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Sammanfattning 
Titania köpte hösten 2010 in programvaran Revit för att skapa möjligheten att kunna BIM-projektera 

sina ROT-projekt. En övergång från 2D-projektering har ännu inte skett då den allmänna synen inom 

företaget är att projekten innehåller för många komplexa delar i utförandet och därför bör lösas på 

plats. Idag säljer Titania sina råvindslägenheter när dessa står färdiga men de har som mål att 

tidigarelägga försäljningen av sina projekt, om detta ska kunna ske måste företaget ha mer material 

att lämna till sina mäklare som de i sin tur kan presentera för kunden. 

Syftet med detta examensarbete är att undersöka vilka skillnader BIM skulle kunna skapa för 

produktionen, hur BIM kan implementeras på arbetsplatsen samt att visa hur Titania kan använda sig 

av BIM till försäljningen av sina projekt. 

Examensarbetet är baserat på en fallstudie, intervjuer samt litteraturstudie rörande typprojektet 

Byggmästaren, ett råvindsprojekt i Solna. 

Under arbetet med fallstudien upptäcktes en del problem i den nuvarande projekteringen, några av 

de problem som upptäcktes var bland andra; avvikelser mellan ritningar, kollisioner mellan byggdelar 

och mått som inte stämmer överrens med varandra. Detta är något som även uppmärksammades i 

vår intervju med platschefen för Byggmästaren och dessa problem är något som i slutändan kan 

skapa svårigheter och fördröjningar i produktionen.  

I fallstudien undersökte vi även vad som saknades i det nuvarande materialet för att kunna 

tidigarelägga försäljningen av lägenheterna, det som framkom var bland annat: ljusinsläppet i 

lägenheterna samt tydligare visualiseringar. 

I resultatdelen presenteras funktioner i BIM som kan vara alternativa lösningar till de problem och 

efterfrågningar som vi upptäckte. 

Slutsatsen för detta examensarbete är att Titania bör övergå till att projektera med BIM. Detta skulle 

öka kvalitén i materialet som lämnas till produktionen och på så sätt spara tid. 

Till följd av projektering i BIM fås 3D-visualiseringar i form av bilder och modeller detta material kan 

sedan användas av mäklaren för att tidigarelägga försäljningen.  

En summering av det vi uppmärksammat i fallstudien i kombination med tidigare forskning 

presenteras som en förenklad process för hur BIM kan implementeras genom hela företaget. 

 

 



 
 

 
  



 
 

Abstract 
During autumn 2010 the company Titania purchased the software Revit in order to be able to have 

the possibility to utilize the work process of BIM in their renovation projects. 

A transition from 2D-projection has not yet been completed since the general opinion within the 

company is that the projects contain complex works in production and therefore must be solved on 

site. Currently Titania markets their renovated penthouses when they are finished but they aim to 

sell the projects at an earlier stage. In order to realise this, it is necessary for the company to be able 

to provide more material to their broker which they can present to the clients. 

 The purpose of this work is to investigate and examine the differences that BIM could generate for 

the production, and how BIM can be implemented in the workplace and also to show how Titania 

can use BIM in sales and marketing of their projects. 

 The work is based on a case study, interviews and literature study regarding the project 

Byggmästaren, a project for renovation of attics in Solna. 

During the work with our case study we encountered some problems in the current way of working, 

examples are; discrepancies between drawings, conflicts between building elements, dimensions 

that do not match each other. This is something that is also noticed in our interview with the Site 

manager for Byggmästaren, those problems can ultimately lead to difficulties in the actual 

production.  

In the case study, we also investigated what was missing in the existing material in order to support 

and promote the sales of the apartments, what emerged were; the degree of light in the apartments 

and clearer visualization. 

In our result we introduced features in BIM that might be alternative solutions to the problems we 

discovered and requests that were made. 

The conclusion of our thesis is that Titania should use BIM as a tool in their planning. This may as well 

increase the quality of the materials supplied to production and thus save time. 

BIM could also provide an opportunity to visualize the project with images and 3D-models, which can 

be used by the broker to bring sales forward. 

A summary of what we ourselves noticed during our own work combined with acquired information 

are presented as a simplified process for how BIM can be implemented across the company. 

 

  



 
 



 
 

Förord 
I boken BIM handbook, en bok om Building Information Modeling, med ursprung i USA skriven av 

Eastman, Teicholz, Sacks och Liston skriver de att ”alla använder BIM”. Hur kommer det sig att detta 

inte är något som gäller i Sverige? 

Detta är ett 15hp stort examensarbete skrivet som den avslutande delen i 

högskoleingenjörsutbildningen Byggteknik och ekonomi på Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm. 

Examensarbetet har genomförts i samarbete med företaget Titania under perioden oktober 2012 till 

januari 2013.  

Vi vill rikta ett särskilt tack till Mats Janson som har varit vår handledare på Titania. Mats har hjälpt 

oss genom hela projektperioden och ställt upp som stöd samt bidragit med sin kunskap. Att vi har 

träffats en gång i veckan och upprätthållit en god kontakt genom hela perioden har varit oerhört 

värdefullt. 

Vi vill även rikta ett tack Peter Eklund som har varit vår handledare på KTH, han har hjälpt oss att 

hålla humöret uppe och har bidragit med positiv uppmuntran genom hela projektet. 

Avslutningsvis vill vi tacka Peter Westerberg, Dominique Grubestedt och Malgorzata Roszko på 

Titania som har ställt upp på intervjuer och på så sätt hjälpt oss att kunna genomföra vårt arbete.   

 

Stockholm, januari 2013   

 

_________________________  _________________________ 

Christoffer Eriksson   Mikaela Hansson  



 
 

Begreppsförklaring 

ÄTA-arbeten    Ändringar, tillägg samt avgående arbeten i ett byggprojekt 

Armaturschema   Ett schema över var fast belysning ska placeras i ett byggprojekt 

AutoCAD    Programvara för 2D-projektering 

BIM   Building information modeling, ett arbetssätt 

Brandklass  Beteckning på ett objekts brandmotstånd, hit räknas bärförmåga, 

isolering med mera 

Detaljplan   Plan för bebyggelse inom ett mindre område 

Family (familj)  Ett objekt som laddas in i en Revitmodell kallas för Family, t.ex. fönster, 

dörrar, möbler med mera. 

Kollisionskontroll  En funktion vid BIM-projektering där BIM-programmet varnar om 

objekt i modellen kolliderar med varandra 

ROT-projekt   Rivning-, ombyggnad- eller tillbyggnadsprojekt 

Rendering  Är en funktion i Revit som ger möjlighet att skapa verklighetstrogna 

visualiseringar av valda delar i byggprojektet utifrån den skapade 3D-

modellen. 

Revit  Programvara för 3D-projektering 

A-ritning   Arkitekt-ritning 

K-ritning   Konstruktions-ritning 

Rumsbeskrivning   En beskrivning av hur rummen ska utformas i ett byggprojekt. Här 

presenteras ytskikt, köks- och badrumsartiklar med mera. 

Schedules  Scheman eller listor över valda delar inom ett byggprojekt, t.ex. 

väggmaterial, antal fönster, antal dörrar, med mera. 

UE   Underentreprenör 

U-värde   Värmegenomgångskoefficient, det inverterade värdet av 

värmemotståndet R 
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1. Inledning 
Syftet med inledningen är att beskriva arbetets bakgrund, syfte, de 

frågeställningar vi vill  arbeta med samt avgränsningarna för studien.  

1.1 Bakgrund 
Idén till examensarbetet växte fram under en kurs i BIM under vårterminen 2012, vi började då att 

fundera på hur BIM-modellen skulle kunna användas genom hela byggprocessen. Då vi ofta har fått 

höra från föreläsare att det blir problem på arbetsplatsen då 2D-ritningar används för att det är svårt 

att visualisera det färdiga resultatet vilket leder till fel, blev vi intresserade av hur en 3D-modell skulle 

kunna öka förståelsen. Vi skickade ut en förfrågan till Titania med en idéformulering enligt följande: 

”Utifrån Titanias arbetssätt vid olika åtgärder i byggnader skapa en modell i Revit där de 

olika stegen noggrant redovisas för att få ett säkert och felfritt utförande som möjligt 

samt underlätta för de som utför jobbet. Det är också ett sätt att visualisera för nyfikna 

beställare hur Titania utför sina arbeten. Det ska också vara ett sätt att lättare få 

nyanställda att lära sig hur Titania utför olika arbeten och därmed se till att arbetena 

utförs konsekvent. Vi hoppas att detta ska kunna effektivisera och minska tiden som 

olika åtgärder i byggnader tar samt bli ett sätt att använda Bim genom hela 

byggprocessen.” 

Efter ett inledande möte med Titania kom vi fram att den tilltänkta BIM-modellen också skulle kunna 

användas i säljande syfte. Att kunna visa upp ett typprojekt för potentiella kunder där Titania visar 

hur de arbetar samt med ett knappslag kunna byta ytskikt på golv och väggar är sådant som 

imponerar och ger djupare förståelse hos kunder.  

1.2 Syfte 
Syftet med detta examensarbete är att undersöka vilka skillnader BIM skulle skapa för produktionen, 

hur BIM kan implementeras på arbetsplatsen samt att visa hur Titania kan använda sig av BIM till 

försäljningen av sina projekt. 

1.2.1 Frågeställningar 

Nedan följer de frågeställningar vi tillsammans med Titania tagit fram utifrån den grundidén vi hade 

och som vi vill få besvarade under examensarbetets gång. 

 Kan BIM påverka försäljningen av Titanias vindslägenheter? 

 Kan BIM användas för att underlätta förståelsen av ritningar? 

 Kan BIM användas som plattform för informationsutbyte mellan projekterings- och 

produktionspersonal? 

 Är BIM verkligen rätt verktyg i komplicerade ROT-projekt där det finns så många osäkra 

variabler? 
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1.1 Avgränsning 

1.2.1 Program 

 Revit Architecture 2013 

 AutoCAD 2013 

 Word 2010 

 Excel 2010 

För att underlätta arbetet för oss och Titania, har vi inom detta projekt valt att avgränsa oss till 

ovanstående program. Detta på grund av att vår förkunskap och tillgång finns i dessa program samt 

att Revit är programmet som Titania har upphandlat. Då vi i stor utsträckning ska studera 2D-

ritningar kommer AutoCAD att användas som komplement till Revit.  

Vi ser att Word och Excel är den lämpligaste presentationsmetoden då det är kompatibelt med 

överföring till PDF. 

1.2.2 Tidsram 

Detta examensarbete ska motsvara 800 arbetstimmar fördelat på två personer som sträcker sig över 

10 veckor. 

1.2.3 Läsare 

Detta examensarbete riktar sig mot personer med förkunskaper i BIM och byggteknik. Slutresultatet 

kommer att presenteras utan närmare förklaring till hur olika funktioner i programvarorna har 

använts.  

1.2.4 Projekt 

Examensarbetet kommer att omfatta ett råvindsprojekt (Byggmästaren) beläget på Ankdammsgatan 

33 som utförs av Titania. Projektet startade i maj 2012 och skall så färdigt i mars 2013. Då alla 

råvindsprojekt är unika kommer arbetet endast vara riktat mot detta uppdrag och dess 

specifikationer (se vidare under kvalitativ undersökning). 

1.3 Metoder och teknik 
Metoden är valet av hur man närmar sig det ämne som uppsatsen ska beröra samt hur ämnet 

kommer att behandlas. Metoden påverkar och sätter sin prägel på uppsatsen. Teknik syftar till det 

sätt som materialet till uppsatsen kommer att samlas in. Insamlingen kan ske på olika sätt bland 

annat genom exempelvis intervjuer, enkäter och experiment. 

1.3.1 Disposition 

Arbetet kommer att bestå av en nulägesanalys, en teoretisk referensram, en faktainsamlingsdel, en 

genomförande- och resultatdel, en analysdel, en slutsats samt en rekommendationsdel. 

Nulägesbeskrivningen berättar vilket företag Titania är och hur de arbetar med BIM och råvindar idag 

samt hur konkurrenterna på marknaden arbetar. Den teoretiska referensramen visar bakgrunden och 

ger en djupare förståelse i ämnet. I faktainsamlingsdelen kommer samlad fakta från litteratur, 

internet, intervjuer och seminarium att presenteras. I genomförandedelen presenteras modellen i 
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Revit och de problem som vi har stött på i CAD-materialet. I resultatdelen presenteras typproblemen 

ihop med lösningar, analysdelen är diskussionen som uppkommer kring val av lösning samt 

bakgrunden till problemen. I slutsatsen besvaras frågeställningarna samt syftet och ett förslag på 

process för implementering ges. I rekommendationsdelen ger författarna förslag till vidare studier 

samt förslag till företaget. 

1.3.2 Teoretisk referensram och faktainsamling 

Den teoretiska referensramen kan behandla olika saker exempelvis modeller, viktiga begrepp eller 

teorier. I detta examensarbete kommer den teoretiska referensramen användas till att förklara 

begrepp, förstå innebörden samt ge läsaren en inblick i vad arbetet grundar sig i. 

Faktainsamlingen är en sammanställning och bearbetning av den litteratur och de intervjuer som 

används i uppsatsen. Litteratur avser i stort sett allt tryck material så som böcker, artiklar, uppsatser 

med mera, det innebär även artiklar och skrifter i elektronisk form. För att hitta rätt litteratur 

används skolans biblioteksdatabas och för att sökningen ska bli relevant användes nyckelord. 

1.3.3 Kvalitativ metod 

Metod innebär ett övergripande förhållningssätt och ställningstagande till det som skall undersökas. I 

valet mellan att göra en kvalitativ eller kvantitativ undersökning måste skillnaderna mellan dessa 

utredas. I en kvalitativ undersökning strävar man efter att presentera en helhetsbeskrivning av det 

granskade, tillskillnad från kvantitativa undersökningar omfattar de kvalitativa oftast ett mindre 

urvalsunderlag (NE.se). Syftet för studien är avgörande för valet av metod ska studien besvara 

exempelvis hur ofta eller hur många av någonting så bör en kvantitativ metod väljas. Ska studien 

handla om att förstå eller hitta mönster så bör en kvalitativ studie utföras (Trost, Hultåker 2007).  

Fallstudie 

En fallstudie är en väl utnyttjad metod som ofta används i vetenskapliga undersökningar. Syftet med 

en fallstudie är att ta den lilla delen av det stora förloppet och utifrån detta försöka beskriva 

verkligheten. Fördelen med denna metod är att inte hela beskrivningen av verkligheten måste ges, 

istället kan man på ett begränsat utrymme ge läsaren förståelse exempelvis för hur något kan gå till 

eller ser ut (Ejvegård 2009). 

Vår fallstudie blir projektet Byggmästaren där en råvind ska omvandlas till fyra stycken 

vindslägenheter, fallstudien avser att besvara hur en implementering av BIM skulle kunna gå till samt 

besvara om 3D-modellen kan användas som ett hjälpmedel för försäljning av vindslägenheter. 
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1.3.4 Muntliga intervjuer 

Eftersom metoden i arbetet är en fallstudie kommer intervjuerna vara den primära 

datainsamlingsmetoden. Denna ihop med litteraturstudier och seminarium ska leda fram till analysen 

och slutsatsen. Trost (2007) delar upp den kvalitativa intervjun i sju stadier: 

 Tematisering- klargör problemområdena 

 Design- Hur ska intervjun se ut? 

 Intervjuande- Att utföra intervjun så som den är planerad att utföras 

 Överföring till en bearbetningsbar form- Materialet ska göras tillgängligt för bearbetning 

 Bearbetning och analys 

 Resultat- Analysen bör ha visat vilka resultat som kan erhållas 

 Rapportering- Överför resultatet till rapporten  

 

Intervjuer finns i olika utföranden: 

 Strukturerad 

 Halvstrukturerad 

 Ostrukturerad 

De intervjuer som ska utföras kommer att vara halvstrukturerade, det som är fördelen med dessa 

intervjuer är att ramar är uppställda men sidospår kan följas upp i de enskilda intervjuerna. Regler för 

halv- och ostrukturerade intervjuer gäller inga ja/nej frågor, om det inte gäller sidospårfrågor. 

Intervjufrågorna kommer att pilottestas på en utomstående person innan de riktiga intervjuerna tar 

plats. Alla de intervjuer som kommer att genomföras kommer att transkriberas till text. För att 

försöka identifiera de problem som 2D-ritningar skapar genomför vi en intervju med platschefen för 

Byggmästaren och för att få svar på det som säljavdelning upplever att de saknar kommer vi hålla en 

intervju med affärsutvecklaren på Titania. 

1.3.5 Seminarium 

För att få en inblick i hur 3D-visualisering går till idag medverkade vi ihop med vår handledare Mats 

på ett seminarium som hölls av wec360 på friends arena. Till seminariet var branschfolk inbjudna och 

seminariet inleddes med en kortare presentation av företaget och följdes upp av en workshop där 

deltagarna delades upp i grupper och diskuterade vad som önskas av människor som köper 

nyproduktion. Wec360 hade också gjort en undersökning bland 200 personer som fick besvara vad 

de önskar se när de köper en nyproducerad lägenhet, denna undersökning samt det som de olika 

grupperna under workshopen kom fram till kommer att användas till examensarbetet. 
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1.3.6 Metodkritik 

Kvalitativ metod 

Kritik mot kvalitativa studier är främst ett ifrågasättande om det som har studerats verkligen är 

välvalt samt om det data som har samlats in är riktig och tillräckligt detaljerad. Trots att allt fler 

studier och forskning bygger på kvalitativa data så ses ofta kvantitativ data fortfarande som mer 

trovärdig för många (Trost 1997). 

Fallstudie 

Svårigheterna med en fallstudie är att ett enskilt fall inte alltid kan representera verkligheten, därför 

måste slutsatserna av arbetet dras med försiktighet. Detta examensarbete är skrivet för Titania och 

är alltså anpassat efter deras förutsättningar. Det ska även tilläggas att detta arbete har skrivit utifrån 

projektet Byggmästaren och därmed blir de slutsatser som fattas antydningar. Dessa kan dock få 

större värde om det finns andra indicier som säger samma sak vilket är något vi kommer lyfta fram 

genom tidigare forskning.   

Muntlig intervju 

I muntliga intervjuer blir tolkningarna subjektiva istället för objektiva. En halvstrukturerad intervju 

innebär mycket och relativt ostrukturerat material som kan bli svårt att sammanställa och analysera. 

Intervjuer kräver erfarenhet i intervjuteknik vilket har gjort att vi har lagt ned mycket tid på 

transkribering och litteraturgenomgång inför intervjuerna. På grund av tidsbrist hos en av Titanias 

platschefer fick vi inte möjlighet att intervjua denna person, denna intervju hade gett mer tyngd till 

det primärdata som finns i arbetet. Vi anser dock inte att detta gör studien mindre aktuell. 

1.4 Källvärdering 
All litteraturstudie är tagen från pålitliga källor och vi harkontinuerligt undvikit källor där personer 

själva tycker till så som exempelvis bloggar. Eftersom BIM är ett relativt nytt begrepp finns det inte 

allt för många böcker i ämnet men det finns desto mer kompendium och artiklar, då dessa är väl 

renommerade i branschen kan studien anses vara väl underbyggd. Primärdata ihop med 

sekundärdata ska tillsammans i analysen presentera vad författarna har konstaterat under 

projekttiden. Källhänvisning utförs med Harvardsystemet och källförteckning återfinns i slutet av 

examensarbetet.   
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2. Nulägesbeskrivning 
Nulägesbeskrivningen ska redogöra för  företaget som arbetet är skrivet i 

samarbete med samt hur de arbetar idag.  

2.1 Företaget Titania 
2005 bildades Titania Bygg & VVS AB, de har varit verksamma sen 2002 men då som enskild firma, 

idag har Titania ca 170 anställda med kontor i Fredhäll, Stockholm. 2011 omsatte Titania ca 210 

miljoner kronor och ägs idag av privatpersoner som jobbar inom företaget med Titanias VD Einar 

Janson som majoritetsägare (Titania 2012a). 

Titania är specialiserade på stambyten och badrumsrenoveringar men har i och med en växande 

verksamhet breddat sina kunskapsområden till relining, totalrenoveringar samt ombyggnationer av 

lokaler och råvindar till bostadslägenheter i egen regi. De äger även egna fastigheter och kommer 

under 2013 starta med nyproduktion (Titania 2012b). Viktiga kunder för Titania är bland annat 

Svenska bostäder, familjebostäder och Wallenstam. 

Titania har som mål att växa till att bli ett av de mest anlitade entreprenörsföretagen i Stockholm 

inom sina verksamhetsområden. 

2.2 Bim hos Titania 
Efter ett möte med Mats Janson1 på Titania fick vi veta att investeringen i programvaran skedde i 

slutet av 2010, i samband med investeringen gavs en utbildning i programmet till alla anställda på 

kontoret. På Titania klarade de sig bra med AutoCAD men en av anledningarna till att de köpte 

Autodesk Revit var att de i framtiden tror att det kommer bli branschstandard. Ett av problemen de 

ser idag är att de som blivit anställda efter hösten 2010 inte har fått en utbildning i programvaran 

vilket gör att det idag sitter några personer som arbetar i CAD och några som arbetar i Revit. Vidare 

berättar Mats att han upplever viss bakåtsträvan mot programvaran men han tror att detta främst 

beror på tidsbrist snarare än ovilja mot programmet.  

2.3 Arbetet med vindsrenoveringar hos Titania 
Idag har Titania fem stycken pågående råvindsprojekt i olika stadier igång samtidigt. Projekten är 

spridda över Stockholmsområdet och vindarna varierar i storlek. I projektet Byggmästaren genomför 

Titania dessutom ett stambyte i samband med renoveringen av vinden.  

Det är ca 5-7 personer som jobbar med projekteringen av vindarna, dessa personer jobbar dock med 

olika projekt parallellt med vinduppdragen. De har två platschefer som jobbar med vindsprojekten 

och dessa kommer in i projektet någon gång under projekteringen.   

  

                                                           
1
 Handledarmöte med Mats Janson, projekteringschef Titania AB 23/11 2012 (se bilaga 8) 
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2.4 Arbetet med råvindar hos konkurrenterna 
Titania anser att sina största konkurrenter i råvindsförädlings-branschen är Medvind, Tribeca och 

Robert Lantz bygg. Efter att ha tittat på hur de olika företagens försäljning ser ut kan vi konstatera att 

Robert Lantz och Tribeca säljer sina lägenheter när de står färdiga. Enligt Tribeca (2012) använder de 

sig av Skeppsholmen fastighetsmäklare till hjälp med försäljningen. Medvind säljer sina projekt innan 

de är klara genom att ha rumsbeskrivningar med referensbilder från sina tidigare projekt ihop med 

en komplett rumsbeskrivning av alla rum. Vi uppmärksammade även på Medvinds hemsida att de har 

ett slutfört projekt som ligger uppe där det finns datoriserade illustrationsbilder (Medvind 2012). I 

detta projekt ligger flera illustrationsbilder uppe tillsammans med fotografier som visar det 

färdigställda projektet. Nedan visas en datoriserad illustrationsbild från detta projekt. 

2.5 Bygglovet för projektet Byggmästaren 
Bygglovet för Byggmästaren beviljades 2012-01-17 (se bilaga 1). Bygglovet innebar ett godkännande 

av inredandet utav en vind till fyra nya bostäder samt ändring av skyddsrum till förråd samt 

fasadändringar. Den tillkomna bruttoarenan motsvarar 519kvm.  

Åtgärden i och med bygglovet innebar att nya fasader tas upp i fasad, i tegelfasaderna kopieras de 

underliggande våningar med allt vad det innebär. På de putsade fasaderna tillkommer smala fönster, 

detta för att efterlikna andra hus i området och inte bryta ramen av puts på fasaden. Hiss- och 

fläktrum placeras på taket med pulpettak, till detta integreras trappor till lägenheterna som leder ut 

till en balkong, dock kan ej takterrassen nås.  

Byggnaden betraktas som en kulturhistoriskt värdefull byggnad, den har den näst högsta klassningen. 

Byggnaden blir något högre än bestämmelserna i detaljplanen, ökat yttertaktak får dock ej överstiga 

den höjden som angetts i detaljplanen vilket är 53-54m.   

Figur 2.1 – Illustrationsbild från företaget Medvind 
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3. Teoretisk referensram 
Den teoretiska referensramen kommer i arbetet att användas till att förklara 

begrepp, förstå innebörden och ge en tydligare bakgrund för  examensarbetet.  

3.1 Regler för vindsinredning 
Stadsbyggnadskontoret (Stockholm stad 2012) har gjort en checklista för vad som gäller när råvindar 

ska inredas till lägenheter i ett flerbostadshus. 

Det första som måste göras är att söka upp detaljplanen för fastigheten, ur detaljplanen hämtas 

information om vilka regler som gäller för just den fastigheten. De flesta detaljplaner reglerar hur 

många våningar fastigheten får ha, hur hög den får vara samt om det finns en särskild bestämmelse 

om att vinden inte får inredas. En förutsättning för att få bygglov är att vindsinredning ryms i 

detaljplanen.  

Vidare måste den nya vindsinredningen anpassas efter byggnadens kulturhistoriska värde. Detta 

innebär att vid byggnation måste hänsyn tas till befintliga byggnadsdelars utseende, så som torn och 

andra utmärkande detaljer. Även takfönster, takkupor och takaltaner måste anpassas efter det 

kulturhistoriska värdet.  

Ytterligare krav för ett beviljat bygglov är att vinden blir lämplig för det ändamålet den ska brukas till. 

Detta innebär att för att en vind ska kunna användas till bostad måste den hålla vissa invändiga 

takhöjder. Reglerna idag säger att invändiga takhöjder i bostäder inte får understiga 2,4m, vid 

snedtak är måttet 1,9m. Minst halva arean måste ha en takhöjd på 2,4m för att vinden ska anses vara 

möblerbar. 

För att erhålla bygglov behövs även uppgifter om vem som är kontrollansvarig. 

Brandskydd och utrymningsvägar är ett annat krav för att få bygglov, det måste finnas två 

utrymningsvägar som är oberoende av varandra. Är lägenheten en etagelägenhet måste det finnas 

en utrymningsväg på varje plan. Det är normalt att varje våningsplan har tillgång till trapphuset. För 

att brand inte ska kunna spridas mellan lägenheter och byggnader ställs krav på konstruktionen för 

väggar, golv, tak och ventilationssystem. En brandskyddsdokumentation är inget krav för att få 

bygglov men det behövs för att få ett startbesked, därför rekommenderas det att ta fram ett sådant 

så tidigt som möjligt för att inte försena bygget. 

Den inredda vinden måste uppfylla ljudisoleringskraven från boverket. Detta är speciellt viktigt när 

ett rum angränsar till ett rum i annan lägenhet med annan funktion, exempel på detta är då ett 

sovrum är placerat ovan ett kök. I konstruktionsritningarna måste en lösning för ljudisoleringen 

presenteras. Precis som brandskyddsdokumentationen är det inget formellt krav men för att få ett 

startbesked måste konstruktionslösningar presenteras. 

Konstruktionsritningar ska visa att bjälklaget på vinden klarar av den nya belastningen som kommer 

av inrättandet av en bostad i utrymmet. När nya trappor och hissar ska ta upp behöver man många 

gånger växla av de befintliga bjälkarna. Alla förändringar och hur de ska utföras måste presenteras i 

konstruktionsritningar, detta krävs dock inte för att få ett bygglov men är ett krav för att erhålla ett 

startbesked. 

Övriga handlingar som behövs för att få ett startbesked är ett förslag till en kontrollplan samt 

uppgifter om ett färdigställandeskydd. 
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3.2 Råvindskonvertering 
Råvindskonvertering innebär att en fastighets råvind byggs om till lägenheter, detta är vanligast i 

bostadsrättsförmedlingar (Styrelseguiden 2009). En konvertering till lägenheter betyder i de flesta 

fall ett ekonomiskt lyft för en bostadsrättsförening men försäljning och ombyggnation är ofta ett för 

stort projekt för en förening att hantera själva. En vind ger i snitt tre lägenheter, en stor vind kan ge 

sex till sju stycken, storleken på en vindslägenhet blir ca 100kvm (Arnstad 2006). 

Råvindskonvertering utförs ofta för att förbättra ekonomin hos bostadsrättsföreningen, 

köpeskillingen för lägenheterna kan användas för att betala av lån och därmed kan avgiften sänkas 

för de boende i föreningen. Den utökade boendeytan ger även ökade intäkter från årsavgifter. I en 

artikel i SVD är dock Göran Olsson, vd för medlemsorganisationen bostadsrätterna, noga med att 

påpeka att det inte är tillskottet av pengar som bör vara den primära orsaken för en 

råvindsrenovering i en bostadsrättsförening (Andersson2012). Vidare säger Olsson att det är 

anledningen att få in fler betalande medlemmar i föreningen som bör vara den största orsaken till en 

konvertering eftersom det blir en större summa årsavgifter för all framtid. 

Dock måste föreningar vara uppmärksamma på att ökad boendeyta även innebär en ökad 

underhållskostnad, men i förhållande till inkomstökningarna är underhållskostnaderna ofta låga. En 

samordning av ett vindsprojekt och andra fastighetsrenoveringar är att föredra ur både tekniskt och 

ekonomisk synvinkel, en takomläggning är ofta väldigt lämplig att utföra i samband med en 

råvindskonvertering (styrelseguiden 2009). 

I en befintlig bostadsrättsförening kan tidpunkten för en eventuell råvindsförsäljning ske närsomhelst 

men det är vanligtvis tre faktorer som påverkar tidpunken, den ena är den tidigare nämnda, att 

genomföra det ihop med andra fastighetsrenoveringar. En annan faktor är engagemanget i styrelsen, 

då råvindsrenovering är ett omfattande projekt bör styrelsen vara drivande så att projektet inte 

skjuts upp till framtiden. Den sista faktorn är marknadspriset, eftersom att det är dyrt att genomföra 

en renovering bör föreningen uppnå goda marginaler vid en försäljning (styrelseguiden 2009). 

Innan en konvertering kan göras krävs det i de flesta fall att bostadsrättföreningen har en omröstning 

bland medlemmarna om projektet ska genomföras eller ej. 2/3 måste godkänna konverteringen, 

därför är det bra att en sådan stämma genomförs av styrelsen så tidigt som möjligt (styrelseguiden 

2009). 
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Inredning av vindar mellan åren 1989-2011 

Inredning av vindar mellan åren 1989-
2011 

3.3 Råvindar- i tiden 

”Intresset för att exploatera vindar följer tydligt konjunkturen. I tider med höga lägenhetspriser 
framstår gamla torkvindar som guldgruvor, och vindar förvandlas till bostäder på löpande band.” 
(Andersson 2003) 

 

 

Under slutet av 80-talet inreddes en mängd vindsvåningar i Stockholm, 1990 gick antalet inredda 

vindar ner för att runt 2000 återigen bli aktuellt. I tabellen kan vi tydligt se hur intresset för 

råvindsrenovering har gått upp och ner under de senaste 23åren. Tabellen är hämtat ur statistik från 

SCB, statistiken avser tillskottet av lägenheter efter inredning av vindar i flerbostadshus i Stockholm. 

Statistiken gäller lägenheter i storlek från 1rok till lägenheter större än 6rok, vindsinredning utförd av 

annan ägare (ej brf) samt lägenheter uppförda utan statligt stöd.  

Enligt en enkät gjord av Bo bättre 2006 svarade femton av tjugofem stadsbyggnadskontor att de har 

märkt ett ökat intresse för råvindsrenovering och detta intresse väntas bara växa. Mäklaren Siv Kraft 

säger att de har en kö hos dem på runt 1000 personer som vill flytta in i en vindslägenhet. Enligt 

henne beror köparens val av vindslägenhet på läget, utsikten, fastighetens skick och ekonomin i 

bostadsrättföreningen. Priset på vindslägenheterna beror av takhöjd och lutning och köparen är ofta 

en villasäljare eller en familj som redan bor i en annan vindslägenhet (Arnstad 2006). 

  

Figur 3.1 – Stapeldiagram över inredda vindar i Stockholm mellan 1989-2011 
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I en artikel i SVD från den 3 januari 2012 skriver Johan Hellekant om hur allt högre vindsvåningar 

byggs i Stockholm, han tar även upp hur förhållandena för vindinredning har förändrats sedan 

alliansen tog makten efter valet 2010 (Hellekant 2012). 

I Stockholms täta innerstad med gamla bostadshus som oftast är högre än i övriga 

landet, har man av tradition ända sedan 1920-talet betonat ljusets betydelse för boende 

mot gårdarna. Banbrytande är att stadsbyggnadsnämnden nu i stället tar fasta på 

ljusförhållandena i vindsvåningarna. Alliansen har motiverat den nya policyn med att 

uteplatserna på taken blir bättre när de anläggs bara på ena sidan av taket, samt att 

”det är dags att också vår tids arkitekter får göra avtryck i staden”. 

 (Hellekant 2012) 

Vidare skrivs det i artikeln om det ”kontinuerliga taklyftet mot gård” vilket teoretiskt sett innebär att 

den påbyggnad som görs på byggnaden kan innefatta flera våningsplan så länge som påbyggnaden 

inte syns i en 45 gradig tänkt linje som går från den takfot som pekar mot gatan. På breda hus skulle 

detta kunna innebär en 10m hög påbyggnad. Detta har till exempel redan utförts på det gamla 

postenhuset vid T-centralen. 
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3.4 BIM 
”Building information modeling” eller bygginformationsmodellering är ett koncept som ursprungligen 

föddes i slutet på 40-talet. 1984 presenterades den första mjukvaran till datorer i form av ArchiCAD 

som Graphisoft utvecklat. Dock var det först 3 år senare som programmet uppmärksammades (Silva 

2011). 

Idag finns det ett flertal olika utgivare av programvara för arbete med BIM där Revit från Autodesk är 

det program vi valt att använda under detta examensarbete. 

3.5 Vad är BIM 
BIM är en typ av programvara för datorer där användaren har möjlighet att presentera en byggnad 

och dess omgivning i en modell. Detta koncept skiljer sig från det traditionella arbetssättet där 

byggnadsobjektet ritas för hand direkt på papper eller digitalt, t.ex. i ett program som AutoCAD. 

Genom att rita för hand eller att rita i AutoCAD presenteras byggnaden med linjer i 2D där alla delar 

sedan måste betecknas för att få en ”egenskap”. Med BIM ritas byggnaden istället upp i en 3D-

modell där alla delar så som väggar, fönster och dörrar redan har förbestämda egenskaper, 

programmet vet alltså att fönstret är ett fönster istället för i t.ex. AutoCAD där dörren är linjer med 

endast formen av en dörr. 

Detta kan visualiseras med följande figur (Tyréns 2011): 

 

Med BIM kan en modell av byggnadsobjektet skapas, där delarnas egenskaper samt förhållande till 

varandra presenteras. Med detta menas att t.ex. ett fönster kan ha information om U-värde, 

brandklass, ljudisoleringsförmåga med mera. Dessutom kan fönstrets infästningsmått presenteras 

utan att en separat sektionsritning behöver skapas.  

 

 

 

Figur 3.2 – Figur över skilladen i tolkning av informationsmodeller 
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En BIM-modells uppbyggnad beskrivs i Tyréns (2011) BIM- kompendium enligt följande: 
 
• modellen består av objekt 
(ex. vägg, fönster, VA-ledning, vägprofil) 
 
• objekten kläs med egenskaper 
(ex. geometri, ekonomi, tid, produktegenskaper) 
 
• relationer skapas mellan objekten 
(ex. dörr till vägg, vägg till bjälklag, väggar till rum) 
 
• ur modellen skapas olika ”vyer” 
(ex. ritningar, tidplaner, kostnadskalkyler, energisimuleringar, materiallistor, och rumsytor) 

Att se BIM som endast ett verktyg inom projektering är att inte förstå programmets fulla potential. 

Att skapa huset i en virituell modell effektiviserar även produktionen då den kan minska antalet fel 

vid uppförande med hjälp av att ge en bättre förståelse av byggnaden, kollisionskontroller, 

materialkalkyler och bättre planering med mera (för vidare information se kapitel 4.1- Tidigare 

forskning). 

Modellen kan också hjälpa till i förvaltningen av byggnaden då information om byggdelarnas 

livslängd, brandklass, U-värde och mycket mera kan läggas in i modellen. Ett annat exempel är att 

rumsareor lätt kan summeras från modellen och på så sätt underlätta prissättningen av hyror (Ceder 

& Leksell 2012). 

3.6 Skiftet till 3D-modellering 
Användningen av BIM ökar men det går i dagsläget inte att presentera ett klart skifte. Utvecklingen 

varierar beroende på vilket land, sektor eller typ av projekt man tittar på. I USA har nyligen den 

offentliga sektorn börjat använda sig av BIM och det amerikanska försvaret ska miljöanpassa samtliga 

militära anläggningar i Florida med hjälp av verktyget (Åkerlund 2011). 

Om man ser till norden har våra grannländer en annan arbetsgång när det gäller ökning av BIM-

användning. Där har staten påtvingat utvecklingen med hjälp av lagstadgande, vidare information 

under ”BIM i de nordiska länderna”. Det är svårt säga om de ligger längre fram än oss då detta beror 

helt på vilka delar av branschen man tittar på.  

Om man ser till Sverige så ligger vi efter många när det gäller standardisering och systematik. Men 

vad gäller praktiskt användande av programmen samt överföringen mellan projektering och 

byggandet har vi kommit relativt långt (Lindström & Jongeling 2011). 

En annan viktig sak är att informationsutbytet mellan de olika BIM-programmen förenklas så att olika 

företag och programvaror på ett enkelt sätt kan byta information och samarbeta.  

Utvecklingen är på väg framåt även i Sverige, stora projekt som Nya Karolinska i Solna och Förbifart 

Stockholm visar vägen genom att använda sig av BIM i sina projekt, men vägen till det riktiga skiftet 

har lång väg kvar (Åkerlund 2011). 
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3.7 BIM i de nordiska länderna 
I Sveriges grannländer har utnyttjandet av BIM kommit längre. I Norge har den norska 

fastighetsförvaltningen (Statsbygg) tagit fram ett program om användningen av BIM som ska 

användas till allt statligt byggande. Programmet säger att så mycket information som möjligt ska 

behandlas digitalt och IFC är det filformat som skall användas för informationsutbyte. IFC är ett öppet 

filformat där utbyte av information mellan olika mjukvaror inom byggbranschen kan ske (Archicad 

2011). Statsbygg genomförde ett pilotprojekt med BIM 2005 och 5år senare har BIM implementerats 

fullt ut i byggprocessen. (Juell-Skielse 2011) 

I Finland används BIM i alla offentliga byggprojekt med budget över 2 miljoner euro efter ett beslut 

av det finska fastighetsbolaget Senaatti. Det krav som finns är att det tas fram 3D-modeller för 

visualisering men det finns en plan om att utöka dessa krav. Innan kravet genomfördes gjordes en 

studie av senatsfastigheter som konstaterade att ca hälften av Finlands arkitektkontor hade 

kapaciteten att kunna producera BIM-baserade handlingar. Även i Finland används IFC-standarden 

(Hindersson 2010). 

I Danmark måste alla offentliga byggprojekt följa en speciell digital standard sedan 1 januari 2007. 

Den digitala standarden innebär bland annat att projekteringen ska ske med 3D-modeller och att 

upphandlingarna ska ske digitalt. Även i Danmark var det staten som tog initiativet till användandet 

av BIM i byggprojekt.  

I Sverige finns inget statligt initiativ och Mattias Hemmingsson, försäljningschef Bentley Systems tror 

att statliga aktörer måste vara beredda att ställa krav och satsa pengar för att lyckas med att 

implementera BIM och på så sätt förändra byggprocessen (Hemmingsson 2008).  

I en artikel i dagens industri hänvisar Nohrstedt (2011) till ett debattinlägg där Rikard Appelgren, vd 

på WSP Sverige och WSP Europe, Anders Ekholm, professor i projekteringsmetodik vid Lunds tekniska 

högskola, och Rikard Espling, utvecklingschef på Skanska uppmanar till att Sverige ska införa krav på 

användningen av BIM i offentliga upphandlingar. Bostadsminister Stefan Attefall (Kd)svar på detta 

var följande: 

”– Vi följer frågan om BIM. Men exakt vilka specifika krav som ska ställas i offentlig upphandling är 

inte en fråga för regeringen, säger han i ett mejl till Byggvärlden.” 

I artikeln från dagens industri menar Apelgren m.fl. att byggbranschen redan har tagit sitt ansvar och 

menar därför att nästa steg framåt i utvecklingen måste tas av politiskt håll (Nohrstedt 2011) 
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4. Faktainsamling 
Detta kapitel tar upp den information som har inhämtats av författarna i form 

av intervjuer samt den information som finns att hämta o m tidigare forskning 

ämnet 

4.1 Tidigare forskning 

4.1.1 BIM istället för 2D-CAD 

Denna figur visar skillnaden i belastningen under projekteringen för ett BIM-projekterat projekt 

respektive ett CAD-projekterat. Den totala belastningen blir mindre med BIM än med CAD trots att 

insatsen blir större i början av projektet (Jongeling 2008). 

 

Tabellen nedan visar upp tiden och kvaliteten i underlaget beroende på ett utförande i CAD 

respektive ett utförande i BIM. Tabellen är hämtad från en forskningsrapport gjord av Jongeling 

(2008) där de tillfrågade bestod av arkitekter och teknikkonsulter. 

Figur 4.1 – Diagram över spenderad arbetsinsats för 2D-CAD kontra BIM 

Figur 4.2 – Tabell över skillnad i tid och kvalitét mellan arbete med 2D-CAD kontra BIM 
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I BIM-handboken (Brohn Landou, Brohn 2010) listas möjliga besparingar med användning av BIM i 

jämförelse med 2D-CAD. 

 Kollisionskontroller i modellen spar tid och kostnader och undviker fel i produktionen 

 Platschefen sparar tid genom att låta projektören eller mängdaren själv göra en mängdning 

ur modellen istället för att platschefen ska mängda själv eller köpa färdiga mängder 

 BIM gör det lättare för alla deltagande i projektet att förstå hur bygganden kommer att se ut 

vid färdigställandet, detta sparar arbetstid för alla inblandade i projektet. 

 Samordning sparar tid och minskar riskerna för fel 

 Lättare informationsleveranser mellan projektörer och byggare sparar tid 

 När risken för fel i produktionen minskas, minskar man risken för ÄTA-kostnader 

4.1.2 Revideringar 

BIM kan användas från tidiga skeden till förvaltning i såväl nybyggnad som ROT. Mer komplexa 

projekt med frekventa ändringar ger ännu större nytta med BIM. 

Detta står skrivet i BIM-handboken och uttrycker väl hur viktigt det är med ett sammanhängande 

arbetssätt i ett projekt där ändringar frekvent förekommer. Risken för fel då ändringar utförs minskar 

avsevärt vid användning av en 3D-modell, i 2D måste ändringar ibland utföras på upp till 6 olika 

ställen. Exempelvis vid revidering av ett fönsters placering i 2D måste fasadritningar, planritningar 

och sektionsritningar ändras (Brohn Landou, Brohn 2010). 

När informationen är inlagd i en modell följer informationen med modellen genom hela processen, 

detta gör att man vid renodlad användning av BIM genom ett projekt inte behöver vara orolig för att 

information ska gå förlorad mellan de olika stegen i byggprocessen (Sjödin & Rasping 2012). Till 

exempel kan produktinformation kopplas till en dörr eller fönster. Att det i en BIM genereras 

ritningar från modellen gör att ändringar bara behöver utföras en gång och samtliga som arbetar 

med modellen blir medvetna om förändringen (Ballesty 2007).  

4.1.3 Visualiseringar 

3D-visualiseringar ger en bra bild för beslutsfattare och beställare om hur projektet kommer att se 

ut, 3D-renderade bilder kan även fungera bra som visualiserings-material vid försäljning (Dahl 2012). 

Detta bekräftas även av en intervju utförd av Jongling (2008) där en beställare berättar att det går 

snabbare att få in hyresgästerna när 3d-visaulasering används i projektet, eftersom resultat blir 

tydligare. 

3D-visualiseringar ger även personer med ovana en lättare förståelse för utformningen av 

byggnaden. Då 3D-visualisering är en bi-produkt som fås av användandet av BIM- programvaror så 

som Revit minskar interaktiva visualiseringskostnader med 30% med projektering i BIM. 3D-

visualiseringar kan öka försäljningen speciellt i de tidiga skedena av projekt, de är snabbare och mer 

kostnadseffektiva än 2D-visualiseringar (Jongeling 2008). 

I en rapport av Bernstein, Gudgel, Jones och Young Jr. (2009) konstaterades det att 77% av 

användarna ansåg att de med hjälp av 3D-visualisering fick en bättre förståelse för projektet samt att 

det blev lättare att kommunicera inom projektet. Det finns olika sätta att utföra visualiseringar på, 

exempelvis genom stillbilder på komplexa områden i byggnaden.  
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4.1.4 Nyttan i produktionen 

I Jongelings (2008) forskningsrapport svarade två av tre intervjuade platschefer att de ser stor nytta 

med 3D- tillämpningar i produktionen. De använde sig av en 3D-samgranskningsmodell på en skärm 

på arbetsplatsen och när frågor kring projektet dök upp så tog de hjälp av modellen. De ansåg också 

att kommunikationen blev lättare och gick snabbare med modellen i projektet.  

”80% av frågorna från byggarbetsplatsen till oss försvinner nu när de får 3D-underlag” 

-VVS-konsult (Jongeling 2008) 

I BIM handboken för byggmästare (Brohn Landou & Brohn 2010) befäster de vad Jongeling (2008) 

säger i sin forskningsrapport genom att säga att den största nyttan med BIM i produktionen är att det 

fungerar som ett mycket bra kommunikationsverktyg. Att det är ett så bra kommunikationsverktyg 

beror på att det överbrygger de bristningar som finns vad gällande att läsa och behöva tolka 2D-

ritningar. Med hjälp av en 3D-modell kan alla inblandade i processen få en klar bild av hur projektet 

kommer att utföras, exempelvis kan hantverkare på en gång se köksinredningen i förhållande till 

vägglösningar. 

”Tiden på arbetsplatsen som läggs på hantering av konflikter på grund av fel i underlaget och 

missförstånd minskar med faktorn 10” 

-Entreprenör (Jongelig 2008) 

Då projektörerna bygger upp ett virtuellt projekt i förväg blir möjligheterna till en effektivare 

produktion större. Framförallt blir det färre fel i produktionen men även mängdning, kalkyler, 

inköp och bättre förståelse kan uppnås med användandet av BIM. Då planering av inköp och 

mängder kan göras mer noggrant kan upphandling av UE till lägre anbud göras (Brohn Landou & 

Brohn 2010). Ur en handledningsguide om BIM skriven av Einar Mattsson anser även de att en stor 

anledning till att jobba med BIM är att i produktionen kan man utnyttja det faktum att mängdningar 

av olika slag kan nås. De som sedan är relevanta för anbud från exempelvis underleverantörer kan 

lämnas till dem vilket bör resultera i lägre anbud då risken minskar för anbudslämnaren (Westerberg 

& Lindholm 2010).  

I BIM-handboken beskriver Brohn (2010) hur produktionsarbetet bör fortsätta med handlingar i 

2D på papper, dock ska en modell finnas som komplement till handlingarna för att se allt ur olika 

vinklar, modellen ska vara en central del av handlingen. Alla 2D-handlingar tas lät ur modellen 

genom att skapa olika vyer. 

Feltolkningar och brister i samordningen mellan olika aktörer på arbetsplatsen leder ofta till problem 

som måste ”lösas på plats”, detta leder till förlängda byggtider, utförandefel och kompromisser i 

kvalitén. Entreprenörer som har intervjuats av Jongeling uppskattar att kostnader för ÄTA-arbeten 

minskar med ca 50% då användandet av en 3D-modell på arbetsplatsen (Jongeling 2008). 
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Brohn Landou & Brohn (2010) menar att i många fall pågår projekteringen fortfarande parallellt med 

produktionen. Detta gör dessa två processer mer komplicerade då det är mer faktorer att ta hänsyn 

till. Desto mer komplext ett projekt är, desto större blir problemen då ändringar i projektering sker 

exempelvis ändrad rumsfördelning.   

I produktionen kan man utnyttja de fördelar som BIM för med sig både inom projektet och externt. 

Inom projektet kan de flesta personer, speciellt de med annan språkbakgrund än svenska och de med 

mindre erfarenhet få en bättre bild av byggnaden, problem och arbetsuppgifter. Många gånger är 

vanliga pappersritningar inte lätt att tolka rätt. Externt kan exempelvis myndigheter, kringboende 

och leverantörer få en bra uppfattning kring utförandet och på detta sätt kan missförstånd undvikas 

och handläggningstider förkortas (Brohn Landou & Brohn 2010). 

BIM-handboken listar Brohn Landou & Brohn (2010) punkter där de anser att produktionen har mest 

nytta av en BIM-modell: 

 Kollisioner som missats av projektörer syns 

 Samordningen går lättare och bättre 

 Nivåskillnader och komplexa detaljer syns 

 Problem kan snabbt identifieras genom att man snabbt kan spåra objekt i modellen 

 Arbetsmiljörisker kan snabbt upptäckas 

 Genom att använda låste vyer med exempelvis noteringar som bilagor till protokoll ges ökad 

tydlighet 

De nyttor i produktionen som listas av Jongeling (2008) är följande: 

 Underlaget som mottas från projekteringen anses ha mycket högre kvalitet och vara mycket 

tydligare än i vanliga fall. 

 Tiden som används till konflikthantering i produktionen på grund av fel i underlaget minskar 

med upp till 90%. 

 Kommunikationen mellan de olika aktörerna på arbetsplatsen förenklas 

 Kostnader relaterade till ÄTA-arbeten halveras 

Det är viktigt att alla parter i projektet har samma bild av vad som ska göras, med 2D-ritningar 

kan det uppstå tolkningssituationer och de behöver ofta ha text som hjälpmedel för att vara 

tillräckligt tydliga. Nackdelar med detta arbetssätt syns ofta i produktionen och har presenterats 

i Jongelings (2008) rapport; 

 Att tolka ritningar tar lång tid och det är inte alltid säkert att det blir samma tolkning som 

tidigare aktör hade tänkt sig 

 Informationen om projektet måste ofta hämtas från olika håll då den är spridd över fler 

ritningar och beskrivningar, detta gör inhämtandet av information både tidskrävande och 

känsligt då delar kan försvinna när det är utspritt. 

Arbetssättet BIM har nu funnit länge vilket gjort att det idag är relativt lätt att hitta 

gratisapplikationer för att kunna studera modellen.  
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4.1.5 Implementering i produktionen 

För ett införande och genomförande i produktionen med användningen av BIM ger BIM-handboken 

tips för hur detta kan gå till. En organisation bör skapas där en person med BIM-kompetens kan 

finnas som stöd till både projekteringsledaren och till platschefen. Alla i produktionen som ska 

använda BIM behöver en utbildning i arbetssättet, detta för att maximera nyttan (Brohn Landou & 

Brohn 2010). I en förstudie som genomfördes av Open BIM konstaterades samma sak, deltagarna fick 

där svara på frågan om hur de tyckte att en optimal organisation skulle se ut för att kunna 

implementera BIM i produktionen. Resultatet blev att organisationen i stort sätt kunde se ut som 

tidigare men att en samordnare med kompetens inom BIM bör tillsättas som en länk mellan 

projekteringen och produktionen.  Samordnaren ska vara den som stöttar produktionspersonalen 

med att hämta och få ut information ur modellen (Thorell 2010). 

Det inledande arbetet för att skapa de förutsättningarna som behövs för implementerandet av BIM 

på arbetsplatsen är förutom en stödperson med BIM-kompetens: 

 Planera för samverkan mellan projekteringsledare och BIM-samordnare 

 Planera för samverkan mellan kalkyl och inköpare 

 Bestäm mötesordning och vilka som ska delta 

 Planera för samgranskning av BIM-modeller 

 Planera för hantering av risker och fel 

 Planera hur och av vilka modellen ska användas 

Produktionspersonalen bör involveras tidigt, informationen i modellen måste vara lät att plocka fram 

och det måste vara en arbetarvänlig modell (Thorell 2010). Det är också viktigt med kompetens i 

projektet, utbildning i BIM ska genomföras. Då kalkyler, planering och inköp ska leverans av 

projektörer måste de ansvariga för dess områden också arbeta i BIM. Inför ett beslut om att använda 

BIM i ett projekt bör det göras klart till vilka av BIMs möjligheter som kan komma till nytta i projektet 

(Brohn Landou & Brohn 2010), exempelvis kan produktionspersonalen tycka till om vad de 

efterfrågar i just detta projekt. 

Resultatet av vad produktionen önskar sig presenteras i Open BIMs förstudie av Thorell (2010) enligt 

följande: 

 Extra resurs- en person som kan hantera informationen i modellerna och som är med från 

början 

 Användarvänlig arbetsstation- En arbetsstation på arbetsplatsen där alla enkelt kan gå in och 

titta på modellen samt skriva ut eventuella delar 

 Visualisering- Förenklad kommunikation genom visualisering, både produktionsplanering och 

av enstaka byggnadsdelar 

 Ökad kvalitet- Fel i handlingar och att behöva lösa problem på plats kostar både tid och 

pengar, samgranskade modeller bör kunna minska dessa problem 

 Mängdavtagning- mängdavtagning som kan anpassas till produktionsetapper 

 Utsättning- En förenklad digital utsättning, att istället för måttbandsutsätning kunna använda 

sig av ett verktyg med högre precision. 

 Lönsamhetsbevis- Finns det bevis för att det är lönsamt att använda sig av BIM i 

produktionen  
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4.2 Information utifrån intervjuer 

4.2.1 Intervju med Peter Westberg2 

Vi valde att intervjua Peter Westberg, platschef för projektet Byggmästaren för att få en inblick i hur 

produktionen fungerade idag samt för att få veta hans tankar kring produktionsarbetet hos Titania. 

För att se intervjufrågorna i dess helhet samt transkriberingen av intervjun se bilaga 2 och 3. 

Intervjun är uppbyggd enligt följande stöttepelare: 

 

– Hur går ni tillväga när ni startar produktionen för ett av era projekt? 

– Vilka produktioner tycker du är de mest kritiska/mest komplexa att genomföra?  

– Hur mycket kontakt har du med de som har projekterat? 

– Hur tidigt får du ta del av de ritningar som behövs för att sätta igång med produktionen? 

– Sker det några problem under produktionsarbetet? 

– Hur utbildas nyanställda i era rutiner? 

 

Intervjun hölls på Peters tillfälliga kontor, en lägenhet på våning 12 i projektet Byggmästaren. Detta 

är Peters första projekt på Titania och även som platschef. Det är ett komplext projekt där både 

stambyte, takrenovering samt en helt ny våning ska utföras för de boende på Ankdammsvägen 33.   

Bygglovet är köpt, men det invändiga har Titania själv projekterat.  

Det är många frågor som ska besvaras, hur ska lägenheterna utformas, de befintliga fläktrummen, 

ska de behållas eller bytas ut för att frigöra area till lägenheterna med mera. 

Peter berättar att han varit delaktig även i projekteringsfasen under internmöten där allt från 

väggtyper till storlek på badrum har diskuterats.  

Peter känner själv att 2D-ritningar kan kännas lite bristfälliga:  

”Får jag en konstruktionsritning så vill ju jag i en drömvärld att allting ska stå uppradat exakt i vilket 

material som ska vara vart, är det någonting speciellt så vill man ju egentligen att det ska stå hur det 

ska göras.” 

Mycket tid går till att tolka ritningar, frågor om vad saker på ritningen betyder och vad som menas 

tas ofta upp med Peter, som i sin tur får höra av sig till ansvarig konstruktör för att få klarhet i vad 

som skall göras. Utformningen av ritningarna skiljer sig också konstruktörer emellan vilket skapar 

oklarheter på arbetsplatsen. Han berättar också att det ibland är fel och avvikelser i ritningarna. 

Peter säger att han endast blir tilldelad 2D-ritningar utan någon tillgång till varken visualiseringar 

eller någon 3D-modell, han upplever att det är svårt att få en översikt när allt är visat rakt uppifrån.  

Att även kunna se byggdelarna i 3D tror han skulle kunna underlätta och ge en bättre förståelse för 

hur utförandet ska se ut.  

Organisering av ritningar är en annan tidskrävande process, olika sektionsritningar och nya 

revideringar ska samordnas med hjälp av en ritningsförteckning. 

                                                           
2
 Intervju med Peter Westerberg, platschef Byggmästaren Titania AB, 19/11-2012 
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Peter spenderar en del av sin tid till att komplettera inköpslistor, materialspecifikationerna är utförda 

av inköpare i separata Excel-dokument och är ofta bristfälliga, detta tror han beror på att inköparna 

inte alltid vet exakt vad som skall göras samt hur ritningarna är utformade. 

Från intervjun med Peter Westberg kan vi konstatera följande saker: 

 Ritningarna skulle behöva mer innehåll 

 Tolkning av ritningarna är en tidskrävande process 

 Ritningarna kan också vara utformade på olika sätt 

 I vissa fall finns även fel och avvikelser ritningar emellan  

 Svårigheter i att visualisera hur saker och ting ska se ut när det endast finns 2D-ritningar 

 3D-modeller har potential att underlätta och ge en bättre förståelse 

 Samordning av ritningar är en tidskrävande process på grund av mängd ritningar samt 

revideringar 

 Bristfälliga inköpslistor leder till att Peter får spendera tid till att komplettera dessa 

4.2.2 Intervju med Dominique Grubestedt3 

För att få en inblick i hur Titania i dagsläget arbetar med försäljning av sina projekt och vad som är 

målet i framtiden valde vi att intervjua Dominique Grubestedt, affärsutvecklare på Titania. För att se 

intervjufrågorna i dess helhet samt transkriberingen av intervjun se bilaga 4 och 5. 

Intervjun är uppbyggd enligt följande stöttepelare: 

-Hur ser din roll ut idag? 

-Hur arbetar Titania med försäljning av vindslägenheter idag? 

-Vad använder Titania för typ av material till försäljning och marknadsföring av sina vindar? 

-Vad upplever du är bristfälligt/saknas i det material du använder vid försäljning/marknadsföring av 

era vindslägenheter? 

-Hur går visningen av lägenheterna till? 

-Vad för frågor har kunderna om material/färger? 

-Vad för frågor har kunderna om ljud- och ljusinsläpp? 

-Vilken nytta tror du att det skulle finnas i att kunna visa kunderna lägenheterna innan de är klara? 

-Vad för utveckling skulle du vilja se inom affärsutvecklingen hos Titania? 

 

Intervjun hölls på ett café i Stockholm, Dominique berättar om sin bakgrund och hur det kommer sig 

han för 3 månader sedan fick en roll som affärsutvecklare hos Titania. Hans nuvarande 

arbetsuppgifter är att knyta nya kontakter till företaget, att ta reda på vad som efterfrågas av deras 

potentiella kunder med mera, att jobba för att ständigt hålla företaget aktuellt och konkurrerande på 

marknaden. 

Dominique har kommit fram till att säljtiden måste förlängas, Titania måste börja säljarbetet i ett 

tidigare skede. Mäklarna sitter på ”know-how” och måste kontaktas tidigare, föras in i processen 

redan under projekteringsfasen, detta för att bestämma hur lägenheterna ska utformas. Mäklarna 

vet vilket pris lägenheterna kan säljas för och hur säljsituationen i området ser ut. 

                                                           
3
 Intervju med Dominique Grubestedt, affärsutvecklare Titania AB, 26/11-2012 
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I dagsläget säljer Titania sina lägenheter när dem är klara, eller några veckor ifrån. Dominique jobbar 

för att detta ska ändras. Han tycker att presentationen av lägenheterna är väldigt viktigt, planskisser, 

modeller och kanske visualiseringar är något som kan hjälpa.  

Han berättar att Titania har provat att visa en av sina lägenheter för en potentiell köpare i början av 

projektet, problemet var då att varken han själv, kund eller mäklare kunde få en känsla för hur det 

färdiga objektet skulle se ut. Det var svårt att visualisera med uppstickande rör, avsaknande av ytskikt 

och möbler med mera.  

Att använda sig av visualiseringar som kanske inte helt stämmer överrens med det slutliga resultatet 

ser inte Dominique som ett problem. Att fönsterplaceringen ändras är inget som hindrar en affär, 

”det är ju en baggis för en duktig mäklare”. 

Det Dominique har märkt är att kunderna är väldigt intresserad av ljusinsläpp i rummen samt 

storleken på lägenheten. ”de ska ju spendera sina liv där. Får dubbelsängen plats, hur ligger ljuset 

från fönstret där?” 

Följande saker noterades under intervjun med Dominique Grubestedt: 

 Säljarbetet startar i dagsläget för sent. Lägenheterna bör säljas innan de står färdiga 

 Mäklare måste föras in redan i projekteringsfasen 

 Presentationen är väldigt viktig för att detta ska fungera, modeller, visualiseringar, 

planskisser behövs 

 Visualisering på plats är svårt med endast planritningar 

 Revideringar och ändringar i utförandet är inget som minskar en visualiserings värde 

 Ljusinsläpp och vad som får plats i lägenheterna är väldigt viktigt för kunden 
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4.3 Studie om det framtida boendet 
Vi fick delta på ett seminarium på friends arena som hölls företaget wec360. Seminariet skulle ge oss 

en inblick i användandet av 3D-visualiseringar vid försäljning samt vad människor som är i färd med 

att köpa en bostad efterfrågar i form av information kring sin framtida bostad. Under seminariet 

deltog vi i en workshop, sammanställningen av workshopen samt en kvantitativ studie gjord av 

wec360 fick vi ta del av via en studie som döpts till ”bilden av det framtida boendet- vad människor 

vill ha för att känna sig trygga och lustfyllda i köpprocessen”. 

Fokusgruppen i studien består av de som besvarade enkäten, vilket var 190st nyproduktionskunder 

och nyproduktionsspekulanter. De andra grupperna i studien bestod av aktörer från bygg- och 

fastighetsbranschen.  

De tre brister som studien främst lyfter fram i det befintliga marknadsföringsmaterialet är: 

 Möjligheten att tydligare kunna se tillval så som kakel, köksinredning och dylikt. 

 Avsaknaden av presentation av utsikt samt solljusets beteende i förhållande till lägenhetens 

läge. 

 Information om avstånd och tillgänglighet 

Studien delas upp i delarna: 

 Området 

 Huset 

 Lägenheten 

 Tillgänglighet och format 

Eftersom att detta examensarbete berör ombyggnationen av råvindar till lägenheter kommer vi att 

fokusera på den information som de tillfrågade ville veta om lägenheterna samt om tillgängligheten 

och formatet. För att se hela studien se bilaga 6 

4.3.1 Lägenheterna  

Den största gemensamma nämnaren för hur kunderna tänkte om presentationen av lägenheterna 

var en önskan om att lättare kunna se olika tillval och olika typer av utföranden på ett mer 

överskådligt sätt. Även att kunna flytta på icke bärande väggar och inredning för att lättare få en 

uppfattning av hur detta skulle påverka helheten. Många i studien ansåg att det material de blir 

presenterade för idag är bristfälligt och inte heller visningslägenheter ger dem den information de är 

ute efter. De vill även att det tydligare ska framgå vad som är fast inredning i lägenheten och vad som 

inte är det. 

Vidare vill kunderna få ut mer information om ljusinsläppet i lägenheterna samt utsikten. I enkäten 

påtalar kunderna att tillval- och ljusaspekten är det som är avgörande för hur lägenheten uppfattas. 

Samtidigt var det också just detta som fattades i den informationen angående lägenheten som 

kunderna fick ta del av.  

Kunderna tyckte överlag att det tryckta materialet var relativt bra men att det gärna såg att de kunde 

få tillgång till materialet via dator eller surfplatta. De efterfrågade även tillgång till materialet så tidigt 

som möjligt för att snabbt kunna sätta sig in i hur det framtida boendet skulle kunna se ut. 
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Planritningar ansåg överlag vara för svåra att skapa sig en uppskattning utifrån och tydligare bilder 

och digitala rundvandringar ansågs vara ett uppskattat komplement till det befintliga materialet. 

Det som konstaterades på workshopen med byggbolagen och fastighetsbolagen vara att de själva 

anser att de är ”fast i gamla vanor”, de flesta vill konvertera till mer webbaserade verktyg men ansåg 

sig själva ha för lite kunskap och kompetens. Överlag var inställningen positiv till rundvandringar och 

digitala bilder. Inför tillvalsfunktioner är det splittrade åsikter på workshopen, det blir ofta dyrare och 

krångligare i produktionen ju fler val som finns, samtidigt framhålls att flera val är ett säljargument.  

4.3.2 Tillgänglighet och format 

Tillgänglighet och format kan sammanfattas i tre stycken punkter: 

 Kombinationen av digitalt och tryckt material 

 Enbart broschyrer räcker ej 

 Lättare att uppdatera med digitalt format 

De yngre köparna anser att framtidens informationsmaterial bör vara digitalt men ur workshopen 

framkom att byggherrarna tror och tycker att den äldre generationen uppskattar det tryckta 

materialet. I framtiden är dock både mäklare och byggherrar överens om att de vill att visningar ska 

involvera fler sinnen än bara synen.  

Fokusgruppen framhöll att de ansåg att enbart köpa en lägenhet utifrån en broschyr är som att ”köpa 

grisen i säcken”, de beskriver att det var svårt att få en känsla utifrån de få bilder som materialet 

innehöll samt de svårtydda ritningarna. 

Något som framhölls under workshopen var att byggbranschen vill gå mot webbaserat material, en 

av anledningarna till det är att det tryckta materialet är mer svårändrat då det väl nått kunden. De 

menade på att då kunden fått materialet i handen är det svårt att komma med ändringar i efterhand, 

ett webbaserat material är däremot mer lättförändrat ihop med byggplanerna. Det lyfts även fram 

möjligheten med att kunna komma i kontakt med fler kunder, både i staden och i andra delar av 

landet. 
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5. Genomförande och resultat 
Här presenteras hur arbetet har genomförts, vad som har undersökts och vilka 

resultat detta har lett fram till.  

5.1 Fallstudie 

Inledning 

Fallstudien är baserad på Titanias befintliga projekteringsmaterial för Byggmästaren samt intervjuer, 

möten med vår handledare på Titania och inhämtad fakta från artiklar och studier. Projekteringen är 

gjord i 2D med hjälp av AutoCAD samt kompletterande konstruktionsritningar från den inhyrda 

konsulten Byggnadstekniska Byrån.  

Titania började arbetet i både Revit och AutoCAD men övergick sedan till att enbart arbeta med 2D-

handlingar. Vi utgick ifrån deras påbörjade Revit-modell när examensarbetet startade. 

Syfte 

Syftet med fallstudien är att undersöka hur BIM kunnat påverka projektet Byggmästaren. Vilken 

skillnad hade detta skapat för produktionen samt försäljningen av lägenheterna. 

Frågeställning 

Fallstudien är tänkt att besvara följande frågeställningar: 

 Vilka problem finns i den nuvarande projekteringen? 

 Vilka möjligheter kan BIM-modellering skapa för projekteringen och produktionen och hur 

kan det implementeras? 

 Kan BIM bidra till ett tidigareläggande av försäljning utav lägenheterna? 

Dessa ska besvaras med hjälp av följande punkter: 

 Studerande av CAD-modeller samt överföring till BIM-modellen 

 Presenterande av funktioner i Revit 

 Renderingar gjorda i Revit 

 Sammanställning (resultat) av iakttagelserna och förslagna lösningar 

Vi kommer under varje delpunkt gå igenom vad vi har upptäckt och genomfört samt vad detta har 

lett fram till, i sammanställningen presenterar vi en sammanfattning av de tidigare punkterna vilket 

blir vårt resultat. Avslutningsvis för att summera vår fallstudie kommer vi i analysen att diskutera vad 

den har lett fram till och i slutsatsen presenterar vi en föreslagen process att sträva efter. 
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5.1.1 Studerande av CAD-modeller samt överföring till BIM-modellen 

Revit-modellen vi fick från Titania var skapad efter ordinarie bygglovshandlingar. Modellen var 

bristfällig och många CAD-filer låg länkade till modellen istället för att göra dessa utföranden direkt i 

Revit. Vi startade arbetet med att uppdatera modellen efter de nuvarande A- och K-ritningarna. 

Väggar 

Med korrekta mått och material från K-ritningar skapade vi nya ytterväggar. Det var även här vi 

märkte det första problemet med 2D-ritningarna, måtten på väggarna stämde inte överrens i 

ritningarna, det var avvikelser mellan inritat mått i A-ritningarna kontra K-ritningarna (se figur 5.1 och 

5.2). 

 

 

 

 

 

 

Enligt K-ritning ska väggtyp A utföras med 150 murad Leca samt puts. Här är det inritade måttet i A-

ritningen 149,96mm, ett mindre mått än de redovisade Lecablocken alltså. Dessutom har ingen 

tjocklek för putsen tagits hänsyn till. En annan sak att notera är att den befintliga väggen är ritad till 

300mm i A-ritningen när den enligt K-ritning även ska ha en fingerspalt, något som har ignorerats och 

som antas vara större än 0,47mm. 

 

Enligt K-ritning ska väggtyp B utföras med 150 isolering, 12 OSB och 13 gips, detta summerar i en 

tjocklek på 175mm men väggen har ritats i CAD-modellen med en tjocklek på 200mm. Vilket alltså är 

25mm för mycket. 

Figur 5.1 – Urklipp över väggtyp A från presenterad yttervägg i K-ritning för Byggmästaren 

Figur 5.2 – Urklipp över väggtyp A från presenterad yttervägg i A-ritning gjord i 2D-CAD för Byggmästaren 

Figur 5.3 – Urklipp över väggtyp B från presenterad 
yttervägg i K-ritning 

Figur 5.4 – Urklipp över väggtyp B från presenterad yttervägg från A-
ritning gjord i 2D-CAD 
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Nästa steg blev att var att placera ut innerväggarna, en sak att notera i detta skede var att avstånden 

till dessa från de ordinarie väggarna hade underliga mått, istället för att väggen är 2400mm ifrån en 

annan så är den placerad på 2396,962mm. Inga inneväggar var alltså placerade på rätt avstånd till 

varandra eller i förhållande till ytterväggarna. 

Vidare stämmer inte måttsättning i CAD-modellen överrens med de faktiska inritade måtten, måttet 

är utsatt till 145mm men det faktiska måttet är 143mm (se figur 5.5). Innerväggarnas mått stämmer 

heller inte överrens med rumsbeskrivningen till Byggmästaren, dessa skulle enligt beskrivningarna 

varit antingen 96mm eller 120mm. 

 

  

Figur 5.5 – Urklipp på innervägg från planritning i 2D-CAD för Byggmästaren 
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Fönster och dörrar 

Vid inplacering av dörrar och fönster uppstod fler problem, antal fönster presenterade i A-ritningen 

stämmer inte överrens med fasadritningarna (se figur 5.6 och 5.7). 

 I fasadritningen är altanen på loftvåningen ritad med ett fönster och dörr men A-ritningen 

presenterar två fönster samt dörr. 

 

Ett annat problem är inplacerade dörrars mått. Nedanstående dörr skall vara en D10, alltså en dörr 

med totalbredd 1000mm. I CAD-modellen summerar dörren i 969,275mm och en större går inte att 

placera in enligt A-ritningen.  

 
Figur 5.8 – Urklipp över dörrinfästning från planritning för byggmästaren 

  

Figur 5.7- Urklipp över loftet från planritning Figur 5.6 – Urklipp över loftet från fasadritning 
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Trappor 

När sedan trapporna skulle placeras in så uppstod en del oklarheter. Ingen start eller slut är 

specificerad i ritningarna utan endast utplacerade som cirklar. På loftet är det dessutom väldigt 

viktigt att veta var trappen tar slut då det bara finns en väg att gå upp åt (se figur 5.10). Det finns 

heller inte specificerat exakta mått på trappen (se figur 5.9 och 5.10). 

Möblering 

Slutligen skulle modellen möbleras efter CAD-ritningen. Här hittades en hel del oklarheter i 

ritningarna. 

 
Figur 5.11 – Urklipp över inritad garderob i sovrum 

Enligt planritningen gjord i CAD ska garderober placeras in i sovrummen (se figur 5.11). Dessa hål 

varierar i storlek och dessutom har ingen av dem plats för garderober enligt rumsbeskrivningen. Det 

är även otydligheter kring vad för typ av garderob som skall användas. 

Figur 5.9 – Urklipp på trappans start Figur 5.10 – Urklipp på trappans slut på loftet 
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Figur 5.12 – Urklipp över badkarsplacering i planritning 

Rumsbeskrivningen visar att badkar av tillverkaren Westerberg skall användas i badrummen. Den 

listade modellen har en bredd på 740mm i yttermått. Enligt planritningen (se figur 5.12) är den 

största möjliga bredden på ett badkar 686mm. 

 

När köket skulle placeras in i BIM-modellen var informationen från 

planritningen bristfällig. I rumsbeskrivningen var endast 

köksleverantören listad och inga kompletterande dokument förutom 

en ej skalenlig bild utan mått fanns att tillgå (se bilaga 7). 

 

 

 

  

Figur 5.13 – Urklipp över köket från planritning 
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Ytskikt 

Ytskiktet går inte att uttydda enkelt ur en 2D-CAD ritning, endast golvytskikt kan ritas ut och inte 

väggytskikt. För att ta reda på ytskiktet för väggarna måste man ha tillgång till rumsbeskrivning alt en 

beskrivning som hör till ritningen. 

 
Figur 5.14 – Urklipp som visar ytskikt i planritningen 

  

Kakel som är inlagt i CAD-modellen stämmer heller inte överrens med måtten på kakel i 

rumsbeskrivning. 

Ritningsvyer 

Strukturen på CAD-modellen har ibland skapat oklarheter, revideringar resulterar i en ny ritningsfil 

samt att gamla ritningar ligger kvar i modellen. Antalet olika filer bidrar även till en tidskrävande 

process i att leta fram rätt ritning. 

 
Figur 5.15 – Urklipp över ritningar i planritningsfilen 

 

  

Figur 5.16 – Bild som visar mängd ritningsfiler 
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5.1.2 Funktioner i Revit 

Väggar 

När väggarna skapas i Revit kan korrekt uppbyggnad med material ställas in, detta för att de ska 

överensstämma med de tilldelade K-ritningarna. Väggen kan sedan namnges med ritningsnamnet för 

den väggtypen. Väggen kan också kläs med egenskaper som t.ex. brandklass, U-värde, 

ljudisoleringsförmåga med mera (se figur 5.17 och 5.18). 

 

Fönster och dörrar 

Fönster och dörrar placeras in som färdiga modeller med alla beståndsdelar. Höjd, bredd, djup och 

infästningsmått går att bestämma. Även dessa kan kläs med egenskaper som brandklass, u-värde 

med mera (se figur 5.19). 

Figur 5.17 – Urklipp över väggredigering med BIM 

Figur 5.18 – Urklipp av ritat vägg i BIM 

Figur 5.19 – Urklipp från redigering av fönsters egenskaper i BIM 
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Ytskikt 

Ytskiktsmaterialet i alla rum kan väljas med kulör och korrekt mått för t.ex. kakelplattor. Exempelvis 

så hämtades bild och mått på alla kakelplattor som skulle användas från leverantörernas hemsida.  

 

Möblering 

När möbleringen skall göras laddas så kallade ”familjer” in i projektet, detta är modeller över de 

möbler och objekt man vill använda i sin BIM-modell. Vissa tillverkare kan ibland erbjuda färdiga 3D-

modeller för sina produkter men i annat fall finns ofta liknande modeller som andra tillverkare eller 

privatpersoner gjort. Modellens mått kan sedan modifieras för att överensstämma med den tänkta 

produkten. Enligt rumsbeskrivningen skulle köket vara uppbyggt av tillverkaren HTH, där hittade vi 

färdiga modeller som vi kunde ladda in i projektet. Sedan möblerade vi köket med hjälp av en 

visualisering från tillverkaren samt Titanias planritning. I badrummen fick vi istället leta reda på 

liknande modeller och ändra måtten på dessa, så att de överrenstämde med de produkter som stod 

listade i rumsbeskrivningen. 

Figur 5.20 – Urklipp från redigering av 
ytskikts struktur 

Figur 5.21 – Urklipp från redigering av 
ytskikts färg 

Figur 5.22 – Redigering av möblers egenskaper 



34 
 

Belysning 

Även lampor hör till gruppen familjer där modeller direkt från tillverkare eller modeller som liknar de 

som ska användas går att ladda in.  Dessa lampor placerades sedan ut efter tillhandahållet 

armaturschema (se figur 5.23). 

 

Rumsindelning 

Lägenheterna kan lätt delas upp i rum och döpas efter vilken funktion de har. Detta möjliggör en 

snabb areaberäkning för varje rum samt hela lägenheten. Dessa kan sedan användas för att skapa 

rumsbeskrivningar för projektet. 

  

Figur 5.23 – Urklipp från armaturschema samt anvisning om att det hittas under Ceiling Plans 

Figur 5.24 – Bild över rumsindelning med areor 
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Mängdning 

För att hålla reda på mängden material och produkter som använts i modellen ger Revit möjligheten 

att skapa så kallade ”schedules”. Detta är listor som exempelvis kan visa vilka ytskikt som finns i de 

olika rummen, hur många fönster och av vilken typ de är, kort sagt allt som ingår i modellen. 

 

Ritningsvyer 

Ritningar tas ut direkt från BIM-modellen med hjälp av vyer eller sektioner och placeras på en 

ritningsmall. Dessa kan sedan enkelt skrivas ut direkt ur modellen. 

 

  

Figur 5.25 – Urklipp från mängdning med BIM i projektet 

Figur 5.26 – Urklipp från skapande av ritningsvy 
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Renderingar 

När 3D-modellen är färdig kan renderingar skapas. Detta är bilder som produceras utifrån 

informationen man lagt in i modellen. Färger, ytskikt, familjer, lampor med mera kommer till liv och 

skapar en visualisering över den vy man valt att rendera. Detta kan kombineras med ljusinsläpp för 

ett visst klockslag för den specifika platsen där byggnaden är placerad. Bilderna kan också överföras 

till en panoramavy vilket ger möjligheten att snurra runt i rummet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figur 5.27 – Rendering av badrum 

Figur 5.28 – Rendering av kök 
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5.2 Resultat 
Detta är sammanställningen av de problem vi har stött på samt de funktioner i Revit som kan lösa 

dem då arbetssättet BIM används. 

 

  

Nr. Typ av problem Uppkomst Föreslagen lösning med BIM 

1 
Avvikelse 
väggtjocklek 

Rumsbeskrivning, 
A- och K-ritning 

Väggtypen kan direkt föras in i BIM-modellen med 
korrekta mått och material 

2 
Avvikelse antal 
fönster 

Mellan A- och 
Fasadritning 

Ritningsvyer grundar sig på samma modell vilket 
eliminerar risken för avvikelser mellan ritningar 

3 Fel dörrmått A-ritning 
Dörrmodellen placeras in med vald storlek direkt i 
modellen och kollisionskonstroll görs automatiskt av 
programmet 

4 
Info om trappor 
saknas 

A-ritning 
Vid placering av trappan i BIM-modell måste start och 
slut väljas. Även erforderlig trappstegshöjd med mera 
visas i modellen 

5 
Avvikelser i 
möblering 

Mellan A-ritning 
och 
rumsbeskrivning 

När familjer laddas in i BIM-modellen kan måtten direkt 
ändras för att överrenstämma med de produkter som är 
specificerade i rumsbeskrivningen 

6 
Bristfällig struktur 
på ritningar 

I ritningsfiler och 
mappar 

I BIM-modellen samlas alla ritningar i modellfilen och 
uppdateras automatiskt om ändringar görs i modellen 

7 Bristfällig inköpslista Produktion Med BIM kan enkelt mängdning göras över material som 
använts i modellen 

8 
Tidskrävande arbete 
att leta ritningar 

Produktion 
I 3D-modellen kan väggtyper skapas med korrekt 
material och döpas till K-ritningsnamn som hänvisning till 
konstruktionen 

9 
Problem att förstå 
hur någonting ska se 
ut 

Produktion Med BIM finns alltid ett komplement i form av en 3D-
modell till 2D-ritningarna på arbetsplatsen 

10 
Avvikelser mellan 
ritningar 

Produktion Med BIM är ritningarna alltid baserade på samma modell 
vilket eliminerar risken för avvikelser mellan dem 

11 
Olika utformning på 
ritningar 

Produktion Då ritningarna hämtas ut direkt från vyer i BIM-modellen 
blir utformningen för dessa överrensstämmanden 

12 
Mer information 
behövs i ritningar 

Produktion 
Med BIM-modell som komplement kan mängder med 
information samlas om objektets delar smidigt direkt i 
filen 

13 
Problem att 
visualisera på plats 
med ritningar 

Sälj 
Visualiseringar i form av bilder, panoraman, 3D-modeller 
går att skapa som komplement till säljaren direkt från 
BIM-modellen 

14 
Kunden efterfrågar 
ljusinsläpp & 
storlekar 

Sälj I BIM-modellen kan vyer med möbler och ljusinsläpp för 
specifika datum och tidpunkter skapas 

Figur 5.29 – Tabell som presenterar problem i nuvarande projektering med alterniv lösning med BIM 
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6. Analys 
I analysen diskuteras resultaten och frågeställningarna, analysen visar vad 

författarna tycker att fallstudien har lett fram till.  

Nedan följer en diskussion kring de problem som uppstått under arbetet med Byggmästaren. Vi har 

delat upp problemen efter hur vi tycker att de kan kategoriseras och hur vi anser att arbetssättet BIM 

kan åtgärda dem. I diskussionen framhåller vi vårt synsätt och försöker att hitta stöd i den tidigare 

forskning som finns att tillgå. 

Problem 2, 6, 10-12 

Under arbetets gång uppmärksammades en stor del problem med ritningarna, detta visade sig både 

från intervjuer samt från vår egen fallstudie där vi granskade de nuvarande CAD-filerna. Problemen 

bestod av avvikelser mellan ritningar, olika utformning med mera. Detta är vanligt förekommande vid 

projektering i 2D-CAD då en ny ritning måste skapas för varje vy samt revideringar som görs kan 

påverka flera ritningar. Detta ökar risken för avvikelser och fel i ritningarna eftersom samma sak 

måste ritas/ändras på flera ställen. 

Att istället använda sig av en BIM-modell eliminerar detta problem då alla ritningsvyer skapas från 

modellen. Ska en revidering göras är det istället modellen man ändrar på och ritningarna uppdateras 

automatiskt. Detta minskar både arbetet som krävs för att göra revideringen men minimerar även 

risken för fel och avvikelser då ändringen endast görs på ett ställe. Detta styrks av Sjödin och Rasping 

(2012) som i sin uppsats skriver om att man i ett renodlat BIM-projekt aldrig behöver vara orolig över 

att informationen ska ha förlorats mellan de olika stegen i byggprocessen eftersom att informationen 

alltid följer med modellen. 

Ett problem som vi uppmärksammade både i vårt eget arbete samt från intervjun med Westerberg4 

var behandlingen av ritningar. En revidering i AutoCAD utmynnar hela tiden i en ny ritningsfil vilket 

skapar en stor mängd filer som ska letas bland och hållas reda på. Ritningen ska sedan skrivas ut och 

placeras i korrekt pärm på rätt plats. När man istället arbetar med BIM finns alltid de aktuella 

ritningarna att hämta och skriva ut direkt från modellen. Detta bidrar både till en bättre struktur över 

ritningarna samt förenklar arbetet att söka rätt på dem.  

 

Problem 1, 3-5, 7 

När det kommer till innehållet i AutoCAD- ritningarna så märkte vi under fallstudien samt från 

intervjun med Westerberg att det i många fall fanns brister i dem. Allt från ej korrekta mått på väggar 

till felaktiga dörrkarmar upptäcktes (se resultat, kapitel 5.2). När delarna sen ska byggas och placeras 

in stämmer de inte överens med de ritade måtten och kan då medföra problem i produktionen. 

Detta beror på att skaparen inte varit noggrann när ritningen gjordes, detta kan självklart även ske 

med BIM men risken minskar när då väggar och möbler skapas som färdiga objekt med mått och 

utformning som måste väljas innan utplacering.  

Att tillägga är också att man med BIM får automatiska kollisionskontroller vid inplacering av delar i 

modellen som även detta bidrar till högre kvalité i ritningarna och med det förenklar 

produktionsarbetet. 

                                                           
4
 Intervju med Peter Westerberg, platschef Byggmästaren Titania AB, 12/11-2012 
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Jongeling (2008) finner även i sin forskningsrapport att 3D-projektering ökar kvalitén på ritningar 

samt underlättar arbetet inom produktionen (se figur 4.2).   

Westerberg5 berättade även att det i dagsläget går åt stor tid till att räkna på inköp för det material 

som skall användas. Ansvaret läggs alltså över på platschefen och blir en tidskrävande process som 

påverkar produktionen.  

Med BIM kan listor eller så kallade “schedules” skapas från 3D-modellen där mängden material som 

använts presenteras och med det underlättar arbetet för platschefen som i annat fall själv måste sitta 

och räkna ut mängd material som behövs till produktionen. Vi anser även att detta eventuellt skulle 

kunna vara något som skulle kunna läggas över helt på en inköpare istället. Även Brohn Landou och 

Brohn (2010) listar detta som en möjlig besparing, de säger i sin handbok att istället för att 

platschefen ska mängda själv eller köpa mängdningar så spar platschefen tid genom att låta 

mängdaren eller projektören i projektet utföra dessa direkt ur modellen istället. 

 

 

Problem 8-9 

En punkt som Westerberg6 tryckte på under intervjun med honom var att mycket tid går åt till att 

leta samt tolka ritningar, rätt väggtyp ska sökas reda på i en planritning, sedan ska hänvisningen till 

korrekt sektion letas fram, och i den ska sedan tydas vilken av väggarna som ska vara placerad just 

där. Dessutom ska man från 2D-ritningen även lyckas tolka och visualisera hur delen eller rummet ska 

se ut. Även under intervjun med Grubestedt7 framkom det att det fanns ett behov om att kunna 

visualisera rumsuppbyggnader då detta är svårt att göra från 2D-ritningar även för personer som är 

insatta i byggbranschen. 

 

Dessa är båda tidskrävande processer som vi tror kan underlättas med hjälp av BIM. För det första 

kan delen ses i 3D och på så sett ge en större förståelse över hur resultatet är tänkt att se ut, 

dessutom kan alla delar byggas upp med rätt material och tjocklekar samt hänvisning till korrekt 

ritning.  

 

I BIM handboken för byggmästare skriver Brohn Landou & Brohn (2010) att den största nyttan med 

BIM i produktionen är att det fungerar som ett mycket bra kommunikationsverktyg. De menar att 

anledningen är att det överbrygger de bristningar som finns vad gällande att läsa och behöva tolka 

2D-ritningar och att en 3D-modell kan ge en klar bild av hur projektet kommer att utföras, 

exempelvis kan hantverkare på en gång se köksinredningen i förhållande till vägglösningar. Detta är 

även något som Jongeling (2008) säger i sin forskningsrapport där olika konsulter intervjuas 

 

  

                                                           
5
 Intervju med Peter Westerberg, platschef Byggmästaren Titania AB, 19/11-2012 

6
 Intervju med Peter Westerberg, platschef Byggmästaren Titania AB, 19/11-2012 

7
 Intervju med Dominique Grubestedt, affärsutvecklare Titania AB, 26/11-2012 
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Problem 13-14 

I dagslägen säljs Titanias lägenheter i ett sent skede enligt dem själva, i de flesta fallen sker det inte 

förrän objektet står färdigt. Anledningen till detta är enligt dem att inte nog med material att visa 

upp för potentiella kunder finns tillgängligt tidigt i produktionen. Försök har gjorts att sälja 

lägenheter innan dem är klara men det har för alla parter, kunder, mäklare och andra delaktiga, varit 

svårt att visualisera hur det slutliga resultatet kommer att bli endast med hjälp av planritningar. 

Kunderna vill ofta veta hur ljusinsläppet kommer vara genom fönstren, hur mycket som får plats i 

rummen med mera, och det kan vara väldigt svårt att visa i en tom lokal under uppbyggnad. 

 Detta är även något som wec360s studie om det framtida boendet visar. 

 Där presenteras följande punkter som bristande i dagens marknadsföringsmaterial: 

 Möjligheten att tydligare kunna se tillval så som kakel, köksinredning och dylikt. 

 Avsaknaden av presentation av utsikt samt solljusets beteende i förhållande till lägenhetens 

läge. 

 Information om avstånd och tillgänglighet 

Ett alternativ för Titania är att anställa ett visualiseringsföretag till sina projekt för att tidigarelägga 

försäljningen, men när man har tillgång till ett BIM-verktyg finns möjligheten att göra detta själv 

eftersom de har investerat i programvaran Revit. Detta är något som även går att bekräfta med 

Jongelings (2008) studie, där står skrivet att interaktiva visualiseringskostnader minskar med 30% vid 

användandet av BIM-projektering, detta eftersom 3D-visualisering är en biprodukt som fås genom att 

använda BIM-programvaror. 

Konkurrenter som t.ex. Medvind använder sig i dagsläget av referensbilder från tidigare projekt för 

att sälja sina objekt. Därför tror vi att med hjälp av att arbeta med BIM så skulle Titania ha möjlighet 

att skapa användbara visualiseringar från 3D-modeller för att använda vid försäljningen. Detta styrker 

Bernstein m.fl. (2009) undersökning som kom fram till att 77% av användarna fick en bättre 

förståelse för projektet samt att det blev lättare att kommunicera med hjälp av 3D-visualisering 
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Summering 

Vi anser att BIM kan hjälpa Titania framåt i utvecklingen, under våra handledarmöten med Mats har 

han ofta framhållit det faktum att Titania införskaffade programmet Revit för att vara förberedda då 

de i framtiden tror att det kommer vara krav på BIM- projektering. Vi tror att Titania har goda 

chanser att lägga sig i en tätposition i råvindsförädling då de har kompetensen samlad på ett ställe 

och när de utnyttjar programvaran Revit och arbetssättet BIM fullt ut tror vi att de kommer att 

springa ifrån sina konkurrenter.  

Att BIM skulle förbättra samordningen är vi övertygade om då alla instanser kan sitta i samma 

modell, för att förbättra samordningen ytterligare anser vi att det är vettigt att ta in 

produktionspersonal tidigt i projekteringen så att de kan ge synpunkter tidigt i projektet om de ser 

något som inte kommer att fungera. För att försäljningen ska kunna tidigareläggas tror vi, precis som 

vi diskuterade med Dominique Grubestedt8 under intervjun, att en mäklare bör tas in i ett tidigt 

skede för att ge input om vilken typ av lägenheter som bör projekteras.  

Något som uppmärksammats under vår fallstudie är mängden ritningar som finns att tillgå. Filerna är 

utspridda i olika mappar och i olika versioner vilket försvårar processen att leta reda på korrekt 

ritning. Att filerna dessutom innehåller tidigare versioner samt varierade ritningstyper bidrar till 

denna tidskrävande process. Att istället kunna samla alla ritningsvyer i en enda fil som är baserad på 

samma grundmodell skulle skapa en bättre struktur över ritningshantering och minska risken för 

eventuella fel eller avvikelser som kan uppstå vid revideringar. 

Att platschefen kan ha tillgång till modellen på arbetsplatsen anser vi både kan minska tiden som 

idag läggs på hantering och uppsökandet av ritningar samt problemen som kan uppstå när man inte 

vet vilken ritning som är den aktuella eller vilken som gäller om ritningarna skiljer sig åt.  

Det är lätt att tro att BIM automatiskt löser alla problem men så är inte fallet. BIM måste ses som ett 

arbetssätt och ett verktyg som kan hjälpa företaget framåt i utvecklingen och fungera som en 

plattform för att lättare samordna inblandade parter i verksamheten. Vi tror att BIM kan minska 

gapet mellan projektering och produktionen och på så sätt förenkla arbetet samt öka kvalitén för 

färdiga resultatet.  

                                                           
8
 Intervju med Dominique Grubestedt, affärsutvecklare Titania AB, 26/11-2012 
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7. Slutsatser  
I slutsatsen presenteras svaren på frågeställningarna och huruvida syftet av 

arbetet har uppfyllts.  

Syftet med detta examensarbete är att undersöka vilka skillnader BIM skulle skapa för produktionen, 

hur BIM kan implementeras på arbetsplatsen samt att visa hur Titania kan använda sig av BIM till 

försäljningen av sina projekt.  

Under kapitel 5.2- resultat visar vi på hur vi anser att programvaran Revit kan underlätta för Titania 

ur olika synvinklar och vad detta skulle innebära för produktionen, detta diskuterar vi sedan i 

analysen. I summeringen av analysen beskriver vi hur arbetssättet BIM kan implementeras, vi anser 

att det är viktigt att sträva efter en process att arbeta efter för att kunna implementera BIM i 

produktionen och i säljsyfte är denna:  

1. Utbilda de som i dagsläget saknar utbildning i programvaran Revit, utbilda även 

platscheferna i den mån att de kan använda sig av programmet till viss del 

2. Använd endast ett program i projekteringsprocessen, för att kunna implementera 

arbetssättet BIM hos Titania krävs att programmet är Revit och inte AutoCAD. Om alla sitter i 

samma modell minskar risken för kommunikationsproblem och man slipper att fel uppstår 

ritningar emellan. I de fall där ritningar har kommit från annat håll och är utförda i CAD bör 

informationen i dessa föras in i Revit för att minska risken för fel mellan disciplinerna.  

3. Utse en BIM-samordnare som sköter samordningen mellan de olika disciplinerna och 

anordnar samordningsmöten 

4. Involvera platscheferna så tidigt som möjligt i projektet så att de kan ha tillgång till modellen 

och på så sätt vara med och upptäcka eventuella fel 

5. Låt platscheferna ha tillgång till modellen från sin arbetsplats i produktionen, där de har 

möjlighet att titta och mäta i modellen och skriva ut eventuella ritningar över komplexa 

utföranden men utan möjligheten att ändra på någonting. 

6. Låt inköparen sammanställa listor ur modellen för att kunna göra en så noggrann inköpslista 

som möjligt som sedan platschefen kan ta del av. 

7. Involvera mäklare tidigare i processen så att de kan vara med och ge sin åsikt om eventuell 

utformning och prissättning av vindslägenheterna 

8. Genom att utföra projektering i Revit kunna skapa visualiseringar att kunna använda ihop 

med exempelvis referensbilder från tidigare projekt 

 

 

 

Figur 7.1 – Visualisering över föreslagen arbetsgång med BIM-projektering 
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De svar vi har kommit fram till ihop med våra frågeställningar följer nedan: 

 Kan BIM påverka försäljningen av Titanias vindslägenheter? 

Vi anser att arbetssättet BIM och användandet av programvaran Revit kan påverka försäljningen av 

Titanias vindslägenheter positivt, vad vi framförallt anser är att en tidigareläggning av försäljningen 

kan genomföras, detta får vi stöd av i Jongeling (2008).  

Vad vi kan se enligt wec360’s undersökning är att potentiella kunder gärna tar emot information om 

sitt framtida boende i ett digitalt format samt att de gärna vill ha information om hur solljuset ter sig 

i lägenheten, något som Revit kan redovisa.  

Vi tror också att genom att presentera hur Titania vill genomföra ett projekt genom en 3D-modell kan 

övertyga och förenkla samröret med både bostadsrättsföreningar och stadsbyggnadskontoret.  

3D-visualiseringar ger en bra bild för beslutsfattare och beställare om hur projektet kommer att se ut, 

3D-renderade bilder kan även fungera bra som visualiserings-material vid försäljning (Dahl 2012). 

 Kan BIM användas för att underlätta förståelsen av ritningar? 

Efter intervjun med platschefen Peter Westerberg ihop med informationen utifrån faktainsamlingen 

anser vi att svaret på denna fråga är ja. Enligt Jongelings (2008) forskningsrapport var de stora 

problemen med dagens 2D-ritningar följande: 

 Att tolka ritningar tar lång tid och det är inte alltid säkert att det blir samma tolkning som 

tidigare aktör hade tänkt sig 

 Informationen om projektet måste ofta hämtas från olika håll då den är spridd över fler 

ritningar och beskrivningar, detta gör inhämtandet av information både tidskrävande och 

känsligt då delar kan försvinna när det är utspritt. 

Vi fick samma uppfattning om problemen från Peter under intervjun då han sa att även om han idag 

inte har inblick i vad programmet Revit är så anser han att det skulle vara oerhört lättande att ha 

tillgång till mer information än han har idag. Vi tror att en BIM-modell på arbetsplatsen skulle ge 

honom den informationen han ofta saknar. Westerberg9 tyckte även att stor del av hans tid användes 

till just tolkandet av ritningar samt att försöka kontakta personer för att försöka få svar på det han 

inte kunde uttyda. 

 Kan BIM användas som plattform för informationsutbyte mellan projekterings- 

och produktionspersonal? 

Vi anser att en BIM-modell på arbetsplatsen skulle föra projekteringsavdelningen närmare 

produktionen och detta anser vi är bra då vindsprojekt ofta är komplicerade och projekteringen 

fortgår ihop med produktionen. I BIM-handboken skriver Brohn Landou & Brohn (2010) att ju mer 

komplext ett projekt är, desto mer omfattande blir problemen när ändringar i projekteringen sker. 

Detta tycker vi är ytterligare ett exempel på varför BIM måste användas i just vindsprojekt, det är 

ändringarna i projekteringen som ställer till problem i produktionen.  

                                                           
9
 Intervju med Peter Westerberg, platschef på projektet Byggmästaren 19/11-2012 
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Om både produktionen och projekteringssidan har tillgång till modellen kan platschefen snabbt 

uppmärksamma en ändring och slipper all organisering av ritningar, vilket Peter Westerberg ansåg 

var både jobbigt och tidskrävande. Ett lysande citat taget från Jongelings (2008) forskningsrapport är 

följande: 

”Tiden på arbetsplatsen som läggs på hantering av konflikter på grund av fel i underlaget och 

missförstånd minskar med faktorn 10” 

 Är BIM verkligen rätt verktyg i komplicerade ROT-projekt där det finns så många 

osäkra variabler? 

Vi tror absolut att BIM är rätt verktyg i projekt, som tidigare nämnt är det en fördel att använda 

arbetssättet BIM i mer komplicerade projekt. Det minskar risken för missförstånd och kan ge 

information om komplexa detaljer tidigt i projektet. Brohn Landou och Brohn (2010) säger i sin 

handbok att mer komplexa projekt med frekventa modifieringar har större nytta av BIM, samt att de 

anser att BIM kan användas i såväl nybyggnationer som ROT. 

Det som dessutom gör oss mer övertygade om att BIM är rätt verktyg är det faktum att information 

inte gå förlorad lika lätt som vid användandet av 2D-CAD, vi anser att det speciellt vid komplicerade 

projekt är viktigt att all information hålls samman och överensstämmer genom hela processen. 

Eftersom det redan är mycket som kan ändras under projektet är det viktigt att allt uppmärksammas 

via en BIM. Ett talande exempel tar Brohn Landou och Brohn (2010) upp, de skriver att i 2D-CAD 

måste omarbetningar göras på upp till 6 olika ställen, därmed ökar risken för fel. Vidare skriver de att 

risken för fel minskar avsevärt då en 3D-modell används eftersom att ändringar bara behöver utföras 

en gång i dessa. 
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8. Rekommendationer 
I detta kapitel kommer författarna att redogöra för de rekommendationer de 

har till företaget samt förslag till fortsatta studier inom ämnet.  

Vi har i analysen diskuterat de problem vi ser idag och hur detta kan lösas och i slutsatsen 

presenterade vi svaren på våra frågeställningar samt huruvida vi har besvarat vårt syfte. Eftersom 

syftet var att visa hur BIM kan implementeras gav vi ett förslag på en process för hur detta skulle 

kunna gå till utifrån våra egna iakttagelser samt vad tidigare forskning har visat, vi vill i detta kapitel 

diskutera några av punkterna ur den föreslagna processen, BIM-samordnare och tillgången till 

modellen på arbetsplatsen.  

Vi att det är viktigt att Titania utser en BIM-samordnare. Det är dock viktigt att inte bara utse en ny 

roll utan att även att se till att rollen blir definierad. En BIM-samordnare ska vara en person som är 

insatt i programvaran Revit och som även kan fungera som en länk mellan projekteringsavdelningen 

och produktionen. Personen i fråga ska säkerhetsställa att informationshanteringen i modellen, hålla 

samordningsmöten och finnas som coach till de inblandade i projektet. De som idag har denna roll 

med bakgrund i CAD och projektering tenderar att fokusera för mycket på frågeställningar som 

innefattar CAD-verktyg och samordning i 3D. Istället måste samordnaren ta ett grepp över hela 

projektets informationshantering (Lindström & Jongeling 2011). 

För att tillgången till modellen på arbetsplatsen ska vara så smidig som möjligt och möjligheten att 

skriva ut ritningar och vyer över särskilt svåra utföranden anser vi att en laptop eller stationärdator 

måste finnas att tillgå. Utöver en dator skulle exempelvis en iPad kunna finnas som komplement, 

detta för att undvika att skriva ut papper samt att det möjliggör att kunna ”ta med sig” modellen runt 

på arbetsplatsen.  Vi tittade på en del olika applikationer att använda och den som vi anser lämpar sig 

bäst för att titta på arbetsplatsen i en iPad är applikationen Autodesk 360°, i denna kan man göra 

vyer över allt som man vill studera men det är inte möjligt att göra ändringar vilket vi tror endast är 

positivt. För att titta på dator och få en bra rumsvy anser vi att cloudtjänsten Autodesk rendering 

passar bäst där man kan få en upp en panoramavy över vilken del man vill och på så sätt kan stå i 

rummet och se alla hörn av det.  

Sammanfattningsvis är vi övertygade om att när Titania börjar genomföra alla sina vindsprojekt med 

hjälp av programvaran Revit och utnyttjandet av arbetssättet BIM så kommer arbetet att fungera 

smidigare. Eftersom Titania har alla instanser på samma ställe och genomför sina projekt i stort sätt 

på egen hand tror vi att ombytet till BIM kommer att gå relativt smidigt, det handlar om att få med 

alla på samma spår så att alla strävar mot samma mål. Titania har verktygen nu gäller det bara att 

använda dem. 

En fortsatt studie vi tror skulle kunna vara intressanta att undersöka närmare är de olika roller som 

kan behövas för implementering av BIM i produktionen samt i ett säljsyfte. Ett stort problem i 

dagsläget är att BIM är ett så pass nytt arbetssätt att många roller behöver förändras och 

arbetsuppgifter kommer att se annorlunda ut, därför anser vi att detta skulle vara en intressant 

vinkling på ett arbete.  

En annan studie som vore intressant att genomföra är hur ett införande om krav på användandet av 

BIM från regeringen skulle påverka byggföretag i Sverige, är de så förberedda som de säger (se 

kapitel 3.7) och vad skulle detta innebära för den svenska marknaden och hur skulle ett sådant krav 

kunna se ut? 
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Intervju med platschef Peter Westerberg- 19/11-2012 

Vad heter du? 

Vad har du för studie- och yrkesbakgrund? 

Vad är dina arbetsuppgifter på Titania? 

Hur länge har du haft din position på Titania? 

Hur går ni tillväga när ni startar produktionen för ett av era projekt? 

Vilka produktioner tycker du är de mest kritiska/mest komplexa att genomföra?  

Hur mycket kontakt har du med de som har projekterat? 

- Till byggmästaren projekterade man i 3D, har du tagit del av dessa 3D-modeller, hur fick du 
ta del av dessa i så fall? 

Hur tidigt får du ta del av de ritningar som behövs för att sätta igång med produktionen? 

- Hur skulle du beskriva den information som ritningarna innehåller, vad saknas och vad finns 
med som är bra? 

- Hur mycket tid skulle du säga ägnas åt att tolka otydligheter i ritningar? 
- Vart finns ritningarna att komma åt när de behöver studeras, har alla tillgång till dessa? 

Sker det några problem under produktionsarbetet? 

- Vem upptäcker problemet? 
- Vilka problem uppstår, och vart i processen? 
- Hur lång tid tar dessa att åtgärda? 
- Vem åtgärdar problemen och när? 

Hur utbildas nyanställda i era rutiner? 

- Vilket material får de ta dela av för att få förståelse för hur ni arbetar? 
- Hur lärs de upp? 
- Har de nyanställda problem med att tyda ritningar? 
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Intervju 19/11 

Hur går ni tillväga härifrån produktionssidan i projekten?  
-I dehär fallet så är det ju lite speciellt, vi hade ju ett färdigt bygglov för vindsbyggnationen innan vi 
kom in i bilden, så vi har ju fått rätta oss själva väldigt mycket efter det. Sen har vi ju själva 
projekterat upp det invändiga, hur du ska göra lägenheterna, här uppe på vinden har vi ju gamla 
fläktrum som vi fick ta ställning till, ska vi ha kvar dom, ska vi byta ut dem, och sätta nya fläktar på 
taket för att få mer vindsarea, mer area till lägenheterna, så vi har ju gjort ett ganska intensivt 
projekteringsarbete, våra arkitekter och konstruktörer som vi har in på konsultbasis. 

Var du med någonting under den delen? 
 
-Jag kom ju in, ja alltså jag har ju varit delaktig i projekteringsfasen, vi har ju internmöten lite hela 
tiden, på plats och ritar upp och diskuterar, det är ju allt ifrån hur ytterväggarna håller när man 
bygger tak till vad du ska ha för material på innerväggar, hur stora badrum ska vara, ska du ha ett 
tvättställ eller två, alltså minsta lilla detalj. 

Vilka delar tycker du ha varit mest kritisk och komplex när man genomför ett sådant här 
arbete? 
-I det här fallet så har ju alltid varit ganska komplex då detta är mitt första projekt överhuvudtaget, så 
allting jag gör nu är ju första gången, det mest komplexa i det här fallet är ju att hissen ska höjas upp 
en våning, och det är ju inte helt lätt, man ska bygga upp en ny hisstomme, man ska se till att den 
klarar av bärigheten från en stor hiss, och alltså det är lite sådär småkämpigt, man vill inte gärna att 
man läser ur lokaltidningen sådär två månader senare att hissen har kollapsat. 

Men det var bara en utav två hissar som ska dras upp? 
 
-Ja den stora hissen ska höjas upp 

Konstruktionsdetaljer och så det bestämmer ni på plats eller är det förbestämt också? 
 
-Ja det var väl ganska knapert när vi fick bygglovet så det är ju nånting som våra konstruktörer har 
ritat ihop, hur du ska dra alla limträbalkar för att få bärighet i taket och ett komplett bjälklag. 

I dehär modellerna vi har fått ta del av, de är ju i 3D, det är ingenting som ni tittar på alls utan ni får 
allt utskrivet i 2D? 
 
-Ja, jag har ingen tillgång till 3D. 

Har du tittat på dem någonting under projekteringen? 
 
-Ja, det har vi gjort lite undermötena, men för min del så är det ju de platta 2D ritningarna som är de 
mest intressanta 

Och innehållsmässigt de här 2D-ritningarna, hur känner du att allting finns med eller är 
det någonting som saknas på dem? Hur bra är de egentligen att läsa? 
-Ja alltså för mig som relativt ny så kan det väl vara lite knapphändigt, får jag en konstruktionsritning 
så vill ju jag i en drömvärld att allting ska stå uppradat exakt i vilket material som ska vara vart, är det 
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någonting, någon special så vill man ju egentligen att det ska stå hur det ska göras, typ i form av 
hisstommen, liksom vilket moment följer det andra så att man har allting liksom föreskrivet, det kan 
jag känna är lite sådär, även våra takbyggare som gör jobbet kan komma och fråga ”vad betyder det 
här egentligen?” 

Det är lite oklarheter när det gäller sånt alltså? 

-Ja och det är säkert från konstruktör till konstruktör hur man jobbar på olika sätt. 

Tidsmässigt hur mycket tid går åt att tolka ritningar egentligen? 
-mycket, kort sagt. Det är ju inte det jag gör mycket heller, vi har ju en underentreprenör som gör 
hela nya taket och dem sätter sig in i detaljerna, sen är det nånting som dom inte förstår så går dom 
till mig och jag går vidare till konstruktören, så jag behöver ju inte ha hundra procent koll på alla små 
detaljer men man ska gärna förstå vad det innebär. 

Men har du mycket kontakt med konstruktörerna då? 

-Ja, det har vi. 

Och det är mycket då för att just fråga om saker bara? 

-Ja 

Ritningarna, vart finns de? Finns de ute på arbetsplatsen eller vart finns dom? 

-Ja vi har på arbetsplatsen och vi har alla ritningar som kommer, lägger vi upp på servern direkt, jag 
har även en dropbox som våra underentreprenörer kommer åt hela tiden. 

Problem under produktionsarbetet, sker dem? Krockar osv. 
-Ja de sker alltid, det kan vara i dehär fallet, utan att gå in på för mycket detaljer så har vi ju elen till 
lägenheterna är uppdelade så hälften av centralerna ligger i källaren och hälften uppe på vinden, 
eller ja inte precis hälften men det innebär ju att det gamla elrummet kan inte rivas förrän vi har 
öppnat upp alla stammar för stambytet vilket innebär att elrummet står halvförstört kvar uppe i drift. 
Och då kan vi ju inte göra klart alla väggar och sådär. Annars kan det ju vara små problem som att 
den konstruktionsritning inte stämmer när man väl börjar bygga så inser man att det här kommer 
inte funka, höjden är inte densamma, det kan vara en miljon olika saker som inte stämmer. 

Finns det något tidsmässigt där, hur lång tid de åtgärderna kan ta, skiljer det väldigt mycket? 

-Det beror ju helt på vad det är, om det är en snabb frågeställning, vissa problem kan du ju lösa på 
två sekunder, men det har varit värre också, typ som att fasadväggarna är gamla och lite slitna och då 
måste man armera dem inåt och då snackar vi två veckors arbete för att mura upp och så, så vissa 
problem är ganska seglivade. 

När det gäller nyanställda, nu kanske ni bara kör underentreprenörer eller? 
 
-Nej alltså Titania vi har väl drygt 200 arbetare själva, men när det gäller såna mer komplexa saker 
som hisshöjningar och takarbeten där vi ännu inte har personal som är erfaren så tar vi ju in 
underentreprenörer, ventilation träarbeten markarbeten, väldigt mycket sånt. 
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Nyanställda hur får de lära sig era rutiner? 
-Snackar vi om platscheferna så har vi ju platschefsmöten där vi går igenom allting där man får ofta 
mail kortfattat hur rutinerna ser ut, man sätts ofta fort in i det, vi får ju även gå såna här utbildningar 
som byggkeramikrådet och heta arbeten och sånt som ska förnyas var tredje eller var femte år så 
dem är ju väldigt strikta med att alla ska ha rätt utbildning. 

Och de ute på arbetsplatsen, byggarna, jag antar att ni har nån typ av standardvägg som ni gör i 
utförandet, hur får dom lära sig de rutinerna? 

-Dom flesta som kommer hit har ju erfarenhet sen tidigare byggen, sen så är det ju så att det finns ju 
alltid ett färdigt arbetslag, och kommer de in nytt folk får ju dem lära sig, de blir ju visade vad dem 
ska göra. Och det är ju det, när vi gör stambyten och ska gå in i badrum så är det ju en 
serieproduktion så det är ju samma sak hela tiden så man kommer ju väldigt snabbt in i rutinerna. 

Så de är ju som på samma nivå som de andra när de ska läsa av 2D-ritningarna? 

-Ja, iochmed att många pratar polska och bara polska så får man ju, ta det lite försiktigt med det 
skriftliga, jag har lätt för språk så jag lär mig hela tiden, alltså gör jag en badrumsritning så skriver jag 
både på polska och svenska, det lilla jag kan. För att unvika problem. 

Om du skulle få en 3D-modell, om det finns någon information du skulle vilja ha ut mer, som du sa 
lite dehär med 2D-ritningar, det som saknas, för det är mycket man kan få ut från 3D-modeller, jag 
bara tänkte om du har några specifika grejer som du tror skulle kunna hjälpa? 

-Det negativa när du har en 2D-ritning när du bara ser allt uppifrån är ju liksom att det kan ju vara 
svårt att få en översikt, har du en 3D-ritning där du kan gå in på detalj skulle du ju självklart se mycket 
bättre, ja men det är sådär denhär betongpelare ser ut och den går så högt så det är självklart, det 
hade kunnat förenklat väldigt mycket det tror jag. 

Plus, jag antar att man måste ha en 10-tal olika sektionsritningar för att se olika detaljer? 

-Ja så är det ju, precis, det tar ju lite tid ibland, framförallt när det kommer nya revideringar på 
ritningar hela tiden, du har en lista med 15 ritningar så ska man gå in i förteckningen och kolla vilken 
ritning är vilken. Ja alltså, man lär sig men det kan ta lite tid. 

När för vi sitter nu med vår 3D-modell och ska börja sätta in grejer i den och vi har ju också bara en 
viss tid, det är ju 10 veckors arbete så det är ju lite det vi vill ha reda på, vad vi bör stoppa in i 
modellen, vad fokus ska ligga på, så det blir en så komplett 3D-modell som möjligt. 

-Det är ju en väldigt bra fråga, nu har ju jag så pass lite erfarenhet av 3D modellerna än så länge, jag 
har ju som bara sett dem som hastigast under möten i princip. 

Men som det du sa med väggar och material, det finns ju möjligheter att lägga in med exakta 
tjocklekar så man ser vad det är. 

-Ja det hade ju varit väldigt bra, som om jag vet att vi ska ge oss på denhär murade väggen som är 25 
meter lång så kan man bara gå in i 3D-modellen, zooma in och liksom se att såhär ser det ut, och 
såhär ska det se ut, och dehär är de material som ska gå åt. Det hade ju varit betydligt mycket 
enklare än att sitta själv och jobba med en Beijer-katalog och kolla efter material. 
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Just framförallt det här att man kan se, hur mycket som kommer gå åt osv. är ju mycket sånt som 
man kan få veta i dehär modellerna. 

-Ja det hade nog sparat tid och pengar, vi har ju materialspecifikationer som vi sätter upp i Excel för 
det mesta med det är ju också sådär, det blir ju aldrig hundraprocentigt och dom kanske inte heller 
vet exakt vad som ska göras, och det beror ju också på att ritningarna ser ut som de gör. 

Men är det du som har hand om materialspecifikationerna? 

-Nej det är ju projekteringsavdelningen och inköpsansvarig som egentligen har huvudansvaret, men 
sen går ju vi platschefer in och kompletterar. Men jag har inte arbetat särskilt mycket med vår än för 
den var så pass knapphändig redan från början så jag har liksom tagit direkt ur skallen eller letat. 

 

- 
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Intervju med Dominique Grubestedt 26/11-2012 

Bakgrund 
Kan du berätta om din bakgrund? 

Hur länge har du arbetat med affärsutveckling? 

Vad har du gjort tidigare? 

Vad är din utbildningsbakgrund? 

Idag 
Hur ser din roll ut idag? 

Hur arbetar Titania med försäljning av vindslägenheter idag? 

Vad använder Titania för typ av material till försäljning och marknadsföring av sina vindar? 

Vad upplever du är bristfälligt/saknas i det material du använder vid försäljning/marknadsföring av 
era vindslägenheter? 

Hur går visningen av lägenheterna till? 

Vad för frågor har kunderna om material/färger? 

Vad för frågor har kunderna om ljud- och ljusinsläpp? 

Vilken nytta tror du att det skulle finnas i att kunna visa kunderna lägenheterna innan de är klara? 

Vad för utveckling skulle du vilja se inom affärsutvecklingen hos Titania? 
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Transkribering intervju 2 
Så, vi kan börja med din bakgrund litegran. 
 

-Jag tar en lång historia kortare i alla fall, jag började plugga på karolinska universitetet, 
molikulärbiologi, och då pluggade jag mycket nevrokemi, och då fick man massa grundkurser i 
materia, och efter tre år så sa jag upp mig och jobbade som forskare ett tag, tyckte det kändes lite för 
instängt, och jag sökte till juristlinjen ett år för jag fick ta högskolepoängen för examen i alla fall, så 
jag har läst lite på juristlinjen ett år. 

Och då funderade jag på om jag skulle gå tillbaka och bli klar eller ska jag gå vidare till något annat, 
och det jag tidigare funderat på var industriell ekonomi, så jag pluggade internationell industriell 
ekonomi, den finns bara i linköping och man måste åka utomlands. Så den läste jag, och då läste jag 
energiteknik och system, teknisk inriktning och affärsstrategier som ekonomisk inriktning, så det har 
blivit några år extra. 

Hur länge har du arbetat med affärsutveckling? 
 

-Egentligen bara sen augusti iår, rollen har ju varit påtänkt tidigare för mig, jag kom in på titania i 
slutet på 2010 och då var jag projektledare inom produktion, så jag har ju liksom först jobbat med 
produktioner och varit ansvarig platschef och sådär. Och var väl klar med det 1,5 år senare, då hade 
jag gjort några projekt och det var bra att få kött på benen med hur det går till och hur man gör. 

Och då frågade jag en av grundarna liksom jag skulle gärna trivas i en annan roll, jag kan ju dehär och 
sen har jag konsultsidan, och då behövde han en säljchef eller marknadskille eller en 
affärsutvecklare, lite allt i ett sådär och då fick jag även erbjudande om andra jobb för då var jag lite 
trött på produktion, det är så otroligt slitsamt och stressigt att faktiskt bygga, man är ju faktiskt 
ansvarig för allt och det tar ju som aldrig slut, extremt påfrestande, särskilt med kvarboende och lite 
större projekt när det också är massa människor där, det är egentligen som ett socialt projekt och då 
är ju byggen sociala projekt helt plötsligt och det är ett helt lager till med arbete som man faktiskt 
inte normalt planerar in. Så jag var trött och ville göra nånting annat liksom och då har jag ju en 
annan bakgrund som lämpar sig mycket mer än mot produktion bara. Så då fick jag välja lite vilken av 
dehär rollerna, men så fick jag också andra erbjudanden och då fick jag erbjudande om att ta en VD-
post på ett förvaltningsbolag och då gjorde jag det, det lockade ju för mycket när man är IE:are så är 
det ju perfekt man är ju så bred så jag kan alla företagsfunktioner så då tog jag det liksom. Det var i 
mars nu i år så då ”vaggade” jag en lite mindre förvältningsfirma så då fick jag ju förvaltningsdelen 
också för annars har jag ju jobbat massa år som konsult, så konsult produktion och förvaltning har jag 
hunnit med, så jag kan det lite från olika. Så affärsutveckling nu, så det är en del sälj, alligna in oss så 
vi erbjuder det som efterfrågas, vad efterfrågas egentligen, vad vill våra kunder ha, vad strävar dem 
mot, det är ju också en del  i nätverkande en marknadsroll i det, man får ju in massa feedback, vad 
händer där ute och vad ska man göra. 
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När det gäller vindslägenheter som ni håller på med nu, hår det till när ni säljer dem idag, 
hur går ni tillväga vid försäljning? 
 

-Ja nu ska ju jag också ansvara för det som är ett av säljleden och jag har träffat några olika mäklare 
och vad vi märker är väl att det är mäklarna som sitter på ”know-how” informationen om vad den 
kan gå för, vad den brukar går för per kvadratmeteryta, dom har också kunskap om priserna som går 
i området så klart, vilken typ av, så jag upptäcker att det är inte bara säljprocessen måste förändras, 
vi måste förlänga säljtiden, alltså så vi börjar tidigare med försäljningen. Jag träffade Eklunds-
Newyork här i veckan och dom är ju skitkaxiga, dom vill ju vara världsbäst och det är många mäklare 
som vill vara det men domhär kommer lite med koncept som att vi ska börja sälja tidigare helt enkelt, 
att vi redan i planeringsstadiet ska ha med mäklare och en arkitekttillsammans redan när man har 
råvinden, för då, ska vi ha tvåor här?, ska vi ha treor? Eller liksom två femmor? Eller en jättevåning på 
220kvadrat, och där är ju input lite från dem, där är ju ett sammarbete som behövs och där borde 
även säljprocessen börja, att man inte bara säljer en färdig grej eller några veckor innan utan även 
hur platsen ser ut, hur arbetsplatsen ser ut rent strategiskt, så mitt mål nu kommer vara att börja 
jobba med dem tidigare helt enkelt. Och då är till exempel presentation väldigt viktigt, vad har vi för 
skisser, planlösningar, modellering, openbim kanske, eller vad det nu kan vara.  

Nu var vi faktiskt på ett besök med en kund först när första inre väggarna var klara, och första 
gjutningen på golven var klara, och då hade vi redan en kund där som ville känna sig för och sådär, 
och det var ju svårt för honom att visualisera och även för mig, och även för mäklaren. Det sticker ju 
ut rör, ofärdiga snitsar, så jag var ju själv tvungen att anstränga mig, vänta nu vart kommer fönsterna 
vara och ljusinsläppet är begränsat och sådär, så det var ju intressant, men då snackade vi strategiskt 
efteråt om att det är ju ändå bättre att göra såhär, kanske kan man börja med ett utförande där man 
kan ställa in en soffa, ta lite bilder, för det är det hon säger att hon behöver för att säljprocessen ska 
komma igång, så då tänker man att då ska vi nog vara lite hjälpsamma så att hennes process kan 
komma igång så fort som möjligt. Att lägenheterna helst ska vara sålda innan. 

Allmänt snack om wec360-träffen. 
 

-Min erfarenhet av säljarbete och överhuvutaget synkningar, upptäcka hinder på vägen som alltid 
dyker upp i byggsammanhang och även rent juridiskt, bygglov osv. och olika administrativa saker är 
att jag kan sälja det i alla fall, jag menar här skulle ha en 3:a, 3,5:a, här kommer fönstret vara och 
sådär och sen ändras det, det är ju en baggis för en duktig mäklare, det är ju skitsamma, kan man 
sälja en svart fasad som vit istället så kan man fan sälja ett sovrum som är lite mer vridet, whatever. 
Så jag tror att nyckeln är att komma igång väldigt tidigt, och mäklarna har ju lite olika åsikter såklart, 
vissa vill ju kunna berätta vad det är för kök, för det räknas ju i vissa områden och sådär, och då vill 
dom ju att vi ska ha en färdig plan på det, men det har man oftast inte som platschef eller 
projektledare sådär tidigt, för de har ju liksom en miljard saker att lösa. Så jag skulle vilja stödda 
Masoudd i det som håller på med mest vindar, och se om man kan lyfta ur grejer så han som 
projektansvarig inte ska dra i det också. Utan att det kanske är en parallelprocess, att jag får ta det 
med hjälp av någon assistent, jag vet inte. För att säljandet måste liksom komma igång. 
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Vindslägenheterna, hur säljs dom idag? 
 

-Idag ser säljprocessen mera ut så att man kör igång projektet, det är ganska kort tid mellan själva 
”lets do it” och kontraktet. Och sen kommer man igång och redan där ligger man lite efter tycker jag, 
med projektering, hur ska det se ut egentligen, vissa projekt är inte ens inkopplad via mäklare, utan 
om har vi köpt direkt från renovering, kontakter eller i samband med stambyte, där finns det 
egentligen ingen representant för objektet alls utan det kommer inte först sen när kanske 
innerväggarna börjar resas eller ibland ännu senare, och då är liksom titania där med alla möjliga 
beslut som har med finish att göra. Och det tycker jag egentligen inte att vi ska besluta om så 
noggrant, jag menar vi vet ju inte exakt vilken köksbänk som skulle passa här eller vilket typ av kök 
och vitvaror som skulle passa här. 

Det är bättre att akitekten och mäklarna jobbar med detta, de har liksom fingertoppskänsla för dem 
som flyttar in och sådär, så idag så ser det tyvärr ut så att man ligger lite efter och lite sent. Och det 
märker man ju sen när dem kommer och säger att ”ja vi hade kunder här men vi vet ju som inte vad 
vi ska säga om köket och så”, och då står kanske massoud där och väntar på något bygglov, så det 
fastnar, men ändå vissa sånna nyckelgrejer måste man ändå ha lista på, dehär måste vi kunna 
presentera väldigt tidigt. 

Allmänt snack om bygglov. 
 
När lägeheterna ska säljas, visningen är det i princip när det börjar bli klart? 
 

-Ja, hittills har det varit så. 

Så man tar foton på plats i princip då? 
 

-Ja, precis, och mäklarfirmorna sköter ju det, anlitar man en mäklarfirma kör de ju sina mixer av 
bilder och planskiss, så har det varit hittills idag, det finns ingen större struktur liksom på det 
säljarbetet men jag hoppas på att kunna förändra lite av det i alla fall för att som sagt tidigarelägga 
det och göra det mer anpassat till mäklarnas önskemål. 

Mäklarna idag, när är det dom kommer in, är det då liksom när projektet är slutfört och 
då kommer dom? 
 

-Ett par projekt har varit så, på projekt som vi tagit själva så kommer mäklaren in väldigt sent faktiskt, 
och vissa projekt kommer ju via mäklare, men det är än sak att dom är med från början sen är det 
inte säkert att konstellationen mäklare, akitekt och vi räcker tids nog ändå. För vi måste liksom bry 
oss om produktionskonstnaderna så att dom hålls inom rimliga nivåer, det är ju liksom vårt 
huvudbry, samtidigt så måste man ju sammarbeta med dem som hjälper oss att bedöma vad det ska 
vara, två treor eller en baotavåning, man blir ju såklart bättre och bättre på dedär, jag kan också 
känna så klart att är alla lägenheter tvåor i denhär byggnaden är det svårt att kanske smälla upp 
250kvadrats 7:a liksom, men ibland blir man förvånad ändå över deras input, att dom tycker att nä 
definitivt treor här bara eller en femma. 
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Men ni anser ändå att ni lyssnar rätt mycket på vad dem har att säga? 
 

-Jag gör det, jag tror inte säljprocessen riktigt nått ut till alla, dom som producerar är ju otroligt 
nedtyngda av det och fokuserar och försöker övervinna bygglovsproblem och produktionen. 

När det är i princip klart när ni börjar sälja, är det mycket frågor från kunderna angående 
färger och material, alltså att de har synpunkter? 
 

-Ja, han som kom dit tidigt frågade ju om det skulle vara tapeter, eller strukturfärg och då märkte jag 
ju på mäklaren och den ponteniella kunden att det är ett jäkla samspel, de interagerar kring frågorna 
ganska länge, det var ju liksom mer prat om det ett tag än fönster och sådär, själva upplägget med 
pelare och sådär. Sådär behövs det helt klart en synk liksom. Eller så håller man det öppet och kollar 
vad han skulle vilja ha. 

Är det mycket frågor om ljus och ljudinsläpp? 
 

-Ljuset är nästan det främsta, var är fönstrent, hur lutar taket, kan man gå in i sovrummet utan att 
behöva luta sig osv. Vart kommer hissen upp osv. Badrum osv, folk vill ju veta hur funktionellt det blir 
osv. 

Frågar de också om storlekar och sådär? Hur stort kommer vardagsrummet bli osv. 
 

-Ja absolut, de vill veta ganska exakt, de ska ju spendera sina liv där. Får dubbelsängen plats, hur 
ligger ljuset från fönstret där. 
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n 	  STUDIE:	  	  
”Bilden	  av	  det	  framtida	  boendet”	  	  
vad	  människor	  vill	  ha	  för	  att	  känna	  sig	  trygga	  och	  lust-‐
fyllda	  i	  köpprocessen	  

	  
	  
	  
	  

Studiens	  Syfte:	  Att	  på	  bästa	  sätt	  
kunna	  hjälpa	  människor	  inspireras	  
till	  sina	  framtida	  boenden.	  	  
	  
Studien	  är	  utförd	  av	  wec360°	  AB.	  Data	  sam-‐
lades	  in	  dels	  från	  en	  workshop	  som	  ägde	  rum	  
på	   Friends	   Arena,	   där	   nybyggnationsspeku-‐
lanter,	   kunder,	   mäklare,	   byggherrar	   och	   vi-‐
sualiseringsbyråer	  med	   flera	   samlats	   för	   att	  
tillsammans	  diskutera	  bilden	  av	  det	  framtida	  
boendet	   –	   dels	   från	   en	   kvantitativ	   enkätstu-‐
die	  som	  gått	  ut	  till	  totalt	  190	  nybyggnations-‐
spekulanter	   och	   befintliga	   nybyggnations-‐
kunder.	  	  
	  
	  
Detta	  dokument	  innehåller:	  
n 	  Sammanfattning	  av	  studien	   s	  	  2-‐3	  
n 	  Hela	  studien	   	   s	  	  4-‐11	  
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SAMMANFATTNING	  AV	  STUDIEN:	  

”Bilden	  av	  det	  framtida	  boendet”	  
	  
wec360°	  AB	  har	  utfört	  en	  studie	  i	  syfte	  att	  få	  en	  tydligare	  bild	  av	  vad	  människor	  behöver	  för	  
att	  känna	  sig	  trygga	  och	  lustfyllda	  i	  köpprocessen	  av	  nytt	  boende.	  
Fokusgruppen	  har	  bestått	  av	  nyproduktionskunder,	  nyproduktionsspekulanter	  och	  aktörer	  från	  
bygg-‐	  och	  fastighetsbranschen.	  Här	  nedan	  följer	  en	  sammanfattning	  av	  studiens	  resultat.	  

	  

n	  Branschen	  möter	  inte	  efterfrågan	  

Studien	  visar	  att	  det	  finns	  ett	  tydligt	  glapp	  mellan	  vad	  spekulanter	  av	  nyproduktion	  önskar	  
och	  säger	  sig	  behöva	  för	  att	  ta	  trygga	  beslut,	  och	  det	  som	  byggbranschen	  faktiskt	  erbjuder.	  

Kunderna	   och	   spekulanterna	   i	   vår	   fokusgrupp	  
efterfrågade	   generellt	   mer	   omfattande	   bild-‐	  
och	  textmaterial	  som	  gav	  tydligare	  översikt	  och	  
helhetskänsla	   än	   vad	  man	   ansåg	   att	   befintligt	  
material	  gör.	  Man	  tar	  vidare	  hellre	  del	  av	  digi-‐
talt	  material	  via	  dator	  eller	  surfplatta	  än	  tryckt	  
material,	  primärt	  för	  att	  man	  upplever	  att	  digi-‐
tala	  lösningar	  just	  ger	  en	  mer	  helhetlig	  och	  en-‐
gagerande	   bild.	   Samtidigt	   understryks	   att	   ett	  
komplement	   av	   tryckt	   material	   är	   upp-‐
uppskattat. 	  

Fast	  i	  gamla	  spår	  
Samtidigt	   ligger	   Byggbranschens	   fokus	   oftast	   på	   tryckt	   information	   för	   broschyrer	   och	   in-‐
formationsblad.	  Anledningen	  sägs	  vara	  ”gammal	  vana”	  och	  brist	  på	  erfarenhet	  och	  kompe-‐
tens	  av	  digitala	  lösningar.	  

	  	  

n	  En	  kombination	  av	  gamla	  och	  nya	  medel	  

Att	  digitalt	  kunna	  gå	  omkring	  i	  det	  framtida	  boendet	  är	  generellt	  eftertraktat,	  och	  i	  synner-‐
het	  av	  den	  yngre	  delen	  av	  vår	  fokusgrupp.	  Den	  största	  behållningen	  härav	  är	  möjligheten	  att	  
hemma	   i	   lugn	   och	   ro	   och	   tillsammans	   med	   familjen	   planera	   och	   få	   en	   känsla	   av	   boen-‐
det.	  Dock	  höjs	  röster	  för	  att	  också	  behålla	  fysiska	  visningslägenheter	  som	  ett	  komplement,	  
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då	  man	  uppskattar	  värdet	  av	  att	  kunna	  känna	  på	  material	  och	  se	  hur	  färger	  varierar	  i	  olika	  
ljus.	  

Studien	  lyfter	  fram	  tre	  brister	  i	  det	  befintliga	  marknadsföringsmaterialet	  för	  lägenheter	  som	  
kunderna	  i	  vår	  fokusgrupp	  betonar	  mer	  än	  andra:	  

	  	  

n	  Vill	  välja	  och	  testa	  själva	  
Möjligheten	  att	  bättre	  kunna	  se	  tillval	  såsom	  kakel,	  köksinredning	  och	  dylikt	  är	  mycket	  ef-‐
tertraktad	  och	  något	  som	  kunderna	  upplever	  att	  de	  inte	  alls	  får	  grepp	  om	  i	  dagens	  informat-‐
ions-‐	  och	  marknadsföringsmaterial.	  Det	  underlag	  som	  finns	  att	  tillgå	   i	  broschyrer	  anses	  för	  
svårt	  att	  fatta	  beslut	  utifrån,	  och	  man	  finner	  det	  omöjligt	  att	  skapa	  sig	  en	  känsla	  av	  helheten	  
utifrån	  det.	  

	  	  

n	  Solljuset	  avgörande	  för	  val	  av	  lägenheten	  
Den	  andra	  påfallande	  bristen	  är	  avsaknaden	  av	  bra	  sätt	  att	  presentera	  utsikten,	  samt	  hur	  so-‐
len	  och	  solljuset	   ter	   sig	   i	   förhållande	   till	   lägenhetens	   läge.	  Utöver	  uteplats-‐	  och	  balkonglä-‐
gena	  vill	  man	  veta	  hur	  solen	  letar	  sig	  in	  i	  lägenheten	  och	  hur	  det	  påverkar	  känslan	  av	  rum-‐
men.	  Både	  utsikten	  och	  solljuset	  är	  en	  aspekt	  som	  många	  framhåller	  som	  mycket	  avgörande	  
för	   val	   av	   lägenhet,	  men	   som	  ändå	  upplevs	   som	  något	  man	   inte	   får	  en	  klar	  bild	  av	   förrän	  
man	  flyttat	  in.	  

	  	  

n	  Information	  framför	  känsla	  

Vad	   gäller	   området	   sätter	   man	   generellt	   nyttobetonade	   värden	   såsom	   känsla	   för	   och	   in-‐
formation	  om	  kommunikationer,	  avstånd	  till	  skola,	  dagis,	  affär	  och	  andra	  serviceinrättningar	  
framför	  annat.	  
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Hela	  studien	  
	  
	  

OMRÅDET	  
n	  Vill	  ha	  information	  om	  avstånd	  och	  tillgänglighet	  ........	  s	  5	  
n	  Undermåligt	  underlag	  .....................................................	  s	  5	  
n	  En	  kombination	  av	  tryck	  och	  digitalt	  ..............................	  s	  5	  
n	  Byggbranschens	  svårigheter	  ...........................................	  s	  6	  

	  
	  
HUSET	  

n	  Solljuset	  viktigast	  ............................................................	  s	  7	  
n	  Önskan	  om	  realistiska	  bilder	  ..........................................	  s	  7	  
n	  Både	  eftertraktar	  och	  räds	  exteriörbilder	  .....................	  	  s	  7	  
	  

	  
LÄGENHETEN	  

n	  Tillval	  ett	  krav	  ..................................................................	  s	  9	  
n	  Utsikt	  och	  solljus	  viktigt	  	  .................................................	  s	  9	  
n	  Korrekt	  information	  .......................................................	  	  s	  9	  
n	  Mer	  digitala	  lösningar	  för	  känslan	  ................................	  s	  10	  
n	  Fast	  i	  tryck	  av	  gammal	  vana	  ..........................................	  s	  10	  
n	  Att	  erbjuda	  tillval	  eller	  inte	  ...........................................	  s	  10	  
	  

TILLGÄNGLIGHET	  OCH	  FORMAT	  
n	  Kombination	  av	  digitalt	  och	  tryck	  .................................	  s	  11	  
n	  Broschyrer	  räcker	  inte	  	  ..................................................	  s	  11	  
n	  Lättare	  uppdateringar	  ..................................................	  	  s	  11	  
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OMRÅDET	  
	  

	  
n	  Vill	  ha	  information	  om	  avstånd	  och	  till-‐
gänglighet	  
Både	  vår	  kvalitativa	  och	  vår	  kvantitativa	  studie	  visar	  inte	  
helt	   oväntat	   att	   den	   viktigaste	   aspekten	   för	   kunden	   vad	  
gäller	  området	  är	   läget.	  Detta	   innefattar	  främst	  närheten	  
(i	  avstånd	  och	  tid)	  till	  kommunikationer,	  skola,	  dagis	  och	  
affärer.	  I	  andra	  hand	  lyfter	  man	  fram	  närheten	  till	  natur-‐
områden	   och	   lekplatser.	   Man	   menar	   överlag	   att	   dessa	  
aspekter	   är	   utgör	   basen	   för	   vad	  man	   väljer	   område	   uti-‐
från,	  tillsammans	  med	  den	  allmänna	  känslan	  och	  intryck-‐
et	  för	  området.	  
	  	  	  

	  
n	  Undermåligt	  underlag	  
Den	   gemensamma	   uppfattningen	   hos	   kunder	   är	   att	   un-‐
derlaget	  att	  fatta	  beslut	  utifrån	  ofta	  är	  undermåligt.	  Över-‐
siktsvyer	   som	   ofta	   används	   är	   behövliga,	   men	   tenderar	  
idag	  att	  uppfattas	  som	  för	  generella	  och	  vaga.	  Behovet	  av	  
översikt	   och	   information	   om	   närheten	   till	   kommunikat-‐
ioner	  och	  serviceinrättningar	   tillgodoses	  sällan	  eller	  ald-‐
rig	  i	  det	  grafiska	  material	  som	  tillhandahålls.	  	  

Slutligen	  tycker	  man	  sig	  ofta	  sakna	  information	  om	  
tidsaspekten	  för	  området,	  och	  man	  anser	  byggherrarna	   i	  
allmänhet	   vara	   dåliga	   på	   att	   kommunicera	   hur	   länge	  
byggkranarna	  kommer	  att	  dölja	  utsikten,	  när	  det	  utlovade	  
torget	  ska	  stå	  klart	  (och	  se	  ut)	  eller	  hur	  länge	  bullret	  skall	  
pågå.	  

	  
	  

n	  En	  kombination	  av	  tryckt	  och	  digitalt	  
material	  
Kunderna	  uppfattar	  att	  det	  mesta	  material	  som	  finns	  att	  
tillgå	   är	   i	   tryckt	   format,	   vilket	   också	   är	   ett	   format	   som	  
välkomnas;	   att	   kunna	   sitta	   hemma	   i	   soffan	   tillsammans	  
med	   familjen	   och	   bläddra	   och	   anteckna	   är	   uppskattat.	  
Generellt	  anser	  man	  dock	  att	  detta	  bör	  kompletteras	  med	  
mer	  webbmaterial,	  i	  form	  av	  fler	  bilder	  och	  bättre	  möjlig-‐
heter	  att	  skapa	  sig	  den	  överblick	  som	  man	  tycker	  saknas.	  
Det	   berättas	   upprepande	   under	   studien	   om	  många	   tim-‐
mar	  spenderade	  framför	  datorn	  eller	  surfplattan	  med	  det	  
material	  som	  finns	  att	  tillgå.	  	  
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Särskilt	  tidsaspekten	  i	  byggnadsprocessen	  önskar	  
man	  få	  löpande	  information	  om	  via	  webben.	  	  

	  
	   	  

n	  Byggbranschens	  svårigheter	  	  
De	   byggherrar	   och	   andra	   aktörer	   från	   byggbranschen	  
som	   deltagit	   i	   studien	   menar	   också	   att	   översiktsvyer	   i	  
kombination	  med	  mer	   information	  om	  service	  och	  kom-‐
munikation	   hade	   varit	   eftersträvansvärt	   i	   deras	   mark-‐
nadsföring.	  	   	  

Man	  lyfter	  dock	  fram	  flera	  problem	  med	  detta	  såsom	  
svårigheten	   att	   marknadsföra	   en	   områdestyp	   tidigt,	   då	  
man	   inte	   alltid	   så	   långt	   i	   förväg	  vet	   vilken	   typ	  av	  hyres-‐
gäster	  de	  kommersiella	   lokalerna	   i	   området	  kommer	  att	  
få.	  Ett	  område	  växer	  ofta	  fram	  under	  lång	  tid	  och	  planer-‐
na	   ändras	  mycket	   under	   tiden,	   beroende	   på	   ändringar	   i	  
trender,	  i	  tillstånd	  och	  politik.	  Detta	  medför	  svårhigheter	  
för	   byggherrar	   och	   projektansvariga	   att	   ge	   slutlightiga	  
bilder	  av	  området,	  varför	  bilden	  ofta	  medvetet	  blir	  ganska	  
vag.	  
	  
Ett	   skäl	   till	   varför	  man	   i	   dagsläget	   inte	   erbjuder	   särskilt	  
mycket	   interaktiva	   digitala	   lösningar	   (med	   möjligheter	  
till	  att	  visa	  helhet	  i	  kombination	  med	  information)	  bedö-‐
mer	  man	  vara	  en	  egen	  brist	  av	  kunskap	  och	  erfarenhet	  av	  
tekniken.	   Av	   samma	   anledning	   fokuserar	   man	   ofta	   pri-‐
märt	  på	  statiskt	  och	  tryckt	  material	  i	  form	  av	  stillbilder.	  

Från	  byggbolagens	  håll	  anser	  man	  det	  överlag	  vara	  
en	   oknäckt	   nöt	   att	   erbjuda	   bra	   helhets-‐	   och	   över-‐
blicksperspektiv.	  	  
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HUSET	  
	  
	  
n	  Solljuset	  viktigast	  
Till	  skillnad	  från	  den	  önskade	  informationen	  kring	  områ-‐
det,	   så	  är	  det	  betydligt	  mer	  pathosbetonade	  värden	  som	  
kunderna	   eftersöker	   vid	   presentationen	   av	   själva	   huset.	  	  
Det	   tveklöst	   viktigaste	   aspekten	   hos	   vår	   fokusgrupp	   är	  
solläget	   och	   husets	   förhållande	   till	   väderstrecken.	   Hur	  
ljuset	   faller	   på	   både	   balkong,	   uteplats	   och	   lägenhetens	  
rum	   är	   så	   viktigt	   att	   många	   anser	   att	   valet	   av	   lägenhet	  
ofta	  avgörs	  av	  det.	  	  

Den	  andra	  viktiga	  aspekten	  som	  genomgående	  åter-‐
kommer	  är	  hur	  huset	   förhåller	  sig	   till	  andra	  närliggande	  
hus,	  samt	  hur	  husets	  närmaste	  omgivningar	  ser	  ut.	  

Husets	  ytterdesign	  spelar	  mindre	  roll	  för	  kunderna,	  
som	  dock	  poängterar	  att	   läge	  och	  utformning	   för	  garage	  
och	  förråd	  är	  intressant	  men	  långt	  ifrån	  avgörande.	  

	  
	  
n	  Önskan	  om	  realistiska	  bilder	  
Kunderna	  upplever	  att	  bilder	  på	  husets	  exteriör	  är	  intres-‐
santa	   och	   önskvärda	   som	   underlag	   för	   köpprocessen.	  
Men	  eftersom	  husets	  utsida	  är	  av	  relativt	  marginell	  bety-‐
delse	   bör	   bilderna	   inte	   bara	   fokusera	   på	   fasaderna	  utan	  
också	   övriga	   närliggande	   hus,	   garage,	   förråd	  med	  mera.	  
Helst	  vill	  man	  ha	  så	  verklighetstrogna	  och	  autentiska	  bil-‐
der	   som	   möjligt,	   eftersom	   man	   tidigt	   vill	   skapa	   sig	   en	  
uppfattning	  att	  förhålla	  sig	  till	  i	  praktiska	  frågor.	  

Man	  upplever	  att	  det	  i	  det	  informationsmaterial	  som	  
erbjuds	  ofta	  är	  svårt	  eller	  omöjligt	  att	   skaffa	  sig	  en	  upp-‐
fattning	  om	   solläget	   och	   ljusinsläppet	   som	  är	   att	   lita	   på.	  
Kunderna	   tycker	   att	   de	   interaktiva	   lösningar	   för	   detta	  
som	   finns	   på	   ett	   fåtal	   projekthemsidor	   är	   hjälpsamma,	  
men	  ofta	  bristfälliga	  och	  svårtolkade.	  

	  
	  
n	  Både	  eftertraktar	  och	  räds	  exteriörbilder	  
Från	  byggbolagens	  håll	  har	  man	  en	  större	  tilltro	  till	  exte-‐
riörens	   och	   husdesignens	   betydelse	   än	   vad	   vår	   fokus-‐
grupp	   gör	   gällande.	  Här	   har	  man	   dock	   en	   annan	   infalls-‐
vinkel	  och	  pekar	  på	  grannarnas	  värde	  i	  att	  se	  hur	  nya	  hus	  
i	   området	   kommer	   att	   se	   ut.	   Man	   understryker	   att	   det	  
finns	  ett	  stort	  värde	  i	  exteriörbilder	  tidigt	  för	  att	  undvika	  
missnöjda	  grannar	  som	  störs	  av	  fula	  intryck.	  	  
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Trots	   ovanstående	   finns	   flera	   problemområden.	   Flera	  
byggherrar	   tycker	  det	   är	   svårt	   att	   veta	   i	   vilket	   skede	   en	  
visualisering	  ska	  göras	  då	  det	  ritas	  om	  många	  gånger	  och	  
ändringar	   under	   processens	   gång.	   Detta	   avskräcker	   till	  
att	  framställa	  exteriöra	  bilder.	  

Samtidigt	  påvisar	  man	  en	  problematik	  med	  nivån	  av	  
realism,	   då	   man	   upplever	   att	   för	   realistiska	   bilder	   av-‐
skräcker	   snarare	   än	   lockar	   då	   realiteten	   ofta	   är	   ganska	  
trist	  med	  mycket	  grått	  och	  betong.	  	  
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LÄGENHETEN	  
	  

 
n	  Tillval	  ett	  krav	  
Den	   största	   gemensamma	  nämnaren	   för	   hur	   kunderna	   i	  
vår	  studie	  tänkte	  kring	  presentationen	  av	  lägenheten	  var	  
en	   önskan	   om	   tillgång	   till	   tillval	   på	   ett	   enkelt	   och	   över-‐
skådligt	   sätt.	   Att	   kunna	   se	   resultatet	   av	   olika	   badrums-‐	  
och	  köksutföranden,	   flytta	   eller	   ändra	  väggar	  och	   annan	  
inredning	   för	   att	   få	   en	  uppfattning	  om	  hur	  det	  påverkar	  
helheten.	  Kunderna	  anser	  att	  detta	  behov	  inte	  tillgodoses	  
alls	  idag	  med	  det	  material	  de	  tagit	  del	  av	  på	  marknaden	  -‐	  
inte	  heller	  i	  de	  visningshus	  som	  besökts.	  Flera	  kunder	  ut-‐
trycker	   frustration	  över	  avsaknaden	  av	  detta,	  och	  hänvi-‐
sar	   till	   undermåliga	   och	   enkelspåriga	   broschyrer.	   Vissa	  
kände	  sig	  till	  och	  med	  lite	   lurade	  i	  vissa	  detaljer,	   just	   för	  
att	   de	   inte	   fått	  möjlighet	   att	   testa	   hur	   kombinationer	   av	  
material	  såg	  ut.	  

Lika	  viktigt	  som	  man	  tycker	  det	  är	  att	  kunna	  se	  och	  
testa	   tillval,	   är	   det	   att	   det	   tydligt	   framgår	   vad	   som	   är	  
standard	  i	  lägenheten.	  Flera	  kunder	  uttryckte	  stor	  irritat-‐
ion	   över	   att	   den	   fasta	   inredningen	   i	   vissa	   produktioner	  
stylats	   för	   att	   se	   lyxigare	   ut,	   utan	   att	   detta	   tydligt	   fram-‐
gått.	  

	  
	  
n	  Utsikt	  och	  solljus	  viktigt	  
Precis	   som	   vid	   presentationen	   av	   huset	   efterlyser	   kun-‐
derna	  tydligare	  information	  om	  utsikten,	  samt	  hur	  sollju-‐
set	   påverkar	   lägenheten	   vad	   gäller	   ljusinsläpp	   och	   bal-‐
kongläge.	  Tillsammans	  med	  tillval	  är	  detta	  aspekter	  som	  
man	  ser	  som	  helt	  avgörande	  för	  hur	  man	  uppfattar	  lägen-‐
heten.	   Samtidigt	   är	   det	   något	   som	   man	   på	   samma	   sätt	  
också	  helt	  saknade	  i	  den	  information	  man	  tagit	  del	  av	  på	  
marknaden.	  
	  
	  
n	  Korrekt	  information	  
En	  aspekt	  som	  bärs	  fram	  som	  central	  är	  att	  alla	  uppgifter	  
i	  det	  material	  (text	  och	  bilder	  och	  digitala	  produktioner)	  
som	   presenterar	   lägenheten	   verkligen	   stämmer.	   När	  
materialet	   är	   allt	   kunden	  har	   att	   tänka	  och	   skapa	   sig	   en	  
uppfattning	  om	  sitt	  framtida	  hem	  utifrån,	  blir	  varje	  detalj	  
av	   stor	  vikt.	  Vissa	  kunder	  uppfattar	   sina	  byggherrar	  och	  
mäklare	   som	   nonchalanta	   för	   sitt	   ointresse	   att	   ge	   en	  
hundraprocentigt	  rättvis	  bild	  av	  boendet.	  
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n	  Mer	  digitala	  lösningar	  för	  känslan	  
Även	  om	  kunderna	  överlag	  tyckte	  att	  det	  tryckta	  materi-‐
alet	   var	   ganska	   bra,	   hade	   samtliga	   gärna	   sett	  mer	   över-‐
siktliga	  applikationer	  för	  datorn	  och	  surfplatta.	  Att	  kunna	  
sitta	   i	   soffan	   tillsammans	   med	   sambon	   och	   planera	   det	  
framtida	  boendet,	  och	  så	   tidigt	   som	  möjligt	   skapa	  sig	  en	  
känsla,	   var	   eftertraktat.	   Man	   uppskattar	   alltigenom	   vis-‐
ningslägenheter,	  men	  ser	  gärna	  att	  de	  kompletteras	  med	  
digitala	   rundvandringar	   eller	   tydligare	   bilder.	   Planrit-‐
ningar	   anses	   av	   vissa	   svåra	   att	   skapa	   sig	   en	  uppfattning	  
om	  rummen	  utifrån,	  och	  också	  här	  ansågs	  rundvandring-‐
ar	  vara	  en	  tillfredsställande	  lösning.	  
	  
	  
n	  Fast	  i	  tryck	  av	  gammal	  vana	  
Från	  byggbolagens	  håll	  uttrycks	  en	  stor	  önskan	  att	  kunna	  
göra	   bra	   visningar	   enklare.	   Inställningen	   till	   digitala	  
rundvandringar	  är	  alltigenom	  positiv.	  Man	  vill	  konvertera	  
till	  mer	  webbaserade	   lösningar,	  men	   anser	   sig	   lite	   fast	   i	  
broschyrer	   fortfarande.	  Ett	  av	  svaren	  som	  ges	  på	  varför,	  
är	   ”av	  gammal	  vana”	  och	  ett	  annat	  brist	  på	  kunskap	  och	  
kompetens	  i	  It-‐teknik.	  
	  
	  
n	  Att	  erbjuda	  tillval	  eller	  inte	  
Man	  visar	  en	  varierande	  inställning	  till	  att	  ge	  slutkunden	  
möjligheter	  att	  välja	   luckor	  och	  andra	   inredningsval.	  Det	  
är	   ofta	   en	   kostnadsfråga	   eftersom	   produktionerna	   blir	  
krångligare	  med	   fler	  val.	   Samtidigt	  är	   friheten	   i	   flera	  val	  
ett	   viktigt	   säljargument,	   som	   man	   måste	   kommunicera.	  
Diskussionen	  handlade	  mycket	  om	  val	  av	   interiörer,	   just	  
för	  att	  deras	  problematik	  kretsar	  mycket	  kring	  detta	  och	  
avsaknaden	  av	  smidiga	  processer	  kring	  detta.	  
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Tillgänglighet	  och	  format	  
	  

n	  En	  kombination	  av	  digitalt	  och	  tryck	  
De	   yngre	   kunderna	   anser	   att	   framtida	   informations-‐
material	  främst	  skall	  vara	  digitalt.	  I	  diskussionerna	  fram-‐
hölls	   från	   framförallt	   byggherrarnas	   håll	   att	   detta	   dock	  
var	  en	  generationsfråga	  och	  att	  de	  som	  är	  lite	  äldre	  fort-‐
farande	  uppskattar	  att	   få	   tryckt	  material	  med	   för	   sig	   för	  
att	   ”ha	   tillgång	   till	   det	   hela	   tiden”.	   Byggherrar	   och	  mäk-‐
lare	   önskar	   att	   lägenhetsvisualiseringar	   i	   framtiden	   ska	  
involvera	  fler	  sinnen	  än	  synen.	  
	  
	  
n	  Broschyrer	  räcker	  inte	  
De	  flesta	  av	  kunderna	  i	  vår	  fokusgrupp	  hade	  i	  valet	  av	  lä-‐
genhet	  använt	  sig	  primärt	  av	  de	  broschyrer	  som	  fanns	  att	  
tillgå.	   Dessa	   anses	   överlag	   ha	   varit	   ganska	   tillfredsstäl-‐
lande,	   om	   än	   begränsande.	   Fördelen	   som	   påpekas	   med	  
dessa	   är	   att	   de	   är	   informativa	   med	   mycket	   intressant	  
data.	  Samtidigt	  tycker	  man	  de	  är	  väldigt	  begränsande	  i	  att	  
skapa	  en	  känsla	  för	  lägenheten	  eller	  huset.	  Att	  basera	  sitt	  
köp	  på	  primärt	  en	  broschyr	  beskrevs	  bland	  annat	  som	  att	  
köpa	  grisen	  i	  säcken.	  Vidare	  understryks	  svårigheter	  med	  
att	  skapa	  sig	  en	  känsla	  från	  ritningar	  och	  de	  få	  bilder	  som	  
broschyrerna	   innehöll.	   För	   den	   oinvigde	   kändes	   planrit-‐
ningarna	  obegripliga	  eller	  otillräckliga.	  

Både	   digitala	   rundvandringar	   och	   fysiska	   visnings-‐
lägenheter	   uppskattades	   av	   hela	   fokusgruppen,	   och	   ses	  
gärna	  som	  kompletterande	  till	  varandra.	  De	  beskrivs	  som	  
en	  möjlighet	  att	  skapa	  sig	  en	  riktig	  känsla	  av	  boendet.	  	  
	  
	  
n	  Lättare	  uppdateringar	  med	  digitalt	  
Byggbranschen	   själva	  har	   stor	   vana	  med	  att	   arbeta	  med	  
broschyrer	  för	  att	  sälja	  lägenheter,	  dock	  en	  önskan	  att	  gå	  
emot	   webben.	   En	   av	   anledningarna	   är	   att	   det	   tryckta	  
materialet	   är	   så	   svårändrat;	   har	   man	   satt	   materialet	   i	  
handen	   på	   en	   kund	   är	   det	   svårt	   att	   komma	   i	   efterhand	  
med	   ändringar.	   Webbaserat	   material	   är	   lättare	   att	   för-‐
ändra	   tillsammans	   med	   byggplanerna.	   En	   annan	   aspekt	  
man	   understryker	   är	   möjligheten	   att	   nå	   till	   många	   fler,	  
även	  i	  andra	  delar	  av	  staden	  eller	  landet.	  
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Handledarmöte 9/11 
Mötet inleddes med att diskutera huruvida brf Killingen var ett bra objekt att använda till 
examensarbetet. Eftersom den inte är uppmätt ännu kommer de inte att bli en bra modell då de 
mått som står i ritningarna mest troligen inte stämmer överrens med verkligheten. 

Vidare diskuterade vi om vi borde ha med en före- och eftermodell och kom fram till att detta är 
onödigt då det är bättre med bilder tagna på plats, modellen kommer inte att tjäna någon funktion. 
Sedan pratade vi om detaljeringsgraden, Mats tycker att vi ska satsa på att få med så mycket info 
som är möjligt under projektets tidsram. Gärna kostnader, materialåtgång och tider efterfrågas. 
Rumsbeskrivningar såsom ”medvind” har skulle kunna tas med i modellen.  

Vi bestämmer att byggmästeren blir ett bra projekt att titta på. 

Därefter diskuterade vi att sälja ett objekt på ritning, problem och fördelarna med detta. För att 
kunna sälja på ritning är det viktigt att kunna visa vad det är man säljer. Problem med att sälja 
vindslägenheter på ritning är bland annat att det sker förändringar under byggtiden, problem med 
att ha sålt något som eventuellt ej blir som det har visats. Att sälja en bit in i processen ser Mats inte 
ska vara något problem.  

Vi får kontaktuppgifter till platschefer och säljsidan som vi kan kontakta för framtida intervjuer. 

Vi diskuterar upplägget av arbetet och Mats poängterar att metoden är en mycket viktigt del av 
arbetet och han tycker att vi ska lägga ner tid på att ta fram en metod att jobba efter. Vi ska tänka på 
vilka frågor som ska ställas vid intervjuerna och vad det är som ska göras. Vi ska till nästa möte ha 
tittat noga på metoden och ta med oss en som vi har arbetat mer med. 

Avslutningsvis frågar Mats om vi vill följa med på wec360 visning av sin visualisering av friends arena, 
han skickar mail till de som sköter inbjudningarna och frågar om vi får följa med. Om vi får följa med 
tar vi vårt nästkommande handledarmöte i samband med visningen. 
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Handledarmöte 16/11 
Vi tittar på ”metod och teknik”-delen som vi skrivit på under veckan, Mats hjälper oss att kolla 
igenom den o ändra på några småsaker. Vi diskuterar upplägget av uppsatsen och vi berättar om 
mötet vi hade i skolan dagen innan. Vi pratar om det resultatet vi kommer få fram, kommer det att 
gå att få fram någon typ av siffror/statistik? Vi ska under veckan som kommer titta på om det finns 
någon möjlighet till detta. 

Vidare pratar vi om den teoretiska referensramen, vad som bör stå med under det kapitlet i 
uppsatsen, vi kom fram till att det som bör stå med är bland annat: 

• Skiftet mellan metoden 2D till 3D 
• Varför är BIM det nya? 
• Hur gör andra länder? 
• Vad sker just nu? 

Vi kan nu börja jobba lite på den teoretiska referensramen. Under detta kapitel bör även någonting 
om råvindsrenovering stå med, en beskrivning av varför råvindar är så aktuellt just nu. Detta är bra 
att ha med för de som eventuellt kommer läsa denna uppsats om 50år, då blir det en inblick i hur det 
såg ut i dagens byggklimat. 

Vi avslutade med att prata om analysen i rapporten, att den bör vara ifrågasättande. Efter detta åkte 
vi mot friends arena gemensamt.  
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Handledarmöte 23/11 
Vi inledde mötet med att prata om de frågor vi ville ha svar på till vår nulägesanalys, det vi fick veta 
presenteras under kapitlet nulägesanalys. Vidare pratade vi en del om de problem vi har stött på när 
vi har arbetat i Revitmodellen, K-ritningarna är de som gäller och det är de måtten vi ska utgå ifrån. 
Utifrån dessa problem diskuterade vi råvindsprojekt i stort, vad de stora problemen ligger i dessa, 
Mats var ändå noga med att påpeka att det ska gå att komma ner till centimeternoggrannhet i dessa 
projekt. Vi föreslog att vi skulle ordna uppställningar och listor i Revit för att kunna jämföra mot 
inköpslistor, det skulle vara ett tydligt resultat så vi bestämde att vi skulle ordna detta. 

Vi bestämde också att vi skulle göra en tidplanering för de kommande veckorna, dels för vår egen 
skull men också för Mats skull. På detta sätt kommer han att kunna följa utvecklingen av arbetet och 
vi har ett sätt att se till att få allting gjort i tid. Vi sa också att vi skulle skicka det vi gjort under veckan 
till honom på torsdagen alternativt fredagen så att han skulle kunna läsa igenom det och kunna 
komma med synpunkter. Mats sa även att vi bör lämna sista veckan fri till att fixa inför redovisningen 
och korrekturläsa arbetet.  

Vi berättade vad vi gjort under veckan, vi pratade om bygglovsproblem, långa handläggningstider är 
ett stort problem för många av Titanias råvindsprojekt. Vad vi hade fått fram via stockholmsstads 
hemsida var att handläggningstiden max kunde bli 16 veckor lång, enligt Mats kunde visa av deras 
bygglovsansökningar ta minst 6månader innan de godkänndes. Tyvärr finns det idag ingen lag som 
säger att det blir en påföljd vid för långa handläggningstider, därför är det ingenting som händer då 
detta sker. 

Vidare pratade vi om var de problem vi stöter på bör listas, vi kom fram till att de borde listas i 
mikroformat under genomförandedelen och i större grad diskutera vad som kan göras åt dessa i 
analysdelen. Som avslutning pratade vi om vad som eventuellt skulle kunna hamna under 
rekommendationsdelen i arbetet.  
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Handledaremöte 30/11 
Vi inleder mötet med att prata om vad vi gjort lite allmänt under veckan, att vi har blivit tilldelade en 
opponentgrupp samt fått en tid för halvtidsmöte den 4/12. 

Vi tittar på vår projekttidplan och pratar om huruvida vid har följt den och vi berättar att det känns 
bra men att vi kanske ska se till att skriva så mycket vi kan så kan vi korrigera i texten senare. Vi 
bestämmer att det vi satt upp som mål för varje vecka bör vi se till att följa så att vi hela tiden ser till 
att ha bra framförhållning tidsmässigt. Till nästa fredag ska vi ta med oss renderade bilder och visa 
upp delar ur vår faktainsamlingsdel. 

Vidare diskuterar vi vem/vilka som kan korrekturläsa det färdiga arbetet och Mats säger att han kan 
hjälpa oss med det. Vi fortsätter att prata om detaljer i arbetet så som användningen av 
källhänvisningssystem och word-funktioner för att snygga upp arbetet senare. 

Vi går vidare för att prata om Revitfilen och vi får konstaterat för oss att nejlikans rumsbeskrivning 
gäller för alla vindar så nu kan vi börja lägga in mer information i filen. Vi pratar om armaturschema, 
vi ska påminna Mats så att han kan skicka oss ett uppdaterat armaturschema. 

Vi fortsätter prata om Revit och dess möjligheter, Mats nämner möjligheten med att använda BIM till 
förvaltningen och ger exempel på familjebostäder som har mängder med ritningar över alla sina 
fastigheter endast i 2D. Mats tror mycket på att det är en för stor seghet i branschen som måste 
motarbetas. 

Vi avslutar med att diskutera att vi alla faktiskt tror att Revit går att använda till råvindsrenovering så 
länge det gör på rätt sätt. Vi tror alla att Revit kan lösa många problem och att det går att gå ifrån 
”lösa på plats”-mentaliteten samt att de problem som ej kan lösas i produktionen inte ska behöva ske 
tack vare en god projektering. 
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Handledarmöte 7/12 
Vi började prata om vad vi behövde för information från Titania inför nästa vecka, vi ska få 
köksuppställningen från HTH, ett uppdaterat armaturschema. Sedan berättade vi vad vi hade gjort i 
veckan som varit och visade vårt genombrott i och med Autodesk 360 funktion där vi både kan 
rendera bilderna via nätet samt få en snygg panorama-vy.  

Vidare pratade vi mycket om modellen, Titanias arkitekt Malgorzata kom in och var med på mötet 
och vi pratade om ändringar som ska göras, vi diskuterade problem vi hade upptäckt och hur dessa 
skulle kunna lösas, bland annat: 

• 2 duschar i lgh 
• Entréproblem 
• Garderobstorlekar 
• Öppna spisar i planen? 
• Tjocklek på väggar kontra yta i lägenheter 
• Hängande köksfläktar 
• Vilken typ av väggar det ska vara i badrummen 
• Storleken på badkaren 
• Krav från BBR kontra vad som ritats 
• Placering av sängar 

Diskussionen kring filen blev lång och det var ett mycket givande möte där mycket kom fram och det 
kändes återigen som att vi var på rätt väg. 

Avslutningsvis pratade vi om bygglovsprocessen och hur avgörande den är för Titania som företag, 
arkitekten som gjort utformningen för bygglovet är exempelvis känd för att snabbt få igenom bygglov 
men det är inte alltid säkert att det är ekonomiskt genomförbara lösningar. Vi pratade även om den 
nya plan- och bygglagen och vad det har inneburit för Titania. Mats fastslår att bygglovsfrågan alltid 
är central. 
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