

Gajewska ser en stor utmaning i att utifrån förvaltningsperspektivet underhålla de 

informationsmängder som finns i själva informationsmodellen (BIM-modellen). Det är viktigt att 

hitta arbetssätt som gör att den information som finns kan underhållas. Den digitala 

objektsbaserade fastighetsinformationshanteringen tror Gajewska ger möjligheter att underhålla 

informationen på ett bättre sätt. 

Gajewska förklarar att det kommer att bli viktigt att kunna kvalitetssäkra den informationen som 

behöver ändras i förvaltningsmodellen. Så fort en förändring sker i verkligheten så måste också 

informationen i BIM-modellen uppdateras när verkligheten förändras. 

BIM I FRAMTIDEN 

Gajewska förklarar att det första viktiga steget för dem är ”rum som objekt”. Rummet är en 

produkt av byggnadens grundläggande utformning som väggar, golv, dörrar och fönster mm.  

Gajewska menar alltså på att fås informationen för rummen i en byggnad så fås även de övriga 

byggnadselementen i byggnaden samtidigt. Gajewska förklarar att detta informationsbehov inte 

bara finns hos Västfastigheter utan även hos regionen i övrigt eftersom de har andra funktioner 

som städ-, IT- och verksamhetsfunktioner som är i behov av informationen. 

Att kunna få befintliga byggnader, och inte bara nya byggnader, modellerad som en BIM-modell 

ser Gajewska ett stort värde i. Dock är han inte lika säker på ifall alla discipliners/konsulters (el, 

vent, vvs) modeller behövs, men att det beror på informationsnivån som i så fall väljs att ha. 
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Gajewska nämner återigen att han ser ett problem med att kunna förvalta och redigera 

informationen som de får i form av exempelvis en IFC-fil då formatet har en begränsning i hur 

mycket av informationen som går att redigera. Att kunna få in små ändringar som sker i en 

byggnad på egen hand ser Gajewska som något mycket viktigt.  

Att få en kvalitetssäker information av rumsegenskaper menar Gajewska ger en bred nyttoeffekt 

för de dagliga rutinerna inom hela regionverksamheten, inte bara Västfastigheter. Det resulterar i 

att de kommer få mycket nyckeltalsinformation för bl.a. energiberäkningar och utrustning mm. 

Städverksamheten kommer få tillräcklig med information så att de får en effektiv städplanering. 

Hela regionen får en bättre planering över ytor för deras kunder, bättre överblick om ytor och 

vad rummen initialt är byggda för. Gajewska säger tydligt att det finns många värdeaspekter i att 

hålla sig till en kvalitetssäker informationsmodell bara på Arkitekt-sidan. Gajewska avslutar 

svaret med att säga att med en komplett relationsmodell BIM/förvaltningsmodell finns det 

mycket som skulle kunna effektivisera arbetet för många inom regionen.  
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4.2.2 Anton Vestesson (Region Kronoberg) 

Vestesson11 är byggingenjör som jobbar med CAD- och BIM-frågor hos Region Kronoberg i 

Växjö. Vestesson är med och ställer de krav som regionen har mot konsulter vad gäller CAD och 

BIM. Detta har Vestesson jobbat med sedan december 2015.  

BIM GENERELLT 

Vestesson förklarar att BIM för dem på regionen är information samlad på ett ställe, i form av en 

digital modell, som är lättillgänglig för alla som jobbar med dessa frågor.  

BIM IDAG 

Idag använder sig inte regionen av en så kallad BIM relationsmodell i förvaltningen. De första 

projekten som kommer att generera en sådan modell är just nu pågående. Vestesson beskriver att 

även då de inte fått in någon BIM relationsmodell som ska användas för förvaltningen så jobbar 

de mycket med att koppla information till deras 2D-ritningar (filformat PDF och CAD-modeller) 

via deras förvaltningssystem Landlord.  

För regionen finns idag fyra manualer inom CAD och BIM. En för 2D-CAD. En övergripande 

BIM-manual som generellt beskriver hur berörda ska tänka när de jobbar i ett projekt. En 

leveransspecifikation där krav ställs på vad för komponenter och objekt som exempelvis A 

(arkitekt) och K (konstruktör) ska redovisa. Även krav på vilka format och parametrar som ska 

levereras. Till sist har de en BIM-manual som är mer projektspecifik och upprättas individuellt 

för varje projekt med mer praktiska hänvisningar med information om exempelvis leveransdagar 

av IFC och programvaror. 

Region Kronoberg ingår i samarbetet för PTS. Vestesson tillägger att de har börjat testa en 

mjukvara som heter BIMeye och som de direkt kan koppla mot PTS. Detta val gjordes då 

BIMeye ingår i samma koncern som Landlord.  

På den relationsmodell som ska tas fram för projekten sätts inga separata krav för BIM-modellen 

som ska användas för förvaltning och den som ska arkiveras. Vestesson nämner att detta är något 

som de kommer märka när de får in sina första projekt, ifall de behöver ”skala ner” eller anpassa 

modellen som ska användas för förvaltningen. De krav på vilken information objekten i 

relationsmodellen ska innehålla är resultatet av möten mellan förvaltare, driftchefer, driftpersonal 

samt diverse inblandade ingenjörer som fick vara med och tycka och tänka.  

Region Kronoberg använder sig av, som tidigare nämnts, förvaltningssystemet Landlord för att 

hantera underhåll och serviceärenden. Detta hanteras via en funktion som kallas för Weblord där 

drifttekniker kan hämta ut arbetsorderna. Vestesson förklarar att tanken är att övergå till FM 

Access (utvecklat av Symetri) som är en mjukvara som även kan hantera 3D-modeller. 

Vestesson berättar att strategiska beslut inom organisationen är något som de arbetar mycket 

med internt. Eftersom BIM är ett hett ämne idag inom regionen, enligt Vestesson, så har de tagit 

hjälp av bland annat CAD och BIM konsulter från AEC för att få hjälp med de tekniska delarna. 

Vestesson tillägger också att han i början var rädd att många skulle ha en negativ syn på 

                                                 
11 Anton Vestesson. 2018. Intervju 1 mars. 
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implementeringen av BIM i deras organisation men att han blivit positivt överraskad över den 

positiva inställningen till BIM.  

BIM I FRAMTIDEN 

Enligt Vestesson är det svårt att veta vilken information som ska ”rensas bort” från en 

relationsmodell eftersom de inte sitter med den erfarenheten om exakt vilken information som är 

viktig för dem ännu. Vestesson säger att de viktigaste kraven från deras sida finns redovisade i 

BIM-manualen men att de inte vet vilken ytterligare information som kommer att vara av 

intresse i framtiden. Vestesson menar på att informationen som kommer från relationsmodellen 

bör innehålla mer information än vad som kanske anses lagom, så att de själva senare kan se 

vilken information som är viktig och vilken som är mindre viktig ur ett fastighetsperspektiv. 

Vestesson beskriver att de primära målen med BIM i förvaltningen är att göra det så smidigt som 

möjligt och spara tid när teknikerna ska ut till fastigheterna samt att förvaltarna ska kunna hitta 

hur byggnaden ser ut och vad som finns i den. 

Att modellera upp befintliga byggnader till en BIM-modell är en fråga som Vestesson arbetar 

med just nu, där hans uppgift är att ta fram ett kostnadsförslag för att göra detta. Vestesson ser ett 

värde i att ha tillgång till BIM-modeller över deras fastigheter, bland annat för framtida 

ombyggnationer.  

Nästa steg inom fastighetsförvaltning är att kunna använda BIM för att snabbare få information 

om exakt produkt som gått sönder (säg en armatur) för att slippa att först åka ut på plats för att 

sedan åka och köpa rätt produkt. Detta skulle effektivisera hela processen kring 

fastighetsförvaltningen då det kommer spara mycket tid för de som ska utföra arbetet. Det som 

främst kommer kunna effektiviseras är alltså driftteknikernas arbete genom informationen om 

byggnaden kan fås direkt istället för att de behöver ”springa ut på plats” för att få informationen. 

Idag sätter regionen krav på att exempelvis en armatur ska ha löpnummer (med rumsnummer) 

och BSAB-kod. De krav som ställs finns med i BIM-manualen. I framtiden säger Vestesson att 

det får de se då vilken information som de saknar eller inte behöver. Detaljeringsgraden för 

exempelvis en stol behöver egentligen bara vara yttermått/storlek. Att veta om det är hjul på 

stolen behövs inte och sätts för mycket detaljerad information in kan det lätt bli för tungt för 

systemen att hantera. Istället kan exakt vilken stol det är skrivas in i en parameter som sedan kan 

användas för att söka upp produkten. 

Det som ligger närmast i tid för utvecklingen av Region Kronobergs fastighetsförvaltning är 

kopplingen mellan Landlord, FM Access och BIMeye. Vestesson kollar egentligen inte på nya 

programvaror utan påpekar att de program som de använder och har tillgång till idag klarar 

mycket, men det är hanteringen av dessa som behöver förbättras.  
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4.2.3 Martin Flodin (Region Jönköpings Län) 

Flodin12 jobbar som CAD-strateg inom utbildningsenheten, Regionfastigheter (Region 

Jönköpings Län). Flodin har hand om ritningar och strategiska beslut inom CAD och BIM. 

Regionfastigheter har idag cirka 550 000 m2 fastighet varav 450 000 m2 är vårdbyggnader. 

BIM GENERELLT 

Allmän benämning av BIM inom Regionfastigheter definierar Flodin som ett sätt att föra 

information mellan olika system från tidigt skede till förvaltning, med fokus på ”I:et” 

[Information]. Sedan finns många småsaker att göra/arbeta med inom BIM. 

BIM IDAG 

Regionsfastigheter använder sig av ett system som heter Solidworks PDM där de lägger in sina 

BIM-modeller som då har status relationshandling. Flodin beskriver också att modellen är i 

princip en omstämplad bygghandling som är justerad till relationsstatus. Modellen som används i 

deras system anpassas alltså inte enbart för förvaltningen. BIM-modellerna i förvaltningen 

används inte alls när det kommer till att kolla på dem i 3D, utan det används uteslutande platta 

2D-ritningar i PDF. Informationen som tas ut från exempelvis arkitektens BIM-modell tas direkt 

från modellen med hjälp av Revit eller Autocad. Dessa program kompletteras med diverse plug-

in som exempelvis kan hjälpa till att ta ut ytor. Sedan läggs den information som tagits från 

modellen in i deras förvaltningssystem Landlord, och detta görs med hjälp av att exportera ut en 

fi2xml-fil som kan läsas in direkt i Landlord. Med hjälp av Landlord kan de sedan styra 

arbetsorder för serviceteknikerna. Flodin nämner också att de har tillgång till mjukvaran 

HyperDoc men att de inte använder sig så mycket av denna då den inte är kopplad mot Landlord 

just nu. Flodin säger att de funderar på att göra en uppdatering av HyperDoc till FM Access som 

är det nya Hyperdoc.  

När ändringar sker i deras byggnader görs mindre ändringar internt, större ändringar vid 

ombyggnationer göras av konsulter som är anlitade för projektet. 

Idag är informationen i rumsobjekten det som är mest användbart, säger Flodin. Rumsobjekten 

innehåller bland annat information om ytor, rumsfunktion, ytmaterial samt inredning och det som 

de ser som viktig information. Men Flodin nämner också att all övrig information som kan 

utläsas från en arkitekt-modell som exempelvis väggtyper och brandcellsgränser är av stort 

värde. Flodin anser att de ställer tillräckliga krav idag för att BIM-modellen ska vara användbar i 

förvaltningen. I deras CAD/BIM-manual står det hur modellen ska modelleras och vilken 

information det ska vara på objekten osv. Flodin förklara att de ligger på ”nivå 1” 

(grundläggande krav, modellerat med rätt verktyg och TypeID på alla byggnadsdelar) för hur en 

BIM-modell ska se ut, inget för avancerat men som de är nöjda med. I sin BIM-manual sätts krav 

på att en relationsmodell BIM ska uppföras. Men de sätter inte krav på att exempelvis 

information om rätt fabrikat på objekten ska vara inlagt i relationsmodellerna. För slutleverans 

sätts krav på originalformat med styrfiler. Krav på en IFC-fil sätts alltså inte. I pågående projekt 

säger Flodin att under projekteringen ställer de inga krav på vilken programvara som ska 

                                                 
12 Martin Flodin. 2018. Intervju 26 april.  
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användas men att relationsmodellen ska göras i Revit. 

Program för Teknisk Standard (PTS) används i alla projekt. Flodin säger att i PTS kan de göra 

rumsfunktionsprogram (RFP) och sätta diverse kravställningar, men PTS har ingen direkt 

koppling till CAD-program. Just nu testar Regionsfastigheter programmet BIMeye där PTS-

informationen kan kopplas till BIM-modellerna.  

Idag används samma BIM-modell för arkivering och förvaltning men eventuella småjusteringar 

görs för att anpassa modellen mot förvaltningen.  

Strategiska beslut tas internt, men de ingår i olika forum som PTS och BIM Alliance som hjälper 

till med bra information om branschen. Även under projekt och från leverantörer av mjukvaror 

får de bra hjälp, tillägger Flodin. 

BIM I FRAMTIDEN 

Från arkitekt-modellen anser Flodin att de får ut den information som de vill ha. Men vad gäller 

installationssidans modeller skulle det vara information om fabrikat som Flodin anser vara något 

de önskar i framtiden. Frågan Flodin ställer sig är om de internt skulle mäkta med att hålla den 

informationen uppdaterad och om de har någon nytta av det egentligen.  

Att modellera upp BIM-modeller för befintliga byggnader är inte bara något de ser ett värde i 

utan någon som de redan har gjort över alla deras vårdbyggnader på cirka 450 000 m2. Detta har 

gjorts i Revit där det befintliga 2D-underlaget som finns användes (med vetskapen om att det 

förmodligen inte stämmer fullt ut med verkligheten). Detta ger ett stort värde för framtida 

projekt, att projektgrupperna kan ta del av BIM-modeller över de befintliga, äldre byggnaderna, 

och framförallt ur förvaltningsperspektivet.  

Flodin tror att mycket tid skulle sparas på att ha en komplett BIM-modell att använda sig av. 

Men också att när exempelvis en åtgärd ska göras på en felanmälan så kommer det vara ytterst 

viktigt att den person som rapporterar in ärendet beskriver noggrant och tydligt vad som är fel 

eller vad som har hänt. Fås inte bra eller rätt information så kan det ändå bli så att någon måste ut 

på plats för att inspektera vad som är fel, och då har ingen tid eller pengar sparats i alla fall, 

menar Flodin. Ett steg närmare en mindre felmarginal vid sådana här ärenden skulle vara att 

alltid bifoga bilder när något rapporteras in, tillägger Flodin. Flodins inställning är positiv till att 

detta skulle vara av nytta [med komplett BIM-modell] men har lite svårt att tänka sig nyttan just 

idag utan ser risken att det idag istället kan skapa mer tidskrävande problem. 

Informationshanteringen fram och tillbaka mellan verkligheten, BIM-modellen och 

förvaltningssystemen måste vara lätt att hantera. Det ska även vara lättillgängligt för alla tekniker 

att använda sig av informationen, exempelvis via en applikation i telefonen/surfplattan, menar 

Flodin. 

Idag sätter Regionfastigheter krav på TypeID, beskrivning, BSAB-kod, ljudklass och brandklass 

på byggnadselementen i modellen. Flodin anser att de sätter tillräckligt höga krav på 

informationen i objekten och byggnadsdelarna redan idag och ser egentligen inte att någon 

ytterligare information saknas som kan vara användbar just nu. Idag sätts krav på littera och 

beskrivning i objekten i installationsmodellerna. Med hjälp av de programvaror som används går 

det att utläsa i vilket rum vissa typer av objekt finns, något som Flodin anser vara till bra hjälp. 
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Men det är inget leveranskrav av information som de sätter idag. Enligt Flodin vet de om att det 

finns vissa mjukvaror som skulle kunna kopplas med BIM-relationsmodellen utan att 

originalfilen behöver öppnas för att se vissa saker, men det är inget som de egentligen planerar 

att använda. Flodin tillägger att det system de använder idag [Landlord] inte kan läsa exempelvis 

en Revit-modell utan xml-filerna hanteras i kombination med en PDF som det grafiska 

gränssnittet (2D) i förvaltningssystemet. Det som Flodin tror blir nästa steg är användningen av 

FM Access, där går det att lägga in en IFC-modell och titta på modellen i ett 3D gränssnitt. Detta 

skulle vara av nytta för dem genom att en samgranskningsmodell (i filformatet IFC) kan skapas 

med alla discipliners underlag, menar Flodin. Problemet som Flodin ser är att det är ytterst få 

internt hos Regionfastigheter som kommer kunna hantera dessa modeller.  

ÖVRIGT SOM SADES UNDER INTERVJUN 

Flodin fortsätter förklara att hypotesen om att ”rensa ur och anpassa” en relationsmodell för just 

förvaltningen låter intressant, så att det som levereras i varje projekt blir konsekvent och lätt att 

förstå. Enligt honom är det ofta ”som en julgran” [ingen ordning] när berörda ska försöka förstå 

sig på hur modellerna är hanterade, vilka vyer som ska användas och var informationen finns 

som de är ute efter. Det svåra kan vara att låta rätt information, exempelvis 2D-grafik på 

ritningar, stanna kvar vid en rensning så att inget av vikt försvinner.  

Flodin säger också att han får uppfattningen av att just relationsmodellerna hamnar lågt i andra 

konsulters prioritering och det skapar då ofta en dålig kvalitet på modellen som levereras. 
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4.3 Intervju med expert inom BIM 
I detta avsnitt har svaren samlats från intervjurepresentant med BIM-expertis. Se Bilaga 3. 

Intervjufrågor till BIM-expert för ställda frågor under intervjuerna.  

 

4.3.1 Jan-Mikael Kristiansson (Informationsbyggarna AB) 

Kristiansson13 är VD för Informationsbyggarna AB och arbetar i Jönköping. Expert inom CAD- 

och BIM-teknik och har jobbat i 18 år med fastighetsinformation, CAD och BIM. Utbildar även i 

ritteknik på Tekniska Högskolan i Jönköping.  

Kristiansson skriver anvisningar och manualer åt beställare, kommun och landsting samt hjälper 

dem med kravställningar inom digital information.  

BIM IDAG 

Informationsbyggarna är ett företag som bedriver digital konsultverksamhet inom bland annat 

bygg- och anläggningsteknik och deras kunder är främst kommuner, privata fastighetsförvaltare 

och delvis landsting.  

Ett typiskt projekt där en BIM relationsmodell (eller förvaltningsmodell som Kristiansson själv 

benämner det) ska tas fram tar ungefär 1 år. Oftast vill kunderna ha leverans i Autocad (filformat 

dwg) och planvis, anledningen är oftast att de inte kan hantera exempelvis en 

Revit/Archicad/IFC-modell på ett bra sätt. Kristiansson beskriver att målet ofta är att leverera 

modellen som en ”rensad arkitekt-modell”. Ingen måttsättning, littera, skraffering mm. Målet är 

att få korrekta ”utrymmen” för uthyrning, städritningar och hyreskontrakt mm. 

Informationsbyggarna ritar upp utrymmen som objekt och skickar även med fi2xml-fil så att 

kunderna kan få in informationen i sitt fastighetssystem. Kristiansson nämner även att 

Informationsbyggarna har ett eget webbaserat system för fastighetsinformation, iFast, som de 

också kan leverera till kunderna. Detta system är ett webbarkiv för fastighetsinformation med 

digitalt lagringsutrymme.  

Eftersom kommuner och landsting måste redovisa exempelvis energiberäkningar mot 

myndigheter så är det extra viktigt att veta ytor (bruksarea, bruttoarea osv.). Informationen som 

ska in i modellen kommer från direkta krav från beställare.  

I vilket skede som Kristiansson kommer in i beror på vilken roll Informationsbyggarna har i 

projekten. Ibland är de med ”hela vägen” som informationssamordnare, men oftast kommer de in 

i relationsskedet. Kristiansson beskriver svårigheterna med att jobba i en totalentreprenad; 

entreprenörer som får uppdraget kommer att gå sin egen väg och följa sina egna rutiner. Detta 

beskriver Kristiansson som ett problem då, exempelvis, beställaren har som mål att ha CAD- och 

BIM-samordning för att få ner ÄTA14-kostnader. Kristiansson upplever då att totalentreprenören 

struntar i detta och att det ändå blir beställaren som få betala för det som skulle kunna upptäckas 

                                                 
13 Jan-Mikael Kristiansson. 2018. Intervju 1 mars.  
14 ÄTA står för ändringar, tillägg och avgående och är en typ av arbete som avviker från det som specificerats vid 

projektstart.  



 

   39 

 

via BIM-samordning. 

Kristiansson förklarar ett problem som de har stött på nyligen; i modellen de ska ta fram får det 

inte finnas några dubbla väggar när arkitekt- och konstruktionsmodellen sätts ihop. Detta blir ett 

problem eftersom arkitektens modell och ritningar måste redovisa alla väggar. Övriga svårigheter 

kan vara att modellen som de ska arbeta vidare med innehåller för mycket information och de får 

rensa mycket vilket Kristiansson beskriver som tidskrävande. Kristiansson tycker det blir 

problem om inte en informationssamordnare tas i ett tidigt skede. Detta resulterar i att alla 

konsulter ritar på sitt sätt och till slut kan det bli för sent att ändra på vissa saker. Om 

Informationsbyggarna då kommer in i projektet sent som BIM-samordnare kan det bli besvärligt 

att ”styra upp” alla konsulter vilket ibland kan resultera i att konsulterna får rita om sina modeller 

och ändra strukturen för hur informationen i modellen hanteras. Detta kostar tid som skulle 

kunna undvikas om det var klart från början hur arbetet i projektet ska gå till. Kristiansson 

förklarar att de brukar göra testleveranser (på den modell som ska levereras enligt krav) under 

projektets gång för att minimera att helt fel information och struktur levereras i slutet av 

projektet. 

Vid slutleverans ska nästan alltid PDF levereras, ibland också CALS-filer (gammalt 

rasterformat) och dwg, som är det absolut vanligaste formatet vid leverans. Kristiansson 

förespråkar även att alltid leverera originalfilen och IFC.  

All kravställande information ska alltid finnas i BIM-modellen enligt Kristiansson. 

Originalmodellen ska alltid hållas uppdaterad och att den informationen en person vill åt hämtas 

från denna modell. Att lägga till information i ett förvaltningssystem går bra men så fort något i 

byggnaden ändras så ska BIM-modellen uppdateras och en ny export göras till 

förvaltningssystemet. Skapas en sådan rutin blir trovärdigheten större att modellens information 

är korrekt hela tiden.  

För vårdbyggnader ser inte Kristiansson att det är någon större skillnad på de krav som ställs på 

BIM-modellen jämfört med andra typer av byggnader, eventuellt högre krav på 

installationssystem.  

Kristiansson säger att utrymmen är den viktigaste och mest användbara informationen i 

modellen. Med utrymme menar Kristiansson objektet/zonen/ytan som informationen kopplas till. 

Informationen kan vara sådant som rumsnummer, rumsnamn, nettoarea, bruksarea, bruttoarea, 

vilken typ av hyresgäst, städfrekvens, golvmaterial mm. Det är oftast denna information som är 

av intresse för beställarna och det är också den information som säljer enligt Kristiansson. 

BIM I FRAMTIDEN 

Det dagliga arbetet med uthyrning kommer att kunna effektiviseras genom en komplett BIM 

relationsmodell enligt Kristiansson. Den kan användas till att göra utrymningsplaner, 

orienteringsplaner, insatsplaner mm. Även drift och underhåll, mäta frekvens på drift och 

underhåll, hur ofta det ska göras ett visst drift- och underhållsarbete är värdefull information. En 

fördel är att kunna få information direkt från modellen istället för att fysiskt behöva ta sig till 

platsen för att få informationen. 

På sista frågan angående vilken information som Kristiansson tror kommer vara användbar i 
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framtiden säger Kristiansson att han skarpt tror på information kopplat till miljöfrågor som att 

kunna mäta miljöpåverkan, livscykelanalyser mm. Informationsbyggarna är med och utvecklar 

mjukvaran Anavitor, ett program som räknar på miljöpåverkan för en byggnad. Det är ett 

program som bl.a. Skanska använder mycket för att se, exempelvis, hur mycket 

koldioxidbelastning ett projekt för med sig. Sedan finns det något som heter Anavitor BIM där 

själva BIM-modellen med rätt information om miljöpåverkan för alla byggnadsdelar och 

material används. Då kan värden fås för byggnadens miljöpåverkan (koldioxidbelastning, 

vattenförbrukning, försurning) som sedan genererar en ISO-rapport. Detta är något som finns och 

används idag men det är väldigt få som vet om det. Kristiansson tror dock att detta kommer bli 

en större fråga i framtiden när det (förhoppningsvis) kommer lagkrav på att redovisa i mer detalj 

för den miljöpåverkan som byggnader faktiskt för med sig.  

 

4.4 Intervju med specialist inom BIM 
I detta avsnitt har svaren samlats från intervjurepresentant med specialisering inom BIM. Se 

Bilaga 4. Intervjufrågor till BIM-specialist för ställda frågor under intervjun.  

 

4.4.1 Kristoffer Jeppsson (Graphisoft Sverige) 

Jeppsson15 har jobbat i drygt två år som BIM-specialist hos Graphisoft Sverige. Han ansvarar 

över BIM-området för Graphisofts kontor i Göteborg. Jeppsson arbetar med allt från utbildningar 

och föreläsningar till att underhålla sina kunder med support och hjälpa företag med BIM. 

Jeppsson förklarar generellt att deras syfte är ”att effektivisera BIM i Sverige, effektivisera 

byggbranschen i helhet”.  

BIM IDAG OCH I FRAMTIDEN 

Jeppsson upplever att BIM inte används så mycket i förvaltningen. Det vanligaste idag är att 

förvaltarna använder sig av 2D-dokumentation. Anledningen tror Jeppsson är att utvecklingen av 

fastighetssystemen inte har kommit så långt som förväntat, med avseende hantering av 3D-

information. De lösningar och system som förvaltarna sitter med idag stödjer inte, exempelvis 

IFC, på ett bra sätt. Detta resulterar i att rena BIM-program används istället och då ofta bara ett.  

Graphisoft har samarbete med BIMeye och även Swecos arkiveringssytem ”Rita” (som kräver 

filformatet xml). De har även dialog med övriga förvaltningssystem som idag eller på sikt 

kommer anpassas mer mot IFC hantering. Jeppsson förklarar hur fi2xml formatet är standard 

idag inom fastighetssystemen, men tror att det kommer utvecklas med mer fokus på IFC i 

framtiden. 

Jeppsson nämner en mjukvara, YouBIM, som är ett bra exempel på en mjukvara som kan 

hantera IFC i sitt förvaltningssystem. YouBIM är en slags molntjänst för alla discipliner och för 

alla skeden i byggprocessen. Jeppsson nämner även IncitXpand (från Aereon) som ett 

                                                 
15 Kristoffer Jeppson. 2018. Intervju 4 maj.  
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förvaltningssystem som stödjer IFC.  

Jeppsson beskriver Graphisoft med sin programvara Archicad som tekniskt längst fram när det 

kommer till IFC. Graphisoft är med i de flesta stora instanser som exempelvis BIM Alliance. 

Jeppsson nämner att de ”svenskanpassar” Archicad hela tiden och det innebär att programmet 

kan anpassa sig mot de standarder som kommer ut på den svenska marknaden på ett effektivt 

sätt. Jeppsson säger att deras IFC translatorer16 är anpassade så att användaren ska få göra så lite 

som möjligt. Graphisoft arbetar mycket med utvecklingen av det öppna filformatet IFC. 

Jeppsson ser det som en självklarhet att bygghandlingsmodellen inte passar som relationsmodell 

och i förvaltningen utan att den måste anpassas och uppdateras med lämplig 

förvaltningsinformation. Jeppsson hänvisar till en bild som finns i deras BIM-manual på sida 13 

(Kristiansson, 2017) som beskriver hur olika modeller har olika användningsområden. 

Den bästa metodiken för att återkoppla ny information till förvaltningssystem är enligt Jeppsson 

att använda sig av IFC-modeller som driver förvaltningen, och då av en modell som är anpassad 

och inte innehåller information som inte ska finnas där. BIMeye har en bra lösning på detta och 

arbetar med så kallade GUID:s (se avsnitt 3.1.2 Objekt) som används för att koppla ihop 

beskrivningar i BIMeye med objekten i en BIM-modell. Jeppsson förklarar att ett 

problem/begränsning idag (hos t.ex. landstingen) är att de inte ställer tillräckliga krav för att 

kunna använda sig av dessa program, utan kräver egentligen omoderna format som fi2xml. Idag 

har BIMeye en bra lösning där beställaren/förvaltaren teoretiskt sätt själv kan bestämma vilken 

information de vill ha och få in parametrar som de kan döpa själva i BIMeye. Detta kräver dock 

att beställaren kräver leverans av öppna format som IFC samt att den modellen är anpassad för 

förvaltningen och exempelvis ett program som BIMeye. 

Jeppsson hoppas och tror att användandet av öppna format blir starkare, att det blir standard i 

Sverige. I bland annat Norge, Finland, Danmark, Nederländerna och Storbritannien finns en 

standard på hur berörda ska jobba med BIM, något som inte är standardiserat i Sverige. Det som 

Jeppsson ser som mest spännande just nu är att allt inom hanteringen av BIM kommer utvecklas 

mer och mer åt ”web-services”, alltså lösningar med färdiga klienter i mjukvarorna som jobbar 

mot ”molnet”. Detta gör att fler kommer få tillgång till BIM via sin webbläsare. Ett exempel på 

detta är BIMx (utvecklat av Graphisoft) som i princip ger tillgång till en BIM-modell utan 

behovet av Archicad eller någon annan BIM-mjukvara. 

ÖVRIGT SOM SADES UNDER INTERVJUN 

Enligt Jeppsson måste beslutet att digitalisera drift- och underhållsinformation tas tidigt i 

byggprojektet om det ska bli bra, detta måste krävas med en gång. Det gör att det blir lättare att 

tillämpa BIM i förvaltningen om alla redan från start är förberedd för det.  

Jeppsson drar också exempel från ett BIM-event där det demonstrerades AI/AR-teknik (artificiell 

intelligens och verklighet) för förvaltningen; att fastighetsskötare med hjälp av AR-glasögon 

virtuellt kunde gå in och se ett fel på exempelvis en hiss live och titta sig fram vart problemet 

                                                 
16 IFC translator definierar de regler för vilka element som ska konverteras och hur de ska tolkas 

vid en export till filformatet IFC. 
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ligger. Det öppnar även möjligheterna för att lägga in en regel/lösningsförslag i en databas som 

då skulle hjälpa ifall liknande eller samma problem skulle uppstå igen. Detta kan i sin tur 

underlätta om det kom en ny servicetekniker som behöver åtgärda samma fel och denna person 

direkt kan se i databasen med åtgärder vad som behöver göras.  

Jeppsson säger att det finns bra teknik för att implementera BIM i förvaltningen och tekniken 

kommer att utvecklas i framtiden men att beställare och fastighetsförvaltare måste våga sätta 

kraven och satsa mer på hur de jobbar internt i förvaltningsfasen. 
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5. RESULTAT 
I detta kapitel framförs resultatet genom att forskningsfrågorna besvaras utifrån studiens 

insamlade empiri och avgränsningar. 

 

5.1 Hur används BIM idag i förvaltningen? 
Studiens empiri visar att alla organisationer använder sig delvis av BIM idag i sin förvaltande 

organisation. Var skillnaden ligger i användandet av BIM är i vilken utsträckning BIM-modeller 

används. Av de som intervjuats är Region Jönköpings Län de enda som använder sig av BIM-

modell rent praktiskt för sin förvaltning (med programvaran Solidworks PDM) av de som 

intervjuats. Dock inte uteslutande utan som ett komplement. 

Både Region Kronoberg och Region Jönköpings Län utgår från relationshandlingar, i form av 

PDF-ritningar, som de kopplar information till i deras förvaltningssystem Landlord. 

Informationskravet på den slutlevererade BIM-modell är lågt satt eftersom det material/underlag 

som används i förvaltningen är ritningarna (PDF). Det som behövs från BIM-modellen idag är 

att kunna generera ut platta 2D-ritningar som sedan läggs in i förvaltningssystemet. Sedan görs 

en intern handpåläggning på de ritningar och handlingar med den information som de anser vara 

av värde. Region Kronoberg använder sig exempelvis av en installationsdatabas där de kopplar 

objekt till specifika rum på dessa ritningar. Västfastigheter använder Landlord men dock inte 

med ett grafiskt gränssnitt (ritningar) utan använder systemet för att hantera arbetsorder för 

underhåll och service. Västfastigheter använder sig av Hyperdoc för att hantera sina ritningar 

men har ingen koppling till Landlord.  

Landlord är genomgående det vanligaste och enda förvaltningssystemet för att hantera underhåll 

och service som de intervjuade använder.  

För förvaltningens skull behöver alltså inte BIM-modellen vara mer avancerad än de krav som 

ställs på relationshandling idag, utan det är mer beroende på hur mycket arbete den förvaltande 

organisationen vill lägga ner efter överlämnandet av relationshandlingarna. 

BIM-modellen används främst för att ge ett stöd och komplement åt förvaltarna. BIM-modellen 

är inte direkt kopplat mot ett förvaltningssystem. Samtliga förvaltningsorganisationen kräver 

eller önskar originalfiler för att säkerställa att ritningar hålls uppdaterade när ändringar görs i 

byggnaden som inte är tillräckligt stora för att anlita en konsult (mindre ändringar) utan som de 

kan göra själva. Enligt Region Kronoberg och Region Jönköpings Län är det också via 

originalfilen, med hjälp av diverse tillägg, som informationen hämtas för exempelvis ytor som de 

sedan kan lägga in i förvaltningssystemet. I Region Jönköpings Län har ett stort arbete med att 

rita upp befintliga byggnader (framförallt vårdbyggnader) om cirka 450 000 m2 i Revit utförts. 

Detta ses som ett stort värde för regionen framförallt inför kommande ombyggnationer men 

också för att ha tillgång till BIM-modeller som det går att koppla information mot.  
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Vid ett projektavslut ska underlag med modellfiler i form av dwg, originalformat och eventuellt 

IFC samt relationshandlingar för arkivering levereras till förvaltningen. 

Det neutrala filformatet IFC används i princip inte alls då det idag inte fyller något syfte eftersom 

ingen av de intervjuade inte använder sig av ett fastighetssystem som stödjer IFC hantering.  

 

5.2 Hur kan BIM-modellen hantera fastighetsinformation? 
Idag är det svårt att beskriva exakt vilken information som kan tillkännages vara viktig och 

avgörande för förvaltningen. För att BIM ska bli vanligare inom förvaltningen måste nyttorna 

med att integrera BIM fastställas. Representanterna för teknisk fastighetsdokumentation nämner 

att ”ju mer information som finns i BIM-modellen ju bättre, men, ytterst viktigt är att 

informationen då stämmer”.  

För att kunna använda modellen i förvaltningen idag krävs att byggnaden är korrekt ritat vad 

gäller grundläggande BIM-modellering som stomlinjer, bärande byggdelar, icke bärande 

byggdelar, rum, plushöjder, fönster, dörrar, tak mm. Användningen av BIM-modellerna i 

förvaltningen för vårdbyggnader är minimal och det material som framförallt används är 2D-

ritningar samt handlingar som förvaltningsorganisationen själva kopplar information mot, 

exempelvis vilken typ av maskin det står i ett visst rum, med hjälp av ett förvaltningssystem.  

Region Kronoberg och Region Jönköpings Läns manualer sätter krav på att slutleverans för 

relationsmodellen ska ske i filformat som anpassar sig bäst mot deras interna programvaror, 

Revit och Autocad. Det är från dessa modeller som informationen om byggnadsdelar och objekt 

tas och som sedan exporteras ut till fi2xml vilket Landlord stödjer.  

Jan-Mikael Kristiansson, intervjurepresentant från Informationsbyggarna, har uppfattningen att 

redovisningen av ytor är det absolut viktigaste för beställarna ur förvaltningssynpunkt. 

Informationen i dessa rumsobjekt kan variera men vid en väl utförd modell kan bl.a. följande 

information kopplas:  

Rumsnummer 

Rumsnamn 

Rumshöjd/undertakshöjd 

Rumsvolym 

Nettoarea 

Bruksarea 

Bruttoarea 

Hyresgäst 

Städfrekvens 

Golvmaterial  

Detta är information som underlättar det dagliga arbetet i förvaltningen anser samtliga 

intervjurepresentanter. Dessa rumsobjekt/ytor/utrymmen kan bistå med mycket information som 
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i sin helhet kan beskriva rummen i en byggnad på ett bra sätt. Att veta vad ett rums funktion och 

syfte från början har varit kommer även underlätta mycket vid ombyggnationer. 

För att hantera information i BIM-modellens objekt kräver det att dessa är uppbyggda på sådant 

sätt att information kan hämtas ur dem med ett förvaltningssystem. Ur teorin i avsnitt 3.1.2 

Objekt förklaras exempelvis att önskad information kan lagras i modellens objekt med så kallade 

GUID:s och BIP-koder som är exempel på sätt att hantera de parametrarna med information i 

objekten.  

 

5.3 Hur vill beställaren kunna använda BIM-modellen, med avseende på 

förvaltning i framtiden? 
Samtliga respondenter är överens om att om tillgång till en väl gjord BIM-modell skulle finnas 

skulle mycket tid och pengar kunna sparas. Framtagning av en anpassad modell för förvaltningen 

är en god idé anser alla intervjurepresentanter. För framtiden anser dock bland annat Martin 

Flodin (Region Jönköpings Län) att problematiken med att skapa ett bra arbetssätt för 

tillbakarapportering av ny information till förvaltningssystemen när ändringar gjorts måste lösas. 

Det är också ytterst viktigt att felanmälningar är såpass detaljerat redovisade att 

serviceteknikerna vet exakt vad som är fel och vad de måste göra för att åtgärda felen. Det 

framgår att BIM-modellen måste ge ett tids- och kostnadssparande värde för att anses vara till 

nytta.   

Respondenternas åsikt om vilka delar som utgör det viktigaste i BIM-modellen i framtiden är 

lokal/rumsinformation samt hanteringen av drift och underhåll.  

Nedan beskrivs hur förvaltningsorganisationerna vill kunna använda lokal/rumsinformationen i 

BIM-modellen:  

▪ Verksamhetsinformation 

▪ Areor 

▪ Hyreskontrakt 

▪ Städfrekvens 

▪ Underhållsfrekvens 

▪ Visualisering 

▪ Utrustning 

Generellt gäller att modellen i förvaltningen ska vara helt objektsbaserad (helst för alla 

discipliner) med parametriserade objekt som också är helt unika och stämmer överens med 

verkligheten. Önskan om exakta fabrikat på maskiner, installationer och utrustning i de objekt 

som finns i modellen anses viktigt för att lättare kunna söka upp information om en viss produkt. 

Detta gäller dock framförallt installatörernas modeller och allt som kräver underhåll.  

Hantering av drift och underhåll är en stor del inom förvaltning och nedan följer hur BIM-

modellen önskas användas för att underlätta arbetet kring drift och underhåll: 
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▪ Felanmälningar direkt synkroniserat mot objekt i modellen. 

▪ Detaljerad objektsinformation lättillgängligt för servicetekniker. 

▪ 2D – och 3D-visualisering. 

▪ Direkt uppdatering av information i modellen.  

Miljöperspektivet och potentialen att kunna göra olika miljöberäkningar för hela byggnaden är 

också en önskvärd funktion för framtiden. Jan-Mikael Kristiansson tror att miljöfrågor kopplat 

till BIM förhoppningsvis kommer att växa och att mer lagkrav på redovisning av miljöpåverkan i 

detalj kommer.   
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6. DISKUSSION 
I detta kapitel diskuteras och reflekteras examensarbetets resultat och slutsatser. 

 

Under resultatet i avsnitt 5.3 stärks tidigare hypotes om att en ”omstämplad bygghandling” till 

relationsstatus inte är optimal att använda som förvaltningsmodell utan modellen och ritningar 

måste på ett bättre sätt bearbetas för att kunna användas av förvaltarna. De personer som arbetar 

med teknisk fastighetsinformation har inte varit med i projekten och kan sällan sätta sig in i 

BIM-modellerna för alla projekt eller försöka förstå sig på hur projektören har arbetat. Martin 

Flodin beskrev under intervjun att ofta är modellerna ”som en julgran” [ingen ordning] och det är 

svårt att försöka förstå sig på hur modellen är hanterad, vilka vyer som ska användas och var 

informationen finns som de är ute efter. Att låta förvaltarna själva hantera BIM-modellen och 

anpassa den mot deras system är inget bra arbetssätt utan leder till onödigt arbete och bristande 

detaljnivå på informationen.  

Genom att tidigt sätta krav på information i objekt och strukturera leveranserna av BIM-

modellerna specifikt för förvaltningen skapas ett mer hållbart och konsekvent arbetssätt. Av 

empirin att döma är det tydligt att det är svårt att veta vilken information som ska ingå i BIM-

modellen och det måste göras mer pilotprojekt och liknande för att ta reda på detta samt skapa 

sig en referenspunkt att arbeta ifrån. Detta går också hand i hand med att beställarna (inklusive 

förvaltarna) måste bli bättre på att sätta krav från början så att de får en renodlad modell enligt de 

egna önskemålen. Detta kan med fördel ingå som en egen punkt i de BIM- och CAD-manualerna 

som finns. Generellt måste det göras en leveransplan för BIM tidigt i projekt där det tydligt 

framgår vilken geometri som ska användas, vilken data den ska innehålla, i vilka skeden och för 

vem/varför gör det (nytta).  

Informationen om hur BIM-nyttor måste identifieras för att lättare hantera BIM i förvaltningen 

och vilken information som ska finnas med, som BIM Alliance redovisar i Figur 5 (BIM 

Alliance, 2018c), är ett logiskt och smart första steg för organisationer som funderar på eller 

redan har börjat använda sig av BIM i sin förvaltning. Fokus får inte bara hamna på vilken 

information som måste finnas i förvaltningen utan också på hur den ska generera nytta till 

organisationen. För att få fastighetsförvaltare att integrera BIM mer är det lämpligt att utvärdera 

vilka effektmål organisationen har, liknande den tabell som redovisas i Figur 5. Detta är ett 

relativt simpelt sätt att skapa sig en bild över vilken information från en BIM-modell som senare 

kan vara relevant för förvaltningen.  

 

Utifrån denna studies resultat och teori samt vad som tidigare diskuterats angående vikten av 

hållbar information, informationen i rumsobjekt, önskan om fabrikat på objekten, effektiv 

rapportering vid ändringar/åtgärder och visualisering av byggnadens tekniska delar med mera, 

föreslår författaren detta som en arbetsprocess för förvaltningsorganisationerna:  
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• Tidigt utreda vilka behov den tekniska förvaltningen har för att få nytta av en anpassad 

BIM-modell. Detta görs initialt internt inom organisationen och sedan tillsammans med 

exempelvis arkitekt.  

 

• Utifrån behoven tidigt sätta de krav som krävs för att modellen ska kunna användas i 

förvaltningen. Med fördel ska dessa krav finnas med i CAD/BIM-manualen för 

organisationen. Detta steget är viktigt då detta kommer att utforma den modell som 

förvaltningen får vid en slutleverans.  

 

• I projektering och även vid tidiga skeden i byggprocessen ska testleveranser göras 

kontinuerligt med BIM-modellen för att vid en slutleverans få en så korrekt modell som 

möjligt och minimera att fel uppstår. Idag är det vanligt att utföra kollisionskontroller 

mellan projektörernas BIM-modeller och en BIM-samordnare kan då samtidigt testa 

dessa mot förvaltningssystemet.  

 

• BIM-modellerna måste innehålla information som kan förädlas över tid och detta görs 

effektivast om informationen är lagrad i öppna filformat som IFC.  

 

• För att undvika att all information lagras direkt i modellen med risk att det blir rörigt i 

denna är det förslagsvis smart att skapa en informationsdatabas. Alla intervjuade 

organisationer inom den tekniska förvaltningen är anslutna till PTS som styr de olika 

projektens rumsfunktionsprogram och kravställningar regionen sätter på byggnadens 

utrymmen. Informationen om krav på utrymmen och objekt finns alltså redan och kan då 

med hjälp av en sammanslagen informationsdatabas kopplas direkt till BIM-modellen. 

Vid relationshandling kan då rätt fabrikat och information finnas med i 

informationsdatabasen som är kopplad mot rätt objekt i modellen.  

 

• Felanmälningar ska vara lätta att göra och pedagogiskt för brukarna av lokalerna, så att 

dessa blir tydliga för de servicetekniker som ska åtgärda felet. Dessa felanmälningar ska 

vara kopplade mot BIM-modellen och redovisa exakt vart felet föreligger. Visuella 

gränssnitt i både 2D och 3D är att föredra då detta ökar förståelsen hos gemene man då 

alla inte kan läsa ritningar.  

 

Det finns oändligt mycket information om BIM som ett arbetsmedel och dess potential. 

Personerna som intervjuats vet också om att implementationen av nya tekniker och arbetssätt 

kräver mycket tid och engagemang, vilket även en implementering av BIM i förvaltningen för 

vårdbyggnader skulle innebära. Henrik Gajewska nämner att ”det är viktigt att inte bara tänka 

nya informationsmängder utan att också tänka på att hitta nya arbetssätt för hanteringen av 

informationen”. Just detta är intressant, för oavsett detaljnivån och mängden information som i 

slutändan finns i BIM-modellerna så måste informationen synas och finnas tillgänglig för att 

vara till någon nytta. Det ska finnas användarvänliga sätt att komma åt informationen.  
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I avsnitt 5.3 och från redovisad teori är det tydligt att metodiken och arbetssättet att hantera 

information fram och tillbaka från BIM-modellerna är en viktig fråga. Hur ska 

fastighetsförvaltarna och serviceteknikerna rapportera tillbaka en gjord förändring i 

verkligheten? Henrik Gajewska nämner i sin intervju vikten av att uppdatera informationen i 

realtid när ändringar görs, kanske via en smartphone/surfplatta. Detta för att säkerställa att den 

information som finns i modellen och FM-systemet hålls uppdaterad och inte glöms bort. SKL:s 

rapport (2017), s. 37, styrker de påståenden som intervjurepresentanterna påvisar, att modellen 

kontinuerligt måste uppdateras med verklighetens nya information, och helst i realtid. Det är då 

viktigt i förvaltningsorganisationerna att inte låsa sig fast vid diverse programvaror och 

arbetssätt.  

Teorin i avsnitt 3.2 Öppna filformat, standarder och hållbar information visar tydligt att 

användningen av neutrala filformat är en central del i informationsflödet mellan projektörer 

eftersom det oftast används olika program och filformat för att skapa BIM-modellerna. Idag 

sätter vissa organisationer specifika krav på filformat vid slutleverans till förvaltningen och det 

bidrar till minskad konkurrens inom branschen och begränsar den egna organisationen. Ett 

neutralt format som alla kan komma åt bidrar till en mer hållbar information (SKL, 2017; 

Ekholm et al., 2013). IFC är det absolut vanligaste öppna filformatet, följer internationell 

standard och är därför ett logiskt val för användning i FM-systemen.  

Förändringar inom stora organisationer som detta ämne handlar om (implementering av BIM i 

förvaltningen hos vårdbyggnader) sker ofta under långa processer och utredningar. Innan ett helt 

nytt sätt att arbeta införs på arbetsplatserna underlättar det om det finns referenser som visar på 

att det fungerar och skapar ett värde för organisationen. Det är lättare att inom mindre, privata 

företag/organisationer bestämma sig för att göra ändringar internt än vad det är för stora 

förvaltningsorganisationer inom landstinget som styrs av politikerbeslut.  

Under arbetets gång, och speciellt under de intervjuer som gjordes med Jan-Mikael Kristiansson 

och Kristoffer Jeppsson, var det svårt att hålla sig till bara vårdbyggnader då deras erfarenheter 

är för alla typer av byggnader. Samma gäller för intervjuerna med de personerna på 

fastighetssidan. Deras krav och arbetssätt varierar inte särskilt beroende på typ av byggnad, dock 

är majoriteten av deras fastigheter vårdbyggnader. Valet att avgränsa till bara vårdbyggnader 

gjordes då författarens intresse för komplexa och viktiga byggnader var avgörande. Författaren 

till detta arbete har också under cirka 2,5 års tid jobbat med just vårdbyggnader hos Liljewall 

arkitekter.  

Författarens personliga åsikt om hur arbetet för att ta steget mot att implementera BIM i 

förvaltningen måste fortsätta, är att låta professionella konsulter komma med förslag. Det finns 

otroligt skickliga personer inom branschen och området som arbetar med detta varje dag. Det 

kan vara svårt att som en fastighetsorganisation själva ta strategiska beslut utan att ha något att 

förhålla sig mot. Det finns hjälp att få och det finns metoder för att börja använda BIM i 

förvaltningen.  
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7. SLUTSATSER OCH FORTSATT STUDIE 
I detta kapitel framförs gjorda slutsatser genom svar på forskningsfrågorna, studiens 

begränsningar och rekommendation för fortsatta studier.  

 

7.1 Svar på forskningsfrågor 

 

1. Hur används BIM idag i förvaltningen? 

BIM används till en viss grad, information kopplas till ritningar i förvaltningssystemet och den 

informationen hämtas oftast direkt från BIM-modellen (om den finns), från tekniska 

beskrivningar eller egen hämtad information. Själva BIM-modellen används inte i det dagliga 

arbetet hos någon intervjuad organisation, varken originalfilerna eller en IFC. Största 

anledningen till detta är att förvaltningssystemet som används inte stödjer detta utan i det dagliga 

arbetet används istället 2D relationsritningar i PDF. 

Figur 7 visar hur det i stort sett går till när förvaltningen får sitt underlag och hur de använder sig 

av detta.  

 

 

2. Hur kan BIM-modellen hantera fastighetsinformation? 

Ansvariga för den tekniska förvaltningen har idag inget arbetssätt för att beskriva vilken 

information som de behöver i förvaltningen utan förklarar det mer som ”ge oss så mycket som 

möjligt så får vi själva rensa bort det vi inte vill ha”. Samtliga respondenter är dock överens om 

att informationen hos rumsobjekt är viktigast; rumsnummer, rumsnamn, 

rumshöjd/undertakshöjd, rumsvolym, nettoarea, bruksarea, bruttoarea, hyresgäst, städfrekvens 

och golvmaterial. 

För att BIM-modellen ska vara användbar i förvaltningen krävs att modellen är anpassad mot det 

valda förvaltningssystemet, exempelvis är det viktigt att från början sätta GUID:s (se avsnitt 

3.1.2 Objekt och 3.3.2 Förvaltningssystem) om förvaltaren väljer att använda sig av BIMeye. 

 

BYGGHANDLING 

ARKITEKTMODELL (BIM) 

RELATIONSHANDLING 

ARKITEKTMODELL (BIM) 
FÖRVALTNINGSSYSTEM 

2D-RITNINGAR (PDF). 

LÄGGER IN INFORMATION MANUELLT. EJ ANPASSAD MED 

INFORMATION TILL 

FÖRVALTNINGEN. 

Figur 7. Hur BIM idag används från bygghandling till förvaltningen. 
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3. Hur vill beställaren kunna använda BIM-modellen, med avseende på förvaltning 

i framtiden? 

Viktigast är att hitta ett oavbrutet informationsflöde mellan BIM-modellen/FM-systemet och 

verkligheten med lättanvända tekniker som ger tillgång till informationen. Informationen måste 

kunna kvalitetssäkras och kunna lita på eftersom hela idén med BIM-stödet är att 

serviceteknikerna ska spara tid genom att inte behöva ta sig ut på plats för att undersöka ett 

problem/fel. Figur 8 nedan presenterar en visuell översikt över hur processen kring användandet 

av BIM-modellen i förvaltningen önskas fungera.  

 

  

BYGGHANDLING 

ARKITEKTMODELL (BIM) 

RELATIONSHANDLING 

ARKITEKTMODELL (BIM) 
ARKIVERING 

FÖRVALTNINGSSYSTEM SOM STÖDJER 

HANTERING AV BIM-MODELLER (IFC) 

OCH 2D-RITNINGAR MED EN 

INFORMATIONSDATABAS SOM ÄR 

DIREKT KOPPLAD TILL MODELLEN. 

ANPASSAD MED 

INFORMATION TILL 

FÖRVALTNINGEN. 

FÖRVALTNINGSSYSTEM FÖRVALTNINGSMODELL (BIM) 

RELATIONSHANDLINGAR OCH 

MODELLER ARKIVERAS.  

 

SYNKRONISERING MELLAN 

INFORMATIONSDATABAS OCH 

BIM-MODELLEN I REALTID.  
 

Figur 8. Flödesschema över önskad process från bygghandling och relationen mellan BIM-modell och förvaltningssystem. 
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7.2 Studiens begränsningar 
Studiens avgränsning är på förvaltningen av vårdbyggnader vilket har lett till färre 

intervjurespondenter som kan svara för detta än om respondenter för byggnader i allmänhet hade 

valts. För att få ett mer omfattande resultat och för att kunna dra generella slutsatser för hela 

Sveriges förvaltning av vårdbyggnader behöver fler intervjuer och en mer omfattande 

dokumentanalys utföras.   

 

7.3 Fortsatta studier 
Studien har fokuserat på stora svenska förvaltande organisationer inom vårdsektorn. I fortsatta 

studier är det även lämpligt att titta vidare på hur övriga länder arbetar med dessa frågor, 

specifikt länder i Norden/Europa. 

Ytterligare steg för att utveckla BIM i förvaltningen kan tas genom att fokusera mer på de 

tekniska delarna. Det som är intressant att arbeta vidare med är hanteringen av 

informationsutbytet mellan BIM-modellen, förvaltningssystemen och verkligheten. Hur det 

teoretiskt och praktiskt kan gå till när ändringar och åtgärder görs i verkligheten som måste 

rapporteras tillbaka till systemet med ny information. Eventuellt kan pilotprojekt utföras hos en 

förvaltningsorganisation som är intresserade av att använda sig utav förvaltningssystem som 

stödjer BIM. Att hjälpa förvaltningen hitta ett bra arbetssätt och nyttor med användandet av BIM 

kommer troligen generera att större och snabbare steg tas mot implementationen av BIM i 

förvaltningsorganisationen. Detta kan ske i samråd eller tillsammans med ett arkitektkontor för 

att få professionell hjälp angående utformningen av BIM-modellen.  

I avsnitt 3.3.1 BIM i förvaltningen tas Internet of Things-enheter, eller smarta hem-enheter, upp. 

IoT är ytterligare en källa med (levande) information och med potentialen att kunna 

synkroniseras direkt mot BIM-modellen. Samhället går mer åt att anpassa enheter och system för 

att finnas tillgängliga digitalt över internet med realtidsdata. Med en BIM-modell över 

byggnaden skulle då, potentiellt, allt finnas på ett och samma ställe. Här finns intressanta 

utgångspunkter att forska vidare inom, BIM tillsammans med IoT-enheter.   



 

   53 

 

8. REFERENSER 
Aaeron. (2018). Fastighetssystem – gemensamt. Aaeron Sverige AB.  

https://www.aareon.se/Fastighetssystem/Gemensamt.142482.html (Hämtad 2018-05-05)  

Addnode. (2012). Locums BIM-satsning visualiseras med HyperDoc från Cad-Q 

[Pressmeddelande]. Addnode Group.  

http://www.addnodegroup.com/huvudmeny/nyheter-och-press/undersidor/addnode-group-i-

media/kategorier/2012/locums-bim-satsning-visualiseras-med-hyperdoc-fran-cad-q (Hämtad 

2018-03-12) 

Autodesk. (2018). BIM: Byggnadsinformationsmodeller. Vad är BIM? Autodesk Inc.  

https://www.autodesk.se/solutions/building-information-modeling/overview (Hämtad 2018-06-

17) 

Bilal, M., Oyedele, L.O., Qadir, J., Munir, K., Ajayi, S.O., Akinade, O.O., Owolabi, H.A., Alaka, 

H.A. & Pasha, M. (2016). Big Data in the construction industry: A review of present status, 

opportunities, and future trends. doi: 10.1016/j.aei.2016.07.001 

BIM Alliance. (2018a). Om oss – Verksamhet. BIM Alliance 

http://www.bimalliance.se/om-oss/verksamhet/ (Hämtad 2018-06-09) 

BIM Alliance. (2018b). Vad är BIM? BIM Alliance 

http://www.bimalliance.se/vad-aer-bim/ (Hämtad 2018-01-25)  

BIM Alliance. (2018c). Strategi för BIM i förvaltning och projekt, utgåva 2018. 

http://www.bimalliance.se/utveckling-av-bim/initiativ-i-sektorn/bim-i-staten/ (Hämtad 2018-05-

29) 

BIM Alliance. (2018d). Fi2xml. BIM Alliance 

http://www.bimalliance.se/verktyg-och-stoed/standarder/datamodell/fi2xml/ (Hämtad 2018-01-

25) 

BIM Alliance. (2018e). BIP – standardbeteckningar. BIM Alliance 

http://www.bimalliance.se/utveckling-av-bim/projekt-inom-bim-alliance/bip-

standardbeteckningar/ (Hämtad 2018-04-27) 

BIMeye. (2018). The BIMeye Concept – BIMeye is Building Information Management. 

BIMeye. https://www.bimeye.com/concept/ (Hämtad 2018-05-20) 

BIMobject. (2018). BIMobject släpper nytt öppet filformat som lösning av branschproblem. The 

BIMobject Press room. https://bimobject.com/sv/press/post/bimobject-to-release-new-open-file-

format-solving-industry-wide-problem (Hämtad 2016-06-09) 

https://www.aareon.se/Fastighetssystem/Gemensamt.142482.html
http://www.addnodegroup.com/huvudmeny/nyheter-och-press/undersidor/addnode-group-i-media/kategorier/2012/locums-bim-satsning-visualiseras-med-hyperdoc-fran-cad-q
http://www.addnodegroup.com/huvudmeny/nyheter-och-press/undersidor/addnode-group-i-media/kategorier/2012/locums-bim-satsning-visualiseras-med-hyperdoc-fran-cad-q
https://www.autodesk.se/solutions/building-information-modeling/overview
http://www.bimalliance.se/om-oss/verksamhet/
http://www.bimalliance.se/vad-aer-bim/
http://www.bimalliance.se/utveckling-av-bim/initiativ-i-sektorn/bim-i-staten/
http://www.bimalliance.se/verktyg-och-stoed/standarder/datamodell/fi2xml/
http://www.bimalliance.se/utveckling-av-bim/projekt-inom-bim-alliance/bip-standardbeteckningar/
http://www.bimalliance.se/utveckling-av-bim/projekt-inom-bim-alliance/bip-standardbeteckningar/
https://www.bimeye.com/concept/
https://bimobject.com/sv/press/post/bimobject-to-release-new-open-file-format-solving-industry-wide-problem
https://bimobject.com/sv/press/post/bimobject-to-release-new-open-file-format-solving-industry-wide-problem


 

   54 

 

BIM Toolbox. (2018). What is a GUID and why is it a core component of a model? BIM 

Toolbox.  

http://bimtoolbox.org/model-requirements/what-is-a-guid/ (Hämtad 2018-06-28) 

BIP. (2018). Om BIP – Allmänt om BIP. BIP-koder. 

http://www.bipkoder.se/#/info (Hämtad 2018-04-27) 

Bryman, A. (2011). Samhällsvetenskapliga metoder. 2. uppl. Stockholm: Liber AB. 

Eckerberg, K., Andersson, L., Lindberg, N., Lindfors, M. (2011). Bygghandlingar 90. Del 7. 

Redovisning av anläggning, utgåva 2. SIS Förlag. ISBN: 9789171628060 

Ejvegård, R. (2009). Vetenskaplig metod. 4. uppl. Lund: Studentlitteratur AB. 

Ekholm, A., Blom, H., Eckerberg, K., Löwnertz, K., Tarandi, V. (2013). BIM- 

Standardiseringsbehov. Svensk byggtjänst. 

https://byggtjanst.se/globalassets/tjanster/bsab/projekt/130620_bim_rapport.pdf (Hämtad 2018-

06-29) 

Flodin, M. (2016) CAD-manual, version B14. Region Jönköpings Län.  

Flodin, M. 2018. Email, innehållande pdf, 26 april. 

Graphisoft. (2018). Om BIM & IFC. Graphisoft Sverige. 

http://www.graphisoft.se/om-bim--ifc (Hämtad 2018-05-29) 

Jongeling, R. (2008). BIM istället för 2D-CAD i byggprojekt - En jämförelse mellan dagens 

byggprocesser baserade på 2D-CAD och tillämpningar av BIM. Luleå: Luleå tekniska 

universitet. Forskningsrapport, ISSN 1402-1528 ; 2008:04 

Kristiansson, J-M. (2017) Graphisoft BIM-manual – Styrdokument för BIM-projekt, version 2.0. 

http://www.graphisoft.se/graphisoft-bim-manual (Hämtad 2018-02-23) 

Kronheffer, D. (Processägare, 2011; reviderad 2017) BIM – Objektsmodeller. Locum.  

https://www.locum.se/Verktygen/Styrdokument-fastigheter/Overgripande-

anvisningar/Redovisningskrav---CADBIM-regler/ (Hämtad 2018-02-11) 

Kvale, S. & Brinkmann, S. (2014). Den kvalitativa forskningsintervjun. 3. uppl. Lund: 

Studenlitteratur AB. 

L.E.B. (2018a). Om oss. L.E.B System AB 

http://leb.se/om-oss (Hämtad 2018-06-15) 

L.E.B. (2018b). Nyheter. Produktnytt – Karta och ritning. L.E.B System AB.  

http://leb.se/node/134 (Hämtad 2018-06-15) 

Liu, R., Issa, R. (2012) Automatically Updating Maintenance Information from a BIM Database. 

373-380. doi: 10.1061/9780784412343.0047. 

http://bimtoolbox.org/model-requirements/what-is-a-guid/
http://www.bipkoder.se/#/info
https://byggtjanst.se/globalassets/tjanster/bsab/projekt/130620_bim_rapport.pdf
http://www.graphisoft.se/om-bim--ifc
http://www.graphisoft.se/graphisoft-bim-manual
https://www.locum.se/Verktygen/Styrdokument-fastigheter/Overgripande-anvisningar/Redovisningskrav---CADBIM-regler/
https://www.locum.se/Verktygen/Styrdokument-fastigheter/Overgripande-anvisningar/Redovisningskrav---CADBIM-regler/
http://leb.se/om-oss
http://leb.se/node/134


 

   55 

 

Mills, F. (2016). What is 4D BIM? The B1M. https://www.theb1m.com/video/what-is-4d-bim 

(Hämtad 2018-06-10)  

Möller, M. (Dokumentägare, 2018) CAD - CAD-kravspecifikation, version 3.0. Västfastigheter. 

Gajewska, H. 2018. Email, innehållande pdf, 27april.  

Patel, R. & Davidson, B. (2011). Forskningsmetodikens grunder: att planera, genomföra och 

rapportera en undersökning. 4. uppl. Lund: Studentlitteratur AB.  

Pourzolfaghar, Z., McDonnell, P., & Helfert, M. (2017). Barriers to benefit from integration of 

building information with live data from IOT devices during the facility management phase. 

http://doras.dcu.ie/22126/1/Barriers_to_Benefit_from_Integration-14-Sep-17.pdf (Hämtad 2018-

03-20) 

Reddy, K. P. (2012). BIM for Building Owners and Developers – Making a Business Case for 

Using BIM on Projects. New Jersey: John Wiley & Sons Inc.  

SFS 2018:417. Fastighetstaxeringslag. Stockholm: Finansdepartementet S1. 

SISAB. (2017) Projekteringsanvisning BIM – För projektörer och entreprenörer, utgåva 9.  

https://sisab.se/sv/vara-fastigheter/stod-i-byggprojekt/projekteringsanvisningar/ (Hämtad 2018-

04-12) 

SKL. (2017). BIM – digitalisering av byggnadsinformation. Sveriges Kommuner och Landsting. 

http://webbutik.skl.se/sv/artiklar/bim-digitalisering-av-byggnadsinformation.html (Hämtad 2017-

11-10)  

Smart Built. (2017). CoClass – Nya generationen BSAB. Klassifikation och tillämpning 

[Rapport]. Smart Built Environment. 

http://www.smartbuilt.se/library/2251/slutrapport_bsab20.pdf (Hämtad 2018-06-28) 

SS-EN 15221–1:2006. Facility Management - Del 1: Termer och definitioner. Stockholm: SIS. 

SS-EN 16739:2016. Industry Foundation Classes (IFC) för datautbyte i byggande och 

förvaltning. Stockholm: SIS. 

Svensk byggtjänst. (2013). Slutrapport Fokus I – BIM med BSAB. Svensk byggtjänst.  

https://byggtjanst.se/globalassets/aktuellt/fokus-i/slutrapport-fokus-i-bim-med-bsab.pdf (Hämtad 

2018-05-13) 

Svensk byggtjänst. (2014). Bristande kommunikation i byggprocessen kostar 32 miljarder per år. 

Svensk byggtjänst. https://byggtjanst.se/aktuellt/effektiva-byggaffarer/bristande-kommunikation-

i-byggprocessen-kostar-32-miljarder-per-ar/ (Hämtad 2018-06-10) 

Svensk byggtjänst. (2016). CoClass. Svensk byggtjänst. 

https://byggtjanst.se/tjanster/coclass/ (Hämtad 2018-02-01) 

https://www.theb1m.com/video/what-is-4d-bim
http://doras.dcu.ie/22126/1/Barriers_to_Benefit_from_Integration-14-Sep-17.pdf
https://sisab.se/sv/vara-fastigheter/stod-i-byggprojekt/projekteringsanvisningar/
http://webbutik.skl.se/sv/artiklar/bim-digitalisering-av-byggnadsinformation.html
http://www.smartbuilt.se/library/2251/slutrapport_bsab20.pdf
https://byggtjanst.se/globalassets/aktuellt/fokus-i/slutrapport-fokus-i-bim-med-bsab.pdf
https://byggtjanst.se/aktuellt/effektiva-byggaffarer/bristande-kommunikation-i-byggprocessen-kostar-32-miljarder-per-ar/
https://byggtjanst.se/aktuellt/effektiva-byggaffarer/bristande-kommunikation-i-byggprocessen-kostar-32-miljarder-per-ar/
https://byggtjanst.se/tjanster/coclass/


 

   56 

 

Symetri. (2018). Fastighetsförvaltning. Symetri Addnode Group.  

https://www.symetri.se/produkter-och-loesningar/fastighetsfoervaltning/ (Hämtad 2018-04-10)  

Symetri Efficient Facility. (2018). Grafiskt verksamhetsstöd. Symetri Efficient Facility. 

https://symetriefficientfacility.se/totalerbjudande/grafiskt-stoed/ (Hämtad 2018-04-10) 

The B1M. (2015) What is 5D BIM? The B1M. https://www.theb1m.com/video/what-is-5d-bim 

(Hämtad 2018-06-10) 

Vestesson, A. (2017a). KRR 031 BIM-manual. Region Kronoberg. 

https://www.ptsforum.se/kronoberg/riktlinjer/ (Hämtad 2018-02-23, inloggning krävs) 

Vestesson, A. (2017b). KRR 032 BIM Leveransspecifikation. Region Kronoberg. 

https://www.ptsforum.se/kronoberg/riktlinjer/ (Hämtad 2018-02-23, inloggning krävs) 

Vestesson, A. (2017c). KRR 033 BIM-manual projektspecifik. Region Kronoberg. 

https://www.ptsforum.se/kronoberg/riktlinjer/ (Hämtad 2018-02-23, inloggning krävs) 

YouBIM. (2018). Implementation. YouBIM. 

http://www.youbim.com/service/implementation/ (Hämtad 2018-05-20) 

 

  

https://www.symetri.se/produkter-och-loesningar/fastighetsfoervaltning/
https://symetriefficientfacility.se/totalerbjudande/grafiskt-stoed/
https://www.theb1m.com/video/what-is-5d-bim
https://www.ptsforum.se/kronoberg/riktlinjer/
https://www.ptsforum.se/kronoberg/riktlinjer/
https://www.ptsforum.se/kronoberg/riktlinjer/
http://www.youbim.com/service/implementation/


 

   57 

 

BILAGOR 
 

Bilaga 1. Förkortningar 
 

FÖRKORTNING FÖRKLARING  

2D tvådimensionell 

3D tredimensionell 

4D 3D-modell med tidschema 

5D 3D-modell med tidschema och kostnad 

AR Augmented reality 

BAM BIMobject assembly macro 

BBR Boverkets byggregler 

BIM Building information modeling 

BIP Building information properties 

BSAB Byggandets Samordning AB 

CAD Computer-aided design 

DWG Autocad standard filformat 

FI2XML Svensk standard filformat för fastighetsinformation 

FM Facility management 

IFC Industry foundation classes 

IOT Internet of things 

GUID Globally unique identifier 

PDF Portable document format 

PLA Archicad arkiveringsfilformat 

PLN Archicad projektfilformat 

RVT Revit filformat 

SISAB Skolfastigheter i Stockholm AB 

VR Virtual reality 

VVS Värme, ventilation och sanitet 

XML Extensible markup language  

ÄTA Ändringar, tillägg och avgående 
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Bilaga 2. Intervjufrågor till representanter inom CAD/BIM för 

fastighetsdokumentation 
Frågorna nedan ställdes till Henrik Gajewska (Västfastigheter), Anton Vestesson (Region 

Kronoberg) och Martin Flodin (Region Jönköpings Län).  

Vet du vad CAD, BIM och Relationsmodell innebär? 

Här förklarar NI hur/om ni arbetar med BIM idag. 

 

Använder ni en BIM-modell idag för förvaltningen av era vårdbyggnader? 

Om ja;  

*Från vilket skede kommer modellen? (Projekteringen, Relationsmodell…)  

Om Relationsmodell; är modellen anpassad för förvaltning eller en omstämplad 

bygghandling? 

*På vilket sätt får ni ut information ur modellen som ni behöver? (Förvaltningsanpassade 

mjukvaror eller andra?) 

*Vem ser till att modellen uppdateras när ändringar sker i byggnaden? 

*Vilken information från modellen ser ni som mest användbar idag? 

*Anser ni att ni ställer tillräckligt höga krav för att BIM-modellen ska vara användbar i 

förvaltningen? 

Om nej; 

 *Används CAD-modeller (2D)?  

 *Vad är anledningen till att ni inte använder BIM i förvaltningen? 

 

Finns en så kallad BIM-manual (liknande CAD-manual) upprättad inom er organisation idag? 

Om ja;  

*Sätter ni idag krav på att en relationsmodell BIM ska uppföras? 

 *Vad ställer ni för krav på slutleverans av BIM-modell (originalformat/IFC etc.)? 

 

Ingår ni i samarbetet med PTS (Program för Teknisk Standard)? 

Om nej;  

 *Använder ni er av någon annan databas? 

 

Separerar ni idag kraven på BIM-modellen för Arkivering och BIM-modellen för Förvaltning? 

 

Vilken information i en BIM-modell ser ni som viktigast med fokus på vårdbyggnader? 

 

Använder ni idag ett system som hanterar underhåll och service? 

 Exempel: När vaktmästaren är ute och utför en arbetsorder, hur rapportera h*n tillbaka att  

uppgiften är utförd? 

 

Hur tas strategiska beslut om BIM/digital förvaltning och vem hjälper er med detta? 

 

 

BIM GENERELLT 

BIM IDAG 
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Här förklarar NI er framtidsvision för användandet av BIM i förvaltningen. 

 

 

Vilken information i en BIM-modell ser ni som viktigast med fokus på fastighetsförvaltning? 

 Och vilken information skulle ni vilja ha framöver? 

 

Ser ni ett värde i att modellera upp en BIM-modell för befintliga byggnader där bara ritningar/2D-

underlag finns? 

 

Vilka dagliga rutiner skulle kunna effektiviseras genom en komplett Relationsmodell BIM? 

Med komplett menas en modell där detaljnivån är hög och informationen i byggdelar och objekt 

överensstämmer helt med verkligheten. 

 

Vilken detaljnivå på informationen i byggnadselementen/objekten sätter ni idag och vilken nivå 

önskar ni framtiden? 

 

Pågår någon form av arbete där ni tittar på nya mjukvaror för hantering av arkivering och 

förvaltning som är mer anpassade för BIM-baserad projektering? 

Om ja; 

 *Vilka tidsramar? 

  

BIM I FRAMTIDEN 
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Bilaga 3. Intervjufrågor till BIM-expert 
Frågorna nedan ställdes till Jan-Mikael Kristiansson (Informationsbyggarna AB). 

 
Utför ni arbete som är direkt relaterat till BIM relationsmodeller/förvaltningsmodeller? 

Om ja;  

 *Vilka är era kunder? 

 *Hur ser ett typiskt jobb ut där ni ska ta fram en sådan modell? 

 *Hur vet ni vilket typ av information som ska in i modellen? Finns direkta krav från beställare? 

 *I vilket skede, i byggprocessen, kommer ni in? 

 *Vilka är era största svårigheter när modellen ska tas fram? 

 *Hur ser slutleveransen ut för en förvaltningsmodell? (Filformat osv.) 

*På vilket sätt, anser ni, är det bästa att hantera informationen i modellen? (direkt i modellen eller 

separat databas) 

 

Har ni arbetat med att ta fram BIM relationsmodeller/förvaltningsmodeller för vårdbyggnader? 

Om ja;  

 *Hur skiljer sig de krav beställaren ställer då jämfört med vid övriga typer av byggnader? 

 

Vilken information i en BIM-modell ser ni som viktigast med fokus på fastighetsförvaltning? 

 

Här förklarar NI er framtidsvision för användandet av BIM i förvaltningen. 

 

Vilka dagliga rutiner, tror NI, skulle kunna effektiviseras genom en komplett Relationsmodell 

BIM? 

Med komplett menas en modell där detaljnivån är hög och informationen i byggdelar och objekt 

överensstämmer helt med verkligheten. 

 

Vilken information i modellen tror ni kommer vara användbar i framtiden, som inte finns med 

idag? 

  

BIM I FRAMTIDEN 

BIM IDAG 
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Bilaga 4. Intervjufrågor till BIM-specialist 
Frågorna nedan ställdes till Kristoffer Jeppsson (Graphisoft Sverige). 

 

Känner du till i vilken utsträckning BIM används i förvaltningen idag?  

 

Finns det idag mjukvaror för förvaltningssystem som Graphisoft samarbetar med? 

 Exempelvis: Landlord, FM Access, BIMeye osv. 

 

Vilka plattformar finns det, som du känner till, där förvaltningen kan driftas digitalt från 

exempelvis en IFC-modell? 

 

Hur arbetar Graphisoft med att utveckla det öppna filformatet IFC?  

 

Vad tror du om hypotesen att bygghandlingsmodellen inte passar som relationsmodell utan måste 

”rensas” och anpassas både för användningen i förvaltning och arkivering? 

 

När jag [Magnus] har intervjuat diverse CAD/BIM-ansvariga inom olika regioner så har de flesta 

nämnt att de ser ett problem med att rapportera tillbaka en ändring som gjorts i verkligheten i 

deras förvaltningssystem på ett smidigt sätt;  

Vilken metod, tror du, är bäst för att återkoppla den nya informationen till 

fastighetssystemet? 

 

Vad är nästa steg inom BIM-projektering tror du? Finns det några spännande nya idéer inom 

BIM-projektering? 

 

BIM IDAG/FRAMTIDEN 


