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I 

 

Sammanfattning 
Ett av de grundläggande problemen inom byggbranschen är att byggherrar, arkitekter och 

konstruktörer inte är involverade i samtliga produktionssteg. Detta innebär att dessa aktörer 

inte arbetar mot gemensamma mål och inte innehar samma information. På detta plan har det 

visat sig att implementering av BIM (Building Information Modeling) gynnat 

informationshanteringen i byggprojekten. Dock har det samtidigt framkommit andra 

problem. Effektiviseringen blir inte optimal eftersom de objekt som byggs in i modellen, helt 

eller till viss del, saknar tillräcklig information för att kunna användas som underlag vid 

exempelvis offertförfrågningar m.m. 

 

Denna undersökning granskar på vilket sätt användningen av BIM-objekt förändrar 

projekteringen samt hur leverantörerna kan gynnas till följd av att de publicerar sina 

produkter i portaler online. Resultatet i denna undersökning grundar sig dels på 

enkätundersökningar som riktas till leverantörer och användare av BIM-objekt och dels på 

intervjuer med sakkunniga från olika sektorer inom området. 

 

BIM-objekt bör innehålla tillräcklig information för att de som modellerar bland annat skall 

slippa skapa egna objekt och lägga till parametrar manuellt. Detta har bekräftats i denna 

undersökning, både i enkäterna och i intervjuerna. Flera enkätrespondenter som använder 

BIM-objekt i sitt arbete har svarat att de kan spara en hel del tid vilket i sin tur kan leda till 

ekonomisk lönsamhet samtidigt som de upplever att både modell- och 

informationshanteringen simplifieras. Även intervjurespondenterna är överens om att det 

finns fördelar med att använda BIM-objekt, speciellt om viss problematik kan lösas och 

konceptet fortsätter att utvecklas i samma takt som det redan gör.   
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 Abstract 

One of the fundamental issues within the building constructing sector is that developers, 

architects and constructors are not involved in all stages of the production. This means that 

these actors do not work towards common goals and do not possess the same information. 

On this level it has been shown that the implementation of BIM (Building Information 

Modeling) has brought benefits to the information management within the building projects. 

Meanwhile other problems have appeared. The efficiency does not become optimal since the 

objects that are added into the model, more or less, lack necessary information. This 

information is needed to be able to use the model as a foundation to quotes etc. 

 

This study examines in which way the use of BIM objects alters the process and how the 

manufacturers can benefit from publishing their products in online portals. The results of this 

study are partly based on surveys that are intended for manufacturers and users of BIM 

objects. The results are also based on interviews with experts from different sectors within 

the topic. 

 

If the BIM objects include enough information from the beginning the modelers do not need 

to create their own objects and add parameters manually. This has been verified in this study, 

both in the surveys and the interviews. Several survey respondents who use BIM objects in 

their work have answered that they can save a lot of time, which also leads to financial 

profitability. Meanwhile they also experience that both model information and information 

management are getting simpler. The interview respondents agree that there are several 

advantages in using BIM objects, especially if certain problems can be solved and the 

concept continuous to develop in the same pace as it already does. 
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Förord 
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högskolepoäng och utförs inom Akademin för teknik och miljö.  

 

Under en konferens som arrangerades av Bim Alliance Sweden var 

högskolestuderanden inbjudna som åhörare. Där var en av föreläsarna Viktor Davidov, 

Teknisk specialist inom VDC på NCC. Hans presentation om NCCs arbete med BIM 

var intressant och efteråt kontaktade vi honom för att fråga om det fanns en möjlighet 

att skriva ett examensarbete inom ämnet med honom som extern handledare. Viktor 

godkände förfrågan och föreslog BIM-objekt som ämne till arbetet.  

 

Vi vill tacka alla som bidragit med sina kunskaper och åsikter inom ämnet och gjort det 

möjligt för oss att upprätta denna rapport. Tack till vår interna handledare Åsa Karlsson, 

universitetsadjunkt på avdelningen för bygg-, energi- och miljöteknik. Vi vill speciellt 
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som låtit sig intervjuats och därmed bidragit med betydelsefull information till vårt 
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Begreppsförklaringar 

3D-objekt Ett generellt objekt som innehåller geometrisk information men 

sällan mer specifika uppgifter. 

 

AEC/FM Architects, Engineers, Constructors/Facilities management 

(arkitekter, ingenjörer, konstruktörer/förvaltning). 

 

Användare De personer och företag som laddar ner BIM-objekt från en 

portal online och använder dessa i sina projekt.  

 

BIM (1) Building information model. BIM-modell som används som ett 

redskap i byggprocessen bland annat för att visualisera 

resultatet.  

 

BIM (2) Building information modeling. Arbetsprocessen kring BIM-

modellen där informationshanteringen står i fokus. 

 

BIM-objekt 3D-objekt med utökat informationsinnehåll som representerar en 

produkt från ett verkligt företag. 

 

Cloud computing Även kallat moln. Applikationer och IT-tjänster som 

tillhandahålls över internet av en extern part. 

 

Leverantör  Produkttillverkare som publicerar sina produkter som BIM-

objekt online (benämns som ”tillverkare” på BIMobject ABs 

hemsida).  

 

Parametrisk Möjligheten att ändra parametrarna i ett objekt gör dem 

parametriska och innebär att varje enskilt objekt blir unikt. 

  

Slutna frågor Innebär att frågorna har givna svarsalternativ att välja bland.  

 

  



 

2 

 

1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

Byggbranschen har länge varit i behov av nytänkande och förändring. Detta gäller både 

produktivitetsutvecklingen, teknikutvecklingen och systemlösningar för 

produktionsutvecklingen. Gemensamma målbilder av ett byggobjekt saknas i stor 

utsträckning och en möjlig lösning på detta är att byggherrar, arkitekter och 

konstruktörer involveras i samtliga produktionssteg. Produktionssystemen måste 

ständigt uppdateras för att kunna producera de varor och tjänster kunden efterfrågar och 

till det pris de vill betala. (Byggkommissionen, 2003) 

 

Epstein (2012) skriver att de problem som belyses i Byggkommissionens rapport och de 

behov av effektivisering som det beskrivs att byggbranschen har, idag är besvarade med 

Building Information Modeling (BIM).  Detta är en samarbetsbaserad process som kan 

användas av hela byggindustrin, dvs AEC/FM, fastighetsägare och andra intressenter, i 

alla produktionssteg (Epstein). BIM är en teknik där en virtuell modell av hela projektet 

byggs upp och informationsinnehållet står i fokus (BIMobject AB, 2013). 

 

Enligt Epstein (2012) innehåller varje objekt i en BIM-modell parametrar. Ett objekt 

kan t.ex. vara en dörr, ett fönster eller en vägg och parametrarna finns till för att 

beskriva objektet. Volk, Stengel & Schultmann (2013) skriver att flera olika typer av 

information/parametrar är nödvändiga i en BIM-modell. Utöver den generalla 

information kring byggnaden ger Volk et al. exempel på parametrar som behöver anges 

för respektive objekt. Dessa är installationsdatum, installationstyp, tillverkare, mått och 

exakt placering, material och beståndsdelar, fysiska egenskaper, garantier samt 

underhållshistorik. Volk et al. skriver också att BIM är ett verktyg som stödjer hela 

byggnadens livscykel och att det därför är lämpligt att all nödvändig information om 

objektets underhåll- och rivningsprocess anges.  

 

Enligt M. Näll (personlig kommunikation, 24 april 2015), används idag generella 3D-

objekt, om det inte finns en lämplig leverantörsspecifik produkt (ett BIM-objekt). Då 

måste dock egna parametrar läggas till och dessvärre för detta ofta med sig en liten 

felkälla. M. Näll tillägger att om ett BIM-objekt som motsvarar en verklig produkt 

skulle laddas ner istället, t.ex. en dörr från Swedoor, medföljer produktnummer, exakt 
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materialinnehåll och mängder med olika data som kan vara långsiktigt intressant i ett 

förvaltarled. Denna information finns inte angiven automatiskt i ett generellt 3D-objekt. 

B. O’Donnell (personlig kommunikation, 23 april 2015), menar att personen som laddar 

ner ett objekt vill ha så få parametrar att fylla i manuellt som det är möjligt. I princip bör 

de obestämda parametrarna endast påverka geometrin, mer jobb skall de inte medföra. 

  

BIMobject AB är ett Svenskt företag som skapat ett produktbibliotek med 

leverantörsspecifika BIM-objekt. Detta examensarbete går ut på att undersöka, med ett 

kritiskt förhållningssätt, hur dessa BIM-objekt kan förbättra byggprocessen och hur 

detta i sådant fall skulle se ut. Examensarbetet omfattar även hur detta koncept påverkar 

leverantörerna. Utifrån de fördelar som påstås kunna uppnås genom användningen av 

BIM-objekt har intervjuer och enkätundersökningar utförts för att kontrollera hur detta 

upplevs i praktiken. 

 

1.2 Syfte & mål 

Syftet med undersökningen är att ta reda på hur arbetet med BIM-objekt kan förbättra 

byggprocessen och aktörernas lönsamhet samt påvisa vilka möjligheter och hinder det 

finns med BIM-objekt. Målet med denna examensrapport är att den skall kunna vara till 

hjälp vid beslutsfattande när det på ett företag diskuteras huruvida detta arbetssätt ska 

implementeras i verksamheten eller inte. 

 

1.3 Avgränsningar 

Denna studie avgränsar sig till att endast undersöka ett specifikt företag som publicerar 

BIM-objekt på sin hemsida, nämligen BIMobject AB. Undersökningen avgränsar sig 

främst till projekteringsfasen, men om något resultat från en annan delprocess erhålls tas 

detta också med i sammanställningen.   

 

1.4 Målgrupp 

Denna rapport riktar sig till potentiella användare; arkitekter, inredare och konstruktörer 

m.fl. som intresserar sig för BIM-objekt. Den redovisar bl.a. vilka förbättringar BIM-

objekt kan bidra med i det dagliga arbetet. Rapporten riktar sig även till leverantörer av 

produkter då den innehåller fakta om hur BIM-objekt kan förbättra dess lönsamhet. 

Denna rapport kan bidra med en ökad förståelse i ämnet och kan vara till hjälp vid 

beslutsfattande om huruvida detta arbetssätt kan vara värt att implementera i företaget.  
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2 Teori 

2.1 BIM 

BIM står för Building Information Modeling och definieras enligt National Institute of 

Building Sciences (2015) som; ”...a digital representation of physical and functional 

characteristics of a facility. As such it serves as a shared knowledge resource for 

information about a facility forming a reliable basis for decisions during its lifecycle 

from inception onward”. 

 

BIM är en process där skapande och underhåll av byggnader sker i ett digitalt format. 

Det digitala formatet gör det möjligt att addera och ta bort information till projektet 

genom hela byggnadens livscykel. Datainsamlingen påbörjas redan i planeringsfasen 

och kan sedan korrigeras under de fortsatta processtegen (Epstein, 2012). Om all data 

från design, modellering, simulering m.m. kan samlas i en och samma modell istället för 

separata 3D-modeller kommer processen att effektiviseras (BIMobject AB, 2013). 

 

En byggnad i en BIM-process skapas i ett eller flera CAD-program. Byggnaden och 

dess system skapas av flera aktörer (AEC/FM) vilka använder olika programvaror som 

väljs utifrån de som bäst svarar på de behov som finns. Epstein (2012) skriver att de 

CAD-program som kan användas styrs av dess förmåga att samverka och föra över 

information till varandra. De programvaror som är kompatibla med varandra ingår i 

Open standards och tillåter därför respektive aktör att kunna utbyta information med 

varandra trots att de använder olika programvaror.  Exempel på dessa programvaror är 

AutoCAD Architecture, Revit Architecture och MagiCAD. En sammanställning av alla 

samverkande programvaror har gjorts av programleverantören Solibri (2015). 

 

BIM har visat sig resultera i en effektivisering av arbetet. Eftersom BIM-modellen 

nyttjas genom hela byggnadens livscykel innebär det att fördelarna med BIM erhålls 

under hela byggnadens livscykel (Epstein, 2012). Exempel på vilka fördelar som kan 

erhållas med BIM är att användningen av resurser minskar både under design-, 

planering- och konstruktionsprocessen för nya byggnader (Volk et al., 2013).  

 

Trots alla positiva resultat av BIM-användningen bör det beaktas att det finns vissa 

motsättningar till hur tydlig effektiviseringen är. Fox (2014) skriver bland annat att 
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vissa argument pekar på att effektiviteten som ofta hyllas är missvisande eftersom 

lyckade projekt väljs ut att representera BIM medan mindre lyckade projekt inte 

redovisas på samma sätt. Dessutom skriver Barlish och Sullivan (2012) att de flesta 

företag saknar metoder för att mäta effektiviteten med BIM och att det därför är viktigt 

att utveckla sådana. Epstein (2012) förstärker detta genom att skriva att ett företag 

endast inför ett nytt arbetssätt om det går att mäta fördelarna med det. 

 

2.2 BIM-objekt 

För att optimera BIM-processen krävs att objekten som används i modellen innehåller 

tillräckligt mycket information samt att de överensstämmer med de produkter som finns 

ute på marknaden (BIMobject AB, 2011). BIM-objekt är ett exempel på ett sådant 

objekt. De är modeller av riktiga produkter och innehåller således information om bland 

annat leverantör, mått, vikt, materialegenskaper, monteringstid, U-värden, 

produktnummer osv. Detta är något som ”vanliga” 3D-objekt ofta saknar (BIMobject 

AB). Hjelseth (2010) menar också att BIM-modellerna generellt innehåller väldigt liten 

mängd väsentlig information om de inte är uppbyggda av BIM-objekt. Det är enligt 

honom de informationsrika objekten som är det viktiga i modellen.  

 

En annan fördel som erhålls vid användning av BIM-objekt är att tillverkarna kan 

använda dessa för att skapa produkt- och inspirationsbilder eftersom objektet är en 

kopia av den verkliga produkten. Detta medför kostnadsbesparingar eftersom de slipper 

fotografera verkliga produkter samt att de inte ens behöver ta fram verkliga prototyper 

av nya produkter. De virtuella objekten kan istället användas som beslutsunderlag för 

beställarna vilket inte enbart gynnar den egna processen utan även är nyttigt ur miljö- 

och hållbarhetssynpunkt då det inte krävs några resurser för produkttillverkning. Även 

arkitekter kan spara mycket tid på användningen av BIM-objekt eftersom de slipper 

skapa sina egna objekt. De slipper även leta efter andra objekt online som liknar den 

produkt som har tänkt användas i projektet. Om fullskaliga BIM-objekt i ett tidigt skede 

adderas av arkitekten leder detta även till färre missförstånd. Risken att enskilda 

projektörer infogar produktinformation på egen hand minskar, vilket i längden kommer 

att spara tid och resurser. (BIMobject AB, 2011) 
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Ett BIM-objekt är inte styrt av en specifik fil utan baseras på databasteknik, ett s.k. 

moln (Cloud Computing). Detta innebär att om en produkt uppdateras av leverantören 

så kommer den uppdateringen automatiskt komma till BIM-modellen hos användaren, 

det enda som krävs är att godkänna den. Till följd av detta minimeras risken att t.ex. 

använda föråldrade material samtidigt som den senaste versionen av produkten alltid 

kan användas i projekten utan att behöva ladda ner ett nytt objekt. Dock ändras aldrig 

objektens geometri, dvs en dörr kan exempelvis inte bli större och orsaka kollisioner i 

modellen. (BIMobject AB, 2011) 

 

Andra viktiga egenskaper som skiljer BIM-objekt från traditionella 3D-objekt bland 

annat är att de är parametriska (Epstein, 2012). Utvecklingen från ”vanliga” 3D-objekt 

till parametriska objekt har varit ett viktigt steg för BIM-utvecklingen och har visat sig 

bidra till både tidsbesparingar vid ändringar i projekten samt en reducering av 

felaktigheter förklarar Epstein. 

 

Med BIM-objekt skapas även möjlighet för leverantörer att synas eftersom deras 

produkter i ett tidigt skede kommer in i processen. Därigenom har de en större chans att 

få sälja sina produkter när det är dags att bygga. Objekten publiceras online i kataloger 

och ”taggas”, detta innebär att produkterna blir sökbara och kan hittas genom vanliga 

sökmotorer på internet. Detta skapar möjligheter för mindre leverantörer att ”bli valda” i 

olika projekt om deras produkter håller god kvalitet och dessa finns lättillgängliga för 

nedladdning. Kortfattat skapas en nyttig konkurrens där småföretag kan konkurrera med 

större företag eftersom byggföretagen i längden kan tjäna på en smidigare och 

effektivare process där de även kan skapa offertförfrågningar direkt från BIM-modellen. 

(BIMobject AB, 2011) 

 

För att uppnå en enklare och effektivare arbetsprocess krävs konsekventa 

produktbibliotek (Palos, Kiviniemi & Kuusisto, 2013). De säger även att integreringen i 

processen möjliggörs när BIM-programvaror och produktbibliotek utvecklar bättre 

informationsutbyte med hjälp av BIM-objekt. I dagsläget finns olika bibliotek online 

där vissa riktar in sig till installationssidan (MagiCAD), vissa mot sina egna mjukvaror 

(Autodesk Seek) och vissa till bredare användarkretsar (National BIM Library och 

BIMobject AB).  
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BIMobject AB är ett Svenskt företag som skapat ett produktbibliotek med 

leverantörsspecifika BIM-objekt (www.bimobject.com). BIMobject ABs vision är bland 

annat att underlätta arbetet för designers, arkitekter och ingenjörer så att de lättare kan 

visualisera, beräkna och undvika misstag så tidigt som möjligt i byggprocessen 

(BIMobject AB, 2013b). BIMobject ABs uppdrag är att assistera sina kunder, det vill 

säga produkttillverkarna. Detta kan uppnås genom att göra dem synliga på marknaden 

och skapa lättillgängliga högkvalitativa BIM-objekt som är kopior av deras riktiga 

produkter (BIMobject AB, 2013a). 

 

För att åtstadkomma ovan nämnda visioner krävs en hållbar affärsmodell. Figur 1 

beskriver, enligt B. O’Donnell (personlig kommunikation, 23 april 2015), hur denna 

modell ser ut för BIMobject AB. Den visar att leverantörerna/tillverkarna betalar en viss 

avgift för att BIMobject AB skall omvandla deras produkter till BIM-objekt och 

publicera dem i sin portal. Därefter kan arkitekter, konstruktörer och övriga intresserade 

enkelt ladda ner objekten helt gratis, det enda som krävs är att de skapar ett 

användarkonto hos BIMobject AB. Det sista steget i modellen bygger på att företaget, 

där arkitekterna och konstruktörerna arbetar, beställer de verkliga produkterna från 

leverantörerna och därmed sluter kedjan.  

 

Figur 1: Affärsmodell över BIMobject AB 
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3 Metod och genomförande 

3.1 Forskningsstrategi 

I detta arbete undersöks en bred skara av användare och leverantörer samtidigt som 

intervjuerna har en generell karaktär och inte är speciellt detaljerade. Detta innebär att 

studien är kvantitativ och baseras på undersökningar i form av enkäter och intervjuer. 

(Biggam, 2008)  

 

3.2 Datainsamling 

Detta examensarbete inleddes med en litteraturstudie av vetenskapliga artiklar, rapporter 

och branschartiklar som bland annat behandlar hantering av objektinformation, 

biblioteksdatabaser online samt allmänfakta om BIM. Viss specifik information har 

även hämtats direkt från olika företags hemsidor och det som främst eftersträvades var 

information om koncept som liknar användningen av BIM-objekt. Artiklarna söktes 

fram i databasen Discovery och endast träffar med ”Full text” och ”Peer reviewed” har 

eftersökts. ”Peer reviewed” betyder kollegial granskning på svenska och detta utförs för 

att säkerställa en viss kvalitetsnivå på akademiska texter.  

 

Sammanfattningarna av utvalda artiklar lästes för att tydligare se vad de behandlade och 

utifrån detta valdes sedan de artiklar som verkade mest relevanta för studien. En 

litteraturstudie är alltid bra att göra eftersom den skänker en viss akademisk trygghet 

som bevisar att ämnet i fråga är värt att diskutera. Dock kan det vara begränsande att 

enbart göra en litteraturstudie om ämnet som undersöks ännu inte är välkänt och 

etablerat, mängden konkret information kan då vara otillräcklig.  

 

Till följd av detta har författarna även valt att intervjua tre sakkunniga personer, som 

presenteras i nästkommande stycke, samt skickat ut enkätundersökningar till 

leverantörer som har sina produkter tillgängliga i BIMobject ABs portal. Målet med 

dessa intervjuer var att skänka bredd till undersökningen. I och med att respondenterna 

representerar olika sektorer fanns förhoppningen att de tillsammans skulle belysa flera 

olika synsätt på användningen av BIM-objekt. Dessutom skickades enkäter ut till 

Svenska arkitekter och byggföretag för att få deras syn på hur detta arbetssätt skiljer sig 

från tidigare metoder och hur det påverkar deras arbetsprocess och lönsamhet. 

Målsättningen med enkäterna var att få bekräftelse, från verkliga leverantörer och 



 

9 

 

användare, på vilka möjligheter och svårigheter BIM-objekt medför. Information från 

dessa skänker trovärdighet till studien eftersom den baseras på anonyma objektiva 

källor.   

 

3.3 Intervjuer 

3.3.1 Intervjurespondenter 

Utöver litteraturstudien gjordes även personliga intervjuer med tre utvalda sakkunniga 

personer. En anledning till att författarna valde att inte enbart förlita sig på 

enkätresultatet är att om antalet respondenter blev för litet skulle detta påverka 

undersökningens trovärdighet och eventuellt bringa negativ effekt på arbetet som helhet 

och insamlad data (Hubrich & Wittwer, 2014).  Hubrich och Wittwer skriver även att 

det är viktigt att välja en målgruppsspecifik strategi vilket innebär att strategin bör 

anpassas till de respondenter som önskas. Eftersom författarna eftersträvade mer 

omfattande svar från tre utvalda respondenter vore det därför olämpligt att skicka 

enkäter till dessa och istället valdes personliga telefonintervjuer som strategi. 

 

En av intervjuerna i denna undersökning gjordes med Ben O’Donnell, Chief 

Technology Officer på BIMobject AB. BIMobject AB är ett företag som skapar BIM-

objekt på uppdrag av leverantörer och publicerar dem i en portal online där användare 

kan ladda ner objekten och använda dem. O’Donnell kan med sin långa erfarenhet inom 

BIM bidra med väsentlig information till detta arbete om varför de på BIMobject AB 

anser att arbetet med BIM-objekt är fördelaktigt. 

 

En andra intervju gjordes med Rogier Jongeling, VD på Plan B och allmänt känd BIM-

expert. Jongeling har hand om BIM-tekniska frågor hos den ideella föreningen BIM 

Alliance som med BIM som hjälpmedel vill uppnå effektivare och bättre 

samhällsbyggande. Därigenom har Jongeling en bred och objektiv helhetssyn av BIM-

utvecklingen och därför var han av stort intresse att intervjua. 

 

En tredje intervju gjordes med Mathias Näll, BIM manager på Sweco Architects. I 

denna undersökning representerar Näll den sektor som använder BIM-objekt i det 

dagliga arbetet. Han kan därför bidra med en verklighetsbild av hur användningen av 

BIM-objekt påverkar han och hans kollegors arbetsprocess.  
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Dessa personer valdes ut eftersom samtliga har en koppling till BIM och BIM-objekt. 

De representerar olika sektorer av BIM-objektanvändningen; leverantör, användare och 

extern expert. Tillsammans bidrar de till en mer objektiv uppfattning av kedjans 

utformning från leverantör till användare.  

3.3.2 Intervjumetod & genomförande 

De tre personliga intervjuerna som gjordes i denna undersökning skedde via telefon och 

hade ett semi-strukturerat upplägg. Opdenakker (2006) beskriver bland annat fördelarna 

med telefonintervjuer och nämner då att respondenterna kan befinna sig på helt annan 

ort än de som utför intervjun vilket i sin tur inte begränsar valet av respondenter. Han 

skriver även att personer som har mycket arbete att göra och begränsad tid ofta hellre 

gör en telefonintervju. Denna är mindre tidskrävande än en ”face to face- intervju” och 

kan exempelvis göras i bilen under arbetsresor eller liknande. Enligt Opdenakkers 

beskrivning blev valet att göra telefonintervjuer naturligt i denna undersökning eftersom 

respondenterna befann sig på avlägsna orter. Dessutom är dessa personer ofta upptagna 

med sitt arbete och har svårt att avsätta tid för ”face to face-intervjuer”. 

 

Opdenakker skriver också att det finns vissa nackdelar med telefonintervjuer och bland 

dessa bör exempelvis kroppsspråk nämnas. En persons utstrålning och gester kan 

skänka en bättre förståelse om det han eller hon förklarar, speciellt om de som utför 

intervjun inte är lika insatta i eller kan lika mycket om det ämne som diskuteras. 

 

För att lättare kunna koncentrera sig på intervjufrågorna och inte behöva skriva ner allt 

som sades under samtalet valde författarna även att spela in samtalen med hjälp av en 

applikation. Detta skedde efter att respondenterna på förhand hade gett sin tillåtelse. 

Dessa inspelningar skrevs sedan ner och skickades per epost till respektive respondent 

som då fick läsa igenom allt material och godkänna det innan informationen användes i 

denna rapport. Samtliga intervjufrågor bifogas som bilaga, se Bilaga 4. 

 

3.4 Enkäter 

3.4.1 Enkätrespondenter 

Detta arbete undersöker både leverantörer och användare, därför valde författarna att 

skicka ut enkätundersökningar till bägge dessa sektorer. Enkätundersökningar lämpar 
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sig väl när ett stort antal respondenter önskas och personliga intervjuer inte är möjligt 

att genomföra till följd av bland annat respondenternas geografiska utspridning 

(Andersen & Schwencke, 2013).  

 

Den första enkäten skickades till 150 blandade leverantörer, både stora- och små 

företag, som valdes ut från BIMobject ABs portal där de är listade som tillverkare av 

BIM-objekt. De potentiella användarna av BIM-objekt är okända och därför skickades 

användarenkäten ut till 115 stycken svenska arkitekter, arkitektkontor, byggföretag och 

mindre byggfirmor. Byggföretagen valdes främst ut från en lista över Sveriges 50 

största byggföretag 2010 som publicerats av Sveriges Byggindustrier. Arkitekterna 

valdes ut genom att söka på www.eniro.se, därifrån valdes de 60 mest relevanta ut som 

respondenter. Ytterligare ett antal byggfirmor och konsulter valdes ut med hjälp av 

sökningar på www.eniro.se.  

3.4.2 Utformning 

Enkäterna skapades online på hemsidan webbankater.com och allt respondenterna 

behövde göra var att klicka på länken i mailet de fick och sedan fylla i sina svar och 

därefter klicka på ”Skicka svar”. Enkätverktyget på denna hemsida var enkelt att 

använda och de färdiga enkäterna fick ett funktionellt uteseende. Andra fördelar med 

denna hemsida är att de erbjuder studenter att använda deras verktyg helt gratis samt att 

alla enkätsvar samlas på författarnas användarkonto. Dessa redovisades både 

procentuellt och med antal svar i form av diagram. 

 

Enkäten som skickades till leverantörerna gjordes både på svenska för de svenska 

företagen och på engelska för de företag som är lokaliserade utrikes, exempelvis 

Finland, Tyskland och Storbritannien. Enkäten för potentiella användare gjordes endast 

på svenska eftersom enbart svenska arkitekter och byggföretag kontaktades. Samtliga 

enkäter inleddes med en förstasida där författarna bland annat förklarade vad enkäten 

behandlar, varför den görs, vem som gjort den samt hur många frågor den består av och 

ett tack för att de tar sig tid att delta, se Figur 2.  
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Figur 3: Exempel på fråga om feedback från kunder 

 

Leverantörernas enkät bestod av nio slutna frågor med svarsalternativ men med 

möjlighet att lämna ett eget svar om inget föreslaget alternativ passade. Dessutom lades 

ett kommentarsfält till på varje fråga så respondenterna kunde skriva egna åsikter på 

frågan om de så önskade, de fick helt enkelt en möjlighet att motivera sitt svar om de 

ville.  

 

Exempel på frågor som ställdes i denna enkät var om deras samarbete med BIMobject 

AB kräver stora resurser från deras sida, vad de har fått för feedback från sina kunder 

(Se Figur 3) och om de har märkt någon ökad försäljning sedan de började publicera 

sina produkter i portalen. Hela enkäten bifogas som bilaga, se Bilaga 1 och Bilaga 2.  

 

Figur 2: Förstasidan i enkäten till leverantörerna 
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Enkäten till potentiella användare byggdes upp på ett annat sätt än den till 

leverantörerna eftersom denna skickades till personer och företag som kanske aldrig 

hört talas om BIM eller BIM-objekt. Liksom leverantörsenkäten inleddes även denna 

med en förstasida där nödvändig information redovisades. Respondenterna gavs även i 

denna enkät slutna frågor med svarsalternativ och möjlighet att skriva ett eget svar och 

komma med egna kommentarer på frågorna. På vissa frågor kunde respondenterna 

endast välja ett svarsalternativ och på vissa kunde de välja flera.  

 

Skillnaden med enkäten för potentiella användare, jämtemot leverantörerna, är att 

respondenten fick olika frågor beroende på vad vederbörande svarade. Detta för att även 

de som inte kände till BIM-objekt skulle få en inblick i ämnet och kunna delta i enkäten. 

Den första frågan var om respondenten är bekant med BIM-objekt och hur dessa kan 

användas, om han eller hon svarade ”Nej” fick de en förklaring av BIM-objekt och en 

följdfråga om de tror sig kunna använda dessa i framtiden, se Figur 4.  

 

 

 

Figur 4: Förklaring av BIM-objekt och följdfråga 
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Om respondenten istället svarade att han eller hon var bekant med BIM-objekt fick de 

frågan om de aktivt laddar ner BIM-objekt. De som där svarade ”Nej” fick frågan varför 

de inte gör det och de som svarade ”Ja” fick även svara hur länge de gjort det. Följande 

fråga för dessa personer blev om de använder objekten i sina projekt och i så fall vilka 

fördelar de upplever med att göra det. På detta sätt kunde alla delta i enkäten trots att de 

inte var bekanta med ämnet och svar kunde genereras från ett större antal respondenter. 

Hela enkäten för eventuella användare bifogas som bilaga, se Bilaga 3. 

 

3.5 Studiens validitet 

Biggam (2008) skriver att validitet handlar om att hantera fakta i arbetet på rätt sätt, dvs 

hur data samlas in och hur den sedan analyseras. Genom att välja en forskningsmetod 

som lämpar sig för det valda arbetet samt samla in och analysera data på ett sätt som är 

anpassad efter forskningsmetoden stärks validiteten fortsätter Biggam. Att intervjua tre 

personer från olika sektorer är ett medvetet val av författarna för att kunna få en inblick 

i ämnet från tre olika syvinklar, vilket också skapar en objektiv uppfattning.  

 

Biggam (2008) skriver att om en enkät väljs som forskningsstrategi och dess innehåll 

erhåller en hög relevans till ämnet, ökar validiteten i arbetet. De frågor som valdes att 

ställas i enkäterna har kontrollerats av Viktor Davidov, studiens externa handledare, för 

att säkerställa dess relevans. Eftersom enkäterna skickades ut till slumpmässigt utvalda 

respondenter minskade risken för subjektiva svar, vilket även behandlas av Biggam.   

 

Eftersom intervjuerna och enkäterna riktar sig till andra människor är det viktigt att 

dessa utförs på rätt sätt. I enkäterna framgår det tydligt att respondenterna är anonyma 

och att deras integritet är skyddad. När det gäller intervjuerna är det viktigt att 

respondenterna får ta del av materialet och godkänna det innan det används i 

undersökningen. För att uppfylla detta skickades intervjuerna i textformat till respektive 

intervjurespondent för att godkännas. Detta för att inte förmedla felaktig eller 

missförstådd information samtidigt som respondenten får möjlighet att ändra sitt 

uttalande om han eller hon uttryckt sig otydligt. 
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3.6 Studiens reliabilitet 

Biggam (2008) skriver att reliabiliteten handlar om trovärdigheten i arbetet. Om 

intervjun inte spelas in eller om information kring vem som intervjuats och när den ägde 

rum är otydlig kan undersökningen uppfattas som opålitlig, fortsätter han. Alla tre 

intervjuer har utförts via telefon, vilket medförde att samtalen kunde spelas in på ett 

enkelt sätt. Detta underlättade intervjun då allt fokus kunde läggas på att diskutera de 

förutbestämda frågorna samt flika in följdfrågor på den intervjuades svar, vilket kallas 

för en semi-strukturerad intervju. Efter intervjun kunde en noggrann renskrivning göras, 

vilken sedan skickades tillbaka till respondenterna via mail. Detta för att intervjun 

skulle kunna återges så precist som möjligt. De förutbestämda frågorna, ljudfilen med 

de inspelade intervjuerna samt renskrivningen av intervjuerna finns sparade för att öka 

reliabiliteten i arbetet.  

 

Biggam (2008) skriver också att intervjuer kan vara svåra att få helt opartiska då den 

intervjuade ibland kan vilja marknadsföra det som personen i fråga representerar. Detta 

har tagits i åtanke när Ben O’Donnell, CEO på BIMobject AB, intervjuades. Hans svar 

behandlas med ett kritiskt förhållningssätt. Studiens reliabilitet stärks då de övriga två 

som intervjuades föreslogs av Viktor Davidov. Han arbetar med BIM och har i sitt 

arbete kontakt med andra sakkunniga inom området, därför har han även god insikt i 

vilka personer som kan bidra med värdefull information till detta arbete. 

 

Resultatet från enkäterna, förutom de svar som formulerats med egna ord, 

sammanställdes automatiskt via det enkätverktyg som användes på hemsidan 

webbankater.com. Detta minimerar risken för felberäkningar samt att det inte finns 

något utrymme för tolkningsfel eller missförstånd av författarna. Enkäterna samt 

intervjufrågorna publicerades som bilagor i denna rapport. 
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4 Resultat 

4.1 Sammanställning av enkäter 

4.1.1 Leverantörer till BIMobject AB 

Leverantörsenkäten skickades till 150 företag som listas i BIMobject ABs portal och av 

dessa har 18 valt att delta i enkäten, dvs. 12 %. Första frågan i enkäten var hur länge de 

har haft ett samarbete med BIMobject AB och här svarade 72,2 % att det pågått mer än 

ett år. Detta visar även att de som nyligen påbörjat sitt samarbete kanske inte valt att 

delta i enkäten på grund av just detta. De som besvarade enkäten har totalt genererat 244 

svar på frågorna och eftersom vissa deltagit i den engelska- och vissa i den svenska 

enkäten kommer resultaten av dessa slås ihop. De kompletta enkäterna med samtliga 

svar och kommentarer bifogas som bilaga, se Bilaga 1 och Bilaga 2. Notera att summan 

av samtliga svarsalternativ i figurerna inte alltid blir 100 % eftersom respondenterna 

ofta kan välja att skriva ett eget svar istället för att välja bland alternativen. 

 

Den andra frågan var varför de hade valt att inleda ett samarbete med BIMobject AB 

och här kunde respondenterna välja flera alternativ och även skriva egna svar. Figur 5 

visar utfallet över de givna svarsalternativen. Resultatet visar att 50 % menar att 

marknadsföringsmöjligheterna är en stor orsak till varför de inlett ett samarbete med 

BIMobject AB. Svarsalternativet ”Intressant arbetssätt” är värt att observera eftersom 

det visar att 44,4 % av respondenterna även tycker detta är viktigt att delvis grunda ett 

samarbete på trots att det inte genererar någon konkret lönsamhet. Efter de största 

posterna syns även att 27-33 % tycker BIM-objekten resulterar i en enklare 

byggprocess, tidseffektivitet och ekonomisk lönsamhet.    

 

 

Figur 5: Varför valde ni att starta ett samarbete med BIMobject AB? 



 

17 

 

Några av deltagarna valde även att ge andra svar på frågan och exempel på dessa är: 

 

 ”Arkitekter efterfrågar BIM-filer”  

 

 ”Hög kompetens och unik lösning” 

 

 ”Bollplank inom digitala frågor och för utveckling inom digitalisering” 

 

 ”De har löst ett problem som är helt avgörande, nämligen hur vi som användare kan 

säkerställa att användarna arbetar med de senast uppdaterade versionerna av våra 

olika produkter. Att bara sända ut BIM objekt via mail eller vår egen sajt etc leder till 

kaos så fort vi behöver göra någon produktförändring eller om en produkt exempelvis 

utgår”. 

 

 ”…we have decided to make it easier to use our product. Instead of interested should 

call us they can now download the material for Their design” 

 

En fråga i enkäten var hur respondenterna upplever att samarbetet fungerar mellan dem 

och BIMobject AB. Här svarar majoriteten (44,4 %) att det fungerar ”Bra” och 22,2 % 

upplever det ”Mycket bra”. 33,3 % säger att samarbetet varken fungerar bra eller dåligt. 

Ingen respondent anser att deras samarbete fungerar ”Dåligt” men däremot framkommer 

det, i de frivilliga kommentarerna, att responstiden vid eventuella ärenden ibland är 

lång. 

 

En viktig fråga att få svar på är hur mycket resurser som krävs från leverantörernas sida 

och enligt 50 % av respondenterna krävs inte speciellt stora resurser. 16,7 % tycker att 

resurserna som krävs är stora men i de frivilliga kommentarerna skriver en respondent 

att detta kan bero på att de samtidigt bygger en övergripande BIM-strategi. Följdfrågan 

på detta var vilka typer av resurser som krävs och där var respondenterna överens om att 

det främst är tid och pengar som krävs för att etablera detta arbetssätt, dessa 

svarsalternativ fick 77,8 % vardera, se Figur 6. Även ett visst underhåll av redan 

publicerade produkter med exempelvis uppdateringar krävs enligt 50 % av 

respondenterna. 
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För leverantörerna är deras kunder viktiga och därför valde författarna att ha med frågan 

”Vad har ni fått för feedback från kunder som laddat ner era objekt?”. 38,9 % svarar att 

de fått både positiv och negativ feedback av sina kunder, se Figur 7. I kommentarsfältet 

skriver dock flera att det inte är negativ feedback om arbetssättet utan snarare önskemål 

från kunder och tips på förbättringar. 38,9 % svarade att de ännu inte fått någon konkret 

feedback.  

 

 

Följande frivilliga kommentarer har erhållits på denna fråga:  

 

 ”Väldigt mycket positiva kommentarer både från byggherrar och arkitekter. 

Byggherrar främst för att själva kunna hjälpa sina projektledare och arkitekter, 

arkitekter för att det verkligen sparar tid för dem.” 

 

 ”Feedback varierar mycket beroende på hur användaren arbetar. En arkitekt som 

exempelvis arbetar i ett tidigt designskede vill att objekten ska vara ganska enkla för att 
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Figur 6: Vilka typer av resurser har krävts? 
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Figur 7: Vad har ni fått för feedback från kunder som laddat ner era objekt? 
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hålla ned filstorleken. En arkitekt som projekterar i ett sent skede vill däremot ha så 

specificerad information som möjligt.” 

 

 ”Den negativa feedbacken har varit att objekten för hög nivå av detaljeringsgrad, 

modellen blir för tung att arbeta med. Det positiva är att objekten verkligen är smarta 

och främst användbara för entreprenörsidan.” 

 

 

De avslutande frågorna i enkäten behandlar huruvida användningen av BIM-objekt har 

varit lönsamt för respondenterna hittills. Antalet nedladdade objekt är enligt 38,9 % av 

deltagarna ungefär så många som de hade förväntat sig, se Figur 8. Dock finns det även 

de som har både fler eller färre nedladdningar än de hade förutspått. Dessutom 

framkommer det i en frivillig kommentar att många studenter har laddat ner objekt från 

deras företag. Detta visar att antalet nedladdningar inte alltid har någon betydelse för 

huruvida deras produkter används i slutänden eller ej. Detta betyder också att den exakta 

lönsamheten med BIM-objekt är svår att bedöma utifrån t.ex. antalet nedladdningar. 

  

 

Följande fråga behandlade just lönsamheten och löd: ”Har samarbetet varit lönsamt 

hittills?”. På den frågan menar 27,8 % att det varit lönsamt till den grad de hade väntat 

sig och lika många, 27,8 %, säger att det inte varit lönsamt hittills men att de tror att det 

kommer bli lönsamt, se Figur 9. På denna fråga svarar 38,9 % att det är för tidigt att 

säga om samarbetet varit lönsamt eller ej.  
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Figur 8: Hur ser antalet nedladdade objekt ut hittills? 



 

20 

 

0 10 20 30 40 50

[%]

Ja, bättre än förväntat

Ja, som förväntat

Nej

Nej, men vi tror det kommer bli
lönsamt

För tidigt att säga

 

 

En följdfråga på lönsamheten var om respondenterna hade upplevt någon förändring i 

sin försäljning. Där var alla deltagare överens om att försäljningen är oförändrad eller 

att det ännu är för tidigt att säga, dock angav 27,8 % att de tror den kommer öka med 

hjälp av detta arbetssätt. Andra kommentarer som lämnats på dessa avslutande frågor är: 

 

 ”Vi arbetar med ganska ledtider från designfas till leverans och det är lite tidigt att 

bedöma än. Däremot är vi övertygade att detta är en grundläggande service för att inte 

tappa kontrakt.” 

 

 ”Vi ser ett absolut krav att kunna medverka inom detta område, i vårt fall är VDC mkt 

prioriterat framöver och i samarbetet med t ex NCC så kommer det att vara 

prioriterat.” 

 

 ”Vi har vunnit en handfull projekt främst i Norge p g a att vi har bim objekt på våra 

väggkonstruktioner de senaste åren.” 

 

Avslutningsvis fick alla respondenter möjlighet att berätta sina egna åsikter om BIM-

objekt som koncept eller deras samarbete med BIMobject AB och lämna både positiv- 

och negativ feedback. Detta är några av kommentarerna som respondenterna lämnade.  

 

 “We think BIM Object is really interesting and when we are about to introduce our 

strategy for Sweden and Norway BIM is a factor we take up in the two countries…” 

 

 ”Vi har ingenting emot BIM Object men i nuläget är det inte läge att starta det 

samarbetet med dem.” 

 

 

 

 

Figur 9: Har samarbetet varit lönsamt hittills? 
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 ”Vi är ett globalt företag och inom koncernen har vi erbjudit BIM objekt långt innan 

samarbetet med BIM-object inleddes. Vi har sökt efter en cloudbaserad lösning som 

möter våra nuvarande krav som har potential att möta morgondagens utveckling. Vi 

har tittat på många lösningar i olika länder och har bedömt att BIM-object står i en 

klass för sig och har potential att kunna leda utvecklingen globalt.” 

 

 

4.1.2 Användare av BIM-objekt 

Enkäten till potentiella användare av BIM-objekt skickades till 115 olika arkitekter, 

arkitektbyråer, byggföretag och byggfirmor i Sverige. Denna enkät besvarades av 17 

personer och ger ett deltagande på 14,8 % vilket är något bättre än på 

leverantörsenkäten men fortfarande mindre än förväntat. De som deltog genererade 

totalt 160 svar och den fullständiga enkäten med samtliga svar bifogas som bilaga, se 

Bilaga 3. Notera att summan av samtliga svarsalternativ i figurerna inte alltid blir 100 % 

eftersom respondenterna ofta kan välja att skriva ett eget svar istället för att välja bland 

alternativen. 

 

Enkäten inleds med en fråga där respondenten får svara på om han eller hon är bekant 

med BIM-objekt och vad de kan användas till. Här svarade 17,6 % att de inte känner 

till- eller känner till men inte vet mycket om BIM-objekt. Dessa fick en kortare 

förklaring av vad BIM-objekt är och därefter följdfrågan om de tror sig börja nyttja 

detta arbetssätt i framtiden. På den frågan svarade en tredjedel ”Nej”, en tredjedel ”Ja, 

men bara om det visar sig vara lönsamt för andra” och en tredjedel ”Kanske när vi har 

fått mer kunskap om BIM-objekt”. De 82,4 % som svarade att de är bekanta med BIM-

objekt fick istället frågan om de brukar ladda ner objekt och i så fall hur länge de har 

gjort det aktivt. Resultatet på denna fråga visas i Figur 10 och säger att majoriteten 

(57,1 %) aktivt har laddat ner BIM-objekt i mer än ett år medan 35,7 % svarade att de 

inte laddar ner objekt aktivt.  
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På denna fråga lämnade flera respondenter egna kommentarer och några av dessa är 

följande: 

 

 ”Vi laddar ej aktivt ner BIM-objekt då vi inte ritar hus själva utan säljer bort det till 

externa arkitekt- konstruktörsfirmor. Vi ställer dock krav på att objekten i modellerna 

som levereras från dessa konsulter skall ha korrekta geometrier och innehålla relevant 

information som går att använda i våra processer såsom inköp, kalkyl, planering, 

projektering, etc.” 

 

 ”De flesta BIM-objekt är för detaljerat modellerade och anpassas för rendering som 

slutresultat. De tynger ner den centrala filen vid projektering vilket gör det dagliga 

arbetet ohållbart.” 

 

Respondenterna som svarade att de inte laddar ner BIM-objekt fick följdfrågan varför 

de inte gör det. På denna fråga kunde flera svarsalternativ väljas och 40 % svarade att 

deras arbetsprocess redan fungerar bra som den ser ut idag medan 20 % svarade att de 

inte ser något behov eller någon lönsamhet med detta arbetssätt, se Figur 11. 

Anmärkningsvärt är att ingen av respondenterna anser konceptet vara varken dyrt eller 

krångligt. 60 % valde dessutom att skriva egna svar och där visade det sig att en 

anledning var att det inte finns BIM-objekt till det programmet de ritar i. Andra 

anledningar var att de anlitar externa konsulter till ritandet samt att detaljeringsgraden 

på objekten är för hög.  

0 10 20 30 40 50 60
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Ja, mindre än 6 månader

Ja, 6-12 månader

Ja, mer än ett år

Nej, vi laddar inte ner
produkter aktivt

Figur 10: Laddar du/ni ner BIM-objekt och isf hur länge har ni gjort det? 
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En frivillig kommentar lämnades även på detta svar: 

 

 ”Om inte vi tar beslutet så tas det ofta via beställaren i en BEP (Building Execution 

Plan), att modellering av för detaljerade objekt inte får användas. Vi får därför skapa 

ett enklare objekt själva som inte tynger ner centralfilen. Ett stort projekt resulterar i 

fler objekt och en tungrodd modell.” 

 

De respondenter som svarade att de laddar ner BIM-objekt fick även frågan om de 

använder objekten i projekt eller om de bara laddar ner dem utan att använda dem. På 

detta svarade 87,5 % samma sak, nämligen att de ibland använder BIM-objekt i sina 

projekt. En frivilligt lämnad kommentar på frågan säger också att det beror på vad som 

skall göras, fönster och dörrar är enligt denna respondent smidiga att ladda ner så han 

eller hon slipper modellera dessa själv. 

 

Nästa fråga i enkäten var en av de viktigaste och mest intressanta att få svar på, 

nämligen inom vilka områden det visat sig vara lönsamt att ladda ner och använda sig 

av BIM-objekt. På denna fråga kunde respondenterna välja flera alternativ om de ville. 

Figur 12 visar att tidseffektivitet, informationshantering och modellhantering var de 

områden som respondenterna ansåg gynnas mest, det var nämligen 62,5 % som valde 

dessa alternativ. 25 % tycker att användningen av BIM-objekt genererar ekonomisk 

lönsamhet och gör processen enklare.  

0 10 20 30 40 50

[%]

För krångligt

För dyrt

För tidskrävande

Vi ser inget behov/lönsamhet

Vår arbetsprocess fungerar bra
ändå

Vi har för lite kunskap inom
området

Vi vet för lite om fördelarna

Figur 11: Varför laddar ni inte ner och använder BIM-objekt? 
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Ingen respondent har angivit att de inte märkt av någon specifik lönsamhet och utöver 

svarsalternativen ovan har även följande kommentarer lämnats: 

 

 ”Spara tid = enklare process = spara pengar. Sen är det roligare att modellera 

egenutvecklade modeller än att behöva lägga ner tid på sånt som är tillverkarnas 

produkter.” 

 

 ”Tidseffektiv ja, speciellt i revit där ingen av oss på kontoret är tillräckligt duktiga på 

att göra avancerade familjer men samtidigt lägger man en hel del tid på att hitta rätt 

objekt. Det blir bättre och bättre men fortfarande så är det mycket som saknas. Ganska 

ofta får man ta ett likande objekt och därefter modifiera det själv, och då är frågan om 

man verkligen tjänar så mycket på det - då vi framför allt använder det för att det ska 

vara tidseffektivt.” 

 

En annan intressant fråga är om de som använder sig av BIM-objekt i det dagliga 

arbetet kommer fortsätta göra det. Författarna ville helt enkelt ta reda på om detta 

arbetskoncept kommer stanna kvar på företagen eller glömmas bort. På den frågan 

svarade 87,5 % av respondenterna att de kommer fortsätta ladda ner och använda BIM-

objekt i sina projekt, se Figur 13. Resterande 12,5 % svarade genom frivilliga 

kommentarer att de snarare kommer utveckla BIM-komponenter på egen hand vilket 

ändå betyder att de vill fortsätta att arbeta med BIM-objekt men att de hellre skapar dem 

själva. Därtill bör nämnas att 75 % svarade att de skulle rekommendera andra att börja 

använda sig av BIM-objekt i sina projekt, se Figur 14. 

0 10 20 30 40 50 60 70

[%]

Tidseffektivitet

Ekonomisk lönsamhet

Enklare process

Roligare process

Informationshantering

Modellhantering

Vi har ännu inte märkt av någon
specifik lönsamhet ännu

Figur 12: Inom vilka områden har det visat sig vara lönsamt för er att använda BIM-objekt? 
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För att skapa en så objektiv bild som möjligt avslutades enkäten med en konkret 

flervalsfråga om vilka negativa aspekter användarna upplever med BIM-objekt. 

Författarna ville därigenom få respondenterna att förbise de positiva aspekterna och 

istället fokusera på de områden där förbättringar kan göras eller konceptet kan 

utvecklas. Figur 15 visar resultatet på denna fråga där 50 % av användarna anser att 

kunskapsbehovet är den största negativa aspekten samtidigt som 37,5 % anser att de inte 

upplevt några negativa aspekter alls. Något gemensamt för samtliga är att ingen 

upplever användningen av BIM-objekt orsaka några extra kostnader. 

0 20 40 60 80 100
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Ja

Nej

Det beror på lönsamheten

Vet ej

Figur 13: Kommer du/ni fortsätta ladda ner BIM-objekt? 
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Figur 14: Skulle du rekommendera andra att använda BIM-objekt? 
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Några övergripande kommentarer som lämnades i slutet av enkäten presenteras nedan 

och enkäten som helhet med samtliga svar och kommentarer bifogas som bilaga, se 

Bilaga 3. 

 

 ”Allt hänger på vad BIM-objekten ska användas till. Under projektering vill man 

nästan alltid ha generella objekt eftersom man då sällan vet exakt vilken produkt som 

kommer att användas. En förvaltare skulle däremot kunna vara intresserad av specifika 

BIM-objekt som då motsvarar vad som faktiskt finns i huset.” 

 

 ”Det borde vara av intresse för många tillverkare att deras produkter finns som bim-

objekt. Håller man på med ett projekt där man behöver ett specifikt objekt som inte 

finns i programmet från början och hittar två likvärdiga produkter så är det mycket 

smidigare att ta den produkten man hittar bim-objekt till. Och då föreskriver man 

denna produkt, vilket tillverkaren tjänar på.” 

 

 ”Företag/Privatpersoner som modellerar BIM-objekt skapar ofta modeller som ska 

kunna visas i renderingar. Vi efterlyser TVÅ versioner av samma objekt. En för 

rendering och en för PROJEKTERING, vilket ofta inte finns.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 15: Vilka negativa aspekter upplever ni med användningen av BIM-objekt? 
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4.2 Sammanställning av intervjuer 

4.2.1 Varför behövs BIM-objekt? 

En intervju med Ben O’Donnell gjordes och i den beskriver han varför de på BIMobject 

AB tror att detta koncept ligger i tiden. Han berättar att tanken föddes redan för 20-30 år 

sedan när själva teknologin i hård- och mjukvaran var det viktiga. Detta är inte lika 

viktigt längre eftersom folk vill ha lösningar och inte bryr sig speciellt mycket om vilket 

BIM-system de använder. O’Donnell menar att folk idag inte är intresserade av att lägga 

in en generisk komponent i sin modell och sedan specificera den som ett 

tillverkarspecifikt objekt utan de vill att det skall göras redan från början. I intervjun 

med Rogier Jongeling menar även han att många ser användnigen av BIM-objekt som 

något som kan göra arbetet med BIM lite lättare. 

 

För att närmare undersöka hur användandet av BIM-objekt påverkar det dagliga arbetet 

gjordes en telefonintervju med Mathias Näll. Näll berättar i denna intervju att de inom 

företaget försöker använda BIM-objekt så mycket de bara kan eftersom dessa objekt 

enligt honom har en viss säkerhet då det är tillverkarna själva som står bakom dem. Näll 

menar också att det som sker i dagsläget är att förvaltare och stora företag börjar ställa 

krav på produkterna som används i modelleringen. Han säger även att konsulter har 

svårt att ställa krav eftersom de inte bestämmer vilken produkt som används i slutänden. 

Däremot kan byggföretag skriva ramavtal med ett antal leverantörer och då får de ett 

helt annat påtryckningssätt och möjlighet att påverka. 

 

Näll instämmer även med O’Donnell och menar att modelleringen underlättas om 

tillräcklig information kan erhållas från början. Näll säger att det finns flera stora 

återförsäljare som har sina egna ”content-bibliotek” men att nackdelen med dessa är att 

de är för generella. ”En dörr är en dörr, och det är inget speciellt med den” säger Näll. 

Om istället en leverantör, exempelvis Swedoor, publicerar sin egen dörr som ett BIM-

objekt i en portal kommer denna innehålla mängder av intressant data. Exempel på 

sådana data kan vara produktnummer och materialinnehåll som kan vara intressant både 

för den som ritar och i ett senare förvaltarled. Därtill bör nämnas att detta nedladdade 

dörr-objekt uppdateras med ett enkelt knapptryck om leverantören har gjort en 

uppdatering av objektet.   
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O’Donnell berättar också vad som skiljer BIMobject ABs portal från liknande bibliotek 

online. Han förklarar samma sak som Näll angående generella objekt och att dessa 

endast är systemobjekt från exempelvis Revit och AutoCAD. Med sådana objekt kan 

volymer samt brand- och ljudklasser m.m. erhållas men inte korrekta mängdberäkningar 

enligt O’Donnell. Han berättar även att de på BIMobject AB nyligen lanserat ett nytt 

väggverktyg till både Revit och ArchiCAD som gör att byggföretag och entreprenörer 

får exakta mängder av t.ex. lecablock när de modellerar. Han förtydligar att ingen vill 

ha volymer eller schablonuträkningar utan folk vill veta exakt hur många block de skall 

beställa, hur resultatet kommer se ut, hur många balkar de kommer behöva i de olika 

storlekarna o.s.v. 

4.2.2 Hur förändras projekteringen? 

Ben O’Donnell förklarar i intervjun att en av de största styrkorna med BIMobject AB är 

att de är plattform-neutrala, detta innebär att de inte är begränsade till en specifik 

mjukvaruleverantör. ”Om en tillverkare vill utveckla komponenter till Revit så gör vi 

det och vill de utveckla produkter till AutoCAD så gör vi det”, säger O’Donnell. Han 

beskriver BIMobject AB som ett modernt webbaserat företag som säljer tjänster och 

inte mjukvara. Han menar även att användarna inte skall begränsas på grund av sitt 

BIM-system, det är viktigt att objekten blir tillgängliga för alla oavsett vilket program 

företaget eller personen väljer att arbeta i.  

 

O’Donnell säger att en annan av de stora fördelarna med att använda BIM-objekt är 

kunskapsspridningen. Med hjälp av tillräcklig information besparas dagar, månader 

eller ibland år på att hitta rätt information till tillverkningsspecifika komponenter. Han 

förklarar även att innan BIMobject AB startar ett projekt intervjuar de tekniskt kunniga, 

produktmanagers och andra som är involverade i framtagning av riktiga komponenter 

och all den kunskapen kan de sätta in i dessa BIM-objekt. Ett citat av Ben O’Donnell 

följer nedan: 

 
”Låt oss säga enstegstätade fasadsystem, vi vet att det har varit jättestora problem med 

dem framförallt här i Sverige med olika skador och stämningar fram och tillbaka. 

Grejen är att de fortfarande använder dessa trots att de vet att de inte fungerar. Det är 

den typen av kunskap som vi kan lägga in i BIM-objekten.” 
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Även Näll uttrycker att användningen av BIM-objekt kan gynna projekteringen. Han 

menar att det tar ungefär tio minuter att söka igenom portalen efter ett önskat objekt. 

Om rätt objekt hittas kan timmars- eller dagars arbete sparas på att slippa rita objekten 

själv eller hyra in någon extern att göra det. Speciellt komplexa objekt som hissar, 

dörrar och fönster som finns i otaliga modeller och utföranden kan spara mycket tid för 

den som ritar, då tid ofta är samma sak som pengar i slutänden. Dessutom slipper den 

som ritar ladda ner generella produkter och lägga till egna parametrar där det alltid 

förekommer små felkällor.  

 

Näll förklarar också att när ett objekt väl är nedladdat så finns det kvar internt på datorn 

eller företagets server. Detta innebär att om ett företag har ett stort bostadsprojekt och 

skriver ett ramavtal med exempelvis SP Fönster, då hämtas alla typer av fönster som 

kan vara aktuella och sedan får de ligga kvar lokalt. Dessa kan användas i kommande 

projekt eftersom objekten enkelt kan uppdateras till senaste versionen med några 

knapptryck utan att den som modellerar behöver söka upp objektet igen.  

 

I intervjun med Rogier Jongeling berättar han om tre positiva effekter som kan uppnås 

genom användningen av BIM-objekt. Den första är visualisering. Det blir mycket lättare 

att kunna se hur produkten ser ut i förväg då objektet är en exakt kopia av den verkliga 

produkten. Detta underlättar i sin tur beslutsfattandet kring vilka produkter som ska 

väljas. Den andra effekten är integration, fortsätter han. Att kunna ladda ner virtuella 

produkter som innehåller information om dess egenskaper underlättar analyserandet 

över dem. Den tredje effekten som Jongeling berättar om är automatisering. Han säger 

att om objekten som används i projektet är standardiserade och all nödvändig 

information om dem finns kan exempelvis analys, inköp och kalkylering automatiseras. 

 

Sammanfattningsvis menar Jongeling att det är svårt att säga om det är användarna eller 

leverantörerna som har mest nytta av BIM-objekt, det beror på vilken delprocess som 

undersöks. Överlag tror han dock att leverantörerna har en större fördel med BIM-

objekt än användarna.  
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4.2.3 Utvecklingspotential 

Mathias Näll nämner i intervjun att det inte finns speciellt stora konkurrenter till 

MagiCAD när det kommer till komponenter inom ventilation och övriga installationer. I 

dagsläget har BIMobject ABs portal ett mycket begränsat antal sådana komponenter. 

Om portalen fortsätter utvecklas, framförallt på installationssidan, kommer 

användningen av BIM-objekt garanterat öka säger Näll. Ett citat av honom följer nedan: 

 

”Jag tror stenhårt på konceptet och jag tycker portalen fungerar bra osv, så jag tror 

absolut att det här är rätt väg att gå, att låta tillverkarna själva står för sina saker och 

ansvarar för att alla data i sina produkter är korrekta.” 

 

Förutom möjligheterna med installationskomponenter beskriver Näll att det finns stor 

potential inom förvaltarledet. Som exempel säger han att det finns landsting som har 

börjat titta på hur de skulle kunna använda BIM-modeller som en kärna i deras 

förvaltningssystem. På så sätt skulle det vara BIM-modellen som levererar ut 

information till de andra systemen som har att göra med exempelvis hyresavtal, 

nyckelhantering, dörrkort osv. Om BIM-modellen kan användas som en sådan motor till 

dessa system så måste den också innehålla den metadata som krävs, det är då det börjar 

bli riktigt intressant att se vad som kan göras, förtydligar Näll.  

 

Angående utveckling berättar O’Donnell i intervjun att de har fått mycket positiv kritik 

men att de även har mycket kvar att göra för att nå sina mål. Han nämner att de försöker 

anpassa sig till den nya generation där öppenhet och gemenskap är viktigt. Vi måste få 

ut produkterna på marknaden och låta folk använda dem. Detta kommer vi bland annat 

göra genom vissa nya verktyg som är på kommande, säger O’Donnell. Ett slutcitat från 

honom lyder:  

 

”Jag kan säga att vi har en ny teknologi som kommer vara revolutionerande för 

tillverkarnas arbetssätt eftersom de inte behöver ha ett BIM-system för att titta på 

modellerna och kommunicera med slutanvändarna.” 

 

Avslutningsvis anger även Näll att utvecklingspotentialen är stor. Byggbranschen har 

utvecklats långsamt och BIM-objekt är bara ett steg på vägen mot effektivisering, dock 

är det ett väldigt stort steg säger han. Förhoppningen är att BIMobject ABs portal 

fortsätter att växa, bara det finns bra produkter tillgängliga där så kommer de att 

användas, garanterar Näll. När Rogier Jongeling fick frågan om det fanns någon 
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utvecklingspotential för BIM-objekt svarade han att den största utvecklingen har med 

byggbranschen att göra, inte för själva BIM-objekten. Byggbranschen måste t.ex. lära 

sig vilka tekniska system de ska prioritera för att kunna arbeta med BIM-objekten på 

bästa sätt.   

 

Jongeling förklarar att det är viktigt att vara försiktig när det gäller att hitta på egna 

tekniska standarder och istället försöka följa de olika standarder som finns idag. Han 

tycker därmed att det är viktigt att BIMobject AB förhåller sig till internationella 

standarder. Han menar att det inte finns några garantier för att BIMobject AB finns kvar 

om 10-20 år och därför är det viktigt om detta ska vara användbart långsiktigt 

förtydligar han. Avslutningsvis följer här ett citat av honom: 

 

”Livslängden på ett hus är mycket längre än 10-20 år. Då vill man vara säker på att 

man kan få en digital kopia av den information man har använt och att man inte får det 

i olika typer av standardformat eller egna definitioner.” 
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5 Diskussion och slutsats 

5.1 Resultatdiskussion 

Resultatet av denna undersökning visar att majoriteten av leverantörerna som arbetar 

med BIM-objekt tror det kommer gynna företaget i framtiden. Däremot, som vissa 

poängterar, är det svårt att mäta lönsamhet i arbetet med BIM-objekt eftersom det inte 

finns någon indikator för att de objekt som laddas ner används i ett projekt. Det finns 

inte heller någon garanti att denna produkt faktiskt köps in i slutänden trots att den 

används i BIM-modellen. Detta innebär att det inte är speciellt värdefullt för en 

leverantör att ha överblick av antalet nedladdade objekt. Leverantören måste ändå 

invänta en offert från beställaren för att helt säkert kunna veta vilken 

försäljningspotential deras produkter har. Däremot kan antalet nedladdade objekt ge en 

antydan om vilka objekt som verkar mest intressanta ur en användares perspektiv.  

 

Det råder även åsikter om att det är för kostsamt för leverantörerna att ha sina produkter 

publicerade i en onlineportal. Tanken är att en nyttig konkurrens skall bildas mellan 

marknadens leverantörer, oavsett finansiella förutsättningar. Då konceptet upplevs 

kostsamt enligt vissa finns dock risk att företag med sämre förutsättningar ändå 

konkurreras ut på grund av detta. Detta återspeglas i hur branschen mottog BIM som 

nytt arbetssätt, det ansågs då vara mest lämpat för stora företag med tillräckliga resurser. 

För att den nyttiga konkurrensen skall fortlöpa bör inte nya arbetssätt begränsas av 

resurser, istället bör engagemang och utvecklingsvilja vara nyckelord i progressionen. 

 

Det framkommer också vissa svagheter med implementeringen av BIM-objekt hos 

användarna. Vissa respondenter anser att de inte behöver använda sig av BIM-objekt 

eftersom deras process fungerar bra som den gör i dagsläget. Detta tyder mer eller 

mindre på att det råder en viss konservativ inställning mot nya arbetssätt då ingen av 

dessa respondenter upplever detta konceptet varken dyrt eller krångligt. Detta är ett 

generellt problem inom byggbranschen som bör förändras.  

 

En annan intressant notering som gjordes var att majoriteten av användarna anser att 

BIM-objekt bidrar till ett mer tidseffektivt arbete. Dock bedömer endast en fjärdedel av 

alla respondenter att detta genererar ekonomisk lönsamhet eller en enklare 

arbetsprocess. Detta är intressant eftersom en vanligt förekommande åsikt är att en 
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enklare process sparar tid som i sin tur resulterar i ekonomisk vinning. Uppföljningsvis 

innebär detta att bedömningen av lönsamhet blir svårare då användarna har skilda 

åsikter om huruvida tidseffektivitet leder till ekonomisk lönsamhet eller inte. 

 

Intervjurespondenterna är relativt överens om fördelarna som kan uppnås med 

användningen av BIM-objekt trots att de representerar olika sektorer. Samtliga medger 

att det sparar tid för användarna och att det är bra marknadsföring för leverantörer. 

Detta gör studien intressant eftersom användningen av BIM-objekt till viss del verkar 

gynna alla sektorer på ett eller annat sätt, framförallt om konceptet fortsätter att 

utvecklas.   

 

Det bör beaktas att denna undersökning endast grundar sig på ett fåtal intervju- och 

enkätrespondenter. Resultatet kan därför inte betraktas som en aktuell lägesbeskrivning 

för hela branschen utan enbart en antydan om potentialen med BIM-objekt. För att få en 

bättre översiktsbild av hur användningen av BIM-objekt påverkar byggprocessen krävs 

ytterligare forskning och mer omfattande enkätundersökningar, både nationellt och 

internationellt. Trots denna kritiska åtanke är det intressant att respondenterna är så pass 

överens, procentuellt sett, och därför kan ändå vissa antaganden göras om att detta 

arbetssätt är något som, inom en snar framtid, fler kommer nyttja.  

 

5.2 Metodkritik 

Metoderna som användes i denna undersökning fungerade tillfredsställande överlag och 

önskad information kunde erhållas. Vissa komplikationer uppstod ändå under arbetets 

gång och en av dessa var att ljudet på de inspelade intervjuerna inte höll den kvalitet 

som väntats trots att tekniken i sig fungerade bra. Detta resulterade i en längre process 

att renskriva intervjuerna och även att vissa meningar helt fick bortfalla eftersom de inte 

gick att tyda i efterhand. 

 

Ett annat problem som uppstod under arbetet var att antalet enkätrespondenter blev färre 

än väntat. Endast 35 av 265 (13,2 %) valde att delta i enkäterna vilket är ungefär hälften 

av förväntat deltagande. En orsak till detta kan vara att alla företag som listas i 

BIMobject ABs portal inte har ett samarbete med dem och därför valt att inte delta. 

Vissa företag finns listade på BIMobject ABs hemsida även då de inte har ett samarbete. 

Detta kan bero på att de antingen planerar att inleda ett samarbete inom kort eller att de 
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fått möjligheten att pröva på deras tjänster. Detta antagande kan göras eftersom flera 

företag hörde av sig och berättade detta och därför finns risken att liknande 

omständigheter rådde för andra.  

 

Vad beträffar enkäten till eventuella användare rådde ovisshet om vilka som mest troligt 

använder sig av BIM-objekt. Därför skickades denna enkät chansartat ut till stora- och 

små byggföretag och arkitekter i Sverige. De flesta företag har en info-mail, dvs. en 

mailadress som exempelvis går till kundtjänsten, och därifrån skall meddelanden 

skickas vidare till rätt personer på kontoret. Till följd av detta är risken stor att enkäterna 

”fastnade” på vägen utan att komma fram till rätt person eller att företaget helt enkelt 

inte kände att de hade tid eller lust att delta, speciellt om de inte har någon bekantskap 

med BIM eller BIM-objekt. 

 

För att undvika problemet med det låga deltagarantalet skulle en mer omfattande 

undersökning om användare och leverantörer kunnat göras. Genom att på förhand 

granska vilka företag som använder sig av BIM-objekt kunde enkäterna ha skickats med 

högre precision direkt till relevanta respondenter istället för till många respondenter 

med okända förutsättningar att delta. På samma sätt hade en närmare granskning av 

vilka leverantörer som har ett aktivt samarbete med BIMobject AB kunnat generera ett 

större deltagande i leverantörsenkäten. Båda dessa granskningar skulle tagit betydligt 

längre tid att genomföra än de som faktiskt gjordes och det finns en risk att det helt 

enkelt inte hade funnits tid för detta. 

 

5.3 Slutsats 

Syftet med undersökningen var att ta reda på hur arbetet med BIM-objekt kan förbättra 

byggprocessen och leverantörernas lönsamhet. Det har visat sig i denna undersökning 

att detta koncept har fått ett positivt bemötande av såväl användare som leverantörer. 

Byggprocessen förenklas genom att BIM-objekten sparar tid för de som modellerar 

samtidigt som leverantörerna anser att detta är något som gynnar deras företag i 

längden, trots att det inte resulterat i någon konkret lönsamhet ännu.  

 

Potentialen är stor och möjligheterna blir fler om utvecklingen fortsätter i samma 

riktning som den gör i dagsläget. Hindren som finns med BIM-objekt är dess 

benägenhet att tynga BIM-modellen så att den blir svårarbetad. Här måste en utveckling 
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ske för att alla som vill skall kunna utnyttja den potential som finns med de 

informationsrika BIM-objekten. Utveckling bör även ske inom produktutbudet, 

exempelvis på installationssidan, samt att produkterna blir tillgängliga för fler BIM-

system så alla kan använda dem.  

 

Målet med detta examensarbete var att rapporten skulle kunna vara till nytta vid 

beslutsfattande om huruvida detta arbetssätt med BIM-objekt bör implementeras i 

verksamheten eller inte. Detta har till stor del uppnåtts eftersom resultatet av denna 

studie visar tydliga mönster på hur bemötandet har varit ute på marknaden. Möjligheter 

till effektivisering men även brister och utvecklingspotential redovisas på sådant sätt att 

de som är intresserade enkelt kan utvärdera dessa ur sitt eget lägesperspektiv. 

Sammanfattningsvis finns det fortfarande svagheter att förbättra men överlag är BIM-

objekt ett stort steg på vägen mot en effektivare byggprocess! 

 

5.4 Förslag till vidare forskning 

Genom att bjuda in fler leverantörer och potentiella användare av BIM-objekt till att 

delta i enkäten skulle ett mer pålitligt resultat kunna erhållas. En ytterligare fördjupning 

i undersökningen kan vara att på förhand granska vilka företag som använder sig av 

BIM-objekt, då kan enkäterna skickas med högre precision direkt till relevanta 

respondenter. Dessa respondenter skulle även kunna vara internationella för att nå en 

global lägesbeskrivning. Att intervjua flera sakkunniga personer skulle också bidra till 

ett resultat med högre reliabilitet.  

 

Denna undersökning skulle även kunna vidareutvecklas och fokusera mer specifikt på 

vilka förbättringar BIM-objekt kan bidra med till respektive aktör och delprocess i 

byggprocessen. En annan vinkling på fortsatta studier kan vara att undersöka vad som 

händer med BIM-objekten vid överlämningen av BIM-modellen mellan t.ex. arkitekten 

och konstruktören, arkitekten och inköparen eller när modellen ska överlämnas till 

förvaltaren. 

 

Som tidigare nämnt anser vissa respondenter i denna undersökning att filerna blir för 

tunga att arbeta med eftersom informationsinnehållet i BIM-objekten är så stort. Därför 

skulle en utredning av detta problem och hur det skulle kunna lösas vara av nytta. 

Exempelvis skulle det vara intressant att ta reda på om det finns möjlighet att använda 
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två varianter av varje BIM-objekt. Ett enklare objekt för rendering som inte innehåller 

överflödig information och ett objekt för projektering som inkluderar all tillgänglig 

data.    
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Telefonintervju med Ben O’Donnell – 23.4.2015  

B = Ben O’Donnell D = Dennis Schåman 

D: Hur föddes tanken till BIMobject AB? Du har ju personligen arbetat väldigt länge där och 

var med från början om vi har förstått rätt?  

B: Det stämmer bra, helt rätt. Ja, alltså tanken föddes för ungefär 30 år sedan faktiskt och vår 

VD, Stefan Larsson som jag har känt sedan nästan 20 år tillbaka, vi har jobbat ihop 

tidigare. Han (Stefan) har arbetat med liknande koncept tidigare men det har alltid funnits 

problem. Det första problemet var att han (Stefan) alltid varit för tidig i allt han gör (skratt) 

och på den tiden så försökte man sälja teknologi. Dock är folk inte intresserade i teknologi 

längre, de bryr sig inte om det är Revit, ArchiCAD, IFC eller om det är C-sharp. Men 

problemet var alltså att folk som sagt inte var intresserade av att köpa teknologi utan de vill 

köpa lösningar. Och det är det som vi kommer med nu (med BIMobject AB).  

Men egentligen, tillbaka till källfrågan, tanken föddes redan för 20-30 år sedan och det var 

på grund av att Stefan har mycket erfarenhet av utlandet och internationellt. Han har bland 

annat varit global självchef för Graphisoft. En återkommande fråga som han fick väldigt 

ofta var; ”var är tillverkarna?”, ”vi vill ha tillverkningsspecifika komponenter”, ”vi är inte 

intresserade av att lägga in en generisk komponent och sedan specificera det som ett 

tillverkarspecifikt objekt utan vi vill göra det redan från början”. Så det var lite så tanken 

föddes egentligen, det var en hjälp till arkitekter främst.  

D: Du arbetar idag som Chief technology officer, om jag har förstått det rätt? 

B: Precis, det är helt rätt. 

D: Vad är din roll i det dagliga arbetet?   

B: I det dagliga arbetet kan man säga att jag har ansvaret för två huvudavdelningar, vi har två 

väldigt väldefinierade marknadsområden. Den ena är servicebiten, dvs portalen. Vår 

distributionskanals tillverkare ÄR portalen för de tar sina komponenter och de placerar ut 

dem på portalen. Det är den ena avdelningen och vi har återkommande kostnader för den 

biten. Sen har vi projektsidan där vi skapar innehållet, vi skapar BIM-objekt till Revit, 

ArchiCAD, AutoCAD, SketchUP osv. Det är de två huvudgrejerna jag är ansvarig för och 

jag har fem stycken Digital content managers som sitter här på huvudkontoret, en i Italien 

och en i Spanien, de har direktkontakt med våra utvecklare. 

Vi har vårt eget dotterbolag i Ungern, i Budapest, där vi har sju stycken ArchiCAD-

utvecklare som skapar GDL-objekt till BIM-systemet ArchiCAD. Dessutom har vi ett 

dotterbolag i Indien där vi har tio stycken Revit-utvecklare, som skapar Familjer till Revit. 

Sedan har vi outsourcing i Bosnien också, vi har åtta stycken där som sysslar enbart med 

Revit-utveckling. Sen har vi våra utvecklare, de som utvecklar portalen här (i Malmö). Sen 

har vi App-utveckling, automatiserat utplaceringssystem för Revit och ArchiCAD. Det 

finns många fördelar med vår applikation för slutanvändaren som kan få direkt tillgång till 
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portalen inifrån sitt BIM-system. Så istället för att gå igenom en vanlig traditionell webb-

browser och hela den traditionella nedladdningen så ger vi dem (användarna) mycket mer 

automatik så det ska gå mycket snabbare. De kan göra detta i sitt designsammanhang, så 

när de sitter och designar så kan de plocka ner komponenter och placera in dem, 

exempelvis fönster, möbler eller vad som helst. Jag vill även inflika att Stefan är väldigt 

aktiv på portalsidan också, han har otroligt mycket erfarenhet av databaser och 

databasutveckling. Så han kommer med idéer där också, det är inte bara jag utan vi delar 

på den biten. Men på utvecklingssidan av komponenter är det jag som är ansvarig och det 

är cirka 25 stycken personer som håller på med det. 

D: Då känns det ju som ni är en god bit på väg, om man tänker på er vision? 

B: Absolut det är vi, vi har kommit mycket längre än vi har någonsin kunnat drömma om. 

Innan Stefan blev global säljchef för Graphisoft så jobbade han på ett annat Graphisoft-

bolag som hette GDL technology och de utvecklade bara till ArchiCAD, alltså det var 

tillverkarspecifika komponenter till ArchiCAD. Problemet med detta var, också ett 

fundamentalt problem, att om en tillverkare går till t.ex. Graphisoft och utvecklar 

produkter till ArchiCAD, då får de komponenter enbart till ArchiCAD, och det är rätt så 

meningslöst eftersom det finns så många andra BIM-system ute på marknaden. 

D: Hur stora är fördelarna med att ladda ner produkter från er portal jämfört med hur det 

vanligtvis går till idag, hur stor är skillnaden?  

B: Det finns väldigt många fördelar för slutanvändaren och då handlar det främst handlar 

kunskapsspridning. När jag jobbade som projektledande arkitekt kunde jag lägga ner 

dagar, månader eller ibland år på att hitta rätt information till tillverkningsspecifika 

komponenter. Visst kunde jag söka i en katalog men jag hade ingen aning om det skulle 

uppfylla de förväntningar eller krav som beställaren hade. Så fördelarna vi har idag (med 

BIM-objekt) för slutanvändarna är framför allt kunskapsspridningen. Innan vi drar igång 

med ett projekt intervjuar vi tekniskt kunniga, produktmanagers, i princip alla som är 

involverade i framtagning av riktiga komponenter och all den kunskapen kan vi sätta in i 

dessa BIM-objekt. På det viset lär vi oss otroligt mycket från olika tillverkare. Så den 

första och största fördelen, skulle jag vilja påstå, är att användarna av BIM-objekten får 

mycket mer kunskap, det blir som en utbildning för dem och de får mycket bättre förståelse 

för tillverkarspecifika produkter. Låt oss säga enstegstätade fasadsystem, vi vet att det har 

varit jättestora problem med dem här framförallt i Sverige med olika skador och 

stämningar fram och tillbaka. Grejen är att de fortfarande använder dessa trots att de vet att 

de inte fungerar. Det är den typen av kunskap som vi kan lägga in i BIM-objekten.  

D: Det finns ju liknande företag, exempelvis National BIM Library i England. Hur skiljer ni 

er från dem? Eller har ni samma koncept? 

B: Nej inte alls och skillnaden är rätt stor. Om man tittar på komponenterna de skapar så är 

det systemkomponenter, dvs. de är baserade på generiska objekt. Om man installerar ett 

BIM-system så är det rätt värdelöst om man inte har väggar, pelarbalkar osv, man vill ha 



Bilaga 4 - Intervjufrågor 

 
något för att kunna börja modellera. De (t.ex. NBL) tar alltså en systemvägg från Revit 

eller ArchiCAD och brandar (Brand=Märke) den, så informationen man kan få ut av dessa 

är volymer, brand- och ljudklassificering osv. men man får inte riktiga mängdberäkningar 

på det viset. Vi tar det verkligen till nästa steg, det som vi ser att är framtiden, vi tar ett 

generiskt objekt och gör det till en produktmodell. Vi har exempelvis nyligen lanserat ett 

väggverktyg till både Revit och ArchiCAD som gör att byggföretag och entreprenörer får 

exakta mängder (t.ex. lecablock), de vill inte ha en volym eller en schablonuträkning, de 

vill veta exakt hur många block de skall beställa, hur det kommer se ut, hur många balkar 

de kommer behöva i de olika storlekarna osv. Så det är den största skillnaden, NBL är på 

en mer basic-nivå. De är inte heller COBie (Construction Operations Building Information 

Exchange) Compliant, vilket vi redan är, vi har ett system som heter BOPC (BIMobject 

Open Property Cloud ) och detta har både tillverkare och slutanvändare jättestor nytta av 

detta. När slutanvändaren laddar ner en produkt vill han eller hon inte ha massvis av 

parametrar, man vill i princip bara ha de parametrar som påverkar geometrin och självklart 

länkar tillbaka till produktinformation, produktblad mm. Dessutom kan man utöka 

informationen efter att man har laddat ner en komponent, man kan exempelvis ta ett 

fönster man redan har laddat ner och sedan lägga till BSAB-kod eller COBie-information 

osv. Så det är mot den typen av funktionalitet vi är på väg för slutanvändarna.  

D: Vem är det som laddar ner era komponenter och använder dem? Hur vet ni det?  

B: Vi skapar massvis av appar och vår portal är roll-baserad så beroende på vem du är när du 

loggar in, det är det som avgör vilka appar du ser i din webbläsare, om du inte är inloggad 

kan du naturligtvis ändå bläddra bland alla produkter mm. Det är gratis för slutanvändaren 

att registrera sig på portalen och ladda ner produkter men man måste ge vissa 

personuppgifter som namn och epostadress osv. Detta innebär att vi kan se vilka användare 

som laddat ner en produkt och det är bland annat sådan information som tillverkarna 

betalar för att få ta del av.  

 Det är väldigt blandat vem som laddar ner produkter men exempelvis arkitekter, 

ingenjörer, el- och VVS:are. Vi har inte så många VVS-produkter på vår portal ännu och 

det finns ju ett annat system, MagiCAD, som har mer såna komponenter. Men där är igen 

en fördel med vårt system, nämligen att MagiCAD är slutet, dvs om en tillverkare vill 

publicera sina produkter i deras katalog som är kopplat till AutoCAD, då måste de gå till 

dem (MagiCAD) eftersom det är de som utvecklar dina produkter och har monopol på den 

biten. Det har inte vi, vi bryr oss inte om var produkten kommer ifrån. Om tillverkare vill 

har färdiga komponenter som de vill publicera på vår portal så gör vi vår quality assurance-

process och sen lägger vi upp produkterna online. Vi ställer inget krav att tillverkaren 

måste utveckla alla sina produkter hos oss utan istället satsar vi på interna 

automatiseringsverktyg och tar in komponenter från andra som tredje part och publicerar 

dem efter vår kvalitetsgranskning. Vi är med andra ord Plattform-neutrala och om en 

tillverkare vill utveckla komponenter till Revit så gör vi det och vill de utveckla till 

AutoCAD så gör vi det.  



Bilaga 4 - Intervjufrågor 

 
Vi är ett molnbaserat företag och vi säljer inte mjukvara, vi säljer tjänster och behöver inte 

alliera oss med en specifik mjukvaru-leverantör utan slutanvändarna kan ladda ner samma 

produkter fast de använder olika BIM-system. Vi har huvudfokus på detta system och inte 

på något annat, en mjukvaruleverantör har huvudfokus på att sälja mjukvara och då blir 

deras eventuella portal begränsad. Ytterligare en fördel för tillverkarna är att vi ger dem 

verktyg och låter dem ”plocka ut” sina komponenter och publicera dem även på deras egna 

portaler eller hemsida samtidigt som de ligger kvar på vår portal, denna funktion kallas 

Private Cloud. 

D: Får ni mycket feedback från tillverkare och användare och hurudan är denna feedback isf?  

B: Ja det får vi, vi får jättemycket feedback om allt möjligt och den är mestadels positiv och 

uppmuntrande. Det vi får mest feedback för, och framför allt beröm för, är just det att vi är 

Plattform-neutrala och att vi inte är allierade med någon mjukvaru-leverantör. Vi får 

väldigt mycket feedback och det är produktivt, dessutom ökar vår Brand Recognition och 

tillverkare hör av sig dagligen till oss och vill träffas och diskutera våra tjänster osv.  

D: Hur mycket kan ni fortsätta att utvecklas? Hur ser läget ut om fem år? 

B: Vi har hur mycket som helst kvar att göra, detta är bara början. Vår vision, som det ser ut 

just nu, är 2017 och vi har redan märkt att vi inte kommer hinna göra allt vi vill göra till 

2017 och det är därför vi precis har avslutat vår nyemission där vi tagit in mer kapital 

vilket innebär att vi kommer kunna fortsätta växa som vi gör idag. Rent utvecklingsmässigt 

har vi fantastiska verktyg som kommer snart, i princip skulle vi helt kunna automatisera 

våra interna processer men vi tycker inte att det räcker till eller är nödvändigt. Vi försöker 

anpassa oss till den nya generation där öppenhet och gemenskap är viktigt och därför har vi 

ett väldigt ungt bolag. Vi måste få ut produkterna på marknaden och låta folk använda 

dem, detta kommer vi bland annat göra genom vissa nya verktyg som jag inte kan gå in på 

mer detaljerat i dagsläget. Jag kan säga att vi har en ny teknologi som kommer vara 

revolutionerande för tillverkarnas arbetssätt eftersom de inte behöver ha ett BIM-system 

för att titta på modellerna och kommunicera med slutanvändarna. Det händer jättemycket 

och vem vet var vi är om fem år.  

D: Är det svårt att hålla portalen uppdaterad? Vi märkte att det finns produktlänkar som inte 

fungerar osv. Är det ett problem?  

B: Nej det är inte svårt att hålla allting uppdaterat men ansvaret för exempelvis produktlänkar 

ligger hos tillverkaren. Det är klart att det inte ser så bra ut för oss när länkar inte fungerar 

men tillverkarna har verktyg för att kunna uppdatera länkar och se till att allting fungerar. 

Man bör även komma ihåg att detta är ett helt nytt arbetssätt för tillverkarna och ibland 

tänker de inte på att hela konceptet är webbaserat, i ett moln, vilket innebär att om de 

ändrar eller flyttar något på sin egen hemsida kommer exempelvis länken på vår portal 

sluta fungera.  

D: Rent praktisk, hur går det till när ni skapar och publicerar en produkt från en tillverkare?  
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B: Den processen ser väldigt olika ut beroende på vilka produkter det är vi ska skapa, ibland 

kan det vara en mindre tillverkare som inte har någon information alls digitalt utan endast 

pappersdokument. Vi anställer de absolut bästa utvecklarna som vi kan hitta och eftersom 

de är så grymt duktiga kan vi ta emot nästan vilken information som helst och ändå lyckas 

med projektet men naturligtvis går det snabbare ju bättre information vi får från 

tillverkarna. Fönster och dörrar är de absolut mest komplexa komponenterna man kan göra 

till ett BIM-system och anledningen till detta är att det finns otroligt många kombinationer 

av dessa. Fönster kan vara fasta, öppningsbara, olika hängningar och det är bara karmen 

och bågen, sedan tillkommer glaset där det finns otroligt många glasmöjligheter det finns 

att välja på. Och tillverkarna vill göra sina kunder så nöjda som möjligt med så många 

möjligheter som möjligt plus att tillverkarna i vissa fall inte vet själva var informationen 

finns tillgänglig och då kan vissa projekt ta mycket längre tid än andra.  
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Telefonintervju med Mathias Näll – 24.4.2015 

 

M = Mathias Näll D = Dennis Schåman 

D: Du är ju BIM Manager på Sweco Architects om jag har förstått det rätt. Har du någon 

personlig erfarenhet av BIM-objekt, jobbar ni med det? Både själva konceptet och även 

BIMobject AB. 

M: Ja, vi försöker jobba så mycket vi kan med BIM-objekt och hämtar då dessa från portalen 

(BIMobject AB). Det finns ju en viss säkerhet i de objekten som ligger där, tillverkare eller 

återförsäljare osv och vi ser själva vem som har gjort dem. Sen finns inte allting där 

naturligtvis men förhoppningen är att det skall växa ganska mycket under en kort framtid. 

D: Men om ni använder det i era projekt så måste ni ha en viss nytta av det iaf?  

M: Absolut, visst har vi det. Det som sker nu är egentligen att förvaltare eller stora företag 

börjar ställa krav på produkter. Vi som konsulter har ganska svårt att ställa krav eftersom 

vi inte bestämmer vilken produkt som används i slutänden eftersom vi aldrig köper en 

produkt, vi föreskriver ju men köper aldrig någonting konkret. Däremot kan byggföretag 

skriva ramavtal med ett antal leverantörer och då får de ett hela annat påtryckningssätt och 

möjlighet att påverka. Men i början när vi letar efter saker så tittar vi först internt för att se 

om vi har någonting och annars så går vi till BIMobject.   

D: Vet du överlag vem som använder BIM-objekt? Är det främst arkitekter som laddar ner 

objekt för att testa men aldrig använder dem eller vet du om företag faktiskt nyttjar 

objekten fullt ut? 

M: Så har det varit skulle jag vilja säga, att folk laddar ner objekt för att testa osv eftersom det 

saknats en hel del saker i portalen. Men exempelvis hissar från KONE är ju något som blev 

väldigt populärt att hämta och samma sak med fönster från SP och objekt från Schüco, det 

är ju grejer vi använder väldigt ofta och plockar från portalen. Men det är ju också så att 

när man väl har tagit hem ett objekt en gång så hamnar det någonstans lokalt på kontoret 

eller företagets server osv, så om ett företag har ett stort bostadsprojekt och skriver ett 

ramavtal med exempelvis SP Fönster så hämtar man hem alla typer som kan vara aktuella 

och sedan får de ligga kvar lokalt, så jag tror inte att man går ut för varje projekt och letar 

utan man använder det man redan har laddat ner tidigare.  

 Däremot när vi tittar på ventilation och installationsbiten så finns det inte så stora 

konkurrenter till MagiCAD med deras produktdatabas. Så om BIMobject kan utöka sitt 

bibliotek som de har idag på just installationssidan så kommer det nog att hända rätt 

mycket, det är jag helt övertygad om.  

D: Hur mycket effektivare är det för er och vad är det ni sparar rent konkret? Tid, pengar? 

M: Ja tid och pengar är ju samma sak egentligen och går man ut och hittar en produkt man 

behöver så är det självklart att man sparar tid, så är det absolut. Det tar kanske tio minuter 
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att leta efter en produkt man behöver och hittar man den inte så får man hitta på någonting 

annat, antingen bygga den själv eller hyra upp någon firma. Är det komplexa saker som en 

hiss till exempel, med olika typer av dörrar som centrumöppnas eller skjuts åt ena sidan, 

om man går in på ena sidan men ut på andra sidan när man kommer upp ett plan osv, med 

så många varianter tar ett sådant objekt lång tid att bygga och då sparar man väldigt 

mycket tid om man kan ladda ner den istället.  

D: Då blir det ju tidseffektivt för själva processen i och med att man kan spara så mycket tid. 

Dessutom nämnde du att det uppstår en viss säkerhet eftersom objekten har en viss 

kvalitet. 

M: Absolut, eftersom om man tittar på andra stora återförsäljare, exempelvis Cad-Q, de gör ju 

sina egna content-bibliotek så att säga men de är väldigt generella, en dörr är en dörr och 

det är inget speciellt med den. Däremot om vi kan hämta en produkt som en tillverkare har 

gjort, t.ex. Swedoor, då har vi produktnummer, du har exakt vad den innehåller och 

mängder med olika data som kan vara intressanta i ett förvaltarled som inte finns i en 

generell produkt. Så när vi kommer till förvaltarledet, då börjar vi prata ganska stora 

vinster med att ha de här färdiga produkterna. Dessutom är det så, att om tillverkaren gör 

en förändring i sin produktlinje så då får du med de också när du uppdaterar. 

D: Man brukar ju säga att byggbranschen utvecklas ganska långsamt överlag, tror du att BIM-

objekt kan vara en avgörande bit som kommer att effektivisera byggprocessen eller är det 

bara ett litet steg på vägen? 

M: Ja det är ju en del av utvecklingen naturligtvis, men ändå en ganska stor del därför att de 

objekten som vi använder oss av, det är de som innehåller den data som vi sen ska kunna 

förädla och förvalta vid ett senare tillfälle och utan de här objekten så är det rätt svårt och 

meningslöst också framöver för då har du ingenting att ta med dig.  

D: Och som du sade, ju mer portalen växer och blir större desto mer potential finns det att 

använda sig av BIM-objekt, det blir ju bara mer effektivt ju större det blir.  

M: Absolut, och jag tror stenhårt på konceptet och jag tycker portalen fungerar bra osv, så jag 

tror absolut att det här är rätt väg att gå, att låta tillverkarna själva står för sina saker och 

ansvarar för att alla data i sina produkter är korrekta.  

D: Har du hört vad andra företag eller andra inom branschen tycker om BIM-objekt? Finns 

det en allmän uppfattning? 

M: Nej det kan jag inte säga att jag vet men jag vet att andra använder det också, absolut. Men 

jag försöker få oss inom Sweco att nyttja dem så mycket det bara går och vi är 9000 så jag 

har tillräckligt att göra ändå (skämtsamt). 

D: Ja jag förstår det. Vi försöker ju alltså få en så bred uppfattning som möjligt av vad 

majoriteten tycker om konceptet men det är inte så många som skyltar med att de använder 
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BIM-objekt. Det kan ju bero på att det ännu är såpass nytt och det kommer mer och mer 

eftersom. (?) 

M: Det tror jag också att det gör och jag tror att det går ihop med beställarledet, förvaltarna är 

ju egentligen de som har legat sist i den här ”BIM-loopen” och det är de som ska ställa 

kraven, så i och med att de har legat sist så har kraven uteblivit. Men det finns ju 

exempelvis landsting osv som har börjat titta på att börja använda BIM-modeller som en 

kärna i deras förvaltningssystem. Att det är BIM-modellen som levererar ut information till 

de andra systemen som har att göra med exempelvis hyresavtal, nyckelhantering, dörrkort 

osv. Har man då BIM-modellen som en motor till andra system så måste ju också innehålla 

den metadata som krävs, det är då det börjar bli riktigt intressant att se vad man kan göra.  

D: BIMobject AB säger själva på sin hemsida att det är ett mycket bra verktyg för 

leverantörerna att marknadsföra sig på men om jag har förstått dig rätt så tycker du 

sammanfattningsvis ändå att det gynna alla parter? 

M: Absolut, visst gör det och jag kan ju garantera att om det finns produkter på portalen som 

är bra byggda så kommer de absolut användas. 

D: Jag har inte direkt fler frågor nu men är det något annat du tycker är viktigt eller anser att 

vi borde belysa om man tänker på vårt examensarbete? 

M: Vad hade ni för titel på examensarbetet?  

D: Vår titel är ”Hur användningen av BIM-objekt kan förändra byggprocessen”. Så det är ju 

främst själva byggprocessen vi fokuserar på och vilken nytta BIM-objekt kan bidra med, vi 

skall ju inte marknadsföra BIMobject AB på något vis utan vi måste ha ett kritiskt 

förhållningssätt.  

M: Ja nyttan är ju, som jag sade tidigare att, att vi för det första får en produkt som 

tillverkaren själv står för och all den data som finns med till produkten är korrekt, det är 

den ena biten som gör att jag vet att jag får rätt saker. Den andra biten är förvaltarledet, att 

det kan föra informationen direkt från BIM-modellen in till deras förvaltningssystem och 

dra nytta av den informationen som tillverkaren har byggt in i produkten. För som det är 

idag så får vi, om det inte finns produkter, använda generella produkter och lägga på egna 

parametrar och det finns alltid en liten felkälla i det.  
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Intervjufrågor med Rogier Jongeling – 22.4.2015 

Har du någon personlig erfarenhet av BIM-objekt? 

Vet du någon som använder BIM-objekt i sitt arbete, det kan både vara ett stort företag och en 

egenföretagare? Någon som kan informera oss hur de upplever sitt arbete med BIM-objekt. 

Vi upplever det som att det är ganska svårt att hitta användare av BM-objekt, det är inte något 

företag som skyltar med att de använder sig av BIM-objekt från  BIMObject AB eller andra 

digitala produktbibliotek. Vad beror detta på? 

 Tror du att det kan ha att göra med att det är ett så pass nytt arbetssätt att företag bara 

har provat på metoden än så länge och därför inte vågar skylta om att de använder sig 

av BIM-objekt? 

 Kan man sammanfatta det med att BIMObject ABs tanke med hur deras produkter ska 

användas inte riktigt möter upp med hur det ser ut i arbetslivet idag? 

Vad tror du BIM-objekt har för effekt på byggprocessen? Vad kan man åstadkomma med 

användning av BIM-objekt? 

Tror du att det är en större fördel för tillverkarna av produker än för dem som använder detta 

koncept, t.ex, arkitekter och konstruktörer? Vilka drar mest nytta av det här? 

Om man tänker på de som använder BIM-objekt, är de främst arkitekterna och 

konstruktörerna samt de i förvaltningsskedet som märker de stora fördelarna med användning 

av BIM-objekt? 

Tror du att BIM-objekt kan vara en avgörande faktor för att få byggbranschen att tippa över 

och bli effektivare än tidigare? Tror du att det här konceptet är något som är stort för 

byggbranschen? 

Hur upplever du användarnas mottagande av BIMObject ABs koncept? 

Finns det en del att utveckla inom BIM-objekt för att det ska bli riktigt lönsamt? 

Har du provat på BIMobject ABs tjänster? Eller något motsvarande företag, typ National 

BIMlibrary. Har du provat på att använda det i praktiken? 

Jag undrar om du har något som du skulle vilja tillägga om BIM-objekt eller BIMObject AB 

som företag som du tror kan vara viktigt för oss att ta med i våran rapport? 
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