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Sammanfattning 

Trots att Building Information Modelling (BIM) existerat i byggbranschen en tid är 

entreprenadföretagen inte långt fram i utvecklingen. BIM är en arbetsmetod som samlar all 

information om ett byggprojekt digitalt och att alla ingående aktörer samarbetar. Utvecklingen 

av BIM har hindrats på grund av en investeringskostnad och kunskapsbrist på entreprenadsidan. 

Detta leder till att det tar lång tid för företagen att införa BIM.  Genom att skapa ett likartat 

arbetssätt frambringas tydligare riktlinjer. Detta ökar tryggheten och fler känner sig bekväma 

med att använda BIM och att lära sig den nya tekniken. Detta arbete undersöker om ett 

standardiserat arbetssätt kan vara till hjälp hos ett entreprenadföretag inom vidare införande av 

BIM med hjälp av programvaran Revit. 

 

Arbetet började med hjälp av litteraturstudier och kritisk granskning av referenser. Intervjuer 

från entreprenadföretaget har genomförts på ett semi-strukturerat vis för en bredare förståelse 

gällande den påbörjade implementeringen av BIM samt vilka arbetsmetoder som används idag. 

Det genomfördes studier av befintliga arbetsmetoder för djupare förståelse gällande vad som 

krävs vid framtagandet av ett standardiserat arbetssätt.  

 

Intervjuerna visar på att det är välkommet med ett standardiserat arbetssätt hos företaget. Det 

efterfrågas stöd för användningen av programvaran Revit och effektivisering av deras 

arbetsmetod vid mängdavtagning. Arbetssättet kommer agera i form av en manual som 

anpassas utefter företagets egna Revit-mall. I framtiden kan manualen användas i 

utbildningssyfte. Visionen är att allt flera på företaget skall kunna etablera arbetsmetoden 

successivt i deras framtida projekt. Detta bidrar där med till företagets framgång och utveckling 

på marknaden. 

 

  



 

 

Abstract 

Though Building Information Modelling (BIM) has existed in the building business for a time 

the construction companies are not as far in the process. BIM is a working method that handles 

all the information included in the building project digitally and how everyone involved 

collaborate. The BIM progress has been constrained because of the investment costs and lack 

of knowledge in the construction companies. This concludes that it takes time to establish BIM 

into the companies. By creating a similar working method a clearer guideline will be generated. 

This will increase self-assurance and more will feel comfortable using BIM and learn the new 

technology. This essay investigates if an equivalent working method will be of use at a 

contractor company that are establishing BIM with the software Revit.  

 

This essay started with literature studies and critical reviews of references. Interviews at the 

construction company have been made in a semi-structured way for a wider understanding 

about the started implementation of BIM and what working methods they are currently using. 

Studies of existing working methods have been made for a deeper understanding considering 

developing an equivalent working method. 

 

The interviews show that an equivalent working method for the company is welcome. There 

are requests for software support in Revit and make the existing working method more efficient 

while making material quantities. The equivalent working method will act in form of a manual 

that is custom for the company’s own Revit template. I the future the manual can be used in 

educational purposes. Therefore contribute for the company’s prosperity and growth in the 

business market.  

  



 

 

Begreppslista 

 

AF – Administrativa föreskrifter, beskriver krav på projektet och produkt.   

 

AMA – Allmänna material- och arbetsbeskrivningar, referensverk vid upprättande av tekniska 

beskrivningar. 

 

AutoCAD – Programvara som hanterar digitala ritningar, skapad av Autodesk. 

 

BIM – Building Information Modeling, arbetsmetod vid genomförande av projekt.  

 

BSAB – Byggandets samordnings AB, struktur i form av koder som hanterar 

klassifikationssystem och tillämpningar.  

 

CAD – Computer-Aided Design, digitaliserade ritningar och design.  

 

CNC – Computer Numerical Control, datorsystem. 

 

IFC – Industry Foundation Classes, neutralt filformat. 

 

LCC – Livscykelkostnader (Life Cycle Cost), kostnader som innefattar drift, underhåll och 

inköp som främjar hållbar upphandling. 

 

Revit – Programvara som hanterar digitala ritningar, skapad av Autodesk. 

 

TB – Teknisk beskrivning, förklaring i text hur en byggnad skall upprätts.  

 

Template – Engelskans ord för mall och i denna rapport refereras det till en mall som utformats 

i programvaran Revit.  
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1. INLEDNING 

Användningen av fysiska pappersritningar är fortfarande dominerande när det kommer till att 

hantera och redovisa byggnadsprojekt, vilket kan leda till oväntade kostnader, förseningar eller 

missförstånd mellan de olika aktörerna i ett projekt (Eastman, Teicholz, Sacks & Liston 2008). 

Effektiviseringen av byggprocessen leds idag av digitaliseringen. För att minimera 

komplikationer i projekten används nya digitala hjälpmedel och metoder för att tidigt upptäcka 

eventuella problem. Trots detta finns det fortfarande vissa oklarheter med dessa hjälpmedel då 

Architecture, Engineering and Construction (AEC) industrin och mindre entreprenadföretags 

utveckling i digitaliseringen inte ligger jämsides med varandra (Lennartsson, Movaffaghi & 

Linderoth 2018). Gamla rutiner har dominerat och implementeringen på entreprenadsidan har 

inte varit i fokus. Den arbetsmetod som kommer att granskas i detta arbete är Building 

Information Modeling (BIM) tillsammans med programvaran Revit. 

1.1 Bakgrund 

Arbetsmetoden BIM handlar om att samla all den information som berör ett byggprojekt i en 

databas, därifrån går det att genomföra en 3D-modell. Modellen underlättar för alla aktörer att 

ta del av hur projektet kommer fungera i verkligheten. Med hjälp av modellen kan projektet 

redovisas på ett tydligare sätt i jämförelse mot pappersritningar (Jongeling 2008). Möjligheten 

att se volymer och hur de olika aktörers installationer går samman i projektet kan underlätta i 

tidigt planeringsskede. Detta för att uppmärksamma kritiska lägen och kollisioner mellan 

ritningar. Den information som finns i modellen kommer vara med och förändras under hela 

produktens livscykel. 

 

Utvecklingen är en pågående process inom digitala hjälpmedel. Det tyder även på att 

efterfrågan från kunder ökar alltefter som utvecklingen går framåt. Som Granroth (2011) 

förklarar beror detta på att det är lättare att visualisera den färdiga produkten med hjälp av en 

3D-modell. Då utvecklingen går framåt ökar intresset hos entreprenadföretag att digitalisera 

deras arbetsmetoder och att effektivisera deras projekt. Däremot finns det inga bevis att BIM 

ökar produktiviteten inom projekten (Lindblad & Vass 2015). På lång sikt trots gamla rutiner 

bör produktiviteten öka anser Stüven på Wästbygg1.  

                                                

1 Peter Stüven, Gruppchef Wästbygg AB, möte 2018-12-20 
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Arbetsmetoden som den äldre generation använder idag på entreprenadföretaget skiljer sig från 

den arbetsmetod som kommer användas om några år. Under en lång tid har byggbranschen i 

majoritet bestått av de som använder sig av pappersritningar och skalstock, vilket håller på att 

fasas ut (Sveriges Byggindustrier 2019). Framtida användningen av BIM kommer att hanteras 

av den nya generationens ingenjörer men det betyder inte att de äldre skall uteslutas från att 

använda arbetsmetoden. Visionen på Wästbygg är att fortsätta sin implementering av BIM i sin 

organisation och utveckla deras användning av programvaran Revit. På så vis kan flera 

medarbetare använda sig av verktyget. Revit är en programvara som hanterar 3D-modeller och 

är skapat av Autodesk som även gjort AutoCAD.  

 

I nuläget är det en anställd på Wästbygg som arbetar med att ta fram 3D-modeller i 

programvaran Revit. I modellen samlas information om byggnaden, därefter plockas 

materialmängder ut till kalkylen. Denna arbetsmetod används på förtaget och ligger under 

förbättring, men i dagsläget finns det problematik med framtagning av ett standardiserat 

arbetssätt. Viljan finns att etablera arbetsmetoden men det tar tid att införa. Som läget är nu 

finns inget standardiserat arbetssätt som säger hur något skall genomföras eller varför. 

Kompetensen beträffande programvaran Revit finns på arbetsplatsen men inte tillräckligt för 

att utvecklas till andra. Mycket tyder på att utvecklingen går långsamt för att det inte finns några 

riktlinjer eller tid när det kommer till användningen av BIM hos entreprenadföretaget.  

1.2 Syfte och forskningsfrågor 

Hos Wästbygg, men även i allmänhet, finns det inget konkret standardiserat arbetssätt för hur 

ett BIM projekt skall utvecklas eller hanteras. Detta beror på den investeringskostnad 

arbetsmetoden innebär samt att det finns en rädsla för de förändringar som krävs (Granroth 

2011). Detta leder till problem vid implementering av BIM på företaget då arbetsmetoden kan 

hanteras på olika sätt. Därför bör en anpassad arbetsmetod införas.  

 

Syftet med arbetet är att underlätta för personal på Wästbygg vid framtida framtagning av 

virtuella modeller och att effektivisera arbetet kring materialframtagningen. Genom att 

konstruera ett standardiserat arbetssätt, vilket skulle kunna ske med en manual, kan företagets 

utveckling fortsätta. I detta arbete kommer de följande frågeställningarna att besvaras: 
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 Varför är utvecklingen av BIM viktigt för ett entreprenadföretag? 

 Varför är ett standardiserat arbetssätt inom Revit aktuellt för ett byggföretag? 

 På vilket sätt skulle ett standardiserat arbetssätt kunna underlätta? 

1.3 Avgränsningar 

BIM kan genomföras på många olika sätt. Wästbygg har valt att använda sig utav programvaran 

Revit, detta är därmed utgångspunkten när det kommer till användningen av BIM på 

arbetsplatsen. För att vidare utveckla det redan befintliga systemet kommer granskningar 

genomföras för att förbättra tekniken, öka förståelsen och effektivisera användningen. Vilket 

genomförs med hjälp av att studera olika tekniker som kan användas i Revit. Genom forskning 

inom utvecklingen av BIM kan det standardiserade arbetssättet utvecklas.  

1.4 Wästbygg 

Wästbygg grundades 1981 i Borås av Gunnar Ivarson och Kjell Berggren. Det var också det 

året företaget byggde de första bostäderna. Nu har företaget kontor i Stockholm, Jönköping, 

Borås, Göteborg, Varberg och Malmö. De är ett av Sveriges största bygg- och 

projektutvecklingsföretag och är specialister inom tre affärsområden vilka är bostad, 

kommersiellt och logistik (Wästbygg 2019b). De arbetar även med certifieringssystemen 

Miljöbyggnad och Svanen. På Boråskontoret ligger fokus på de två arbetsområdena 

kommersiellt och logistik. Företaget fortsätter att expandera, årsskiftet 2017 var det 261 

anställda (Kransvik & Mikkelsen 2018) och numera 288 medarbetare årsskiftet 2018 

(Wästbygg 2019a). De har utfört projekt för flera stora beställare som Coop, Ica och Hedin Bil 

som bara är några av dem. 
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2. METOD 

Grundläggande information erhölls under hela arbetet genom litteraturstudier. Litteraturen som 

berör detta arbetets ämnesområde har hämtats från böcker, vetenskapliga artiklar och tidigare 

rapporter. Informationen har använts som underlag för studien och till frågor för intervjuer. 

Vidare har databaserna DIVA och Primo använts som sökväg för att hitta tredjepartsgranskad 

litteratur av vikt. Webbaserade sidor som Sveriges Byggindustrier och Svensk Byggtjänst har 

använts för information och statistik gällande användningen av BIM samt åldersfördelningen 

inom byggbranschen. Avvikande åsikter från majoriteten av referenserna har beaktats mer 

grundligt för att öka validiteten i uppsatsen. Litteratur som publicerats av bokförlag anses som 

grundläggande fakta. Större del av litteraturen är upp till ett decennium gamla och hänsyn måste 

tas på grund av att BIM är under ständig utveckling. 

2.1 Intervju 

För att kunna utföra ett likartat arbetssätt vid användandet av Revit på Wästbygg har det 

studerats hur genomförandet kan införas. Det har genomförts semi- strukturerade intervjuer på 

personal som kommer beröras av det nya arbetssättet för att få förståelse över vad som förväntas 

eller önskas av en manual se figur 1. De som har intervjuats kommer refereras som 

respondenter. Antalet respondenter som medverkande var fyra stycken från företaget som 

besitter olika kunskaper, arbetsuppgifter och erfarenhet. Respondenternas yrkesroll har inte 

beaktats då intresset att använda sig av manualen inte är bundet till det. Semi-strukturerad 

intervju innebär att intervjuare har möjlighet att ställa följdfrågor till respondenter utöver de 

tidigare förberedda frågorna (Alvehus 2016), de förberedda frågorna finns i bilaga 1.  På så vis 

kunde intervjuernas innehåll påverkas genom en öppen diskussion mellan intervjuare och 

respondenter. Genomförandet av intervjuerna ägde rum hos Wästbygg. Det fördes anteckningar 

under intervjuerna, samtidigt som de spelades in för att kunna studera i efterhand och för att 

undvika missförstånd.  

 

 

Litteraturstudier 
och kritisk 

granskning av 
referenser 

Intervjuer med 
respondenter 

Analysera 
resultat från 

intervjuer 

Genomföra en 
manual 

Figur 1: Arbetsgång för genomförande av manual. 
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2.2 Programvara 

Hur programvaran Revit används på Wästbygg har studerats, diskuterats och analyserats. 

Diskussioner om möjliga förbättringar av inställningar och användning av programvara har 

undersökts med en sakkunnig inom området. 
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3. TEORI 

Genomförandet har gjorts genom studier av arbetsmetod och programvara i byggprocessen. För 

förståelse kommer detta stycke att redovisa vilka olika medel som används för fortsatt resultat 

och analys. En djupare förklaring av vad det innebär med arbetsmetoden BIM och 

programvaran Revit. Vidare redogöra vilka relevanta områden som berör byggprocessen, hur 

uppbyggnaden av hjälpmedel kan underlätta projekteringen och hur implementeringen av BIM 

ser ut hos Wästbygg. 

3.1 BIM 

Buildning Information modeling grundar sig från den äldre utvecklingen av computer-aided 

design (CAD). BIM har varit ett omtalat ämne under en längre period och är idag den ledande 

utvecklingen inom digitaliseringen i byggbranschen. För att genomföra ett fullt utvecklat BIM 

projekt krävs det att information som tillkommer i projektet exempelvis mängder, kalkyler och 

installationer samlas och redovisas i en virtuell modell. Missförstånd som uppstått vid 

definitionen av BIM är att det är en 3D-modell eller att det är en programvara och att det är 

någon av dessa som definierar BIM. På grund av detta missförstånd finns det risk att förmedla 

fel information till de deltagande i projektet och i värsta fall utsätta projektet för problematiska 

situationer. Som Eastman et al. (2008) förklarar är att användningen av uttrycket BIM är en 

misstolkning från flertalet parter i byggbranschen. Detta leder till oklarheter vad som definierar 

arbetsmetoden BIM och vad som borde ingå för att agera som ett fulländat BIM projekt. 

  

Granroth (2011) och Jongeling (2008) uttrycker sig hur BIM kan spara pengar genom 

reducering av kvalitetsfelkostnader, reducering av produktionskostnaderna, samordning, 

kollisionskontroll, förvaltningsunderhåll med mera. Användningen av BIM har etablerats allt 

mer på den svenska marknaden. Vilket beror på att det finns en efterfrågan av beställaren, att i 

tidigt skede kunna få fram en virtuell modell som innehåller all den information som behövs 

för byggnationen och när förvaltningen tar över. En visuell figur över hur det olika aktörerna 

inom projektet kan samordnas inom BIM visas i figur 2. Möjligheten med den formen av 

helhetsbild är mer efterfrågad av beställaren i jämförelse med flera fysiska ritningar som kan 

vara problematiskt att tolka (Eastman et al. 2008). Eastman et al. (2008) skriver även om den 

multifunktionalitet så kallade “nD” modellering när det kommer till BIM. Exempelvis nämner 

Smith (2014) om dessa dimensioner: 3D (object model), 4D (time), 5D (cost), 6D (operation), 
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7D (sustainability) och 8D (safety). Dimensioner är möjliga men Eastman et al. (2008) påstår 

att det finns oändliga räckvidder med “nD” dimensionen i BIM. 

För att kunna arbeta gemensamt med flera aktörer behövs ett neutralt sätt att hantera filer. Ett 

av de vanligaste formaten kommer att tas upp i nästa stycke. Men med hjälp av ett neutralt 

filformat går det att sätta samman de olika aktörernas projekt utan att behöva använda sig av 

samma programvara. Utvecklingen är på gång men det finns fortfarande problematik med 

tekniken. Det finns ingen forskning som säger att användningen av BIM är mer produktivt än 

de befintliga metoderna då det fortfarande förekommer oklarheter hur det kan genomföras.  

 

3.1.1 IFC 

För att kunna genomföra ett BIM projekt krävs det att alla aktörer använder sig av ett 

gemensamt filformat för att kunna sammanställa i en BIM modell. Industry Foundation Classes 

(IFC) är ett filformat som är väl etablerat globalt, de flesta programvaror kan formateras om till 

en IFC fil (Dahlberg, Lundgren, Edgar & Freeney 2013). Med hjälp av ett neutralt filformat kan 

allt flera medverka i projektet oberoende av vilken programvara som används. IFC har ett så 

kallat öppet filformat vilket innebär att formatet är leverantörsoberoende (Malmkvist & 

Ljungwe 2014). 

 

Figur 2: Informationsbyte för olika discipliner i BIM-modell (Granroth 2011). 
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“IFC (Industry Foundation Classes) är den idag mest utvecklade internationella öppna standarden för BIM. Den 

har för närvarande status som ISO/PAS (Publicly Available Specifikation 3), med målet att bli fastställd som 

formell ISOstandard.”     

- Malmkvis & Ljungwe 2014 (Öppen BIM-standard) 

3.2 Byggprocessen 

I byggprocessen är planering, utveckling och genomförande tre återkommande hörnstenar för 

varje projekt (Granroth 2011). Dessa kan sedan variera i utseende mellan de olika projekten 

men resulterar slutligen i en färdig produkt.  

 

Enligt Granroth (2011) kan byggprocessen delas in i tre olika skeenden:  

 Planskede, förstudie, program- och projekteringsskede 

 Upphandlings- och byggskede 

 Förvaltningsskede 

 

I planskede, förstudie, program- och projekteringsskede handlar det om fastställande av planer 

som t.ex. detaljplan och översiktsplan. I följd med att det görs en produktbestämning som 

resulterar i färdiga handlingar för projektet. Handlingarna är programhandlingar, 

systemhandlingar och bygghandlingar (Granroth 2011). I dessa finns det skisser, tekniska krav 

och val av entreprenadform. Här finns också ritningar, beskrivningar, administrativa 

föreskrifter (AF) och viktiga tider/datum (Hansson et al. 2017). I upphandlings- och byggskedet 

sker framtagande och färdigställande av produkten. I detta skede kommer beställaren av 

produkten och den som skall utföra projektet överens om alla ingående delar i projektet i form 

av ett avtal. Utifrån detta avtal skall sedan produkten tas fram. Förvaltningsskedet handlar om 

att produkten har färdigställts och kan börja användas (Granroth 2011).     

3.2.1 BIM i byggprocessen 

BIM kan användas genom hela byggprocessen. Här samlas information om alla de delar som 

ingår i framtagandet av projektet, från idé till färdigt resultat. Det redovisas i en virtuell version 

av det faktiska projektet och det är viktigt att alla ingående discipliner samarbetar med varandra 

(BIM Alliance Sweden 2019). Granroth (2011) beskriver att dessa discipliner kan vara VVS, 

el, ljus, tillgänglighet, transporter, arkitekt, konstruktör, brand osv se figur 2. Det vill säga alla 

de delar som ingår i en byggprocess. Det är också viktigt att hela tiden uppdatera modellen så 

att informationen är riktig och aktuell. 
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Nyttan med BIM i byggprocessen kan enligt Hoolmé (2007) redovisas i tabell 1: 

 

Disciplin             Nytta 

Beställare - Tidigt involverad 

- Förståelse för tänkta lösningar och ändringars effekt på 

helhet 

- Följa arbetsgången momentant 

- Beslutsunderlag 

- Trovärdiga ekonomiska kalkyler 

- Möjliggör forcerad byggprocess (fast-track) 

- Mindre fel i byggprocessen 

- Ökad kvalité genom hela byggprocessen 

- Säkrare avkastning 

Projektledning - Hjälpmedel för kommunikation 

- Styrverktyg för resurser, 4D och 5D 

- Ger insyn och förståelse för varje användares arbete 

- Samgransknings-, samordnings- och 

koordineringsmöjligheter 

- LCC-beräkningar 

Arkitekter - Visualiseringar 

- Presentationer 

- Mängdförteckning 

- Ljus och skuggtider 

- Ritningsframställningar 

- Förståelse för schakt och tekniska utrymmen tidigt 

- Bättre samarbete med andra konsulter 

Konstruktörer - Tillverkningsritningar, CNC filer och prefabricering 

- Mängdförteckning 

- Koordinering 

- Provmontage 

- Kopplingar till beräkningsprogram 

- Bättre samarbete med andra konsulter 

- Samgransknings-, samordnings- och 

koordineringsmöjligheter 

Tabell 1: Nyttan med BIM för varje disciplin. 
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Installationskonsulter - Tidigt involverad 

- Förståelse för andras arbete och ändringar 

- Visualiseringar 

- Kopplingar till beräknings-, analys- och 

simuleringsprogram 

- Kollisionskontroll 

- Mängdförteckningar 

- Bättre samarbete med andra konsulter 

- Samgransknings-, samordnings- och 

koordineringsmöjligheter 

Entreprenörer - Simuleringar 

- Visualiseringar 

- Tidplanering och kontroll 

- Kostnadsplacering och kontroll 

- Mängdförteckning 

- Inköpsplanering 

- Logistik 

- Industrialiserat byggande 

- Färre el 

Leverantör - Involveras i projekteringsarbetet 

- Prefabricering, tillverkningsritningar och CNC-filer 

- Mängdavtagningar 

Förvaltning - Tidigt involverad 

- Förståelse för tänkta lösningar och ändringars effekt på 

helhet 

- Återanvända skapad information 

- Hyresgästanpassningar 

- Drift- och underhållsinformation 

- Lägre driftskostnader 

Hyresgäst - Bättre inomhusklimat 

- Lägre driftskostnader 

- Överensstämmelse med krav 

- Visualiseringar 

3.2.2 BIM hos Wästbygg 

I nuläget använder Wästbygg BIM med hjälp av programvaran Revit till ett av deras projekt för 

att visualisera samt att göra mängdavtagningar från modellen. De ingående byggdelarna i 

projektet är försedda med koder från byggdelstabellen (Bilaga 2). Byggdelstabellen är en tabell 

där byggdelar är sorterade och försedda med koder. Genom att ge olika byggdelar koder blir 

det lättare att delge och hitta informationen. Mängderna används sedan till kalkylering för att 

beställa material, beräkna tider och kostnader. Kalkyleringsprocessen sker i programvaran 

Bidcon och är ett kalkyleringsprogram som har använts på företaget.  
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3.3 BSAB 96 

Byggandets Samordnings AB (BSAB) är framtagen för att öka förståelsen mellan alla aktörer 

inom byggsektorn genom att ta fram en gemensam struktur i form av koder. Här beskrivs 

tillämpningar och klassifikationssystem. Klassifikationssystemet delar upp och sorterar 

information som gör det lätt att urskilja (Dahlberg et al. 2013). BSAB bildar 

informationsstrukturen i allmänna material- och arbetsbeskrivningar (AMA). I AMA finns 

olika beskrivningar på material och arbetsmetoder nedskrivna och sorterade efter relevans. 

Dessa är märkta med koder bestående av bokstäver och siffror. Det används sedan till att ta 

fram AF där de koder som finns i AMA åberopas och används för att beskriva kraven på 

produkten som en del i kontraktshandlingarna, den så kallade tekniska beskrivningen (TB). 

BSAB är ett slags verktyg och har använts sedan 70-talet. BSAB kommer så småningom övergå 

till ett nytt klassifikationssystem som heter CoClass (Svensk Byggtjänst 2019). Den gällande 

versionen idag är BSAB 96.  

3.4 Revit 

För att genomföra BIM projekt finns det olika varianter av programvaror som behärskar 

informationssamling. ArchiCAD, Tekla Structures, Revit, Bentley Systems är några av de 

programvaror som är mest etablerade på den globala marknaden. Den programvara som toppar 

listorna för att genomföra BIM projekt är Revit. Autodesk lanserade Revit år 2002. 

Programvaran är fristående från AutoCAD och med en annan uppbyggnad. Revit är känt för att 

vara lätt att lära sig och hanterbar inom många olika områden. Det finns dock brister med 

programvaran när det kommer till stora filer med mycket information, då programmet har en 

tendens att vara långsam och kan leda till fördröjningar när filen skall sparas eller synkroniseras 

(Eastman et al. 2018). Programmet har även begränsningar när det kommer till komplexa 

vinklar och ytor, vilket kan hindra designen i projekten. Möjligheterna som finns i Revit är att 

modellera och att använda sig av programmets olika parametrar för att ta ut mer information av 

modellen. 

3.4.1 Template 

En template är en form av mall som används i Revit. Mallen kan anpassas beroende på vilka 

funktioner som önskas och vilken verksamhet som kommer att använda den. Fördelen med att 

använda sig av en anpassad template är att innehållet i den är känt och det finns oändligt med 

möjligheter att optimera den till det bättre (Kransvik & Mikkelsen 2018). Nackdelen med att 
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använda en anpassad template för en specifik verksamhet är att bara de som har tillgång till 

mallen som har möjligheten att granska modellen i Revit. Alla företag har en egenutvecklad 

template med olika inställningar beroende på vad som önskas att få ut av modellen. Detta leder 

till en krock när det kommer till samarbeten i projekten. Det finns färdigutvecklade templates i 

Revit men ingen som följer svensk standard. Därför finns det oändligt många olika varianter av 

templates hos olika företag. 

3.4.2 Scheman 

Funktionen scheman i Revit är fördelaktigt att använda då den redovisas i form av listor och är 

lätta att studera samt få en helhetsbild vad modellen innehåller. Scheman kan skapas med olika 

egenskaper vilket kallas för properties, där det går att sortera ut vad som önskas visa och i vilken 

form av storhet (Roozbeh 2019).  

3.5 Standardisering av BIM 

En standardisering av BIM kräver att alla deltagande aktörerna arbetar under samma 

förutsättningar. 

 
”Utvecklingen av BIM-standarder går snabbt framåt på internationell nivå. Vissa av dessa kommer att bli 
europeisk standard, vilket medför att de måste följas vid offentliga upphandlingar”  

- Swedish Standard Institute (2016). 

 

Swedish Standard Institute (2016) skriver också att bristen på branschgemensamma standarder 

skapar osäkerheter. Användningen av IFC, som beskrivet innan, är ett internationell neutralt 

filformat. Trots detta är det inte alla verksamheter i Sverige som använder sig av filformatet. 

Malmkvist och Ljungwe (2014) påstår att det beror på att filformatet inte är helt komplett och 

att det finns en del brister vid användningen. Datahanteringen kan bli långsam eller ta lång tid 

vid inläsningen av filerna, vilket innebär brister i tidseffektivitet. Det finns även en fallucka 

mellan versionerna av filformatet vilket kräver en manuell hantering. När en fil konverteras till 

en IFC finns det risker att vissa saker utesluts. Detta är ett problem eftersom vid tidspress är det 

lätt att vara ouppmärksam. Detta leder även till att tidseffektiviteten påverkas då det tillkommer 

kontroller under arbetets gång (Malmkvist & Ljungwe 2014).  

3.5.1 Implementering hos Wästbygg 

Wästbygg använder sin revitmodell för mängdavtagningar i anbudsskedet. Arbetsmetoden 

används av en anställd för tillfället med målet att det skall kunna etableras till allt fler på 

arbetsplatsen. För 8 år sedan startade tankegångarna kring att implementera BIM hos Wästbygg. 

Vid det startskottet var målet att nyttja 3D mängdning från modellen. Året 2018 genomfördes 
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ett examensarbete kring att använda sig av mängdavtagning i Revit hos Wästbygg (Kransvik & 

Mikkelsen 2018). Det skapades en anpassad template åt företaget och därefter kunde scheman 

med specifika parametrar skapas för att genomföra mängdavtagningar i revitmodellen 

(Kransvik & Mikkelsen 2018). Templaten hanterar byggdelstabellen (Bilaga 2) för att lätt 

kunna relatera olika mängder till den svenska standarden. I modellen samlas information som 

dörrar, fönster, ytskikt osv. Denna information är den som används för att göra 

mängdavtagningar. I framtiden kommer det göras recept vad de olika väggarna innehåller för 

en mer detaljerad mängdavtagning.  

 

Det finns tre olika faser när det kommer till implementering av BIM på en arbetsplats enligt 

Succar (2009). Denna är den strategin som företaget beslutade att använda sig av för att starta 

sin implementering av BIM. I den första fasen handlar det bland annat om mognaden på 

arbetsplatsen för att börja användningen av det nya arbetssättet. Här bestäms det vilken 

programvara företaget kommer använda för att genomföra de framtida projekten. För den 

fortsatta utvecklingen har det konstaterats att det bör genomföras en form av standardiserat 

arbetssätt för hantering av information och inmatning. Därför finns det en efterfrågan av en 

manual eller en form av handbok som enkelt beskriver arbetsgången (Kransvik & Mikkelsen 

2018). Fas två och tre handlar om att modellerna besitter en större detaljeringsgrad, kan hantera 

kollisionskontroller och till sist att modellen kommer kunna användas under hela byggnadens 

livscykel. Förberedelserna för att fortsätta med fas två och tre är klara men de som saknas är ett 

standardiserat arbetssätt. För fortsatt implementering av BIM i anbudsskedet på företaget har 

tillvägagångssättet illustrerats med hjälp av figur 3 där fem centrala delar redovisar vad som 

bör ske innan respektive efter det andra.  

  

Figur 3: Arbetsgång för implementering av BIM (Kransvik & Mikkelsen 2018). 
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4. RESULTAT 

Detta arbete är framtaget för att kunna fortsätta den framtida implementeringen av 

arbetsmetoden BIM på Wästbygg. Genom granskning av befintliga standarder och med hjälp 

av svar från respondenter vid intervjuerna, se bilaga 1, kan ett standardiserat arbetssätt tas fram. 

I detta stycke kommer respondenternas svar från intervjuerna att redovisas för att senare kunna 

granska om implementeringen är mogen nog för företaget och deras anställda.  

4.1 Efterfrågan 

För att Wästbygg skall kunna utvecklas och vara ett företag som ligger i framkant vid 

redovisning av sina anbud kommer BIM vara ett behövligt steg att ta enligt respondent 1. 

Efterfrågan är ett faktum vid redovisning av byggnaden i en virtuell modell. Redan idag har 

beställare visat intresse i att se modellen i tidigt skede. Ett sätt att föra utvecklingen av BIM 

framåt är att införa ett standardiserat arbetssätt på företaget. 

 

Ambitionen på företaget är att öka användningen av revitmodeller för att utföra en fulländad 

mängdning till kalkyleringen förklarar respondent 1 och 2. Önskemålet är att senare kunna 

använda sig av modellen i projekteringsskedet. Trots utvecklingens framgång sitter den äldre 

generationen i sina gamla rutiner vilket tyder på tidsbrist, okunskap och rädsla enligt respondent 

2. De som har jobbat under en längre tid använder sig fortfarande av de äldre metoderna och 

anser sig inte vara kapabla att utvecklas inom de nya metoderna. De har inte lång tid kvar till 

pension, tiden att lära sig något nytt kommer inte bidra till något i längden säger respondent 3. 

Att satsa på de nyanställda ligger i fokus för företaget. Däremot säger respondent 3 att lättare 

arbeten i Revit kan genomföras om det finns bra stöd för det. 

 

För att flera på företaget skall kunna och vilja använda sig av det nya arbetssättet kommer det 

att behövas stöd på vägen. Det är allt för få som besitter kunskap idag om hur de skall gå tillväga 

för att använda sig av programvaran Revit. Något som hade hjälp till på vägen är att utforma 

ett standardiserat arbetssätt. Standardiseringen sker lättast med hjälp av en manual.  

4.2 Tillämpning  

Enligt respondent 2 och 4 hade det underlättat om det finns ett standardiserat arbetssätt, vilket 

sker lättast med hjälp av en manual, som går att slå i för att hitta rätt lösning om det uppstår 

problem. Manualen bör vara utformad med en checklista som skall agera som en egenkontroll 



 

- 15 - 

 

för att garantera att modellen har genomförts på rätt sätt. Efter granskning av befintliga 

manualer har ett lämpligt upplägg för dokumentet uppmärksammats för att det skall vara lättare 

att lokalisera det hjälpmedel som önskas. För lättare förståelse bör det även finnas förklarande 

bilder i manualen för att det skall underlätta för den som använder sig av dokumentet. Manualen 

kommer förmodligen byggas upp på sättet som Revit används. Därför är det fördelaktigt att 

utföra en läshänvisning som förklarar när det är specifika knapptryckningar som behöver 

genomföras i programmet.  

 

Däremot behöver inte manualen behärska grundkunskaper då det förväntas av anställda och 

nyanställda att kunna hantera programmet till viss del. Med det menas kunskap att hantera den 

virtuella modellen. Manualen skall agera som stöd för de som arbetar i Revit och vid 

nyanställning kan manualen användas till utbildningssyfte. Manualen kommer grunda sig i 

företagets befintliga template med byggdelstabellen (Bilaga 2) i fokus.  

4.3 Utveckling 

Templatens utveckling går successivt framåt och kommer att förändras med tiden. Likaså 

kommer manualen att förändras i takt med templatens utveckling. Då manualen kommer vara 

som ett stöd för anställda kan ett framtida delmål vara att genomföra övningsförslag för 

effektivisering av användningen i Revit. Detta är något som skulle uppskattas säger respondent 

4, då det skapar trygghet och självkänsla. Ytterligare utveckling efter övningsförslag i manualen 

är att genomföra föreläsningar som baseras på dessa. Detta kan leda till ytterligare förståelse 

och effektivare inlärning berättar respondent 2 och 4. Möjligheten att i tidigt skede ta del av 

IFC-filer inför anbudsskedet är ytterligare ett mål som bör prioriteras för att minimera 

tidskostnaderna. 

4.4 Analys 

Lindblad och Vass (2015) förklarar att det inte finns några bevis om att BIM leder till 

produktivitet i projekten. De påstår att det finns för många oklarheter när det kommer till hur 

projekt bör genomföras och etableras på arbetsplatsen. Det finns även för få anställda som kan 

använda sig av Revit på arbetsplatsen, vilket leder till att tid kommer gå åt för att få igång 

effektivitet i användningen av Revit. Däremot finns möjligheten för effektivt arbete om ett 

standardiserat arbetssätt existerar påstår Eastman et al. (2008), Granroth (2011), Smith (2014) 

och Succar (2009). Om ett standardiserat arbetssätt, i detta fall en manual, utförs på Wästbygg 

ökar det chanserna att allt flera kan använda sig av den nya arbetsmetoden. Detta leder till att 
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fler kan medverka i tidigt skede, effektivisera arbetet och minimera onödiga kostnader (Swedish 

Standard Institute 2016). 
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5. DISKUSSION  

Definitionen vad ett BIM projekt betyder är olika beroende på vilka aktörer som berörs 

(Lennartsson, Movaffaghi & Linderoth 2018). När det inte finns en konkret förklaring vad det 

innebär med BIM leder de till att det uppstår felaktiga förväntningar och krav. Som både 

Jongeling (2008) och Eastman et al. (2011) förklarar, när det kommer till samarbetet mellan de 

olika aktörerna måste det klargöras för just det projektet vad som definieras med ett BIM 

projekt. Det finns många oklarheter inom ämnet, risken är att det kan uppstå besvikelse eller 

konflikter. Däremot tror samtliga respondenter på Wästbygg att både BIM och en manual för 

användningen av Revit är en positiv utveckling som kommer leda till det bättre.  

 

Med ett standardiserat arbetssätt på Wästbygg kommer det leda till att allt flera kommer kunna 

använda sig av arbetsmetoden BIM på företaget. Vilket följer i att det kommer öka intresset hos 

beställare då BIM är ett efterfrågat arbetssätt. Att arbeta med ett standardiserat arbetssätt medför 

färre konflikter då utförandet sker under liknande förutsättningar. Under utvecklingen av 

modellen för att ta fram mängdavtagning kan ett hjälpmedel öka intresset för de som saknar 

grundkunskaperna. Med manualen som ett hjälpmedel kommer enklare delar vara 

genomförbara, då den kan agera som ett uppslagsverk för de som inte hanterar modellen i sitt 

vardagliga arbete. 

 

För de anställda på företaget kommer en ny arbetsmetod att ta tid att genomföra då det finns 

alltför många som sitter fast i sina gamla arbetsmetoder. Detta leder till att utvecklingen av den 

nya standardiseringen kommer att ta tid. Som respondent 1 förklarar kommer de inte anställa 

någon som saknar grundläggande Revit kunskaper. Möjligheten att utbilda finns men då leder 

det till konsekvenser i modelleringsarbetet. Allt för få i företaget har de grundläggande 

kunskaperna och tiden att utbilda tar tid från modelleringen. Däremot med en manual som kan 

agera i utbildningssyfte behöver inte modelleringen stanna upp. Det skulle i framtiden kunna 

leda till föreläsningar och resultera till att företaget kan genomföra övningar till sin personal 

med hjälp av manualen.  

 

Något som är viktigt att tänka på när det kommer till BIM hantering med flera aktörer är att den 

bestämda standarden på ena är inte etablerat på det andra. Därför är det extra viktigt med en 

tydlig kommunikation och förklara vad BIM betyder för respektive aktör. Om det inte är 

klargjort finns det allt för stora risker att någon av aktörerna antar att respektive part är med på 

noterna. Detta kan vara ett kritiskt läge då komplikationer med största sannolikhet kommer att 
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uppstå. När flera samarbetar är det mest troligt att denna kommunikation kommer ske med hjälp 

av IFC- filhantering. Problematiken med denna metod och vid ouppmärksamhet beträffande 

formateringen kan det ske vissa förluster av information. Därför är det viktigt att inte förlita sig 

på IFC hanteringen till 100 %. Vid allvarliga förluster kan detta leda till stora tids- och 

kostnadspålägg.  
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6. SLUTSATS  

Intervjuer och studier visar på att ett gemensamt arbetssätt av BIM är något som ger ökad 

trygghet och ses som ett positivt steg i utvecklingen inom byggbranschen. Det anses spara tid 

och pengar vid användningen av arbetsmetoden. Utvecklingen av BIM är viktig och efterfrågas 

av beställare som vill se 3D-modeller som innehåller mycket information. Det finns många 

kunder som upplever det enklare att tolka en 3D-modell än fysiska pappersritningar då 

beställaren ofta är ekonom och inte byggare. Vid en välutvecklad BIM-modell ökar 

detaljeringsnivån. Vilket bidrar till kvalitetssäkrade mängdningar, kollisionskontroller, tidig 

förståelse, förenklad ritningshantering och trovärdiga kalkyler. Standardiserat arbetssätt bidrar 

till en konkurrenskraftig arbetsmetod och ökar trovärdigheten. För de som beställer kan med 

säkerhet veta hur projektets resultat kommer att utfalla med effektivitet och säkerhet.  

 

I fallet hos Wästbygg är ett standardiserat arbetssätt en form av manual till programvaran Revit 

utefter deras template. Med hjälp av manualen skapas en gemensam arbetsmetod och alla 

kommer jobba under samma förutsättningar i företaget. Detta minskar risken för missförstånd 

och ökar chanserna för en kvalitativ arbetsmetod. Med hjälp av arbetets studier kommer en 

manual upprättas och målet är att den ska strida i kraft hösten 2019.  

 

Målet att använda modellen i produktionen går inte att etablera i nuläget. Däremot skulle det 

kunna vara möjligt att producera modellen och använda som en visualisering på arbetsplatsen. 

Att kunna illustrera arbetsberedning på arbetsplatsen för att kontrollera säkerheten samt kunna 

genomföra besiktningar.  En undersökning bör ske för att studera samarbetet mellan Revit och 

de nuvarande kalkyleringsprogrammen på Wästbygg. Då detta skulle spara tid om det går att 

genomföra. 

 

Ett framtida kliv in i standardiseringen hos Wästbygg är att kunna använda sig av inventering 

under produktionen med hjälp av den redan existerade och mängdade revitmodellen. Som 

dagsläget är nu används Revit i mängdningssyfte med en form av checklista. Detta anses inte 

vara svårt att etablera in i inventeringskontrollerna.   
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Figur 2: Granroth, M. (2011). ByggnadsInformationsModellering, Orientering i en modern 

arbetsmetod. Stockholm: Kungliga Tekniska Högskolan. ss.12. 

 

Figur 3: Kransvik, F., Mikkelsen, H. (2018). Implementering av BIM – datorstöd i 

anbudsskedet hos byggföretag. Borås: Högskolan i Borås. ss.13. 

 

Tabell 1: Hoolmé, E. (2007). Nytta med BIM för var disciplin. Stockholm: Sweco Theorells 

AB. ss. 53-54. 
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BILAGOR  

 

Bilaga 1:  

Intervjufrågor, respondent 1  

 

- Skulle ni snabbt kunna förklara vad Wästbygg är? Vilka orter finns ni på, vilka 

avdelningar har ni och vilken roll har ni två på bygget? 

 

- Vilken form av projekt gör ni idag på Wästbygg och vilka projekt önskar ni att göra i 

framtiden? 

 

- Vad är er målbild med utvecklingen inom BIM på Wästbygg? Vart är ni nu och hur 

långt vill ni nå? Vad är ert nästa mål? 

 

- Hur tror ni det kommer sig att Revit inte är så etablerat i just Borås? Varför tror ni att 

det bara är arkitekt som kommit så långt? 

 

- Hur gick tankegångarna när ni började fundera på implementeringen av BIM? Vad var 

det som gjorde att idéen kom till? 

 

- Det måste vara roligt att känna att du har bidragit med någonting, det är ju ändå du 

som har utvecklat processen ni har nu?  

 

- På vilket sätt tror ni att en manual skulle kunna hjälpa till (hjälpa er) med utvecklingen 

inom BIM?  

 

- Hur långt i utvecklingen tror ni att vi kan nå med en manual? 

 

- Hur är den “perfekta” manualen uppbyggd tror ni? Kontra en som sitter i programmet 

och en som inte har gjort det innan? 

 

- Kommer ni fortsätta utveckla manualen allt eftersom templaten byggs på? 

 

 

Intervjufrågor, respondent 2 

 

- Skulle ni snabbt kunna förklara vad Wästbygg är? Vilka orter finns ni på, vilka 

avdelningar har ni och vilken roll har ni två på bygget? 

 

- Vilken form av projekt gör ni idag på Wästbygg och vilka projekt önskar ni att göra i 

framtiden? 

 

- Vad är er målbild med utvecklingen inom BIM på Wästbygg? Vart är ni nu och hur 

långt vill ni nå? Vad är ert nästa mål? 

 

- Hur tror ni det kommer sig att Revit inte är så etablerat i just Borås? Varför tror ni att 

det bara är arkitekt som kommit så långt? 
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- Hur gick tankegångarna när ni började fundera på implementeringen av BIM? Vad var 

det som gjorde att idéen kom till? 

 

- Håller du tillbaka eller känner du att du har fritt, att du kan genomföra det du tänker 

dig?  

 

- På vilket sätt tror ni att en manual skulle kunna hjälpa till (hjälpa er) med utvecklingen 

inom BIM?  

 

- Hur långt i utvecklingen tror ni att vi kan nå med en manual? 

 

- Hur är den “perfekta” manualen uppbyggd tror ni? Kontra en som sitter i programmet 

och en som inte har gjort det innan? 

 

- Kommer ni fortsätta utveckla manualen allt eftersom templaten byggs på? 

 

 

Intervjufrågor, respondent 3  
 

- Vilken roll har du på företaget? Vad jobbar du med nu? Hur genomför du det? 

 

- På vilket sätt genomför du ditt arbete? Jobbar du med specifika program?  

 

- Vad vet du om BIM? 

 

- Vad tänker du när det kommer till utveckling av BIM här på Wästbygg? 

 

- Hur känner du för att arbeta i Revit? Har du några grundkunskaper? 

 

- Har du några kunskaper inom AutoCAD? 

 

- Med hjälp av en manual, hade du kunnat tänka dig använda Revit i mängdning eller 

kalkyl syfte då? 

 

- Tror du en manual hade kunnat hjälpa till? 

 

- Om möjligheten finns att ta ut mängdningar från en befintlig modell hade du använt 

den metoden då? 

 

- Vilken information skulle behövas i en manual? 

 

- Vad tycker du om tanken av en anpassad manual på Wästbygg? 
 
 

Intervjufrågor, respondent 4 

 
- Vilken roll har du här på företaget? Vad jobbar du med nu? Hur genomför du det? 

 

- Hur bekant är du men BIM? 
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- Sitter du någonting med ritningar i antingen CAD eller Revit? 

 

- Vilka grundkunskaper inom Revit har du? 

 

- Med hjälp av en manual, hade du kunnat tänka dig använda Revit i mängdning syfte 

då? 

 

- På vilket sätt hade en manual hjälp till? 

 

- Vilken information skulle behövas tror du? 

 

- Om möjligheten finns att få det beskrivet för sig hur man skall kunna ta ut 

mängdningar ur projektet, tror du att det är möjligt att få med de som använder sig av 

äldre metoder idag? 
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