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Sammanfattning 

Titel: Effektivare informationshantering hos fastighetsbolag genom ett utökat nyttjande av IT-

stöd  

Författare: Martina Leksell & Henrik Ceder 

Handledare: Väino Tarandi, professor i byggandets IT, institutionen för fastigheter och byggande, KTH 

Examinator: Hans Lind, professor på Institutionen för Bygg- och Fastighetsekonomi, KTH 

Bakgrund: Konceptet Building Information Modeling, tillsammans med den snabba IT-utvecklingen ger 

företag i bygg- och fastighetssektorn möjlighet att utveckla och effektivisera sin 

verksamhet. Vi tror att det finns utrymme för fastighetsbolag att förbättra och effektivisera 

sin verksamhet. Ett sätt att utvecklas och nyttja nyare teknologi ser vi i digitalisering av 

fastigheter där all relevant information ska finns samlad, tillgänglig och ständigt 

uppdaterad. 

Syfte: Syftet med arbetet är att undersöka inom vilka områden ett fastighetsbolags 

informationshantering kan effektiviseras genom ett utökat nyttjande av IT-stöd. 

Metod: Arbetet är baserat på en litteraturstudie med en efterföljande fallstudie. Resultaten från 

fallstudien har diskuterats med fastighetschef samt förvaltare. Slutresultatet av arbetet är 

ett förslag för en utformning av ett IT-system för informationshantering.  

Slutsats: Fastighetsbolag kan effektivisera sin informationshantering inom områdena: Areahantering, 

visualisering samt dokumenthantering. Detta genom att utöka sitt befintliga nyttjande av 

informationsteknologi. 

Nyckelord: BIM, informationshantering, IT-system, kunskapshantering, fastighetsförvaltning. 
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Abstract 

Title: More effective information management in real estate companies through an enhanced 

use of IT-systems 

Authors: Martina Leksell & Henrik Ceder 

Supervisor: Väino Tarandi, professor, information technology in construction, department of real estate 

and construction, KTH 

Examiner: Hans Lind, professor, department of building and real estate, KTH 

Background: The concept of Building Information Modeling along with the rapid IT-development 

provides opportunities for companies in the construction- and real estate sector to develop 

and make their business more efficient. We believe that there is room for real estate 

companies to enhance and streamline their businesses. One way to utilize newer 

technology is found in digitalization of properties where every piece of relevant information 

is integrated, available and constantly updated.  

Purpose:  The purpose of this thesis is to explore within what fields a real estate company’s managing 

of information could be improved by a more developed use of IT-systems. 

Method: The study is based on a literature study followed by a case study. The result from the case 

study has then been discussed with real estate managers. The work has resulted in a 

proposal for a design of an IT-system for information management.  

Conclusion: Real estate companies can improve their information management within the following 

fields: Space management, visualization and document management. This can be made 

feasible by an enhanced use of information technology. 

Key words: BIM, information management, IT-system, knowledge management, facilities management. 
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Ordlista 

• 3D-CAD – 3-dimensional Computer Aided Design 

• 4D-modell – 3D-CAD inklusive tidsaspekt 

• 5D-modell – 3D-CAD inklusive tidsaspekt och kostnadsaspekt 

• BIM – Building Information Modeling eller Building Information Model 

• CAD – Computer Aided Design 

• CAFM – Computer Aided Facilities Management 

• Egenskap – objektets attribut 

• ICT – Information and Communication Technology 

• IFC – Industry Foundation Classes – gemensamt format för objektorienterad information 

• FFI – Föreningen för Förvaltningsinformation 

• Fi2xml – Filformat för förvaltningsinformation 

• Objekt – beståndsdel i en BIM-modell  
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1. Introduktion 

1.1 Bakgrund 

Fastighetsbranschen är, liksom många andra branscher, i konstant förändring. Företag strävar efter att 

förbättra sin verksamhet och sina rutiner för att bli en effektivare organisation. Vi tror att det finns 

utrymme för förbättringar och effektiviseringar inom fastighetsbranschen. Det relativt nya 

konceptet ”BIM”, Building Information Modeling, håller på att förändra hela bygg- och 

fastighetsmarknaden mot ett mellan olika yrkesgrupper mer samarbetsorienterat arbetssätt. Dessutom 

finns ett mer långsiktigt tänkande där en byggnad betraktas från produktion till förvaltning ur ett 

livscykelperspektiv. Den snabba utvecklingen inom IT ger företag möjligheten att låta datorer utföra jobb 

som människor gjorde tidigare, dessutom snabbare och till en lägre kostnad. Viss teknologi som för några år 

sedan var toppmodern och svåråtkomlig har blivit mer tillgänglig för en större målgrupp och datorer kan 

utnyttjas på ett allt mer effektivt sätt. Ett sätt för fastighetsbolagen att utvecklas och utnyttja nyare 

teknologi ser vi i en digitalisering av fastigheter där all relevant information ska finns samlad, tillgänglig och 

ständigt uppdaterad. 

1.2 Syfte 

Syftet med detta arbete är att undersöka hur ett fastighetsbolags verksamhet fungerar idag och inom vilka 

områden det finns potential för effektiviseringar. Arbetet ämnar utreda hur ett mer effektivt nyttjande av 

IT-system kan underlätta ett fastighetsbolags dagliga informationshantering, samt vilka delar av 

informationshanteringen som har störst potential till utveckling. Arbetet har även för avsikt att reflektera 

kring hur fastighetsbolagets verksamhet skulle kunna utvecklas genom en effektivare 

informationshantering. 

Arbetet kommer till viss del kretsa kring en fallstudie på fastighetsbolaget Klövern, med en digitalisering av 

en av bolagets fastigheter. Digitaliseringen kommer att ske med hjälp av teknikföretaget Pythagoras 

programvara med samma namn.  

Arbetet syftar till att besvara följande två frågeställningar: 

1. Inom vilka områden av ett fastighetsbolags informationshantering finns potential för utveckling och 

effektivisering genom ett utökat nyttjande av informationsteknologi?  

2. Hur skulle fastighetsägarens verksamhet kunna utvecklas genom ett effektivare nyttjande av 

informationsteknologi? 
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1.3 Avgränsningar 

Vi har inte gjort någon marknadsundersökning av hur utbrett användandet av BIM och IT är idag i 

fastighetsbranschen. Därför har vi svårt att avgöra Klöverns ställning på marknaden, avseende IT- 

användning. 

Vi har till viss del begränsats av arbetets tidsramar. För att få ett optimalt resultat skulle Klöverns anställda 

både behöva lära sig och använda systemet under en tid för att kunna dra fullständiga slutsatser av 

användartesterna. Detta har begränsats både av detta arbetes tidsramar men även av möjligheten till en 

sådan storskalig implementering hos ett företag som inte fattat något beslut kring huruvida en förändring 

ska genomföras.  Vår implementering av Pythagoras hos Klövern har inte skett på hela deras bestånd utan 

endast en av fastigheterna har digitaliserats. Denna fastighet anser vi dock vara representativ för den 

information och dokumentation som hanteras inom företaget. 
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2. Metod 

2.1 Arbetets uppbyggnad 

I denna del beskrivs vilken metodik som har använts för att genomföra arbetet och komma fram till svar på 

frågeställningarna. Arbetet består av en teoridel med en sammanfattning av relevant litteratur samt en 

fallstudie där Pythagoras programvara har implementerats hos fastighetsbolaget Klövern. Information om 

hur marknadsläget angående BIM ser ut idag har även inhämtats på ett seminarium med branschfolk från 

hela världen, ”Internationell utblick med OpenBIM”. Hela arbetet har både utförts och skrivits av 

författarna tillsammans. 

2.2 Deskription 

Den allra enklaste metoden är ren beskrivning, deskription. Detta kan vara av hur ett land ser ut eller hur 

en organisation är uppbyggd. Även om det är en enkel metod så måste fakta man samlar in kategoriseras 

och relevanta delar sorteras ut och sedan presenteras.1 

För att få en bild av vilka typer av företag och vilken programvara som vi har använt i fallstudien har vi 

kortfattat beskrivit dessa organisationer samt det IT-system som har implementerats. 

2.3 Fallstudie 

En fallstudie är en vanlig metod som används tillsammans med andra metoder i en undersökning. Syftet 

med en fallstudie är att man med hjälp av ett litet urval ska kunna beskriva verkligheten. Fördelen blir att 

man med ett litet urval kan få fram resultat som kan sägas representera verkligheten i större omfattning. 

Nackdelen blir att de få fallen inte säkert representerar hela verkligheten eller ger en rättvis bild av den.2 I 

ett första skede kan fallstudiens syfte vara att förstå något och i ett senare skede förklara detta.3 Fallstudier 

används framför allt när det som ska studeras är svårt att kvantifiera eller är svårt att undersöka i dess 

naturliga miljö, exempelvis när antalet variabler att ta hänsyn till är för många.  En fallstudie bygger på 

forskarens förmåga att kunna dra integrerade slutsatser och tolkningar från flera olika dimensioner av ett 

forskningsobjekt.4 Ett exempel på ett tillfälle då en fallstudie kan vara lämplig är vid en situation eller ett 

enskilt forskningsobjekt som inte har undersökts i detalj tidigare eller som är helt unikt. En fallstudie kan då 

                                                           

1 (Ejvegård, 2009, s. 34) 
2 (Ibid. s. 35) 
3 (Ibid. s. 36) 
4 (Ghauri & Grönhaug, 2010, s. 109) 
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vara ett sätt att påvisa någonting nytt och betydelsefullt. En fallstudie kan även hjälpa forskaren att jämföra 

specifika egenskaper i en ovanlig situation med få jämförelseobjekt.5 

En stor del av detta arbete har varit att undersöka hur en implementering av en programvara för 

informationshantering skulle kunna påverka ett fastighetsbolag och det arbete som utförs hos ett 

fastighetsbolag. För fastighetsbolaget skulle denna typ av system vara ett nytt sätt att arbeta utifrån och 

bolaget har inte tidigare genomfört någon implementering av detta program eller liknande programvaror. 

Detta är anledningen till att en fallstudie har använts, det finns inga tidigare resultat att tillgå och 

fallstudien har varit den metod som använts för att kunna analysera resultat och dra slutsatser.  

2.4 Teori och litteraturstudie 

För att förstå det som är tänkt att undersökas bildar man vanligtvis först en teori om hur det kan tänkas 

fungera. Teorin grundar sig på fakta samt vissa företeelser som vi inte förstår, utifrån vilka vi kommer på 

idén att något behöver undersökas.6 Vilken teori som tas med beror på frågeställningen.7 En litteraturstudie 

är insamling och bearbetning av relevant litteratur som kan bestå av tryckt material och material från 

internet.8 Den litteraturstudie som genomförts i detta arbete, tillsammans med resultaten från fallstudien, 

är det som ligger till grund för analysen och slutsatserna. Relevant litteratur har inhämtats både i tryckt 

form och i digital form. Grundläggande teorier om exempelvis fastighetsförvaltning har återspeglats från 

tryckt litteratur medan nyare information, exempelvis om IT-system och olika dataformat, ännu inte 

publicerats i tryckt form och därför endast har funnits att tillgå i digital form.  

2.5 Seminarium 

Författarna fick möjlighet att delta i seminariet ”Internationell utblick med OpenBIM 2012” i mars 2012. På 

seminariet deltog över 250 personer, framförallt från bygg- och fastighetsbranschen i Sverige, men även 

från många andra delar av världen. Föreläsarna var professorer och företagsledare med en bred kunskap 

om BIM och dess möjligheter. Seminariet gav en intressant inblick i hur marknaden ser ut idag, till vilken 

grad BIM är utbrett över olika delar av branschen, men också över olika delar av världen. Framförallt gav 

seminariet en idé om på vilken nivå marknaden ligger på när det kommer till att utnyttja IT och den 

potential som finns i informationsteknologin. Seminariet väckte även nya tankar hos författarna vilket ledde 

till fortsatt forskning och förde arbetet framåt. 

                                                           

5 (Ghauri & Grönhaug, 2010, ss. 110-111) 
6 (Ejvegård, 2009, s. 40) 
7 (Ibid. s. 41) 
8 (Ibid. s. 47) 
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2.6 Muntliga intervjuer 

Intervjuer genomförs muntligt och används då man vill utreda åsikter, kunskaper eller uppfattningar hos en 

population.9 Ofta används intervjuer då svar på forskningsfrågor inte finns i litteraturen. Frågorna i en 

intervju kan vara mer eller mindre strukturerade och kan ställas så att svaren kan vara bundna, till exempel 

ja eller nej, eller öppna där respondenten kan ge mer utförliga och förklarande svar.10  

Implementeringen av Pythagoras på en av Klöverns fastigheter har redovisats för två av Klöverns anställda. 

Därefter genomfördes intervjuer med desamma vilket gav deras åsikter om vad som ännu saknas i 

programmet, vad som kan förbättras och vad som fungerar bra. I intervjuerna ställdes även mer öppna 

frågor om deras syn på marknaden i stort.  

2.7 Användartester 

Användartester innebär en process där personer som representerar målgruppen för produkten får 

utvärdera hur väl produkten möter de krav som ställs på den. Metoden att genomföra användartester 

härstammar från det klassiska tillvägagångssättet med kontrollerade experiment.11  

Att använda sig av användartester har dock begränsningar; 

• Testen utförs alltid i en konstgjord situation, situationen som testas utgör en simulering av 
verkligheten. 

• Resultaten ger inget fullständigt bevis. Hur pass representativt testet är helt beroende på hur väl 
simulerad situationen är. Även om resultatet är signifikant finns inget bevis på att detta inte beror 
på tur eller på slumpen. 

• Deltagarna representerar sällan helt målgruppen.12 

Ett användartest som genomförs sent i utvecklingscykeln brukar kallas för valideringstest. Ett sådant test 

ska utreda hur användbar en produkt är och jämföra mot tidigare satta krav och riktmärken.13 Dessa krav är 

vanligtvis satta utifrån effektivitet eller hur väl och snabbt användaren kan genomföra olika uppgifter. Ett 

annat mål med ett valideringstest kan vara att utvärdera en produkt för första gången men det kan också 

undersöka hur olika komponenter i en ny produkt samspelar och fungerar tillsammans.14 För att hitta 

relevanta personer som kan testa produkten krävs att man vet vilka som kommer att vara användare av 

                                                           

9  (Ejvegård, 2009, s. 49) 
10 (Ibid. s. 50) 
11 (Rubin & Chisnell, 2008, s. 21) 
12 (Ibid. s. 26) 
13 (Ibid. s. 35) 
14 (Ibid. s. 36) 
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slutprodukten och vilka beteenden och kompetenser de besitter.15 Att samla in data manuellt är den 

vanligaste metoden vid genomförande av ett användartest.16 Under genomförandet kan man även be 

deltagarna att tänka högt för att få en bild av hur de tänker medan de löser uppgifterna.17 

Ett problem med användartester är att de ofta visar hur lätt det är att lära sig ett nytt system, inte hur lätt 

det är att jobba med det efter att du har lärt dig grunderna. En person som aldrig har använt sig av 

systemet och någon som har arbetat med det tidigare visar antagligen olika svar vid ett test. Om en produkt 

är ny kan man inte heller välja personer som har erfarenhet av produkten utan man får då lära upp 

personerna innan testet genomförs för att få en rättvis bild av hur användarvänlig produkten är och inte 

enbart hur lätt den är att lära sig.18 

Arbetets tidsramar har begränsat användartesterna. Dessutom har det inte varit möjligt att genomföra 

fullskaliga användartester på grund av att den tid som det skulle ta att lära sig programmet och därefter 

utvärdera detsamma skulle inkräkta på Klöverns anställdas dagliga arbete. Detta resulterade i att 

författarna demonstrerade programmet och dess olika funktioner. Därefter fick de två testpersonerna 

ställa frågor och ge kommentarer kring programmet och dess olika möjligheter och brister. Användartestet 

består således snarare i en utvärdering av slutprodukten.  

 

                                                           

15 (Rubin & Chisnell, 2008, s. 115) 
16 (Ibid. s. 170) 
17 (Ibid. s. 204) 
18 (Ibid. s. 188) 
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3. Teori 

3.1 Building Information Modeling 

Förkortningen BIM står för Building Information Modeling, eller ibland Building Information Model, på 

svenska blir det ungefär; Byggnadsinformationsmodellering. BIM-teknologi möjliggör en totalt digitaliserad 

modell av en byggnad med innehåll som ger exakt geometri och uppgifter om relevant data tillhörande 

byggnaden och dess beståndsdelar. Denna modell förenklar arbetet i projekteringsstadiet under 

produktionsfasen. Då BIM implementeras på ett lämpligt sätt blir den även ett hjälpmedel under hela 

byggnadens livscykel. Korrekt användning av BIM-tekniken förkortar produktionstiden och ger bättre 

kvalitet till en lägre kostnad.19 Den största skillnaden mellan BIM och en traditionell CAD-ritning är att i en 

CAD-ritning så är exempelvis ett rum enbart fyra streck som förenas och skapar en inre yta. Det är sedan vi 

människor intuitivt kan tolka ritningen som ett rum. I en BIM-modell vet exempelvis ett rum att det är ett 

rum och rummet kan ha vissa egenskaper knutna till sig såsom namn, nuvarande hyresgäst, area och 

placering. Ytterligare en viktig egenskap hos BIM-modellen är att den på ett enkelt och överskådligt sätt kan 

göra exempelvis kostnadskalkyler och energiberäkningar utifrån information som finns lagrad i modellen.20 

3.1.1 Definition av BIM 

För närvarande tycks det råda viss förvirring kring begreppet BIM. Somliga anser att en 3D-projicering av en 

byggnad är tillräcklig för att kunna kalla modellen för en BIM-modell.  En grafiskt tilltalande 3D-modell är 

dock inte BIM per definition. En 3D-modell är ibland endast ett mer sofistikerat sätt att visualisera en 

fastighet, men om modellens objekt inte har några egenskaper kopplade till sig, så är modellen inte en 

fullskalig BIM-modell. Förkortningen BIM står i verkligheten både för byggnadsinformationsmodell och för 

byggnadsinformationsmodellering. Modellen är förstås själva modellen och slutprodukten, medan 

modelleringen syftar till arbetssättet och själva essensen bakom begreppet BIM. ”BIM är ett 

samlingsbegrepp på hur information skapas, lagras och används på ett systematiskt och kvalitetssäkrat 

sätt.”21  

Förkortningen CAD står för Computer Aided Design, eller ungefär datorstödd konstruktion på svenska. CAD-

system används inom många branscher, ofta till framtagning av ritningar, exempelvis arkitekt-, 

konstruktions- eller VVS-ritningar.22 Allt eftersom CAD-systemen utvecklades för att kunna modellera i både 

                                                           

19 (Eastman, Teicholz, Sacks, & Liston, 2008, s. 1) 
20 (Sodéus, 2009, s. 8) 
21 (Jongeling, 2008, s. 2) 
22 (Pärletun, Hansson, & Karlsson, 1990, ss. 5, 69) 
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2D och 3D samt lagra egenskaper om objekten i systemet, har bygg- och fastighetsbranschen gått från att 

vara ritningsorienterad till att lägga allt mer fokus på en modell. En byggnadsmodell beskrivs av vilka objekt 

den innehåller, vilket beror av vilka egenskaper objekten innehar.23  

Eastman med flera har definierat några viktiga egenskaper som bör uppfyllas hos en BIM modell. 

1. Digitaliserad 

2. Rumslig (3D) 

3. Mätbar 

4. Överskådlig 

5. Tillgänglig (för alla inblandade parter under en byggnads livslängd) 

6. Hållbar (över hela byggnadens livslängd)24 

Mot bakgrund av dessa egenskaper konstaterar Eastman med flera att det idag inte finns många inom 

byggbranschen som jobbar helt enligt BIM. Även om branschen inte uppnår ett fullskaligt BIM-arbete inom 

de närmsta åren så är de ovan nämnda egenskaperna ändå viktiga för att ett arbetssätt enligt BIM ska 

fungera optimalt.25 

3.1.2 Vad är inte BIM? 

BIM är inte: 

• Modeller som enbart innehåller 3D data utan några egenskaper knutna till objekten. 

• Modeller där förändringar inte kopplas samman till alla olika delar av modellen.26 

En förutsättning för att BIM ska effektivisera och inte skapa merarbete är att alla parter i en byggprocess, 

redan från början, använder sig av program och system som följer samma standarder där informationen 

lätt kan överföras mellan parterna. Att börja arbeta efter nya standarder kräver såklart upplärning och 

implementering hos företagen som ska arbeta enligt BIM. Även efter att BIM har implementerats måste 

modellen hållas uppdaterad allteftersom ny information tillkommer och befintlig information förändras. 

Eftersom samma information delas av olika parter i en BIM-modell är det viktigt att det framgår vem som 

                                                           

23 (Eastman, Teicholz, Sacks, & Liston, 2008, s. 12) 
24 (Ibid. s. 13) 
25 (Ibid. s. 14) 
26 (Ibid. ss. 15-16) 
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äger vilken information. För den legala biten måste branschen fatta beslut om riktlinjer för att undvika 

legala problem i processen.27  

Byggnadsmodellering baserad på 3D utvecklades sent på 1970-talet.28 En väsentlig skillnad mellan CAD och 

BIM är att användare av en BIM-struktur kan definiera fler och mera komplexa strukturer hos objekten, 

utan att behöva programmera om systemet. Förmågan att samla olika objekt i grupper och att kunna 

relatera nya objekt till existerande är också en funktion som finns hos BIM men inte hos CAD.29 

3.1.3 Visionen med BIM 

Den övergripande visionen med BIM är att ha en gemensam modell av en byggnad, som efter produktion 

övergår till en förvaltningsmodell. Modellen finns med genom hela byggnadens livscykel, men kräver 

förstås en kontinuerlig uppdatering av fastighetsinformation såsom ombyggnationer, renoveringar, 

kostnader och hyresgästanpassningar. En annan förutsättning för att BIM ska kunna fungera fullt ut är 

gemensamma eller öppna format som säkerställer att informationen är åtkomlig för både arkitekter, 

byggherrar, konstruktörer, förvaltare och fastighetsägare.30  

3.1.4 Fördelar med BIM 

Det finns flera områden inom vilka BIM kan skapa ett mervärde för fastighetsägare och underlätta för 

fastighetsägare såväl som för andra parter i branschen.  

Den största fördelen för en fastighetsägare är möjligheten att optimera dennes fastighetsförvaltning. 

Genom att återanvända modeller som skapats i tidigare skeden av byggnadens livcykel går man inte miste 

om någon information. 31 Ur detta livscykelperspektiv finns även möjlighet till förbättrad kapitalförvaltning 

genom att på ett enkelt sätt kunna åskådliggöra kostnader från olika delar av byggnadens livscykel. 

En annan styrka hos BIM är möjligheten att upprätta tillförlitliga kostnadskalkyler. Ju mer tillförlitligt och 

lättillgängligt material som finns att tillgå i början av ett projekt desto större är sannolikheten att 

beräkningar och budgetar stämmer genom hela projektet. Idag drar ungefär två tredjedelar av alla 

byggprojekt över i både tid och pengar. För lite tid, dålig dokumentation och kommunikationssvårigheter 

mellan parterna tros vara de dominerande orsakerna till detta. Med hjälp av ett BIM-verktyg kan man 

överkomma dessa svårigheter och förkorta tiden till färdigställande av ett projekt.  

                                                           

27 (Eastman, Teicholz, Sacks, & Liston, 2008, ss. 21-22) 
28 (Ibid. s. 27) 
29 (Ibid. s. 43) 
30 (Sodéus, 2009, s. 22) 
31 (Eastman, Teicholz, Sacks, & Liston, 2008, s. 93) 
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Dagens byggprocess är komplex och många olika delprocesser måste koordineras. BIM är tänkt att hantera 

denna ständigt ökande komplexitet. Med hjälp av olika system och genom att utnyttja den potential som 

finns inom informationsteknologin ska man kunna hantera relevant data som ständigt hålls uppdaterad. 

Genom ett effektivt användande av BIM-modeller har bygg- och fastighetsbolag möjlighet att minska sitt 

behov av arbetskraft. Detta genom att IT-system kan hantera enklare arbetsuppgifter som tidigare utfördes 

av en människa.  

I teorin ska alla BIM-användare nyttja samma definitioner av processer och objekt, och genom att använda 

samma system kan man överkomma språkbarriärer som annars kan uppstå. BIM-verktyg ger möjlighet till 

att designa modeller för att kunna analysera energianvändande. Ett effektivt utnyttjande av sådana 

modeller är ett bra hjälpmedel i ett arbete för gröna byggnader. 32  

Det finns förstås hinder och barriärer mot att införa ett helt nytt arbetssätt i en bransch. För det första 

måste marknaden vara redo. För att det ska bli så effektivt som möjligt måste alla aktörer samverka för ett 

gemensamt sätt att arbeta. Att börja arbeta enligt en ny modell kommer vara tidskrävande och kostsamt, 

träning och upplärning krävs i första skedet. Riktlinjer måste utarbetas för att överkomma legala problem. 

Teknologin måste också finnas för att möjliggöra en integrerad process genom hela flödet av aktörer.33 

BIM-teknologi har passerat gränsen för att vara ett forskningsämne till att bli ett kommersiellt verktyg. 

Denna övergång är ett skifte från ritning till modell och en förändring av arbetssätt från konkurrens till 

samarbete.34  

Två företag som tidigt anpassade sig efter ett nytt arbetssätt var Toyota och Boeing. I deras fall gällde det 

Lean-processer och digital modellering, vilket har förändrat tillverknings- och produktionsbranschen. Lean 

Construction innebär kortfattat att se hela produktionsfasen som ett enda flöde samt eliminera allt som 

inte tillför värde för kunden35. De som anammade detta tillvägagångssätt tidigt, såsom Toyota och Boeing, 

gjorde stora framsteg och effektiviseringar och skaffade sig därmed ett försprång mot andra aktörer. I 

byggbranschen kan vi se liknande mönster idag med en övergång från icke-digital dokumentation mot ett 

helt digitaliserat arbetssätt. Dagens verktyg använder egenskaper från CAD med en förbättrad möjlighet att 

länka information till processer inom företaget.36 

                                                           

32 (Eastman, Teicholz, Sacks, & Liston, 2008, s. 97) 
33 (Ibid. s. 144) 
34 (Ibid. s. 287) 
35 (Howell, 1999) 
36 (Eastman, Teicholz, Sacks, & Liston, 2008, s. 94) 
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3.1.5 Green BIM 

Som tidigare nämnts så är BIM ett sätt att hantera befintlig information på ett smartare sätt. I 

planeringsskedet åskådliggörs information för att hjälpa projektören att fatta riktiga beslut. Det kan 

exempelvis handla om hur byggnaden ska placeras i förhållande till sol, vind och regn för att vara så 

energieffektiv som möjligt. Det kan även handla om byggmaterial eller byggnadstyp och vilka effekter olika 

alternativ får för slutprodukten. Zalejska-Jonsson visade nyligen att energieffektiva byggnader är en lönsam 

investering på sikt, även om den initiala kostnaden är högre.37 I en BIM-miljö blir det enklare att arbeta 

med ett grönt tänkande och få in de aspekterna i planeringen på ett mer lättöverskådligt sätt.38 Ett exempel 

är en BIM-modell som kopplas samman med en simuleringsmodell av dagsljus för att kunna simulera 

ljusförhållanden i den planerade fastigheten. Ljusförhållandena påverkar belysningen vilken i sin tur 

påverkar energiåtgången.39 BIM i sig är inte lösningen för grönt byggande. Det handlar mer om hur man 

hanterar informationen och använder verktygen som finns tillgängliga på bästa sätt. Ett ointelligent system 

som enbart presenterar data är föråldrat i förhållande till ett BIM-system som på ett snabbt sätt hjälper oss 

att analysera och modellera samma data. 

3.1.6 Fastighetsinformation 

I förvaltningsskedet behöver en förvaltare eller fastighetsägare ha tillgång till och kunna använda många 

typer av information. En del av fastighetsinformationen skapas redan i projekterings- eller 

produktionsfasen och annan information genereras i förvaltningsskedet. Det kan vara exempelvis:  

Projekterings- och produktionsfasen Förvaltningsfasen 

Statiska beräkningar Serviceavtal 

Branddokumentation Garantiavtal 

Miljödokumentation Kvalitets- och miljöuppgifter 

CAD-modeller Obligatorisk Ventilationskontroll 

Underhållsplaner Energistatistik 

Driftsinstruktioner Brandskyddsarbete 

Mötesdokumentation Flödesbilder 

Besiktningsdokument 

 

Nyckelhantering 

Tabell 1. Fastighetsinformation40 

                                                           

37 (Zalejska-Jonsson, 2011, s. 17) 
38 (Krygiel & Nies, 2008, s. 136) 
39 (Ibid. s. 159) 
40 (Sodéus, 2009, s. 24) 
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Exemplen i Tabell 1 kan beskrivas som rådata, information som ännu inte blivit processad. Det slutliga ledet 

i informationsflödet är den bearbetade informationen. Den kan exempelvis presenteras i form av nyckeltal 

såsom: 

• Förbruknings- och nyttjandenyckeltal 

o Utnyttjande av anläggning per anställd 

o Kontorsarea per anställd 

• Ekonomiska nyckeltal 

o Hyra per kvadratmeter  

o Drift- och underhållskostnad per kvadratmeter och lokaltyp 

• Miljönyckeltal 

o Miljöbelastning per byggnad41 

All denna information utgör den gemensamma grunden för fastighetsförvaltningen. Fastighetsförvaltarens 

uppgift är att på ett effektivt sätt sammanställa, bearbeta och ständigt uppdatera denna information för att 

uppnå ett så bra förvaltningsresultat som möjligt. Det är oerhört viktigt att informationen hålls uppdaterad 

genom hela byggnadens livscykel. Om så inte sker förlorar den sin trovärdighet och blir oanvändbar i 

längden.42  

3.1.7 BIM i areahanteringsprocessen 

BIM-teknik gör det lättare att söka fram rätt information ur ett system vilket resulterar i att fler sökningar 

görs vilka annars hade tagit för lång tid. Att presentationen av informationen blir tydligare leder till färre 

missförstånd. En högre kvalitet på den information som finns och bättre tillgång till den leder till högre 

kvalitet i arbetet.43 

När ett hus är färdigbyggt lämnas det över till beställaren och förvaltningsprocessen tar vid. Byggnaden 

kommer nu troligen under hela dess kvarvarande livslängd, att vid flertalet tillfällen anpassas efter nya 

önskemål från ägare och hyresgäster. Dessa förändringar och den informationshantering som krävs för att 

genomföra dem kommer till största del påverka husets areor och en effektiv hantering av dessa är därför av 

stor betydelse. 

En effektiv och smart areahantering kan förbättra bland annat: 

                                                           

41 (Sodéus, 2009, s. 24) 
42 (Gustafsson M. , 2006, s. 51) 
43 (Jongeling, 2008, s. 23)  
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• Optimeringen av användandet av ytor 

• Hanteringen, planeringen och genomförandet av hyresgästanpassningar 

• Hanteringen av avtal samt internhyror 

• Planerandet och genomförandet för drift och underhåll av fastigheten44 

Tillgången till information i alla ovanstående skeden är avgörande för hur väl processen kommer att 

förflyta. Informationen inbegriper såväl data om husets olika system och delar, som samverkan mellan 

beståndsdelar och materialegenskaper. I dagsläget baseras denna hantering i huvudsak på 2D-ritningar 

eller rasterfiler som inte är objektbaserade vilket betyder att flera filer måste samordnas för att få en 

komplett bild av byggnaden. Detta underlag uppdateras oftast inte vid mindre ombyggnationer vilket 

successivt leder till sämre information om fastigheten. Avsaknaden av struktur i tillgänglig information, 

relationer mellan informationen och en tydlig presentation av informationen är några skäl till att förvaltare 

inte håller sin information uppdaterad. Det blir en ond cirkel.45 Många förvaltare anser att besparingar 

skulle kunna göras om information fanns lättillgänglig och visualiserad på ett sätt som gjorde att den enkelt 

kunde sökas fram, och om kvaliteten och presentationen av informationen var bättre. För att uppnå detta 

måste rätt krav ställas direkt från beställaren så att rätt information sedan finns i systemet för 

förvaltningen.46  

3.1.8 BIM i byggprocessen 

Användandet av BIM på byggarbetsplatser har ökat under senare år. Aktörerna på marknaden ser 

fördelarna med att implementera BIM och detta kommer att påverka hela byggprocessen från projektering 

till överlämnandet till förvaltaren. För att implementeringen ska innebära ett hjälpmedel och en förbättring 

för alla inblandade parter krävs det att modellen uppfyller alla krav på innehåll från de som ska arbeta med 

den samt att den är användarvänlig. Om BIM ska kunna utnyttjas på bästa sätt måste övergången mellan de 

olika delarna i hela processen ske på ett bra sätt, så att inte information går förlorad vid överlämnandena.47 

Den grundläggande idén och principen bakom BIM är att alla aktörer som är involverade i något skede av 

en byggnads livscykel ska samla information i samma modell, och därmed även dela sin egen information 

med de andra aktörerna. På så sätt kan alla parter ständigt vara uppdaterade med den senaste 

informationen om förändringarna i fastigheten. I byggskedet medför detta att en förändring av en viss 

ritning kan slå igenom på andra ritningar som berörs av just denna förändring. Det är även möjligt att 

simulera, kalkylera och visualisera exempelvis energiåtgång, utrymningsmöjligheter eller byggkostnader. 

                                                           

44 (Jongeling, 2008, s. 23) 
45 (Ibid. s. 24) 
46 (Ibid. s. 25) 
47 (Assadi, 2010, s. 32) 
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BIM kan inkludera en 4D-modell som även tillämpar dimensionen tid i 3D-modellen. När en byggnads 

produktionsfas visualiseras i 4D kan byggherren få hjälp att planera i vilken ordning olika delar av 

produktionen bör ske, samt hur olika aktiviteter under produktionen påverkar varandra. Att även inkludera 

den ekonomiska dimensionen är möjligt i en 5D-modell, vilket medför en möjlighet att redan tidigt inse de 

ekonomiska följderna av att använda ett visst material eller en viss konstruktionslösning.48 

3.1.9 BIM i förvaltningsprocessen 

Förvaltningen bör ha stora möjligheter att ställa krav på en byggprocess. Detta eftersom 

förvaltningskostnaderna är mycket högre än produktionskostnaderna och stora ekonomiska besparingar 

finns inom effektivisering av dessa. Idag finns inget förvaltningssystem som är uppbyggt så att det på ett väl 

fungerande sätt skulle kunna ta emot information från produktionsfasen och använda denna effektivt.49  

Fastighetsägarna har i traditionell mening inte varit den drivande parten för förändring inom 

byggbranschen. Företagen som levererar sina tjänster till fastighetsägarna påpekar ofta dennes kortsiktiga 

tänkande. Sett till de förbättringar och besparingar som BIM bidrar till borde fastighetsägaren vara den som 

skulle vinna mest på att implementera BIM. Det är dock en förutsättning att fastighetsägarna förstår hur 

BIM kan hjälpa dem att bli mer konkurrenskraftiga, bättre möta marknadens efterfrågan och i slutändan 

generera en högre vinst.50 Trots att BIM är på god väg att implementeras i produktionsskedet så har det 

ännu inte haft lika stor genomslagskraft i förvaltningsskedet. Detta kan tyckas märkligt just eftersom 

fastighetsbolag och fastighetsägare troligen är den aktör som har mest att vinna på ett BIM-tänkande. Den 

största fördelen är kanske visualiseringsmöjligheten som kan vara svår att mäta i pengar. En tydlig bild av 

den färdiga produkten ger möjlighet att fatta rätt beslut i tidiga skeden. I förvaltningsskedet finns möjlighet 

att enkelt få fram areainformation för att kunna utnyttja fastigheten så effektivt som möjligt. Andra 

tänkbara skeden då ett BIM-arbetssätt kan komma väl till pass är vid ombyggnadssituationer då aktuell 

information kring en ombyggnad är lättillgänglig och lättöverskådlig. Sådan information kan vara såväl ren 

areainformation som information kring aktuella hyresgäster, både i den aktuella lokalen och i närliggande 

och hur de skulle påverkas av ombyggnaden. En ökad area för hyresgäst A kan leda till en minskad area för 

hyresgäst B vilket påverkar hyresgästernas utgifter och således även fastighetsägarens intäkter. Dessutom 

måste en fastighetsägare tillhandahålla olika myndigheter med information om exempelvis brandtillsyn och 

energideklarationer, vilket också skulle underlättas av en BIM-modell.51  

                                                           

48 (Sodéus, 2009, s. 18) 
49 (Karlsson, 2010, ss. 55, 56) 
50 (Eastman, Teicholz, Sacks, & Liston, 2008, s. 96) 
51 (Sodéus, 2009, ss. 19-20) 
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Metoden att använda BIM i byggprocessen har utvecklats för att effektivisera både produktion och 

förvaltning. Trots att BIM ännu är mest utbrett i produktionsfasen, är det under förvaltningsfasen som 

produktanvändningen sker och det är givetvis den längsta tidsperioden i en byggnads livscykel. BIM handlar 

till stor del om ett ökat livscykeltänkande, ett resonemang som behandlar en byggnad från idé och 

produktion till drift och förvaltning. Trots detta har BIM inte slagit rot och implementerats fullt ut i 

förvaltningsskedet. Det finns möjligheter att förbättra produktionsskedet med BIM, men i 

förvaltningsskedet finns ännu större möjligheter. I förvaltningen får man bevis på hur väl produktionen 

fungerade, och dessa erfarenheter blir viktiga att ta med sig till framtida projekt.52 

3.1.10 BIM i våra grannländer 

I våra grannländer har arbetet med BIM kommit längre. Nedan följer en kort sammanfattning av hur två av 

våra grannländer arbetar med BIM. 

3.1.11 Finland 

Senate Properties är ett statligt bolag som sedan 2001 har genomfört ett antal pilotprojekt inom BIM-

området.53 Utifrån dessa projekt togs beslut om att från och med oktober 2007 kräva modeller som möter 

IFC-standarden i alla företagets projekt. Detta gäller för nybyggnation såväl som för renoveringar. Mer om 

vad IFC-standarden innebär ges i kapitel 3. Modellerna ska användas till att visualisera, utföra 

kostnadskalkyler samt jämföra olika scenarier. Data från modellerna ska även användas för att göra olika 

simuleringar innan byggfasen inleds. Exempelvis ska simulering av byggnadens energianvändning 

genomföras innan större beslut tas som rör detta.  

De modeller som det ställs krav på från oktober 2007 är bara en början i arbetet att övergå till en bredare 

användning av modeller och målet är att helt gå över till ett modellbaserat arbetssätt inom design, bygg 

och förvaltning inom de närmsta fem åren.54 

3.1.12 Norge 

Norska Statsbygg arbetar enligt BIM i alla sina nya byggprojekt.55 I projekten används IFC-formatet. 

Statsbygg har upprättat en egen manual med både allmänna och särskilda krav som ska uppfyllas i BIM-

arbetet. De standarder för BIM som sätts av Statsbygg gäller för alla bygg- och fastighetsbolag i Norge. 

                                                           

52 (Sodéus, 2009, s. 14) 
53 (Senate Properties, 2012) 
54 (Ibid.) 
55 (Statsbygg, Statsbygg BIM Manual 1.2, 2011) 
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Således har man redan ett ramverk för BIM-arbetet som syftar till att effektivisera hela den norska bygg- 

och fastighetsbranschen.56  

                                                           

56 (Statsbygg, BIM - a digital method for smarter building, 2012) 
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3.2 Informationsteknologi 

Det sägs ofta att IT har förmågan att förändra företag och branscher. IT, menar man då, kan inte bara 

upprätthålla dagens status utan har förmågan att förändra och förbättra den. 57 

3.2.1 Intelligenta objekt 

Grundpelaren bakom en BIM-modell är intelligenta objekt. Med detta menas objekt som ”vet” vad de är, 

det vill säga en dörr ”vet” att den är en dörr. Ett objekt kan beskrivas som en samling av data; för 

exempelvis en dörr så finns information om höjd, bredd, tjocklek, karmbredd och material. Vidare bör 

objekt i produktmodeller ha strukturella, funktionella och grafiska beskrivningar. Den strukturella beskriver 

objektets uppbyggnad; dörrens karm, storlek, höjd och material. Den funktionella beskriver att dörren ska 

gå att öppna och förklarar även att när dörren placeras i en vägg så ska det skäras ett hål i väggen. Den 

grafiska beskrivningen visualiserar den strukturella och den funktionella beskrivningen. Objekten bör sedan 

sorteras in i objektklasser där alla dörrar placeras i klassen ”Dörrar”. När nya dörrar skapas så ärver de alla 

egenskaper hos den aktuella objektklassen. Det är i detta skede som man kan framställa dörren som 

intelligent eftersom den ”vet” att den är en dörr, så när hela objektklassen förändras till exempel genom en 

ökad bredd så ändras alla dörrar av samma typ. Objekten i produktmodellerna ska även kunna vara 

tillräckligt intelligenta för att kunna placera sig på ”rätt” ställe, det vill säga i en vägg på rätt höjd från 

golvet, parallellt med väggen, men inte i ett fönster eller i en annan dörr.58 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1. Olika informationsmodeller; tolkning människa respektive dator.  59 

                                                           

57 (Crowston & Myers, 2004) 
58 (Edgar, o.a., 2002, s. 7) 
59 (Johansson B. , 2008, s. 36) 



18 
 

3.2.2 Förändringar inom IT 

Förändringar är inte alltid något som mottas med glädje eller är enkla att genomföra. Detta gäller i högsta 

grad förändringar av den teknik som används. De flesta vill ligga långt fram i utvecklingen och användandet 

av ny teknik, men helst inte längst fram. Att ligga i bräschen för ny teknik innebär ofta att man tvingas 

förändra sitt arbetssätt vilket kan mötas av motstånd. Användandet av ny IT leder ofta till effektivisering 

och förändring. I längden kan man dock se att människor kan känna sig störda i sin yrkesroll av ett alltför 

utvecklat IT-stöd och i förlängningen kan effektiviseringen leda till att yrkeskunskap kan gå förlorad. Om 

man på lång sikt låter datorn utföra alla beräkningar finns risk att man till sist glömmer den bakomliggande 

huvudräkningen och därmed förlorar kunskapen om vad siffrorna representerar. Hur ny IT tas emot 

beskrivs ofta med hjälp av ordet mognad. Med det menas att det måste vara en datamogen grupp som tar 

emot ny IT för att implementeringen ska lyckas. Även kultur och attityder inom olika branscher är 

avgörande för hur lyckad en IT-implementering blir. Det är viktigt att förstå hur folk jobbar så att IT-stödet 

inte blir ett hinder.60 

3.2.3 Öppna format 

För att flera olika aktörer ska kunna dra nytta av samma information krävs att de kan ta del av och använda 

den information som finns. För att aktör A ska kunna använda sig av det arbete som gjorts av aktör B så 

krävs ett gemensamt format på informationen. Detta innebär att definitionerna av de olika objekten och 

deras egenskaper måste stämma överrens med varandra. Detta är ett av de största problemen med en 

implementering av BIM.61 

För fastighetsägare och fastighetsförvaltare underlättar ett gemensamt språk oerhört vid transaktioner då 

informationen i den ”nya” fastigheten enkelt kan anpassas till det IT-system som redan finns i företaget. En 

förutsättning för att ett gemensamt språk eller format ska kunna utnyttjas och få genomslag i verkligheten 

är förstås att det utvecklas program och applikationer som klarar av att både läsa och skapa data med det 

valda formatet.62  

3.2.4 Industry Foundation Classes 

IFC står för Industry Foundation Classes och formatet utvecklas sedan 1996 av organisationen 

buildingSMART, tidigare kallat International Alliance for Interoperability. buildingSMART arbetar för att 

                                                           

60 (Samuelson, 2003, ss. 143, 144) 
61 (Edgar, o.a., 2002, s. 20) 
62 (Johansson & Wennerblom, ss. 2-4) 
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stödja BIM-arbete genom hela processen från projektering och produktion till förvaltning av en byggnad.63 

IFC är ett öppet format som möjliggör lagring och utbyte av BIM-data mellan olika mjukvaruapplikationer, 

utan att applikationen i sig behöver kunna stödja olika format. Eftersom IFC inte hör till ett specifikt 

program är det neutralt och oberoende av hur de olika mjukvaruföretagen utvecklar sina program.64  

3.2.5 Fi2 

Organisationen FFI, Föreningen för Förvaltningsinformation, har utvecklat Fi2 som är en svensk standard för 

att lagra och dela fastighetsinformation. Föreningens syfte är att skapa ett obrutet informationsflöde i 

bygg- och fastighetssektorn.65 Formatet är tänkt att förbättra det nuvarande bristfälliga sättet att 

kommunicera fastighetsinformation mellan exempelvis arkitekter, byggherrar och fastighetsägare.66  

3.2.6 4D-teknik 

Att knyta dimensionen tid till databasen skapar en 4D-modell, där tid är den 4e dimensionen, vilket kan 

vara ett starkt verktyg för att planera, schemalägga och optimera förändringar. Detta genom att modellen 

kan testa ett scenario innan man genomför det i verkligheten. Att lägga till ytterligare en dimension såsom 

kostnader eller energiåtgång, skapar en 5D-modell.67 

 

 

 

 

Figur 2. En 4D-modell ger en överblick av när olika skeden av en produktionsfas inträffar.68 

Den största fördelen med en 4D-modell är att man kan upptäcka problem eller kollisioner i bygget på ett 

virtuellt stadium och därmed undvika samma problem i verkligheten. Det visuella utrycket kan skapa en 

ökad förståelse för en mindre delprocess i en byggnation, och ger dessutom möjligt att simulera olika 

scenarion och enkelt se konsekvenserna.69 Ju större byggprojekt desto större nytta kan man ha av en 4D-

modell. En aspekt är att det gäller att få leveranser i rätt tid för montering, en dag för tidigt eller för sent 

                                                           

63 (buildingSMART, 2012) 
64 (buildingSMART, 2012) 
65 (Fi2, 2012) 
66 (Johansson & Wennerblom, ss. 2-4) 
67 (Atkin & Brooks, 2009, ss. 202-204) 
68 (Collier & Fischer, 1995, s. 10) 
69 (Edgar, o.a., 2002, s. 35) 
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kan få stora kostnadskonsekvenser och kan påverka resten av tidplanen. Tidsdimensionen underlättar även 

vid beräkning av hur stora mängder material som ska beställas. Svaret på frågan; ”Hur mycket betong 

hinner vi gjuta på en dag?” leder vidare till frågan; ”Hur många betongbilar ska vi beställa?”.70   

3.2.7 Forskning och Utveckling 

Ett antal FoU-program har genomförts under årens lopp i syfte att utveckla informationsteknologin inom 

byggsektorn. Det första programmet genomfördes på 1990-talet. Det konstaterades då att IT inte 

utnyttjades tillräckligt för att skapa en hög konkurrenskraft inom branschen i Sverige och att forskning 

krävdes för att hjälpa industrin.71 Idag drivs forskningen och utvecklingen kring BIM av organisationen 

openBIM. Arbetet föregås av två tidigare branschgemensamma satsningar: ”IT Bygg och Fastighet 2002”; 

ett utvecklingsprogram för implementering av IT, samt ”ICT 2008”; industrigruppen för informations- och 

kommunikationsteknologi i bygg och fastighet.72 openBIM driver utvecklingsprogram för hela sektorn.73 I 

programmet ingår tillämpningsprojekt där företag själva driver projekt men får hjälp att utnyttja BIM-

verktyg på bästa sätt. Det ingår även utvecklingsprojekt med flera företag som finansiärer samt 

forskningsprojekt på universitet och högskolor. Målet med openBIM är att få branschen att övergå till en 

objektorienterad hantering av information. Det finns idag en förståelse på marknaden för nyttan av ny 

teknik och hur ett BIM-verktyg kan effektivisera flertalet processer.74  

Nyttjandet av information avseende ett utrymme genom hela dess livscykel, från de första kraven till 

slutgiltig användning, är idag mycket begränsad. Det gäller såväl i byggskedet som i förvaltningsskedet, 

både på papper och digitalt. Företag har inte utarbetade strategier för att återanvända information inom 

driften och förvaltningen av fastigheten. Möjligheten finns dock att dela olika typer av information och föra 

den vidare mellan aktörer över hela livscykeln med hjälp av användandet av öppna format. Det som ännu 

fattas är definitioner på vad det är man vill ha och vilken information som är viktig att föra vidare.75    

                                                           

70 (Edgar, o.a., 2002, s. 36) 
71 (Landin & Lind, 2011, s. 60) 
72 (openBIM, 2012) 
73 (Landin & Lind, 2011, s. 63) 
74 (Ibid. s. 64) 
75 (Moberg & Tarandi, 2011, s. 3) 
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3.2.8 Användarvänlighet 

Med interaktiv design menas: 

“Designing interactive products to support the way people communicate and interact in their everyday and 

working lives.” 76 

Det centrala i designen av interaktiva produkter är att de ska utformas för att vara användbara, alltså lätta 

att lära sig, effektiva att använda samt ge en bra helhetsupplevelse.77 

För att uppnå bästa användarvänlighet krävs att man först tar reda på av vem systemet ska användas, till 

vad och var det ska användas.78 Sharp, Rogers och Preece menar att processen att skapa interaktiv design 

består av fyra aktiviteter. Identifiera användarens behov och etablera krav, utveckla alternativa designer, 

skapa interaktiva versioner av designerna, utvärdera designerna och den upplevelse de kan erbjuda 

användaren. Ett effektivt sätt att lyckas med alla dessa är att involvera användarna i hela designprocessen 

för att få konstruktiv feedback på allt som skapas.79 Utvärdering av system är nödvändiga, speciellt när det 

handlar om ett helt nytt system, för att säkerställa att produkten faktiskt är användbar och vad användaren 

tycker om den.80 Utvärderingsformen ”Quick and Dirty” är en vanligt förekommande metod för att 

utvärdera en produkt. Den bygger på kontinuerlig feedback från användare eller konsulter för att 

säkerställa att deras idéer stämmer överens med användarens. Fokus ligger på att snabbt kunna skapa sig 

en bild av vad användaren tycker så att slutprodukten blir helt rätt. 

 

                                                           

76 (Sharp, Rogers, & Preece, 2007, s. 1)  
77 (Ibid. s. 2) 
78 (Ibid. s. 5) 
79 (Ibid. s. 17) 
80 (Ibid. s. 586) 
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3.3 Facilities Management 

3.3.1 Fastighetsförvaltning igår och idag 

För så lite som 40 år sedan var Facilities Management (nedan refererat till som FM) ett i princip okänt 

begrepp. Byggnader underhölls och städades men utan någon tanke på ett större perspektiv och med 

relativt kort tidshorisont. Det fanns inget gemensamt synsätt av FM, något som har utvecklats sedan dess 

till att FM har blivit en helt egen bransch med egna tekniska begrepp, standarder och normer.81 Från det 

gamla synsättet att fastighetsförvaltning består av enkla tjänster som städning, underhåll och reparationer, 

så har begreppet FM idag utvidgats till att dessutom innehålla bland annat: 

• ekonomisk förvaltning  

• personalförvaltning  

• avtalshantering  

• hälsa och säkerhet  

• hushållsnära tjänster 

Atkin och Brooks (2009) definierar FM som:  

An integrated approach to operating, maintaining, improving and adapting the buildings and infrastructure 

of an organisation in order to create an environment that strongly supports the primary objectives of that 

organisation.82  

Definitionen pekar på ett samlat arbetssätt där flera olika funktioner samordnas i syfte att stödja 

kärnverksamheten. Den grundläggande tanken är att det samordnade FM-arbetet ska bana väg för och 

stödja kärnverksamheten som därmed kan effektiviseras.83 

3.3.2 Fastighetsinformation i förvaltningen 

Information är ett nyckelord när det kommer till FM. Att all tillgänglig information hanteras på bästa sätt är 

en av de viktigaste processerna inom FM.84 Företagen måste se till att information som de arbetar med är 

tillförlitlig, uppdaterad, fullständig och enhetlig. Denna informationshantering är nödvändig för en lyckad 

FM, men är lättare i teorin än den är genomförbar i praktiken. Den är också till stor del beroende av 
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resurser i form av kapital och humankapital och dessutom begränsad av standarder och riktlinjer. En 

grundförutsättning är att informationen är åtkomlig för alla anställda, åtminstone den del av informationen 

som de använder för att göra sina jobb. Det kan även vara framgångsrikt att se informationen som en 

tillgång för företaget. Denna tillgång utnyttjas bäst genom att dela med sig av sin egen expertis till andra 

inom organisationen, och ibland även till externa parter. Det är dock något av en vågskål, för samtidigt som 

man vill dela med sig av informationen måste företaget säkerställa att informationen behandlas på ett 

säkert, autentiskt och till viss del på ett privat sätt.85 

3.3.3 Computer Aided Facilities Management 

Att ta hjälp av datorer och IT inom FM kallas i litteraturen för Computer Aided Facilities Management, 

nedan refererat till som CAFM, och är ett populärt sätt att hantera fastighetsinformation på ett effektivare 

sätt. Ett fastighetsbolag som använder sig av CAFM utnyttjar fördelarna med ett datoriserat arbetssätt 

vilket exempelvis kan medföra bättre kalkyler och analyser, överskådligare och tydligare visualiseringar och 

modeller, samt ett mer effektivt sätt att arbeta. Enligt Atkin & Brooks är dock CAFM endast ett steg på 

vägen mot BIM. Samtidigt måste CAFM ses som ett viktigt och nödvändigt steg på vägen mot BIM. Rom 

byggdes inte på en dag, och att kunna implementera BIM och utnyttja dess fördelar kräver att alla parter i 

processen är förberedda på den nya teknologin. CAFM är ett steg på vägen mot ett datoriserat sätt att 

arbeta med FM, med eller utan BIM.86 

CAFM är en sammanslagning av areahantering och 3D CAD med syfte att lättare kunna hantera och 

övervaka fysiska rum och de aktiviteter som är knuta till rummen. Normalt kopplas den överskådliga CAD-

modellen till en relationsdatabas som innehåller de fysiska rummens attribut. I relationsdatabasen kan man 

därmed söka olika typer av information eller se förändring över tid för att kunna få fram den mest effektiva 

användningen av en specifik yta. CAFM-tekniken är fri för alla att använda och dra nytta av men för att 

tekniken ska kunna utnyttjas maximalt och få riktigt stort genomslag krävs en gemensam definition av 

modellerna och formaten. 87 

3.3.4 Kommunala kontra privata fastighetsbolag 

På vilka grunder ett företag genomför en investering har visat skilja sig åt hos privata och offentliga företag.  

Ägarformen påverkar inte vilken typ av kalkylmetod som används, däremot påverkas huruvida, samt vilken, 

inverkan denna har på beslutet om investeringen. Även strategin påverkas av vilken typ av ägande det är av 

bolaget, detta genom vilka målen är och ägardirektiven, alltså huruvida företaget verkar långsiktigt för 
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allmännyttan eller vinstdrivande.88 Incitamenten för att genomföra en investering i ett kommunalt bolag 

skiljer sig alltså från dem i ett privat då investeringen i ett kommunalt bolag inte nödvändigtvis måste leda 

till en direkt vinst för att genomföras.89 
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3.4 Knowledge management 

När kunskapshantering först började diskuteras på slutet av 1990-talet trodde man till en början att detta 

var en övergående fas och att intresset för ämnet skulle svalna. Detta har dock visat sig vara fel, intresset 

för kunskapshantering både inom den akademiska världen och hos företagen är fortsatt högt.90 Slutet av 

1900-talet visade upp en vändning hos företagen där kunskap blev en av de viktigaste tillgångarna att 

hantera. Även arbetssättet har förändrats till att handla allt mer om intellektuellt arbete och hantering av 

kunskap inom företagen har blivit en viktig aspekt för att vara konkurrenskraftig.91 Litteraturen pekar på 

hur viktigt det är att binda ihop initiativen för kunskapshantering med företagets övergripande strategier. 

Detta ska bidra till att dessa initiativ i slutändan genererar ekonomisk vinst och konkurrenskraft.92 För att 

hitta den mest passande strategin för att hantera kunskapen krävs att man först identifierar vilka faktorer 

på marknaden och företaget som påverkar vilken typ av kunskap som är viktig.93 Det finns många sätt på 

vilka ett företag kan hantera sin kunskap och informations- och kommunikationsteknologi (ICT) spelar en 

viktig roll.94 För att hantering av kunskapen ska vara möjlig måste kunskapen kunna kodifieras, skrivas ner 

och vara möjlig att dela med andra.95 

3.4.1 Definition av Knowledge Management 

Det är svårt att hitta en generell definition av Knowledge Management (nedan refererat till som KM) och 

kanske är det på grund av denna definitionssvårighet som KM har blivit ett något luddigt begrepp och har 

svårt att få ordentligt fotfäste i verkligheten. I teorin är KM, om det införs på rätt sätt och i rätt företag, 

något som kan effektivisera ett företags verksamhet. Frappaolo definierar KM som: 

“KM is the leveraging of collective wisdom to increase responsiveness and innovation.” 96 

Vidare gör Frappaolo en avgränsning mellan KM och Information management, nedan refererat till som IM, 

där det senare beskrivs som förbestämda svar och reaktioner baserat på tidigare erfarenheter. Eftersom IM 

behandlar problem där svaren är planerade och förutbestämda, kan de i många fall tas över av olika IT-

system. KM å andra sidan behandlar nya och innovativa lösningar på problem, också baserat på tidigare 

erfarenheter naturligtvis, men reaktionerna och lösningarna är oplanerade och oförutsedda.97  
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3.4.2 Knowledge Management och informationsteknologi 

I grund och botten handlar KM inte om IT. Däremot har IT-revolutionen bidragit till en medvetenhet om KM 

och en möjlighet att visualisera KM på ett nytt sätt. Den viktigaste KM-komponenten för ett företag är att 

stödja kunskapsöverföring mellan anställda och investera i intellektuellt kapital och dessa processer har 

stort stöd i och blir mer effektiva med en IT-komponent. Internet och intranät har till stor del bidragit till en 

ökning av intresset för KM och därmed även för KM i praktiken. Internet-teknologin har möjliggjort ett 

utbyte av kunskap mellan kollegor inom samma företag, men också mellan människor från olika företag, 

bakgrund, utbildning och nationalitet på ett sätt som var praktiskt taget omöjligt innan internet-

revolutionen. Samtidigt som nya IT-system har gjort det lättare att kommunicera och därmed dela kunskap 

så har de utvecklat olika sätt att lagra kunskap. Kunskap kan inte bara föras in i en databas utan måste 

kategoriseras och sättas i sammanhang till någonting annat. En svårighet är att den inte kan kategoriseras 

utifrån givna parametrar och standarder eftersom den är i ständig förändring. För att person A ska kunna 

dra nytta av person B:s kunskap så måste kunskapen på något vis extraheras från person A och 

internaliseras till person B. Där kommer IT-systemen in som en mellanhand och genom att utvärdera varje 

ny bit kunskap med all tidigare tillgänglig kunskap så bibehålls en uppdaterad kunskapsdatabas med riktiga 

klassificeringar. Sedan kopplas visualiseringsverktyg till databasen för att person B ska kunna söka efter den 

specifika del som han eller hon är intresserad av för att kunna internalisera kunskapen.98 Att inte ha ett 

enhetligt system för kunskapshantering kan vara riskfyllt. Kunskap som skapats eller samlats in i företaget 

genom olika arbetsprocesser bör dokumenteras och göras tillgänglig för andra medarbetare på ett 

strukturerat sätt. Om så inte sker riskerar företaget att dess anställda måste anskaffa samma kunskap som 

tidigare redan funnits inom företaget. Det är dessutom en oerhörd fördel att ha en enhetlig teknisk lösning 

i de fall då nya anställda ska introduceras i företaget, eller när tidigare anställda försvinner från företaget. 

Både för att kunna behålla kunskap som skapats av tidigare anställda men även för att den nya 

medarbetaren snabbt ska kunna skaffa sig kunskap och själv kunna bidra med kunskapsdelning.99 Det är 

dock viktigt att inte lägga all sin tillit på IT-systemet, och komma ihåg skillnaden mellan kunskap och 

information. Ett IT-system, hur sofistikerat det än är, kan inte omvandla information till kunskap, det är upp 

till de anställda. En enhetlig hantering av information i ett och samma system är ett smart sätt att hantera 

sin interna information, men det är upp till medarbetarna att processa och tolka informationen för att 

omvandla den till kunskap.100 Enligt Berg blir företag med bättre IT-stöd för kunskapshantering ibland lata 

och lägger allt för stor tillit till att kunskapshanteringen kommer att fungera bra enbart tack vare IT-

systemet. Det finns även risk för att all relevant och irrelevant information och kunskap laddas in i IT-

systemet utan någon egentlig tanke på huruvida denna kunskap kommer att vara till någon nytta i 
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framtiden. Detta leder till ett slags ”information overload” där det är svårt att utnyttja IT-systemets fulla 

potential eftersom det blir svårare att extrahera den relevanta kunskapen.101 

Intellektuellt kapital, kundkapital och strukturellt kapital räknas enligt Frappaolo som skillnaden mellan 

bokfört värde och marknadsvärde. Företag måste kunna se nyttan i vissa processer eller investeringar, inte 

bara de ekonomiska värdena utan även nyttan av exempelvis de här tre typerna av kapital. Det är i princip 

omöjligt att mäta dessa tre i kronor och ören och därmed är det svårt för företagen att motivera sådana 

typer av investeringar.102  
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3.5 Företagspresentation 

3.5.1 Klövern 

Klövern är ett fastighetsbolag med affärsenheter i tio tillväxtstäder i Sverige och med sitt huvudkontor 

beläget i Nyköping. Huvudkontoret har ansvar för ledning, ekonomi, finansiering, transaktioner, 

hyresadministration, information och investerarrelationer samt affärsmässigt stöd till de tio 

affärsenheterna ute i landet. Klövern hade vid slutet av år 2010 totalt 126 medarbetare och cirka 250 

fastigheter med en uthyrningsbar yta av nästan 1500 tusen kvadratmeter till ett värde av 13,5 miljarder 

kronor. I fastigheterna inryms såväl industri-, lager-, vård- och utbildningslokaler samt butiker och kontor. 

Hyresintäkterna, vid fullt uthyrt bestånd, uppgår till cirka 1,5 miljarder kronor. 

Med affärsidén att med närhet och engagemang möta kundens behov och mottot att var dag underlätta 

kundens vardag, arbetar Klövern mot sin vision om att skapa morgondagens samhälle.103 

3.5.2 Klöverns nuvarande arbetssätt 

Klövern har idag inte ett samlat system för informationshantering. För hantering av avtal och fakturering 

använder de idag systemet Fastnet. Detta system är inte kopplat till övrig dokumenthantering. De anställda 

strukturerar själva sitt arbete med antingen pappershantering eller digitalt i mappar där informationen 

sparas på en gemensam server. Areahanteringen består av Cad- eller PDF-ritningar och dessa förekommer 

dels inscannade och sparade på servern i lämplig mapp alternativt så finns ritningarna arkiverade i 

pappersformat. Idag finns ingen möjlighet till visualisering av fastigheter. För kostnadskalkyler, beräkning 

av värde på fastighet och för att räkna hem investeringar i projekt används programmet OCRA. 

3.5.3 Pythagoras 

Pythagoras programvaror är ett IT-system som stödjer Facilities Management, lokalförsörjning och 

fastighetsförvaltning. Programpaketen omfattar ythantering, avtalshantering, dokumenthantering, stöd för 

förändring med mera. Programmet används webbaserat och ger därför informationsspridning i hela 

organisationen och möjlighet att samverka med externa parter. Grunden är en fastighetsdatabas med en 

grafisk modell i botten. 

                                                           

103 (Årsredovisning Klövern, 2010) 
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Pythagoras är ett brittiskt-svenskt företag vars huvudägare heter Scientia Resource Management Limited. 

Företagets kontor är belägna i Stockholm, Falun och Ljusdal och London. Produkterna används av kunder i 

Sverige, Norge, Finland, Danmark, Storbritannien och Frankrike.104 

 

                                                           

104 (Pythagoras AB) 
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4. Empiri 

4.1 Fallstudie 

Vi har valt att undersöka våra frågeställningar utifrån en fallstudie. Vi har digitaliserat en av Klöverns 

fastigheter i Pythagoras system. Pythagoras system är idag inte fullt utvecklat för en fastighetsägare. Vi har 

försökt täcka in de delar av systemet som kan vara till nytta för en fastighetsägare, men vissa delar av 

programmet är utformade för att möta en hyresgästs behov, exempelvis internhyra, och dessa delar har vi 

inte implementerat. Med hjälp av resultaten ville vi komma fram till vilka delar som kan utvecklas och 

anpassas för att på bästa sätt motsvara en fastighetsägares behov, i detta eller i något liknande system. 

4.2 Implementering 

Den fastighet som har digitaliserats kallas nedan för Hus D. Den är belägen i Kista utanför Stockholm och är 

den fastighet i Kista som Klöverns Kista-kontor anser att de har mest samlad, lättillgänglig och uppdaterad 

information kring. Fastigheten har fem våningar och en sammanlagd area av cirka 4476 kvadratmeter.  

4.3 Pythagoras 

Pythagoras är namnet både på företaget och det IT-system som företaget har utvecklat. IT-systemet är 

uppdelat i några olika delsystem. Space Manager kallas den del där man sköter själva digitaliseringen av 

fastigheten. Space Manager är i sin tur uppdelat i ”Design” och ”Space” (nedan refererat till som Design och 

Space). Efter att hanteringen av den råa datan är digitaliserad i Space Manager så används Enterprise 

Manager (nedan refererat till som Enterprise) för att visualisera och använda informationen.  

4.3.1 Space Manager Design 

I Space Manager Design sker grunden till digitaliseringen. En CAD-ritning läses in och digitaliseringen sker 

som en form av kalkering, där väggar, dörrar, fönster och så vidare ritas in i programmet.  

CAD-ritningen är i 2D vilket medför att proceduren upprepas för varje våningsplan i fastigheten. I en CAD-

ritning så ritas exempelvis väggar och dörrar med streck, figurer och former av olika slag som sedan måste 

tolkas av användaren. I Pythagoras ritas en vägg in som just en vägg. Redan i ritfasen definieras vad som 

ritas och en vägg ”vet” således att den är en vägg. Programmet innehåller alltså en sorts intelligens och för 

att kunna börja rita innerväggar så måste alla ytterväggar vara färdigritade så att en sluten huskropp har 

bildats. Därefter känner programmet automatiskt av att nästa vägg som ritas är en innervägg. Pythagoras 

har möjlighet att skriva ut CAD-ritningar utifrån den modell som skapats. Tack vare detta kan man, om 
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informationshanteringen sker på ett bra sätt, ha ständig tillgång till uppdaterade CAD-ritningar. Ett uppritat 

plan i Space Manager Design kan se ut som nedan.  

 

Figur 3. Hus D, plan 1 i Space Manager Design. 

4.3.2 Space Manager Space 

Nästa steg av Pythagoras kallas för Space Manager Space och är till utseendet väldigt lik Design-delen. I 

Space tilldelas rummen olika egenskaper. Alla rum kategoriseras med ett ID-nummer, en status, en kategori 

samt en eventuell hyresgäst. I Space läggs även komponenter in, exempelvis toalettstolar, handfat, trappor 

och hissar. Även i detta skede så ritas inte CAD-ritningen av streck för streck utan efter att en gång ha 

definierat en toalettstol på ett visst sätt så kan samma komponent läggas till på alla toaletter. Därmed kan 

programmet hålla koll på hur många toalettstolar som finns på ett enskilt våningsplan eller i en hel 

fastighet. Förutom att rummen tilldelas egenskaper så kan dörrar och väggar klassificeras, till exempel som 

branddörr, brandvägg eller bärande vägg. Samma plan som i Figur 3 illustreras i Figur 4, skillnaden är att i 

den senare har komponenter, ID-nummer och brandklassning inkluderats.  
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Figur 4. Hus D, plan 1 i Space Manager Space. 

4.3.3 Enterprise Manager 

Enterprise Manager är främst tänkt som en visualisering av de data som matats in i Space och Design. Det 

är först i Enterprise som det bakomliggande arbetet i Space och Design och den information som lagts in 

kan bearbetas och utnyttjas. Enterprise är en webbaserad applikation som användaren loggar in på via en 

webbplats.  

Enterprise är en applikation som hjälper användaren att visualisera vald information. Användaren kan 

snabbt få reda på exempelvis hur många vakanta lokaler som finns i fastigheten eller var en viss hyresgäst 

är placerad. Användaren kan även klicka på ett rum och på så vis få fram information om rummets 

hyresgäst, area, status och kategori.  

En av styrkorna med Enterprise ligger i hanteringen av nyckeltal. Genom att förprogrammera uträkningar 

av olika nyckeltal, exempelvis vakansgrad, intäkter, utgifter, miljörelaterade nyckeltal eller areaberäkningar, 

så finns alltid dessa nyckeltal lättillgängliga och ständigt uppdaterade efter den information som matats in i 

programmet.  

Pythagoras är tänkt att vara uppbyggt i olika nivåer. När det gäller exempelvis Klövern kan de olika nivåerna 

vara ”Sverige””Kista””Kvarteret Lidarände””Hus D”. Genom att navigera på olika nivåer kan 

användaren få fram ovan nämnda nyckeltal eller information som gäller för den aktuella nivån. Antal 

vakanta lokaler i Hus D eller antal vakanta lokaler i hela Sverige ligger bara några musklick bort. 

Nivåstrukturen kan även låsas så att användarna, de anställda, kan få olika behörighet för olika nivåer.  
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Figur 5. Hus D, plan 1 i Enterprise Manager.  

I Figur 5 ovan är en av lokalerna på plan ett markerad. Då visar Enterprise information bland annat om 

lokalens area, hyresgäst, kategori och status. 

 

  

Figur 6. Hus D, plan 1 i Enterprise Manager, grafisk utsökning av status.  

I Figur 6 ovan har en grafisk utsökning gjorts av statusen i fastigheten avseende uthyrd area. De tre olika 

färgkoderna visar ej uthyrbar, uthyrd och vakant yta.  

Till varje nivå kan man koppla dokument av olika slag som sorteras i en mappstruktur. För de högre 

nivåerna kan det gälla styrdokument eller måldokument som rör hela organisationen medan dokumenten 
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på de lägre nivåerna är direkt kopplade till fastighet, våningsplan eller rum. Det finns en funktion för 

versionshantering som gör att när ett dokument ändras så ligger den gamla kopian kvar vilket gör det 

enkelt att återgå till en äldre version vid behov.  

Programmet sparar historisk data och därmed kan man få fram trendrapporter som visar olika resultat, 

utveckling eller nyckeltal över tid.  

4.3.4 Lease Manager 

Den sista delen av Pythagoras programvara som vi använt i vår fallstudie kallas Lease Manager, eller 

Avtalshantering. Här lägger man in information om avtalen med de olika hyresgästerna. Det är 

grundläggande information som tid, kostnad och area, men även tilläggsinformation som indexuppräkning, 

kostnader för el, vatten och värme och liknande. En snabb koppling finns till Enterprise för att användaren 

ska kunna visualisera lokalen i fråga.  

En smart funktion i Lease Manager är påminnelsefunktionen som med ett mail till en vald adress kan 

påminna exempelvis om att det är dags att omförhandla avtalet. Användaren behöver bara ställa in sin 

mailadress och det datum påminnelsen ska skickas. I Lease Manager finns även en egen 

dokumenthanterare där det fysiska avtalet och dess bilagor kan läggas in för att på så vis ha informationen 

samlad på samma ställe.  

4.3.5 Kostnad för implementering 

Pythagoras bedömer kostnaden för en implementering till drygt 8 kronor per kvadratmeter enligt följande 

uppskattningar: 

• Initial registrering av byggnaderna i Design   4,00 kr/m2 

• Initial registrering av byggnaderna i Space   2,00 kr/m2 

• Registrering av hyresavtal i Lease Manager   2,00 kr/m2  

• Registrering av övrig information för nyckeltal  0,20 kr/m2 

Totalt  8,20 kr/m2 

För den byggnad som vi arbetat med i vår fallstudie, Hus D, som har en bruksarea på 4476 kvadratmeter 

skulle kostaden för en total registrering bli knappt 37 000 kronor.  

Denna initialkostnad täcker endast registreringen av fastighetsinformationen till systemet. Utöver detta 

tillkommer kostnader för utbildning av de anställda samt underhåll av systemet.  
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4.3.6 3D-visualisering 

Med hjälp av de data som matas in i Pythagoras har programmet möjlighet att skapa en 3D-modell. 

Modellen är endast tänkt att underlätta den grafiska visualiseringen och innehåller inga data. Det innebär 

att objekten i 3D-modellen inte innehåller några egenskapar data eller kopplingar annat än de som krävs 

för att upprätta modellen. Väggar, dörrar, pelare och så vidare visualiseras men modellen är inte interaktiv, 

det vill säga; det går inte att arbeta i 3D-läget utan endast visualisera densamma.  

 

Figur 7. Hus D, plan 1, visualiserat i 3D.   

4.4 Användartest hos Klövern 

Vi demonstrerade programmet och vår implementering. Det är inte möjligt för de anställda att lära sig 

programmet på kort tid. Efter demonstrationen ställde vi öppna frågor och diskuterade Klöverns nuvarande 

arbetssätt jämfört med hur det skulle kunna se ut med hjälp av Pythagoras eller liknande program.  

4.4.1 Intervjuer 

Jan Eriksson, Enhetschef, Klövern Kista. 

• Anser du att det idag finns ett behov av ett system inom fastighetsförvaltning som kan hantera 
olika typer av information integrerat i ett och samma system? 

Ja verkligen.  

• Vilka hinder finns? 

Det är till stor del en kostnadsfråga. Fastighetsbolag tänker ganska kortsiktigt och det blir därför 

svårt att räkna hem en sådan stor investering utan en tydlig och direkt vinst. Man kan dock tycka 
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att det borde vara ett slags hygienkrav på marknaden att ha uppdaterad och tillgänglig information 

och det är dumt att det inte redan är så. För att branschen ska ändra sig krävs det att något sådant 

här blir ett krav och inte handlar om att tjäna pengar. Långsiktigt skulle ju företagen tjäna på att 

låta sin egen personal göra mer av jobbet kring fastigheten och anlita färre kostsamma konsulter, 

exempelvis för att ta fram ritningar.  

• Martin Fischer, professor från Stanford, har erfarenheten att fastighetsbranschen inte har lyckats 
optimera användandet av IT utan låter människor göra det jobb som en dator skulle utfört snabb-
bare och billigare. Instämmer du? 

Absolut.  

•  Finns det utrymme för ett utvecklat IT-arbete i fastighetsbranschen? 

Absolut. 

• Får du känslan av att det kommer ske en förändring i branschen inom kort där man kommer gå mot 
ett mer digitaliserat arbetssätt och lämna pappersritningarna bakom sig? 

Ja, vi har inget val, men en sådan förändring tar tid. Ingen i branschen kommer vilja vara först utan 

man inväntar att någon annan ska prova först och få ta konsekvenserna i det fall det misslyckas.  

• Vad ser du för möjligheter med att använda ett system liknande Pythagoras i fastighetsbolag? Vilka 
hinder ser du? Vilka delar av ett program liknande Pythagoras skulle vara intressant för ett fastig-
hetsbolag? 

För att implementering av ett nytt system för informationshantering ska löna sig krävs det att 

personalen själva kan genomföra implementeringen samt uppdateringar och det måste vara enkelt 

för dem att arbeta i systemet och få fram informationen. Om den interna personalen kan sköta mer 

av det dagliga arbetet kring en fastighet själva skulle besparingar göras vid mindre behov av 

externa konsulter med mera, exempelvis för att rita om planritningar. 

Idag finns utvecklade system som används för den ekonomiska förvaltningen men inget kring 

areahantering och visualisering. Det saknas även en bra struktur för hantering av dokument. Det 

skulle därför vara optimalt om ett nytt system för det som saknas skulle gå att länka ihop med 

existerande använda system. 

Ett välfungerande system för informationshantering skulle innebära mindre osäkerhet avseende 

det dagliga arbetet i ett fastighetsbolag. Osäkerhet är en risk som kostar pengar och det tar längre 

tid att utföra arbete där risken för osäkerhet måste elimineras. 
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Ett system för informationshantering skulle också spara, bibehålla och föra vidare kunskap inom 

företaget. Kunskap om en fastighet och dess dokumentation skulle inte försvinna då en 

medarbetare slutar. 

Ett sådant system skulle också möjliggöra bättre respons till kund. Snabba svar och ingen osäkerhet 

skapar trygga, snabba och mer lönsamma affärer. 

Wolfgang Dorsin, Teknisk förvaltare, Klövern Kista 

• Anser du att det idag finns ett behov av ett system inom fastighetsförvaltning som kan hantera 
olika typer av information integrerat i ett och samma system? 

Ja verkligen. 

• Vilka hinder finns? 

Även om prisfrågan såklart är central så är det inte hela förklaringen till at branschen inte har 

förändrats. Arbetet fungerar idag och man gör inte en investering enbart för att förbättra utan att 

något fungerar dåligt som det är. Det finns en tröghet i branschen som gör att förändring inte blir 

av eller tar väldigt lång tid.  

• Martin Fischer, professor från Stanford, har erfarenheten att fastighetsbranschen inte har lyckats 
optimera användandet av IT utan låter människor göra det jobb som en dator skulle utfört snabb-
bare och billigare. Instämmer du? 

Ja absolut. I dagsläget är IT-kunskapen mycket låg inom fastighetsbranschen och det är en väldigt 

konservativ bransch där man gör som man alltid har gjort.  

•  Finns det utrymme för ett utvecklat IT-arbete i fastighetsbranschen? 

Ja. 

• Får du känslan av att det kommer ske en förändring i branschen inom kort där man kommer gå mot 
ett mer digitaliserat arbetssätt och lämna pappersritningarna bakom sig? 

Ja, något annat sätt framåt finns inte. Ett nytt slags kvalitetstänk är redan här och det börjar ställas 

krav på att vi måste ha ordning på den information som hanteras. Dock vill ingen vill vara först att 

genomföra en stor förändring, men det är på gång.  Idag har fastighetsägaren börjat ställa krav på 

vilken dokumentation de vill ha från byggaren vid nybyggnation. Det som krävs nu är att denna 

information och dokumentation tas om hand, sparas och håller den uppdaterad.   

• Vad ser du för möjligheter med att använda ett system liknande Pythagoras i fastighetsbolag? Vilka 
hinder ser du? Vilka delar av ett program liknande Pythagoras skulle vara intressant för ett fastig-
hetsbolag? 
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Det allra största hindret mot att införa ett nytt system för informationshantering i ett 

fastighetsbolag ligger inte i kostnaden för själva implementeringen av systemet utan i att få fram 

informationen. Idag är dokumentationen kring fastigheterna mycket begränsad och svårtillgänglig. 

Att få fram materialet som ska in i systemet är den största kostnaden och det verkligt svåra i att gå 

mot bättre informationshantering. 

En väldokumenterad fastighet skulle dock vara värd mer i längden. Kostnaden för att förvalta och 

hyra ut fastigheten skulle sjunka och den skulle vara värd mer vid en försäljning. Det skulle innebära 

ett steg i rätt riktning mot att värdera en fastighet inte enbart utifrån att ”räkna tegelstenar” utan 

också ta med värdet av vilken information som finns att tillgå om fastigheten.  

En visualiseringsfunktion skulle vara ett bra sätt att arbeta med areor och snabbt hitta information. 

Med en dokumenthanterare som är strukturerad på ett liknande sätt och ihopkopplad till olika 

nivåer inom företaget och areor i fastigheterna skulle man kunna höja tillgången på information 

och dess tillgänglighet. 
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5. Analys 

5.1 Övergripande analys av BIM 

Building Information Modeling är ett koncept som har till syfte att förändra en hel bransch. En så stor 

förändring sker inte över en natt och det är långt kvar innan BIM har införts till fullo. Att konceptet 

disskuteras och utvecklas tyder på ett intresse för en förändring. I byggsektorn är BIM betydligt mer spritt 

och har fått större genomslag än i förvaltningssektorn. Detta kan möjligen bero på en tröghet hos 

fastighetsägaren men det kan också bero på att BIM-konceptet uppfattas som mer passande i 

byggprocessen än för förvaltningen. Alla sektorer i bygg- och fastighetsbranschen, från projektering till 

förvaltning, har möjlighet att lära av varandra. Projekterare och planerare kan lära sig av förvaltning av 

befintliga fastigheter som kan förbättra uppförandet av nya. Omvänt kan förvaltaren utvinna information 

från projektören eller byggherren som kan effektivisera förvaltningen. Möjligheterna med ett fullt ut 

implementerat BIM-verktyg är svåra att fullt ut uppskatta men klart är att detta skulle kunna effektivisera 

hela branschen. Byggsektorn har kommit en bit på vägen, men förvaltningssektorn har långt kvar att 

vandra. Om de olika sektorerna kan mötas för att tillvarata och dela information så finns stora vinster och 

besparingar att göra. Ett stort hinder mot ett införande av BIM är det tidskrävande arbete som krävs för att 

ställa om det nuvarande arbetssättet, men tidsvinsten och effektiviseringarna som BIM kan erbjuda bör 

övervinna nackdelarna i det långa loppet.  

5.1.1 BIM idag och imorgon 

BIM har blivit ett känt begrepp på marknaden och flertalet företag har börjat anamma dess syfte, både i 

Sverige och utomlands. Även om BIM i dagsläget inte har slagit igenom fullt ut, genom hela processer eller 

av alla aktörer så bidrar det till att väcka nya tankar och idéer. Ett fullskaligt BIM-verktyg är i dagsläget ett 

långsiktigt mål som ännu har långt kvar till förverkligande, men det finns möjlighet för både bygg- och 

fastighetssektorn att förnyas och effektiviseras. Stora besparingar finns att hämta i mer gränsöverskridande 

samarbeten, helhetstänk och livscykelperspektiv. Inte minst måste branschen inse de långsiktiga vinsterna 

av ett förändrat arbetssätt, trots de initialt stora investeringarna.  

5.2 Informationsteknologi 

Utvecklingen inom informationsteknologin på senare år har bidragit till nya möjligheter för många olika 

branscher och företag att utveckla sin verksamhet. Fastighetsbranschen har ibland uppfattats som trög där 

steget till förändring är långt. Denna uppfattning stämmer givetvis inte på alla fastighetsbolag, men klart är 
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att det fortfarande finns möjligheter till förbättring. Förutsättningar finns för att på ett mer effektivt sätt 

utnyttja den informationsteknologi som redan finns tillgänglig.  

Användarvänligheten är en oerhört viktig del i en implementering av ett nytt IT-system. Ett fastighetsbolag 

och dess anställda är sällan extremt intresserade av IT, de vill jobba med fastigheter och IT-systemet i sig är 

sekundärt. Däremot är ett väl anpassat IT-system ett viktigt verktyg i ett fastighetsbolags framgång. Nyckeln 

är att anpassa IT-systemet efter fastighetsägarens behov. Allt för många funktioner och möjligheter i ett 

informationshanteringsprogram kan lätt bli oöverskådligt vilket leder till en ovilja att arbeta med 

programmet. Detta leder i sin tur till att de anställda tar till andra metoder för att genomföra sitt arbete, 

vilket sätter stopp för hela systemet eftersom det bygger på ständigt uppdaterad information. Motsatsen är 

en IT-tekniker som inser möjligheterna med informationsteknologin och därför gärna vill bygga in så många 

funktioner som möjligt. Användarvänligheten blir en viktig nyckel för en lyckad implementering. För att 

lyckas uppnå ett användarvänligt program krävs att användarens, alltså fastighetsägarens, behov klarläggs. 

Programmet måste sedan byggas upp eller anpassas utifrån dessa behov.  

I ett större sammanhang, utifrån ett BIM-perspektiv, är gemensamma format en annan nyckelfråga. För att 

olika IT-system ska kunna prata med varandra måste de nyttja samma format, eller kunna läsa varandras 

format. BIM är på väg in i fastighetsbranschen och har redan fått visst genomslag i byggbranschen. För att 

kunna utnyttja ett BIM-system till fullo krävs att det är implementerat i alla olika delar av de företag som är 

involverade i en fastighets livscykel och där kommer de gemensamma formaten in. Det finns viss forskning 

på området och vissa försök till att bestämma sig för ett gemensamt format. Även vid en implementering 

av ett system som inte till fullo övergår till ett arbete helt enligt BIM, utan endast länkar nya funktioner till 

befintliga, så är formatet centralt. För att de olika programmen ska kunna prata med varandra så måste de 

tala samma språk. På lång sikt är det troligt att en överenskommelse om gemensamma format gynnar alla 

parter.  

Prisfrågan är som alltid även den central när det kommer till att implementera ett nytt IT-system. Privata 

fastighetsbolag behöver kunna räkna hem en investering, och att införa ett nytt system är en stor 

investering. Problemet är att övertyga de som ska betala för investeringen om vilka fördelar och 

möjligheter som kan uppstå. I många fall är det ganska abstrakta former av vinst som man kan påvisa, vilket 

inte alltid är ett säljande argument till en aktieägare. De stora vinster som går att göra är tidsbesparingar, 

effektivare arbete och en bättre service till kunderna. Det är förhållandevis svårt att räkna hem detta i 

pengar vilket medför en ovilja hos aktieägarna. Det kan dessutom handla om att varken fastighetsägarna 

eller aktieägarna fullt ut inser vidden av vilka möjligheter som finns. Om bolaget tjänar pengar med 

nuvarande arbetssättet vill man inte riskera något genom att införa en större förändring. Återigen är 

osäkerheten en central faktor.  
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Teorin säger att alla delar av verksamheten ska ingå för bästa resultat. Ju mer information man kan samla i 

samma modell desto bättre och desto större effektiviseringar kan man åstadkomma. Ett alternativ till ett 

med alla delprocesser fullt integrerat system, är ett system som kopplar samman olika delprocesser på ett 

sätt som ändå kan utnyttja gemensam information.  

5.3 Facilities Management 

Modern fastighetsförvaltning håller på att utvecklas mot ett effektivare utnyttjande av befintlig IT men 

fortfarande gör människor många sysslor som en dator kan göra till en lägre kostnad. Fastighetsförvaltning 

handlar till stor del om att arbeta med den information som finns och för att kunna göra det på bästa sätt 

krävs det att informationen finns lättillgänglig och är ständigt uppdaterad. Att arbeta effektivt med 

informationen ger möjlighet att både dra lärdom av tidigare händelser och resultat och även verka 

förebyggande.  

Eftersom det inte längre arbetas efter ”räkna tegelstensprincipen” när fastigheter värderas torde värdet 

numera ligga inuti fastigheten, bland annat i den dokumentation och information som finns tillgänglig och 

vilka möjligheter den kan ge. Det kan exempelvis ta sig uttryck i väl dokumentrad energianvändning och bra 

modeller för analys av energianvändningen. Utifrån det kan man sedan börja ett effektivt arbete mot gröna 

byggnader. Att ha ett korrekt underlag för att planera sitt fastighetsunderhåll är av stor vikt för en 

fastighetsägare. En väldokumenterad fastighet underlättar för underhållsarbetet av fastigheten vilket 

medför en förbättring i både den dagliga driften samt det långsiktiga underhållsarbetet. 

5.4 Knowledge Management 

Insikten i vad kunskap är värd har vuxit och växer än. Ett företags värde ligger inte längre enbart i dess 

inventarier och tillgångar utan också i den kunskap som finns. För att ta vara på den kunskap som ett 

företag och dess personal besitter krävs det system och processer för att säkerställa att kunskapen både tas 

tillvara och delas. Att förlora kunskap då en anställd slutar eller blir sjuk kostar företaget pengar i och med 

att någon annan då måste lägga ner tid på att skaffa sig samma kunskap igen. För att vara innovativ och 

konkurrenskraftig krävs att den kunskap som existerar förädlas och utvecklas. Ett arbete i enlighet med BIM 

skulle kunna spela en viktig roll i att samla in, bibehålla och uppdatera den kunskap som finns.  

Traditionellt handlar kunskapshantering om att förvalta sitt humankapital. Att företag börjar tänka större 

och arbeta utifrån ett bredare FM- eller BIM-perspektiv blir en ny form av kunskapshantering. Det blir ett 

modernt sätt att hantera sin kunskap, att lagra och bevara den på ett sofistikerat sätt så att den är 

lättåtkomlig och lätthanterlig i framtiden. På så sätt kan man resonera för att både BIM och FM är en 

modern form av KM. 
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Investeringar i förbättrad hantering av kunskap är svår eller nära på omöjlig att räkna i kronor. Ett 

vinstdrivande företag räknar ofta på ROI, return on investment, där man beräknar vilken avkastning en viss 

investering förväntas ge. Avkastningen för en effektivare kunskapshantering är väldigt oklar, vilket leder till 

en motvilja att investera.  

5.5 Empiri 

Vår implementering har testat de delar av en fastighetsägares verksamhet som vi tror är centrala: ekonomi, 

areahantering, visualisering, avtalshantering och dokumenthantering. Det vi kunde konstatera efter 

diskussioner med Klövern var att det i dagsläget finns funktioner som fungerar felfritt och dessa finns det 

ingen önskan om att förändra. Avtalshantering och ekonomifunktioner fungerar bra, och därför ligger en 

förändring långt bort inom dessa områden. Vi har dock kunnat påvisa att det finns utrymme för förbättring 

inom andra områden, och om dessa områden kan kompletteras med de som fungerar bra så kan man hitta 

ett vinnande koncept. Detta kräver också att det från början utformas nya system som går att länka ihop 

med de existerande för att utnyttja allt optimalt och inte gå miste om fördelar med att arbeta i system som 

samarbetar. Detta för att uppdateringar och andra funktioner ska kunna sykroniseras och utföras genom 

hela systemet.  

I teorin och litteraturen kring BIM pratas det ofta om 3D och dess möjligheter. I Pythagoras finns möjlighet 

att visualisera sin modell i 3D men det är inte möjligt att arbeta med modellen i 3D-läget. En 3D-

visualisering kan ibland underlätta förståelsen för fastighetens uppbyggnad, men i det dagliga arbetet med 

fastigheten ser vi inga andra fördelar med att digitalisera fastigheterna till 3D.  

5.5.1 Intervjuer på Klövern 

Intervjuerna på Klövern gav en insikt i fastighetsägarens perspektiv och synsätt. De intervjuade ansåg att 

det finns ett behov av ett system inom fastighetsförvaltningen som kan hantera olika typer av information 

på ett bättre och mer långsiktigt sätt än vad som sker idag. Idag saknas fullständig information för 

fastigheterna, och den information som finns hålls inte uppdaterad. Det finns heller inget system för att på 

ett enkelt sätt söka fram information. Den ekonomiska förvaltningen fungerar idag bra hos Klövern, och 

samma sak gäller för avtalshanteringen. Eftersom dessa delar fungerar bra som det är så finns inget behov 

av en förändring. Däremot finns förstås en något större vilja att åstadkomma en förändring inom de delar 

av arbetet som inte fungerar optimalt idag. Båda de intervjuade har känslan av att ett arbetsätt som bättre 

utnyttjar informationsteknologin är oundviklig och relativt nära förestående.  

Själva implementeringen av ett nytt system är en stor åtgärd, men en kanske ännu större åtgärd i dagsläget 

är att samla in den information som systemet ska bygga på. Idag saknas fullständig och uppdaterad 
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information för många av Klöverns fastigheter, och ofta är informationen och ritningarna inte 

digitaliserade. Ett rigoröst arbete skulle krävas för att hämta in all data som systemet kräver, och utan 

fullständig information kommer systemet att vara bristfälligt. Informationen som systemet kan visualisera 

blir aldrig bättre än den information som man matade in i systemet.  

5.5.2 Möjligheter med Pythagoras 

Pythagoras programvara riktar sig framför allt mot hyresgäster och är därför anpassade efter en hyresgästs 

behov. Vi har använt utvalda delar av programmet som vi anser att en fastighetsägare skulle kunna ha 

behov av, men för att programmet ska vara till nytta just för Klövern måste det anpassas utifrån Klöverns 

specifika behov. De delar av programmet som vi anser skulle kunna utveckla Klöverns dagliga arbete är 

areahantering, visualisering samt dokumenthantering. Vi tror att det finns utvecklingsmöjligheter inom 

dessa områden i de flesta fastighetsbolag. 

Då själva kärnan i fastighetsbolag är att hyra ut area bör stora vinster ligga i att ha total koll på sina areor. 

Med hjälp av ett system liknande Pythagoras som kan hanterar ritningar, håller dem uppdaterade, som 

tillåter ändringar och på så sätt håller ritningarna konstant uppdaterat skapas full kontroll. Detta medför 

också att areor kommer att stämma, alltså att exakt rätt area snabbt kan räknas ut och hyras ut. Detta är, 

hur märkligt det än kan verka, inte alltid fallet idag.  

Genom att knyta en visualiseringsfunktion av en intelligent ritning med utsökningsmöjligheter till 

areahanteringen tror vi att det dagliga arbetet kan förenklas mycket. Att visualisera ytor på ett effektivt och 

tydligt sätt ger en enklare funktion för uppsökning av information som tidigare var svåråtkomlig samt ger 

en snabb överblick över status på ytorna. 

Ett väl fungerande system för dokumenthantering medför även det mer lättillgänglig information. Det finns 

stora effektiviseringsmöjligheter i att kunna lägga mindre tid på att leta efter önskad information. 

Dokumenthanteringen bör även den vara knuten till visualiseringen för att kunna få fram eftersökt 

information visuellt istället för genom att leta i mappar eller pärmar. En versionshanteringfunktion ger 

möjlighet att dels alltid veta vilken som är det senast uppdaterade dokumentet och även att gå tillbaka för 

att se vilka ändringar som har gjorts. En väldokumenterad fastighet bör vara värd mer än en med sämre 

dokumentation.  

5.6 Generella hinder mot förändring 

För ett fastighetsbolag som är vinstdrivande och börsnoterat är målet alltid att öka vinsten och minska 

kostnaderna. En stor investering i effektivisering och förbättring kan vara svår att räkna hem då några 

direkta vinster i kronor sällan kan påvisas. Eftersom vinsten inte visar sig omedelbart måste lönsamheten 
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ses ifrån ett längre tidsperspektiv. Jobbar man utifrån kvartalsrapportering och årsredovisningar blir detta 

ett uppenbart hinder och det skulle krävas en tolerans mot en mindre kortsiktig vinst och en hög 

investeringskostad för att genomföra effektiviseringsåtgärder. 

Effektiviseringarna visar sig främst i det dagliga arbetet på företaget och syns inte alltid nödvändigtvis lika 

tydligt på den högsta nivån i företaget. Ändå är det på den högst nivån som besluten fattas och 

beslutsfattarna måste se till att inse behoven hos de anställda. Om inte beslutsfattaren ser möjligheterna 

med ett förändrat arbetssätt kan det bli svårt att genomföra. 

Att sammankoppla olika system genom ett arbetssätt med gemensamma format är ett annat hinder mot 

förändring. De gemensamma formaten är en grundförutsättning för att företag med olika system och olika 

behov ska kunna arbeta gemensamt under samma förhållanden och med samma information. Idag används 

inga standarder fullt ut för vilka system och format som ska användas, även om några försök till att 

upprätta sådana standarder har uppkommit i olika sammanhang.  

Till stor del beror motsträvigheten mot en förändring på osäkerhet. Ingen vill ta första steget till en 

förändring, utan man väntar hellre på att någon annan ska bana väg. Därefter kan man följa efter inom de 

områden som visade sig vara lyckade samtidigt som man har möjlighet att undvika fallgroparna. En självklar 

del i att en förändring tar lång tid och är en långsam process är att en implementering av ett nytt system 

och ett nytt sätt att arbeta inte sker över en natt. Innan ett företag förändrar sin verksamhet vill de 

säkerställa att förändringen kommer att vara till gagn.  

5.7 Möjligheter med en förändring 

Ett bättre system för att hantera area, visualisering samt dokumenthantering har många fördelar. Att 

arbeta med uppdaterad och korrekt information skulle ta bort osäkerhetsfaktorn som annars finns, 

exempelvis för att en ritning inte stämmer. Lägre osäkerhet leder till minskade kostnader för att säkerställa 

att informationen man använder sig av är korrekt. Dessutom minskas risken för dubbelarbete om 

informationen som används senare visar sig varit felaktig.  

 Lättillgänglig och uppdaterad information hjälper fastighetsägaren att kunna ge snabbare svar till både nya 

och befintliga hyresgäster. Detta ger bra konkurrenskraft och en bra service vilket i längden ökar företagets 

image och värde.  

Ett fastighetsbolags kärnverksamhet är hantering av ytor och areor. Genom att arbeta med ett system för 

areahantering som ständigt håller informationen uppdaterad garanteras riktig och exakt information och 

full kontroll över företagets kvadratmetrar.  
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Att ha system som kan hanteras internt vid hantering av det dagliga arbetet minskar behovet av att 

använda sig av extern arbetskraft. Detta sparar pengar och säkerställer dessutom att den interna 

personalen har full koll på sitt arbete. För att lyckas med detta krävs att systemen är mycket 

användarvänliga och tillåter att såväl implementering som fortsatt arbete kan utföras av den egna 

personalen.  

5.7.1 Hur ska programmet anpassas? 

Ett program som är anpassat till en fastighetsägares behov måste utformas annorlunda än ett program som 

är anpassat efter en hyresgästs behov. Eftersom vi har konstaterat att det är tre funktioner som är till störst 

nytta för fastighetsägaren måste dessa delar kunna lyftas ut från programmet och kopplas samman med 

övriga funktioner som redan finns hos företaget. Det är av stor vikt att den egna personalen kan arbeta 

med och upprätthålla systemet, programmet måste med andra ord vara tillräckligt användarvänligt så att 

även en person med begränsade IT-kunskaper kan hantera programmet.  
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6. Slutsatser och förslag till fortsatt forskning 

Att ha bra koll på information och dokumentation, och system som gör det lätt att hantera och arbeta med 

dem kommer spara tid och pengar genom ett förenklat och effektiviserat arbetssätt.  

Frågeställning 1: Inom vilka områden av ett fastighetsbolags informationshantering finns potential för 

utveckling och effektivisering genom ett utökat nyttjande av informationsteknologi?  

De delar av fastighetsägarens verksamhet där vi, efter diskussion med Klövern, anser det finnas utrymme 

för förändring och förbättring är som följer; 

• Areahantering 

• Visualisering  

• Dokumenthantering  

Inom dessa områden saknas i dagsläget system för att hantera information, att kunna visa den på ett 

lättillgängligt sätt samt att hålla den uppdaterad. 

Att arbeta helt enligt BIM hos en fastighetsägare ligger långt bort i tiden. Vi upplever inte att det finns 

någon strävan hos Klövern att förändra hela sitt arbetssätt. Deras fulla fokus ligger på arbetet med 

fastigheterna och inte på de bakomliggande systemen. Grundtanken med BIM mottas dock positivt hos 

Klövern och de anser att arbetssättet inom branschen kommer gå mer och mer mot BIM.  

Frågeställning 2: Hur skulle fastighetsägarens verksamhet kunna utvecklas genom ett effektivare nyttjande 

av informationsteknologi? 

Vinsten i dagsläget ligger i att komplettera de delar som idag fungerar bra med system för de bitar som 

ännu inte fungerar felfritt. Dessa områden är enligt ovan areahantering, visualisering samt 

dokumenthantering. Här skulle stora effektiviseringar och vinster kunna göras.  

På lång sikt är det troligen bättre med ett enda system som kombinerar areahantering, visualisering och 

dokumenthantering med de funktioner som idag redan fungerar bra, avtalshanteringen och 

ekonomihanteringen. Detta jämfört med ett program som endast innehåller vissa funktioner, men som har 

möjlighet att koppla samman delprocesser från andra system. I teorin och på kortare sikt så kan det säkert 

fungera med ett system som koordinerar olika program, men det blir utan tvekan krångligare att 

upprätthålla standarden på längre sikt. Hela systemet bygger på uppdaterad information, och med olika 

delprocesser som måste uppdateras och koordineras uppnår man inte full effektivitet. Detta kan liknas vid 

ett införande av CAFM jämfört med ett fullskaligt BIM-verktyg som också är svårt att införa på kort sikt. I 
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teorin skulle alla inblandade parter tjäna på ett införande av BIM, men i praktiken är en förändring svår, 

långsiktig och kostsam. En rimlig utveckling är ett arbete mot ett mer digitaliserat arbetssätt. Utvecklingen 

kommer troligen att ske stegvis, där vissa äldre rutiner byts mot ett modernare arbetssätt, men de rutiner 

och funktioner som fungerar behålls så länge som möjligt. På längre sikt tror författarna att branschen 

kommer att arbeta med system som integrerar alla olika funktioner som det finns behov av, för att slutligen 

gå mot ett fullskaligt BIM-verktyg för att uppnå maximal effektivitet.  

 

Förslag till fortsatt forskning 

För att kunna dra mer allmänt gällande slutsatser om marknaden i stort och dess utvecklingsmöjligheter 

inom BIM skulle ett mer omfattande arbete behöva genomföras där fler företag på marknaden undersöks. 

En intressant utredning vore en övergripande jämförelse av olika fastighetsbolag och deras nuvarande IT-

system för informationshantering.  

De ekonomiska följderna för ett fastighetsbolag som skulle kunna föregås av ett mer effektivt utnyttjande 

av IT-system är något som låg utanför ramarna för detta arbete. Ett förslag till vidare forskning ligger i att 

försöka kvantifiera den ekonomiska vinsten som ligger i den effektivisering och tidsbesparing som finns att 

göra inom areahantering, visualisering och dokumenthantering.  

Dessutom har vi inte undersökt hur utformningen av ett nytt IT-system ska se ut programmeringsmässigt. 

En vidare utredning krävs för att klargöra hur ett system för hantering av areor, visualisering och 

dokumenthantering ska byggas upp sett ur en programmerares perspektiv. 
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