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Sammanfattning 
 
I takt med att byggsektorn övergår till digital informationsmodellering av sina projekt ökar även 
behovet för att samordna och effektivisera hanteringen av denna information. Ett gemensamt språk i 
form av ett branschgemensamt klassifikationssystem kan leda till miljardbesparingar. Inom 
kalkyleringen är det viktigt att rätt informationshantering sker för att bidra till att en så noggrann 
kalkyl som möjligt kan utföras. 
  
Syftet med studien är att undersöka hur de tre olika systemen, BSAB 83, BSAB 96 och CoClass, 
skiljer sig och ställa de i kontrast mot varandra för att påvisa dessa skillnader. Målet är att studien 
skall kunna ligga till grund för hur ÅF kan skapa kalkyler klassade enligt CoClass. 
 
För att uppnå rapportens syfte och besvara frågeställningar har granskningen bestått av 
litteraturstudier, intervjuer, en komparativ studie och en fallstudie. Dessa metoder har bidragit i sin tur 
att resultatet av studien visade att ÅF skulle kunna övergå till CoClass på ett effektivt sätt. Vid 
jämförelsen mellan systemen har det visat sig att CoClass är ett mer omfattande och ett heltäckande 
system som struktureras på ett annat vis i motsats till de tidigare klassifikationssystemen. 
 
Med hänsyn till studiens resultat kan en kalkylstruktur enligt CoClass implementeras i ÅF:s 
nuvarande arbetssätt, där färdiga recept för byggdelar fortfarande kan användas. Rekommendationen 
är att betrakta komponent-tabellen som likvärdig till produktionsresultatet vid kalkylarbete med 
CoClass struktur i MAP. Detta hade i det långa loppet varit en sund strategi, både ekonomiskt men 
främst tidsmässigt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nyckelord: BSAB 83, BSAB 96, CoClass, Kalkyl, Klassifikationssystem, MAP, Struktur.  
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Abstract 
 
As the construction industry shifts to digital information modeling of its projects, the need to 
coordinate and improve the efficiency of the management of this information increases. A common 
language in the form of an industry-wide classification system could lead to billions in savings 
annually. In the calculation, it is important that the correct information management is included in 
order to provide the most accurate calculation possible. 
  
The aim of this study is to examine how the three different systems, BSAB 83, BSAB 96 and 
CoClass, differ and stand in contrast to each other to highlight and demonstrate such differences. The 
purpose of the study is that it should be used as a basis for how ÅF can create classified calculations 
with CoClass. 
 
To achieve the aim of the report and answer the research questions, the examination consisted of 
literature studies, interviews, a comparative study and a case study. These methods contributed to the 
following result: ÅF could effectively transfer to the CoClass system. When comparing the systems, it 
has been shown that CoClass is a more extensive and comprehensive system structured in a different 
way as opposed to the previous classification systems. 
 
Based on the results of the study, a calculation structure according to CoClass can be implemented in 
ÅF's current working methods, where ready-made recipe for building components can still be used. 
The recommendation is to consider the component table as equivalent to the production result in the 
calculation work with CoClass structure in the MAP. In the long run, this would have been an 
efficient strategy, both economically and primarily less time-consuming. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Keywords: BSAB 83, BSAB 96, Calculation, Classification system, CoClass, MAP, Structure.  
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Förord 
 
Följande rapport är ett examensarbete på 15 högskolepoäng, vilket är det avslutande momentet av 
utbildningen Byggteknik och design vid Kungliga Tekniska Högskolan. Arbetet är utfört på uppdrag 
av ÅF Infrastructure AB under vårterminen 2018. 
 
Vi vill rikta ett stort tack till Daniel Ericsson, som med sin expertis väglett oss på ett tydligt och 
strukturerat sätt och samtidigt visat stort engagemang i vårt arbete. 
 
Vi vill även tacka Klas Eckerberg samt Mikael Törnkvist som har bidragit med råd och kunskap under 
intervjuerna. Dessa har varit av stor vikt och betydelse för oss samt för examensarbetet.  
 
Till sist vill vi även tacka vår akademiska handledare på KTH, Mikael Eriksson som hjälpt oss att 
strukturera och bearbeta rapporten.  
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Ordlista 
 
Aktivitet - Ett arbete 
 
AMA - Allmän material- och arbetsbeskrivning 
 
BK04 - Varugrupp, byggmaterialhandlarna 
 
BSAB - Byggandets Samordning AB 
 
BSAB BD – Byggdelar klassade enligt BSAB-klassifikationssystem 
 
Bygganalys – Marknadsområde inom ÅF Infrastructure 
 
Bygganalys BD – Bygganalys sätt att klassificera byggdelar på 
 
Calcframe – Kalkylprogram 
 
Digital informationsmodellering -  En organiserad beskrivning av information som en verksamhet 
behöver för att kunna drivas. 
 
FINFO - Branschdatabas för byggmaterial 
 
IEC/ISO 81346-2 - Regler för referensbeteckningar av objekt för systemstrukturering 
 
ISO 14001 - Ett miljöledningssystem med krav och vägledning för verksamheten 
 
ISO 9001 - Ett kvalitetssystem med krav på verksamhetsprocesser 
 
MAP - Kalkylprogram som användes vid arbetet 
 
Mappa - Översätta en kod från ett system till ett annat 
 
Klass - En mängd objekt med en eller flera gemensamma egenskaper. Objekten är medlemmar av 
klassen 
 
Klassifikation - En begreppsmässig operation med syftet att skapa en ordning bland ett flertal objekt  
 
OHSAS 18001 - Ett ledningssystem med krav på arbetsmiljö hos organisationen 
 
Produktionsresultat - För att få ett produktionsresultat krävs en aktivitet samt en resurs  
 
Resurs - Ett objekt som används vid utförande av en aktivitet  
 
Recept - Flera produktionsresultat bildar tillsammans en byggdel. Ett gemensamt namn för en 
kombination av specifika produktionsresultat kallas för recept. Används i kalkylprogram  
 
SBEF - Svenska byggentreprenörsföreningen 
 
SBEF BD – Byggdelar klassade enligt SBEF:s klassifikationssystem 
 
Struktur - Hur kalkylposter redovisas 
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1. Inledning 
Detta avsnitts syfte är att ge läsaren en förståelse angående bakgrunden, syftet, målet, 
avgränsningarna och lösningsmetod som gjorts.  

1.1 Bakgrund 
I takt med att byggsektorn övergår i allt större grad till digitalisering i form av informationsmodeller 
av anläggningar samt byggnadsverk, ökar även behovet för samordning och effektivisering av dessa. 
Nuvarande system som BSAB 96 är utdaterade och saknar flera beståndsdelar som hanterar all byggd 
miljö, vilket leder till besvär hos både byggherrar samt entreprenörer. Tanken är att utveckla ett nytt 
system som täcker det som nuvarande system saknar och i framtiden även kunna uppdatera samt 
hantera de nybyggda tillgångarna (Svensk Byggtjänst, 2018). 
 
Mot denna bakgrund startades ett gemensamt branschprojekt BSAB 2.0, som vidareutvecklades av 
cirka 150 experter och resulterade i det nya klassifikationssystemet CoClass. Ett heltäckande system 
är grunden till att arbetet kan effektiviseras och minskar onödiga ekonomiska utgifter på grund av 
kommunikationsproblem. I flera stora projekt som Förbifart Stockholm och Nya Karolinska Solna 
utvecklades nya metoder för att beskriva objekt mer samordnat och anpassat för modellering (Svensk 
Byggtjänst, 2018). 
 
Byggbranschen har i lång tid använt sig av gamla, inarbetade arbetsmetoder. En av dessa metoder är 
bland annat hur byggnader och anläggningar klassificeras. På denna front är det olika från företag till 
företag. Vissa använder sig av de gamla tillvägagångssätten, från när i princip bolaget startade, medan 
det finns andra bolag som väljer att hoppa på de nya systemen och vill ligga i framkant när det 
kommer till klassificering och effektivisering.  
 
Olika företag använder sig av olika system, leder detta till att en rad svårigheter kan uppstå, inte minst 
inom kommunikationsaspekter. Svensk Byggtjänst menar att miljardbesparingar skulle kunna göras 
genom att byggbranschen använde sig av ett och samma system. Vidare menar Byggtjänst att detta 
skulle underlätta kommunikationen, då alla talar ett och samma språk (Svensk Byggtjänst, 2018).  

1.2 Problemdiskussion och frågeställning 
Bygg- och förvaltningskostnader är en viktig del inom samhällsbyggnad. Det sker ofta att 
byggkostnader skenar iväg och den projekterade kalkylen skiljer sig avsevärt från den slutgiltiga 
kostnaden för ett byggprojekt. En av orsakerna till detta är att kommunikationen brister vid 
informationsutbyte mellan de olika parterna i byggprocessen. Inom kalkylering är det viktigt att rätt 
person får rätt information redan från början, för att på så sätt kunna göra en så noggrann kalkyl som 
möjligt. 
 
ÅF är idag ett av Sveriges ledande teknikkonsultföretag och arbetar ständigt mot en hållbar 
samhällsutveckling. Deras vision är Making Future, vilket innebär att ligga i framkant inom 
utveckling och skapande av hållbara teknik- och designlösningar (ÅF, 2018).  
 
ÅF arbetar kontinuerligt med kvalitetssäkring och anpassning av nya utvecklingsmetoder för framtida 
byggprojekt. Flera stora aktörer som Trafikverket har börjat arbeta med CoClass och strävar efter att 
branschen ska börja implementera det i sin verksamhet.  
 
ÅF:s kalkylprogram kan idag hantera och presentera kostnader enligt BSAB 83, BSAB 96 och 
Bygganalys BD. Företaget vill utforska möjligheten till att bygga upp en kalkyl som behandlar 
CoClass struktur och på så sätt kunna erbjuda den tjänsten i framtiden till sina kunder (Ericsson, 
2018).  
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Följande frågor ska utgöra frågeställningar för rapporten: 
 
Hur skiljer sig kostnadskalkyler mellan BSAB 83, BSAB 96 och CoClass? 
Hur förändras innehållet i kostnadsposter och rubriker beroende på vilket system som väljs? 
Hur ser struktur och kodning ut vid kostnadsredovisning i MAP? 

1.3 Syfte och mål 
Syftet med examensarbetet är att, med hänsyn till uppbyggnad och kostnadskalkylering, kunna 
jämföra de tidigare klassifikationssystemen BSAB 83 och BSAB 96 med CoClass. Rapporten ska 
undersöka kostnader med utvalda byggdelar och ingående jämföra de kostnadsposterna i en kalkyl 
utifrån de olika klassifikationssystemen.  
 
Målet är att examensarbetet ska ligga till grund för hur ÅF kan göra en kalkylstruktur baserat på 
CoClass. Rapporten skall även bidra till det framtida arbetet med att implementera CoClass. 

1.4 Avgränsningar 
CoClass omfattar all byggd miljö och är framtaget för att kunna användas i hela livscykeln, från idé 
till avveckling. På grund av ämnets omfattning har ett antal avgränsningar gjorts. Fokus har legat på 
den ekonomiska aspekten av att implementera systemet samt att undersöka detta på byggdelsnivå.  
 
Frågor som rapporten avgränsats till är: 
 
Vilka klassifikationssystem finns idag? 
 
Vad är syftet och omfattning av dessa system? 
 
Hur påverkar de strukturuppbyggnaden för kostnadsredovisning? 
 
Ett normalt projekt innehåller ungefär 150 byggdelar men examensarbetet har fokuserat på tolv 
specifikt valda byggdelar.   
 
Byggdelarna som har utgjort kalkylen är följande: 
 
Betongbjälklag på mark 
Schaktning 
Plintar 
Kantbalkar 
Ytterväggar 
Innerväggar 
Källarväggar 
Pelare 
Bottenbjälklag över källare 
Mellanbjälklag 
Vindsbjälklag 
Yttertak 
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2. Metoder 
För att uppnå rapportens syfte och besvara frågeställningar, användes olika metoder för insamling av 
information. 

2.1 Litteraturstudier 
Under arbetets gång har det genomförts litteraturstudier, där fokus har legat på att samla information 
och på så sätt bygga upp den teoretiska kunskapen som krävs för att göra en noggrann studie. 
Litteratur har insamlats i form av böcker, vetenskapliga artiklar och branschgemensamma dokument 
för att sedan sammanställas och analyseras. Utöver den tryckta litteraturen har nätartiklar, 
examensarbeten och avhandlingar noggrant undersökts. Källorna har valts med hänsyn till 
frågeställningar och av intresse för examensarbetet.  
 
Ämnesområden som behandlar de olika klassifikationssystemen har studerats för att kunna beskriva 
och få en bred grundkunskap för att besvara problemställningarna i rapporten. Strukturuppbyggnad, 
kostnadskalkylering och informationshantering har varit några av fördjupningsämnena. 

2.2 Intervjuer 
Intervjuer och möten har genomförts med tre personer som har relevanta kunskaper och kan med sin 
expertis bidra till utförande av examensarbetet. Utöver litteraturstudier var det nödvändigt med 
intervjuer för att få en komplett helhetsbild om ämnet samt att koppla den teoretiska kunskapen med 
det praktiska arbetet.  
 
Nedan följer vilka intervjuer och möten som har gjorts: 
 
Sektionschef Byggekonomi, ÅF - Då ämnet behandlar kalkylarbete är det viktigt att få med 
infallsvinklar från ekonomiavdelningen för att förstå hur val av klassifikationssystem kan påverka 
innehållet av kostnadsposter i ett projekt. De regelbundna möten med handledaren Daniel Ericsson 
har gett en kunskap om kalkylarbete och de verktyg som används vid kalkylering men även tankar 
kring CoClass. 
 
Systematikansvarig - Då Svensk Byggtjänst är en av grundarna av CoClass, var det viktigt att få med 
deras tankar och ambitioner med klassifikationssystemet. Intervjun med Klas Eckerberg gav en god 
teoretisk bakgrund. Detta har lett till en adekvat tolkning av klassifikationssystemet i arbetet med 
kalkylstrukturer. 
 
Operationell ansvarig för CoClass hos Trafikverket - Trafikverket är en stor offentlig 
förvaltningsmyndighet som har många anläggningar som behöver förnyas och skötas. De är även en 
av initiativtagarna till projektet CoClass. Intervjun med Mikael Törnkvist, operativt ansvarig för 
CoClass på Trafikverket, gav en mer verklighetsförankrad bild utifrån förvaltningsperspektivet. 
Törnkvists synpunkter var värdefulla för att förstå problematiken med att tillämpa CoClass rent 
praktisk i organisationens arbetssätt.  

2.3 Komparativ studie 
För redogörelse och analys av skillnader har en komparativ studie använts som en jämförande metod. 
Insamlat material i form av en fallstudie, intervjuer och litteraturstudier har använts för att jämföra de 
olika klassifikationssystemen. 
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2.4 Fallstudie 
En fallstudie har utförts för att studera specifika fall vid strukturuppbyggnad av CoClass och ge 
djupgående kunskaper om systemet. Målet har varit att utreda hur byggdelstabeller som Funktionella 
system, Konstruktiva system och Komponenter kan användas samt redovisas. Utförda tester har visat 
hur de kan samverkas och tolkas vid kalkylarbete. 
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3. Nulägesbeskrivning 
Detta avsnitt innehåller en beskrivning av ÅF som företag samt hur deras ekonomiverksamhet ser ut. 
Avsikten med detta avsnitt är att bilda en förståelse för företagets bakgrund men även hur 
examensarbetet kan tillämpas hos företaget. 

3.1 ÅF 
 
År 1895 bildades Sveriges första industriförening, Ångpanneföreningen som hade till uppgift att 
utföra säkerhetsbesiktningar av ångpannor. Idag är ÅF ett av de ledande konsultföretagen med en djup 
industriell förankring. Verksamheten är uppdelad i fyra divisioner. Dessa är Industry, Infrastructure, 
Energy och Digital solutions. Konsulttjänster erbjuds inom framför allt tre sektorer. Dessa är energi, 
industri, infrastruktur (ÅF, 2018).  
 

 
Figur 1 - Bolagsstyrning. Bilden är tagen från ÅF.  
 
Företaget har kontor i mer än 30 länder och ca 10 000 anställda. ÅF utförde projekt i mer än 100 
länder under år 2016. Basen finns i Europa men verksamheten och kunder finns i hela världen. 
 
År 2012 förvärvades teknikkonsultföretaget Bygganalys AB som var en stor aktör på byggekonomi 
marknaden samt bygg- och projektledning. Idag tillhör Bygganalys AB ett marknadsområde inom ÅF 
Infrastructure.  
 
Byggekonomisektionen ingår i projektledningsavdelningen som i sin tur ingår i infrastruktursektorn. 
Sektionen erbjuder tjänster för kostnadsstyrning, kostnadsbedömning, kalkyl och kontrollkalkyler från 
idé till efterkontroll för både bygg och anläggning. Infrastruktursektorn står för ungefär 30 % av ÅF:s 
totala omsättning per år. De utför ca 450 uppdrag årligen med ett investeringsvärde på mer än 100 
miljarder SEK (ÅF, 2018).  

3.2 Organisation och arbetssätt 
Tjänster som erbjuds för kostnadsstyrning kan appliceras i tidiga skeden, detaljprojektering, utförande 
och förvaltning. ÅF använder skeden enligt Svensk Byggtjänst och Bygghandlingar 90. Detaljskede 
tolkas både som systemhandlingsskede och bygghandlingsskede. Företaget har ett verksamhetssystem 
som är certifierade mot standarderna ISO 9001 för kvalitet, ISO 14001 för miljö och OHSAS 18001 
för arbetsmiljö. Alla uppdrag kvalitetssäkras och utförs med integrerade arbetssätt för detaljskeden. 
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Bland kunder finns både offentliga beställare som Trafikverket och privata byggentreprenörer som 
NCC (ÅF – Genomförandebeskrivning, 2018). 
 
Projektets status avgör vilka rutiner, beskrivningar, mallar, verktyg och checklistor som används. Det 
förs ständiga dialoger med beställare för att ta med alla förändringar och avvikelser. Detta kallas för 
Kalkyl från start till mål och bidrar till att önskemål uppnås samt leder till en ständig förbättring av 
verksamhetsprocessen (ÅF – Genomförandebeskrivning, 2018). 
 
Samtliga uppdrag får en ansvarig bygg- eller anläggningsekonom och en kvalitetssäkrare med 
mångårig erfarenhet av kalkylering. På detta sätt säkerställs kvaliteten på kalkylens form och innehåll 
men även att byggekonomen får den erfarenheten som seniora kollegor besitter. Vid tilldelade 
uppdrag brukar alla handlingar först granskas och analyseras för att sedan starta kalkylarbetet 
(ÅF – Genomförandebeskrivning, 2018). 
 
Kalkyler i detaljskeden byggs upp av byggdelar, produktionsresultat och resurser. Beroende på 
projektets stadie bestäms de systemval som ska användas i respektive skede 
(ÅF – Genomförandebeskrivning, 2018).  
 

 
Figur 2 - Systemval för respektive skede. Bild tagen från ÅF Genomförandebeskrivning. 
 
Erfarenheter och kunskaper från diverse projekt sparas i kalkylsystemet och i databasen. ÅF arbetar 
kontinuerligt med att uppdatera kalkylregister Grunda som är strukturerad enligt BSAB 96, vilket 
bidrar till att kalkyler kan ordnas och göras mer effektivt. Det gör att kostnadsanalyser som erbjuds till 
kunder är uppdaterade och speglar nuvarande marknadsläge. Registret är kopplat till kalkylverktyg 
CalcFrame (CF) och MAP Kalkyl (MAP) som används vid kalkylskapande till diverse projekt (ÅF – 
Genomförandebeskrivning, 2018). 
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4. Teoretisk referensram 
Följande avsnitt sammanställer all litteraturstudie som är kopplade till frågeställningarna. I detta 
avsnitt beskrivs teorin bakom systemen och historik som ger läsaren en god grundkunskap.  

4.1 Litteraturstudier 
För att genomföra examensarbetet och skapa god förståelse kring ämnet har relevant litteratur 
studerats. Litteratur valdes utifrån de ämnesområden som behandlades i studien. Vald litteratur 
baserades på titlar som berörde klassifikationssystemen BSAB 83, BSAB 96 och CoClass. 
 
Kunskapen om ämnet CoClass var i stort sett obefintlig, vilket ledde till att ett stort jobb krävdes för 
att nå en tillräckligt god grund att bygga vidare på. Faktainsamlingen från Svensk Byggtjänst gav en 
stabil start för kommande studier inom området, då relevant fakta kunde på ett mer effektivt sätt sållas 
bort. Det har gjorts omfattande litteraturstudier angående CoClass, där Svensk Byggtjänst webbsida 
varit till stor hjälp. Hemsidan var en god faktadatabas med information som beskrev systemet och 
syftet med det. Den innehöll även ett antal studier gjorda angående CoClass, vilket gav en fördjupad 
insyn inom ämnet. 
 
Olika tryckta böcker som har behandlat klassifikationssystemen och byggprocessen var av stor vikt 
för arbetet. Däribland boken BSAB 96 - System och tillämpningar av Svensk Byggtjänst, som byggde 
upp det teoretiska ramverket för BSAB-systemen. Sedan användes Byggprocessen av Uno 
Nordstrand, som en annan central faktakälla.  
 
Eftersom klassifikationssystemet är nytt, finns endast två andra examensarbeten av intresse. Dessa två 
är Objektklassifikation med hjälp av CoClass av Nora Poormortezavy samt Niklas Appring och 
Analys och tillämpning av CoClass av Olle Carlsson. 
 
Litteraturstudier som gjordes gällde följande ämnen: 
 
Byggekonomi 
 
BSAB 83 
 
BSAB 96 
 
CoClass 
 
Byggprocessen 
 
Kalkylering 
 
MAP Kalkyl 

4.1.1 Klassifikation 
En klassifikation är något som handlar om att gruppera eller att samla och sortera objekt beroende på 
någon eller några egenskaper. Inom byggsektorn är klassificering av funktions- och konstruktiva 
egenskaper av vikt (Svensk Byggtjänst 2018).  
Då byggnadsverk är komplexa med en mängd beståndsdelar kräver detta en god samordning och att 
det går att skilja mellan dessa effektivt och lättöverskådligt.  
 
De klassifikationssystemen som används allra mest frekvent är de båda BSAB-systemen, BSAB 83 
samt BSAB 96. Det sistnämnda systemet används i större utsträckning, då det innefattar mer än endast 
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produktionen vilket BSAB 83 syftar till. Vidare finns det även egna klassifikationssystem som företag 
har arbetat fram själva (Eckerberg, 2018). 
 
I grund och botten är det inget problem med att ha olika system på olika företag, problemet uppstår 
först när dessa kommer i kontakt med varandra, där det kan uppstå svårigheter (Eckerberg, 2018). 

4.1.2 BSAB 83 
I samband med att AMA 83 togs fram, startades revidering av BSAB 1972. Det gjordes nya 
indelningar efter byggherrars och byggentreprenörers önskemål. BSAB 83 fick en funktions- och 
skedesorientering, vilket gjorde att tabellerna kunde användas för strukturering av information genom 
hela byggprocessen (BSAB 96 System och tillämpningar, Svensk Byggtjänst).  
 
Detta system är identiskt med SBEF BD-systemet och anses vara det äldsta som fortfarande används 
inom produktionen. En av anledningar är att det skulle kosta alltför mycket för att ändra sina 
kontoplan samt kalkylregister. Grundidén till systemet är att det skall vara lättanvändbart. Detta ses då 
tabellerna rangordnar sig från 1 till 99 och är strukturerade enligt principen att de skall vara i den 
ordning det skall byggas. Med andra ord från Grunden till taket (Slutrapport Fokus I - BIM med 
BSAB, 2013). 
 

 
Figur 3 - Byggentreprenörernas byggdelstabell. Bild tagen från Slutrapport Fokus I - BIM med BSAB, 2013.  
 
I BSAB 83-systemet används främst produktionsresultaten. Utifrån detta hänvisas det sedan vidare till 
en vald byggdel. Ett exempel på detta är en stomvägg av betong som skall byggas. I BSAB 83 kodas 
denna vägg enligt E3.32 Väggar av betong, sedan hänvisas det till en vald byggdel, i detta fall 33.1 
Stomväggar.  
 
BSAB 83 är ett väl inarbetat system som fortfarande används i stort utsträckning idag, främst av 
entreprenörer som har lång erfarenhet inom sitt område. Detta på grund av att systemet uppfyller deras 
syfte och behöver inte vara på en hög detaljeringsnivå (Ericsson, 2018). 
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4.1.3 BSAB 96 
Detta system innehåller tabeller som i sin tur innehåller koder och begrepp som används för olika 
avsikter. Exempelvis används tabellerna för Verksamhet och Utrymmen i program- och 
förvaltningsskedet, medan under projekteringen och även under produktionen användes tabellerna 
Byggdelar, Byggdelstyper samt Produktionsresultat.  
Vidare under byggandet används tabellen Resurser, när inköp av material skall göras. Exempel på 
dessa kan vara installationsvaror eller andra byggvaror. När entreprenaden är färdigställd och 
förvaltningsfasen är inledd, kan förvaltaren dra nytta av Förvaltningsresultat-tabellen 
(Byggprocessen, Uno Nordstrand). 
 
Tabellerna är skapta på ett sådant sätt att de skall samverka med varandra.  När tabeller används 
tillsammans bildas en sammanhängande kedja vilket gör det möjligt att beskriva exempelvis en 
byggdel mer sanningsenligt (Byggprocessen, Uno Nordstrand).  
 
Om byggdelstabellen används med produktionsresultatet har ett objekt bestämts att byggas med 
specifika egenskaper. Byggdelstabellerna visar vad som skall byggas medan produktionsresultatet är 
ett resultat på en aktivitet på byggarbetsplatsen, ihop bildar de en färdig byggdel (BSAB 96 System 
och tillämpningar, Svensk Byggtjänst). 
 
  

 
Figur 4 - Exempel på resurser - aktiviteter - produktionsresultat - byggdel. Bild tagen från BSAB 96 System och 
tillämpningar, Svensk Byggtjänst. 

4.1.4 CoClass 

4.1.4.1 Vad är CoClass? 
Klassifikationssystemet CoClass är ett sätt att klassa allt inom byggd miljö. Innehållet inom systemet 
är tabeller för byggnadsverkskomplex, byggnadsverk, utrymmen, byggdelar ner på tre nivåer. Dessa 
nivåer är funktionella system, konstruktiva system samt komponenter. För att dessa tabeller skall 
innehålla tillräckligt mycket information har det valts att behålla produktionsresultaten från det gamla 
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systemet BSAB 96. Det finns även tilläggstabeller som behandlar objektens egenskaper av olika typer 
(Svensk Byggtjänst, 2018). 

4.1.4.2 CoClass historia 
Grunden bakom CoClass, eller BSAB 2.0 som den tidigare var kallad, var att Trafikverket behövde 
hjälp med projekteringen av Förbifart Stockholm. Det saknades ingående byggdelar inom BSAB 96. 
Exempelvis menade Trafikverket att det inte fanns någon byggdel som påvisade Väg med beläggning, 
bärlager eller belysning (Eckerberg, 2018) 
 
Trafikverket tog kontakt med Klas Eckerberg från Byggtjänst och efterfrågade huruvida det var 
möjligt att ta fram nya koder och anpassa dem efter Trafikverkets behov. Efter något års arbetande 
med att ta fram nya koder, presenterades resultatet för Byggtjänst. Byggtjänst menade att det inte gick 
att utföra tillägg till BSAB 96, grundat på en rapport gjord tidigare av Jan Olof Edgar. Rapporten 
visade att nuvarande system hade brister, inte minst att BSAB 96 inte var tänkt som ett digitalt 
verktyg. Vidare saknas det även stöd för hantering av byggda objekt vilket resulterade i att behovet av 
ett nytt system var än större (Eckerberg, 2018) 
 
Att den tidigare obetydliga problematiken med BSAB 96 nu satts under nytt ljus blev startskottet för 
projektet BSAB 2.0. Målet var att utveckla ett system som innefattar hela byggsektorns skeden, från 
idé till avveckling. För att kunna utveckla ett så pass strukturerat och omfattande system krävs hjälp 
från dem som sedan skall nyttja systemet i arbetslivet (Eckerberg, 2018) 
  
Arbetet med att utveckla ett nytt klassifikationssystem börjades med att undersöka runt om i Europa 
efter hur det gjordes utomlands. Trafikverket behövde inte leta länge eller långt innan Danmarks 
Cuneco-system hittades. Detta system byggde på IEC/ISO-standarden 81346-2, vilket var primärt 
framtaget för elindustrin. Danskarna ansåg att detta var ett system som skulle kunna utökas och 
användas även till byggobjekt. En ansökan gjordes till IEC/ISO angående detta som godkändes. Efter 
att ha låtit sig inspireras av Cuneco, valde Byggtjänst och dess delägare, Trafikverket, BIM-Alliance, 
Smart Built environment m.m., att använda samma struktur och standard till sitt nya 
klassifikationssystem (Eckerberg, 2018) 
 
I en stor grupp om 150 personer, lades grunden till det som idag kallas för CoClass. Den stora 
organisationen hade flera mindre grupper inom exempelvis hus, anläggning, mark, berg, tunnel, 
installation, VVS. De som var inblandade i framtagningen av systemet var alla djupt engagerade inom 
sina fält och bidrog med spetskompetenser inom sina områden. Branschen skapade tillsammans ett 
nytt klassifikationssystem (Eckerberg, 2018), (Svensk Byggtjänst, 2018). 

4.1.4.3 Uppbyggnad av CoClass 
Vid uppbyggnaden av CoClass har det tagits fram följande principer: 
 
Tydlig indelningsgrund, enligt ISO 12006–2, där alla fysiska objekt har en beskrivning av funktion, 
form eller läge i samverkan med varandra eller var för sig. 
 
Entydiga klasser, där beteckningen inte spelar roll utan det är koden eller bestämning av en klass som 
är avgörande för indelningen. 
 
Få men stabila klasser, där objekt ska behålla sina klasser över hela livscykeln. En vald funktionell 
objektsklass påverkas inte av konstruktionen eller egenskaperna på materialet. 
 
Lättanvänt, där olika beteckningar på objekt som används i olika verksamheter ska kunna hittas med 
hjälp av synonymer på det som söks och ska vara läsbar av både människa samt maskin. 
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Flexibelt, det finns tre separata byggdelstabeller, funktionella system, konstruktiva system, 
komponenter, som karakteriserar byggdelar i fria strukturer. Det gör att det går att bygga sina egna 
tabellstrukturer oavsett vem användaren är. 
 
Internationellt gångbart, det är internationella standarder som ligger till grund för CoClass, vilket gör 
att systemet kan samverka och användas utanför Sveriges gränser.  
(CoClass – Nya generationen BSAB Klassifikation och tillämpning, Svensk Byggtjänst).  
 
Vid framtagning av CoClass har ISO 12006–2 och IEC 81346–2 standarder använts. ISO 12006–2 
talar om hur data av olika typer ska behandlas och den lagrade informationen är densamma genom 
hela byggprocessen. Byggdelar indelas i olika grupper och bildar system som innehåller 
utrymmeskapande konstruktioner exempelvis väggar och bjälklag. Byggnadsverk som hus och broar 
består av byggdelar och tillsammans bildar de ett byggnadsverkskomplex. Ett exempel på ett 
byggnadsverkskomplex är ett småhusområde. Produktionsresultat innehåller material samt 
produktionsprocess och redogör för hur byggdelar ska konstrueras 
(CoClass – Nya generationen BSAB Klassifikation och tillämpning, Svensk Byggtjänst, 2016). 
 
IEC 81346–2 behandlar hur referensbeteckningar och strukturer ska utformas oberoende av 
verksamhetstyper. Standarden behandlar klassifikation av komponenter och utrymmen 
(CoClass – Nya generationen BSAB Klassifikation och tillämpning, Svensk Byggtjänst, 2016). 
 
Användningen av CoClass syftar till att hantera information om objekt från kravställande och 
idéstadiet, genom projekteringsfasen och kalkyleringsstadiet vidare till produktion och slutligen drift 
samt underhåll. Under alla faser skall informationen som skrevs in i första stadiet även vara med när 
fel skall åtgärdas som uppstått tio år efter att entreprenaden har upprättats. Det skall inte vara möjligt 
att förlora vital information genom dålig strukturering och informationshantering. (Eckerberg, 2018) 
 
Kodningen skall ge underlag för att kunna skapa referensbeteckningar. Referensbeteckning syftar till 
något som identifierar ett objekt beroende på produktens funktion, vilken typ det är, vart i byggnaden 
den befinner sig m.m. (Svensk Byggtjänst, 2018) 
 
För att underlätta för både producenter och konsumenter skall det även vara till fördel att kunna 
mappa artiklar och varor till färdiga CoClass komponenter med egenskaper. Konsumenterna finner 
det de söker med större precision och får ett större utbud om de söker på en CoClass-kod samt anger 
en eller flera egenskaper. Istället för att behöva använda dagens databaser såsom BK04, FINFO, m.m. 
som använder egna koder. I och med att alla leverantörer skulle kunna nyttja ett och samma språk, 
skulle branschen kunna effektivisera sin kommunikation genom en tydligare dialog. (Eckerberg, 
2018) 

4.1.4.4 Ingående tabeller över objekt i CoClass 
Byggnadsverkskomplex: utgörs av flera angränsande byggnadsverk som skapar en verksamhet eller en 
funktion. 
 
Byggnadsverk: En oberoende enhet i en byggd miljö. Den karakteriseras av att tillgodose åtminstone 
en brukaraktivitet eller en funktion. Inom byggnadsverk har det valts att dela upp byggnad från 
anläggning. Definitionen för en byggnad är byggnadsverk med tak. Anläggning är således det som 
inte är byggnad.  
 
Utrymme: Denna tabell används för att skapa platser för aktiviteter. Dessa utrymmen förverkligas 
genom att använda byggdelar.  
 
En byggdel byggs upp av följande system: 
- Funktionella system: Målet med denna tabell är att kravställa och utforma inför projektstart men 
även för att följa upp inom förvaltningsfasen. Anges i programhandlingarna. 
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– Konstruktiva system: Syftet med konstruktiva systemets tabell är att mer detaljerade krav på 
byggnaden kan ställas, dels gestaltning samt dimensionering men även val av komponenter. 
Anges i systemhandlingarna. 
 
– Komponenter: Komponenter är ett eller flera objekt som tillsammans skapar det som bestämts i det 
konstruktiva systemet. En komponent kan bestå av andra sammansatta komponenter. Anges i 
systemhandlingarna samt bygghandlingar. 
 
– Produktionsresultat: En aktivitet i samband med en resurs resulterar i ett produktionsresultat. För att 
skapa en byggdel krävs minst ett produktionsresultat. Anges i bygghandlingar. 
 
– Egenskaper: Redogör ett objekt av olika typer. Används för kravställning samt i tekniska 
beskrivningar. 
 
– Förvaltningsaktiviteter: För att bevara funktionen hos valda objekt används denna tabell. Innehåller 
beskrivningar på förvaltningsåtgärder. 
(CoClass – Nya generationen BSAB Klassifikation och tillämpning, Svensk Byggtjänst, 2016). 

4.1.4.5 CoClass och AMA 
Svensk Byggtjänst har valt att behålla AMA i CoClass som det är idag. Det finns dock planer att 
utveckla en AMA-funktion. Denna kommer att innehålla funktionsbeskrivningar som är strukturerade 
att följa CoClass. Där framgår krav, råd och anvisningar inom hus och anläggning (AMA-konvent 
Nordbygg, Svensk Byggtjänst, 2018). 

4.1.4.6 SWOT-analys 
 

Styrkor Svagheter 

Internationell standard som ligger i botten. CoClass är inte helt färdigställt till fullo. 

Framtagen av branschen och gjord för 
branschen.  

Befintliga arbetssätt är inarbetade vilket leder till 
svårigheter att komma ur gamla vanor.  

Blanda det bästa från tidigare system med 
kompletteringar som har behövts. 

Första steget är svårt att ta.  
– Hur börjar arbetet med CoClass? 

Möjligheter Hot 

Möjligheten att användas utanför byggsektorn. Redan inbyggda system som används idag. 
Mycket tid, resurser och pengar har investerats i 
gamla system. 

Kan bli ett gemensamt klassifikationssystem i 
hela norden samt ev. Baltikum. 

Människors ovilja att lära sig nya saker när 
denne är bekväm med ett visst system. 

Figur 5 - SWOT-analys om CoClass. 

4.1.5 Kalkylarbete 
Inom alla projekt görs kalkyler av olika slag för att beräkna kostnader och tider. Dessa görs av både 
byggherrarna som entreprenörerna. Eftersom det ligger i bägges intresse att gå med vinst, är det av 
absolut vikt att göra ett gediget arbete inom kalkylerna (BSAB 96, System och tillämpningar, Svensk 
Byggtjänst).  
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Ett axplock på kalkyler som byggherrar är intresserade av är främst produktionskostnader men även 
årskostnader samt årliga intäkter. Kalkyler av intresse för entreprenörer kan vara budgetkalkyler, 
anbudskalkyler och produktionskalkyler (BSAB 96, System och tillämpningar, Svensk Byggtjänst).  
  
Genom att klassificera och upprätthålla en enhetsenlig kodstruktur redan från början av projektet ges 
möjligheten till att kalkylerna skall kunna följas upp och revideras under entreprenadtiden. 
Klassifikationssystemens tabeller möjliggör jämförelser mellan olika projekt (BSAB 96, System och 
tillämpningar, Svensk Byggtjänst).  
 
Målet med kalkylerna är att ge trovärdiga uppgifter om projektets status och hur den budgeterade 
kostnaden har förändrats under projektets gång, samt hur projektkostnaden ser ut gentemot det 
budgeterade. De skall kunna användas i förhållande till byggherrens krav och önskemål samt dennes 
ekonomiska muskler. Slutligen skall kalkylen innefatta en kostnadsram, en övre gräns för hur mycket 
projektet får kosta (BSAB 96, System och tillämpningar, Svensk Byggtjänst).  

4.1.6 MAP 
MAP Applications erbjuder helhetskoncept för kostnadsstyrning och anbudshantering i ett 
byggprojekt. Det består av olika program för kalkyl, kostnadsstyrning, tidsplanering och inköp.  
MAP Kalkyl används för kostnadsberäkning och strukturhantering för projekt. Applikationen 
innehåller aktivitets- och resursregister för att bygga upp en egen netto- och omkostnadskalkyl. För att 
kunna anpassa kalkylen till ett eget projekt, går det även att manuellt ändra tids- och 
prissättningsposter. Kalkylprogrammet erbjuder också resurssammanställning, kalkylsammanställning 
och à-prishantering (UNIT4 MAP Applications, 2018). 
 
I resurssammanställningen kontrolleras vilka resurser som har använts och en prisstatus tas fram ur 
kalkylen. Resurser har bland annat priser på material, maskiner och underentreprenörer (UE) 
(UNIT4 MAP Applications, 2018). 
Kalkylsammanställning är en slutsida som går att analysera och göra eventuella justeringar för risk 
samt vinst. Den används bland annat för rimlighetsbedömning av kalkylresultat 
(UNIT4 MAP Applications, 2018). 
 
À-prishantering är en prissatt mängdförteckning som gör det möjligt att anpassa aktiviteternas à-priser 
i nettokalkyl. Det är en fördelning av indirekta kostnader. 
(UNIT4 MAP Applications, 2018). 
 
För att utforma en kalkyl går det att använda färdiga byggdelar med sammansatta aktiviteter som 
består av resurser, men det går även att bygga en egen byggdel med egna anpassade aktiviteter.  

 
Figur 6 - Illustration tagen från MAP Applications egna instruktionsbok. 
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4.2 Utbildning 

4.2.1 Kurs om CoClass 
Svensk byggtjänst arrangerade en heldagskurs om CoClass. Systematikansvarig, Klas Eckerberg, höll 
i kursen och gav en god inblick i hur CoClass ser ut, dess syfte, samt hur det skall kunna 
implementeras inom byggsektorn. Kursen gav en större inblick i hur omfattande 
klassifikationssystemet är och hur byggsektorn kan dra nytta av det. 
 
På plats fanns en rad representanter från diverse företag, såväl entreprenörer som byggherrar, som 
hade frågor och funderingar angående hur systemet skulle effektivisera deras nuvarande arbete.   

4.2.2 AMA-konvent med CoClass 
Det anordnades ett AMA-konvent på Nordbyggmässan i Älvsjö, i april 2018. Föreläsare där var Jan-
Olof Edgar, AMA-chef, samt Klas Eckerberg. Innehållet handlade om hur framtidens AMA och 
CoClass hänger ihop samt en vision om hur CoClass kan se ut i framtiden. 

4.2.3 MAP 
För att kunna skapa en egen kalkyl, var det väsentligt att utbildas i programvaran som används på ÅF. 
En introduktion till programvaran MAP Kalkyl gjordes tillsammans med handledaren Daniel 
Ericsson, vilket möjliggjorde att studien kunde genomföras. 

4.2.4 Kurser från skolundervisning 
Kurser av relevans som lästes i samband med högskoleutbildningen och som bidrog till en grund att 
bygga vidare på var följande:  
 
AF1722 - Byggprocessen. 
Kursen behandlar hur byggprocessen ser ut, starten av ett byggprojekt, projektering samt 
upphandling (Byggprocessen, Uno Nordstrand). 
 
HS1015 - Byggstyrning.  
Kursen gav kunskaper om byggentreprenörers produktionsplanering.  
 
AF1740 - Ekonomi, kalkylering och organisation. 
Kursen bidrog med kunskap inom den ekonomiska världen. Vad är en budget? Vad är en kalkyl? 
Varför behövs dessa?  
 
HS1019 - Planering av ett byggprojekt. 
Kursen behandlar tillvägagångssättet för att ta fram mängder utifrån ritningar, hur en anbudskalkyl, 
en betalplan samt en tidsplanering kan utformas. Introducerar användningen av klassifikationssystem 
i praktiken via Plan- och Bidcon.  

4.3 Intervjuer 
Utöver tryckta och nätkällor, har intervjuer med olika personer genomförts för att få en djupare 
inblick i ämnet. Intervjuer har baserats på frågor om klassifikationssystem och hur CoClass kan 
förändra byggbranschen.  
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5. Genomförande 
I följande kapitel beskrivs hur datasammanställning har genomförts på ett systematiskt vis. 
 
Inledningsvis har stort fokus lagts på att fördjupa sig inom klassifikationssystem som används i 
byggbranschen. Sedan har ämnet CoClass studerats primärt.  
 
Informationsinsamlingen har skett via böcker, rapporter, artiklar, tidigare utförda examensarbeten och 
kurser om de olika typerna av klassifikationssystem som finns att tillgå.  

5.1 Komparativ studie 
För att jämföra klassifikationssystemen har en komparativ studie valts att göras. En kalkyl har skapats 
för att lyfta fram skillnaderna mellan dem. För att projektet ska vara så verklighetsbaserat som möjligt 
har ett flertal byggdelar valts med bestämda mängder samt kostnader. Detta projekt har legat till 
grunden för jämförelsen, samtliga tre systemen har använt sig av samma parametrar. Utifrån detta har 
kalkylen strukturerats enligt systemen BSAB 83, BSAB 96 samt CoClass. Målet är att se hur 
innehållet i kostnadsposterna varierar samt hur strukturerna ser ut, trots att indata har varit densamma 
i alla tre.   
 
Strukturerna och data som kalkylprogrammet har bidragit med ska analyseras och jämföras med 
varandra för att påvisa skillnaderna. 

5.2 Fallstudie 
ÅF har strukturerat sina kalkyler enligt de traditionella systemen BSAB 83, BSAB 96 och Bygganalys 
BD. I och med att CoClass är nytt på marknaden finns inte en CoClass struktur att tillgå som 
programtillägg i de traditionella kalkylprogrammen som MAP och Calcframe. För att åstadkomma ett 
så godtagbart resultat som möjligt, gjordes egna tolkningar av strukturhanteringen tillsammans med 
handledaren som har tidigare erfarenheter av kalkylstrukturer. Kalkylen har utformats på ett sådant 
sätt att den skall försöka spegla det CoClass har som syfte, samtidigt som det skall fungera som ett 
praktiskt sätt att göra kalkyler med.  

5.3 Intervjuer 
För att göra intervjuerna så pass givande som möjligt valdes intervjuobjekt ut med omtanke. Fokus 
låg på att få intervjuerna kvalitativa mer än kvantitativa. De som blivit intervjuade har på ett eller 
annat sätt varit involverade inom CoClass. 
 
Intervjuerna gjordes med systematikansvarig för CoClass på Svensk Byggtjänst och operationell 
ansvarig på Trafikverket. 
 
Intervjuerna strukturerades enligt följande steg: 
 
 

1. Innan mötet gjordes litteraturstudier för att kunna ställa frågor av relevans. Detta bidrog till en 
god förståelse angående ämnet vilket var nödvändigt för att kunna föra en givande diskussion.  

 
2. Förberedda frågor samt följdfrågor, vilka ansågs vara viktiga till att få en levande och givande 

dialog. Stor vikt lades på att presentera det som undrades på ett sätt där mottagaren kunde ge 
ett träffsäkert svar av beskrivande karaktär. För att uppnå detta förpassades ja och nej-frågor.  
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3. De intervjuerna som hölls var alla av fysisk karaktär, det vill säga inga intervjuer gjordes via 
mejl, telefon eller dylikt. 
 

4. Intervjuerna spelades in, efter godkännande från intervjuobjekten, av den anledningen att ifall 
något skulle missas att antecknas skall informationen inte bli förlorad. Trots detta antecknades 
det även direkt på papper för att kunna sammanställas i efterhand.  

 
Frågorna som ställdes under intervjuernas gång, samt antecknade svar finns att tillgå som bilagor 
längst ner i rapporten.  
 

5.4 Problematik vid arbetet 
Under arbetets gång har ett antal problem dykt upp längs vägen. Dessa har lösts efter bästa förmåga 
efter diskussioner med både handledare och Svensk Byggtjänst.  
 
Ett problem som stöttes på tidigt i arbetet var att det inte fanns några tidigare gjorda kalkyler att tillgå. 
Detta innebar att en del tolkningar fick göras och egna slutsatser var tvungna att dras för att uppnå ett 
resultat och skapa en kalkyl med rätt kodning.  
Ett annat problem som upptäcktes i samband med intervjun med Klas Eckerberg från Svensk 
Byggtjänst var att webbtjänsten för CoClass inte var uppdaterad. Versionen som finns upplagd på 
webben var en tidigare version. I den reviderade versionen hade det tillkommit en rad tabeller och 
förändringar vilket innebar att vissa koder och strängar var annorlunda. Detta bidrog till att en del 
korrigeringar var tvungna att göras i kalkylen för att följa de uppdateringarna och koda byggdelarna 
korrekt. 
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6. Resultat 
Följande kapitel avser att presentera resultat som framkommit i de studier som har använts. 

6.1 Komparativ studie 
För att skapa en kalkyl till att börja med, krävs det att det finns något att kalkylera på. Därför har tolv 
byggdelar tagits fram. Dessa är några bland många byggdelar som kan ingå i ett husprojekt.  
 
Byggdelarna som har utgjort kalkylen är följande: 
 
Betongbjälklag på mark 
Schaktning 
Plintar 
Kantbalkar 
Ytterväggar 
Innerväggar 
Källarväggar 
Pelare 
Bottenbjälklag över källare 
Mellanbjälklag 
Vindsbjälklag 
Yttertak 
 
Genom att räkna på de tolv byggdelarna med bestämda mängder och kostnader har kalkylen tagits 
fram och presenteras enligt figurerna nedan. Samtliga tre system har tilldelats identiska indata i form 
av mängd (m2, m3, st, lpm) och tidsåtgång (m2/h, m3/h, lpm/h) för att se om utfallet blir olika beroende 
på val av system.  
 
Resultaten under rubrik 6.1.1 har erhållits i den komparativa studien vid jämförelse av de tre 
klassifikationssystemen i kalkylprogramvaran MAP. Tabellerna som följer visar kostnadsposterna i de 
olika systemen, med varierande detaljeringsgrad.  

6.1.1 Redovisning av kostnader 
Figurerna är strukturerade och visas i tur och ordning, där första figuren är BSAB 83, andra figuren är 
BSAB 96 och tredje figuren är CoClass. 
 
De tre inledande figurerna nedan, figur 7–9, visar huvudrubrikerna, hur dess kodning ser ut samt 
totalsumman. Redan på de översta rubrikerna syns skillnaderna i hur systemen har valt att strukturera 
sina byggdelar. Trots att de tre systemen har fått samma indata och värden på samtliga byggdelar 
finns en rad skillnader. Exempelvis skiljs antalet rubriker på den översta nivån. BSAB 83-systemet 
har tre, medan både BSAB 96 och CoClass har fyra. Noterbart är att rubriken Stomme inte finns 
tillgänglig i CoClass, men den rubriken finns i de båda BSAB-systemen. CoClass har med andra ord 
inte valt att specificera stommen på denna nivå utan behandlar dessa inom rubrikerna Väggsystem 
och/eller i Bjälklagssystemet. 
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Figur 7 - Huvudrubriker i BSAB 83. 
 

 
Figur 8 - Huvudrubriker i BSAB 96. 
 

 
Figur 9 - Huvudrubriker i CoClass. 
 
 
Figurer 10–12, visar både huvud och underrubriker som är strukturerade enligt de valda 
klassifikationssystemen. Nedan kan vi se hur pass detaljerade systemen är.  
 
BSAB 83:s kodning består endast av siffror, medan BSAB 96 samt CoClass har bokstäver i 
kombination med siffror. BSAB 96 har valt att urskilja mellan vilka väggar som är stomväggar och 
inte.  
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Figur 10 - Huvud- och underrubrik i BSAB 83. 
 
 

 
Figur 11 - Huvud- och underrubrik i BSAB 96 
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Figur 12 - De rubrikerna som presenteras på bilden, hör till de Funktionella systemen i CoClass. 
 
Utifrån figurerna 10–12, kan bjälklag tas som ett exempel för att konstatera skillnader i hur innehållet 
av kostnadsposter redovisas och är konstruerade. I kalkylstrukturen enligt BSAB 83 ligger den 
kostnadsposten under huvudrubriken Stomme och i figur 11 som är uppbyggd enligt BSAB 96, går det 
att utläsa att bjälklaget hittas under rubriken Bärverk i husstomme. I CoClass kalkylstruktur har 
bjälklag fått en egen huvudrubrik som heter Bjälklagssystem. 
 
Följande figurer 13–16 illustrerar uppbyggnaden av huvud- och underrubriker samt huvudaktiviteter. 
CoClass har flera nivåer som visas i figurerna 15 och 16. De gråa fälten representerar 
huvudaktiviteterna. 
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Figur 13 - Huvud- och underrubrik samt huvudaktivitet i BSAB 83. 
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Figur 14 - Huvud- och underrubrik samt huvudaktivitet i BSAB 96. 
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Figur 15 - Funktionella system och konstruktiva system. 
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Figur 16 - Funktionella system och konstruktiva system samt huvudaktiviteter i CoClass. 
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Nästa figurserie 17–19 illustrerar huvud- och underrubrik samt huvud- och underaktivitet. De röda 
fälten representerar underaktiviteterna. 
 

 
Figur 17 - Huvud- och underrubrik samt huvud- och underaktivitet i BSAB 83. 
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Figur 18 - Huvud- och underrubrik samt huvud- och underaktivitet i BSAB 96. 
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Figur 19 - Funktionella system, konstruktiva system med komponenter samt huvud- och underaktivitet i 
CoClass. 
 
Exempel: För att skapa byggdelen Kantbalk isolerad Siroc U-element H 400, krävs således ett 
funktionellt system. I detta fall Grundläggning A20, men även ett konstruktivt system Pelar-
balksystem BJ, samt ett flertal komponenter Cellplast RQA, Armering UMA och Betong II ULA. 
 
Det uppstod en del svårigheter på komponent-nivån när kalkylarbetet gjordes vilket bidrog till att 
vissa egna tolkningar fick göras. Mer om detta längre fram i rapporten under rubriken 7 Analys. 
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6.1.2 Kodmässiga skillnader 
För att påvisa skillnaderna rent kodmässigt mellan de tre systemen har några byggdelar valts ut för att 
förtydliga detta.                  
 
Byggdel BSAB 83 BSAB 96  CoClass 

Plint 24. 15.SC A20.AB30.ULC 

Kantbalk 27. 15.SJ A20.BJ 

Mellanbjälklag 34. 27.F/11 C20.AC10 

Yttertak 41. 41.A D10.AE30 
Figur 20 - Tabell över kodmässiga skillnader.  
 
Eftersom BSAB 83 ämnar sig till byggprocessen inom ett byggprojekt behöver kodningen av 
byggdelen inte vara lika detaljerad och omfattande som i de två kommande systemen. Detta bidrar till 
att en huvudtabell, 24. Grundkonstruktioner, är angiven och sedan används för att välja korrekt AMA-
kod för att utföra detta arbete.  
 
BSAB 96 har valt att specificera sin byggdel än mer. Utifrån de två första siffrorna kan vi utläsa att 
det handlar om en Grundkonstruktion, tabell nummer 15. De två nästkommande bokstäverna 
bestämmer att det är just en Grundplint 15.SJ, i detta fall.  
 
CoClass har valt att vara tydligare med specificeringen av byggdelarna. I CoClass-koden går det att 
utläsa Grundläggning A20, Plintgrundläggning AB30, och sedan en komponent i detta fall 
Markfundament ULC. 
 

6.1.3 CoClass-kodning och struktur 
 
 

 
Figur 21 - CoClass koder. 
I det rödmarkerade området i figuren visas hur CoClass koder har tillämpats i kalkylprogrammet 
MAP. Den första rutan med texten A20 som hämtas in från tabellen för de Funktionella systemen. Den 
andra rutan med texten BJ som i sin tur hämtas in från tabellen för de Konstruktiva systemen. I den 
tredje rutan står en sammansatt kod A20.BJ som kan användas när det behövs gruppera och söka efter 
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de aktiviteter som efterfrågas i en kalkyl. Tabellerna är skapade och indelade med de tillhörande 
systemen, vilket gör att Konstruktiva system inte kan väljas i tabellen för de Funktionella system och 
vice versa. Detta för att hierarkin har förutbestämts till att Funktionella system kommer framför de 
Konstruktiva systemen som i sin tur kommer före Komponenter.  

6.2 Fallstudie 
Det som skiljer CoClass från de andra systemen, rent tekniskt, är hur detaljerat det går att välja att 
strukturera sin kalkyl. Det går att arbeta på en djupare detaljeringsnivå. Exempelvis går det att sortera 
sin kalkyl på så sätt att enbart totalsumman för all beklädnad syns. Denna funktion är i dagens system 
obefintlig då det inte går att sortera kostnader på det sättet för att dem är kodade enligt färdiga recept 
och inte som individuella poster. För att testa detta har en alternativ kalkyl gjorts. Denna skiljer sig 
från den som har använts i den komparativa studien. Samma indata har använts, med den skillnaden 
att recepten medvetet har delats upp och produktionsresultaten har lagts under ytterligare en rubrik, 
Komponent, för att undersöka detta fall. Skillnaden mellan detta sätt gentemot det som har använts i 
den komparativa studien, är att komponenterna inte har betraktats som en rubrik i sig, utan har lagts 
på samma nivå som produktionsresultaten. 
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6.2.1 Kalkyl och komponenter 
Figurer 22–24 illustrerar hur komponenter kan redovisas i kalkylstrukturen, där de ligger en nivå 
ovanför produktionsresultat. De blåa fälten är komponenterna. 
 
 

 
Figur 22 - Funktionella och konstruktiva system med komponenter. 
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Figur 23 - Funktionella och konstruktiva system samt komponenter med huvudaktiviteter. 
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Figur 24 - Funktionella och konstruktiva system samt komponenter med huvud- och underaktiviteter 
 
Figur 24 illustrerar exempelvis AMA-koden bjälklag av platsgjuten betong i en kalkyl som är 
uppbyggd enligt CoClass. 
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Funktionella system - Grundläggning A20, Konstruktiva system - Plattgrundläggning AB10, 
Komponenter - Bärande skikt ULA (Produktionsresultat - Bjälklag av platsgjuten betong).  
Tillsammans bildar de koden: A20.AB10.ULA (ESE.24). Detta är ett betongbjälklag på mark  
Tj 200 mm, stålglättad yta. 
 

 
Figur 25 - Illustration av CoClass tabellstruktur. 

6.2.2 Alternativ kalkylstruktur 

 
Figur 26 - Konstruktiva system är före Funktionella system i hierarki. 
 
I och med att det inte finns några färdiga kalkyler att ta del av enligt CoClass, ger detta möjligheten 
för tolkningar. Figur 26 visar en alternativ struktur, där de konstruktiva systemen lagts före de 
funktionella systemen i hierarkin. Detta anses vara felaktigt efter diskussion med Klas Eckerberg och 
har därför förkastats. Det kan vara av värde att även presentera denna typ av kalkyl som är 
strukturerad på detta sätt, då det är enkelt att göra fel. Enligt Eckerberg är hierarkin enligt följande 
Funktion går alltid före Konstruktion som i sin tur går före Komponenter.  
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6.3 Resultat av intervjuer 
Intervjun med Klas Eckerberg gav en god insyn till hur tankarna gick när systemet skulle skapas. Det 
diskuterades huruvida CoClass var nödvändigt, vilka för- och nackdelar som finns samt vad målet 
med systemet är. Klas Eckerberg bidrog till att bilda en god grundkompetens och förståelse för 
klassifikationssystemet vid intervjun. Vid mötet tilldelades ett par exempel på tillämpningar och 
tankesätt vid användningen av systemet, samt tillhandahölls en ny, reviderad version av CoClass 
vilket lade grunden för kalkylarbetet som har gjorts i denna rapport. 
 
Enligt Törnkvist kommer implementeringen av CoClass inom byggsektorn bidra till en rad behövliga 
förbättringar. Ett exempel på detta är att framtida upphandlingar av entreprenader blir mer effektiva 
då det går att dra lärdom från tidigare projekt. Denna besparing blir dels tidseffektiv men även 
kostnadseffektiv. Törnkvist liknar detta med att slippa uppfinna hjulet på nytt, det vill säga att det 
skall gå att använda tidigare projekt och data av det som redan är gjort, sedan endast justera och 
förfina detta inför nästa projekt för att minimera upprepade arbeten.  
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7. Analys  
Under detta kapitel analyseras samt diskuteras resultatet kring studier som har gjorts.  

7.1 Analys av resultatet 
De inledande figurerna 7–9 under rubrik 6. Resultat, visar hur de olika systemen har valt att 
strukturera sina kalkyler. Direkta skillnader mellan systemen upptäcks genom att studera 
huvudrubrikerna i BSAB samt i CoClass. Exempelvis motsvaras rubrikerna Mark och 
Husunderbyggnad i BSAB 83 av Undergrund samt Grundkonstruktioner i BSAB 96, medan CoClass 
har valt att kalla dem för Mark- och grundsystem. Detta leder till att storleken i kronor varierar för 
dessa poster beroende på vilket system som används.  
 
Vidare använder CoClass både bokstäver och siffror på denna nivå gentemot BSAB 83 och BSAB 96, 
som enbart använder sig av siffror. Noterbart är även att CoClass inte har valt att använda sig av 
någon huvudrubrik med namnet Stomme, detta kommer först senare i koden. Bärande eller icke 
bärande är således inte viktigt på den funktionella nivå inom CoClass i jämförelse med BSAB-
systemen där det finns redan under de första rubrikerna.  
 
I nästa nivå av strukturerna liknar systemen varandra än mer än på den första nivån. De stora 
skillnaderna uppstår i CoClass, där det har valts att dela upp väggarna i ett antal underrubriker, så 
kallade Funktionella system. Figur 12, visar att i Väggsystem B ingår det 3 olika väggar, Ytterväggar 
B10, Innerväggar B20, Källarväggar B31, samt en rubrik för pelare vid namn Pelarsystem B70. 
Utifrån figur 11, visas att i BSAB 96 har det valts att dela upp väggarna i stomväggar och icke 
stomväggar, samt att balkar skiljs från pelare. Figur 10 visar att BSAB 83 har sorterat alla sorter av 
väggar och bjälklag under väggar samt bjälklag.    
 
På denna nivå har CoClass valt att utöka med ytterligare en rubrik, Konstruktiva system medan de 
andra två systemen har valt att presentera huvudaktiviteterna. Rubrikerna med stommar dyker för 
första gången upp här inom CoClass till skillnad från i BSAB-systemen då det förekom innan.  

7.2 Komparativ studie 

Hur skiljer sig kostnadskalkyler mellan BSAB 83, BSAB 96 och CoClass? 

Hur förändras innehållet i kostnadsposter och rubriker beroende på vilket system som väljs? 
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7.2.1 Jämförelse av de olika kalkylposterna 

BSAB 83 systemet har valt att strukturera kalkylen enligt följande: 

Husunderbyggnad Stomme Yttertak 

Schakt, fyllning Väggar Takstomme 

Grundkonstruktioner Pelare - 

Platta på mark Bjälklag, balkar - 

Summa: 283 466: - Summa: 1 786 959: - Summa: 497 137: - 

  Total: 2 567 562: - 
Figur 27-Kalkylens utseende med kostnadsposter i BSAB 83. 
 
BSAB 96 har valt att strukturera kalkylen enligt följande: 

Undergrund Grundkonstruktioner Bärverk i husstomme Klimatskiljande delar och 
kompletteringar i yttertak 
och ytterbjälklag 

Undergrund Grundplintar Stominnerväggar Sammansatta 
klimatskiljande delar 
och kompletteringar i 
yttertak och ytterbjälklag - Grundplattor Stomytterväggar 

- Grundbalkar Pelarstommar 

- - Balkstommar 

- - Stombjälklag - 

Summa: 20 626: - Summa: 262 839: - Summa: 1 786 959: - Summa: 497 137: - 

   Totalsumma: 2 567 562: - 
Figur 28-Kalkylens utseende med kostnadsposter i BSAB 96. 
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CoClass har valt att strukturera kalkylen enligt följande:  

Mark och grundsystem Väggsystem Bjälklagssystem Yttertakssystem 

Grundläggning Yttervägg Bottenbjälklag Yttertak 

Plattgrundläggning Väggkonstr. med solid 
stomme 

Undergolvsstomme Yttertakskonstr. med 
stomme av fackverk 

Plintgrundläggning Innervägg Mellanbjälklag - 

Pelar-balksystem Innerväggskonstr. Bjälklagskonstr. med 
solid stomme 

- 

Nivåjusterad terrass 
konstruktion 

Källarvägg Vindsbjälklag - 

- Väggkonstr. med solid 
stomme 

Bjälklagskonstr. med 
solid stomme 

- 

- Pelarsystem - - 

- Pelar-balksystem - - 

Summa: 283 466: - Summa: 1 151 675: - Summa: 635 285: - Summa: 497 137: - 

   Totalsumma: 2 567 562: - 
Figur 29-Kalkylens utseende med kostnadsposter i CoClass. 
Eftersom systemen har valt att rubriksätta olika byggdelar under olika rubriker har det bidragit till att 
kalkylerna ser annorlunda ut på några poster men är även överlappande på andra.  
 
BSAB 96 har skilt undergrund från grundkonstruktioner medan CoClass och BSAB 83 har valt att 
sätta allting som rör grunden och markarbete under samma rubrik. Detta har bidragit till att 
kostnadsposterna inom BSAB 83 samt CoClass är likadana medan BSAB 96 delade upp dessa, till en 
större samt en mindre post.  
 
BSAB-systemen har båda huvudrubriker för stommar av olika slag och CoClass har benämnt 
stommen inom det konstruktiva systemet. Vidare har CoClass valt att skilja mellan bjälklag och 
stomme, och har således inte beaktat stomväggar, balkstommar, pelarstommar och stombjälklag under 
samma rubrik. Detta har bidragit till att kostnadsposterna inom BSAB-systemen, vad det gäller 
stommen, är densamma i båda system medan den är uppdelad i två poster Väggsystem och 
Bjälklagssystem i CoClass. Vad det gäller yttertak har samtliga tre system valt att strukturera det på 
samma sätt och således har samtliga tre system likadan kostnadspoststorlek.   
 
CoClass urskiljer sig från de traditionella, inarbetade BSAB-systemen, genom att använda sig utav 
tidigare nämnda strukturen Funktion => Konstruktion => Komponent.   

Det går lika bra att använda det bakifrån som framifrån, i grund och botten är det lika. Fördelarna med 
att kunna göra på detta sätt är att projekt kan ses från olika synvinklar, då det kan användas olika 
konstruktioner för att uppfylla funktionen och bidra till att fler tekniska lösningar kan användas. 
Projektet blir inte lika låst för en lösning utan det ser till vad behoven är eller vilket resultat som 
beställaren vill uppnå. Utifrån det skall projekteringen sedan kunna arbeta sig vidare med de tekniska 
lösningar som uppfyller kundens krav och önskemål.  
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7.3 Fallstudie 

Hur ser struktur och kodning ut vid kostnadsredovisning i MAP? 

Ett recept är en färdig byggdel som i sig innehåller flertalet produktionsresultat vilket ligger till grund 
för många kostnadskalkyler. Eftersom ÅF i dagsläget använder sig av dessa färdiga recept vid 
kalkylering av byggdelar har det bidragit till att i fallstudien har recepten delats upp i flera 
individuella poster, vilka framkommer i figur 23. På detta sätt kan varje ingående produktionsresultat 
från receptet kopplas till en komponent klassad enligt CoClass och därigenom bygga upp en ny 
kalkylstruktur. 
 
Att genomföra en sådan kalkyl skulle bidra till att det rent teoretiskt skulle kunna gå att kostnadsstyra 
ett projekt på ett mer effektivt sätt än idag. Det skulle bli möjligt att direkt se ifall någon huvudrubrik 
skenar iväg ekonomiskt. Vidare finns det fler budgeterade poster att jämföra med varandra, vilket 
även det bidrar till högre precision i kalkylarbetet samt uppföljningen. Detta är något som inte kan 
upptäckas lika enkelt i kalkyler som är strukturerade enligt de andra systemen, då det oftast är 
ihopsatta recept som används och därför blir mindre överskådliga.  

7.4 Felkällor 
Det finns det inga mallar eller riktlinjer att följa, då CoClass i princip är oanvänt av byggsektorn för 
närvarande, bortsett från ett begränsat antal företag som Trafikverket, Svenska kyrkan m.m. Med det 
sagt har arbetet gjorts efter bästa förmåga samt efter de kunskaper och handledning som funnits till 
hands vid tillfället examensarbetet skrivs.  
 
Andra felkällor kan vara att arbetet avgränsats för mycket och inte tagit med alla byggdelar som finns 
i ett normalt projekt. En större och mer detaljerat bild av CoClass hade kunnat ges och även belysa 
faktorerna som påverkar kalkylerna samt strukturerna än mer om arbetet var av större karaktär.    

7.5 Diskussion 
Inga tidigare gjorda kalkyler som är klassade enligt CoClass har funnits att tillgå, vilket har gjort detta 
arbete till en utmaning. Kalkyler som presenteras i denna studie är utifrån vår tolkning av hur CoClass 
kan implementeras i kalkylarbetet. 

Eftersom CoClass ännu inte finns som ett tillägg till de traditionella kalkyl-programmen som MAP, 
bidrar det till begränsningar och att manuella korrigeringar måste göras för att koda kalkyler enligt 
CoClass idag.  

Vidare finns det i vissa fall en del tolkningssvårigheter när kalkyler skall klassificeras enligt CoClass. 
Exempelvis kan det vara svårt att veta ifall en källarvägg skall tillhöra kategorin Mark och grund-
system A, eller Väggsystem B. Ett annat exempel på detta är bottenbjälklag - platta på mark tillhör 
Mark och grund A, eller Bjälklagssystem C. Detta går dock att besvara genom att se över 
definitionerna över respektive byggdel. Exempelvis är bottenbjälklag något som inte har en källare 
under sig, vilket leder till att denna betraktas som en grundkonstruktion, medan mellanbjälklag har 
något under sig och tillhör således det funktionella systemet Bjälklagssystem C. 

Kommunikationssvårigheter kan uppstå främst i början av användandet av CoClass då det inte har 
använts i stor utsträckning. Det kan alltså uppstå kunskapsluckor genom att det inte finns kompetens 
angående vad en kod i BSAB 83 betyder samtidigt som den motparten inte förstår vad CoClass-koden 
skall påvisa. Genom att arbeta med samma klassifikationssystem elimineras denna barriär samt 
minimeras risken för missförstånd vilket var ett av CoClass delmål.  
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Vid studien har CoClass uppfattats som ett system, där felaktigheter kan förekomma vid användandet 
av byggdelstabeller på grund av kunskapsbrist. Det finns inga begränsningar i nuläget, som hindrar 
eller varnar användaren vid oavsiktliga felaktigheter i strukturen. Detta är något som Svensk 
Byggtjänst valt att göra medvetet. Det ska inte finnas några begränsningar och det är upp till var och 
en hur systemet skall användas (Eckerberg, 2018). 
 
Eventuella kontroller av felaktiga kodstrukturer via externa program eller tillägg kommer inte att 
tillhandahållas från Svensk Byggtjänst. Detta får levereras av kalkyl-programmens utvecklare eller 
annan tredje part (Eckerberg, 2018). 
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8. Slutsats 
Slutsatsen blir att CoClass är framtiden inom byggsektorn. Ett nytt, omfattande system som får med 
sig alla aspekter av bygget, från idéstadiet till förvaltning och rivning är till allas vinning. Genom en 
god struktur och välfyllda informationsmodeller kan större effektivitet i arbetet uppnås, både 
ekonomiskt men även tidsmässigt. 
 
Att kunna planera, utföra och förvalta det som skall uppföras på ett smart och effektivt sätt som 
samtliga förstår är något som branschen bör sträva emot. Genom att tänka på hur ett byggnadsverk 
skall byggas, användas, förvaltas samt eventuellt repareras eller göras om redan från början, bidrar det 
till att en bättre planering kan utföras som främjar detta framtida arbete.  
 
Fördelen att gå över till CoClass inom kalkylarbete är att samtliga kalkyler kommer att utformas 
enligt samma standarder, strukturer, metoder och benämningar. Detta leder till att olika kalkylatorer 
kan på ett smidigare sätt kan kommunicera och hjälpa varandra i de olika faserna. Genom detta 
undviks kommunikationssvårigheter, där varje individ gör på sitt egna sätt från början. CoClass 
kommer att bidra till att skapa den gemensamma grunden som samtliga kommer att utgå ifrån, och för 
att sedan utveckla sitt arbetssätt utifrån det.  
 
Vidare ger ett gemensamt system ett förenklat arbete med att göra leveranser från exempelvis 
konsulter till entreprenörer. Leveranserna är kodade enligt samma system som används hos båda 
parter, vilket gör att informationen är densamma och hänger med hela vägen till avveckling. I och 
med detta undviks förlorad data vid informationsutbyte mellan olika parter.  
 
Utifrån välfyllda BIM-modeller kodade enligt CoClass kan mängdförteckningar, som ligger till 
grunden för kalkylerna, göras med större precision. Detta leder till att kalkylerna kan göras med större 
tillförlitlighet gentemot verkligheten och en större noggrannhet kan därför uppnås.  
 
CoClass är framtaget för att underlätta och effektivisera byggandet samt förvaltningen. Genom att 
redan under projekteringen tänka på hur förvaltningen ska ske och se ut, går det med bättre precision 
utforma byggnadsverket för att främja en god förvaltning. Detta är något som det i dagsläget inte 
läggs en alltför stor vikt på utan problemen löses i takt med att de uppstår. CoClass är tänkt att 
motverka problemet i det mån det är möjligt, samt att minimera skadan både ekonomiskt som 
tidsmässigt. Detta genom att ha projekterat för framtida åtgärder samt att förvaltaren har en korrekt 
dokumentation av redan utförda handlingar, med korrekt klassifikationskodning redan från början. 
Genom att tillämpa konceptet en källa till sanningen, bidrar det till en större trovärdighet till all 
dokumentation. (Törnkvist, 2018) 
  
Nackdelen med detta system är att det kräver en god kompetens hos den som skall använda det, vilket 
innebär att det finns en tröskel att ta sig över. Denna tröskel är något som företagen kommer att få 
kämpa med innan arbetet med CoClass kan nå en effektiv nivå.    
 
Det studien har kommit fram till är att CoClass skiljer sig gentemot nuvarande BSAB-system. 
CoClass-systemet är mer omfattande, har mer innehåll, har en bättre framtidsplanering och gör det 
som BSAB-systemet skall göra, fast än mer gynnsamt. 
 
Klas Eckerberg siar om att inom tio år skall samtliga byggprojekt använda sig av CoClass. 
Undantaget är eventuellt arbetet inom fastighetsskötseln. Detta samtidigt som Mikael Törnkvist från 
Trafikverket, anser att det behövs mer tid än så, närmare 15 - 20 år, för att till slut kunna få branschen 
att förstå värdet med det nya klassifikationssystemet och övergå till CoClass. 
 
För att citera Klas Eckerberg: “Det svåra är få människorna på sin sida, inte tekniken.”   
 
 
 



 

42 
 

 
  



 

43 
 

9. Rekommendationer 
För att få byggsektorn på sin sida krävs det att systemet främst blir lättare att sätta sig in i och förstå. 
Det bör finnas goda exempel att följa som en form av mall innan ett arbete kan påbörjas, vilket kan 
förminska tröskeln in till att CoClass används på fler företag.  
 
Besitts inte en kunskap angående klassifikationssystem, nya som gamla, tar det en tid att komma till 
underfund med detta arbete. Förslag på åtgärder kan vara att ha interna utbildningar med Svensk 
Byggtjänst, alternativt andra som är kunniga inom området. Ordna tillfällen där anställda får deltaga 
på kurser eller föreläsningar om CoClass och på så sätt bilda sig en uppfattning om ämnet.  
 
Då ÅF jobbar åt kunders räkning som konsulter kommer övergången till CoClass inte gynna 
byggekonomerna ur ren användarsynpunkt. Övergångsfasen från de gamla systemen kommer att 
innebära förändringar i det redan inarbetade arbetssättet. Exempelvis användes många så kallade 
färdiga recept som är tagna ur ÅF:s egna register för olika byggdelar. I registret finns det redan klara 
byggdelar med kostnader, enhetstider m.m. Ifall CoClass skulle användas så som det är tänkt, skulle 
det krävas ett nytt sätt att göra detta på. Eftersom CoClass har en högre detaljeringsgrad leder detta till 
att komponent-tabellen ställer till det inom kalkylarbetet. Då färdiga recept innehåller en mängd 
produktionsresultat som i sin tur bildar en byggdel, hade dessa produktionsresultat behövts klassas 
som underrubriker till tabellen Komponenter. Recepten hade då behövts delas upp i mindre delar för 
att kunna klassificeras på ett korrekt sätt. För att lösa detta problem har följande lösning valts.  
 
När kalkyler ska struktureras enligt CoClass, bör komponent-nivån sättas i samma nivå som 
produktionsresultatet. Detta i sin tur leder till att recepten inte behöver delas upp i mindre delar. I och 
med detta går det därför att fortsätta använda dessa färdiga recept till kalkylerna och undvika att dela 
upp dessa i enskilda poster, vilket hade ökat det tidsmässiga kalkylarbetet markant. Genom att hantera 
och tolka CoClass på detta sätt blir övergången till CoClass från nuvarande BSAB-system eller 
Bygganalys BD inte allt för krånglig eller besvärlig. Detta då det rent principiellt är någorlunda likt 
det system som företaget använder idag.  
 
Utmaningen med att implementera CoClass i verksamheter ligger i det teoretiska arbetet, att ha en 
förståelse för hur systemet fungerar samt hur det skall tillämpas på ett korrekt sätt.  

9.1 Framtida studier angående CoClass 
Det skulle gå att studera om hur CoClass kan användas i förvaltningsfasen. Exempelvis hur 
protokollföring kan ske och se ut när vissa ändringar, tillägg, och ombyggnader gjorts? Målet med 
CoClass är att det alltid skall finnas en detaljerad information angående samtliga delar av en fastighet. 
Det skall vara enkelt och smidigt att projektera kommande tillbyggnader m.m. vilket kräver en god 
kommunikation. Samtliga eventuella ändringar inom fastigheten måste alltså vara uppdaterade vart 
efter någon åtgärd utförts. Detta bör ske digitalt. Frågeställningen blir i det fallet: Hur använder vi 
informationen, hur kommer den att lagras och hur kan det säkerställas att allting som står är 
uppdaterat och korrekt?  
 
Vad är det optimala tillvägagångssättet som ser till att dessa ändringar och tillägg antecknas, och förs 
in i rätt modell? En metod som säkerställer att den rätta informationen hamnar på rätt plats i varje 
situation. 
 
En annan studie kan vara att ta med installationerna i kalkylarbetet och se hur kostnaderna skiljer sig 
än mer från BSAB-systemen. Denna studie skulle kunna vara av vikt, eftersom inom detta 
examensarbetet har kalkylen gjorts på tolv utvalda byggdelar och inte fokuserat på installationerna 
som även de är en stor post i en kalkyl. Utifrån de resultat som vi har fått från de genomförda 
studierna, ger det oss underlag för att hypotisera att skillnaderna på kostnadsposter på 
installationsnivå även dem kommer att avvika mellan systemen.   
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En tredje vidare studie kan ha något att göra med att försöka skapa en norm för hur tabellerna skall 
användas i CoClass. Just nu är det upp till var och en att själv sätta ihop sina strukturer, vilket kan 
leda till att det blir olika strukturer från projekt till projekt. Ifall det finns en möjlighet att ta fram en 
gemensam lösning kan kommunikationen bli bättre och leda till mindre missförstånd.  
 
Det hade även varit av värde att se över dagens CoClass-programvara, då den i princip låter 
användaren strukturera fritt även om det är helt fel rent teoretiskt. Vissa begränsningar hade med 
andra ord varit på sin plats. Ett exempel på detta är att det i nuläget i princip går att klassa 
Grundkonstruktioner inom yttertaket och CoClass kommer inte varna angående detta.  
 
Alla dessa tre studier kommer på ett eller annat sätt att bidra till att CoClass inverkan på byggsektorn 
uppfattas i större mån och medföra att allt fler kommer att övergå till detta system i en snar framtid. 
Den stora utmaningen i dagsläget är att få människorna på sin sida, att vilja lära sig något nytt och på 
så sätt bidra till att arbetet effektiviseras. (Törnkvist, 2018) (Eckerberg, 2018) 
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