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Förord 

Jag vill rikta ett stort tack till de individer på Sweco som medverkat till att göra detta 

examensarbete möjligt. Ett särskilt tack går till Malin Viklands på Sweco Management. Hon 

har gett mig förtroendet till att genomföra examensarbetet samt ägnat tid till att vara min 

handledare vilket jag uppskattat oerhört mycket. Det har varit en spännande resa under hela 

vägen och jag har personligen lärt mig väldigt mycket om BIM. 

Till sist hoppas jag att du som läser detta examensarbete får en större förståelse för vad BIM 

innebär. Byggbranschen är i en intressant förändring där samarbete, kommunikation och 

information är i fokus. Det ska även nämnas att det är en generationsväxling på gång, vilket 

öppnar upp till positiva förändringar till dagens omoderna byggprocess. 

 

Umeå, maj 2011 

Daniel Kristersson 
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Sammanfattning 

Byggnadsinformationsmodeller (BIM) är idag ett högaktuellt ämne i byggbranschen, 

framförallt inom projekteringen. Det har pratats om att kunna simulera ett byggnadsverk in i 

minsta detalj. Att all information som du någonsin kan tänkas behövas ska finnas i en och 

samma 3D-modell. En evolution är på väg att ske. Men vad innebär BIM och vilken betydelse 

har begreppet? Detta examensarbete går igenom de centrala delarna som kännetecknar BIM, 

bl.a. vilka programvaror och verktyg som används och hur BIM ser ut i framtiden. Vidare 

jämförs skillnaderna i traditionell arbetsgång med den modernare integrerade arbetsgången 

för att tydligare se skillnaderna med att använda BIM som arbetsmetod. På Sweco har 

intervjuer och besök genomförts för att se över hur väl man tillämpar BIM i allt vad det 

innebär. Dessa bolag är Sweco Structures, Sweco Management, Sweco Architects och Sweco 

Systems. Utifrån mina observationer, intervjuer och besök har jag identifierat åtta 

problemområden: 

 BIM-samordnare saknas. 

 Behov av ett närmare samarbete. 

 Inga direkta mål fokuserat på samarbete och kommunikation. 

 Till viss del undermålig kunskap om BIM hos anställda. 

 Tappar information när filer flyttas mellan olika datorer och olika programvaror. 

 Inget samarbete med entreprenören kopplat mot BIM. 

 Den egna gemensamma projektservern utnyttjas inte till fullo. 

 Finns ingen gemensam strategi för att uppnå mål med BIM. 

Dessa åtta problemområden har diskuterats tillsammans med deltagare från intervjuerna samt 

min handledare från företaget i en workshop. Där presenterade jag problemen samt förslag till 

hur dessa kan lösas. Under workshopen fick samtliga tillfälle att framföra sina åsikter. Utifrån 

dessa omformulerades mina förslagsåtgärder. Resultatet blev åtta steg som kan genomföras i 

den ordning som den presenteras: 

1. Lägg fram en strategi. 

2. Skapa ett uttalat mål med större fokus på kommunikation och samarbete inom Sweco. 

3. Ett närmare samarbete. 

4. Hitta en BIM-samordnare. 

5. Öka förståelsen av BIM. 

6. Utnyttja den gemensamma projektservern. 

7. Använd programvaror som är mer kompatibla med varandra. 

8. Närmare kontakt med entreprenören i ett tidigt stadium samt på produktionsplatsen. 

 Se s. 19. för en mer ingående presentation för varje steg i resultatet. 

Examensarbetet innehåller två st. bilagor. Den första bilagan innehåller intervjufrågor samt 

sammanställda svar från individer från de fyra olika bolagen på Sweco. Den andra bilagan 

innehåller det sammanställda underlaget till workshopen. 
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Abstract 

Building Information Modeling (BIM) is now a topical issue in the construction industry, 

particularly in the design. It has talked about being able to simulate a structure in every detail, 

that all the information you ever needed to be included in a single 3D model. An evolution is 

about to happen. But what is BIM and how important is the concept? This thesis examines the 

key elements that characterize BIM, including applications software and tools used and what 

BIM will be in the future. Furthermore, comparing the differences in traditional workflow 

with the more modern integrated workflow to more clearly see the differences of using BIM 

as a working method. At Sweco, interviews and visits carried out how well they apply BIM in 

all that implies. These companies are Sweco Structures, Sweco Management, Sweco 

Architects and Sweco Systems. From my observations, interviews and visits, I have identified 

eight problem areas: 

 BIM Coordinator is missing. 

 Need for closer cooperation. 

 No direct targets focused on collaboration and communication. 

 To some extent, poor knowledge of BIM among employees. 

 Loss of information when files are moved between different computers and different 

software. 

 No collaboration with the contractor linked to BIM. 

 Their own project server is not fully exploited. 

 There is no common strategy to achieve the objectives of BIM. 

 

These eight areas of concern were discussed with participants from the interviews and my 

supervisor from the company in a workshop. There I presented the problems and proposals for 

how these can be resolved. During the workshop, all participants had the opportunity to voice 

their opinions. Based on these I reformulated my proposed action. The result was eight steps 

that can be implemented in the order of presentation: 

1. Come up with a strategy. 

2. Create an explicit goal with greater focus on communication and cooperation in 

Sweco. 

3. Closer cooperation. 

4. Find a BIM coordinator. 

5. Increase understanding of BIM. 

6. Take advantage of the joint project server. 

7. Use software that is more compatible with each other. 

8. Closer contact with the contractor at an early stage and at the production site. 

See p. 19. for a more detailed presentation of each step in the outcome. 

The thesis contains two pieces of attachments. The first appendix contains interview questions 

and compiled responses from individuals from four different companies at Sweco. The second 

appendix contains the consolidated amount to the workshop. 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 
De senaste åren har det pratats mycket om BIM (byggnadsinformationsmodeller) som en 

smärre revolution inom byggbranschen. Det ska nu gå att planera ett byggnadsverk in i minsta 

detalj vad gäller olika resurser. Men vad innebär begreppet BIM och finns det en konkret 

definition av vad begreppet betyder? Att ge en konkret definition går inte att göra i dagsläget 

eftersom definitionen bestäms av det företag som tillämpar BIM. Det låter förvirrande och det 

är precis förvirring som idag råder bland branschens konsulter och ingenjörer. Däremot går 

det att förstå vad som är möjligt med BIM idag och vilka verktyg och metoder som krävs för 

att uppnå BIM i den bästa av världar. Men BIM är något så pass nytt att det inte har 

integrerats till fullo inom branschen. Det är idag upp till företagen själva att sätta sin egen 

strategi och affärsidé om vad man vill uppnå med hjälp av BIM som arbetsmetod. På 

konsultbolaget Sweco är man tydliga med informationen på sin hemsida när det gäller deras 

gemensamma affärsmodell för BIM: 

”Sweco har arbetat med BIM sedan metoden först kom till Sverige och har en 

gedigen erfarenhet inom området. Inom bolaget samarbetar erfarna arkitekter, 

byggkonstruktörer, installationstekniker och visualiseringsexperter för att hitta 

den bästa lösningen. Alltid anpassat efter kundens behov och med den senaste 

tekniken. 

Idag pågår stora förändringar inom byggindustrin, gårdagens splittrade 

arbetssätt hör alltmer till det förflutna. Med hjälp av BIM skapas ett nytt, enklare 

och mer effektivt sätt att arbeta och Sweco är med och driver utvecklingen.” 

- ”http://www.sweco.no/sv/Sweden/Losningar/Byggnader/BIM/”
1
 

Dessa påståenden påvisar att Sweco har god kunskap och erfarenhet från BIM sedan start och 

därmed förstått en stor del av innebörden med BIM. Sweco har erfarenhet i att samarbeta med 

olika kompetenser inom projektering, vilket är en grundläggande förutsättning för att lyckas 

bra samt att senaste tekniken (programvaror) är införskaffad på plats. Nu gäller det för Sweco 

att förankra sin affärsmodell i praktiken runt om på sina arbetsplatser. Förverkliga teori till 

handling, d.v.s. att utbilda sina egna medarbetare, skapa en god kommunikation och 

samarbetsförmåga hos de olika bolagen samt hitta förutsättningar för att arbeta effektivare 

inom projekteringen med BIM som central arbetsmetodik. 

1.2 Problem 
Eftersom BIM är ett relativt nytt begrepp inom branschen har den inte etablerats fullt ut hos 

de olika konsultföretagen runt om i Sverige. Lägg även till att BIM är något som varje enskilt 

företag får sätta sin egen prägel och definition på. Arbetssättet med BIM ser idag olika ut på 

de olika konsultbolagen. Det beror främst på att företagen har olika programvaror och 

resurser. En del konsultbolag har satsat mer pengar på att marknadsföra sig med att ha BIM 

                                                           
1
 Sweco, BIM – ett smartare sätt att jobba, 2011-05-07. 
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som arbetsmetod än vissa andra. Men alla konsultbolag är överrens om att BIM är något som 

kommit för att stanna och alla vill vara med. Sweco är definitivt ett av dessa företag. Om BIM 

ska fungera i det bästa av världar så innebär det att företaget måste se över sitt arbetssätt samt 

sin organisation eftersom företagets olika kompetensområdesavdelningar är involverade. Det 

krävs en tydlig arbetsstruktur och kommunikation sinsemellan kompetensavdelningarna, 

vilket inte finns hos Sweco idag om man ska använda BIM så effektivt som möjligt. 

1.3 Syfte 
Syftet med detta examensarbete är att hitta en bra arbetsmodell till hur de olika bolagen inom 

Sweco ska samverka effektivare tillsammans genom att använda BIM. Det är viktigt att det 

finns en väl fungerande arbetsmetod, och att Sweco har den organisation som krävs för att 

tillsammans utnyttja den potential som finns med att arbeta med BIM. Det ligger i företagets 

intresse att vara en ledande aktör på marknaden och vara ett av de företag som behärskar BIM 

på ett professionellt sätt. 

1.4 Metodik 
Inledningsvis påbörjades sökandet efter kurslitteratur kring ämnet BIM. Då tillräcklig 

information och fakta kring dagens arbetssätt av BIM inhämtats, blev nästa steg att genomföra 

besök och intervjuer med fyra st. olika bolag på Sweco som hade olika kompetensområden. 

Intervjuerna genomfördes med de personer som ansågs mest involverade inom BIM-projekt 

eller ansågs sitta på en del kunskap inom ämnet. Personerna som intervjuades fick exakt 

samma frågor som bestod av allt från vad deras ansvarsområden var, till hur deras syn på BIM 

ser ut. När intervjuerna genomförts sammanställdes svaren och utvärderades. Avsikten med 

utvärderingen var att identifiera brister och samband kring de olika svaren som gavs. Till min 

hjälp att hitta bra lösningar och förslag till de missnöjen som togs upp under intervjuerna, 

hade jag använt den litteratur som jag köpt in. Mina förslag diskuterades tillsammans med 

samtliga personer som intervjuats samt med min handledare på Sweco i en workshop. En 

workshop kan förklaras enligt följande: 

”En workshop är en fördefinierad programaktivitet för deltagare. Deltagarna i 

gruppen ser till ett delat syfte och ett delat mål. Som grupp försöker man sedan 

agera praktiskt med dessa i åtanke. Detta sker genom att man följer ett 

fördefinierat program under diskussionsartade former. Man konfererar fram 

arbetet, lägger vikt vid att erbjuda samtliga ingående parter den insyn i 

verksamheten som krävs för ett fullödigt deltagande – och upplever idealiskt en 

medvetenhet om huruvida man, som grupp, varit framgångsrika i att närma sig de 

syften och mål som legat som grund för själva workshopen.” 

- ”http://patrickselliers.wordpress.com/2008/03/13/vad-ar-en-workshop/”
2
 

                                                           
2
 Vad är en “workshop”?, http://patrickselliers.wordpress.com/2008/03/13/vad-ar-en-workshop/, 2011-05-23. 
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Under workshopen fick samtliga deltagare lägga fram sina åsikter och förslag till mina 

förbättringspunkter. Detta ledde till att vi tillsammans kom överrens om vad som krävs för att 

Sweco som ett enhetligt företag ska angripa dessa problem som nämndes under intervjuerna. 

1.5 Avgränsningar 

Detta examensarbete behandlar ett område som är väldigt brett. BIM har kommit att blivit ett 

hett ämne och det finns en hel uppsjö på områden som är aktuella. Mitt arbete kommer enbart 

att hålla sig inom Swecos väggar, och titta på hur den egna organisationen på ett av Swecos 

kontor använder för arbetsmetod och analysera enbart den. Självklart finns det många 

följdfrågor till den frågeställningen, men jag kommer inte behandla vilka kundernas 

förväntningar på verktyget BIM är eller hur konkurrenters arbetsmetod ser ut i jämförelse med 

Sweco, för att bara nämna några exempel. Detta examensarbete ska inte resultera i en 

handbok eller mall för hur Sweco ska samverka tillsammans vid användning av BIM. 

Resultatet av detta examensarbete ska vara ett förslag till hur arbetsmetoden helt enkelt kan 

bli bättre. 
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2 BIM – Byggnadsinformationsmodeller 

2.1 Dagens syn på BIM 
Det finns en central kärna med vad som är grundidén med verktyget BIM. Förenklat innebär 

BIM att man till en 3D-modell importerar faktamässig information som är relevant att ha 

kännedom om när man planerar att uppföra ett byggnadsverk. Denna information kan handla 

om vilken typ av material en viss byggnadssektion består av eller hur de termiska 

förhållandena ser ut. För att möjliggöra att så mycket relevant information knyts till 3D-

modellerna krävs att man har olika kompetensområden inblandade i projekteringen. Ett 

deltagande av bl.a. arkitekter, konstruktörer, projektledare, VVS och El- samordnare m.fl. är 

alltså en förutsättning för att all intressant informationen ska kunna knytas till 3D-modellen. 

Information som kan vara av intresse är exempelvis 

 Material – Med den mjukvara som finns idag kan man skapa och rendera detaljerade 

och högupplösta ritningsmodeller som är ett viktigt verktyg för att BIM ska fungera. 

Eftersom det idag är möjligt att rita så pass detaljerade 3D-modeller kan man få en 

klarare bild på vilka material och installationer som inkluderas i en viss sektion på ett 

byggnadsverk. I samband med detta får man även med information om sektionens 

egenskaper vad gäller exempelvis brand- och ljudklasser. 

 Energi – En fastighets energiförbrukning, energiförluster och termiska förhållanden 

kan vara av intressant information till bl.a. fastighetsägaren som ska ansvara för den 

underhållande delen under fastighetens livscykel. 

 Tid – Till 3D-modellerna finns möjlighet att koppla projektets tidplan för att göra 

byggprocessen mer effektiv. Detta kallas för 4D. Genom att kunna se detaljerade 

ritningar kan man även noggrannare uppskatta tidsåtgången och på så sätt lättare 

hålla tidplanen ute på byggproduktionen. Möjlighet finns att även då per automatik 

uppskatta mer noggrannare hur många yrkesarbetare man kan avsätta för ett visst 

arbetsmoment. 

 Kostnader – Här handlar det om att man kopplar 3D-modellen till en kostnadskalkyl. 

Detta kallas för 5D. Det kan röra sig om arbetskostnader för yrkesarbetare, kostnader 

för byggnadsdelen i sig eller energi- och förvaltningskostnader. 

Dessa egenskaper är enbart information som kan kopplas till 3D-modeller i en programvara. 

När man pratar om BIM så handlar det så mycket mer om än att bara koppla information till 

detaljerade 3D-modeller. Många lever i tron om att så fort man köper en ny programvara som 

behärskar 3D-modellering som kan använda speciella verktyg för att koppla speciell 

information till modellen, innebär inte det per automatik att man arbetar med BIM fullt ut
3
. 

Det är bara en bråkdel av vad BIM innebär. BIM handlar inte bara om tekniska finesser i 

projekteringen. När teknologin ändras och programvaror blir mer avancerade och kraftfullare 

kan det även påverka arbetsmetoden och ett helt arbetssätt på ett företag. Det är vad som sker 

nu i byggnadsbranschen. För att utnyttja den fulla potentialen i BIM måste man se över sin 

                                                           
3
 Brad Hardin, BIM and construction management: Proven tools, methods, and workflows, (Indianapolis: Wiley 

Publishing, inc., 2009), s. 4. 
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kommunikations- och samarbetsförmåga på företaget. Anledningen till detta beror på att den 

traditionella arbetsgången från skiss till färdig byggnad håller på att förändras. Man har pratat 

om visionen BIM i många år men det är först nu tekniken har kommit ikapp. 

2.2 Nya tekniker 

För att bättre förstå den tekniska kontentan av BIM är det nödvändigt att presentera 

huvudinnehållet av programvaror, filformat och verktyg som används idag. Programvarorna 

på marknaden idag är fler jämfört med tidigare decennier. De är kraftfullare och effektivare 

som resulterat i att arbetssättet ser annorlunda ut än tidigare då man ritade i enbart 2D. I 

samband med att nya programvaror dykt upp med olika leverantörer blir en naturlig 

utveckling att fler filformat med olika egenskaper föds. Viktiga verktyg som är nya i samband 

med att nya programvaror och filformat dykt upp är möjligheterna att genomföra 

kollisionskontroller, samordning av 3D-modeller och att ta fram energiberäkningar. 

2.2.1 Programvaror 

Marknaden för programvaror inom projektering var mycket liten om vi går 20 år bakåt i tiden. 

De flesta konsulter använde i stort sett en gemensam CAD-plattform. Programmet som var 

dominerande för sin tid gick under namnet AutoCAD och utvecklades av programföretaget 

Autodesk. Det var den överlägset vanligaste programvaran bland konsulter inom projektering 

från 80-talet ända fram till början av nästa millennieskifte.
4
 Med programmet projekterade 

man i 2D vilket inte stödjer de möjligheter som kan förverkligas i dagens vision med BIM. 

Idag är det dock möjligt med de senaste versionerna av AutoCAD att projektera i 3D. I 

samband med att datorer blivit kraftfullare och grafiken mer avancerad med visuella 

detaljrikedomar har även CAD-programvarorna följt samma takt. När du projekterar i en 

modern programvara arbetar man enkelt förklarat i en enhetlig modell som är sammankopplad 

med flera sektioner. En förändring på ett ställe propagerar ändringar i hela modellen. Till 

exempel om ett tak flyttas en meter i plan, påverkar den rörelsen alla element i alla perspektiv, 

exempelvis höjd, bredd, lutning m.m. Tanken är att denna sammankopplade 3D-modell ska 

delas med andra projektörer inom projektet i en databas. Detta arbetssätt är unikt för BIM och 

skiljer sig från det arbetssätt som finns med projektering i 2D, där det blir betydligt mer 

tidskrävande om detaljer behöver förändras i ritningen. Populära programvaror som stödjer 

konceptet med BIM är bl.a. Revit, ArchiCAD och Tekla. Samtliga programvaror har likartade 

funktioner och verktyg som stödjer det tankesätt som finns med BIM. Det ska dock 

poängteras att utvecklingsstadiet i dessa programvaror är i ett tidigt skede. Det innebär att 

programvarorna har vissa brister vad gäller användarvänligheten och att dess funktioner kan 

upplevas instabila
5
. 

2.2.2 Filformat 

När de flesta arbetade i programvaran AutoCAD användes uteslutande filformatet DWG 

(Drawing)
6
 eftersom det var standardformatet till programmet. Filformatet introducerades 

1982 då det togs fram i samband med att AutoCAD utgavs från företaget Autodesk, men 

                                                           
4
 Inf. 3, Sweco Architects. 

5
 Inf. 1, Inf. 3, inf. 4, Sweco Structures, Sweco Architects, Sweco Systems. 

6
 Wikipedia, http://sv.wikipedia.org/wiki/DWG, 2011-05-09. 
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filformatet har utvecklats i takt med att nya versioner släppts till AutoCAD. Filformatet 

används än idag och är fortfarande det vanligaste filformatet att konvertera till oavsett vilken 

programvara som används i projekteringen. Populära programvaror som exempelvis Revit och 

Tekla har sina egna format som kan läsas av andra versioner av samma program, men för att 

exempelvis Revit ska kunna läsa bygghandlingar skapade i Tekla måste alltså filformaten vara 

konverterade till DWG-format. När det gäller att skicka handlingar mellan konsulter används 

formatet DWG.
7
 När nya programvaror utvecklades av företag med egna format uppstod 

problem med att läsa varandras filer. Problemen bestod i huvudsak av att även om de olika 

programvarorna kunde konverteras till samma filformat (läs DWG-format), uppstod problem i 

form av att information försvann eller att handlingarna blivit påverkade rent grafiskt.
8
 Det 

andra problemet var att företaget Autodesk satte en äganderätt på formatet DWG som 

försvårade möjligheten för projektörer med olika program att läsa formatet när information 

levererades mellan varandra. Som en naturlig påföljd av detta skapades filformatet IFC 

(Industry Foundation Classes)
9
. IFC togs fram 1995 av International Alliance for 

Interoperability med syfte att få ett öppet filformat som inte ägdes av ett företag. Ett annat 

syfte var att främja interoperabiliteten mellan de olika programvarorna, d.v.s. att man 

eliminerar upprepande av information 

genom att dela med sig av 

informationen så mycket som möjligt 

till övriga deltagare i projektet. 

Formatet IFC definierar hur 

byggnadselement och detaljer som 

stomme, väggar, dörrar, utrymme, 

organisation, information etc. ska 

beskrivas för möjliggöra att olika 

programvaror från olika leverantörer 

kan använda samma information
10

. 

Enligt figur 2.2.2.
11

 ser vi ett exempel 

på detaljrikedomen hos en 3D-modell 

med IFC-format. 

 

 

 

                                                           
7
 Inf. 2, Sweco Management. 

8
 Ibid. 

9
 Graphisoft, http://www.graphisoft.com/support/ifc/#1, 2011-05-09. 

10
 Finith Jernigan, Big BIM little BIM: The practical approach to building information modeling: integrated                        

practice done the right way!, 2nd ed. (Salisbury: 4Site Press, 2008). 
11

 The self-build guild, http://selfbuildguild.com/about/, 2011-05-09. 

Figur 2.2.2. Visar hur tydlig informationen till stommen blir till 
övriga inblandade i ett projekt. 
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2.3 Kollisionskontroller, samordning och energiberäkningar 
Programvarorna idag har blivit kraftfullare och mer effektivare med applicerande verktyg. 

Idag är det möjligt att göra s.k. kollisionskontroller (Clash detections), där syftet är att 

identifiera krockar som sker mellan installationer och byggelement. För att möjliggöra en 

kollisionskontroll krävs att man samordnar samtliga 3D-modellritningar till en enhetlig 3D-

modell
12

. För att samordna ritningar finns ett mycket vanligt program idag som heter 

NavisWorks
13

(utvecklat av Autodesk) som helt enkelt är framtaget i syfte att sätta samman 

olika CAD-ritningar till en överskådlig 3D-modell. Detta verktyg är mycket effektivt vid 

främst installationer av el, rör och ventilation där det ofta är stor risk för att installationerna är 

omöjliga att uppföra p.g.a. av felaktigheter i 2D-ritningarna. Kollisionskontroller är alltså inte 

genomförbart med 2D-ritningar. Detta verktyg har gett BIM-konceptet ett rejält upplyft bland 

både projektörer och entreprenörer som sett möjligheter att tjäna både tid och pengar på att 

utnyttja verktyget. En del av arbetsmetoden BIM är att se till att hålla informationen i 3D-

modellerna uppdaterade även efter att byggnadsverket är uppfört. Det kan då vara av intresse 

för fastighetsägare att se och jämföra olika energifakta för byggnaden såsom 

energiförbrukning energiförluster och övriga termiska förhållanden. Det är även angeläget för 

fastighetsägaren och se till att uppdatera informationen i 3D-modellerna vid eventuella om- 

och tillbyggnationer. I figur 2.3.
14

 har man en tydlig modell där datorprogrammet simulerar en 

kollisionskontroll. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4 BIM i framtiden 
Till att börja med, BIM är här för att stanna

15
. Vi lever i en värld som konstant förändras och 

anpassar sig. Ny teknik är en naturlig del av denna förändring. 2D-modellering i CAD har haft 

sina storhetsdagar och blir mer och mer historia bland olika företagsplatser. I takt med att fler 

företag inför BIM som arbetsmetod kommer inte bara nya BIM-tjänster att erbjudas till 

kunder som kollisionskontroller, energiberäkningssimuleringar och möjlighet att arbeta i 4D 

och 5D. Övergången till BIM kommer även att påverka hur arbetsgången och samarbetet ser 

                                                           
12

 Hardin, s. 128. 
13

 Ibid. s. 220f. 
14

 MagiCAD, http://www.progman.fi/se/programvaror/magicad-3/heating-piping-, 2011-05-12. 
15

 Hardin, s. 290. 

Figur 2.3. Att simulera kollisionskrockar i ett tidigt stadium resulterar i att man 
undviker dyra och tidskrävande efterarbeten. 
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ut i dag bland aktörerna. Utvecklingen av teknologin har gått snabbare än utvecklingen av 

samverkan mellan människor. Byggbranschen kommer att gå mot ett en mer integrerad 

arbetsgång sinsemellan olika aktörer. På längre sikt har vi ett nära samarbete som sträcker 

över olika nationer
16

 som vill uppnå stora förbättringar för att genomföra sina mål och 

visioner. Min personliga uppfattning är att framtidens BIM också handlar om vilken väg den 

nya generationen tar den. Branschen är inne på en generationsväxling där nya synsätt växer 

fram. För att förvalta de äldres kunskap och erfarenhet bör unga och äldre mötas mot mitten. 

De yngre med bättre erfarenhet av teknik- och datorvana kan lära de äldre, men även de äldre 

kan förankra sin kompetens till de yngre och därmed tillämpa sina tekniska kunskaper på 

bästa sätt. Vi får ett mentorskap vilket är nödvändigt för att undvika kulturella konflikter 

mellan generationerna. 

  

                                                           
16

 Jernigan, s. 40. 
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3 Arbetsgångar 
I samband med att ny teknik etablerats bland företag som vill arbeta mot BIM växer en ny 

arbetsgång fram. Det är en naturlig utveckling eftersom fokus ligger på en större 

informationsleverans och informationsutbyte mellan arbetslaget. Det resulterar i ett närmare 

samarbete där man utnyttjar varandras kompetenser. 

3.1 Traditionell arbetsgång 
General- och delad entreprenad hör till de en av de vanligaste uppförandeformerna idag vid 

upprättande av byggnadsverk. Arbetsgången är linjär och enkelt beskrivet går upphandlings- 

och anbudsprocessen till enligt följande
17

: Byggherren anlitar en arkitekt som tar fram 

ritningsunderlag. Arkitekten har till sin hjälp bl.a. konstruktörer, el- och VVS-ingenjörer. När 

alla bygghandlingar är färdigställda i form av ritningar och detaljbeskrivningar, ska dessa 

resultera i ett förfrågningsunderlag som olika 

entreprenörer får lägga ett bud på. 

Entreprenörerna börjar beräkna sina 

produktionskostnader med hjälp utifrån 

förfrågningsunderlaget. Här skapas de första 

tidsplanerna och kostnadsberäkningarna för 

hela upprättandet av byggnadsverket. När 

anbudsgivningen genomförts börjar 

entreprenören utföra arbetet med att producera 

byggnaden. Figur 3.1. visar organisationsträdet 

vid generalentreprenad. 

 

 

Hardin menar att denna traditionella organisation har följande nackdelar: 

1. Kommunikationen mellan entreprenör och projektör är bristfällig eftersom 

uppbyggnaden av denna arbetsmetod inte ger utrymme att tillsammans gå igenom 

bygghandlingarna. 

 

2. Genom att låta flera entreprenörer konkurrera på anbudet väljer man det billigaste. 

 

3. Vid anbudsprocessen går man efter tänket ”billigare är bättre”. Det tankesättet tar ingen 

hänsyn till kvalitén på entreprenörens kompetens eller ser till hur goda 

samarbetsmöjligheterna är mellan projektör och entreprenör. 

 

                                                           
17

 Uno Nordstrand & Ervin Révai, Byggstyrning, 3:e uppl. (Stockholm: Liber, 2002). 

Byggherre

Projektörer Generalentreprenad

Markentreprenad

VVS-entreprenad

Elentreprenad

Figur 3.1. Organisation vid Generalentreprenad 
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4. Risken att bygghandlingar behöver revideras är hög p.g.a. dålig samverkan mellan 

projektörer, byggherre och entreprenör vid projekteringsfasen.
18

 

I denna arbetsgång får man ofta inget utbyte av varandras synpunkter mellan projektör och 

entreprenör av bygghandlingarna som upprättats. Istället får entreprenören tillgång till 

bygghandlingarna när dessa är 100 % färdigställda. Eftersom bristen på god samverkan 

mellan projektör och entreprenör är stor, lämnar denna arbetsmetod ett litet utrymme för 

korrigeringar av bygghandlingarna innan byggarbetarna tar första spadtaget. Detta kan orsaka 

problem när entreprenören uppfattar vissa byggnadsmoment på ritningarna som omöjliga att 

uppföra. I sin tur påverkar det också relationen mellan projektör och entreprenör negativt 

eftersom det skapar irritation när tidsplanen spricker eller när onödiga kostnader uppstår i 

samband med bygghandlingsfel. Se figur 3.1.1. för en tydligare förklaring till byggprocessen 

linjära arbetsgång vid generalentreprenad. 

 

 

 

Figur 3.1.1. Byggprocessen vid generalentreprenad 
 

3.2 Integrerad arbetsgång 
Integrerad arbetsgång eller Integrated Project Delivery (IPD) är ett nytt koncept till en 

arbetsmetod som tar hänsyn till möjligheterna med BIM. Enligt Hardin har denna arbetsmetod 

vunnit popularitet i USA och används där idag av flertalet företag
19

. En definition av IPD kan 

uttryckas enligt följande: 

”Integrated Project Delivery (IPD) is a project delivery approach that integrates 

people, systems, business and practices into a process that collaboratively 

harnesses the talents and insights of all participants to reduce waste and optimize 

efficiency through all phases of design, fabrication and construction.” 

- “A working definition – Integrated Project Delivery” 

- (AIA California Council, 2007)
20

 

IPD öppnar upp för att ett arbetslag ska ha ett så nära samarbete som möjligt. Här står 

samarbete och kommunikation i centrum under hela arbetsprocessen som fokuserar på att 

leverera produkter från den senaste tekniken från programvaror. I konceptet ingår också att 

alla delar på de ekonomiska riskerna men även på de ekonomiska vinsterna genom hela 

projektet. Enkelt förklarat en modernare form av partnering. Arbetslaget tillsammans med 

byggherren sätter upp ekonomiska mål och en budget. Om projektets slutkostnad ligger under 

                                                           
18

 Hardin, s. 6. 
19

 Ibid. s. 20. 
20

 Ibid. 

FÖRSTUDIE PROJEKTERING
UPPHANDLING  

ANBUD
PRODUKTION FÖRVALTNING
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vad som budgeterats blir kostnaderna lägre för varje part än vad man tidigare hade kommit 

överrens om. Men blir projektets slutkostnadsresultat över vad som budgeterats blir 

kostnaderna för varje medlem i arbetslaget högre. Men eftersom goda förutsättningar finns för 

att arbetslaget ska vidhålla en god kommunikation med varandra, reduceras riskerna till att 

missförstånd och fel uppstår till skillnad från den traditionella arbetsmetoden. Genom att dra 

nytta av varandras kompetens och erfarenheter tillsammans med entreprenörer och 

underentreprenörer, blir problemen mer sällsynt ute på produktionen vilket i sin tur resulterar 

i färre onödiga kostnader och att tidplanerna följs. Enligt figur 3.2.
21

 ser vi en tydlig bild över 

vilka förhållanden som får en större kommunikativ möjlighet vid ett närmare samarbete. 

 

 

 

 

 

 

 

Fördelarna med den här typen av samarbete mellan projektörer och entreprenörer, är att fokus 

ligger i att dela med sig av information emellan varandra. Vad Hardin menar är att den 

motstridiga arbetsrelationen mellan projektör och entreprenör som funnits i decennier är borta 

i samband med att denna arbetsmetod används
22

. Om man kopplar BIM till denna 

arbetsmetod blir den inte bara mer dialogvänlig, projektet i sig blir mer effektiv och flexiblare 

tack vare de kraftfulla programvaror och verktyg som nu finns tillgängligt på marknaden. 

Under hela projektet kan 3D-modellen som skapas hela tiden uppdateras och testas med hjälp 

av kraftfulla verktyg från programvaror som exempelvis kollisionskontroller och 

energiberäkningar. 

  

                                                           
21

 Partnering, http://www.partnering.se, 2011-05-07. 
22

 Hardin, s. 22.  

Figur 3.2. Ett närmare samarbete ger möjligheter till bättre 
kommunikation. 
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4 Sweco 
Sweco (Swedish Consultants) grundades i samband med att arkitektbyrån FFNS AB köpte upp 

ett antal olika bolag
23

. FFNS AB var under 1990-talet en av nordens största arkitektföretag 

innan man bestämde sig att byta företagsnamn. Idag består Sweco av ett antal olika bolag med 

olika kompetenser inom bl.a. arkitektur, konstruktion, infrastruktur, installationsteknik, energi 

och miljö. Tillsammans utgör alla dessa bolag Sweco som är en av Europas framstående 

teknikkonsultbolag med ca 5200 medarbetare i hela koncernen
24

. I Sverige finns det idag 

kontor på ca 50 orter med 2800 anställda. Huvudkontoret ligger i Stockholm. Figur 4. visar 

Swecos officiella logotyp i dagsläget. 

 

 

 

  

Vision och mål inom Sweco är följande: 

”Vision: Swecos vision är att bli Europas mest respekterade kunskapsföretag 

inom teknik, miljö och arkitektur. 

Mission: Swecos mission är att aktivt bidra till en hållbar utveckling av 

samhället. 

Affärsmodell: Swecos affärsmodell bygger på enkelhet och kundfokus med målet 

att det ska vara lätt att göra affärer med Sweco. Därför har koncernen en 

decentraliserad och kundnära organisation. Det är den enskilde konsulten som är 

navet i verksamheten och det är individen som genom sitt arbete och 

förhållningssätt omvandlar företagets samlade kunskap, erfarenhet och kreativitet 

till konkret nytta för kunden.  

Lönsamhetsmål: Sweco ska ha en rörelsemarginal som uppgår till 12 procent. 

Strategier: Sweco ska etablera positionen som det mest respekterade 

kunskapsföretaget inom teknik, miljö och arkitektur genom att vidareutveckla 

affärsenheter och medarbetare. Den internationella närvaron ska förstärkas 

genom utlandsetableringar och strategiska förvärv. All utveckling och expansion 

ska genomföras med strikta krav på lönsamhet.” 

- ”http://www.sweco.no/en/Sweden/Losningar/Byggnader/BIM/”
25

 

  

                                                           
23

 Wikipedia, http://sv.wikipedia.org/wiki/Sweco, 2011-05-12. 
24

 Sweco, http://www.sweco.se/sv/Sweden/Om-Sweco/, 2011-05-12. 
25

 Ibid., http://www.sweco.no/en/Sweden/Losningar/Byggnader/BIM/, 2011-05-12. 

Figur 4. Officiell logotyp. 
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4.1 Organisation och arbetsgång 
På den ort jag gjort min studie finns nio olika bolag etablerade. Samtliga bolag arbetar i 

samma byggnad och i gemensamma kontorslandskap. På kontoret finns dessa bolag samlade: 

 Sweco Architects 

 Sweco Energuide 

 Sweco Environment 

 Sweco Eurofeatures 

 Sweco Infrastructure 

 Sweco Management 

 Sweco Position 

 Sweco Structures 

 Sweco Systems 

Under mina besök och intervjuer på Sweco-kontoret har jag dock enbart genomfört dessa på 

bolagen Sweco Architects, Sweco Management, Sweco Structures och Sweco Systems. 

Anledningen till varför dessa bolag prioriterades berodde på att dessa bolag har mer 

gemensamt med varandra, d.v.s. är ofta involverade i gemensamma projekt. En annan 

anledning är att samtliga bolag är av stort intresse att få ett närmare samarbete och bli mer 

effektivare när BIM används. På Sweco-kontoret har bolagen olika ansvarsområden och 

därmed olika arbetsuppgifter. Varje bolag inom Sweco är ofta inblandade i olika projekt och 

jobbar inte alltid tillsammans med de andra bolagen inom Sweco (Se figur 4.1.). Min första 

spontana reaktion över att Sweco inte alltid arbetar tillsammans med projekt uppfattade jag 

som märkligt. I närmare eftertanke insåg jag att det inte var särskilt märkvärdigt eftersom 

bolagen inom Sweco är självständiga vid anbudsgivning. Hela Sweco-kontoret går alltså inte 

in som ett helt förenat företag 

vid anbudsgivning. Det är helt 

upp till beställaren själv att 

avgöra om man vill ha in 

exempelvis arkitekter, 

konstruktörer och 

installationsingenjörer från 

bara Sweco. I dagens 

anbudsgivning är det oftast det 

kostnadsförmånligaste 

företaget som vinner 

anbudsgivningen. Det är 

förklaringen till varför man 

inte alltid är med och 

projekterar i gemensamma projekt. 

 

•Arkitektur

•Projektledning

•Konstruktion

•Arkitektur

•Projektledning

•Installation

•Arkitektur

•Konstruktion

•Installation

•Projektledning

•Konstruktion

•Installation

Architects Management

SystemsStructures

Figur 4.1. Cirkeln symboliserar Sweco-kontoret. Exempel på 
organisationsindelning vid projekt där bolagen inom Sweco inte jobbar 
med gemensamma projekt. 
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4.2 Programvaror och verktyg 
På de fyra olika bolagen använder man olika programvaror och verktyg för att lösa uppgifter i 

projekteringen. Architects och Structures arbetar med program som är rekommenderade för 

att jobba inom BIM, d.v.s. Revit och Tekla. På Structures har man även verktyg och 

beräkningsprogram utöver Tekla för att lösa uppgift. Systems använder idag AutoCAD och 

MagiCAD vid projektering men planerar att byta till Revit. Systems använder även verktyg 

för att göra energiberäkningar. Dessa verktyg är RIUSKA och IDA. Management använder 

inte CAD-program i samma utsträckning som de övriga bolagen jag observerat. Anledningen 

är att Management har andra ansvarsområden som handlar om byggledning och kalkylering. 

Vanliga programvaror hos Management är Office-programmen och Adobe Acrobat Reader. 

Adobe Acrobat Reader används för att läsa färdigställda bygghandlingar i PDF-format. PDF-

formatet är mer praktiskt för kunden att läsa i jämförelse med en DWG-fil. Det ska även sägas 

att Managements yngre personer arbetar i CAD, men generellt sett är det mindre koncentrerat 

mot CAD i jämförelse med de övriga bolagen. Ett program som samtliga bolag använder är 

NavisWorks för att göra samordningsritningar. Simulering av kollisionskontroller utförs även 

i NavisWorks och då genomförs det i dagsläget av Systems. Verktyg för att stödja 4D- och 

5D-simulering används inte på något bolag inom Sweco, men det poängteras att om kunden 

skulle kräva tjänsten så kan Sweco erbjuda den. Det som krävs då är att Sweco är förberedda 

rent kunskapsmässigt för att undvika mertid till att lära sig att tillämpa 4D- och 5D. Överlag 

stämmer programvarorna bra överrens med de programvaror som rekommenderas i böckerna 

om BIM
26

. Det ska dock poängteras att kunskapen och kompetensen att bemästra 

programvarornas kapacitet kan förbättras. 

4.3 Databaser 
Om man vill använda BIM full ut är det viktigt att information delas mellan varandra i en 

gemensam databas. Informationsleverans mellan projektörer involverade i samma projekt gör 

att dubbelarbete undviks. Därmed blir projektet i sin helhet effektivare. Eftersom bolagen på 

Sweco jobbar mot andra medarbetare än de som finns på plats, används databaser som inget 

annat bolag på Sweco har tillgång till. Det finns dock en gemensam projektserver som är 

tillgänglig att använda vid gemensamma projekt, men den utnyttjas inte på bästa sätt enligt 

vad som sades på workshopen (se bilaga 2). 

4.4 Problem och svårighetsområden 
Efter min granskning och utvärdering från intervjuerna hittades dessa återkommande punkter 

som upplevda brister. Dessa punkter kommer dels från personerna som intervjuats men även 

utifrån mina egna lärdomar utifrån den litteratur jag läst in om BIM och projektledning
27

: 

 BIM-samordnare saknas. 

 Behov av ett närmare samarbete. 

 Inga direkta mål fokuserat på samarbete och kommunikation. 

                                                           
26

 Hardin; Jernigan. 
27

 Bo Tonnquist, Projektledning, 2:a uppl. (Stockholm: Bonnier Utbildning, 2007). 
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 Till viss del undermålig kunskap om BIM hos anställda. 

 Tappar information när filer flyttas mellan olika datorer och olika programvaror. 

 Inget samarbete med entreprenören kopplat mot BIM. 

 Den egna gemensamma projektservern utnyttjas inte till fullo. 

 Finns ingen gemensam strategi för att uppnå mål med BIM. 

4.5 Metodik för att hitta lösningsförslag 
Ett bra sätt att ta fram lösningar på dessa åtta problem var att genomföra en workshop. Min 

stora övertygelse är att svaren till problemen skapas kring en diskussion med samtliga 

närvarande som intervjuats. Det är i mitt tycke fel att någon utifrån företagets egen 

organisation talar om vad som ska göras för att problemen ska lösas. Risken är att alla inte 

delar den lösningen på problemen p.g.a. olika anledningar. Då är det bättre att lägga fram 

konkreta förslag på vad som kan göras och sedan kan dessa förslag utformas efter de andras 

synpunkter och förslag. I resultatet redovisas utfallet av workshopen som genomfördes på 

kontoret vid Sweco. Tanken är att stegen ska följas i den ordning som de presenteras. 
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5 Resultat 

5.1 Åtta steg till ett effektivare SWECO med BIM som arbetsmetod 
 

1. LÄGG FRAM EN STRATEGI 

 

UFALL: Identifiera vilka svårigheter och styrkor som finns inom BIM. Om 

samarbetet ska utvecklas här så kan en plan upprättas på hur alla ska bli bättre. Frågan 

sträcker sig större än över vilka verktyg ska användas. Samverkan och kommunikation 

ska vara i fokus. Det finns en broschyr som Sweco tagit fram där det bl.a. finns 

information om vilka BIM-tjänster som erbjuds på Sweco. I broschyren erbjuds även 

4D och 5D d.v.s. att man kopplar projektets tidplan och kostnadskalkyl till 3D-

modellerna. Börja utifrån broschyren och rannsaka bolagen för att se vad som kan 

efterlevas om tjänsterna skulle krävas. 

 

 

2. SKAPA ETT UTTALAT MÅL MED STÖRRE FOKUS PÅ 

KOMMUNIKATION OCH SAMARBETE INOM SWECO 

 

UFALL: Hur formulerar man ett mål som är inriktat mot kommunikation och 

samarbete? Detta är en fråga som uppfattas vara en utmaning hos deltagarna. Det finns 

dock ett generellt mål inom Sweco som helhet: ”Fler Swecogemensamma affärer” kan 

man uttrycka det. Beställaren ska känna att resultatet blir ännu bättre när man beställt 

tjänster av Sweco som ett enhetligt bolag. Ett viktigt mål eftersom man tidigare inte 

lyckats fullt så bra i tidigare projekt där man haft ett samarbete. 

Ett mål kan också vara att man utvecklar ett eget arbetssätt i projekt, att konkret visa 

upp hur modellen ser ut när Swecogemensamma projekt genomförs. I arbetssättet ska 

det finnas en kommunikationsplan där man bestämmer hur man ska kommunicera. 

Tidplan, svårigheter, ekonomi etc. En ökad förståelse för varandra uppstår. Uppfattas 

bland alla som ett bra förslag. Det pratas också om att göra en liten arbetsrotation 

bland bolagen för att öka förståelsen ytterligare. 

 

 

3. ETT NÄRMARE SAMARBETE 

 

UFALL: Hur ska BIM hjälpa Sweco att få ett närmare samarbete? Alla är överrens om 

att Sweco måste bli bättre på att samverka tillsammans. Det har pratats om att skapa 

ett projektrum där man kan arbeta tillsammans. Det finns mycket arbetsyta på Systems 

kontorsavdelningar. Projektrummet kan användas kanske någon gång i veckan för att 

gå igenom olika lösningar på ett problem för att stödja resonemanget att få ett närmare 

samarbete och en bättre kommunikation. Samtliga instämmer att ett projektrum skulle 

vara intressant att testa. Det kan bli bra, det kan bli dåligt. 
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4. HITTA EN BIM-SAMORDNARE 

 

UFALL: Det ska vara en person som har viss kunskap och kompetens inom alla bolag. 

Personen ska ha en övergripande blick över hela kontoret. En frontfigur i 

projekteringen är viktigt. Management har bestämt sig för att tillhandahålla en BIM-

samordnare. Systems är duktiga på BIM och har samordnare i sådana projekt. 

Management anser sig själva vara i efterkälken och vill vara ”med i matchen”. Viktigt 

med att vara BIM-samordnare är att slå fast vad man vill ha ut av BIM, vilket ska ha 

identifierats i steg 1. Samverkan är det viktiga, det är ingen konkurrenssituation mellan 

exempelvis Management och Systems. Tanken är att BIM-samordnarna stöttar samtliga 

bolag och uppmuntrar till ett ökat samarbete och ser till Swecos bästa som helhet och 

inte bara för ett bolag. 

 

 

5. ÖKA FÖRSTÅELSEN AV BIM 

 

UFALL: Det är inte lätt att hitta utbildningar inom BIM, speciellt vad gäller 4D och 

5D, eftersom det handlar om programvaror som nästan inte finns. Däremot samtycker 

man att det saknas kunskap om vad BIM är rent övergripande. Det är också en 

generationsfråga, ju äldre ju sämre kunskap och det är inte bra. Det finns tre personer 

som försökt dra igång en grupp för att skapa ett BIM-samarbete och som då riktar in 

sig på unga förmågor. Systems uppfattas vara det bolag som ligger i framkant vad 

gäller kunskap inom BIM. Utnyttja det och se till att deras kunskap och kompetens kan 

spridas vidare inom bolagen. Det är ingen bra idé att låta vissa bolag ha sämre kunskap 

inom BIM än andra. 

 

 

6. UTNYTTJA DEN GEMENSAMMA PROJEKTSERVERN 

 

UFALL: Det finns redan en gemensam projektserver, men man utnyttjar inte 

möjligheten. Sweco har dock kört en del projekt med gemensamt projektnummer. För 

att kunna använda projektservern vill man först slå fast hur samarbetsmodellen ska se 

ut, hur man ska använda sina egna system o.s.v. Det finns också en fråga om hur 

arkiveringen skall göras. Ett förslag är att dra igång ett pilotprojekt där samtliga bolag 

inom Sweco arbetar tillsammans på en gemensam projektserver. 

 

 

7. ANVÄND PROGRAMVAROR SOM ÄR MER KOMPATIBLA MED 

VARANDRA 

 

UFALL: Olika leverantörer levererar olika produkter som är bra för olika bolag. En 

gång i tiden var Autodesks produkter det som gällde, men så ser det alltså inte ut idag. 

NavisWorks som gemensam samordningsmodell är en inriktning. Använd det program 
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som är bäst för varje bolag i första hand men försök hitta vilka program som arbetar 

bäst mot varandra oavsett leverantör. 

 

8. NÄRMARE KONTAKT MED ENTREPRENÖREN I ETT TIDIGT STADIUM 

SAMT PÅ PRODUKTIONSPLATSEN. 

 

UFALL: Sweco är ute på produktionen men anser sig själva göra det för lite. Idag 

skickar man mail till bygget med utsnitt ur modellerna där man ser en 3D-vy över 

problemområdet och som ligger i samordningsmodellen. Man håller med om att man 

får en närmare kommunikation om man är på plats. Möjligheten och viljan att komma 

ut mer på bygget finns men man gör det inte idag. Kunskapen och tiden sätter gränser. I 

vissa projekt kör man genomgångar en gång i veckan där man samlas i ett rum som har 

projektor och där går igenom 3D-modellerna. Sen kan vem som helst gå in och titta på 

modellerna. Alla som har en bärbar dator har inte kunskapen hur man visar upp en 3D-

modell. 
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6 Diskussion och slutsats 

6.1 Diskussion 
Är BIM här för att stanna? Svaret på den frågan är Ja. Det är min starka övertygelse. 

Övertygelsen kommer från de böcker som jag läst om BIM där det läggs fram argument till 

varför BIM är här för att stanna. Det största argumentet är att oavsett om man vill eller inte så 

går alltid tekniken framåt. Det kan alla ställa sig bakom. Det gäller även utvecklingen inom 

byggbranschen. Den andra stora frågan är huruvida man inom Sweco verkligen tänker leva 

upp till dessa steg till förbättringar. Min övertygelse är att viljan finns vilket är huvudsaken. 

För att uppnå dessa förbättringar krävs ett engagemang från alla parter inom de olika bolagen 

för att saker ska hända. Det ligger stor vikt i att cheferna på bolagen tar ett större initiativ och 

börjar litet med att diskutera tillsammans med de andra cheferna på bolaget hur man ska gå 

till väga. Här krävs god kompetens inom projektledning där man i detalj sätter upp tydliga 

definitioner på vilka mål man har med BIM som arbetsmetod. Att det redan tryckts upp 

broschyrer där Sweco tydligt visar vilka BIM-tjänster som kan erbjudas är ett kvitto på att 

man är angelägna om BIM. Men man måste då se till att dessa tjänster kan erbjudas överallt 

på samtliga Sweco-bolag i hela Sverige. På kontoret där jag genomfört min studie måste man 

se till att man kan leva upp till dessa tjänster som erbjuds och granska sig själva. Det kan 

också vara bra att börja arrangera utbildningar och föreläsningar om BIM med allt vad det 

innebär. Att väcka intresset hos samtliga medarbetare är enligt mig viktigt eftersom man då 

kan väcka ett större stöd och engagemang på hela arbetsplatsen. Att upprätta ett gemensamt 

projektrum och genomföra ett pilotprojekt med samtliga Sweco-bolag inblandade är en bra 

idé. Den kan ses som en kick-off för ett framtida samarbete. Samtliga deltagare på 

workshopen var positivt inställda till förslaget vilket är glädjande. Det måste ske en 

förändring vad gäller programvarorna som används på de olika bolagen. Som det är idag har 

man problem med att information från filer tappas eller manipuleras vid leveranser mellan 

olika datorer. En diskussion krävs för att titta på vad man behöver göra för att eliminera 

problemen så långt det är möjligt. När det gäller att knyta ett närmare samarbete med 

entreprenörer ute på produktionen bör man se över vilken utrustning som kan köpas in. Jag 

tänker främst på bärbara datorer, surfplattor eller annan flexibel utrustning som kan användas 

för att visa 3D-modeller. Att verkligen fysiskt bege sig till produktionsplatsen och visa upp 

bygghandlingar personligen ger en direkt diskussion huruvida man är överrens eller inte. 

Detta måste bara leda till att färre fel uppstår på ritningarna. Det ska också tilläggas att det 

sker en generationsväxling inom branschen som är spännande. Jag personligen är den del av 

denna process. Min uppfattning är att vi yngre vill se ett närmare samarbete och samverkan 

mellan aktörerna inom byggbranschen och det är även vårt ansvar att väcka den frågan ute i 

hela Sverige. Tyvärr måste jag också lägga till att det är förvånansvärt att BIM aldrig 

behandlats under min utbildning på Umeå universitet. Det måste ligga i företagens intresse att 

nyexaminerade högskoleingenjörer inom byggteknik vet vad BIM är. Jag vill gärna att en 

diskussion tas upp om att uppdatera till programvaror som stöder verktyg som 

kollisionskontroller och att samordna 3D-modeller. 
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6.2 Slutsats 
Det finns ett uttalat behov av att utveckla samarbetet och kommunikationen mellan bolagen. 

Sweco är dock bra i fas med utvecklingen av BIM och har redan tagit klivet till att använda 

den tekniska delen. Programvaror som Revit, Tekla och NavisWorks är de tre främsta 

programmen till att möjliggöra BIM. Tekniken på Sweco finns men man har glömt 

människorna. Det gäller för Sweco att integrera en plattform inom bolaget som ökar 

samarbetet och kommunikationen. De åtta stegen är en initiering till att förverkliga detta. 

Plattformen kan möjliggöras genom att skapa ett projektrum samt genomföra ett pilotprojekt. 

Innan det sker måste man sätta upp mål och definitioner och öka kunskapen hos de anställda. 

Viljan och resurserna finns. Nu handlar det om att slå slag saken. 
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8 Bilagor 

8.1 Bilaga 1; Intervjuer genomförda under perioden 2011-04-15 – 2011-

04-19. 
 

 

ÖVERBLICK 

Vilka är era arbetsuppgifter? 

STRUCTURES: I första hand konstruerar vi byggnadsstommar men vi utför även 

dimensionering av klimatskal. I vissa fall kan vi ge oss på kaj- och brokonstruktioner. Det är 

egentligen allt från hus, industrilokaler till friggebodar. Ett stort spann mellan små och stora 

projekt. 

MANAGEMENT: Allt ifrån projektledning, projekteringsledning, byggledning och 

kalkylering. Det är våra huvudsakliga uppgifter. Det är inte så mycket ritande, det händer att 

vi gör det i tidiga skeden. Vi jobbar lite olika, Gunnar är kanske mer den som jobbar i ett 

tidigt skede d.v.s. tar fram skisser och idéer och sen antingen att vi gör en bygglovshandling 

eller ett förfrågningsunderlag. De yngre på bolaget, Dinusha och Erik, CAD:ar lite grann men 

varken jag eller Gunnar CAD:ar ju utan det blir mer handritning eller skisser. Blir ju vi som 

gör första steget. Vi jobbar lite olika om man jämför med andra management kontor i det 

hänseendet att vi har mer projektering än andra. Det tror jag lite grann beror på att jag och 

Gunnar tidigare har hållit på mycket med projektering men nu jobbar vi nu med ren projekt- 

och byggledning. 

ARCHITECTS: Producera handlingar, skapa nya byggnader. Projektering. Det är design och 

funktion alltså inte byggnadsfysik. 

SYSTEMS: Installationer rent generellt. El, VVS och Styr. Vi håller även på med Facility 

Management, d.v.s. efterskedet när man byggt huset. Det handlar om olika besiktningar, 

energiberäkningar, mätningar och upprättande av olika dokumentationer och andra 

utredningar. Det vi gör mest är projektering och utredning inom El- och VVS-styrning. 

Vilka är era ansvarsområden? 

STRUCTURES: Stomme och oftast klimatskal. 

MANAGEMENT: Det ingår då i uppdraget att ansvara för ekonomi och tidplaner. Om man 

har en byggledarroll är det att se till att bygghandlingar upprättas och ser till att dessa följs 

som det ska, och där ingår en del ekonomi, uppföljning och tillägg. Det är nästan dagligen 
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kundkontakt. I ett stort uppdrag har man färre kunder men ibland har man många småuppdrag 

och då blir det tätare kontakt med dem. 

ARCHITECTS: Det är en komplex fråga, vi har ett ganska stort område. Planering av 

byggnaden utifrån ett verksamhetsperspektiv, byggnadens funktion ur miljö- och 

energiperspektiv. Lagar och förordningar. Ljud och brand där vi tar expertis utifrån. Det är 

nog 50 % av yrket att rita i designperspektiv. En arkitekt i ett tidigt skede är framförallt den 

som mest pratar mest med kunden. Management har ju då den kontakten när det blir ett rent 

projekt även om de mångt och mycket gör samma jobb som en arkitekt exklusive skissandet. 

SYSTEMS: Det kan vara lite olika. Vi tittar på olika installationslösningar, energibesparingar 

och ta fram beslutsunderlag. Vi har även ansvar för entreprenadbesiktningar. 

Vilka eller vilket projekt arbetar ni med just nu? 

STRUCTURES: Det är blandat. Vi jobbar dels med en del lokala mindre projekt. Av de 

större lokala projekten så är det en utbyggnad på Olofsfors industribyggnad och sen en del 

mindre tillbyggnader runt omkring. Sen hjälper vi till med Clarion Hotel i Stockholm och 

Swedbank Arena i Stockholm. Vi hjälper även IKEA med att förstärka varuhus, d.v.s. göra 

kontrollberäkningar på varuhus. 

MANAGEMENT: För min del är jag projektledare för Norrporten, Umeå tingsrätt om- och 

tillbyggnad och där har jag så att säga byggherreansvaret för Norrportens räkning. Bevakar 

och svarar på de frågor som kommer till Norrporten som beställare och byggherre. Det har ju 

gjorts ett förfrågningsunderlag på uppdrag av Norrporten med hjälp av domstolsverket som 

sätter kraven. Nu är det i första hand en projektering som ska genomföras där kraven enligt 

förfrågningsunderlaget efterlevs med vissa justeringar, det blir det ju alltid men då kollar jag 

alltid om det är OK att göra de här justeringarna eller om de vill köra enligt plan. Sen har jag 

ett uppdrag mot SLU där jag är lokalombud, alltså lokalförsörjningens ombud lokalt här i stan 

sitter egentligen i Uppsala. Där ska jag tillgodose hyresgästernas önskemål och krav. Detta är 

ett rent konsultuppdrag åt Sweco. 

ARCHITECTS: En del bostadsprojekt bl.a. Sandåker och Öbacka Strand. Utbildningslokaler 

på universitetet är en stor del också. 

SYSTEMS: Det är många. Om vi ska ta några större så är det åt Akademiska hus, UERC. 

Hägglunds i Örnsköldsvik. Swedbank, deras stora huvudkontor i Umeå ska byggas om. 
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BIM – MÅL, VISION OCH ARBETSGÅNG 

Vad innebär BIM för just dig? 

STRUCTURES: För oss konstruktörer så är det här med BIM ingenting som ställer till med 

problem, jag menar vi jobbar ju redan i sådana modeller så att vi kan plocka ut väldigt mycket 

information. Vi ritar ju redan i modellbaserade program t.ex. Tekla Structures. Man jobbar 

mot en databas och ur den kan man alltså hämta oerhört mycket information. Ställer man krav 

på oss att vi ska projektera i BIM så känns inte det som att det skulle bli ett problem. 

MANAGEMENT: Haha, du får förklara vad BIM bokstavligen står för. (Jag förklarar). Ja 

vad ska jag säga, vi har inte jobbat uttalat i den strategin eller det arbetssättet. Jag kan inte 

exakt säga att jag har några tankar vad det innebär för något. Men om jag hade suttit i direkt 

projektering så kanske jag hade vetat mer vad det är. Jag har varit med som 

projekteringsledare på det här stora labbet på Umeå universitet, där har vi jobbat med att ta 

fram gemensamma modeller för samordning i NavisWorks, men jag har inte jobbat rent fysiskt 

med modellerna utan här har det handlat om att samgranska handlingar ur dessa modeller. 

ARCHITECTS: Building Information Management. Dess hantering av information i en 

byggnad i olika skeden. Vi har hållit på med BIM sedan jag började den här branschen men 

då kallade vi det inte BIM. Det handlar om att få göra en komplett informationsplattform för 

att hantera byggnaden över tid. Tankesättet har egentligen funnits från början, men det 

handlar mer om man har förstått det. Vi pratade om 3D-projektering 1986 då du föddes.  Då 

jobbade vi på 286:or, en CAD-station kostade allt mellan 250 000 – 400 000 och kunde 

knappt vad din mobiltelefon kan idag. Tekniken har idag kommit närmare men är inte riktigt 

framme än. 

SYSTEMS: Jag tänker lite på utveckling. Att få ett större värde på det vi gör. Ett större 

resultat som går att nyttja även framåt med flera parter i flera skeenden. Vi är väldigt olika i 

olika tekniker. Vi inom Systems har väldigt pådrivande i att arbeta med BIM. Vi har under 

lång tid jobbat mycket med 3D-system för att kunna göra beräkningar i systemet. Därför har 

vi ritat så naturtroget som möjligt. Vi känner mycket för den frågan. 

Har ert bolag en vision eller ett mål kopplat till BIM? 

STRUCTURES: Det finns ju med i alla handlingsplaner från vår bolagsledning och ner till 

oss och vår grupps mål. Efterfrågar man att vi ska projektera i BIM så är vi bra rustade i 

kunskap och program och därmed redo att ta fram och leverera underlag som är kopplat mot 

BIM. Det är högt på agendan att vi ska vara bra rustade när det gäller BIM. 

MANAGEMENT: Nej, det har jag ingen uppfattning om. Vi har ju våra mål och visioner 

men inget som är kopplat mot BIM. Inte så att det är uttalat rakt av. 
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ARCHITECTS: Det är det vi jobbar med. Det är lika naturligt som att du har pennan i din 

hand. CAD är ju ett verktyg och målet är att tillämpa BIM. Beställaren väljer vad han vill ha 

in i det hela, vi säljer ju inga fullständiga BIM-projekt om ingen betalar för det. Det är ju ett 

hantverk att få in information. Vår vision kan man säga är att vi ska vara bäst. Vi kan säga så 

här: Vi har ingen affärsidé om hur vi ska använda pennan heller. Det är ett verktyg. Det är så 

självklart så vi behöver inte ha en affärsidé. Det är helt andra delar som är kvalitén. Kvalitén 

ska komma fram i vad hur slutanvändaren upplever den färdiga byggnaden och det handlar ju 

inte om det finns en BIM-lösning bakom hela projektet. När det gäller underhåll så saknas rätt 

mycket verktyg. Det är alltså länkningar till modellerna som saknas, jag menar Revit är idag 

bara ett barn. Den teoretiska möjligheten finns att använda det men hittills är det ingen som 

har betalat för att få all denna information. Det är rätt mycket kundstyrt. Man kan säga så här: 

Om du köper en bil så försöker man sälja den bil du vill ha och inget annat. Om en kund 

anlitar ett proffs måste de få professionella råd. Då är det upp till kunden att nyttja dessa råd. 

SYSTEMS: Dels att vi ska göra ett visst antal projekt under en viss tid. Det finns vissa krav 

att vi ska jobba i BIM-projekt. Vi har arbetat mycket i Navis, men det innebär ju inte att vi 

använder BIM fullt ut. BIM innebär ju så mycket mer. 

Vilka fördelar och möjligheter ser du med att arbeta i BIM? 

STRUCTURES: I första hand ser jag samordningsmöjligheter med andra konsulter. Om alla 

jobbar databasrelaterat så är ju det bra eftersom några beställare kan vara framsynta och ställa 

krav på att vi jobbar enligt BIM. 

MANAGEMENT: Jag ser ju fördelar i det här med kollisionskrockar och samordning av 

handlingar. Jag ser ju framför mig att man tar fram något lättarbetat verktyg men nu blir ju 

CAD-programmen mer avancerade där man ritar i 3D-modeller. Men jag ser även problem 

med det, jag har ju erfarenheter från fysikhuset på universitetet som var rena katastrofjobbet. 

Där hade det vart bra med gemensamma modeller på den om- och tillbyggnad som skulle 

göras där. Det var mycket fel i de handlingar som skapats och det beror ju på de personer som 

varit inkopplade vilket har varit olyckligt. Detta beror främst på att konsulterna på kontoren 

haft mycket att göra och därför skickats till andra kontor där engagemanget varit lika dåligt. 

Det blev inte gjort som det var tänkt. 

ARCHITECTS: Att få hög kvalitet och mindre kostnad på sikt. Däremot ser man ju också 

rent strikt affärsmässigt att om man ska genomföra BIM-projektering som det ser ut idag så 

måste vi in med mer information men då kostar vi mer pengar att anlita. Vi ser att det lönar 

sig samordningsmässigt. Man kan ju också tillämpa 4D och 5D men då tar vi av 

entreprenörens jobb men det är ju även en del av vårt ansvar. Att åka ut en halv dag, låt säga 

fyra timmar, med en laptop och visa modelleringen på plats kostar ju då 3000 spänn. Om jag 

kan göra det på en kvart istället genom att skicka ett mail så har jag intjänat tid. Allt går ju 

inte att lösa via mail men mycket. Det är alltid också fråga om kostnad. 
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SYSTEMS: På ett sätt har man ju bättre möjligheter till samordning. Vi får bättre kvalitet. Vi 

har ett resultat som går att nyttja i ett förvaltningsskede. På byggen kan man nyttja bättre 

samordning på plats, Låta montörer få en bättre inblick och större förståelse. Montörer får av 

oss tillgång till modeller. Låta dem tanka ner dem på en webbplats och sedan kan man 

uppdatera den hela tiden. Tanken är att man ska lägga in en uppgift en gång och ska utföras en 

gång. Det är ju tanken i de bästa av världar! Jag ser positiv till det här arbetssättet. 

Vilka nackdelar och hinder ser du med att arbeta i BIM? 

STRUCTURES: Nej, ser inga problem. Medarbetarna är också positivt inställda. Det sitter ju 

lite i vår struktur att det är självklart att modellen blir detaljerat. 

MANAGEMENT: Jag ser inga direkta nackdelar med att jobba i det, men jag ska säga att jag 

är lite dåligt insatt i det eftersom jag inte sitter med ren projektering. 

ARCHITECTS: Högre initialkostnad. Det är ett hinder. För att BIM ska fungera fullt ut 

måste man jobba mot samma modell. Idag finns inget serverhotell där alla sitter och jobbar 

med sin del av modellen alternativt att man jobbar i olika modeller men modellerna borde då 

vara synkroniserade mot en modell. Det är definitivt något jag vill se i framtiden. 

Anledningen till att vi inte öppnar upp är ju för att det är vår egen produkt, kanske inte 

affärshemligeter men det är vår produkt. Ska man öppna upp databaser ska det vara på lika 

villkor. En gemensam projektserver tror jag absolut på, Sweco har ju en enorm styrka i det 

avseendet för vi har ju all disciplin. Vi skulle kunna göra ett sådant projekt med bara 

Swecobolag. Jag ser också att man tar fram ett verktyg för hela kedjan inklusive verktyg för 

förvaltningsledet där man verkligen kan plocka ut information ur exempelvis en Navismodell. 

Det ska inte krävas en högskoleingenjörsexamen för att kunna hämta rapporter. Det kräver att 

man kan uppdatera informationen. 

SYSTEMS: Det gäller ju att styra upp tidigt i projektet att man får med hela gruppen i BIM-

tänket. Det är viktigt att man som ingenjör kan tekniken med BIM. Det handlar om både 

kompetens och viljan att arbeta med BIM. Ibland kan det vara så att en kund kan vara 

ointresserad i ämnet BIM och då blir det inte så bra för oss om vi presenterar modeller i 3D. 

Om man t.ex. projekterar i 3D så vill man lägga in alla installationer men då kan det vara så 

att en av våra kunder, exempelvis en jättestor fastighetsägare, inte alls är intresserad. Men 

med det är inte sagt att det finns fastighetsägare som har jättestora ambitioner. Sen är det 

viktigt att man benar ut och klargör vad BIM egentligen innebär i alla led. 

Arbetar ni med BIM idag i något projekt? 

STRUCTURES: Ja, det gör vi. Vi kan ju som sagt ta fram bra underlag om det ställs krav på 

det. Vårt mål är att arbeta 100 % i 3D men om kunden bara vill ha 2D ritningar så gör vi bara 

2D-ritningar. Det är ingen större prisskillnad om kunden kräver 3D-ritningar. Vi ska i vår 

uppdragsplanering uppge en skriftlig avvikelse till varför vi inte ritar i 3D om vi inte gör det. 
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MANAGEMENT: Nej. 

ARCHITECTS: Ja 

SYSTEMS: Ja, det tycker jag vi gör. Nu är vi med och gör Nya Karolinska Sjukhuset och då 

är ambitionerna höga att använda BIM. 

Hur ser arbetsgången ut när ni arbetar med BIM-relaterade projekt? Vilken 

avdelning på Sweco lämnar ni över ert resultat till? 

STRUCTURES: Vi får ett underlag från arkitekterna. Det är inte alltid underlaget är 3D-

modellerat. Arkitekterna ritar dock inte i Tekla Structures, då måste vi lägga in dessa i vår 

databas. Arkitekterna ritar i AutoCad och Revit. Vårt resultat studsar lite fram och tillbaka 

mellan oss, Sweco Systems och Sweco Architects. 

MANAGEMENT: Eftersom det inte är uttalat att vi ska arbeta i BIM så gör vi inte det. Det 

är lite beroende på uppdrag vi har. Är det ett projektledaruppdrag så behöver det ju inte vara 

så att det alltid går till Sweco Architects. Det kan bli andra som blir delaktiga i det. Vi kan dra 

in projektledarjobb där vi upphandlar in konsulter från andra företag. 

ARCHITECTS: Vi lämnar över resultatet till beställaren. Våra modeller som vi får ut ur 

Revit konverterar vi till DWG-format. Det lämnar vi till både Sweco Structures och Sweco 

Systems och sen får vi tillbaka modellen. Vi har ju ett intimare arbete med Structures 

eftersom det är vi tillsammans som gör klimatskal.    

SYSTEMS: Det är väldigt olika. I regel får vi underlag från arkitekten och sen arbetar vi 

vidare med installationer. Det är ofta vi inte samarbetar med de andra Swecobolagen. Vi kan 

ju ha ett samarbete med arkitekter från ett annat bolag. Men jag tycker det är jättebra med 

samarbete men inte helt fullt ut eftersom vi har avtal med andra bolag. Vi jobbar ju mycket på 

att jobba som Sweco som helhet för att ha den samlade kunskapen för det stärker ju bolaget. 

Inom Sweco har man gjort utredningar där man sett att vi tjänar mer på att arbeta tillsammans 

som just en helhet. Men vi har haft en del projekt som vi inte haft så otroligt bra samarbete, 

som t.ex. fysikhuset. Det har ju gått riktigt dåligt just i det projektet. Vi måste ta lärdom av det 

här och komma vidare och utveckla oss. Vi kan inte bara blunda och gå vidare som ingenting 

hänt. Beställaren blev ju inte så nöjd. 

Finns det någon på er avdelning som har ett större ansvar vad gäller samordning 

på BIM? 

STRUCTURES: Ingen uttalad, däremot har vi en ansvarig för våra CAD-system som sitter 

nere i Stockholm. Det är i så fall han som skulle vara en BIM-ansvarig och han har ansvar för 

Sweco Structures i hela Sverige. 
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MANAGEMENT: Nej, inte på vårt kontor. Det finns säkert någon på annat håll men jag har 

egentligen ingen aning. 

ARCHITECTS: Det är jag, men vi har ingen som heter BIM-samordnare i dagsläget.  Jag är 

till vardags uppdragsledare. Då är BIM som en liten del jag ansvarar för, ungefär som att det 

här är som en liten penna. Sweco Management utbildar en person där tanken är att denne ska 

bli en slags BIM-samordnare. Sen har vi en kille som är barnledig nu men som ligger närmare 

till hands att han ska kallas BIM-samordnare och han är på Sweco Architects. 

SYSTEMS: Vi har en person som har det största intresset. Det är ingen uttalad tjänst men det 

är ett av ansvarsområdet. Han har gått lite utbildningar och håller oss andra uppdaterade. 

Anordnas det utbildning inom BIM som de anställda kan delta i? 

STRUCTURES: Det har inte satts upp någon utbildning för BIM, däremot anordnas det 

utbildning inom CAD-program, t.ex. Tekla Structures. 

MANAGEMENT: Inte en susning. Ingenting jag har hört eller som jag varit inblandad i. 

ARCHITECTS: Ja, alltså det heter ju inte BIM-utbildning utan det är mer verktygen. 

SYSTEMS: Ja, Sundsvallskontoret hade en nyligen. Det var NavisWorks och BIM. Tyvärr 

var jag själv inte med på den. Men sen har vi också utbildningar internt här på kontoret. 

Om du varit på utbildning som är relaterat till BIM, vad tyckte du om kvalitén 

på den utbildningen? 

STRUCTURES: - 

MANAGEMENT: Har inte varit på utbildning. 

ARCHITECTS: Nej, det är ju inget som är speciellt nytt på jorden. Jag har varit med för 

länge. Det fanns som sagt när jag började i branschen. Utbildningen innehåller bl.a. hur 

strukturen ser ut i byggprocessen. Oftast kostar det mycket att köpa in programvaran så bara 

det här att sälja in det är ett problem och sen finns det inte verktyg i hela kedjan. Så jag har 

inte stött på någon bra BIM-utbildning om man säger så. Delverktygen finns det utbildningar 

för men då gäller det att man kan se sambandet om man ska ha någon nytta i det hela. 

SYSTEMS: Jag tycker den är bra. 
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Hur ser du på kunskapen bland dina medarbetare vad gäller BIM? 

STRUCTURES: Den är bra. De vet vad de innebär. Alla medarbetare kan projektera bra 

inom BIM.  

MANAGEMENT: Jag kan tänka mig att vi äldre vet mindre, men att de yngre har större koll. 

Vi äldre jobbar kanske kvar i den äldre tekniken som vi är vana att jobba i. Men det är bara 

som jag tror. 

ARCHITECTS: Vad BIM innebär vet dem. Men däremot kunskap och erfarenhet där man 

jobbar i ett projekt där man fokuserat på BIM är inte särskilt hög, för det är få projekt där man 

haft BIM högt upp på dagordningen. BIM är mycket snack. 

SYSTEMS: Jag tycker den mer eller mindre är hyfsad. Alla är med i tåget och vet ju på ett 

ungefär vad det innebär. Men totalt sett har kanske inte alla i branschen kunskap om vad det 

är, men det tror jag handlar om en generationsfråga också. Det är de yngre som nästan är mer 

insatta än de äldre. NCC är väldigt drivna vad gäller BIM. Det är mycket visualisering och 

samordning i 3D. 

Har ni ett aktivt samarbete med övriga bolag på Sweco relaterat till BIM? Hur 

fungerar det samarbetet? Hur har ni kontakt med varandra? Vad fungerar bra 

resp. mindre bra? 

STRUCTURES: Det är en del projekt som vi jobbar tillsammans. Vi skulle säkert kunna 

samarbeta i ännu fler projekt. Våra programvaror skiljer sig, för 10 år sedan jobbade alla med 

AutoCad och då var det uteslutande DWG-format som gällde i den här staden. Det gjorde det 

ganska enkelt att byta information mellan varandra. Nu jobbar vi ju i olika program vilket 

betyder att det kan vara andra filformat med i bilden, t.ex. DGN - eller DXS-format. Men det 

format man kan föra över mest information i är IFC-formatet, men trots det tappar vi 

information. Vi får inte riktigt med allting. Drömmen är att få med exakt all information till 

de olika modellerna och programmen. Information som tappas är beskrivande information 

som kan läggas in i modellerna. Alla kan plocka ut IFC-filer men de program vi använder 

exporterar och läser in informationen på olika sätt så problemet är programvarorna i sig. 

Versionen på programmen kan också vara en felfaktor men det handlar ju om att hämta 

senaste programvaran så det är ju inget större problem här på Sweco. Anledningen till varför 

vi använder olika program bland bolagen handlar om att man vill använda det program som är 

mest lämpat för sitt arbetsområde. Jag tror att vi aldrig igen kommer sitta i samma 

programvaror igen. Just nu tycker vi att Tekla Structures är det bästa CAD-programmet men 

det kan ändras snabbt. 

MANAGEMENT: Nej jag har ingen uppfattning. Då får du intervjua dem. Här på kontoret 

går vi personligen och pratar med varandra direkt. Sen har vi mailkontakt också där man 

bekräftar om man vill framföra någonting. 



35 

 

ARCHITECTS: Ja det har vi. Samarbetet är på personnivå. Kommunikationen kan vara svår, 

så där tycker jag att det finns mycket att göra. Det finns fall där man kan tycka att Sweco 

borde arbeta bra ihop men det behöver inte vara så. Kommunikation kräver arbete. Vi 

kommunicerar även via mail och telefon men vi går ju även och pratar med varandra eftersom 

det är i särklass vassaste sättet att lösa uppgifter. Jag ser gärna en gemensam databas, viktigt 

att man får med all information. 

SYSTEMS: Vi jobbar ju mest mot Architects, helt klart. Sen till viss del mot Management. 

Det kan gå mot Structures ibland också men de är ett ganska nytt kontor här i Umeå. Vi är 

överrens om att det kan bli bättre om man säger så. Vi har ju som sagt haft en del projekt som 

inte vart fullt så bra. Vi försöker ju lösa problemen och vi försöker inte skjuta ner varandra 

genom att kalla varandra exempelvis ”jävla architects” eller ”jävla systems”. Det har ju varit 

en hel del sådant där strul men nu känns det som att vi kommer framåt. Vi har pratat om ett 

rum där vi kan samlas i form av ett projektrum där vi skulle kunna samlas där vi kan sätta oss 

ner och jobba ihop med varandra. Det har vi pratat om länge och det är något som jag skulle 

vilja se men det skulle nog bara fungera i större projekt. 

 

PROGRAMVAROR, VERKTYG OCH DOKUMENTATION 

Vilka programvaror eller andra verktyg använder ni när ni arbetar? 

STRUCTURES: Tekla Structures i CAD. Vi har ju beräkningsprogram men det är inte 

kopplat till Tekla Structures. 

MANAGEMENT: Det är ju de här vanliga programmen i Office-paketet. För min del Word 

och Excel. Sen är det mailprogram och Adobe Acrobat Reader. Mycket går ju i PDF-format. 

Jag har inget CAD-program utan bara ett viewer-program där jag kan titta på ritningarna. 

ARCHITECTS: Revit. Vi gör samma jobb i AutoCAD men är betydligt mer trög så Revit 

räcker som svar på frågan. NavisWorks kan man också ta upp eftersom vi har den koncern 

vis. 

SYSTEMS: AutoCad och MagiCad. NavisWorks för samordning. RIUSKA och IDA för 

energiberäkningar. Sen har vi massor av Excelmallar som vi gör olika beräkningar på t.ex. 

flödesberäkningar. Vi har ett program även ett materialberäkningsprogram som heter 

Sektionsdata.   

Vilka brister tycker du det finns med dessa programvaror och verktyg? 

STRUCTURES: Det finns ju alltid förbättringsområden. När vi ritar stommar vore det 

jättebra att använda till precis alla material, om vi t.ex. ska rita ett klimatskal samtidigt så är 
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det svårt att rita tunna skikt. Man skulle kunna utveckla sättet att rita klimatskal i Tekla 

Structures, dock är Revit bättre på det men i sin helhet är Tekla bättre än Revit enligt min 

bedömning. 

MANAGEMENT: Inga som jag kan säga direkt. 

ARCHITECTS: Det finns massor som stör mig när det gäller Revit höll jag på att säga. Man 

sa det förr rätt flitigt i början att det skulle vara väldigt lätt använt och lätt att ta till sig. Men 

sen när du ska börja projektera, då får du dunka huvudet i betongväggen ett tag och kalla 

programmet en massa fula ord innan man så att säga kommer över tröskeln som inte är allt för 

liten. Men när man lärt sig jobba i det så funkar det riktigt bra. Men det finns fortfarande 

barnsjukdomar. Det är t.ex. svårt att hantera koordinater. Till en viss en del är det lätt men sen 

när man ska flytta till ett hus i modellen kan det blir problem. Men nu har man nog kommit 

över de värsta problemen. När vi skulle flytta Öbacka Strand i en modell, då fick vi flytta 

manuellt när vi skulle över till NavisWorks, där man måste byta koordinatsystem. Inget 

jätteproblem med facit i hand men jobbigt då när vi höll på med det. 

Ett helt annat problem är att informationen kan bli förvrängd. Exempelvis väggar som har bytt 

plats eller pelare som fått en annan höjd. Anledningen till att det blir mycket fel på 

informationen är att Microstation inte kommunicerar med Autodesk-produkterna fullt ut. De 

snackar inte riktigt samma språk. Vi har hopp om IFC som format men det formatet har inte 

kommit upp i den kvaliteten så att vi kan använda grejerna. 

SYSTEMS: Haft problem på IT-sidan. Kombinationen hårdvara, AutoCad och MagiCad. Vi 

har problem att få stabila system. Hårdvaran kommer från en leverantör och CAD-

programmen från andra olika leverantörer. Vi får oförkarliga fel och tappar information. Det 

är ostabilt och folk har blivit frustrerade.  Folk här på Systems utreder själv vad det kan bero 

på. Mycket datastrul! Vi hade en person på jobbet som var utan dator i 13 dagar då vi skulle 

uppdatera versionen på ett av våra program. Servicen på de här dataproblemen upplever jag 

också som bristfällig på supporten. Det är lite synd att vi använder olika CAD-program. Det 

här med Revit, det verkar bra men de håller nog på att utveckla applikationer i det 

programmet. Om vi tar Nya Karolinska Sjukhuset som exempel så har man ritat typrummen i 

Revit men övriga installationer ska också ritas i Revit, men problemet är att vi på Systems 

ritar i AutoCAD och MagiCAD vilket blir jättebökigt. Man får ibland rita in manuella 

underlag som arkitekten får.  

Hur vanligt är det att ni ritar i 3D jämförelse med 2D? Vilka fördelar respektive 

nackdelar ser du mellan dessa olika arbetssätt? 

STRUCTURES: Vi ritar till 90 % i 3D. Vårt mål är att hålla oss till 3D eftersom man får en 

bättre förståelse för vad man gör samt att det är lättare att presentera för kunder och beställare. 

MANAGEMENT: Det är mest i 2D. Det är möjligt att de gjort en enkel grej i 3D. Har vi ett 

projekt så tar vi hjälp med Sweco Architects. Det vet jag Gunnar har gjort med ett projekt. 
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ARCHITECTS: Jag skulle säga 90 % 3D. Det går 10 gånger fortare att jobba i 2D men det är 

lättare att rita i 3D men det tar mer tid eftersom det är mer detaljerat som ska in. 

SYSTEMS: Vi ritar nästan alltid i 3D. Vi har det som mål. Det som kan vara problem i 3D är 

att det kan vara svårt att koppla ihop modeller. 

Vad har ni för programvaror som kan ta fram beräkningar på termiska 

förhållanden i en byggnad, exempelvis energiförluster och energiåtgång? 

STRUCTURES: Det är mer Sweco Systems som gör den delen. Vår förhoppning är att också 

vi ska hålla oss till det området. 

MANAGEMENT: Nej, då har vi gått ner till Sweco Systems som gör någon slags U-

beräkning. Det finns ju folk som kan de där. 

ARCHITECTS: Ja vi har en person som är utbildad på det, men sen har vi ju Sweco Systems 

som är snäppet vassare på beräkningarna.   

SYSTEMS: RIUSKA och IDA. Sen har vi våra egna Excel-dokument. 

Vilka verktyg använder ni för att undvika kollisioner mellan installationer på 

ritningarna, s.k. ”Clash Detective”? 

STRUCTURES: Vi kan göra det, om man skulle använda vårt CAD-verktyg (Tekla) så går 

det men oftast så skapar vi en NavisWorks-modell men då är det främst Sweco Systems som 

gör den biten. 

MANAGEMENT: Ja, det händer när vi samordnar ritningar och granskar handlingar. Det är 

alltså samordningskrockar mellan tekniker. Vi ser ju till att handlingarna samgranskas. 

ARCHITECTS: Vi har inte gjort det men vi kommer att göra det när vi har modeller som 

duger till att göra det i Navis. 

SYSTEMS: Vi använder ju AutoCAD och sen görs det ju mycket sådana i Navis. Första 

kontrollen görs i AutoCAD och sedan blir det en andra kontroll i NavisWorks. I 

Navismodellen ser man ju väldigt tydligt hur det ser ut. Ibland kan det hända att man missar 

den här finsamordningen p.g.a. av tidsbrist. På fysikhuset hade vi otrolig dålig samordning. 

Där anlitade vi externa resurser och man gick inte tillbaka och kollade. Det fanns ingen bra 

och tydlig konsultsamordning, en person som inte var ansvarig för samordningsbiten. Det 

berodde mycket på att Sweco Architects inte hade rätt person för den rollen och det håller de 

själva med om, det finns inte så mycket bra folk vad gäller projektsamordning. En bristvara 

helt enkelt. Folk sitter och jobbar med just sitt eget och det som hände här var att det blev 

otroligt mycket merjobb i efterhand. 
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Finns det nya program som ni planerar att investera i? Vilka är dessa program? 

STRUCTURES: I vårt bolag har vi ju även Revit som ett alternativ men vi föredrar Tekla 

Structures. Det finns andra program också men när det gäller BIM så är det Revit eller Tekla 

som gäller. Sen är det ju vår CAD-samordnare som har koll på vilket program som gäller på 

marknaden och håller sig uppdaterad på den fronten. 

MANAGEMENT: En person här hos oss är intresserad av att lära sig Navisworks och allt 

vad det innebär med samordningsuppgifter. Vet inte om det tagits något beslut om vi ska köpa 

in det. Jag har inte någon uppfattning om vilka program som finns i övrigt på marknaden. 

ARCHITECTS: Vi har inte gjort det men vi kommer att göra det när vi har modeller som 

duger till att göra det i Navis. 

SYSTEMS: Det som vi har uttalat nu är att programmet Revit vill vi veta mer om. Vad 

innebär det att arbeta i Revit, så att vi får mer kött på benen. Jag får en känsla av att det är 

många som utnyttjar det och jag har en kollega i Stockholm som visat lite hur det fungerar. 

Jag ser gärna att alla jobbar i gemensamt program mellan bolagen. 

Vilka filformat använder ni i era program? .IFC, .PDF, .DWG etc.? Har ni stött 

på problem med att arbeta i olika filformat? Programvaror som inte läser vissa 

filformat etc. 

STRUCTURES: Tekla har ett eget format, men kan konverteras till andra format. Det 

formatet man kan hämta mest information ur när det gäller Tekla är IFC-formatet. Men rent 

grafiskt fungerar DWG-formatet bäst eftersom det har varit en del problem med IFC-formatet 

när det gäller den grafiska biten. Det kan vara väldigt trångt på vissa ställen när det gäller 

installationer i väggar rent grafiskt, så det skulle aldrig vara genomförbart om vi inte hade 

samordningsritningar i olika 3D-modeller. 

MANAGEMENT: I huvudsak DWG-format. Ska man skicka till beställare så vill de ha 

PDF-format. De vill ju ha en fysisk ritning. Men när det gäller att skicka handlingar mellan 

konsulter så är det i DWG-format. Det är ofta att information försvinner. Det kan vara lager, 

linjer etc. som försvinner. Detta fick jag erfara från uppdraget med Fysikhuset då 

konstruktören hade ritat stomme i en 3D-modell och sen skulle arkitekten lägga in den i sin 

modell och då blev det strul. På tingshuset, han som gjorde förfrågningsunderlaget ritade i 

ArchiCad och sen har han konverterat över i DWG-format. Då får ju bara Sweco Architects 

bara en död modell med bara linjer och ingen intelligens alls. Rent konverteringsmässigt 

tycker jag att det alltid är strul, händer alltid någonting och det kommer du säkert få höra när 

du intervjuar Sweco Architects. Anledningen till detta tror jag är att det så många olika format 

och programmen blir mer avancerade. Jag ser hellre att man har ett format, jag menar, jag har 

ju varit med hela resan och sett utvecklingen. På den tiden var det diskussion om det skulle 

vara AutoCad eller Meduza som det hette då. Nu har det kommit en massa andra CAD-
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program. I Sundsvall sitter man i Microstation som är mer ett 3D-baserat program. Från 

ArchiCad får man lätt upp en 3D-modell vilket gillas hos arkitekterna. Det finns många 

program men jag hade gärna sett att alla jobbar mot ett universalprogram men så är ju inte 

datavärlden idag. 

ARCHITECTS: RVT-format (Revit). PDF använder vi också ganska flitigt. IFC-formatet 

vill vi använda men det funkar halvknackigt mellan olika program. Som 

konverteringsplattform är det ju tänkt att vara basen. Den gemensamma branschstandarden 

har vi ju väntat på länge. Jag tycker inte formaten i sig är ett problem utan snarare hur man 

kan nyttja den informationen som kommer ut. Om jag t.ex. gör en modell och jag vill att den 

ska synas i en NavisWorks-modell, så skulle jag vilja ha verktyget som gör att när jag trycker 

på ”spara”-knappen så genereras det en NWD/NWC modell som i sin tur läggs i den 

gemensamma modellen. Sen beroende på vilken information kunden vill ha, vill jag även 

välja hur mycket av den informationen från den modellen ska in i den gemensamma 

modellen. 

SYSTEMS: Originalfilformatet är ju DWG-formatet när vi jobbar i AutoCad eller MagiCad. 

Vi jobbar i IFC-formatet i verktyget RIUSKA men levererar inte det formatet till en 

beställare. Man kan säga att beställaren inte är riktigt redo att behandla IFC-formatet. Det 

finns ett program som heter Solibri som kan läsa IFC-filer direkt och som man då skulle 

kunna nyttja. Hur man lägger in informationen i programmen har också stor relevans av vad 

vi kan få ut i IFC-modellen som vi sedan kan nyttja, man kanske använder rätt program men 

på fel sätt och då har man ingen nytta av det. Vi är inne i ett vägskäl där vi funderar på att 

börja använda Revit. Ett problem är ju dessa ständiga problem med att uppdatera 

programvaran till en nyare version. 

Dokumenteras tekniska egenskaper och liknande information till era modeller? I 

så fall vad är det för typ av information? 

STRUCTURES: Vi kan lägga in väldigt mycket information i modellen som vi kan ta ut 

rapporter på. Frågan är ju då om vi vill föra över den informationen till en annan modell vilket 

också kan vara ett problem. Olika programleverantörer säger ju att de har sina egna BIM-

lösningar. Om de här stora programleverantörerna kunde komma överrens om ett format alla 

kunde använda så skulle det underlätta. Men de vill ju inte släppa på sina programkoder. Jag 

ser IFC-formatet som ett bra alternativ men jag skulle vilja se att man utvecklar det formatet 

på något sett. 

MANAGEMENT: Nu gör inte vi så noggranna kalkyler, det är ju mer entreprenören som gör 

det. Men vi kopplar inte tidsplaner eller kostnader direkt mot 3D-modellen. Inget som jag 

jobbat med i alla fall. 
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ARCHITECTS: Byggnadsteknisk information. Beskrivning av hela huset. Utifrån 3D-

modeller skulle man kunna koppla 4D och 5D men det finns inget bra verktyg för det idag. 

Det är för omständigt men om kunden skulle kräva det så skulle vi kunna göra det. 

SYSTEMS: Jo det görs ju, alltid när vi ritar så lägger vi in tekniska data dvs. våra 

beräkningar. Om man sätter in en fläkt så ska det finnas flöden, tryckfall, ljud m.m. så jag 

tycker vi får med mycket information. Vi har oftast en CAD/IT-manual som ingår. Det kan 

även finnas miljökrav från kunden. 

Har ni en gemensam databas mellan era avdelningar, eller hur ser det ut om 

ritningar behövs revideras som ni ansvarar för? 

STRUCTURES: Databasen är för ett projekt. Vi pratar fortfarande bara stomme som en 

databas. Vi har en databas för Olofsfors-projektet. Det är inte sådana databaser så att t.ex. 

Sweco Structures kan gå in i vår databas och hämta information. Det är dock en fördel om vi 

tillsammans kör delade databaser. IFC-formatet är bra men HTML är ju också en fördel då 

våra kunder och medarbetare kan se hur det aktuella projekteringsläget ser ut. 

MANAGEMENT: Ja alltså vi har ju gemensamma servrar. Man kommer ju inte in på 

varandras databaser, t.ex. att jag kan gå in på Sweco Architects databaser och plocka 

information. Däremot finns möjligheten att jag får behörighet att göra det om vi samarbetar. 

Jag tycker det fungerar bra på det sätt som databaserna är upplagda idag. Jag menar, det är ju 

bara att lägga in de personer som är involverade i projektet. Det har blivit bättre här på Sweco. 

ARCHITECTS: Vi har en egen databas för varje projekt. Det är i så fall NavisWorks-filen 

som är gemensam. Där läggs allt ihop. Sen skickar vi ut modeller i tre st. format, Dessa är 

DWG-, NWD- och PDF-format. Behövs det göra revideringar på ritningarna gör vi helt enkelt 

om utskicken i de olika formaten. Jag skulle vilja kunna ta fram min telefon och visa 

modellen och visa ute på bygget. Jag håller på med en labb-byggnad uppe på 

universitetsområdet som innehåller enormt mycket installationer. Där ser man ju också hur 

enormt viktigt det är med samordning. Man kan ju undra ibland om strukturen i hur man 

jobbar inom byggbranschen är modern. Det bästa är om alla som medverkar finns med i 

organisationen hela vägen. 

SYSTEMS: Vi skapar en egen uppdragskatalog där vi sparar alla våra dokument som bara är 

för Sweco Systems. Det finns projektprofiler där det finns alla inställningar, t.ex. lager, färg 

osv. En modellfil utan de här projektfilerna är i princip värdelös, för då kan inte den konsulten 

eller kunden som vi ska lämna över till inte fortsätta sitt uppdrag. Det som tar tid med 

revideringar är att det kan vara oklara besked över vad som ska revideras. Det tar tid för 

beställarna att förmedla informationen till oss. Det kan ju vara så också att vi för tillfället inte 

har tid att fixa ändringen. Det här med kommunikation är något som vi alla kan bli bättre på 

och som jag efterlyser. Jag kan inte påstå att vi blivit bättre på att lämna 100 % korrekta 

ritningar. Jag ser positivt till att kunna besöka arbetsplatsen och entreprenören eftersom det 
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ger bättre kommunikation samt att entreprenören får en bättre förståelse, vilket i sin tur leder 

till mindre missförstånd. Det vore jättebra att få det samarbetet. 

Finns det programvaror hos er som gör det möjligt att arbeta i 4D och 5D, d.v.s. 

att koppla samman tidplaner och kostnadskalkyler till era modeller? 

STRUCTURES: Vi kan göra det men vi gör det inte i dagsläget eftersom det inte ställs krav 

på det. I Tekla kan vi ju definiera för komponenter när det ska tillverkas eller när dessa ska 

vara på plats. 

MANAGEMENT: Ingen aning. Inte som jag vet. 

ARCHITECTS: - 

SYSTEMS: Nja, jag vet att det finns sådana verktyg men det är ingenting som vi på Sweco 

Systems gör. Om kunden skulle kunna kräva det så skulle vi kunna erbjuda den tjänsten. Men 

vi har ingen erfarenhet av att jobba i det. 
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8.2 Bilaga 2; Underlag till Workshop, genomfördes 2011-05-04 på SWECO. 
 

WORKSHOP 

- 8 STEG FÖR ATT SWECO TILLSAMMANS SKA BLI EFFEKTIVARE PÅ ATT ANVÄNDA 

BIM SOM ARBETSMETOD. 

 

1. HITTA EN BIM-SAMORDNARE 

Hitta en BIM-samordnare som verka över samtliga bolag. För att Sweco ska lyckas 

integrera en organisation som blir effektiv med BIM som arbetsmetod krävs att någon har 

god kunskap i vad som krävs och hur en organisation ska vara uppbyggd för att fungera 

effektivt. Structures nämnde att det fanns en individ i Stockholm. Management har en 

person och Systems har en annan. Prata med dessa personer om vad deras tankar och 

bedömningar är kring hur kontoret kan bli ett mer samarbetseffektivt arbetslag, 

programvaror m.m. 

 

2. ETT NÄRMARE SAMARBETE 

På frågan ”Vilka eller vilket projekt arbetar ni med just nu?” så är min uppfattning att ni 

inte är särskilt involverade i gemensamma projekt. Några av projekten har ni arbetat till 

viss del gemensamt med t.ex. UERC och fysikhuset men inte där samtliga bolag på Sweco 

varit involverade. Därför uppfattar jag att samarbetet inte är/varit särskilt nära mellan de 

olika bolagen på Sweco. Hur ser ni på den saken? Vill ni se ett närmare samarbete eller 

vill ni arbeta kvar i det splittrade arbetssätt som ni gör idag? Vilka är era erfarenheter av 

att ha jobbat tillsammans och vad krävs för att ni ska lyckas samarbeta effektivt 

tillsammans? Ett projektrum var det tal om… 

 

3. SKAPA ETT UTTALAT MÅL MED STÖRRE FOKUS PÅ KOMMUNIKATION 

OCH SAMARBETE INOM SWECO 

Nästan samtliga bolag anser sig själva ha ett visst mål kopplat mot BIM. Mycket av målen 

handlar då om att använda BIM i den visuella betydelsen (Revit, Tekla, 3D-modeller 

osv.), men BIM betyder så mycket mer än att jobba i 3D-modeller. BIM handlar till 

mycket stor del om kommunikation, informationsutbyte och ett närmare samarbete inom 

Sweco. Jag anser att kommunikation och samarbete är något som fattas i ert mål kopplat 

mot BIM. Anser ni att ert mål behöver utvecklas vad gäller att öka samarbetet mellan 

Swecos bolag? Hur ska det genomföras? 

 

4. ÖKA FÖRSTÅELSEN AV BIM 

Min uppfattning är att BIM-kunskaperna bland era anställda skiljer sig en del mellan 

bolagen. Structures, Systems och Architects uppfattar jag ha relativt god kunskap om vad 

BIM innebär och ser positivt till att använda BIM som arbetsmetod. Men överlag tycks 

BIM-utbildningar vara en bristvara här på Sweco och jag efterlyser utbildning i vilka 

möjligheterna är med BIM i sin helhet (Kommunikation, integrering, informationsutbyte, 

4D, 5D, kunskap om de senaste programvarorna och dess verktyg). 
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5. HÅLL ER TILL EN LEVERANTÖR AV PROGRAMVAROR SÅ LÅNGT DET ÄR 

MÖJLIGT 

Olika programvaror samt olika filformat påverkar ert arbete negativt i den meningen att ni 

tappar information när ni flyttar data mellan olika datorer. En felkälla kan vara att 

programvaror från olika företag inte är kompatibla med varandra. För att underlätta 

problemet med informationsförluster och övriga problem ser jag att ni håller er till en 

leverantör, exempelvis Autodesks produkter. Viktigt är att också man trivs med 

programvaran och inte bara stirrar sig blind på vilken programvara som populärast i 

branschen. Hitta en produkt som är användarvänligt samt är så effektivt som möjligt. 

 

6. UT PÅ BYGGET 

På frågan ”Vilka fördelar och möjligheter ser du med att arbeta i BIM” så var det många 

som nämnde samordningsmöjligheter med dels andra konsulter men även med montörer 

och entreprenörer på produktionssidan. Det rimmar väl med vad man i teorin vill uppnå 

med BIM. Idag visar det sig att nästan inget bolag på Sweco gör det i verkligheten och 

detta beror enligt några av er att det blir dyrt för kunden om ni exempelvis åker ut till 

byggarbetsplatsen och använder en laptop för att visa en 3D-modell. Min övertygelse är 

om detta görs får man ett kunskapsutbyte mellan projektör och entreprenör vilket då i sin 

tur på sikt gynnar hela projektet både ekonomiskt och tidsmässigt. 

 

7. GEMENSAM PROJEKTSERVER BLAND BOLAGEN 

Gemensam projektserver som är öppen för samtliga bolag. Idag har varje bolag sin egen 

databas för varje projekt. För att samarbetet ska bli tätare är en gemensam projektserver en 

förutsättning. Hur ser ni på att skapa en gemensam projektserver samt göra ett projekt 

tillsammans med bara Swecobolag? 

 

8. LÄGG FRAM EN STRATEGI 

Det är viktigt att Sweco som företag hittar sin unika strategi för att integrera BIM. Gör en 

SWOT-analys eller helt enkelt en brainstorming tillsammans med personer från de olika 

bolagen. Gärna även tillsammans med en BIM-samordnare. Sätt upp möjligheter som är 

värda att uppnå men även vilka konsekvenserna är, t.ex. kostnader för exempelvis 

mjukvara och hårdvara, vilken personal som krävs osv. Ta hjälp av en BIM-samordnare 

som håller i navet. 


