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Sammanfattning 
Idag sitter flera aktörer inom byggbranschen kvar i gamla mönster och arbetssätt på grund av 

tidsbrist, rädsla och främst kunskapsbrist om ny teknologi. Building Information Modeling 

(BIM) är ett datoriserat verktyg för byggsektorn som skapar en digital 3D-modell av ett 

byggnadsverk där all information i byggnadsverkets livscykel kan samlas i modellen. Detta 

öppnar upp fler möjligheter än vad arbete med traditionella 2D-ritningar gör och BIM 

kommer spela en stor roll i byggbranschen i framtiden. 

 
Syftet med denna rapporten är att undersöka hur en implementering och eventuell övergång 

till BIM skulle kunna gå till hos ett byggentreprenadföretag, samt hur BIM påverkar de olika 

processerna i anbudsskedet hos företaget. 

 

För att samla in relevant kunskap om ämnet har litteraturstudier utförts under hela arbetets 

gång. För datainsamling har kvalitativa semi-strukturerade intervjuer genomförts på 

byggentreprenadföretaget Wästbygg och mjukvaruåterförsäljaren Cadcraft. Observationer har 

även verkställts på Wästbygg för att få kännedom om företagets arbetssätt i dagsläget. 

 

Att implementera ett nytt arbetssätt med BIM skulle bevisligen kräva engagemang och 

tålamod från företagets sida. Nationella standarder finns inte för BIM i dagsläget och detta 

bedöms som en svårighetsfaktor. Vitalt är därför att företaget beslutar en tydlig strategi och 

målbild på förhand, samt fördelar ansvarsroller kring BIM-implementeringen till en eller två 

anställda. Att påbörja implementeringen i anbudsskedet är ett förnuftigt beslut – anbudsskedet 

befinner sig tidigt i byggprocessen och lyckas man framgångsrikt realisera BIM här är 

möjligheterna bättre för en vidareutveckling av företagets BIM-arbete. Framgångsrikt 

nyttjande av BIM innebär en semi-automatiserad mängdavtagning och kalkylering, ett 

förenklat informationsutbyte i anbudsskedet, samt en enkel och snygg visualisering både för 

personal och kund. Detta bidrar till en smidig och mer precis anbudprocess som kommer 

stärka företagets konkurrenskraft på marknaden. 

 



 

 

Abstract 
Many construction businesses are stuck in old work patterns and procedures due to lack of 

time, nervousness and foremost lack of knowledge of new technology. Building Information 

Modeling (BIM) is a computer-aided instrument for the building sector which creates a digital 

3D-model of a construction where all the information in the lifecycle of the construction is 

stored in the model. This entails additional opportunities compared to traditional 2D-drawings 

and BIM is due to play a huge part in the construction businesses in the future. 

 

The purpose of this study is to examine how an implementation of BIM would be realized at a 

construction company, and furthermore how BIM affects the different processes within the 

tender stage of the company. 

 

To gather appropriate knowledge surrounding the subject a literature study has been ongoing 

during the entirety of the study. For the purpose of data gathering, qualitative semi-structured 

interviews has been performed on the construction company Wästbygg and the retail 

company Cadcraft. Observations has also been performed on Wästbygg to get acquaintance 

with their current work procedures. 

 

To implement a new work procedure with BIM would prove to require engagement and 

patience from the company. National standards do not currently exist, and this makes the 

progression more challenging. It is therefore vital for the company to decide a well-defined 

strategy and goals, and furthermore hand out responsibility to one or two employees on the 

BIM-implementation. To commence the implementation in the tender stage is a wise decision, 

the tender stage acts early in the construction process and if a realization of BIM is successful 

here, the opportunities for further expansion with BIM in the company is more probable. 

Successful practise with BIM would contribute to a semi-automated quantity take-off and 

calculation, a simplified information exchange in the tender stage, and a comfortable and 

appealing visualization for both staff and customer. This contributes to a straightforward and 

more precise tender stage which will strengthen the company’s competitiveness. 

 

  



 

 

Förkortningar 
 
AF – Administrativa föreskrifter 

 

AMA – Allmän material- och arbetsanvisning 

 

BD - Byggdel 

 

BIM – Building Information Moduling / Byggnadsinformationsmodellering 

 

BIP – Building Information Properties 

 

BSAB – Byggandets samordning AB 

 

CAD – Computer-Aided Design 

 

FFU – Förfrågningsunderlag 

 

IFC – Industry Foundation Classes (gemensam filstandard) 

 

UE - Underentreprenör 

 

VVS – Värme, ventilation, sanitet 
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1 INLEDNING  
I följande kapitel redovisas rapportens bakgrund såväl som syfte och forskningsfrågor, 

avgränsningar och metodval. Vidare presenteras även byggentreprenadsföretaget Wästbygg 

samt mjukvaruåterförsäljaren Cadcraft som har involverats i syfte att bidra med sakkunnig 

kunskap inom sina områden. 

 

1.1 Bakgrund 

Building Information Modeling (BIM) är en modern utveckling av den traditionella 

Computer-aided design (CAD). BIM är en digital objektsbaserad 3D-modell av ett 

byggnadsverk där information för byggnadsverkets livscykel kan samlas. 3D-modellen är ett 

effektivt verktyg för visualisering och lämpar sig därför bra för arkitekter och 

kollisionskontroll mellan entreprenörer. Men tack vare all den information varje objekt i 

modellen kan innehålla så kan en BIM-modell vara ett verktyg genom hela byggprocessen 

och även i förvaltningen. Man talar även om att BIM kan innebära både 4D- och 5D-

modellering där modellen behandlar tidsplaner, logistik, mängdavtagning m.m. (Eastman, 

Teicholz, Sacks & Liston 2008). 

Idag sitter flera aktörer inom byggbranschen kvar i gamla mönster och arbetssätt på grund av 

tidsbrist, rädsla och främst okunskap om den nya teknologin. BIM är ett verktyg som kommer 

vara en självklarhet för byggbranschen i framtiden. Idag arbetar många byggföretag med olika 

program för de olika skedena i sina projekt och de förfrågningsunderlag som skickas till 

underentreprenörer (UE) är en trave 2D-ritningar och tillhörande beskrivningar. Ett problem 

med detta är att samma arbete får göras flera gånger i de olika skedena. Även presentationer 

för kunder sker med skisser och 2D-ritningar som kunderna ofta har svårt att tolka.  

Många har hört talas om fördelarna med BIM-verktyg men de har inte kunskapen eller 

kompetensen för en lyckad implementering. Ett företag som implementerar ett nytt 

arbetssystem bara för att hänga med i utvecklingen utan att ha tillräckligt med kunskap är 

dömt att misslyckas (Smith & Tardiff, 2009). Därför behövs det en undersökning om hur en 

implementering kan inledas för att sedan med växande kunskap och högre kompetensnivå 

utvecklas och bli ett nytt standardiserat arbetssätt. 

 



 

2 
 

1.2 Syfte och forskningsfrågor 

Rapporten syftar att undersöka hur en implementering av BIM skulle kunna gå till för ett 

byggentreprenadsföretag samt hur det skulle påverka effektivitet och precision i 

anbudsskedet. Rapporten ska även redovisa för vilka processer i anbudsskedet BIM är 

tillämpbart samt hur arbetet för dessa processer då skulle kunna se ut. 

De forskningsfrågor rapporten syftar till att besvara är: 

  

o Hur skulle en implementering av BIM gå till?  

o Hur kan de olika processerna i anbudsskedet dra nytta av BIM? 

 

1.3 Avgränsningar 

BIM är ett verktyg som används genom hela livscykler för byggnadsverk och 

användningsområdena är ofantligt många. Rapporten avgränsar sig till BIM i anbudsskedet 

och dess processer.   

Det finns en mängd dataprogram som behandlar BIM och olika aktörer använder sig ofta av 

olika program. Rapporten avgränsar sig till huvudsakligen Autodesks Revit på grund av att 

programmet är mångsidigt och väletablerat i byggbranschen. 

1.4 Wästbygg 

Wästbygg är ett entreprenad- och projektutvecklingsbolag med kontor i sex städer i Sverige. 

Företaget grundades 1981 i Borås av Gunnar Ivarson och Kjell Berggren. Företaget 

expanderade snabbt och hade redan efter första året 35 anställda. När finanskrisen i början av 

1990-talet var ett faktum, var företaget tillräckligt med hjälp av sitt uppbyggda 

fastighetsbestånd ekonomiskt starkt för att överleva. Lågkonjunkturen medgav en utveckling 

av företaget i sitt kvalitetsarbete. 1995 fick Wästbygg i uppdrag att bygga en McDonalds-

restaurang vilket var startskottet för ett långvarigt samarbete som ledde till att Wästbygg 

sedan dess har byggt ca 170 McDonalds-restauranger. Företaget har sedan fortsatt att 

expandera och hade 261 anställda vid 2017 års slut.  

 

 

 



 

3 
 

1.5 Cadcraft 
 
Cadcraft är ett företag som i cirka 30 år har arbetat i partnerskap med det amerikanska 

företaget Autodesk. Autodesk är en mjukvaruutvecklare som ligger bakom BIM- och CAD-

mjukvaror som exempelvis Revit. Cadcraft har huvudkontor i Borås och har i dagsläget cirka 

60 anställda utbrett på 11 olika kontor i Sverige. Cadcraft är återförsäljare av Autodesks 

produkter och håller även i utbildningar som berör dessa mjukvaror.  
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2 METOD 
 

Litteraturstudie har genomförts under hela arbetets gång. Litteraturen i fråga består av 

vetenskapliga artiklar, rapporter och böcker som berör BIM och närliggande teman som kan 

liknas med denna rapports ämnesområde. Litteraturstudiens syfte var att få en inblick i 

tidigare forskning i området, upptäcka tidigare problem inom ämnet och för att formulera 

både rapport och intervjufrågor (Backman 2014). Huvudsakligen har databasen Primo använts 

som sökväg för att finna relevant tredjepartsgranskad litteratur, vidare har Svenska 

Byggbranschens Utvecklingsfond (SBUF) använts för att hitta svenska branschspecifika 

publikationer inom ämnet. Gemensamt för en övervägande del av litteraturen är att de är över 

fem år gamla, vilket i ämnets fall är av stor betydelse då BIM är under ständig utveckling. 

Detta har medfört att hänsyn till denna utveckling har tvunget tagits i litteraturstudierna.      

 

Kvalitativa semi-strukturerade intervjuer har utförts på Wästbygg och Cadcraft. För denna 

rapport var det inte relevant att mäta eller rangordna resultaten av intervjuerna, syftet med 

intervjuerna var ren informationsinhämtning från sakkunniga. En kvalitativ metod innebär att 

vikten läggs på ord och inte på mätbar data (Bryman 2011). Med semi-strukturerad menas att 

intervjuaren har förberett ett fåtal öppna frågor där respondenten har stor möjlighet att 

påverka intervjuns innehåll. Det innebär även att intervjuaren har möjlighet till att ställa 

följdfrågor utöver de huvudsakliga frågorna men ändå hålla en viss struktur för att följa den 

agenda som formulerats (Alvehus 2013). Hos Wästbygg görs intervjuer för att samla 

information om hur deras arbetssätt ser ut i anbudsskedet i dagsläget och för att se var deras 

tankar ligger angående en eventuell övergång till användning av BIM. Hos Cadcraft ska 

intervjuer utföras med syfte för att få information om BIM-mjukvaran Revit samt ta reda på 

hur programmet nyttjas mest optimalt. Därför ansågs en semi-strukturerad kvalitativ metod 

som bäst lämpad för intervjuerna, svaren menades inte att jämföras mellan respondenterna 

utan var en ren informationsinsamling i ämnena. 

 

Utöver intervjuer har en explorativ undersökning i form av observationer utförts på 

Wästbygg, även detta för informationsinsamling om arbetssättet i anbudsskedet i dagsläget. 

Observationsformen som utförts är skuggning som innebär att en eller flera personer följs i 

deras arbete under en begränsad tid i syfte att undersöka vilka processer anbudsskedet 

innefattar samt hur dessa processer utförs i nuläget (Alvehus 2013). Platsbesök har således 

gjorts vid flertalet tillfällen för att observera arbetssätt, tillvägagångssätt och arbetsmetoder 
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hos företaget. Då respondenterna från Wästbygg besvarar frågor angående deras arbetssätt 

finns ingen anledning att ifrågasätta deras tillförlitlighet och validitet. Vad gäller Cadcraft 

anses respondenterna som sakkunniga, men varsamhet har erhållits på grund av att de är 

återförsäljare av mjukvaran och kan bedömas ensidiga, men empiri hämtad hos Cadcraft 

påverkas inte av en partisk intervju, så de anses därför som tillförlitliga.  

 

En viss kompetens finns genom tidigare utbildningar av BIM-programmet Revit, vidare har 

även support från sakkunniga använts. Praktisk användning har sedan utförts för att vidare se 

vad programmet är kapabelt till och hur dess egenskaper kan appliceras på Wästbyggs behov. 
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3 TEORI 
Avsnittets syfte är att redogöra för den relevanta teori som krävs för att förstå analys och 

resultat. Byggprocessen redogörs och relevanta områden för rapporten berörs mer 

djupgående Begreppet BIM och programvaran Revit förklaras tillsammans med dess 

användningsområden och implementeringsmöjligheter. En beskrivning görs också av 

begreppet standardisering och för klassificeringssystem BSAB 96 och dess 

appliceringsområden. 

 

3.1 BIM 

 
Building information modeling (BIM) är en vidareutveckling av 3D-CAD (Computer-Aided 

Design med 3D-modellering) för användning inom byggsektorn. Utöver upprättande av 3D-

modeller så syftar BIM att involvera information om byggnadsverket, både vid konkreta 

byggnadsdelars egenskaper, såväl som kostnader och vidare förvaltning. BIM-objekt kan ses 

som ett helhetspaket med information om byggnadsverket, som ska finnas tillgängligt för hela 

byggnadsverkets livscykel. En BIM-modell består av en mängd objekt, likt byggdelar som 

sätts ihop för att bilda ett byggnadsverk som illustreras i figur 3-1. BIM-modeller beskrivs 

med flera dimensioner som är baserade på vilken information modellen erhåller och för varje 

dimension tillkommer vissa egenskaper; 3D syftar endast till objektmodellen, 4D tidsplaner, 

5D kostnader, 6D operationer, 7D miljöpåverkan och 8D säkerhet (Smith 2014). 

 

En modell av byggnadsverket påbörjas tidigt i programskedet, varpå denna modell senare 

fortgår genom hela byggprocessen och byggs på med mer detaljer och information i samband 

med att byggnadsprojektet utvecklas. Ju närmare ett byggnadsprojekt närmar sig sin 

fulländning, desto mer information ligger lagrat i BIM-objektet och desto mer utvecklat är 

Figur 3-1: BIM-modell i Revit. Illustrerar hur modellen är uppbyggd av objekt 
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detta objekt. Arkitekter, ingenjörer och konstruktörer kan alla samverka i samma BIM-objekt, 

vilket leder till ett förenklat informationsbyte då alla förändringar sker i realtid i BIM-objektet 

och samtliga involverade får uppdateringar när de sker. Även när byggnadsprojektet har 

slutförts används det kompletta 3D-objektet vid förvaltning, då det innehåller väsentlig 

information om allt från materialegenskaper i byggnadsverket till energibehov och andra 

förvaltningsbehov (Granroth 2011). 

 

 
Figur 3-2: BIM inkluderar byggnadsverkets hela livscykel.(The Bimhub 2016) 

 

BIM effektiviserar och underlättar arbetet för byggprocessens olika aktörer på olika sätt då 

användningsområden finns för hela byggnadsverkets livscykel som påvisas i figur 3-2. 

Visualisering och simulering hjälper beställaren och arkitekten, medan den tekniska 

informationen samt kollisionskontroller hjälper och effektiviserar arbetet för ingenjören och 

konstruktören. För projektledaren så är det den förenklade kommunikation mellan samtliga 

aktörer som gör så att BIM är ett sådant värdefullt verktyg (Granroth 2011). 

 

3.1.1 Mängdavtagning med BIM  

Om man nyttjar sig av BIM i mängdberäkningen i anbudsskedet kan man underlätta och 

effektivisera processen. Då mängderna tas direkt från 3D-modellen i objektet så görs en semi-

automatisk mängdberäkning. Mängderna fås direkt av modellen vilket är både tidseffektivt 
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och exakt, samt mer säkrat mot felberäkningar, vilket vidare reducerar spill (Olsen & Taylor 

2017). För att mängderna ska tillhandahållas i rätt format och sorterat enligt den struktur som 

önskas så krävs att informationen i objekten organiseras på ett standardiserat sätt för företaget 

genom att fastställa vilken information som företaget anser ha betydelse och hur den 

informationen ska definieras (Monteiro & Poças 2013). 

 

3.1.2 IFC 

Industry foundation classes (IFC) är ett neutralt filformat för BIM. Det finns ett flertal 

liknande format men IFC är det format som har störst kompabilitet med de stora BIM-

programmen och således möjliggörs samarbete mellan program från olika utvecklare (Porwal 

A & Hewage K. 2012).  

 

 

3.2 Byggprocessen 
 

Byggprocessen kallas den del av en byggnads eller anläggnings livscykel som omfattar 

projektering och produktion. Byggprocessen är ett komplext skede som involverar många 

aktörer och regleras av många lagar och regler. Beroende på om entreprenadformen är total- 

eller utförandeentreprenad så skiljer sig somliga avsnitt i byggprocessen, men i sin helhet 

förblir de lika. Byggprocessen delas huvudsakligen in i fyra delar (Hansson, Olander, Landin, 

Aulin & Persson 2017):  

 

o Förstudie 

o Projektering 

o Produktion 

o Förvaltning 

 

 

3.2.1 Förstudie 

Efter en grundlig idé tagits fram för byggnadsverket eller anläggningen man vill upprätta 

utförs en förstudie. Det huvudsakliga syftet med förstudien är att genomföra en 

marknadsanalys och en behovsutredning. Vidare ser man över sin finansiering och övriga 
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förutsättningar för projektet och därefter tas beslutet om man vill gå vidare med 

byggnadsverket baserat på en investeringskontroll (Hansson et al. 2017). 

 

3.2.2 Projektering 

Efter att det fastslagits att byggnadsverket ska upprättas utförs en projektering som innebär 

allt från konstruktionsberäkningar till materialval ska fastställas, omfattningen är beroende av 

entreprenadform. Diverse bygghandlingar tas fram som är väsentliga för att sammanställa 

förfrågningsunderlag (FFU) som sedan skickas ut till ett antal företag och används vidare i 

anbudsprocessen är avgörande för vilken entreprenör som får åta sig projektet. De olika 

entreprenörerna beräknar kostnader för projektet och sammanställer ett anbud som skickas 

tillbaka till beställaren. När anbud har tagits emot från de olika entreprenörerna beslutats 

vilken entreprenör som ska upphandlas och får åta sig projektet. Detta beslut baseras på en 

mängd olika faktorer, så som tidigare projekt, referenser, pris och tekniska lösningar. 

Beroende på entreprenadform ser projekteringsansvaret och omfattning olika ut (Hansson et 

al. 2015). 

 

När beställaren bestämt vilken entreprenör som ska upphandlas så skrivs kontrakt mellan de 

två parterna. Kontrakt finns som en säkerhet för båda parterna och ska specificera 

reservationer, förändringar, villkor och en kontraktssumma (Hansson et al. 2015). 

 

3.2.3 Produktion 

Produktionen är då själva upprättandet av byggnadsverket sker. Tidigt i produktionen 

upprättas en mängd olika planer som noggrant ska följas av samtliga involverade på 

byggarbetsplatsen. Dessa planer berör: 

 

o Tidsramar 

o Resurser och maskiner 

o Kvalité och miljö 

o Arbetsplatsmiljö 

o Arbetsplatsdisposition (berör platskontor, containrar, etc.) 

o Budget och betalningar 
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När byggnadsverket slutligen står färdigt avslutas produktionen med en slutbesiktning utförd 

av en extern besiktningsman. Godkänns byggnaden sker överlämning från entreprenör tillbaka 

till beställande byggherre och byggnaden kan börja användas (Hansson et al. 2017). 

 

3.2.4 Förvaltning 

Avslutningsvis i byggprocessen återstår förvaltningen. Förvaltningen ansvarar byggherren för 

och detta innefattar daglig drift och underhåll av byggnaden. I detta inkluderas bland annat 

uppvärmning, städning, skötsel och uthyrning till hyresgäster (Hansson et al. 2017). 

 

3.3 Anbudsprocessen 

 

Anbudsprocessen är en viktig del i huruvida företagets projekt är lönsamma och om det finns 

några projekt att driva överhuvudtaget. Konkurrensen i byggbranschen idag är tuff och vägen 

till ett färdigt byggprojekt är lång och kurvig och det gäller att finna de mest kostnadseffektiva 

lösningarna som uppfyller beställarens krav (Åhman 2014). 

 

Ett anbud är en offert till beställaren där anbudsgivaren erbjuder sig att åta sig förpliktelser 

enligt av beställaren definierade krav. En anbudsprocess kan se ut på flera sätt beroende på 

bland annat upphandlingsform, företagsorganisation och hur förfrågningen är utformad. Det 

kan vara allt från att beställaren enbart bestämmer en funktion då entreprenören därifrån har 

fria händer och får sköta all projektering på egen hand till att beställaren har tagit fram 

kompletta handlingar och entreprenörens uppgift är att uppföra byggnadsverket, och 

däremellan finns en mängd varianter. Det är även vanligt att entreprenören söker efter 

alternativa lösningar som kan presenteras i sidoanbud eller som optioner till beställaren. En 

anbudsprocess går ut på att i förväg beräkna den totala kostnaden för att uppföra ett 

byggnadsverk, en väl genomförd anbudsprocess innebär mindre risktagande för 

verksamheten, en större konkurrenskraft på marknaden och ett bra underlag för fortsatt 

projektering och produktion.  Viktiga moment i anbudsprocessen är bland annat inläsning, 

mängdavtagning, inköp och kalkylering (Åhman 2014). 

 



 

11 
 

3.3.1 Förfrågningsunderlaget 

Förfrågningsunderlaget (FFU) är det underlag beställaren tillhandahåller entreprenören för 

anbudsgivning. Här beskrivs beställarens krav, önskemål, föreskrifter och omfattning av 

projektet. Innehållet varierar med upphandlingsform, entreprenadform och ambitionen hos 

byggherren, men generella likheter finns, så som administrativa föreskrifter (AF), ritningar, 

tekniska beskrivningar, tekniska undersökningar, rambeskrivningar, specifikationer och 

förteckningar. AF innehåller de spelregler som gäller, dels de förutsättningar som kommer 

gälla under produktionsprocessen och även regler gällande anbudet, exempelvis när anbudet 

skall lämnas in och omfattningen av anbudet. Beskrivningarna är handlingar med föreskrifter 

och krav på utförande, kvalitet, material, konstruktion och funktion och handlingarna 

upprättas normalt med AMA-struktur. Det är viktigt att entreprenören läser och sätter sig in 

noggrant i de projekt som valts att lämna anbud på, handlingarna i ett FFU kompletterar 

varandra och därför räcker det inte att läsa delar av handlingarna. Ett platsbesök är också att 

förespråka för att lättare bilda en uppfattning och undersöka om det finns några speciella 

förutsättningar som även i vissa fall kan kräva kontakt med myndigheter för olika tillstånd 

(Révai 2002).  

 

3.3.2 Mängdavtagning 

För varje byggprojekt krävs uppgifter om hur mycket arbete av olika slag som ska utföras och 

hur mycket material som krävs. Mängdavtagning är ett moment i anbudsprocessen där man 

avläser mått på ritningar varifrån mängder för de olika byggdelarna tas fram för att sedan 

ligga som underlag för tid- och prissättning. Det är dock inte alla mängder som hittas i 

ritningarna, dessa kompletteras av beskrivningarna, exempelvis ytskikt. Mängderna delas in i 

olika poster i anbudskalkylen där den sorteras efter koder från en Byggdelstabell framtagen av 

Sveriges byggindustrier (se bilaga 1). Vid mängdavtagning finns inga specifika mätregler men 

oftast tillämpas de anvisningar som hittas i ”Mät- och ersättningsregler för 

husbyggnadsarbeten och är anpassad till AMA Hus 14, även kallad MER HUS 14 (Hansson et 

al. 2015). 
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3.3.3 Offerter 

Offertförfrågan i anbudsprocessen innebär att både material och underentreprenörer (UE) 

frågas. I FFU:n hittas materialbeskrivningar och föreskrifter, och ihop med mängdlistor 

bestäms för vilka material offert ska frågas efter. Material och maskiner utgör en betydande 

andel av kostnaderna för ett byggprojekt vilket gör arbetet med detta är en viktig process i 

anbudsskedet.  

 

Huvudentreprenören behöver även anlita andra entreprenörer som ofta är specialiserade inom 

olika områden. Även dessa frågas ofta genom att ett anpassat FFU skickas till varje UE som 

själva får läsa in och lämna anbud till huvudentreprenören. Normalt frågas tre eller fler UE för 

varje disciplin. Det är viktigt att klargöra omfattningen av det arbete som förväntas av varje 

UE och när offerten ska lämnas in (Révai 2002).  

 

Samtliga offerter som kommer in till huvudentreprenören granskas och ställs motvarandra i en 

så kallad nollning där man kontrollerar att offerterna svarar mot de kvalitets- och andra krav 

som ställts. Inget handlas upp i anbudsskedet men priserna används i kalkylen och vid 

eventuell beställning startar upphandlingsprocessen då offerterna görs mer detaljerade 

(Hansson et al. 2015). 

 

3.3.4 Kalkylering 

Anbudskalkylen är den kalkyl som sätter prislappen till beställaren. Det gäller att hitta en 

balans för att lämna ett attraktivt anbud utan att riskera att kostnaderna för det färdigställda 

projektet överstiger entreprenadsumman. Anbudskalkylen ligger sedan som grund till 

produktionskalkylen. Kalkylen görs i ett kalkylprogram där man stoppar in de mängder och 

offerter som tagits fram. Mängderna ska pris- och tidsättas och kostnader för UE ska in i 

programmet. Posterna i kalkylen sorteras enligt BSAB-systemet (se avsnitt 3.9) och 

byggdelarna består av recept som innehåller de resurser och produktionsresultat som krävs för 

att fylla önskad funktion (Häggström 1998). För varje post finns ett åtgångstal kopplat till 

enheten, både för att rätt enhetsmängd för komponenterna i en byggdel och även för att 

spillmängder ska finnas med (Révai 2002).  Man måste även beräkna alla omkostnader som 

ett byggprojekt innebär exempelvis administrativa kostnader, kostnader för hjälpmedel och 

kostnader för tjänstemän. Kalkylen måste alltid föregås av en riskbedömning av projektet. 

Genom kalkylprogrammet erhålls en tidsumma som används för att göra en preliminär tid- 
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och resursplan. Anbudet sammanställs och ett entreprenadarvode presenteras och skickas till 

beställaren (Hansson et al. 2015). 

 

3.4 Entreprenadformer 

 

Beställaren av ett byggprojekt formar spelreglerna för hur entreprenaden ska upphandlas och 

utföras. För offentliga beställare finns lagkrav för hur upphandlingen ska gå till, för den 

privata beställaren finns inga formella krav. Både offentliga och privata beställare bestämmer 

även vilken entreprenadform som projektet ska drivas med. Det finns två huvudsakliga 

entreprenadformer, utförande- och totalentreprenad, men där emellan även varianter av dessa 

med olika ansvarsnivåer (Hansson et al. 2015). 

 

3.4.1 Utförandeentreprenad 

Formen utförandeentreprenad innebär att entreprenören endast har ett utförandeansvar medan 

beställaren har funktionsansvaret. Beställaren sköter hela projekteringen och lämnar över 

färdiga handlingar till entreprenören. Detta innebär att beställaren ansvarar för att 

bygghandlingarna är korrekta och för eventuella fel vilket ställer stora krav på att 

projekteringen är komplett och korrekt. En utförandeentreprenad kan vara delad vilket innebär 

att beställaren handlar upp alla eller vissa delentreprenörer, och sköter sedan samordningen 

mellan de olika sidoentreprenörerna. En generalentreprenad är en utförandeentreprenad där 

beställaren handlar upp en entreprenör som i sin tur handlar upp underentreprenörer. 

Generalentreprenören ansvarar då för samordningen mellan de olika underentreprenörerna 

(Hansson, Olander, Landin, Aulin & Persson 2017). 

 

3.4.2 Totalentreprenad 

Vid en totalentreprenad ansvarar entreprenören för både utförande och funktion. Beställaren 

behöver fortfarande utföra ett programarbete för att ta fram ett förfrågningsunderlag. Detta 

kan vara av väldigt varierande omfattning men huvudsakligen ska funktionskrav och behov 

definieras. Beställaren kan även ha förprojekterat projektet och därmed kan ett FFU för en 

totalentreprenad se väldigt olika ut. Entreprenören ansvarar för att handla upp samtliga 

instanser för projektet, dock kan det finnas föreskrivna krav från beställaren. Entreprenören 
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har här möjlighet att hitta egna tekniska lösningar för att nå beställarens krav, dessa kan 

presenteras i anbudet och ge entreprenören en fördel vid beställarens anbudsgranskning 

(Hansson et al. 2015). 

3.5 Implementering av BIM  
 

För att uppnå en framgångsrik implementering av BIM, och utnyttja dess fulla potentiella och 

fördelar, så krävs det en förståelse för hur en implementering av BIM påverkar företaget och 

vilka förändringar som är nödvändiga i företaget och vilken kunskapsnivå som krävs 

(Lindblad & Vass 2015). Enligt undersökningar är det största hindret för en implementering 

kostnaden och tidsaspekten (Porwal A & Hewage K 2012), trots detta ökar användandet för 

varje år och intresset är stort men kunskapen brister (Smith 2014). Alla företag är inte redo för 

en implementering av BIM, Succar (2009) menar att man måste se till hur moget ett företag är 

för BIM för att sedan anpassa omfattningen av implementeringen. Mognadsgraden kan 

avgöras genom att fastställa vilka kunskaper som finns inom området, vilka resurser som 

finns, var och hur man verkar i byggprocessen och hur man tänker sig att använda sig av BIM. 

Vidare har Succar (2009) delat in implementeringen i tre mognadsfaser där varje fas kan 

innehålla flera små steg för att ett företag inte ska ta sig vatten över huvudet med en 

implementering i tron att få tillgång till BIM:s fulla kapacitet direkt vid implementering. 

Succar (2009) beskriver även ett förstadium till faserna där endast en nyfikenhet och en ytlig 

kunskap innehas. För ett entreprenadföretag innebär Succars (2009) faser följande:  

 

Fas 1   

Det första steget i fas 1 är att välja en passande mjukvara för den aktuella disciplinen. Vid fas 

1 används BIM enbart inom företaget och en lätt 3D-modell skapas som innehåller endast 

grundläggande data, exempelvis dimensioner, mängder, littera med mera. Samarbete i 

modellen är högst begränsad och modellen används endast för vissa givna delar i 

organisationen. Fas 1 innebär väldigt lite förändring i företagets processer och tillåter vid 

implementeringen en lägre kunskapsnivå hos endast en andel av organisationen men kräver 

också en fortsatt utveckling för att komma vidare till fas 2 där en högre kunskapsnivå krävs 

men även en allmän kunskap inom organisationen. Ett steg är även att börja samarbeta internt 

i modellen.  
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Fas 2 

I fas 2 används 4D- och 5D-modeller med mycket mer detaljerad information om objektens 

priser och tidsåtgång som möjliggör kostnads- och tidsplaner. Det sker samarbete även mellan 

discipliner, ofta som kollisionskontroll mellan installatörer och konstruktörer. Även samarbete 

mellan plattformar så som kalkylprogram, planeringsprogram och dokumenthantering. Ett 

steg i fas 2 är att även jobba uppströms exempelvis samarbete med arkitekter för att få ett 

standardiserat arbetssätt i modellen.  

 

Fas 3  

Sista fasen innebär att modellen används genom hela byggnadsverkets livscykel. Det kräver 

fullständigt samarbete mellan samtliga discipliner och en väldigt bra kunskap hos hela 

organisationen. Modellen kan här även användas för dimensionering och kontroller av 

installationer. Modellen förbereds även för förvaltning med information som drift- och 

underhållsscheman, avfallshantering med mera. Fas 3 är även en förberedelsefas för framtida 

utveckling och en eventuell fas 4 som framtiden kan innebära. 

 

Smith (2014) menar att det krävs ledarskap, både internt hos företagen men även nationella 

och globala ledare genom myndigheter och organisationer för att skapa ett gemensamt språk 

för BIM. Utan ledarskap och standarder blir BIM-användandet rörigt och samarbete mellan 

discipliner blir väldigt svårt (Smith 2014).   

 

En rollbeskrivning bör tydliggöras innan en implementering inleds. Roller med tydliga 

uppgifter bör fördelas med olika krav på kompetens inom området. Rollerna kan innefattas av 

en eller flera personer beroende på storlek på företaget och omfattning av implementeringen. 

Två centrala roller är BIM-strateg och BIM-samordnare, strategens huvudsakliga roll är att ta 

fram implementeringsstrategi, arbetssätt och strategi för utveckling. Samordnarens 

huvudsakliga uppgifter är att arbeta med metoder, uppföljningar och kontroller av arbetssätt 

och kompetensnivåer (BimAlliance 2013). 

3.6 Revit 

 

Revit är ett BIM-program från mjukvaruföretaget Autodesk och är i dagsläget (2017) en av de 

mest använda BIM-mjukvarorna som används (Olsen, Taylor 2017). Programmet gör det 

möjligt att designa ett byggnadsverk i 3D och få tillgång till information från 
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byggnadsmodellens komponenter och innehåller verktyg för att planera och spåra olika steg i 

byggnadens livscykel, från koncept till produktion och senare förvaltning och rivning. 

Programmet kan även användas som ett sammarbetsverktyg mellan olika discipliner i 

byggprocessen då det även finns verktyg för ventilation, el och VVS.   

 

Det finns ofantligt med verktyg och funktioner i programmet och det finns även 

tilläggsmoduler och applikationer för att komplettera och skräddarsy programmet för de olika 

ändamålen. Följande avsnitt beskriver de verktyg som är lämpliga att användas i anbudsskedet 

och som finns i programmets standardutförande (Autodesk 2018). 

3.6.1 Verktyg i Revit 

För att få ett strukturerat arbete i Revit krävs en anpassad project template. En project 

template är en mall som är anpassad till det arbete som ska utföras i programmet. Det finns ett 

antal standard-templates med i installationen, men för att ett Revit-projekt ska uppfylla de 

efterfrågade funktionerna krävs en anpassad template som kan ligga till grund för modellen 

som ska arbetas fram.  

 

3.6.2 Parametrar 

Parametrar är informationsbärarna i projektet och bär på information till både enskilda objekt 

och till projektet i sin helhet. Det finns en mängd standardparametrar både objektspecifika och 

allmänna, men det är även möjligt att skräddarsy nya parametrar. Att skapa egna parametrar 

möjliggör att utdata kan skräddarsys. När en ny parameter skapas ges möjligheten att välja: 

o Name 

o Type eller Instance 

o Type of parameter 

o Group parameter under: - 

o Tooltip description 

o Category 

En type-parameter gäller för alla objekt av den typ som parametern tillhör, och en instance-

parameter gäller för ett unikt objekt. Exempel på en type-parameter kan vara kulör på en 

dörrtyp, då parametern ändras från till exempel vit till svart så ändras alla dörrar i projektet av 

den typen till svart färg. Om parametern för kulör är en instance-parameter ändras kulören 

bara på den specifika dörren. 
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Under Type of parameter finns ett antal val som bestämmer vad parametern ska ange. Under 

Group parameter väljs vilken grupp parametern ska tillhöra. 

  

Tooltip description används för att beskriva parametern och category bestämmer vilken 

familj-kategori som ska tilldelas parametern. 

3.6.3 Scheman 

Under schedules kan listor och uppställningar skapas. Listorna kan anpassa så enbart önskad 

information listas. Här finns möjlighet till att skapa mängdlistor.  

För att skapa och anpassa en lista måste man först veta vilken utdata som önskas. Det första 

valet som görs är om det ska vara för en specifik kategori schemat ska tilldelas eller om det 

ska innehålla alla kategorier. Sedan anpassas schedule properties, där fem flikar med 

anpassningar finns. 

 

Under fliken Fields väljs vilka parametrar som ska listas och i vilken ordning de ska läggas. 

Fliken Filter gör det möjligt att filtrera ut de egenskaper som anges i parameters efter 

önskemål. Man kan sedan sortera och gruppera listan under fliken Sorting/Grouping och välja 

hur summor ska framställas. Flikarna Formatting och Appearance styr layout och utseende 

för schemat. Scheman kan exporteras till datahanteringsprogram. 

 

3.6.4 Presentation 

Med sheet framställer man ritningar med ritningshuvuden som anpassas med hjälp av 

parametrar i family editor och lägger in de vyer från projektet som önskas presenteras på 

ritningen. Ritningshuvudet kan anpassas genom att editera familjen.  

 

Funktionen Render skapar renderingar av 3D-vyer för att ge en mer naturtrogen illustrering, 

det är även möjligt att placera en importerad bild som bakgrund för att visa byggnadsverket i 

sin blivande miljö. En walk-thru är också ett sätt att visualisera där en bana runt och/eller i 

byggnadsverket skapas för att sedan få en video som simulerar en rundtur i 3D-miljö.  
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3.6.5 Add-ins 
 
Till Revit finns en mängd tilläggsapplikationer för olika användningsområden, både utgivna 

av autodesk och utgivna av externa företag. Dessa används för att optimera 

användarvänligheten för specifika områden. En add-in som kan användas i 

mängdningsprocessen är autodesks egna roombook som gör det möjligt att beräkna ytor för 

olika rum. Detta sker automatiskt efter att ett antal inställningar anpassats, data kan sedan 

exporteras till excel-blad.  

 

3.7 Övriga programvaror 
 
Det finns en mängd användbara programvaror för BIM och även för anbudsskedet då BIM 

inte används. I följande avsnitt redovisas de program som berörs i rapporten.  

 

3.7.1 Bluebeam Revu 
 
Bluebeam är ett PDF-program som kan användas till mängdavtagning på PDF-ritningar. 

Programmet gör det möjligt att skala upp en ritning i rätt skala för att sedan mäta och markera 

byggdelar från 2D-ritningar. Det finns även versioner med 3D-PDF läsare som uppfattar 

information från BIM-objekt, information kan även att matas i objektet (Bluebeam Inc 2018).  

 

3.7.2 Bidcon 
 
Bidcon är ett kalkyleringsprogram för byggbranschen. Programmet innehåller ett antal 

uppslagsböcker med byggdelsrecept som är kopplade till tid- och prislistor. Uppslagsböckerna 

är sorterade enligt BSAB-systemet vilket gör det enkelt att hitta önskade byggdelar. Det är 

även möjligt att skapa egna recept och sätta egna tid- och prisuppgifter. Det finns även en 

BIM-modul till programmet som gör kalkyleringen semi-automatisk genom att en väl 

uppbyggd BIM-modell importeras i ett IFC-format som sedan kopplar objektsinformationen 

till recept, det krävs en anpassad mall även i kalkylprogrammet som samspelar med BIM-

modellen (Elecosoft 2017).  
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3.7.3 Dynamo 
 
Dynamo är en plug-in till BIM- eller CAD-mjukvaror som är utgiven av Autodesk vars 

huvudsakliga funktion är att automatisera stora mängder data. Detta görs skriptsbaserat från 

och till datahanteringsprogram som exempelvis Excel. Till exempel kan Dynamo 

synkronisera projektparametrar från ett BIM-objekt till ett Excel-ark, så att man inte behöver 

lägga in dessa parametrar manuellt om man vill behålla dem till ett annat projekt (Dynamo 

BIM 2018). 

3.7.4 Navisworks 
 
Autodesks Navisworks syftar att öka kontrollen i ett projekt genom att samverka, 

kommunicera och kombinera olika betydelsefulla moment i projektet. Funktioner i 

Navisworks inkluderar simulering och optimering av schemaläggning, samt identifiering och 

samverkning av störningar och kollisioner. Navisworks kan samarbeta och hämta data från 

Revit (Autodesk 2018). 

3.7.5 BIM 360 
 
Autodesks BIM 360 är en mjukvara som används tillsammans med ett BIM-program för 

styrning av ett projekt under hela dess livscykel. Programmet har även funktioner för 

samverkan mellan samtliga discipliner. BIM 360 är uppdelat i olika delar som hanterar olika 

processer på byggarbetsplatsen, med hjälp av data hämtat från ett BIM-objekt. Dessa delar är 

bland annat (Autodesk 2018):  

 

o BIM 360 Docs för dokumenthantering 

o BIM 360 Fields för kontroller 

o BIM 360 Plans för planer 
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3.8 Standardisering 

 

Standardisering innebär en överenskommelse att en arbetsuppgift ska göras på samma sätt, det 

just nu det mest optimala sättet, av samtliga berörda i verksamheten. Alla som jobbar med 

samma uppgift skall alltså utföra denna uppgift på samma sätt. På så vis kan ett företag som 

arbetar med ett standardiserat arbetssätt i teorin enklare hitta avvikelser, samt skapa en 

starkare förutsägbarhet och säkerhet. Där det istället inte finns någon standard är problemen 

och avvikelserna svårare att identifiera (Petersson et al. 2015). 

 

Det är inte alla typer av arbeten som enbart gynnas av en standardisering och detta bör has i 

åtanke innan en standardisering eventuellt implementeras. En standardisering kan i vissa fall 

ses som en typ av misstro mot medarbetarna, eller en förminskning av handlingsutrymmet för 

de anställda. Därför får sällan standardiserade arbetssätt samma stora roll hos humanistiska 

verksamheter, som de får inom tillverkningsindustrin eftersom det är enklare att standardisera 

en konkret produktion än vad det är att standardisera arbete som berör människor (Ponnert & 

Svensson 2016). 

 

3.8.1 Standardisering kopplat till BIM 

För att BIM ska kunna fungera optimalt måste det finnas standarder för hur arbetet med BIM 

ska utföras och nyttjas, både på företagsnivå och en större, internationell, gemensam nivå. På 

enskild företagsnivå bör handböcker eller manualer användas som syftar att vägleda företagets 

BIM-arbete, för att på så vis kunna utbilda och effektivisera detta arbete vidare. Genom att 

standardisera hur arbetet med BIM utförs på arbetsplatsen och konstant genomföra 

uppföljningar av BIM-arbetet, så säkerställs att alla involverade nyttjar BIM på samma sätt 

och på så vis garanteras en större förutsägbarhet vilket leder till en högre kvalitetssäkring. 

Finns ingen standard för BIM-arbetet ökar alltså avvikelserna. Avvikelser i BIM-arbetet gör 

det svårare att gemensamt arbeta i samma BIM-objekt för olika medarbetare eller andra 

involverade aktörer, så som underentreprenörer eller leverantörer (Granroth 2011). 

 

IDM (Information Delivery Manual) är en standard (ISO 29481-1:2016 och ISO 29481-

2:2012) som syftar att identifiera data- och informationskrav som krävs i ett BIM projekt. 

Standarden är utformad som en leveransmanual som ska kunna nyttjas av samtliga 

involverade i ett projekt (ISO 2016)(ISO 2012). 



 

21 
 

3.9 BSAB 96 

 

Byggandets Samordning AB (BSAB) är ett klassificeringssystem för branschsystematik 

utvecklat av svensk byggtjänst som är ett byggsektorns gemensamt ägda informationsföretag. 

Systemet används för att identifiera, dela upp och sortera in information i byggprocessen, och 

syftar till att ge ett gemensamt språk för alla intressenter i branschen. Några exempel på vad 

systemet kan användas till är (Dahlberg 2013): 

o AMA och tekniska beskrivningar med stöd av AMA 

o Ritningsnumrering (med stöd av BSAB-systemets byggdelstabell) 

o Mängdförteckningar (struktureras på samma sätt som beskrivningar och 

kalkyler) 

o Kalkyler (Byggkatalogen) 

o Produktplanering och materialadministration 

o Varuinformation 

 

3.9.1 Tabeller  

Grupperingen i klassificeringssystemet görs efter bestämda 

regler och sammanställs i tabeller. BSAB har tagit fram sex 

tabeller i olika detaljeringsgrader där hierarkin kan 

illustreras som en pyramid (figur 3-3). Resurser som är 

botten på pyramiden är de objekt som används för att uppnå 

ett resultat exempelvis arbetskraft, maskiner och varor. 

Produktionsresultat är ett resultat av resurser som 

tillsammans används för produktion av en byggdel.   

Den mest kända och använda tabellen är byggdelstabellen (Bilaga 1), den kan liknas till det 

periodiska systemet i sin uppbyggnad och är baserad på BSAB 83 systemet. En byggdel 

definieras som en del av ett byggnadsverk som självständigt eller tillsammans med andra 

delar fyller en huvudfunktion i byggnadsverket. Byggdelstabellen grupperar byggdelarna efter 

ett byggnadsverks uppbyggnad (Dahlberg 2013). 

 

Figur 3-3: De sex tabellerna i BSAB 96 (Dahlberg 2013) 
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3.9.2 AMA 

Allmän material- och arbetsbeskrivning (AMA) är ett referensverk som används som underlag 

vid upprättande av beskrivningar. AMA är inte en standard utan ett beskrivningsverktyg med 

accepterade krav på material och utförande inom ramen för beprövade tekniker. AMA finns 

för sju olika discipliner; AF, AF konsult, AF köp, Anläggning, Hus, EL och VVS & kyl. 

AMA används ofta vid framtagande av tekniska beskrivningar, där olika AMA-koder kan 

åberopas och därmed vara bindande för avtalsparterna. Koderna är baserade på BSAB-

systemet och de åberopade koderna följer pyramidregeln, som innebär en hierarkisk struktur 

där alla överordnade rubriker för aktuell angiven kod gäller. Att åberopa AMA-koder ger en 

trygghet för alla involverade parter genom en tydlig beskrivning av material och utförande 

(Svensk byggtjänst 2015). 

 

3.9.3 BIP - Building Information Properties 
 
Building Information Properties (BIP) är likt AMA en typ av standardbeteckningar, anpassat 

för BIM, som kan appliceras för objekt i ett byggnadsverk. De olika koderna är hämtade från 

bland annat BSAB 96 och AMA. Syftet är att samtliga discipliner – arkitekter, projektörer, 

byggare, kalkylatorer m.fl. kan använda sig utav samma beteckningar. I dagsläget har 

majoriteten leverantörer av CAD- och BIM-program egna interna benämningar på objekt och 

det kan försvåra arbetet mellan disciplinerna. Att sträva efter en standardbenämning för BIM-

objekt kan avsevärt underlätta kommunikationen och informationsutbytet mellan samtliga 

aktörer i ett byggnadsprojekt (BIP 2018). 
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4 EMPIRI 
I avsnittet nedan redovisas observationer och intervjuer på Wästbygg samt intervjuer från 

Cadcraft.  

 

4.1 Wästbyggs målbild 
 
Wästbyggs målbild med BIM-implementering är att i långa loppet styra hela byggprocessen, 

både uppströms och nedströms från företaget, med hjälp av BIM. Det finns i dagsläget inga 

fastställda delmål men det finns en vilja att starta en implementering lokalt på Boråskontorets 

anbudsprocess, dock finns ingen utarbetad strategi för detta enligt Peter Stüven1.  

 

4.2 Anbudsprocessen hos Wästbygg 

Anbudsprocessen sköts på Wästbygg av den tekniska avdelningen. Processen ser något olika 

ut beroende på vilken typ av upphandlingsform det handlar om.  Processen startar ofta med att 

arbetschefen hittat ett projekt som han anser som lämpligt för företaget efter att ha skummat 

sig igenom FFU. Innan ett beslut fattas om att gå vidare till anbudsfas granskas handlingarna 

närmare och tillsammans med gruppchefen tas ett slutgiltigt beslut. Nästa steg är att utse en 

projektorganisation, en ansvarsfördelning och att planera det egna arbetet för att sedan ta fram 

en tidplan för anbudsarbetet. Samtliga i projektorganisationen läser in sig noggrant på 

projektet och avvikelser, motstridigheter och osäkerheter noteras. Platsbesök utförs av en eller 

flera från projektorganisationen för att skapa sig en uppfattning av byggplatsen och dess 

omgivning, besöket dokumenteras med foton och anteckningar. Projektet läggs in ett 

datorstött affärssystem med en anpassad mappstruktur för att skapa en entydig och effektiv 

administration. Innan vidare arbete startar hålls ett kalkylstartmöte där kalkylgruppen går 

igenom kommande arbete. Avstämningsmöten hålls sedan genom anbudstidens lopp. Beslut 

om byggmetod och eventuella alternativa metoder tas fram och under hela anbudsprocessen 

söks regelbundet efter alternativa lösningar i projektet som kan vara avgörande för att erhålla 

entrepenaden. Det kan handla om allt från konstruktionsval till materialval. De alternativa 

lösningarna kan lämnas som sidoanbud eller som optioner i huvudanbudet.    

                                                
1 Peter Stüven Gruppchef Wästbygg AB, Intervju 2018-03-14 
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4.2.1 Mängdavtagning 
 

Mängdavtagning görs idag i Bluebeam och följande är hur Wästbygg använder sig av det i 

dagsläget. PDF-ritningar importeras och skalas upp i rätt skala. Om PDF-ritningen är tagen 

direkt från ett CAD-program så är ritningen vektoriserad, vilket innebär att programmet kan 

identifiera linjer i ritningen. För att ta fram mängder markeras de delar och områden som ska 

mängdas med linjer, symboler och skraffering i olika färger och enheter efter önskemål. De 

olika byggdelarna sorteras i lager och de olika linjerna och symbolerna benämns med 

respektive byggdel, och en lista med mängder skapas. De olika lagren går att släcka och tända 

för en bättre överblick. Då man inte ser volymer på en 2D-ritning får rumshöjd, tjocklekar 

osv. skrivas in manuellt. Exempelvis vid mängdavtagning av väggar dras streck längst med 

samtliga väggar och de olika väggtyperna får en egen färg. Då det är kvadratmeter man vill ha 

som utdata anges en höjd för respektive vägg. Tekniken för mängdavtagning varierar med 

person, men generellt används plan- och fasadritningar som underlag, då fasadritningar kan 

användas till exempel för mängdavtagning av ytterväggar och tak, planritningar för 

stomkompletteringar. Då planen är för stor för att få plats på en ritning delas den upp på flera 

ritningar som överlappar varandra, vilket kräver hög noggrannhet i var gränserna dras på varje 

ritning. Arbetet utgår från BSAB:s byggdelstabell och man numrerar och benämner varje 

kategori efter den och tar fram mängden för varje byggdel i tur och ordning. Detta ger en bra 

struktur och en lämplig uppdelning inför kalkylen.  

4.2.2 Offerter 
 

En vital del i kalkylarbetet är att inhämta priser från UE och leverantörer. Vid 

kalkylstartmötet upprättas en inköpsplan, förfrågningslogg och en förfrågningslista. Det är 

även klargjort vilka UE-instanser som krävs för projektet och vilka discipliner som ska frågas 

på. 

  

Den som tar in offerterna fastställer vilka instanser som behöver längst tid på sig för att lämna 

en offert och gör en prioriteringsordning. Sedan används en förfrågningslista med 

kontaktuppgifter till lämpliga UE och leverantörer som kontaktas med en förfrågan om offert. 

De får tillgång till projektets FFU och ett datum då offerten ska vara Wästbygg tillhanda. När 

Wästbygg erhållit offerter sammanställs dessa och utvärderas, där de ställs motvarandra och 

bedöms. Därefter arbetas prisuppgifterna in i kalkylen och utgör en betydande roll i kalkylen. 
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4.2.3 Kalkylering 
 
Kalkylen görs i Bidcon och består av ett antal flikar, nettokalkyl, offertkalkyl, 

omkostnadskalkyl och slutsida. Alla delar i byggnadsverket ska finnas med i kalkylen och de 

delar som inte är med från UE-offerterna måste manuellt läggas in i nettokalkylfliken. När de 

olika byggdelarna ska läggas in hämtas recept för varje byggdel från receptbanken i 

programmet. Receptet fungerar som en Bill of materials som kan anpassas så byggdelen 

stämmer överens med önskat utfall. Receptet innehåller den åtgång och enhetspris för den 

sammansatta byggdelen, produktionsresultaten och resurserna. I fliken offertkalkyl läggs alla 

offerter in och allt efter som de utvärderas bockas den antagna offerten i och görs därmed 

aktiv i kalkylen. Omkostnadskalkylfliken ska innehålla alla omkostnader som projektet 

innebär, det kan vara bland annat etableringskostnader, skyddsutrustning, logistik, drift mm. 

På slutsidan sammanställs alla poster och eventuella påslag så som risk och vinst läggs till. En 

resursuppskattning och en preliminär tidsplan tas fram för att avgöra om föreskriven tidsplan 

är rimlig.  När kalkylen anses färdig samlas projektgruppen för en anbudsgenomgång och ett 

anbud formuleras.  

 

Om anbudet godtas och kontrakt skriv lämnas anbuds- och kalkylarbetet över till projektering, 

inköp och byggskede. Kalkylen revideras efter eventuella ändringar som framkommit efter 

kontraktsförhandlingen och en kontraktskalkyl tas fram som sedan ligger som grund för 

produktionskalkylen som stäms av emot under byggskedet. 

4.2.4 Presentation 
 

Wästbygg föredrar vid de flesta tillfällen att få möjligheten att presentera anbudet med 

beställaren närvarande innan beställaren gör sin anbudsutvärdering, det kan då vara enklare att 

förklara eventuella egna lösningar och sidoanbud. Idag görs detta ofta med skisser på 

befintliga ritningar eller endast muntligt, men beroende på upphandlingsform kan det krävas 

att köpa skisser från konsulter eller handrita byggnadsverket. Wästbygg har konstaterat att 

deras kunder som inte sällan har ringa byggteknisk bakgrund kan ha svårt att förstå och 

visualisera förslagen som presenteras. Det kan även vara så att det finns flera alternativa 

lösningar och det riskeras då bli rörigt för kunden.  
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4.2.5 Utmaningar i anbudsskedet 
 
En projektledare kopplas in i projektet ofta vid första anbudsgenomgången och lyssnar på hur 

projektorganisationen för anbudet har tänkt och kontrollerar att kalkylen som tagits fram 

håller för den senare produktionskalkylen. Lars Hopf2 menar att det svåraste är att 

synkronisera beskrivningar och gå igenom dem med gränsdragningar och att den stora risken 

är att allt kanske står i rambeskrivningen men gränsdragningarna är otydliga exempelvis vem 

drar ut elförsörjningen till en fettavskiljare? Daniel Dalviken3 menar att motsägelser i 

handlingarna är en svårighet som ofta stöts på. Då motsägelser råder i handlingar finns en 

hierarkisk ordning för vilken ordning handlingarna gäller förutsatt att AB 04 eller ABT 06 är 

åberopade i upphandlingen (Hansson 2015). Dalviken4 menar vidare att det kan ta upp en hel 

del tid att reda ut dessa motsägelser och att man får ta ett beslut och notera det i 

anbudsloggen.  

4.3 BIM hos Wästbygg 
 

Genom att arbeta med BIM i anbudsskedet kan man utföra så lite av kalkylen manuellt som 

möjligt och på så vis minimeras riskerna för fel involverande den mänskliga faktorn och man 

får en ökad precision på kalkylen. När väl arbetet med implementeringen har utförts och man 

har skapat en anpassad mall i BIM-mjukvaran för Wästbygg så kan allt mer av arbetet 

automatiseras, menar Yngve Jeppsson5. Med hjälp av tilläggsprogrammet Dynamo till BIM-

programmet Revit kan stora mängder dataöverföring automatiseras, från och till ett 

datahanteringsprogram. 

 
Styrkan med BIM och specifikt Revit, till skillnad från CAD-mjukvaror är att du kan 

involvera samtliga discipliner och dem kan integreras på flera olika plan i byggprocessen med 

hjälp av olika tilläggsprogram som finns tillgängliga på marknaden. Eftersom Wästbygg 

arbetar med samtliga discipliner så är det värdefullt för dem att kunna nyttja en mjukvara som 

Revit, som involverar samtliga discipliner. 

 

 Även om det i dagsläget endast berör anbudsskedet är det dock fördelaktig att möjligheterna 

för ett komplett involverande av alla discipliner och processer finns tillgängligt för framtida 

                                                
2 Lars Hopf Projektchef Wästbygg AB, Intervju 2018-03-06 
3 Daniel Dalviken Projektingenjör Wästbygg AB 2018-03-06 
4 Daniel Dalviken Projektingenjör Wästbygg AB 2018-03-06 
5 Yngve Jeppsson Utbildning, Support och Sales Cadcraft, intervju 2018-03-09 
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användande. Fredrik Lindblad6 menar att med hjälp av koordinerings- och 

styrningsmjukvaran BIM 360 kan BIM-objektet senare appliceras längs hela byggprocessen.  

BIM-modellen laddas upp i molnet och data kan sedan hämtas från BIM-modellen ute på 

byggarbetsplatsen av vem som helst via webbläsare. Detta förenklar informationsutbytet 

mellan kontor och byggarbetsplats då BIM-modellen besitter all nödvändig information om 

byggnadsverket samt uppdateras i realtid. Lindblad7 förklarar att denna typen av arbete längre 

fram i byggprocessen kan vara 1-2 år bort för Wästbygg om de skulle börja arbeta med Revit 

idag. 

 

Niclas Lundborg8 menar att en BIM-modell i tidigt skede skulle möjliggöra en bättre 

förståelse för projektet och underlätta vid inköpen genom att snabbt hitta aktuella objekt i 

modellen istället för att leta i en ritningspärm. 

 

Kunskapen i BIM hos Wästbygg är begränsad även om en del av personalen har gått en 

grundkurs i programmet så är kunskapen en färskvara som avtar om man inte jobbar i 

programmet regelbundet enligt Hopf9. Vidare menar Hopf att generellt sett så är det nog 

övervägande positiva åsikter om BIM hos företaget. 

 

4.3.1 Implementering av Revit på Wästbygg 
 

Eftersom Wästbygg i dagsläget inte arbetar med BIM i någon av delarna i byggprocessen så 

är det rimligast för dem att påbörja användandet av BIM i anbudsskedet, menar Daniel 

Marcus10. Om BIM-arbetet med Revit etableras väl i anbudsskedet, som befinner sig i starten 

av byggprocessen, så är sannolikheten att arbetet vidare i processen blir mer framgångsrikt. 

Skulle det bli fel från start är det svårare att vid ett senare skede att gå tillbaka och hantera 

dessa problemen. Det kan också vara en för stor uppgift att implementera BIM på hela 

byggprocessen från start. 

 

                                                
6 Fredrik Lindblad BIM konsult Cadcraft, 2018-03-09 
7 Fredrik Lindblad BIM konsult Cadcraft, 2018-03-09 
8 Niclas Lundborg Projektingenjör – inköp, Wästbygg AB 2018-05-02 
9 Lars Hopf Projektchef Wästbygg AB, Intervju 2018-03-06 
10 Daniel Marcus Key Account Manager Cadcraft, intervju 2018-03-09 
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Revit har i dagsläget ingen nationell genomarbetad standard på hur man skall använda 

programmet, berättar Lindblad11. Äldre cad-mjukvaror som exempelvis Autocad har lagar, 

samt följer BSAB - därför ser ritningar gjorda i Autocad väldigt lika ut, oavsett vilken konsult 

som ritat dem. Det är därför viktigt för Wästbygg att införa en BIM-strategi, eller en egen 

standard, på hur arbetet med Revit ska gå till på Wästbygg. Om Wästbygg delar med sig av 

denna standard och ställer krav till sina underleverantörer och konsulter så minimeras 

variationen i de BIM-modeller som Wästbygg kommer att arbeta med och på så vis kan 

arbetet effektiviseras maximalt. Följs inte en standard kan det enkelt bidra till merarbete. 

Problem kan uppstå om inte samtliga involverade använder sig av samma filtyp eller om 

BIM-objekten ser väldigt olika ut. 

 

Lindblad12 tillägger att även om det i teorin hade varit optimalt att ställa krav neråt på sina 

underleverantörer och konsulter, så är det inte alltid lika enkelt i praktiken. Under 

högkonjunktur kan det i somliga fall redan vara svårt att hitta projektörer, och skulle man 

addera kravställning på projekteringen skulle det möjligen försvåra processen ytterligare. 

 

 
 
 
 
 
 
  
  

                                                
11 Fredrik Lindblad BIM konsult Cadcraft, 2018-03-09 
12 Fredrik Lindblad BIM konsult Cadcraft, 2018-03-09 
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5 RESULTAT 
 

Här redovisas de åtgärder som är gjorda i Revit för att möjliggöra användning av 

programmet som ett verktyg för företagets BIM-användande. Åtgärderna är baserade på den 

inhämtade informationen från observationer hos företaget, intervjuer samt studie av berörda 

mjukvaror. 

 

5.1 Project template 
 
De tillämpningar som är gjorda har framkommit genom att funktioner har prövats fram samt 

genom auotodesks egna ”knowledge network” som nås direkt i Revit. Objektsinformationen 

som valts att tillämpas har framkommit genom observation av arbetssätt, för att rätt 

information återfinns i modellen, samt för att informationen ska vara kompatibel med 

kalkylprogrammet.   

 
En företagsanpassad mallfil (Projekt template) har skapats som en viktig del i ett 

standardiserat arbetssätt. Mallen har fått en anpassad startsida och flera skräddarsydda 

anpassningar har gjorts. 

5.1.1 Parametrar 
 
För att mata in den önskade informationen i objekten har ett antal nya parametrar skapats. 

 

o Byggdelsnummer (BD) 

o BSABe 

o BSABwr 

o AMA-kod 

o Mängdad 

o FFU 

o Ansvarig mtrl/arbete 

 

BD och BSAB-koder läggs in som en type-parameter som tillägnas samtliga familjer. 

Koderna matas in för varje standardobjekt i filen och det är sedan viktigt att alla nya importer 

märks med rätt kod. BSABe och BSABwr motsvara BSAB 96 tabellen byggdelar respektive 

produktionsresultat och BD motsvarar numrering enligt byggdelstabellen (Bilaga 1). 
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AMA-koden lämnas tom i mallfilen, den fylls sedan i manuellt för de objekt som används i 

varje unikt projekt.   

 

Parametern ”Mängdad” är en ja/nej parameter som kryssas för när mängden för byggdelen 

lagts in i kalkylprogrammet.  

 
FFU är en text-parameter som är menad för hänvisning till FFU. Parametern är ett 

komplement till parametern ”Description” där byggdelen beskrivs kortfattat. Dessa 

kompletteras även av parametern ”Ansvarig material/arbete” som kan användas för att 

förtydliga gränsdragningar mellan entreprenör och UE. 

 

Vidare används ett flertal befintliga parametrar där många är objektsbaserade men även 

parametrar som finns för samtliga objekt, däribland ”Description” som nämnts ovan och som 

är objekttypsbunden och även ”Comments” som är instansbunden då endast det specifika 

objektet påverkas av parametern, båda dessa två är textbaserade parametrar.   

I figur 5-1 visas ifylld information för en yttervägg. Genom parametrarna kan objektet 

identifieras enligt följande: 

 

• BD – 31 enligt byggdelstabell(se bilaga 1) 

• BSABe – 27.C = stomytterväggar  

• AMA-kod – 21 = murverk  

 

I parametern FFU kan man avläsa i vilken handling 

information om byggdelen hittas, Littera anger 

väggens beteckning och under ansvarig mtrl/arbete 

utläses att Wästbygg ansvarar för material och 

arbete.  

 

 

5.1.2 Scheman 
 
För att sortera objekten efter BSAB-systemet är scheman som anpassas efter varje BD 

skapade. 

Figur 5-1: Type properties, Revit 2018 
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Vilka parametrar som är av intresse att visa är individuellt för varje BD, samt vilka enheter 

som är relevanta, därför skapas ett eller fler scheman för varje BD-nummer. Sedan filtreras 

schemat så endast önskad BD visas, för att sedan anpassa sortering och uppdelning. Även ett 

schema som täcker samtliga objekt i modellen med ett filter för att endast visa de objekt där 

”Mängdad”-parametern inte är ikryssad. 

 
Figur 5-2: Schema 31. Väggförteckning 

Figur 5-2 visar hur ett schema kan se ut för yttervägg, BD 31. Här kan mängder utläsas och 
byggdelen kan markeras i rutan för mängdad när den är medräknad i kalkylen. 
 

5.1.3 Filter 
 
Filter är skapade för varje BD för att ge möjligheten att släcka ner vissa eller alla objekt där 

BD-parametern är ifyllt, detta är ännu ett sätt för att säkerställa att inget är missat. 

Filterfunktionen kan även användas för att visualisera en arbetsgång. 

 

5.1.4 Presentation 
 
För företaget unika ritningshuvuden, som används för presentation och visualisering av 

ritningar och förteckningar, är skapade. Designen konstrueras för att sedan infoga logotyp och 

företagsinformation som standard, vilken information ritningshuvudena ska innehålla har 

bestämts och de har automatiserats så de följer projektinformationen som fylls i vid starten av 

ett projekt. De anpassade ritningshuvudena finns sedan att välja när nya sheets skapas. 

 

5.1.5 Roombook 
 
En anpassad Excel-mall för utdata från Roombook är skapad. Denna används för 

mängdavtagning av ytskikt för vägg, tak och golv. Areor sorteras för varje enskilt rum och 

önskade ytskikt för varje rum ställs in innan exporten sker. Data från Roombook är inte 

möjlig att få som ett schema och kommer därför inte finnas i listan för byggdelar i 

programmet.   
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6 ANALYS 
 
I avsnittet diskuteras den teori och empiri som sammanställts och sätts i perspektiv med 

rapportens syfte och frågeställning.  

 

6.1 Implementering  
 

För att initiera en implementering krävs en klarlagd målbild med delmål för att veta vad som 

strävas efter och hur vägen dit ska se ut. Succar (2009) har delat in mognadsgraden av en 

BIM-implementering i tre faser. Man ska enligt honom se till hur mognadsgraden för BIM ser 

ut hos företaget innan man går vidare med att genomföra implementeringen. 

Byggentreprenadsföretaget Wästbygg befinner sig i dagsläget i förstadiet till fas 1, men med 

ett steg närmare genom den grundkurs som tagits i Revit. Då har första steget erhållits i fas 1 

som går ut på att företaget ska välja en passande mjukvara. 

 

Enligt Stüven13 har Wästbygg en framtida målbild att med hjälp av BIM kunna styra hela 

byggprocessen, både uppströms och nedströms. Denna målbild stämmer överens med Succars 

(2009) fas 3 i hans mognadsgradsuppdelning av BIM-implementering. Än så länge finns inga 

konkreta delmål hos Wästbygg för att uppnå fas 3, utan en påbörjan av implementeringen är 

det första steget som ska tas. Wästbygg vill till en början kunna använda sig utav BIM i 

anbudsprocessen och det är här implementeringen ska inledas. Det är dock likaså viktigt att 

implementera BIM i sina processer på ett sådant sätt att det kan vidareutvecklas till fas 2 och 

senare fas 3. Enligt Lindblad och Vass (2015) är det viktigt att förstå vilka förändringar som 

kommer krävas från företaget, men eftersom implementeringen inleds i fas 1 där Succar 

(2009) menar att väldigt liten förändring krävs så är detta inget som är av stor vikt i första 

läget, men det bör ändå finnas i åtanke inför fas 2 och 3. Vidare menar Porwal  (2012) att en 

viktig faktor att ha i åtanke är investeringen i tid och pengar som en implementering kräver, 

och just tidsaspekten för en implementering är viktig. Att räkna med omedelbara resultat är 

inte realistiskt, därför kan en plan med avstämningar och erfarenhetsåterföringar vara en god 

idé.  

 

                                                
13 Peter Stüven Gruppchef Wästbygg AB, Intervju 2018-03-14 
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Det ligger i företagets intresse att utse en eller ett par personer till BIM-strateg respektive 

BIM-samordnare. Dessa rollerna behövs enligt BimAlliance (2013) för att hantera BIM-

implementering på ett optimalt sätt. Då implementeringen hos Wästbygg ska initieras i 

anbudsskedet, enligt fas 1, behöver dessa rollerna inte till en början vara speciellt omfattande 

och kompetensen behöver enbart vara grundläggande.  Deras primära uppgifter kommer 

behandla framtagande av en initial strategi samt uppföljning. För att senare kunna 

vidareutveckla sitt BIM-arbete till fas 2 och 3 kommer dessa rollerna växa och bli allt mer 

viktiga, och mer kompetens kommer krävas.  

6.2 Standardklassificering  
 
Förslagsvis bör en intern strategi utvecklas för hur BIM-arbetet ska brukas. Som redovisat i 

teori-avsnittet finns det utvecklade internationella standarder för hur arbete med BIM, men 

någon informationsstandard för BIM i Sverige har ännu inte utvecklats. Under fas 1 befinner 

sig modellen enbart internt men sträcker sig ändå så pass att samverkan i samma modell av 

olika medarbetare i anbudsskedet kommer att ske. Det är därför viktigt att modellen alltid ser 

ut och arbetas med på samma sätt, så att kommunikationen förenklas (Granroth 2011).  

 

Det är troligtvis relativt enkelt att få de internt involverade i anbudsskedet på företaget att 

följa en standard som är framtagen av företaget själva. Detta framkommer med utgångspunkt i 

samtalen med personalen på Wästbygg. De intervjuade hade en positiv inställning till BIM 

och de svårigheter eller kommunikationsproblemen som kan uppkomma under anbudsskedet 

skulle i många fall kunna hanteras av BIM. Svårigheter framkommer snarare då externa parter 

i form av underleverantörer och andra konsulter ska samverka i samma BIM-modell, så som 

fas 2 och fas 3 eftersträvar. För att underlätta samarbetet kan program som BIM 360 användas 

där hela projekt hanteras av ett och samma program där samverkan i modeller möjliggörs. 

Som Lindblad14 nämnde är det emellertid inte alltid så enkelt som att enbart ställa krav på 

externa resurser som ska utföra projekteringen, särskilt inte under högkonjunktur. 

 

Enligt Granroth (2011), Smith (2014) och Monteiro & Poças (2013) krävs ett gemensamt 

BIM-språk på global- eller nationell nivå. På nationell nivå skulle BSAB eller BIP kunna vara 

utvecklarna av denna standard. På företagsnivå menar Granroth (2011) och Smith (2014) att 

handböcker och manualer bör tas fram för att åstadkomma ett standardiserat arbetssätt. Dessa 

                                                
14 Fredrik Lindblad BIM konsult Cadcraft, 2018-03-09 



 

34 
 

handböcker kan utvecklas internt av en utvald BIM-samordnare. För implementeringsfas 1 

krävs endast en företagsstandard då användningen av BIM håller sig just inom företaget. Då 

företagets målbild ligger i fas 3 där ett omfattande samarbete över discipliner krävs så behövs 

även en nationell standard och kanske även en internationell standard på sikt och bör därmed 

förslagsvis användas från starten av implementeringen.   

 

6.3 BIM i anbudsskedet 
 

Det finns ingen praxis för hur BIM ska användas i ett anbudskede, och inte heller för vilka 

processer som BIM är applicerbara på. För de processer som sker före beslut om 

anbudsgivning finns det ingen relevans att använda sig av BIM, det är efter att en 

projektorganisation och en ansvarsfördelning fastställts som arbetet med BIM startar.  

 

För att skapa modellen används de 2D-ritningar som erhålls i FFU:n på ett liknande sätt som 

de görs i nuläget då ritningen importeras till Bluebeam och används som underlag för 

mängdavtagning. I Revit importeras ritningen på liknande sätt men varje plan importeras i 

respektive plan i modellen som underlag för att sedan användas som ritmall, för varje plan 

måste höjden definieras antingen genom givna mått eller genom en sektionsritning. Ett 

problem med importen är att Revit stödjer inte PDF och kräver därför att ritningen 

konverteras till jpeg-format och därefter skalas upp till rätt skala. Då en jpeg inte kan 

vektoriseras så måste uppskalningen ske genom att mäta givna mått på ritningen och ställa 

skalan efter de vilket kan innebära en viss felmarginal i skalan.  

 

Innan modelleringen startar bör de olika byggdelarna definieras och relevant information 

infogas i objektens parametrar. Även detta sker på ett liknande sätt som i nuläget då varje 

byggdel markeras med färger och former i Bluebeam och namnges efter byggdelsnummer och 

typ. Den stora skillnaden här är att BIM-objekten redan från början innehåller en stor mängd 

information samtidigt som det är möjligt att applicera all önskvärd information manuellt.    

När modellen skapas genereras mängdlistor automatiskt löpande som vid behov även kan 

exporteras som Excel-blad. Mängder för ytskikt genereras genom Roombook som endast 

exporteras till Excel-blad och kan inte sedan hittas i modellen. 
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Modellen kan sedan exporteras till IFC-format eller som en 3D-PDF. Genom en 3D-PDF kan 

modellen granskas i Bluebeam och med programmets CAD-modul kan informationen från 

objekten läsas och objekt och kategorier kan tändas och släckas. Detta kan vara användbart 

för bland annat inköpare som vill kunna titta i modellen utan behov av att göra ändringar i 

modellen samt för att snabbt hitta information om olika objekt. En 3D-PDF skulle även kunna 

skickas till UE för att skapa en tydligare bild av projektet.  

 

Till kalkylprogrammet Bidcon som Wästbygg använder sig av finns en tilläggsmodul för BIM 

som möjliggör kalkyleringen av byggdelarna till att vara semi-automatisk. Genom att anpassa 

informationen för varje objekt till kalkylen kan varje objekt kopplas till recept i programmet 

innehållande både tid och pris. Genom att använda byggdelstabellens rangordning och 

standardbeteckningar från BIP så kan ett standardiserat beteckningssystem utvecklas som 

sedan kopplas ihop med Bidcon-systemet. För detta krävs att modellen exporteras i ett IFC -

format.  Ytskikten kan inte exporteras på detta sätt och kommer istället få läggas in manuellt 

från det Excel-blad som skapats från Roombook. 

 

Visualisering av modellen skapas per automatik när modellen byggs, men för att snyggt 

presentera projektet för kund krävs extra bearbetning. En möjlighet är att skapa renderade 

bilder av modellen där bakgrunder kan appliceras och ljus- och skuggeffekter är möjliga. I 

3D-miljö kan även en walk-through skapas där en rundvandring i och runt modellen kan 

simuleras. Det finns även möjlighet att använda filter för att simulera byggetapper eller för att 

tända och släcka alternativa lösningar. Vid presentation för kund krävs det en något mer 

noggrann modellering avseende estetiken, det kan handla om ytskikt, dörr/fönstertyper och 

materialval, sådant som internt inte är lika noga då det räcker att informationen finns i 

objekten. Det kan även vara mer tilltalande om modellen möbleras och omgivning med 

topografi och grönska modelleras.   
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7 DISKUSSION 
 
En stor utmaning med rapporten var att det inte finns någon utvecklad standard för hur 

information ska hanteras och bearbetas i ett BIM-objekt. Detta innebär att det 

tillvägagångssätt som väljs för BIM-användandet och informationshanteringen av det enskilda 

företaget riskeras att inte utvecklas till en nationell standard, vilket kommer leda till 

förändringar i det nya och eventuellt invanda arbetssättet. Den internationella standarden IDM 

används enligt Granroth (2011) och Linblad15 inte i Sverige och är därför inte aktuell i 

nuläget. 

 
BIM har stor potential för att användas i kalkylskedet och kan möjliggöra en semi-automatisk 

process. Modulen till Bidcon är väldigt ny men vi tror att genom att anpassa en kalkylmall i 

programmet som är väl synkroniserad med informationen på BIM-objekten så kommer detta 

leda till en tydlig tidsbesparing och en högre precision i kalkyl- och 

mängdavtagningsprocesserna.  

 
En implementering av ett nytt arbetssätt kommer även garanterat stöta på svårigheter i form 

av personal som inte är villiga att ändra på sitt inarbetade arbetssätt, även personal som inte 

har förtroende för BIM och av den anledningen inte är villiga att förändra arbetssättet. Vi tror 

att det kommer vara vitalt att en implementering är noga genomtänkt och att man gör rätt från 

början så personalen inte mister förtroendet för BIM - en andra chans kommer troligen inte 

accepteras på en längre tid.  

 
Då en implementering sker i formatet som analysen beskriver krävs ej någon drastisk 

förändring i arbetssättet, utan det är möjligt att prova sig fram. Ett förslag är att låta en eller 

två personer införskaffa sig en fördjupad kunskap i BIM och sedan genomföra ett eller flera 

passande projekt med BIM utförande parallellt med ett traditionellt utförande, för att sedan 

analysera resultaten samt utföra eventuella förbättringar som funnits. När ett fungerande 

arbetssätt tas fram kan en vidare implementering till resterande personal påbörjas och detta 

bör inledas med kompetensförbättringar inom området. 

 
För vidare studier hade det varit väldigt intressant att utföra en fallstudie där de anpassningar 

vi utfört skulle prövas mer grundligt. Länge var tanken att vi skulle ta del av 

mängdavtagningen i ett färdigställt projekt av Wästbygg och sedan göra en mängdavtagning 

                                                
15 Fredrik Lindblad BIM konsult Cadcraft, 2018-03-09 
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med BIM för att vidare jämföra resultaten, på grund av att det var för krävande för oss och 

Wästbyggs personal att granska och att sätta sig in i hur det var tänkt kring byggmetod och 

alternativa lösningar för det aktuella projektet så avslogs idén. Det hade dock varit mycket 

intressant då vi hade kunnat få ett mer konkret svar på om resultaten skulle skiljas och se om 

mängdavtagningen blir mer precis med hjälp av BIM. Den forskning som studerats i 

rapportens syfte säger att mängdavtagningen blir mer precis med hjälp av BIM och vi har fått 

förlita oss på detta istället för att utföra mängdavtagningen i BIM själva (Olsen, Taylor 2017).  

 

Studiebesök hos företag med en inarbetad rutin i ämnet skulle också önskas, men de företag vi 

pratat med har inte varit intresserade av att delge den informationen. Även ett system som 

svensk byggtjänst tagit fram för att motsvara ett mer BIM-anpassat alternativ till BSAB 96 

kallat CoClass skulle studerats mer grundligt, efter de studier och intervjuer vi gjort har ingen 

tillräcklig förståelse fåtts av systemet varför vi inte tar upp systemet i rapporten. Enligt 

Cadcraft kan vissa processer i Revit automatiseras med hjälp av programmet dynamo, dock 

menade Cadcraft att vidare utbildning krävs för att behärska programmet, varvid inga närmare 

studier gjordes i programmet.  

 

Anledningen till att rapporten avgränsade sig till anbudsprocessen var i samtal med Wästbygg 

där samtycke om att inleda implementeringen på det sättet rådde. Detta blev tidigt i studien 

bekräftat av litteratur och intervju med sakkunniga från Cadcraft. Valet att avgränsa till 

mjukvaran Revit var på grund av tidigare kännedom om användningsområdena för 

mjukvaran, även detta gavs stöd från litteratur samt intervju med Cadcraft. 

 

Rapportens resultat kan sannolikt appliceras på andra byggentreprenadföretag än enbart 

Wästbygg. Implementeringsstrategin tar hänsyn till olikheter hos företag och det är därför en 

nulägesanalys ska utföras tidigt tillsammans med en egenanpassad strategi för att på så vis 

kunna skräddarsy implementeringen för varje enskilt företag. Anbudsskedet ser snarlikt ut 

oavsett byggentreprenadföretag, och därför kan även slutsatsen dras att den påverkan BIM har 

i anbudsskedet enligt rapporten kan generellt appliceras på andra byggentreprenader och inte 

enbart Wästbygg. De anpassningar som gjorts i Revit är anpassade efter Wästbyggs arbetssätt 

och fungerar därmed inte garanterat på andra företag.  
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8 SLUTSATS 
 

Implementeringen av BIM i anbudsskedet har delats in i fem centrala delar som visas i figur 

8-1. Första stadiet är att granska företaget för att konstatera företagets mognadsgrad för BIM 

och upprätta en målbild för hur BIM ska användas i företaget. Målbilden ska upprättas med 

ett antal delmål och en strategi för att ta sig vidare i implementeringsprocessen. Ett lämpligt 

sätt att sätta delmål är enligt Succars (2009) faser, där fas 1 kan innebära anbudsskedet som 

även rekommenderas av Cadcraft. En ansvarsfördelning där en BIM-strateg och en BIM-

samordnare ska utses för att leda och samordna implementeringen. Nästa steg är att kartlägga 

behov och identifiera de processer där BIM kan nyttjas och fastställa vilken information 

modellen ska innehålla för att tillgodose behovet. För detta krävs ett standardiserat arbetssätt 

och språk för inmatning och hantering av informationen. För att det nya arbetssättet ska 

tillämpas på rätt sätt erfordras manualer och handböcker som på ett enkelt sätt beskriver den 

nya arbetsgången. Implementeringen kan med fördel inledas genom ett pilotprojekt som 

utförs parallellt med det föregående arbetssättet för att sedan analysera utfallet med en 

erfarenhetsåterföring.  

 
Figur 8-1. Arbetsgång för implementering av BIM 

De åtgärder och arbetsförfaranden som har gjorts i programmet Revit är för att tillgodose 

processerna i anbudsskedet men är även förberedda för fas 2 och 3 genom att systemet (BIP) 

använts. Arbetsgången innebär en semi-automatiserad mängdavtagning och kalkylering samt 

ett standardiserat informationsflöde i anbudsskedet samt en enkel och snygg visualisering 

både för personal och kund. Detta kommer att innebära en smidig och mer precis 

anbudprocess som kommer stärka företagets konkurrenskraft på marknaden. 

Genomför 
nulägesanalys och 
upprätta målbild

Upprätta 
ansvarsfördelning

Formulera och 
standardisera 

arbetssätt

Upprätta 
manualer

Implementera på 
ett pilotprojekt 



 

39 
 

9 REFERENSER 
 
Autodesk Inc.(2018). Dynamo. http://dynamobim.org/ [2018-04-26] 
 
Autodesk Inc.(2018). Navisworks. https://www.autodesk.com/products/navisworks/features 
[2018-04-26] 
 
Autodesk Inc.(2018). Autodesk BIM360. https://bim360.autodesk.com/  [2018-04-26] 
 
Alvehus, J. (2016). Skriva uppstats med kvalitativ metod: En handbok. Stockholm: Liber AB 
 
Backman, J. (2014). Rapporter och uppsatser, uppl. 2. Lund: Studentlitteratur. 
 
Bryman A. & Nilsson B. (2011). Samhällsvetenskapliga metoder 2., [rev.] uppl.., Malmö: 
Liber. 
 

Bim Alliance (2013) Rollbeskrivning i BIM-projekt. (Version 1.0 2013-11-08) Stockholm: 
Bim Alliance http://www.bimalliance.se/library/2688/rollbeskrivning_bim_v2.pdf 
 
BIP (2018). Building Information Properties - Ett system för egenskaper och beteckningar på 
objekt i fastigheter. http://bipkoder.se/#/ [2018-05-02] 
 
Bluebeam Inc.(2018) Bygg bättre med Bluebeam. https://www.bluebeam.com/se/ [2018-04-
26] 
 
Dahlberg H. Lundgren T. Edgar J-O, Freeney M. (2013). Slutrapport Fokus I – BIM med 
BSAB. Stockholm. Svensk byggtjänst 
 
Eastman C. Teicholz P. Sacks, R. Liston, K. (2008). BIM Handbook: A guide to building 
information modeling. New Jersey: John Wiley & sons, INC. 
 
Elecosoft. (2017). Elecosoft formar och förverkligar morgondagens miljöer. 
https://www.elecosoft.se/om [2018-04-26] 
 
Granroth, M. (2011). ByggnadsInformationsModellering, Orientering i en modern 
arbetsmetod,  
Kungliga Tekniska Högskolan, Stockholm 
 
Hansson B. Olander S. Landin A. Aulin R. Persson U. (2017). Byggledning: Produktion. 
Lund: Studentlitteratur AB 
 
Hansson B. Olander S. Landin A. Aulin R. Persson U. (2015). Byggledning: Projektering 1:3 
uppl. Lund: Studentlitteratur AB 
 
Häggström L. (1998). BSAB 96 – System och tillämpningar. Stockholm Nordstedt tryckeri AB  
 



 

40 
 

International Organization for Organization (ISO) (2016) ISO 29481-1:2016. Building 
information models -- Information delivery manual -- Part 1: Methodology and format. (ISO 
29481-1:2016 IDT). Schweiz: ISO. 
 
International Organization for Organization (ISO) (2012). ISO ISO 29481-2:2012. Building 
information models -- Information delivery manual -- Part 2: Interaction framework (ISO 
29481-2:2012 IDT). Schweiz: ISO. 
 
Lindblad H. Vass S. (2015). BIM implementation and organisational change: A case study of 
a large Swedish public client. Procedia Economics and Finance, 2015, Vol.21, pp.178-184 
doi: 10.1016/S2212-5671(15)00165-3 
 
Monteiro A, Poças J. (2013) Automation in Construction. Vol.35, pp.238-253 
doi: 10.1016/j.autcon.2013.05.005 
 
Olsen D. Taylor M.J. (2017). Quantity Take-Off Using Building Information Modeling 
(BIM), and Its Limiting Factors. Auburn University. 
 
Petersson, P. Olsson, B. Lundström, T. Johansson, O. Broman, M. Blücher, D. Alsterman, H. 
(2015). Lean: Gör avvikelser till framgång! 3. Uppl. Stockholm: Part Media 
 
Ponnert, L. Svensson, K. (2016) Standardisation—the end of professional discretion? 
European Journal of Social Work, 19:3-4, 586-599, DOI: 10.1080/13691457.2015.1074551 
 
Porwal A. Hewage K. (2012). Building Information Modeling partnering framework for 
public construction projects. Automation in Construction, May 2013, Vol.31, pp.204-214. 
doi: 10.1016/j.autcon.2012.12.004 
 
Révai E. Nordstrand U. (2002). Byggstyrning. Uppl.3. Stockholm: Liber AB. 
 
Smith D.K. Tardiff M. (2009). Building Information Modeling: A Strategic Implementation 
Guide for Architects, Engineers, Constructors, and Real Estate Asset Managers. New Jersey: 
John Wiley & Sons, INC. 
 
Smith P. (2014). BIM & the 5D Project Cost Manager. Procedia - Social and Behavioral 
Sciences, Vol.119, pp.475-484. doi:  10.1016/j.sbspro.2014.03.053  
 
Succar B (2008). Automation in Construction, 2009, Vol.18(3), pp.357-375 
doi: 10.1016/j.autcon.2008.10.003 
 
Svensk byggtjänst. (2015). AMA Hus 14. Västerås: Edita Bobergs AB 
 
Åhman P. Persson M. Jonsson R. Werner E Bergh Å. (2014). Byggarbetsplatsens 
teknikhandbok. Stockholm: Sveriges byggindustrier 
 
 
 
 



 

41 
 

 Figur 1: The BIM hub. (2018) What is BIM, and How is it Implemented in Contracts? 
[Illustration] 
https://thebimhub.com/2016/01/03/what-is-bim-and-how-is-it-implemented-in-
contracts/#.WuGs1NNubVo  
 
Figur 2: Dahlberg H. Lundgren T. Edgar J-O, Freeney M. (2013). Slutrapport Fokus I – BIM 
med BSAB. Stockholm. Svensk byggtjänst 
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