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Simon Johansson, Viktor Gälldin 

Sammanfattning 
 

Examensarbetet behandlar möjligheter med BIM inom fastighetsförvaltning. 

Ett troligt scenario är att antalet projekt som genomförs med 

byggnadsinformationsmodellering i projekteringsfasen (BIM-projektering) 

kommer öka i framtiden. När en komplett BIM-modell tas fram under 

projektering och används i byggfasen bör även förvaltande företag ha 

möjlighet att ta del av modellen för att påverka innehållet så att det anpassas 

även till deras behov. 

 

I arbetet presenteras ett par större förvaltningsföretagsom arbetar med att 

förvalta komplex som universitet, köpcentrum och sjukhus.Delar av det 

arbetssätt som dessa större företag har bör även kunna användas inom 

bostadsbyggandet. Därför har HSB Sydosts förvaltningsarbete analyserats. 

 

BIM är ett sätt att arbeta objektsbaserat med all information av fastigheten 

knutet till dessa objekt. BIM-modellen kan även utökas med information 

som exempelvis vad olika delar kostar och när de ska byggas in. I 

förvaltningsfasen finns också möjlighet att knyta information som 

underhållsplaner och olika areaberäkningar till dessa BIM-modeller. Det 

finns särskilt två organisationer i Sverige som arbetar med att utveckla BIM 

för branschen, OpenBIM och FFi. Dessa organisationer har bland annat 

utvecklat standarder för arbetet med BIM. 

 

Idag används BIM flitigt i tidiga skeden av byggprocessen för att underlätta 

kommunikationen mellan olika inblandade parter. I projekteringsskedet 

byggs virtuella modeller som sedan kan användas under byggskedet.Hittills 

finns inte mycket arbete med BIM i senare delar av byggprocessen och 

förvaltning av byggnader. I det föreliggande arbetet presenteras intervjuer 

med aktörer som arbetar med dessa senare skeden.Den viktigaste slutsatsen 

av dessa intervjuer är att om BIM ska användas inom förvaltning av bostäder 

kommer det att krävas förändringar av hur mjukvaran är utformad, men 

också utbildning av de förvaltare som sköter den dagliga förvaltningen. 
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Summary 
 

The diploma work deals with possibilities of BIM in facility management. A 

likely scenario is that the number of projects implemented with building 

information modeling (BIM) in the project phase will increase in the 

future. When a complete BIM model are developed during the project phase 

and used in the construction phase, should also facility management 

companies have the opportunity to take part of the model to influence the 

content so it also adapts to their needs. 

 

This work presents a couple of larger facility management companies that 

focuses on managing complex as universities, shopping centers and 

hospitals. Parts of the integrated approach of these larger companies should 

also be used in residential construction. Therefore, HSB Sydost facility 

management is analyzed. 

 

BIM is a way of working, object-based with all the information of the 

property associated with these objects. A BIM-model can also be extended 

with information of what parts will cost and when they should be 

built. In the facility management phase it is also possible to link 

information such as maintenance plans, and various area 

calculations to these BIM-models. There are two particular organizations in 

Sweden working with the development of BIM in the industry, 

OpenBIM and FFi. These organizations have developed standards for 

working with BIM. 

 

Today BIM is frequently used in the early stages of the construction 

process in order to ease communication between the various parties 

involved. In the projecting phase a virtual model is built, that can be 

used during the construction phase. Today BIM is not frequently used in the 

later stages of the construction process and the facility management. The 

diploma work presents interviews with actors involved in these later 

stages. The main conclusion of these interviews isthat if BIM should be 

used in facility management it will require changes in how the software is 

designed, but also education for the people who works with the 

daily management. 
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Simon Johansson, Viktor Gälldin 

Abstract 
 

Examensarbetet är en studie om möjligheter med 

Byggnadsinformationsmodellering (BIM) inom fastighetsförvaltning. Olika 

fastighetsförvaltare och mjukvarutillverkare presenteras och ger sin syn på 

BIM. Begreppet BIM förklaras och dessutom ges några exempel på hur 

mjukvaror hanterar BIM-modeller. Viktiga slutsatser från arbetet är att 

mjukvarorna behöver förändras och anpassas till de olika kategorier av 

förvaltare som är aktuella, det kommer också krävas utbildning och 

information till dessa. Anledningen till det är att kunskapen om BIM idag är 

låg bland de flesta förvaltare. 

Nyckelord: BIM, Förvaltning, 3D, Byggprocess, Fi2, IFC 

 

 

  



  
 

 
 

IV 

Simon Johansson, Viktor Gälldin 

Förord 

Examensarbetet är den sista delen i vår utbildning till byggnadsingenjörer 

vid Linnéuniversitetet i Växjö. 

Idén till studien uppkom i samband med en föreläsning om BIM. I 

föreläsningen berättades om hur BIM har börjat användas under 

projekteringsfasen och byggfasen, men mycket mer begränsat i förvaltning 

av fastigheter. Föreläsningen gjorde oss intresserade av BIM och frågan om 

varför detinte användes inom förvaltning. Därifrån frågades olika 

förvaltningsföretag i Växjö om de var intresserade av studien. HSB var 

intresserade och har ställt upp med handledning under studiens gång.  

Vi vill tacka HSB Sydost, speciellt Sofie Flodin som har varit vår 

handledare under examensarbetet och hjälpt oss med information och 

kontakter.  

Vi vill även tacka vår handledare på universitetet Johan Vessby som har 

väglett oss genom examensarbetet. 

Ett stort tack riktas till alla som har ställt upp på intervjuer och hjälpt oss 

med olika delar av arbetet. 

 
 

 

Växjö, juni 2012 

 

Simon Johansson och Viktor Gälldin
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Begreppsförklaring 
 

 

 

2D  Två dimensioner, x och y led 

 

3D  Tre dimensioner, x, y och z led 

 

4D  3D-modell med integrerad tidplan 

 

5D  3D-modell med integrerad tidplan och kostnader 

 

AEC Architect, Engineering and Construction.(Arkitektur, 

Teknik och Konstruktion) 

 

AutoCAD LT Programvara för 2D-ritningar 

 

BIM Byggnadsinformationsmodell (eng. Building 

information modeling) 

 

CAD Computer aided design, digitalt skapande av design 

och tekniska ritningar 

 

Gantt-schema Grafisk illustration över arbetsflöde i en process

  

 

Leanproduction Eliminera faktorer som inte ger medvärde till kunden, 

tillverka produkter så resurssnålt som möjligt. 

 

PLM  Product Lifecycle Management, se en produkts hela 

livscykel och minska felen och öka effektiviteten. 

 

Plottfiler  Utskriftsfil, lagrad data som skickas till en skrivare 

 

Raster-baserad Bilder uppbyggda av rader med bildpunkter. 

 

Virtuell Datasimulerad 

 

Workflows Arbetsflöden 

 

Xml eXtensibleMarkupLanguage, universellt filformat 

 

ÄTA  Ändrings- och tilläggsarbeten 
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1. Introduktion 
 

I detta kapitel presenteras bakgrunden till rapporten liksomsyften och målen 

med den. 

 

1.1 Bakgrund 
 

Inom byggbranschen finns förväntningar på att antalet projekt som 

projekteras med Building Information Modeling (BIM)kommer öka i 

framtiden(Åkerlund, 2011). Då en komplett BIM-modell tas fram under 

projektering av objektet som ska byggas, en modell som används under 

byggfasen, bör även förvaltande företag ha möjlighet att ta del av modellen 

och påverka vilken information som läggs in i den. För förvaltande företag 

finns möjlighet till stora vinster genom att lättare få tillgång till information, 

något som skulle vara möjligt om arbetet bedrevs på ett sådant sätt 

(Lindström och Jongeling, 2011). 

I rapporten BIM istället för 2D-CAD i byggprojekt kommenterar Jongeling 

(2008) situationen för de förvaltande företagen på följande sätt: 
 

I dagsläget är informationshanteringen vid areahantering, drift och underhåll i många fall 

baserad på hantering av 2D-ritningar. Vid överlämnandet av huset omvandlas 

ritningsunderlaget ofta till raster-baserade ritningsfiler, som kopplas till förvaltarens 

affärssystem. Många förvaltningssystem är inte objektorienterade och representerar 

informationen med hjälp av raster- och plottfiler. Strukturen och innehåll(sic) av dessa 

teknikområdesspecifika filer är liten och de olika filerna måste samordnas av användaren 

för att skapa en komplettbild av huset(Jongeling 2008). 

 

Innebörden av det Jongeling skriver i sin rapport är att det blir mycket 

pappershantering inom förvaltning av bostäder idag. Detta bekräftas av 

Estman och Teicholz (2008) och av East (2007) som också pekar på problem 

som ofta uppstår på grund av den stora mängden papper. Problemen kan 

vara förseningar, förlorad information, oplanerade krockar på 

byggarbetsplatsen och eventuella juridiska tvister mellan olika parter. Ett av 

de största problemen med pappersbaserad kommunikation under 

projekteringsskedet är att ansenlig tid och kostnader krävs för att få fram 

kritiska uppgifter. Som exempel har företaget Murray & Associates i 

Quebec, Kanada, i en undersökning tagit fram statistik som berör projekt 

över $10M. I statistiken visar de på hur många personer och hur mycket 

information som genomströmmar varje projekt. I rapporten Project 

Management for Construction (2003) visar de att det i snitt är 420 

deltagande företag, 850 individer, 50 olika typer av dokument och 56000 

sidor dokument per projekt (Hendrickson 2003). 

 

På senare tid har det väckts tankar bland flera förvaltningsföretag att det 

skulle vara möjligt att spara pengar och tid genom att ha tillgång till 

information och data samlat i digital form, se Åkerlund(2011). I sådana 

syften är BIM ett utmärkt verktyg då all information är samlad på samma 

plats. I Amerika insågs detta på 1990-talet då flera olika aktörer inom 
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byggsektorn gick samman och bildade organisationen BuildingSMART. 

Något liknande hände i Sverige 2002 då stora förvaltningsföretag gick 

samman och bildade Föreningen för Förvaltningsinformation (FFi). FFi har 

tagit fram standarden Fi2 och filformatet Fi2xml (FFi 2012). Det pågår nu 

ett intensivt arbete med att anpassa mjukvaror som används med BIM så att 

förvaltande företag ska ha större nytta av dessa än vad de hittills haft. 

 

1.2 Syfte och mål 
 

Syftet med examensarbetet är att undersöka framtida möjligheter med BIM 

inom förvaltande företag i bostadsbranschen.  

 

Målet med detta examensarbete är att utreda vilka hinder som finns för 

förvaltarna av bostadsfastigheter att implementera BIM i sina system. 

Utifrån kännedom om dessa hinder kan de framtida 

utvecklingsmöjligheterna identifieras.  För att nå målen har ett antal frågor 

formulerats 

 

 Vilket mervärde vill förvaltarna få ut av en BIM-projektering för att 

de ska få nytta av modellen i förvaltningen av byggobjektet? 

 Varför används BIM i så liten del i förvaltning jämfört med 

projektering och i byggskedet? 

 Kommer modellen att fungera under hela byggnadens livstid med 

tanke på att mjukvarorna uppdateras varje år? 

 Vilka är de problematiska aspekterna med BIM inom förvaltning? 

 Har mindre aktörer inom förvaltning samma förutsättningar som 

större aktörer med införandet av BIM? 

 

1.3 Avgränsningar 

Examensarbetet kommer att fokusera på BIM inom förvaltning av bostäder. 

De intervjuade är större förvaltningsaktörer, vicevärdar på Hyresgästernas 

sparkasse och byggnadsförening (HSB) och personer med vana att arbeta 

med BIM dagligen. Arbetet kommer vara lokalt anknutet till Växjö. 

Juridiska och ekonomiska frågor behandlas inte i examensarbetet. 
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2. Förvaltning av fastigheter 
 

I Inledningen av kapitlet berättas allmänt om fastighetsförvaltning. Därefter 

ges information om vilka företag och organisationer som har kontaktats och 

fakta om hur de arbetar idag. Kapitlet innehåller information om 

bostadsrätter, hur förvaltningen sköts och reglerna för de boende. Den 

senare delen av kapitlet beskriver begreppet BIM, vad det står för och hur 

det används inom byggsektorn idag.  
 

2.1 Fastighetsförvaltning 
 

Sverige har tillsammans med Danmark mest lokal och fastighetsyta per 

invånare i hela världen(Högberg 2000). Från statistiska centralbyrån (SCB) 

senaste mätning av antalet bostäder i Sverige framgår det att år 2005 fanns 

2396962 lägenheter i flerbostadshus och enligt Högberg (2000) ca 

150000000m
2
 lokaler (SCA 2005). Sammantaget visar dessa fakta att det 

finns en stor marknad av fastighetsförvaltning i Sverige. 

 
2.1.1 Historia 

 

Fastighetsförvaltningen i Sverige har förändrats avsevärt under 1900-talet 

och särskilt efter andra världskrigets slut. På 30-talet och tidigare var det stor 

brist på bra bostäder för vanliga människor. Med detta som grund skapade 

politikerna de allmännyttiga bostadsbolagen, bostadsbolag som ägdes av 

kommunerna. Redan under andra världskriget började de allmännyttiga 

bostadsbolagen bygga bostäder och på 50-talet fortsatte byggandet med 

smalhusen. Denna ansträngning täckte dock inte behovet av bostäder och 

lösningen blev miljonprogrammet, genomfördes mellan1965-1975för att 

lösa den akuta bostadsbristen i Sverige. Nybyggnation av bostäder var 

kraftigt subventionerad av staten ochförvaltningen av bostäder hamnade då i 

skymundan av att bostadsbristen skulle byggas bort. Modern 

fastighetsförvaltning började i senare delen av 1900-talet, då företagen insåg 

att större fastighetsbestånd krävde en organiserad förvaltning. Utvecklingen 

gick från att den administrativa förvaltningen i första hand inkasserade hyror 

och den tekniska förvaltningen såg till att den dagliga driften fungeradetill 

att fastighetsbolagen började arbeta aktivt med att hålla kostnaderna för 

underhåll nere. Kostnaderna pressades genom att bl.a. installera 

centralvärme, mekanisk ventilation och automatiska portlås. De nya 

installationerna krävde specialister och reparatörer som tog över stor del av 

vicevärdarnas tidigare uppgifter. Specialisterna var till skillnad från 

vicevärdarna heltidsanställda och verkade inom sin specifika inriktning i fler 

fastigheter, till skillnad från vicevärdarna som skötte det mesta i en fastighet 

(Högberg 2000). 

 

I början av 90-talet hade många bostadsföretag ekonomiska problem på 

grund av att många lägenheter stod tomma. Detta ledde till att företagen fick 

söka nya lösningar på problemen med tomma lägenheter. Några exempel 
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påvanliga lösningar som togs fram var att hyra ut tomma lägenheter till 

Invandrarverket, medan andra företag valde att riva lägenheter som inte 

kunde hyras ut till rimliga hyresnivåer (Högberg 2000). 

 

De senaste decennierna har investerare börjat köpa upp fastigheter för att 

inom kort tid sälja dem vidare och göra vinst. Många av dessa företag är inte 

specialiserade på förvaltning utan lägger ut ansvaret av förvaltningen på 

underentreprenörer. Denna utveckling har lett till att företag som erbjuder 

förvaltande tjänster har ökat. Fastigheter har gått från att vara en långsiktig 

investering till att bli en kortsiktig produkt som ska vinst på kort tid (Preutz 

2011). 

 

För att de förvaltande företagen ska arbeta effektivt måste de utveckla 

effektiva affärssystem. BIM är en del av det som kan utveckla deras arbete. 

 
2.1.2 Facility Management 

 

Facility Management (FM) är en utländsk benämning som har kommit till 

Sverige och innebär fastighetsförvaltning, men med internationella stadgar. I 

Europa används en standard av FM som styrs av The EuropeanCommittee 

for Standardization (CEN). Standarden anpassas till Sverige av Swedish 

Standards Institue, tidigare benämnt som Standardiseringskommisionen I 

Sverige (SIS)(SIS 2012). Syftet med FM är att styra de resurser och tjänster 

som krävs för att effektivt sköta en fastighet och byggnad. Där resurser och 

tjänster delas upp i hårda och mjuka. Hårda tjänster innebär 

fastighetsanknutna tjänster som t.ex. fastighetsskötsel, energioptimering och 

säkerhet. Mjuka tjänster är arbetsrelaterade som t.ex. administration, 

postservice och städning (IFMA 2012), (NKS 2008).  

 

2.2 Förvaltning på HSB 
 

I detta avsnitt beskrivs hur HSB Sydost arbetar med sina bostadsrätter och 

historia om hur de bildades. 

 
2.2.1 HSB Riksförbund 

 

1923 bildades Hyresgästernas sparkasse och byggnadsförening som 

förkortades till HSB. Syftet med HSB var att förvalta medlemmarnas pengar 

till att bygga och förvalta bra och prisvärda lägenheter (HSB 2012a). 

 

HSB Riksförbund samordnar de regionala föreningarna och har ansvar för 

övergripande frågor som varumärke, gemensamma kommunikationskanaler, 

den parlamentariska verksamheten på nationell nivå och HSB styrdokument. 

HSB riksförbund ägs av de 31 regionala HSB föreningarna (HSB 2012a). 
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2.2.2 HSB Sydost 

 

HSB Sydost är en av de 31 HSB föreningarna, ägs av sina medlemmar: 

bostadsrättsföreningar, bostadsrättsinnehavare och bosparande medlemmar. 

HSB Sydost har endast byggt två stycken områden med hyresrätter som de 

förvaltar själva, de andra har köpts upp. Föreningen förvaltar ungefär 1000 

hyresrättslägenheter i Kalmar, Växjö, Karlskrona och Nybro. Där sköter 

HSB driften och förvaltning själva. För att hålla de boende uppdaterade om 

pågående verksamhet skickar HSB informationsblad varje kvartal 

(Håkansson 2012). 

 

Planeringen av underhållet på HSB hyresrätter ska till hösten 2012 göras 

med hjälp av underhållsplaner som ska tas fram av projektledare på HSB. 

Underhållsplanerna är uppbyggda med listor över vad som kräver underhåll 

eller tillsyn 30 år framåt. HSB har egna anställda som sköter det dagliga 

underhållet av byggnaderna som t.ex. gräsklippning, städning och skottning 

(Håkansson 2012). 

 

På HSB görs för närvarande befintliga ritningar om till rasterbaserade 

ritningsfiler som PDF. Detta görs i samarbete med företaget Arkitektkopia 

som också lagrar de inskannade ritningarna. Som resultat av att de flesta 

områden är uppköpta och att pappersritningar lätt försvinner vid byte av 

förvaltare har flera fastigheter bristfälliga ritningar. Vid nybyggnation tas 

nya relationshandlingar fram och då byts de gamla handlingarna ut. De nya 

handlingarna sparas digitalt som PDF (Håkansson 2012). 

 

HSB Sydosts arbete mot bostadsföreningarna skiljer sig mycket mellan olika 

föreningar, på grund av att föreningarna själva väljer vilka tjänster som 

upphandlas och vem de köper tjänsterna av. HSB Sydost erbjuder sig att ta 

hand om alla tjänster inom teknisk och administrativ förvaltning. De åtar sig 

även om- och tillbyggnationer. Vid dessa uppdrag sköter de en upphandling 

eftersom de inte har egen byggverksamhet (Håkansson 2012). 

 
2.2.3 Bostadsrätter 

 

Vid köp av bostadsrätt i en bostadsrättsförmedling köps inte lägenheten, 

utan det som köps är medlemskap i föreningen som äger alla lägenheter. 

Brukaren köper även rättigheten att för all framtid ha dispositionsrätt till sin 

lägenhet. Detta förutsätter att brukaren följer befintliga lagar och 

bostadsrättsförmedlingens stadgar (Hotpot 2012). 

 

Varje lägenhetsinnehavare har krav på sig att ta hand om underhållet av sin 

lägenhet. Underhållet som krävs av lägenheten är i princip allt utom 

yttersida av fönster, yttersida av lägenhetsdörr, el- och vattenledningar. Vid 

ombyggnation eller renovering av lägenheten krävs styrelsens godkännande 

(Hotpot 2012). 

 



  
 

6 

Simon Johansson, Viktor Gälldin 

Bostadsrättsföreningen är en ekonomisk förening som äger och ansvarar för 

hela fastigheten. Vid renovering av fastigheten är det föreningen som ska 

betala. Finns det inte pengar i föreningen till renoveringen kan avgiften från 

medlemmarna höjas för att klara av ekonomin (Hotpot 2012). 

 
2.2.3.1 Styrelse 

 

Styrelsens uppgift är att se till att föreningens ekonomi och fastigheterna 

sköts på ett tillfredsställande sätt. De ska dessutom ta beslut om praktiska 

frågor som uppkommer. Större frågor tas upp på årsstämman där alla 

medlemmar kan yttra sig. Styrelsen är förtroendevald av en valberedning 

varje år. Hur många som sitter i styrelsen varierar mellan olika 

bostadsrättsföreningar. Styrelsen har möten flera gånger per år, antalet kan 

variera från 4 till 12. De ledamöter som sitter i styrelsen är ofta lekmän, som 

vid behov erbjuds utbildningar av HSB inom efterfrågade områden. Förutom 

ledamöter ska styrelsen bestå av ordförande, vicevärd, sekreterare, HSB 

representant och en revisor (HSB 2012b). 

 

Förvaltningen sköts av vicevärden som närmast kan beskrivas som en 

modern vaktmästare och har inte rösträtt på styrelsemötena. Hur mycket 

arbete som utförs av vicevärdarna kan variera stort mellan olika föreningar, 

då olika personer har olika förutsättningar. För vicevärdens arbete betalas 

arvode ut av föreningen. Vicevärden ser till skötseln av föreningens tomt 

och fastigheter. Återkommande arbeten som gräsklippning, skottning och 

städning läggs oftast ut på entreprenad av vicevärden. Inköp av varor och 

övriga tjänster görs också av vicevärden (HSB 2012b). 

 

Vicevärden fungerar som en kontaktperson för medlemmarna i föreningen. 

En vanlig lösning är att vicevärden några gånger i månaden har öppet i sitt 

kontor och medlemmarna kan komma dit och lämna synpunkter. 

Synpunkterna sammanställs av vicevärden och förs fram på nästa 

styrelsemöte (HSB 2012b). 

 

2.3 Förvaltande företag 
 

I detta avsnitt presenteras förvaltningsföretag som arbetar med att förvalta 

större komplex som t.ex. universitet, köpcentrer och sjukhus. Företagen är 

lokalt anknutna till Växjö. Syftet är att intervjua företag som förvaltar nyare 

fastigheter där BIM är mer aktuellt än i äldre fastighetsbestånd.  

 
2.3.1 Videum 

 

Växjö kommun startade Videum 1986 som en teknikpark, ett område där 

olika typer av företag, institut och organisationer kan omvandla forskning 

och teknisk utveckling till produkter och tjänster. Genom ett förvärv köpte 

Videum upp universitetets lokaler av Akademiska hus. Videum sköter 

nybyggnation och tillbyggnation av området. Idag äger och förvaltar 



  
 

7 

Simon Johansson, Viktor Gälldin 

Videum lokalerna som Linnéuniversitetet i Växjö hyr och även Videum 

Science Park som inhyser mer än 120 hyresgäster. Videum ansvarar för 

driften och underhållet av fastigheterna. Personalen som ansvarar för drift 

och underhåll är tre driftstekniker, driftsspecialist, underhållsansvarig, 

teknisk administratör och en fastighetschef (Videum 2012). 

 

Förvaltningen av fastigheterna planeras genom en digital underhållsplan där 

information finns om när och vad som ska underhållas. I underhållsplanen 

finns möjlighet att gå in i varje enskilt rum och se underhållsbehovet. 

Videum styr nästan alla installationer digitalt. Deras styrprogram visar en 

karta där Videum kan markera allt från en hel byggnad till ett enskilt rum. 

Genom programmet kan Videum läsa av och styra belysning, ventilation, 

temperatur m.m. Styrningen av systemet sköts av en inhyrd driftsspecialist 

från Siemens. De arbetar också aktivt med driftoptimering för att sänka 

energiförbrukningen (Hjelm 2012). 

 

Ritningshanteringen sköts idag digitalt med CAD. Videum sköter själva 

mindre ändringar i ritningarna. Större ändringar görs av en extern aktör som 

arkitekt eller konsult (Hjelm 2012). 

 
2.3.2 Jones Lang LaSalle 
 

Grand Samarkand i Växjö ägs av Eurocommercial, ett holländskt börsnoterat 

företag som är specialiserat på köpcentrum. Förutom Grand Samarkand äger 

Eurocommercial nio stycken köpcentrum och gallerior i Sverige. 

Eurocommercial äger också ett flertal köpcentrum i Frankrike och Italien 

(Grand Samarkand 2012). 

 

Jones Lang LaSalle är en stor aktör inom fastighetsförvaltning i världen. De 

erbjuder tjänster inom rådgivning, fastighetsförvaltning och uthyrning m.m. 

Eurocommercial har gett Jones Lang LaSalle i uppdrag att förvalta samtliga 

Eurocommercials köpcentrum i Sverige. I uppdragen ingår att sköta 

hyresadministration, fastighetsskötsel m.m. så allt kring fastigheten 

fungerar. Däremot sköter Eurocommercial uthyrningarna själva (Järderberg 

2012). 

 

Jones Lang LaSalle har en centralorganisation i Sverige men varje 

köpcentrum arbetar självständigt med drift och förvaltning. På Grand 

Samarkand har Jones Lang LaSalle två stycken anställda, en centrumchef 

och en marknadskoordinator. Fastighetsskötsel och fastighetsteknik handlas 

sedan upp av Coor Service Management som har två driftstekniker på Grand 

Samarkand (Järderberg 2012). 

 

Driftsteknikerna från Coor använder en digital underhållsplan och en 

tillsynsplan för att planera underhållet av fastigheten. I planerna kan de se 

vad som ska kontrolleras och underhållas på respektive rum. Underhållet är 
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inte omfattande, men lokalerna byggs ofta om när nya butiker flyttar in 

(Järderberg 2012). 

 

Samtliga installationer sköts med hjälp av datorer av driftteknikerna från 

Coor. Det ger möjlighet att styra värme, ventilation m.m. Driftteknikerna 

arbetar aktivt med driftoptimering för att minska energiförbrukningen. Om 

t.ex. ventilationen stannar går ett larm genom deras fastighetssystem, vilket 

kopplas till driftteknikerna via sms (Järderberg 2012). 

 

Arkitekten som ritade Grand Samarkand förvaltar original ritningarna. Jones 

Lang LaSalle har tillgång till PDF över alla ritningar på sitt kontor. 

Ritningarna uppdateras när nya affärer flyttar in. Uppdateringarna görs alltid 

av en upphandlad extern part, i dagsläget av arkitekten. Ibland tas 3D 

material fram som skisser och presentationsmaterial vid ombyggnationer 

(Järderberg 2012). 

 

2.4 BIM inom förvaltning 
 

I detta avsnitt beskrivs begreppet BIM och hur det används inom de olika 

processerna i ett bygge. Även information om de som arbetar och utvecklar 

BIM. 
 

2.4.1 Vad är BIM 

 

BIM (Building Information Modeling) är ett helt nytt sätt att arbeta på inom 

byggbranschen. I en vanlig projektering arbetar varje aktör t.ex. el, vvs, 

arkitekt med egna ritningar. Med BIM byggs istället en modell, som regel en 

3D-modell där alla aktörer lägger in sitt arbete i, se figur 1. Vid t.ex. stora 

schaktarbeten kan en 2D-modell vara tillräcklig, för att göra översikten över 

modellen lättare. Modellen uppdateras kontinuerligt, vilket gör att alla 

aktörer alltid har tillgång till all uppdaterad information (Tyréns AB 2012). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figur 1. Olika aktörer i ett byggprojekt länkade till samma BIM-modell (Bergljung 2012).  
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I modellen är allting objekt. ”CAD-objekt innehåller 2D- och 3D-

information och är parametriserbar enligt definierade regler för geometri, 

materialval, beteende etc” (Indrix 2012). Varje objekt ges egenskaper. Hur 

många och vilka egenskaper som läggs in kan variera, egenskaper kan vara 

geometri, produktens egenskaper och information om installationer. Mellan 

objekten skapas relationer, om t.ex. en väg flyttas följer dörren som sitter i 

väggen med.  När modellen är klar kan olika vyer fås ut beroende på vilken 

information som har lagts in i modellen under projekteringen. Exempel på 

sådana vyer kan vara: ritningar, tidplaner, kostnadskalkyler, materiallistor 

och rumsytor allt beroende på vilken information som finns länkat i BIM-

modellen. I dagsläget används och diskuteras 4D som tid, exempel kan vara 

att koppla ett Gantt-schema till modellen och se modellen utvecklas 

parallellt med Gantt-schemat.  En annan dimension som kan kopplas till 

modellen är kostnader, som ofta benämns som 5D. Exempel på 

effektiviseringar med 5D kan vara att projektledningen direkt får kostnaden 

för olika lösningar. Dock finns det ingen begränsning för att använda sig av 

fler dimensioner. Modellen kan användas i alla delar i byggprocessen: 

projektering, produktion och förvaltning (Tyréns AB 2012), (Bergljung 

2012), (WSP u.d). 

 

I det kommande avsnittet ges en kort introduktion till BIM i projektering 

och till BIM i byggskedet, dessutom en något längre introduktion till BIM i 

förvaltning. 
 

2.4.1.1 Historia 

När BIM introducerades går inte exakt att bestämma, men runt tidigt 80-tal 

togs mjukvaror fram för att skapa 3D-modeller. 1987 tog till exempel 

Graphisoft fram sin första programvara Archicad 3.0 för 3D-modeller. De 

tidiga programmen hade dock inte kapacitet för en BIM-modell, utan det är 

först i det senaste decenniet som program har tagits fram som klarar av 

definitionen av en fullständig BIM-modell. Utvecklingen har lett till att BIM 

har börjat användas aktivt under det senaste decenniet(WSP Group 2010). 

BIM härstammar från Product Lifecycle Management (PLM) som togs fram 

inom industrin på 80 talet. Bilindustrin var de som först anammade detta 

arbetssätt. ”Genom att se på produktens hela livscykel och kunna integrera 

alla delar i processen från design till destruktion minskades felen samtidigt 

som effektiviteten ökade  /…/ Vars tankar egentligen ligger till grund för 

byggbranschens BIM.”(WSP Group 2010). 
 

2.4.1.2 BIM i projektering idag 

De flesta stora projekteringsaktörerna arbetar idag med eller till viss del med 

BIM. Williams Sayles Partnership (WSP) har t.ex. som mål att inom de 

närmsta 3 åren skall 75 % av deras projekt genomföras som en BIM-modell 

(WSP Group 2010). De största fördelarna ses inom projekteringsfasen då 

informationshanteringen blir bättre och eventuella misstag och felaktigheter 
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kan upptäckas. Ingen information försvinner i överlämningarna mellan alla 

aktörer i projektet arbetar i samma modell. Kollisionskontroller kan effektivt 

utföras med olika programvaror när all information finns sammanställd i en 

modell, istället för att jämföra traditionella 2D ritningar. Utöver detta kan 

mängdning utföras i en BIM-modell (Jongeling 2008). 
 

2.4.1.3 BIM i byggskedet idag 

Genom bättre kollisionskontroller i projekteringen minimeras olika 

konflikter i byggskedet. Det leder till att färre problem måste lösas på 

byggarbetsplatsen, vilket i sin tur leder till mindre produktionsstopp. 

Eftersom en tydligare BIM-modell har projekterats kan ÄTA arbeten 

minskas avsevärt. BIM-modellen är tydligare än traditionella ritningar och 

frågor till konsulter som varit med i projekteringen kan minskas. Genom att 

använda en 4D-modell som integrerar med 3D-modellen kan tidsplanen 

lättare följas. Läggs en femte dimension till och modellen utökas till en 5D-

modell kan kostnader för hela projektet läggas in (Jongeling 2008). 

 
2.4.2 BIM inom förvaltning idag 

I dagens fastighetsförvaltning i Sverige används inte BIM i stor 

utsträckning. Bland annat beror det på att BIM är relativt nytt och kunskapen 

om BIM är liten hos de flesta förvaltare. Det finns också en rädsla för att 

BIM ska vara en IT-fluga och försvinna (Åslund 2012). 

Pilotprojekt med BIM i förvaltning har startats som t.ex. Nya Karolinska 

Solna (NKS). Där ska förvaltningsföretaget Coor Service Management sköta 

förvaltningen och ser vinster i att använda en BIM-modell. Coor kommer 

bland annat ha möjlighet att följa all logistik av vagnar som förflyttar gods i 

sjukhuset. (Bjälnäs 2012). Locum som är en stor fastighetsförvaltare driver 

också utvecklingen av BIM inom förvaltning. Locum har tecknat avtal med 

ett flertal arkitekter om att rita upp alla deras befintliga fastigheter i 3D-

modeller. På de befintliga fastigheterna ritar de inte med detaljer eller 

installationer. En liknelse är att de gör om planritningarna i 2D till en 3D-

modell. Idag lägger Locum mycket tid på att mäta areor från ritningar när 

upphandlingar görs med bland annat städning. De hoppas att minska denna 

tid avsevärt när de ritat upp alla fastigheter i 3D-modeller (Nilsson u.d). 

 
2.4.3 Möjligheter med BIM inom förvaltning 

Förespråkarna för att använda BIM inom förvaltning lyfter fram många 

argument. Jongeling(2008),Eastman(2008) och Yeeet al. (2012) har 

sammanfattat de vanligaste argumenten för möjligheter med BIM i 

förvaltning: 

 Lättare att ta fram areor. 

 Vid drift och underhåll kan samverkan mellan husets olika delar 

lättare läsas av. 
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 Fördel ses i att om all information är samlad i samma modell är det 

lättare att hålla all information uppdaterad.  

 Det ges möjlighet till visualisering av byggnaden. 

 Informationssökning görs effektivare, vilket kan leda till nya 

sökningar för att få fram information som tidigare har varit för svår 

att få fram. 

 Öka byggnadens prestanda genom att ha bättre översikt på 

byggnadens energiprocess. 

 Minskade kostnader för renovering och ombyggnation då de flesta 

fel hittats redan i projekteringsfasen. 

 

2.5 Standarder för BIM 
 

I detta avsnitt ges en beskrivning av föreningar och organisationer som 

arbetar med utvecklingen av BIM och vilka standarder de har utvecklat. 

Standarderna utvecklar filformat som gör det möjligt att implementera 

information från olika program med varandra. Med hjälp av filformaten kan 

informationen från en BIM-modell kopplas till t.ex. ett förvaltningsprogram. 
 

2.5.1 BuildingSMART 

 

BuildingSMART hette från början Industry Alliance for Interoperability 

(IAI) och bildades i USA 1994 som en industriell organisation med tolv 

amerikanska företag. De var inbjudna av Autodesk för att ge sina synpunkter 

på utvecklingen av en standard för en integrerad applikationsutveckling. 

Målet var att utveckla ett koncept som förbättrar sätt att dela information 

över hela livscykeln i ett byggprojekt. The Industry Foundation Classes 

(IFC) togs fram och är idag ett internationellt filformat för att dela bygg- och 

förvaltningsdata mellan olika applikationer som används inom byggsektorn. 

2005 bytte IAI namn till BuildingSMART International (bSI) 

(BuildingSMART Sweden 2012). 
 

2.5.1.1 OpenBIM 

 

Open är ett världsomfattande initiativ av BuildingSMART och flera 

mjukvarutillverkare. I Sverige startade OpenBIM som ett treårigt 

utvecklingsprogram som pågick mellan 2009-2011. 2011-05-19 ombildades 

OpenBIM till en ideell förening med samma verksamhet som det 

tidsbegränsade projektet. Deras vision är att det ska vara en ömsesidig 

förståelse mellan olika aktörer där BIM ska användas som verktyg för att 

effektivisera processerna. Målet är att effektivisera byggandet och 

förvaltningen så att det år 2013 ska synas ett tydligt genomslag på kostnader 

för detta. OpenBIM försöker marknadsföra BIM genom att vara med på 
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olika byggprojekt och att ha en stark tyngdpunkt på genomförandet 

(OpenBIM 2012). 
 

2.5.1.2  IFC 

 

Industry Foundation Classes (IFC) är ett neutralt dataformat för att beskriva, 

utbyta och dela information inom bygg- och förvaltningsbranschen. IFC 

utvecklas och underhålls av BuildingSMART International (bSI), ett objekt-

baserat filformat som är helt öppet. IFC styrs inte av någon leverantör eller 

grupp av leverantörer. Syftet är att göra olika system kompatibla med 

varandra inom arkitektur, teknik och konstruktion (AEC). IFC är idag ett 

vanligt format inom BIM utvecklingen (ifcwiki 2011), (BuildingSMART 

Sweden 2012). 
 

2.5.2 FFI 

 

Föreningen för Förvaltningsinformation (FFi) var först en del av det 

nationella forskningsprogrammet IT Bygg och Förvaltning, som genomförde 

forskning och finansierades av branschorganisationer och fastighetsföretag. 

Syftet var att ta fram en standard för informationshantering inom 

fastighetssektorn. Standarden de tog fram var FI2002 som senare har ändrat 

namn till Fi2. Standarden tas hand om och förvaltas av FFi som består utav 

större fastighetsägare samt systemleverantörer och konsulter specificerade 

på standarden (Föreningen för Förvaltningsinformation u.d. a). 

 

2.5.2.1 Fi2xml 
 

Fi2xml är ett gemensamt filformat som gör det möjligt att hämta information 

från olika databaser. Där xml är ett filformat för att utbyta och publicera 

information på ett strukturerat sätt. Informationen som ligger i olika 

informationssystem som t.ex. CAD-filer, tekniska system, ekonomi och 

administration omvandlas till xml, som gör det möjligt för övriga system att 

läsa det. Nyttan med Fi2xml är att det blir lättare att få tillgång till 

information i olika databaser och det blir mer ekonomiskt eftersom aktörerna 

slipper dyra systemanpassningar (Föreningen för Förvaltningsinformation 

u.d. b). 

 

2.6 Mjukvarutillverkare 
 

I detta avsnitts ges information om olika mjukvaror som finns för BIM inom 

förvaltning och företagen som utvecklar dessa. Marknaden för BIM-

kompatibla program inom förvaltning har varit och är fortfarande liten, 

jämfört mot marknaden inom projektering och byggnation. Anledningen är 

att efterfrågan av BIM bland förvaltningsföretagen är låg, idag börjar dock 

intresset för programvarorna öka. 
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2.6.1 5D Systemkonsult AB 

 

5D Systemkonsult AB bildades som ett familjeföretag 1985. 5D 

Systemkonsult började med att leverera affärsordersystem till Eskilstuna 

lasarett. Sedan dess har 5D Systemkonsult utvecklat affärssystem till flera 

fastighetsorganisationer inom förvaltning och service. 5D’s affärssystem 

utvecklar anpassningsbara informationssystem för fastighetsförvaltare. 5D 

hjälper sina kunder med att öka affärsnyttan av sina informationssystem 

genom att använda programmet Landlord III. 5D genomför tillsammans med 

kunden en analys för att få fram vilket behovs som finns. Därefter anpassar 

5D Landlord III så att kunden ska få ut så mycket som möjligt av 

programmet (5D System 2012a). 
 

2.6.1.1 Landlord III 

 

Landlord III är ett informationssystem för fastigheter och kundservice. 

Genom Landlord III kan användaren få fram information om kunder, 

fastigheter, objekt m.m. I Landlord III lagras all information i olika 

databaser. Några exempel är: 

 Teknisk och administrativa uppgifter 

 Installationer 

 Serviceavtal 

 Underhåll 

 Städuppdrag 

Landlord III är idag en av de största produkterna i Sverige inom förvaltning. 

Programmet kan associeras med BIM, genom att information länkas från 

BIM-modellen till Landlord. 5D har även skapat Graphlord, ett program 

som gör det möjligt att kommunicera mellan Landlord III och externa 

ritningsprogram, se figur 2. Informationen från det externa 

ritningsprogrammet implementeras med Fi2xml (5D System 2012b). 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

Figur 2. Information från ett externt ritningsprogram görs om till Fi2xml och överförs till 

Landlord III. 
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2.6.2 Autodesk 

 

Autodesk bildades 1982. Deras första produkt var AutoCAD som var i 2D. 

De har senare utvecklat allt från 2D till filmeffekter och BIM. Autodesk kan 

idag nästan erbjuda allt inom designvärlden. De 16 senaste Oscars-vinnarna 

för bästa visuella effekter har alla använt sig av en Autodesk produkt.  

 

Autodesk har idag ca 80 produkter som de utvecklar. Största delen av 

produkterna fokuserar på arkitektur, teknik, konstruktion och tillverkning. 

Autodesk har ett helt kontor som bara fokuserar på produkter inom 

Architecture, Engineering and Construction (AEC) i Main, USA. Deras 

största produkter är AutoCAD, Revit (se figur 3) och Civil 3D. Vid 

projekteringen av byggnader som San Francisco Bay Bridge, Shanghai 

Towers och Freedom Tower i New York har program från Autodesk 

använts. Autodesk satsar mycket på utveckling och är idag världsledande i 

utveckling av BIM. Autodesk utvecklar mest program med fokus på bygg 

och projektering. Autodesk har inga program som är specifikt framtagna för 

förvaltning. Dock ska deras program gå att tillämpa i förvaltning till att alltid 

ha uppdaterad och centrerad information (Autodesk 2012b).  

Figur 3. Bilden visar övergripande Revit Architecture, hur Revit ser ut och några av dess 

funktioner (Autodesk 2012b). 
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2.6.3 CADPIPE 

 

CADPIPE’s industri produkter har funnits över hela världen sedan 1985 och 

deras 3D modellering sedan 1995. CADPIPE’s huvudkontor ligger i 

Maryland, USA, de har kontor i hela USA och Kanada. CADPIPE har ett 

stort nätverk med återförsäljare över hela världen. Från början bestod 

CADPIPE av konstruktörer som designade rörsystem. Därifrån har 

CADPIPE utvecklat flera ritningsprogram inom design och konstruktion. 

Programmen har varit kompatibla med AutoCAD sedan 1988. Detta har 

gjort det möjligt att implementera vvs, rör och elkonstruktioner i AutoCAD. 

CADPIPE har tagit fram programmet ArtrA som kan användas genom hela 

byggprocessen (CADPIPE 2012a). 

 
2.6.3.1 ArtrA 

 

ArtrA är ett program som gör det möjligt att länka samma 3D-modeller med 

data och dokumentation. 3D-modellen används som en central punkt och 

informationen hämtas från modellen, se figur 4. ArtrA’s huvudfunktioner är 

söka, länka, taggning och rapportering. Genom att markera ett objekt kan 

information fås fram. Sökning efter specifik information i modellen kan 

också göras. Alla brandvarnare kan t.ex. visas genom en enkel sökning. 

Informationen visas både i en lista och grafiskt i 3D-modellen. Information i 

form av dokument går också att få fram genom att länka till objekt. Exempel 

på dokument kan vara kontrakt och underhållsplaner (CADPIPE 2012b). 

 

Information utöver den som fås med BIM-modellen måste taggas av 

användaren. Kontrakt och underhållsplaner fås inte med en BIM-modell och 

måste taggas manuellt. Taggning betyder att dokument länkas från en extern 

databas till objekt i 3D-modellen. Det kan vara ett stort arbete att tagga all 

information till programmet. Men syftet är att i framtiden göra 

informationssökningen enkel och kostnadseffektiv (CADPIPE 2012b). 

 

 
  

 Figur 4. Övergripande bild över ArtrA, och hur dokument kan vara länkat till olika 

delar i modellen. 
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2.6.4Graphisoft 

 

Graphisoft är ett företag från Ungern som har utvecklat ritningsprogram 

sedan 1984, och är idag ett ledande företag i utvecklingen av 

mjukvaruprogram inom BIM för arkitekter. Graphisoft är väl etablerade i 

världens tre största AEC marknader (USA, Tyskland och Japan) men kontor 

finns nästan över hela världen bl.a. ett i Sverige (Graphisoft, 2012a). 

Kontoret i Sverige har i uppgift att utveckla de svenska versionerna av 

Graphisofts produkter. De är ensamma distributörer av Graphisofts 

produkter i Sverige och har mycket kontakt med sina kunder och andra 

återförsäljare inom norden (Graphisoft, 2012b). 

 

Graphisoft är mest känt för ArchiCAD som idag är ett världsledande 

program för arkitekter och i utvecklingen av BIM. Graphisoft har även gjort 

andra program som bl.a. Solibri och ArchiFM. 

 
2.6.4.1 ArchiFM 

 

ArchiFM är ett program som kan integreras med ArchiCAD, som gör det 

möjligt för användaren att kontrollera uppgifter och uppdrag samt händelser 

genom hela byggnadens livscykel. ArchiFM gör att all datasom geometrisk 

data, teknik och underhåll om byggnaden är kopplade till varandra. All 

information länkas till en databas, information kan lagras om byggnaden 

som t.ex. golvytor, kontrakt och adresser till underhållsföretag, se figur 5. 

Genom ett enkelt klick i en virtuell modell, se figur 6, över byggnaden kan 

efterfrågad information fås fram (vintoCON, 2011). 

 

  

  

Figur 5. Överblick av ArchiFM, hur 

information över ett rum kan visas både 

grafiskt och i textformat.  

Figur 6. Virtuell modell över en 

fastighet, som ArchiFM kan kopplas till. 
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3. Metod 
 

I detta kapitel beskrivs vilka metoder som har används för att få fram 

informationen som använts för att utföra studien. 

 

3.1 Genomförande 
 

Examensarbetet är upplagt med en teoretisk del om hur BIM fungerar i 

byggprocessen idag och en del som fokuserar på hur BIM kan integreras i 

förvaltningsskedet. Arbetet ska hållas objektivt och både för och nackdelar 

ska beaktas. Svårigheter kan vara att mjukvarutillverkarna vill sälja sina 

produkter och därför belyser allt positivt med införandet av BIM. 

Förvaltarna är mer skeptiska till att införa ett helt nytt arbetssätt på grund av 

kostnaderna och osäkerheten. 

 

För att få information om vad mjukvarutillverkarna och fastighetsföretagen 

har för syn på BIM har olika personer som arbetar med det berörda ämnet 

intervjuats.  

 
3.1.1 Intervjuer 

 

Information har till största delen erhållits genom intervjuer. Intervjuer 

hargenomförts med både bostadsförvaltare och större fastighetsförvaltare 

med nyare fastigheter. Lärdomar och tankar från de större 

fastighetsförvaltarna kan eventuellt överföras till mindre aktörer. Intervjuer 

har också gjorts med mjukvarutillverkare och projektörer för att få deras syn 

på BIM och dess möjligheter inom förvaltning. Syftet med att intervjua olika 

aktörer har varit att få en helhetssyn över hur deras förvaltning fungera. 
 

3.1.1.1 Intervjumetodik 

 

Intervjuerna har genomförts med låg standardisering. Vilket innebär att 

innan intervjun skrevs en lista med de ämnen som skulle behandlas. Frågor 

till ämnena skrevs inte ner innan intervjutillfället, utan de formulerades 

efterhand som intervjun fortskred. Struktureringen var också låg, för att den 

intervjuade skulle ha möjlighet att svara fritt. Syftet med den låga 

standardiseringen och struktureringen var att få fram så mycket information 

som möjligt (Patel 2011). 
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3.1.1.2 Intervjusituation 

 

Längden på intervjuerna har varit ca en timme. Intervjuerna har genomförts 

på den intervjuades kontor eller motsvarande. Relevanta delar av 

intervjuerna har transkriberats snarast efter intervjutillfället, men redovisas 

inte i examensarbetet. Det som redovisas är en sammanställning av flera 

intervjuer. För att få en korrekt bild av intervjuerna i efterhand har 

intervjuerna spelats in under intervjutillfället. Varje intervju som har spelats 

in har godkänts av personen som har blivit intervjuad. Ingen information 

som är konfidentiell har tagits med i examensarbetet.    

 

3.2 Intervjuade företag 
 

I detta avsnitt presenteras de olika intervjuade i rapporten och varför de 

valdes. 
 

3.2.1 HSB Sydost 

 

Intervjun med HSB har syftat på att analysera hur deras förvaltningsarbete 

fungerar idag och om de använder BIM. Detta har gjorts för att undersöka 

om deras förvaltning kan effektiviseras med en BIM-modell. Frågor har 

också ställts om deras underhållsplaner, hur de lagrar information samt hur 

de arbetar med bostadsrätter och hyresrätter. 

 
3.2.2Vicevärdar HSB 

 

Syftet har varit att få information om vilken kunskap de mindre aktörerna 

har om BIM och om de har kommit i kontakt med BIM. Hur deras syn är på 

BIM i en både negativ och positiv synvinkel. Frågor har också ställts om 

deras förvaltningsarbete och hur de behandlar all information om fastigheten 

som t.ex. ritningar, underhållsplaner, administration och ekonomi. 

 
3.2.3Förvaltande företag 

 

Kontakter har tagits med större aktörer som Videum, Jones Long Lasalle och 

Coor Service management.  Dessa kontakter har tagits för att få information 

om hur större moderna fastigheter förvaltas och hur deras inställning till 

BIM ser ut. Frågor har också ställts om deras informations och 

driftshantering och hur deras underhållsplaner sköts.  
 

3.2.4Mjukvaruutvecklare 

 

Målet har varit att ta reda på hur de stora mjukvaruutvecklarna, Autodesk 

och Graphisoft, arbetar för att utveckla sina program för BIM. Om 

mjukvarutillverkarna arbetar med program för förvaltning eller om de endast 

fokuserar på att utveckla program till projekterings och byggfasen. Vad 

deras åsikter är om att använda BIM i förvaltningsskedet. 
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4. Intervjuer och analys 
 

I detta kapitel presenteras den sammanställda informationen från de 

intervjuer som har gjorts. Antal personer som har intervjuats uppgår till 12 

personer från olika delar av förvaltningen. Åldrarna har varit mellan 28 - 

83 år. 
 

4.1 HSB Sydost 
 

Sammanställning av intervju med fastighetschef. 
 

4.1.1 Kunskap om BIM 

 

På HSB Sydost har de ännu inte haft något BIM-projekt vid någon 

byggnation. De har inte heller kommit i kontakt med BIM vid något annat 

tillfälle. Därför har HSB mycket begränsad kunskap om BIM. 
 

4.1.2 Syn på BIM 

 

Det behövs förändring med informationshanteringen jämfört med idag. 

”Just nu så går jag runt som en levande kunskapsbank, men i framtiden så 

måste den kunskapen finnas digitalt och tillgänglig för alla”(Håkansson 

2012). Den som behöver informationen ska ha möjlighet att gå in på en 

databas och få fram informationen som efterfrågas. Där tror Hans att stor 

nytta finns av en BIM modell.  

 

På HSB Sydost lagras idag ritningarna digitalt hos en extern part. Hans 

tänker sig att det kan finnas en marknad för ett liknande arbete med BIM-

modeller. Eftersom HSB Sydost inte arbetar med CAD kan de istället köpa 

upp tjänsten av en konsult. Konsulten kan lagra ritningarna och uppdatera 

dem vid ombyggnationer och även tillhandahålla information som 

efterfrågas av kunder. Detta medför även en positivsäkerhetsaspekt genom 

att konsulten tar hand om modellerna och håller dem säkra och uppdaterade. 

 
4.1.3 Vad krävs för att BIM ska slå igenom inom HSB Sydost 

 

Det som behövs är en koppling från projekteringen och byggskedet vidare 

till förvaltningen. Då kan förvaltarna vara med och påverka innehållet i 

modellen, och ställa krav på vilken information de vill få ut från modellen. 

Då det inte alltid är bestämt vem som ska sköta förvaltningen innan 

fastigheten är klar, finns inte alltid möjligheten att förvaltarna kan påverka 

innehållet i modellen. Detta kan leda till att modellen inte tas tillvara efter 

byggskedet. 

 

Kunskapen idag är låg bland förvaltarna om vad BIM innebär och vilka 

vinster som kan åstadkommas. För att kunskapen ska bli bättre krävs att 

förvaltarna får BIM presenterat som en effektiv lösning även för förvaltarna. 
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Ser förvaltarna vilka vinster som går att göra med BIM, kommer intresset att 

öka. Exempelvis kan projektörerna presenteraeffektiva lösningar med BIM 

från ett förvaltningsperspektiv. 

 

4.2 Vicevärdar HSB 
 

Sammanställning av intervjuer med fyra vicevärdar. 

 
4.2.1 Kunskap om BIM 

 

Ingen av de fyra intervjuade vicevärdarna på HSB har inte varit i kontakt 

med BIM. De det vet därför inte vad BIM är. 
 

4.2.2 Syn på BIM 

  

När vi berättade vad BIM är och diskuterade kring ämnet, hade vicevärdarna 

skilda tankar och åsikter om BIM och nyttan med att använda BIM inom 

förvaltningen. Åldersskillnaderna på vicevärdarna spelade stor roll då de 

yngre vicevärdarna föredrog att ha all information och kommunikation 

digital, medans de äldre vicevärdarna föredrog pappershantering. 

Vicevärdarna var överens om att det borde vara svårt att få vinst i att bygga 

upp en BIM-modell över deras befintliga fastigheter. Det fanns dock olika 

åsikter om att införa BIM vid nyproduktion. Fördelarna som sågs var 

möjligheten till en tydlig 3D ritning: lättare se alla installationer i 

fastigheten, underhållsplan i modellen och lättare att förstå för lekmän. De 

största problemen var att programvarorna är dyra och att kunskap om att 

använda programvaror saknades.  
 

4.2.3 Vad krävs för att BIM ska slå igenom hos vicevärdar inom HSB 

 

Vicevärdarna efterfrågar datorprogram som gör det möjligt för lekmän att få 

användning av en BIM-modell. Vinster som kan fås med BIM ska 

presenteras för dem, av t.ex. HSB eller en annan extern aktör. De efterfrågar 

program som enkelt kan hjälpa dem med samlad information, mindre 

pappershantering, bättre överblick på fastigheten än med traditionella 

ritningar. 

 

4.3 Förvaltande företag 
 

Sammanställning av intervjuer med Videum och Jones Lang LaSalle. 
 

4.3.1 Kunskap om BIM 

 

Videum har god kunskap om BIM. Vid Videums senaste nyproduktion för 

tre år sedan ansåg de att BIM inte var tillräkligt utvecklat. I samband med 

nästa nyproduktion kommer Videum utforska om de anser att BIM har 

utvecklats tillräckligt och om de då ska använda BIM. 
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4.3.2 Syn på BIM 

 

Båda tror att det finns mycket att vinna med BIM. Genom att bygga upp allt 

i 3D går det lättare att hitta kollisioner, som när de upptäcks i byggnationen 

är mycket dyra att återgärda. Redan i projekteringen blir BIM en stor vinst, 

genom att tiden för felsökning kan minimeras. Används BIM till att 

optimera mängdning under byggnationen minskar också kostnaderna där. I 

förvaltarskedet pekar de på möjligheter att få fram ytor, typ av material, typ 

av underhåll m.m. BIM gör det möjligt att skicka en exakt beställning, och 

en av förvaltarna ger följande exempel. Ett förvaltningsföretag skickar en 

städbeställning på 2000m
2
 men egentligen är det 1500m

2
. Företaget får 

fortfarande betala för 2000m
2
.  

 
4.3.3 Krav för att BIM ska slå igenom inom förvaltande företag 

 

För att BIM ska slå igenom krävs det att stora aktörer med många 

beställningar drar det tunga lasset. Från båda intervjuerna pekar båda på att 

det finns ett motstånd bland konsulter där många idag ritar med AutoCAD 

LT. Det är en kostnadsfråga att uppgradera program och utbilda personal för 

att klara av att använda BIM. De stora aktörerna kan sätta press på 

konsulterna genom att kräva BIM. Konsulterna förlorar då en stor kund om 

de inte anpassar sig, och bör då anpassa sig till BIM.  

 

Om all information ska samlas i samma modell, måste det vara helt 

säkerställt att ingen information försvinner. Idag finns det problem med att 

olika aktörer använder olika program som inte är helt kompatibla med 

varandra. Det säkraste vore att alla ritade med samma CAD program med 

applikationer för de olika aktörerna, det är svårt att tvinga en konsult att byta 

programvara till en programvara de inte använder. IFC och Fi2 är rätt väg att 

gå, men de måste utvecklas för att ge full säkerhet så att ingen information 

går förlorad. Är det inte helt säkert att all information kommer med, medför 

det att osäkerhetsfaktorn blir hög och för mycket tid går åt att leta fel. 

 

4.4 Mjukvaruutvecklare 
 

Sammanställning och analys av intervju med Autodesk och Graphisoft. 
 

4.4.1 Varför används BIM så lite i förvaltning 

 

Båda tror att fastighetsägare idag är omedvetna om BIM och därför tar de 

inte steget till att använda BIM. Graphisoft menar att fastighetsägarna redan 

har god lönsamhet och att de inte anser det är lönt att investera i att utbilda 

personal och att köpa in licenser. Förvaltarna ser inte kopplingen utan de ser 

BIM som ett hjälpmedel för entreprenörerna. Förvaltarna lägger ansvaret i 

projektörernas händer att se till att göra en produkt som håller måttet, då de 

själva borde vara mer engagerade i arbetet. 
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4.4.2 Vad krävs för att implementera BIM i förvaltning 

 

Förvaltarna behöver engagera sig i BIM-modellen redan i ett tidigt skede så 

att modellen kan anpassas med rätt information för deras behov. Stora 

entreprenörer som NCC försöker föra ut informationen till förvaltare. NCC 

har t.ex. visat för ett flertal stora förvaltare att de ökat vinsten genom att 

använda BIM. Förvaltarna visade inget intresse, mycket till stor del för att de 

inte förstod vad BIM och dess fördelar är.  

 

Genom att engagera förvaltarna i projekteringen finns stora fördelar att tjäna 

då problematik med byggnaden lättare kan hittas. I modellen går det att mäta 

och simulera olika workflows som underlättar arbetet för att få en 

effektivare leanproduction.  Ett exempel är att på ett ålderdomsboende 

urinerar vissa av de inlagda i flaskor, rummet där flaskorna töms blir lätt 

ohygieniskt och placeras långt ifrån de centrala delarna av byggnaden. När 

byggnaden tas i bruk upptäcks det att vårdarna måste springa mycket längre 

med flaskorna än om rummet hade varit centralt beläget. Detta hade 

antagligen upptäckts om man hade analyserat workflows i BIM-modellen 

med hjälp av förvaltaren.  

 
4.4.3 Framtid för BIM i förvaltning 

 

Samhället går mot ett papperslöst samhälle, Mjukvaruutvecklarna tror att 

utvecklingen går däråt inom byggbranschen också. Information måste vara 

tillgänglig för alla inom företagen. Informationen ska bara vara ett klick 

bort. Det blir också en avvägning om vad som ska vara tillgängligt för alla. 

Det är orimligt att lagra så mycket information i pappersformat som idag. 

Informationen kommer vara databasbaserad och den kommer att vara 

lättillgänglig, BIM-modeller kommer fungera hela fastighetens livstid 

eftersom mjukvaruutvecklarna gör de nya programmen bakåtkompatibla. 

 

Förvaltare och fastighetsägare i framtiden kommer ha möjlighet att köpa 

tjänster av en konsult som förvaltar deras BIM-modell. Av konsulten kan 

förvaltarna köpa information om deras fastighet t.ex. när de ska bygga om 

eller renovera. På så sett så behöver inte förvaltaren lägga pengar på 

mjukvara, istället endast betala för tjänsten. 

 

I framtiden blir det allt viktigare att ha mycket god kontroll på sitt 

fastighetsinnehav. Vid försäljning kan extra steg tas bort för t.ex. mäklaren 

som ritar upp en modell av lägenheten vid försäljning, genom att gå in i 

BIM-modellen kan mäklarendirekt få ut en modell av lägenheten som ska 

säljas. Informationen som förmedlas vidare är då också korrekt eftersom 

mäklaren tar den direkt från den uppdaterade modellen. 

 

Våra grannländer har kommit längre än Sverige i utvecklingen av BIM. 

Autodesk tror att det beror på att BIM måste marknadsföras hårdare i 

Sverige. Många aktörer i Sverige är inte insatta i BIM och då är det svårt för 
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förvaltarna att få en överblick av konsekvenserna med en BIM-modell. En 

politisk väg och lagstifta om att BIM ska införas tror de intervjuade inte på. 

Om företag marknadsför BIM för en politiker finns risk att lagen kommer 

utformas så att just det företaget blir gynnat och bli marknadsledare på grund 

av en omedvetet påverkad politiker. Detta är inte något de vill, konkurrans 

behövs för att komma framåt och utvecklas. 
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5. Diskussion och slutsatser 
 

I detta kapitel diskuterar författarna de resultat som togs fram. Författarna 

ger även råd till framtida studier, tillvägagångssätt och tips till 

avgränsningar. Sista delen i kapitlet sammanfattar de viktigaste 

slutsatserna. 
 

5.1 Kunskap om BIM 
 

Efter de genomförda intervjuerna var det lätt att konstatera att de flesta 

aktörer har dålig kunskap om BIM. Vår bedömning är att projekterare inte 

har presenterat BIM för HSB som sen i sin tur inte kan presentera BIM för 

vicevärdarna. De större förvaltningsföretagen hade också väldigt olika syn 

på BIM och hur man kan arbeta med BIM, beroende på deras kunskapsnivå 

om BIM. Den ena sålde all ritningshantering till en konsult. När den andra 

var väl insatt på vad BIM innebär, men ansåg inte att BIM var tillräckligt 

välutvecklat och ville inte riskera barnsjukdomar. Under våra intervjuer har 

vi funnit pionjärer som använder BIM i förvaltning bl.a. Coor som ska 

arbeta med BIM i sin förvaltning på Nya Karolinska sjukhuset i Solna och 

även Locum som ritar om sitt befintliga fastighetsbestånd till 3D-modeller. 
 

5.2 Förvaltarnas syn på BIM 
 

Vicevärdarna tror inte att de själva kommer arbeta med BIM, de anser BIM 

alltför avancerat. Om de skulle använda BIM-modeller av fastigheterna 

skulle de köpa upp tjänsten av en utomstående konsult som hade hand om 

modellen. Även vissa större aktörer var inne på samma idé om att låta en 

konsult ta hand om modellerna och köpa tjänster av den konsulten. Vår 

bedömning är att om en lättanvänd programvara togs fram för lekmän skulle 

mindre aktörer få stor nytta av BIM i sin överblick av fastigheten, då en 3D-

modell är lättare att förstå en traditionell ritning. Eftersom många förvaltare 

inte själva använder CAD, anser vi det är trolig att konsulter kommer 

erbjuda tjänster att ta hand om modellerna åt förvaltare i framtiden.  

 

De vanligaste positiva egenskaper med BIM som uppkom bland de 

intervjuade förvaltarna: 

 Lättare att mäta areor 

 Samla all information digital på samma databas 

 Lättare felsökning och visualisering vid felsökning 

 Tydligare underhållsplan 

 Färdiga 3D-visualiseringar 

Bland vicevärdarna har varierande ålder haft stor inverkan på synen på BIM 

och digitalisering i allmänhet. De äldre inte har samma datorvana som yngre 

personer, och ser inte att deras kunskap räcker till att använda BIM. Yngre 
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personer är mer positivt inställda, men tycker sig inte heller ha relevant 

kunskap för att läsa av en BIM-modell.  

 

Två av de intervjuade förvaltarna var positivt inställda till att börja arbeta 

med BIM. Men för att BIM skulle vara användbart var det tvunget att 

integrera till hundra procent med deras förvaltningssystem, ingen 

information får försvinna i samband med integrationen. Ett samband som 

har kunnat utskiljas är att förvaltare över större och nyare komplex är mer 

intresserade av BIM. Vi tror att det beror på att de redan använder nyare 

teknik, och ser större vinster i och med att deras fastigheter är större och mer 

komplexa att överblicka. 

 

5.3 Vad krävs för att implementera BIM i förvaltning 
 

Förvaltare måste integreras redan i projekteringen så att BIM-modellen kan 

anpassas till deras behov. Projekterarna behöver även presentera BIM som 

ett bra hjälpmedel i förvaltning inte enbart för att underlätta i byggprocesen. 

Ett förslag är att förvaltarna alltid ska bjudas in av projektörerna i ett tidigt 

skede, för att ta vara på allas åsikter. 

 

Politiker kan sätta krav på statliga beställare att de ska kräva BIM i 

nyproduktion. För att detta ska falla väl ut krävs att politiker lär sig vad BIM 

är och vilka fördelar det innebär. Detta för att de ska skapa sig en egen bild 

av vad de vill få ut av BIM. Risken finns att om politikerna har för dålig 

kunskap kan de lätt bli påverkade och konkurrensen kan bli snedvriden. Får 

de statliga företagen krav från politikerna att använda BIM, sätter det i sin 

tur krav på entreprenörerna att anpassa sig till BIM. BIM som arbetsmetod 

sprider sig då till resten av byggbranschen. 

 

För att öka andelen BIM-projekt krävs att de stora aktörerna visar vägen för 

de mindre aktörerna. När de stora aktörerna börjar göra vinst på att arbeta 

med BIM följer även de mindre aktörerna efter. Vi tror att ett flertal stora 

projekt, så kallade pilotprojekt, behövs göras klart (t.ex. NKS) där vinsterna 

med BIM inom förvaltningen kan visas. Då kan andra förvaltare se 

fördelarna och följa efter. 

 

Mjukvarornas kompabilitet måste bli fullt utvecklad så att ingen information 

försvinner och alla standarder måste fortsätta utvecklas för att uppnå detta. 

Organisationer som FFi behöver fortsätta sitt arbete med att utveckla och 

förmedla deras standard Fi2 till förvaltarna och även BuildingSMART med 

sin standard IFC. OpenBIM bör fortsätta hålla konferenser och seminarium 

runt om i Sverige för att öka intresset och visa på möjligheter med BIM.   
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5.4 Framtid för BIM inom förvaltning 
 

Med intervjuerna som underlag har vi svårt att tro att man på lång sikt sparar 

pengar genom att göra om alla befintliga bestånd till kompletta BIM-

modeller. Däremot tror vi att med ny teknik som t.ex. laserscanning kan 3D-

modeller av befintliga fastigheter göras där efterfrågad information läggs in. 

Vi tror inte att det blir en komplett BIM-modell, utan en 3D-modell av 

fastigheten som påminner om en planlösning i 3D alltså fastighetens 

geometri. Anledningen är att det blir en alltför stor kostnad att lägga in all 

information i modellen, då endast viss del av informationen efterfrågas. 

 

Innan BIM blir norm vid nybyggnation kommer 3D-projekteringar att göras, 

med specifik information som efterfrågas av förvaltaren. 3D-

projekteringarna kommer sedan att utvecklas mot kompletta BIM-modeller 

som innehåller all information. 

 

Några större aktörer har börjat se möjligheterna med BIM inom förvaltning. 

Vi tror att Coors förvaltning av NKS är viktigt för att visa vinsterna med 

BIM inom förvaltning. Kan Coor successivt utveckla sin affärsmodell och 

visa vinsterna med NKS, kommer förmodligen utfallet att sprida sig till 

resten av Sverige eftersom det är ett stort och välkänt projekt. 

 

De stora mjukvarutillverkarna fokuserar idag mest på projekteringsskedet 

och byggskedet, då de ser störst vinst där. Dock tror vi att antingen kommer 

de utveckla program för BIM i förvaltning själva, eller kommer fler mindre 

programutvecklare som t.ex. företaget 5D utvecklar program till förvaltarna. 

Det som krävs är att förvaltarna ställer krav på programvaror som kan ta 

nytta av BIM. Då efterfrågan driver utvecklingen framåt. 
 

5.5 Råd för framtida studier 
 

BIM och byggsektorn är ett stort område, därför rekommenderar vi att göra 

tydliga avgränsningar inom både vilket ämne inom BIM och vilken del inom 

byggsektorn som ska beröras. Ta reda på vad BIM innebär innan mer 

information hämtas in. Eftersom begreppet är relativt nytt och många tror att 

de skriver om BIM, men ofta skriver de om en 3D-modell med viss 

information. I en komplett BIM-modell ska ha all information vara kopplad 

till modellen. För att få bra och korrekt information om vad BIM innebär bör 

kontakter tas med BIM-forskare och BIM-projekterare. Uppdaterad 

information är svårt att hitta i litteratur. Därför rekommenderar vi att läsa 

information från internet. Lägg ner tid på att hitta personer som vet vad BIM 

är, eftersom BIM idag är ett begrepp som många aktörer inte känner till. Det 

kan vara svårt att föra en givande diskussion med personer som inte är 

insatta i ämnet. 
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5.5.1 Fördjupade studier 

 

Ett annat sätt att angripa ämnet BIM inom förvaltning, kan vara att utreda 

ekonomi och juridiken som uppkommer med BIM. Då vi inte berört dessa 

områden. Inom ekonomi finns frågeställningar om var förvaltarnas stora 

kostnader finns och hur mycket som kan sparas in med BIM. Eftersom BIM 

inom förvaltning är relativt outforskat område kan det vara svårt att ta reda 

på exakt vad införandet av BIM kommer att kosta. Då kan det vara bättre att 

istället undersöka var kostnaderna finns med BIM. Frågeställning kring 

juridik och BIM kan vara vem som äger och vem ska förvalta modellen. 

 

Författarna rekommenderar en fortsatt fördjupning av arbetet genom att 

avgränsa sig till en specifik inriktning, istället för att angripa hela 

förvaltningssektorn. Eftersom fastighetsförvaltning är ett stort område och 

det finns olika sätt att förvalta en byggnad. Exempel på olika inriktningar 

kan vara bostäder, lokaler och industri.  

 

5.6 Slutsats 
 

Här presenteras de svar vi har fått på frågorna vi ställde under kapitlet Syfte 

och mål. Genom att analysera intervjuerna och information som har tagits 

fram, har vi uppnått följande slutsats. 

 

 Det har varit svårt att få fram vilket mervärde förvaltarna vill få ut av 

BIM-projektering eftersom förvaltarna har låg kunskap om vad BIM är. 

Analysera workflows har sätts som en effektiv metod att få ut mervärde 

från modellen. De mervärden som har efterfrågats har varit att samla all 

information i lättillgängliga databaser och slippa pappersarbetet.  

 

 Den huvudsakliga förklaringen till att BIM inte används bland förvaltarna 

är att kunskapen är för låg. De som har kunskap om BIM är osäkra på 

informationsöverföringen mellan olika mjukvaror, vilket kan innebära att 

information försvinner. 

 

 Problem med att en modell ska fungera med nyare uppdaterade och helt 

nyutvecklade program har enligt mjukvarutillverkarna redan åtgärdats. 

BIM-modeller som är av en äldre version ska alltid ha stöd för att öppnas 

i nya program. 

 

 De största nackdelarna med BIM är kostnaderna. Kostnader som 

uppkommer med att göra om befintliga ritningar till BIM-modeller. Även 

kostnader med licenser och att utbilda användare. Alla program är ännu 

inte helt kompatibla med varandra och det finns ännu ingen stor marknad 
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för programvaror för förvaltarna. 

 

 Mindre aktörer har inte samma förutsättningar som större aktörer att 

implementera BIM. Då BIM kräver mycket kunskap och stora 

avancerade program idag. Mindre aktörer har inte heller samma 

användning för en BIM-modell som större aktörer. 

Sammanfattningsvis kan vi utifrån våra intervjuer konstatera att det finns 

stora möjligheter att utveckla BIM inom förvaltning av fastigheter. Däremot 

skiljer sig storleken på objekten som ska förvaltas och också behovet av 

möjligheter med BIM- modeller. Utöver det är intresset och den allmänna 

datorkunskapen mycket varierande hos de aktörer som ansvarar för 

förvaltning av fastigheter. I framtiden kommer med stor säkerhet BIM att 

användas i större utsträckning än idag, men för att nå ut till exempelvis 

vicevärdar krävs ett enkelt och tydligt användargränssnitt som hittills saknas 

på marknaden. 
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