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Förord 
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Sammanfattning  

Byggkostnaden i Sverige ökar kontinuerligt enligt undersökningar. En stor del av denna kostnad 
består av byggmaterial och byggtjänster vilket betyder att en stor andel av kostnaderna är 
inköpsrelaterade. För att minska byggkostnaderna krävs en effektivisering av byggprocessen för 
att branschen ska kunna mäta sig med andra branscher i framtiden i fråga om konkurrens. Ett av 
Nordens ledande byggföretag, NCC, vill ligga i framkant inom detta utvecklingsområde och med 
införandet av ny teknik och ändrade arbetsmetoder hoppas man kunna vända trenden.  

Inköpsorganisationen har en viktig roll i denna process och måste därför vara med i den 
förändring som sker. Detta examensarbete syftar till att utreda hur inköpsprocessen kan effektiv-
iseras med hjälp av byggproduktmodeller uppbyggda av 3D- CAD verktyg, så kallade BIM 
(Building Information Model). Arbetet utreder de problemfaktorer som inköpsavdelningen erfar i 
samband med inköpsprocessen samt hur 3D- och BIM- projektering kan nyttjas av inköps-
avdelningen för att förbättra inköpsprocessen.  

Datainsamlingen utgjordes främst av intervjuer med personal inom NCC Construction Sveriges 
inköpsorganisation, både av inköpsledning samt av projektinköpare för husbyggnationer. 
Resultaten analyserades sedan med hjälp av en teoretisk referensram från tidigare gjorda 
litteraturstudier. Den teoretiska referensramen bestod främst av 3D- och BIM- studier samt 
studier gällande inköpsprocessens förfaringssätt.  

Intervjuerna och analysen visade att inköpsavdelningen upplever en rad problemfaktorer i 
samband med inköpsprocessen, bland annat tidsmässiga, informationsmässiga och kommunika-
tionsmässiga problem. Det framgår att inköpsprocessen är en komplex procedur som omfattar en 
stor informationsmängd. För att en BIM ska vara till nytta i inköpsarbetet krävs att denna 
information finns tillgänglig på ett smidigt och effektivt sätt samt innehåller erforderlig detalj-
eringsgrad.  

Genom att utveckla BIM- modellerna med den information som inköparna är i behov av finns 
stor potential av att integrera inköpsavdelningen i BIM- processen. Det viktigaste vid införandet 
av ny teknik och nya arbetsmetoder är dock att alla aktörer är med i förändringen och arbetar 
mot samma mål.  

 

 

Nyckelord:  inköp, inköpsprocess, CAD, BIM, 3D- projektering, objektorienterad CAD, sam-
granskningsmodell, 4D  



 

 



 

Abstract 

The construction cost in Sweden increases continuously according to investigations. A large part 
of that cost consists of building materials and building services which signify that a large amount 
of the cost is related to purchase. The construction industry needs to be made more effective to 
decrease the construction cost and to make the industry more exposed to future competition. 
One of the leading construction companies in the Nordic countries, NCC, wants to be in the 
front edge of this progress and by introducing new technics and change of working methods one 
hope to change the trend.  

The purchasing department has an important function in this process and needs to take part in 
the current change. This report focuses on investigate how the purchase process can be more 
effective with the help of building product models created by 3D- CAD tools, so called BIM 
(Building Information Model). The report investigates the problems which the purchasing 
department experience connecting to the purchase process and also how 3D- and BIM- design 
can be used to improve the purchase process.  

The data was collected via interviews by the staff at NCC Construction Sweden purchasing 
department, both by the purchasing management and by the project purchasers for house 
constructions. The results were analysed on the basis of a theoretical frame of reference from an 
earlier made literature study. The theoretical frame of reference mainly consisted of 3D- and 
BIM- studies and by the different steps in the purchase process.  

The interviews and analyses showed that the purchasing department experienced a number of 
problems associated to the purchase process, for instance in terms of time-, information-, and 
communication problems. It is clear that the purchase process is a complex procedure that 
includes a large amount of information. To make a BIM useful for purchasing purposes, this 
information needs to be available in a flexible and effective way and also includes necessary 
detail- information. 

By developing BIM- models with the information needed for the purchasers there is a big 
potential of integrate the purchasing department into the BIM- process. The most important 
thing when introducing new technics and working methods is however more a question of 
making all participate in the change and make sure everyone works towards the same aim.  

 

Keywords: purchase, purchase process, CAD, BIM, 3D- design, object oriented CAD, review 
model, 4D  



 

 



 

Ordförteckning 

BIM- (Building Information Model) objektsorienterad 3D- CAD projektering som används inom 
byggbranschen. En virtuell modell av en byggnad vilken innehåller objektdata för hela dess 
livscykel 

3D- projektering- byggprojektering där 3D-CAD används som projekteringsverktyg 

Samgranskningsmodell-  3D- modell där respektive projektörs 3D-modeller sammanfogas för 
att granskas mot varandra 

Navisworks- visualiseringsverktyg för 3D- CAD som används för samgranskning och sam-
ordning, Navisworks är en Autodeskprodukt 

CAD- (Computer Aided System) dataprogram för att rita och konstruera i 2D eller 3D    

Virtuellt byggandegruppen- central arbetsgrupp inom NCC som arbetar med att utveckla och 
integrera den virtuella byggprocessen 

Virtuellt byggande- tillämpning av 3D- och BIM- modeller i byggprocesser 

IFC- (Industry Foundation Classes) industristandard som är oberoende av programvara och 
datorplattform och som ska fungera för information relaterad till ett byggnadsverk under hela 
dess livscykel 

BuildingSMART- organisation som underhåller och utvecklar IFC inom byggbranschen  

PDS- (Project Document System) NCCs interna dokumenthanteringssystem för projekt  

Inköpsportalen- NCC Construction Sveriges interna verktyg för inköpsarbeten 

Internationella inköp- definieras här som de inköp som sker utanför Norden  

NPG- (NCC Purchasing Group) bedriver verksamheten för internationella inköp inom NCC 

IPP- (International Project Purchaser) inköpare som är specialiserad på internationella inköp 
inom NCC 

4D- förkortning av fjärde dimensionen, 3D-CAD integrerad med tidplan 

CIFE- (Center for Integrated Facility Engineering) forskningscenter, Stanford University i USA, 
som bedriver forskning inom virtuellt byggande i nära samarbete med näringslivet 
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1. Inledning 

1.1  Bakgrund  

I ett byggföretag motsvarar ca 70 % av byggkostnaderna köpta varor och tjänster, dvs. inköp 
(SOU 2000:44). För NCC Construction Sverige AB motsvarade det en inköpsvolym på ca 13,4 
miljarder SEK år 2008. Vidare visar figur 1 att materialkostnaden står för 41 % av bygg-
kostnaderna. Dessa 41 % motsvarar 25 % av den totala produktionskostnaden. Detta visar att 
Inköp∗ har en stor påverkan på den totala ekonomin i varje projekt och att besparingar i denna 
del följaktligen kommer att visa sig på byggkostnaderna men också på den totala produktions-
kostnaden.  

 

Figur 1 Produktions-/byggkostnad (Källa: SOU 2000:44) 

”Kostnadsutvecklingen i byggbranschen ökar snabbare än i andra branscher vilket kräver mer 
kunnande om var prisbildningen sker” säger Sören Sundström, Biträdande Inköpschef på NCC 
Construction Sverige AB∗. Det är kostnadsackumuleringen i värdekedjan som behöver granskas för 
att avgöra var prisbildningen sker. För att konkurrens ska uppstå krävs att priserna är synliga. 
Bristen på synliga priser ger effekter som höga kostnader för både varor och hela byggnader.  

Diagrammet nedan visar att byggkostnaden för flerbostadshus ökar kontinuerligt, se figur 2. En 
orsak är bland annat att priset på byggmaterial under en lång period ökat mer i pris än genom-
snittet för inhemskt tillverkade industriprodukter (SOU 2000:44).  

                                                 
∗ Inköp- definieras i detta arbete som avdelning som ansvarar för organisationens inköp av varor och 
tjänster 
∗ NCC Construction Sverige AB- enhet inom NCC som omfattar byggande av bla bostäder, kontor, övriga 
hus, industrilokaler, vägar, anläggningar och övrig infrastruktur med fokus på den nordiska marknaden 
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Index 1939= 100. Logaritmisk skala 

 

Figur 2  Utvecklingen av byggkostnaden för flerbostadshus under perioden 1910- 2008. (Källa: SCB) 

Det behövs en förändring av byggprocessen vilket kräver innovationer i både produkter och 
arbetsorganisationer. En av uppgifterna är att införa bättre system för att skapa och förmedla de 
produkter som kunderna vill ha och kan betala för. Utveckling av informationsteknologin och ny 
teknik kan innebära nya möjligheter att gå mot en mer konkurrensutsatt sektor. Det pågår ett för-
ändringsarbete i många företag mot en ökad effektivitet, bland annat genom att inköpsfrågor ges 
en mer central roll.  

En viktig del av byggprocessen är hur informationen hanteras kring varje byggprojekt. Idag finns 
generellt en syn på byggbranschen som rätt konservativ och långsam i införandet av nya 
tillämpningar. Den tekniska utvecklingen går långsammare i byggindustrin än inom tillverknings-
industrin och förmågan till förnyelse är sämre där (SOU 2000:44). 

Byggprojektering går mot alltmer IT- baserade metoder, från 2D- ritningar och beskrivningar till 
att vara databaserade modeller. 3D- projektering∗ och BIM∗ (Building Information Model) är 
benämningar som allt oftare hörs i samband med byggprojektering. Övergången från 2D- till 3D- 
projektering är ett stort steg i branschen som innebär en genomgripande förändring av arbets-
metoder, roller samt ansvarsgränser. Med 3D- projektering kan en virtuell modell av projektet 
byggas upp med hjälp av CAD∗- verktyg. Den mer avancerade BIM- modellen ska till skillnad 
från en 3D- modell innehålla objektrelaterad information knutet till modellen, både byggnads-

                                                 
∗ 3D-projektering- uppbyggande och visualisering av ett objekt i 3D. Byggprojektering där 3D-CAD 
används som projekteringsverktyg 
∗ BIM- förklaras utförligare i kap 3.1.1 
∗ CAD- (Computer Aided System) program för att rita och konstruera i 2D eller 3D 
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delar och mer abstrakta objekt såsom exempelvis utrymmen. En utförligare beskrivning av 3D- 
och BIM- projektering presenteras i kapitel 3.1.  

Rogier Jongeling, chef för Virtuellt byggandegruppen∗ inom NCC, säger att utvecklingen och använd-
andet av BIM går mycket snabbt nu och det gäller för NCC att ligga i framkant för att vara 
konkurrenskraftiga. 

Då införandet av 3D- och BIM- projektering i byggprocessen är på gång är frågan hur detta 
arbetssätt kan vara en hjälp för att effektivisera inköpsprocessen. Wikforss (2003) skriver i sin 
bok om Byggandets IT att kunskapen finns ofta redan, men används inte därför att den inte är 
tillgänglig på ett bekvämt sätt. Projekteringsprocessen måste tillföras mer fakta om människors 
behov och om byggmaterialens och byggkomponenternas egenskaper.  

Det man idag tror på är ett gemensamt tillvägagångssätt och en gemensam informationskälla 
genom hela byggprojektet, från projektering, byggfas och förvaltning, där alla inblandade aktörer 
har tillgång till samma information och snabbt kan hämta, ändra och tillföra information med 
varandra. 

1.2  Problembeskrivning 

Det förändringsarbete som pågår för att effektivisera byggprocessen och sänka byggkostnaderna 
kräver ett förändrat arbetssätt och en övergång från ett projektorienterat till ett processorienterat 
byggande. Kopplar man detta till Inköp och hur effektivisering av inköpsprocessen kan se ut 
dyker det upp en rad frågeställningar som behöver utvärderas. 

Vad krävs av en 3D- modell för att den ska vara en tillgång för Inköp i inköpsprocessen? För att 
ta reda på frågor relaterade till detta måste man få grepp om den problematik Inköp upplever i 
samband med inköpsprocessen. Därför följer ett antal frågeställningar som är centrala för fort-
sättningen av detta arbete.  

• Hur ser Inköp på inköpsprocessen idag och på eventuell effektivisering? 
• Hur fungerar informationshanteringen i inköpsprocessen? 
• Vilken information och detaljeringsgrad efterfrågas av Inköp? 
•  När i processen vill Inköp ha tillgång till informationen?  
• Vad har Inköp för erfarenhet av 3D- och BIM- projektering?  

Idag genomförs alltfler byggprojekt med användandet av 3D- och BIM- projektering och man är 
överens om att detta är framtiden. Införandet har gått trögt men är nu på frammarsch inom hela 
byggbranschen. Dock finns en stor spridning i användandet och vad man menar med 3D- och 

                                                 
∗ Virtuellt byggandegruppen- central arbetsgrupp inom NCC som arbetar med att utveckla och integrera 
den virtuella byggprocessen 
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BIM- projektering. Alltför ofta kan de modeller och den tid som läggs ner på en 3D- modell inte 
utnyttjas fullt ut på grund av att aktörerna i projektet inte har samma kunskap om eller vet hur de 
ska samarbeta utifrån modellen. Modellen används därför inte centralt i projekten.  

Det största hindret Rogier Jongeling ser med införandet av BIM i byggbranschen är att vi inte 
kan varandras processer. Det uppstår missförstånd i kommunikationen mellan olika aktörer. En 
okunskap om vad olika parter behöver för information.  

1.3  Mål och Syfte 

Syftet med examensarbetet är att undersöka möjligheten av effektivisering av inköpsprocessen 
vid 3D- och BIM- projektering. Genom befintliga projekterade projekt i 3D utreds hur inköps-
processen gått till i dessa fall och hur man skulle kunna utveckla modellen för att den ska vara ett 
funktionellt verktyg för Inköp. Målet är att kunna belysa de problem som inköpsorganisationen 
upplever i samband med inköpsprocessen och hur man med hjälp av resultatet kan ge förslag på 
hur inköpsprocessen kan underlättas med hjälp av 3D- och BIM- projektering.  

1.4  Avgränsning 

Examensarbetet är den avslutande delen i författarens utbildning på Samhällsbyggnads-
programmet på Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm. Studien inkluderar litteraturstudier, 
genomförande av intervjuer, sammanställning av intervjuer, analys, rapportskrivning samt en 
presentation av arbetet.  

Arbetet vänder sig till en allmän publik som verkar inom inköpsarbete och projektering inom 
byggbranschen. Studien är baserad på resultat av en fallstudie utförd på NCC Construction 
Sverige AB och representerar därmed endast den grupp av medarbetare som verkar inom denna 
organisation. NCC (Nordic Construction company) är ett av Nordens ledande bygg- och 
fastighetsutvecklingsföretag.  

Studien kan ses som en generell utvärdering av inköpsprocessen och 3D- och BIM- projektering 
inom byggbranschen men fallstudien avgränsas geografiskt till NCC Construction Sverige AB, 
region Öst samt region Stockholm/Mälardalen. De aktuella personerna i fallstudien arbetar inom 
NCCs inköpsorganisation. Ett referensobjekt, som har studerats mer ingående, är handelslokalen 
COOP Extra som finns lokaliserat i Linköping på Södra Ekkällan- området. Då författaren har 
varit bosatt i Linköping under examensarbetets utförande har detta projekt valts som ett 
referensobjekt då det är det första 3D- projekterade projektet byggt av NCC i Linköpings-
området.  
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Arbetet avgränsas till att omfatta projektinköp kopplat till husbyggen då referensobjektet COOP 
Extra är en handelslokal. Dessutom är de flesta projekt som hittills blivit projekterade i 3D hus-
byggen och därför ligger fokus på inköpsprocessen kring dessa  

1.5  Intressenter 

Byggbranschen 

Arbetet är relevant för de personer som jobbar med inköp och projektering inom byggbranschen. 
Även andra aktörer som på något sätt vill få en förståelse för inköpsarbetarnas arbetssätt och 
problematik bör finna värdefull information. Dessutom bör arbetet vara av intresse för de 
personer som generellt är intresserade av 3D- och BIM- projektering och hur detta kan underlätta 
inköpsarbetet i byggprocessen.  

Examinator/Handledare 

Då detta arbete är avslutningen på författarens utbildning på Samhällsbyggnadsprogrammet på 
KTH i Stockholm krävs ett godkänt betyg på det skrivna arbetet och den muntliga present-
ationen. Godkännandet sker av examinatorn på KTH.  

Andra examensarbetare 

Det skrivna arbetet ska förhoppningsvis kunna vara en vägledning för andra examensarbetare 
samt för vidare forskning inom området.   

1.6  Organisation 

Tillsammans med handledare från NCC, Klas Scherdén CAD- Utveckling/Samordning, 
utarbetades problemställningen till detta arbete. Denna problemställning har sedan bearbetats 
tillsammans med handledare/examinator från KTH, Håkan Sundquist, professor brobyggnad.  
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2. Metod 

I detta kapitel ges en beskrivning av hur författaren har gått tillväga metodmässigt med detta arbete. Här beskrivs 
vilken typ av forskning som har utförts, vilka litteraturstudier som studerats, vilken datainsamling som utförts och 
hur analysen är gjord.  Det ges även en förklaring av författarens metod för att angripa problemställningen vilket 
leder fram till en hypotesformulering. Till sist ges en bedömning av arbetets giltighet. 

2.1  Arbetsgång 

För att få en förståelse för den problematik som Inköp erfar kommer tillvägagångssättet i metod 
delen utgå från en fallstudie. Detta arbetssätt leder till resultat av kvalitativ karaktär. 
Datainsamlingen har framförallt skett genom intervjuer, NCCs intranät och litteraturstudier. 
Eftersom en del av arbetet består av att utreda hur informationshanteringen runt inköps-
processen ser ut vill författaren få personliga åsikter och tankar som svar, därför används 
intervjuer som verktyg till datainsamlingen.  

Valet av metod och datainsamlingens karaktär möjliggör ett arbetssätt som under processens 
gång kan förändras beroende på arbetets fortskridande. Kvalitativa studier är oftast av flexibel 
natur och stegen kan följaktligen genomlöpas flera gånger (Höst m.fl. 2006).  

Intervjuer utförs med personer från inköpsledningen samt nationella och internationella 
projektinköpare på NCC Construction Sverige AB. Frågeformulär formuleras för de olika 
intervjurespondenterna och intervjuer genomförs. Utöver de valda intervjugrupperna av personer 
inom Inköp kommer ytterligare ett par intervjuer genomföras med personer med spetskunskap 
inom 3D- och BIM- utveckling för att få en djupare inblick i var vi står i frågan idag.  

Därefter analyseras resultatet från intervjuerna med en kvalitativ analysmetod. Förhoppningsvis 
kan några gemensamma slutsatser dras men anses det att underlaget från intervjuerna inte är 
tillräckligt eller kan svara på de frågeställningar som önskas kommer komplettering av vissa frågor 
bli aktuellt och undersöks efter intervjuanalysen.  

2.2  Litteraturstudier 

För att sätta sig in i ämnet och skapa sig en bild av problemet behövs litteraturstudier. Litteratur-
studierna används som utgångspunkt för examensarbetet och ska ta upp vad som redan finns 
skrivet om ämnet och vad som kan vara intressant att forska vidare på. Litteraturstudierna är 
speciellt viktiga i början för att författaren ska kunna bestämma angreppssätt och inriktning på 
arbetet. 
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Litteraturstudierna till detta examensarbete har skett genom tryckt facklitteratur, forsknings-
rapporter, konferenser, examensarbetsrapporter, företagsintern information, artiklar och webb-
sidor.  

Tryckt facklitteratur 

Den tryckta litteraturen är främst hämtad från Linköpings Universitetsbibliotek, LiUB. Den 
tryckta litteraturen består främst av böcker om hur man genomför examensarbeten, intervju-
metodik och analysmetoder. Även litteratur om informationsteknologi i byggbranschen har 
använts.  

Forskningsrapporter och utredningar 

Författaren har inhämtat information från forskningsrapporter skrivna i ämnet samt från en 
utredning gjord av SOU (Statens Offentliga Utredningar). 

Konferenser 

Författaren har i början av examensarbetsstudierna deltagit i och inhämtat information från en 
konferens, The International Building Smart conference i Stockholm, arrangerad av Building-
SMART Sweden. Konferensen handlade om hur BIM kan förbättra affärsprocesser och sam-
verkan mellan företag baserad på den öppna standarden IFC∗. BuildingSMART är den 
organisation som underhåller och utvecklar IFC inom byggbranschen. Mer information om 
buildingSMART och IFC finns på www.buildingsmart.se.  

Examensarbetsrapporter 

Gamla examensarbetsrapporter har varit till hjälp genom studier av disposition och utförande 
och till viss del omfattning.   

Företagsintern information 

Den företagsinterna informationen består av NCCs intranät, Starnet, där information om före-
tagets organisation, inköpsprocess och arbete med 3D- och BIM- utveckling har erhållits.  

Artiklar 

Fakta från artiklar har inhämtats från interna företagstidningar såsom NCC Nyheter och 
Regionnytt men även artiklar från Väg- och vattenbyggaren, Byggindustrin och Sveriges 
Arkitekter.  

Webbsidor 

Sökord på inköp, inköpsprocessen, BIM, 3D- projektering, CAD, objekt, IFC  

                                                 
∗ IFC- (Industry Foundation Classes) är en industristandard som är oberoende av programvara och 
datorplattform och som ska fungera för information relaterad till ett byggnadsverk under hela dess 
livscykel 
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2.2.1  Att värdera källor 

Olika källor har olika trovärdighet. Vissa utsagor är baserade på enskilda personers tyckande eller 
subjektiva erfarenheter. Att ifrågasätta olika källors trovärdighet och relevans är centralt i alla 
undersökande och problemlösande arbeten som görs på ett vetenskapligt sätt vilket beskrivs av 
Höst m.fl. (2006). För varje källa bör man fråga sig: 

• Är materialet granskat och i så fall hur och av vem? 
• Vem står som garant för trovärdigheten? 
• Är undersökningsmetodiken trovärdig? 
• Är resultaten framtagna i ett sammanhang som är relevant för mina frågeställningar? 
• Har resultaten blivit bekräftade eller lett till erkännande och blivit refererade i andra 

trovärdiga sammanhang? 

2.3  Datainsamling 

Insamling av nödvändig data till detta examensarbete har utförts av primärkällor och sekundärkällor. 
Skillnaden mellan primär- och sekundärkällor är närheten till informationslämnaren enligt Patel & 
Davidsson (2003). Intervjuer är en form av primärkälla medan NCCs intranät är ett exempel på 
sekundärkälla.  

Data som samlas in kan vara av kvantitativ eller kvalitativ karaktär. Kvantitativ data utgörs av 
sådant som kan räknas eller klassificeras: antal, andel, vikt, färg etc. Kvalitativ data utgörs av ord 
och beskrivningar och är rik på detaljer och nyanser. Kvantitativ data kan bearbetas med statisk 
analys, medan kvalitativ data kräver analysmetoder som bygger på sortering och kategorisering 
(Höst m.fl, 2006). 

2.3.1  Intervjuer 

Syftet med intervjuerna till detta examensarbete har varit att med hjälp av intervjusvaren få en 
bild av hur intervjupersonerna ser på inköpsprocessen och 3D- och BIM- projektering idag och i 
framtiden. Målet är att kunna besvara de frågeställningar och kunna ge förslag på åtgärder som 
3D- och BIM- projektering kan underlätta med i arbetet mot en effektivare inköpsprocess.  

Intervjurespondenter 

Intervjuer har utförts med både inköpsledning samt nationella- och internationella 
projektinköpare för att få en uppfattning om inköparnas problematik i samband med inköps-
processen. Två olika intervjuformulär har utarbetats och använts på respondentgrupperna med 
anledning av intervjupersonernas olika ansvarsområden inom företaget, vilka återfinns i Bilaga A 
och Bilaga B. Presentation av intervjukällorna återfinns i referensavsnittet och på grund av 
anonymitet förbinds de ej med svaren i intervjumatriserna eller resultatdelen.  
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Ytterligare intervjuer av personer med spetskompetens inom 3D- och BIM- projektering har 
genomförts för att få en djupare inblick i ämnet och var vi står i 3D- frågan idag. Dessa svar ses 
endast som referenser till delar av arbetet och finns inte med i sammanställningen över intervju-
resultaten.  

Sammanfattningar av intervjuerna finns presenterade som intervjumatriser i Bilaga C och Bilaga D 
och verkar som underlag för analysdelen.  

Intervjuteknik 

I fallstudier använder man sig ofta av intervjuer för datainsamling. Enligt Höst m.fl. (2006) kan 
intervjuerna vara strukturerade, halvstrukturerade eller öppet riktade intervjuer Intervjufrågorna 
har formulerats utifrån litteraturstudierna samt problem- och hypotesformuleringarna med hjälp 
av handledaren från NCC.  

Intervjuerna har varit av det öppet riktade slaget då författaren önskat ta reda på intervju-
personernas personliga åsikter och uppfattningar om ämnet i fråga. Intervjuerna har utgått från 
ett förtryckt intervjuformulär som använts som ett stöd till samtalet men där intervjupersonens 
erfarenheter i ämnet fått stå i centrum för diskussionen. Under intervjuns gång har det varit 
möjligt att ändra ordningsföljden och inriktningen på vissa frågor ifall detta ansetts relevant för 
intervjuns syfte. Intervjuarens upplägg med frågor inom olika ämnesområden ger en ram till 
arbetet och hjälper författaren att hålla intervjun på rätt spår. 

För att arbeta på ett vetenskapligt och strukturerat sätt med intervjuerna har kunskap om upp-
lägget av intervjuerna inhämtats ur Steinar Kvales bok, Den kvalitativa forskningsintervjun (1997). 
Där beskriver Kvale sju stadier som hjälper intervjuaren genom undersökningen. Syftet med 
uppdelningen är att ge en överblick över hela intervjuundersökningen och underlätta planerings-
arbetet för intervjuaren. 

På följande sätt har intervjuerna förberetts och genomförts: 

1. Tematisering- Formulerande av undersökningens syfte och beskrivning av ämnet.  
 
2. Planering- Planerande för intervjuandets genomföring, bland annat intervjuform, antal 
intervjupersoner, tillgängliga resurser m.m.  
 
3. Intervju- Genomförande av intervjuerna enligt intervjuguide bestående av stödfrågor, se Bilaga 
A respektive Bilaga B 
 
4. Utskrift- Förberedande av intervjumaterialet för analys, vilket innebar en överföring från 
talspråk till skriftspråk som intervjurespondenten sedan fått godkänna.  
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5. Analys- Avgörande utifrån undersökningens syfte och ämne och på grundval av intervju-
materialets karaktär avgörs den analysmetod som är lämplig för intervjuerna, i detta fall en 
kvalitativ analysmetod. 
 
6. Verifiering- Fastställande av intervjuresultatens giltighet, reliabilitet och validitet. Dessa uttryck 
beskrivs utförligare i kap 2.5.  
 
7. Rapportering- Rapportering av resultatet av undersökningen och de använda metoderna i en 
läsbar form som motsvarar vetenskapliga kriterier. Resultatet går att läsa om i kapitel 5.  

Antalet nödvändiga intervjupersoner beror på undersökningens syfte. Enligt, Kvale (1997), är 
svaret på frågan så enkel som ”Intervjua så många personer som behövs för att ta reda på vad du 
vill veta”. I kvalitativa intervjuundersökningar tenderar antalet personer att vara antingen för litet 
eller för stort. Vid för få personer är det omöjligt att göra statistiska generaliseringar eller testa 
hypoteser mellan grupper men är antalet för stort går det inte att göra några mer ingående 
tolkningar av intervjuerna. Att genomföra ett färre antal intervjuer med god förberedelse och tid 
för analys är i det här fallet viktigare än att hinna med fler intervjuer men inte för- och 
efterarbete. Författaren vill skapa sig en bild av inköparnas situation idag och eventuella 
problematik i inköpsprocessen och då är deras personliga åsikter i frågan viktig och arbetet runt 
intervjuerna har varit tämligen omfattande.  

Analys av intervjuerna 

Efter varje genomförd intervju har en skriftlig sammanställning av intervjun framställts som 
intervjupersonen i fråga fått läsa igenom och godkänna så att eventuella missuppfattningar kan 
korrigeras. Detta för att minimera risken att författaren använder sig av felaktiga uppgifter. Mer 
ingående beskrivning av hur intervjuerna utfördes ges i kap. 2.4.  

2.3.2   NCCs intranät- Starnet 

Starnet är NCCs intranät och finns tillgängligt för alla NCC anställda. Där finns företagsspecifik 
information samlad för alla verksamheter inom företagets område, vilket författaren har haft till-
gång till. Information från Starnet har varit nödvändig för att beskriva hur inköpsprocessen och 
inköpsorganisationen inom NCC är uppbyggd och även hur Virtuellt byggandegruppen arbetar 
inom NCC.  

2.4  Analys 

2.4.1  Kvalitativ analys 

Analysen av de intervjuer som genomförts har utgått från en metod för kvalitativ analys då 
metodikdelen är baserad på data av kvalitativ karaktär. Författaren har använt sig av en mall-
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baserad metod, så kallad intervjumatris, där textsegment ur texterna placeras i en matris med 
nyckelord/nyckelfrågor som kolumner och intervjupersonerna som rader. Utgående från 
matrisen undersöks sedan förekomsten av nyckelord från varje intervjuperson. Denna 
undersökning av nyckelord kallas kodning, Höst m.fl. (2006). I en intervju sägs ofta en del som 
inte innehåller någon relevant information och denna behöver inte tas med i kodningen. De 
kodade textsegmenten grupperas sedan så att man studerar vad olika personer sagt inom ett visst 
ämnesområde. Baserat på svaren från intervjumatriserna kan sedan slutsatser dras. Slutsatserna 
som dras från ett datamaterial ska kunna spåras tillbaka till vilka uttalanden som ligger bakom och 
vilka grupperingar av information som lett fram till slutsatsen. Man ska i efterhand kunna följa 
hur slutsatserna drogs från materialet. Sammanställningen från intervjuerna återfinns i Bilaga C och 
Bilaga D och resultatet och analysen från intervjuerna går att läsa om i kapitel 5 och 6. 

2.4.2  Hypotesformulering 

En hypotes är ett antagande om verkligheten. En hypotes formuleras och undersöks för att kunna bedöma om 
författarens teorier är rimliga eller inte. Utifrån författarens egna erfarenheter i ämnet och utifrån litteratur-
studierna har hypotesen formulerats.  

Huvudhypotesen i denna studie är att inköpsarbetet kan förväntas underlättas vid 3D- och BIM- 
projektering. Inköpsprocessen bör bli effektivare om informationen finns tillgänglig i ett tidigare 
skede samt att alla i projektet har tillgång till samma information. Detta borde underlätta 
kommunikationen mellan både aktörer i projektet, leverantörer och beställare.  

Det borde vara en fördel för Inköp att ha så pass detaljerat underlag i modellen att det kan 
fungera som förfrågningsunderlag till leverantörer. Troligtvis krävs mycket av de inblandade 
projektörerna i form av detaljerad data för att Inköp ska kunna arbeta enbart utifrån modellen. 
Den exakta information som efterfrågas på vissa objekt kanske inte finns att tillgå idag då det 
krävs att leverantören i så fall har upprättat produktspecifika databaser för objekten som kan 
kopplas ihop med modellen.  

3D- och BIM- projektering bör vara en fördel för Inköps del även om en del arbete återstår 
innan tillämpningen av arbetssättet är förverkligat. BIM- projektering har kanske inte kommit 
tillräckligt långt för att fungera som ett implementerat arbetssätt ännu. Den tid som ändå läggs 
ned på projekteringen av en BIM- modell bör kunna sparas igen under senare del i bygg-
processen.   

2.5  Giltighet 

En studie kan vara giltig i olika avseenden bl.a. genom att slutsatserna är underbyggda, att den 
verkligen adresserar det fenomen man vill studera och att resultaten är generella. Dessa kategorier 
brukar benämnas reliabilitet och validitet vilka beskrivs i Höst m.fl  (2006) enligt nedan.  
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2.5.1  Reliabilitet 

Reliabilitet är tillförlitligheten i datainsamlingen och analysen med avseende på slumpmässiga 
variationer. För att åstadkomma bra reliabilitet gäller att man är noggrann i sin datainsamling och 
analys. Genom att redovisa hur man arbetat kan läsaren göra en bedömning av hur man gått till 
väga (Höst m.fl. 2006).  

Arbetet med reliabiliteten har i detta arbete utgjorts av att intervjupersonerna varit relevanta för 
ämnet i fråga och framtagna i samarbete med handledaren på NCC. Den teoretiska referens-
ramen har framtagits utifrån problem- och hypotesformulering i samarbete med examinatorn och 
handledaren.  

2.5.2  Validitet 

Enligt Höst m.fl (2006) handlar validitet om kopplingen mellan det objekt man vill undersöka 
och vad man faktiskt mäter. T ex om man vill mäta personers erfarenhet genom att mäta antalet 
anställningsår, bör man ta hänsyn till vad personerna gjort under dessa anställningsår. Om 
examensarbetet är av undersökande eller utredande karaktär behöver slutsatsernas trovärdighet 
och giltighet utvärderas och därmed avgöra om de duger som t.ex. beslutsunderlag eller grund för 
vidare undersökningar.  

För att säkra god validitet i detta examensarbete har intervjufrågorna utformats i samarbete med 
handledare och examinator utifrån syftet, hypotesformuleringen och litteraturstudierna.  

2.6  Slutsatser och diskussion 

I sista avsnittet diskuteras de problem som kommit fram under resultat- och analysdelen. 
Slutsatserna ska om möjligt ge svar på de frågeställningar som belyses i problem- och hypotes-
formuleringen. Då detta arbete är begränsat i sitt utförande bör det inte ses som allmänt rådande. 
Det har inte genomförts tillräckligt stora och grundliga undersökningar för att påstå att slut-
satserna och analysen kan gälla för hela NCC och därmed heller inte för byggbranschen som 
helhet. Som avslutning ges därför förslag på förbättringar och förslag på fortsatt arbete inom 
detta område.  
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3. Teori 

I detta kapitel får läsaren en grundläggande introduktion av viktiga begrepp och områden för att underlätta 
förståelsen av den utredande och analyserande delen av rapporten. Här presenteras en allmän bild av 3D- och 
BIM- projektering i byggbranschen och därefter ges en beskrivning av inköpsprocessen.  

3.1  3D och BIM i byggandet 

Aktiva inom byggbranschen har knappast kunnat undgå att branschen just nu genomgår en 
expansiv förändring på projekteringsfronten med övergång från 2D till 3D- projektering och 
många har med stor säkerhet hört talas om begreppet BIM. Dock är det få som känner till dess 
innebörd och potential. 

Uttrycket BIM eller ”Building Information Model” är ett namn för en produktmodell som 
används inom byggbranschen. En produktmodell kan beskrivas som en mängd IT- metoder, 
verktyg och standarder för utveckling och implementering av tillämpningar av produktdata 
(Blokpoel, 2003).  

Med byggproduktmodellering avses ett enhetligt sätt att indela informationen om ett byggnads-
verk i objekt med angivande av relationerna mellan objekten samt regler för hur denna in-
formation ska struktureras och lagras i datamodeller (Wikforss, 2003). 

För mer information om produktmodeller, BIM och den öppna standarden IFC se 
www.buildingsmart.com. 

3.1.1  BIM 

BIM är kortfattat ett namn för objektsorienterad 3D- CAD- projektering som används inom 
byggbranschen. En BIM är uppbyggd av objekt som bär information anknutet till projektet.  
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Figur 3 Uppbyggnaden av BIM (Källa: NCCs intranät) 

Med 2D- ritningar framställs objekten med linjer som endast åskådliggör byggnadens utseende 
från olika vinklar. För att förklara krav, funktioner och ingående material etc. krävs beskrivande 
text som förs in manuellt som komplement till 2D- ritningarna. 

3D- modeller utförs i en extra dimension och ger en tydligare bild av hur det framtida objektet 
ska se ut. Detta underlättar förståelsen men är fortfarande bara linjer och ytor i form av grafisk 
information.  

En BIM kännetecknas av att den innehåller information om de ingående objekten såsom 
exempelvis väggtyper, golvytor, materialvolymer m.m. Modellen används som en databas med 
information om byggnaden genom hela dess livscykel och är därmed inte begränsad till enbart 
3D- grafik. En 3D- modell är alltså med automatik inte en BIM.  

I vissa sammanhang anger man BIM istället som ”Building Information Management” där man 
lyfter fram arbetssättet snarare än modellen. Enligt Rogier Jongeling, som skrivit forsknings-
rapporten ”BIM istället för 2D-CAD i byggprojekt”, kan BIM definieras som all information som 
genereras och förvaltas under en byggnads livscykel strukturerad och representerad med hjälp av 
(3D-) objekt. Objekten kan vara byggdelar, men även mer abstrakta objekt såsom utrymmen. 
BIM- modellering är själva processen att generera och förvalta denna information. BIM är alltså 
ingen teknik, men ett samlingsbegrepp på hur informationen skapas, lagras och används på ett 
systematiskt och kvalitetssäkrat sätt (Jongeling, 2008). 
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Objekt  
En BIM är uppbyggd av objekt som är kopplade till en databas med information. Informationen 
kan vara både numerisk eller i form av text och detta ger objektets egenskaper, även kallat 
attribut. Objekten brukar sorteras in i objektsklasser. För att skilja på olika typer av CAD- objekt 
kan man skilja på två huvudklasser av objekt, funktionella objekt respektive fysiska objekt (Edgar, 
2002). 

 

Figur 4  Funktionella objekt (Källa: Jan-Olof Edgar, 2002) 

Funktionella objekt anger ett objekts funktion. Till exempel att ett fönster ska kunna öppnas och 
att det måste ske en håltagning i väggen där det ska placeras. Den typ av automatisk mängd-
avtagning som är möjlig att göra på denna nivå ifrån CAD- systemen är typiskt antal kvadrat-
meter eller stycken av respektive byggdel. Kännetecknande för dessa 3D- CAD modeller är att de 
är geometriskt förenklade och att de skapas framförallt av arkitekter i typiska arkitekt CAD- 
program såsom AutoCAD Architecture, Revit Architecture, Microstation och ArchiCad. Huvud-
syftet med modellerna är visualisering och framställning av bygghandlingar. En annan aspekt är 
att det inte går att ”bygga” huset, med enbart denna nivå på information. Då krävs förutom 
CAD- ritningarna dessutom typdetaljer samt en byggnadsbeskrivning (Edgar, 2002).  

 

Figur 5 Fysiska objekt, visar konstruktionen på ett mer detaljerat vis. (Källa: Jan- Olof Edgar, 2002) 
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Fysiska objekt innehåller en exakt måttriktig geometrisk representation. De typer av egenskaper 
som lagras i dessa objekt är t ex materialkvalitet, ytbehandling, godstjocklek m.m. CAD- systemen 
har ofta egna bibliotek med till exempel olika tvärsnitt av stålbalkar etc. 

Den typ av automatisk mängdavtagning som är möjlig att göra på denna nivå ifrån CAD- 
systemen är mycket detaljerad. Kännetecknande för dessa 3D- CAD modeller är att de skapas 
framförallt av konstruktörer i typiska detaljerings CAD- program som exempelvis Revit 
Structure, SolidWorks, Tekla Structures och StruCad för att nämna några. Huvudsyftet med mod-
ellerna är produktionsberedning, och framställning av tillverkningsritningar samt CNC∗- filer för 
att styra produktionen för materialindustrin. 

Den specifika uppbyggnaden av en BIM- modell underlättar vid objektsökning. Eftersom alla 
objekt kopplade till en BIM skapas och lagras på ett systematiskt sätt i digitala mängd-
förteckningar går det smidigt att söka upp ett specifikt objekt i modellen. Varje byggdel kan vara 
märkt med en klassificering eller littera så att användaren kan söka, sortera och gruppera 
byggdelarna efter behov. Har man exempelvis definierat objektet gipsväggar till modellen så visas 
gipsväggar på alla ställen i modellen var dessa är placerade.  

3.1.2  Samordning i byggprocessen 

Informationsflödet i byggbranschen sker idag huvudsakligen med dokument i 2D- format som 
lagras och sprids digitalt, bland annat genom byggföretags interna dokumenthanteringssystem 
eller i form av webbaserade projektplatser som kan nås av alla inblandade parter.  

Det är inte bara mellan projektörerna som arbetet måste synkroniseras, samordningsprocessen 
påverkas dessutom av bland annat inköpsprocessen och hyresgästanpassningar. Detta kan tvinga 
fram lösningar som inte ligger helt i fas med den pågående projekteringen och vissa val måste 
göras tidigare än man vill eller senare än de borde. Ändå måste allt fungera som ett integrerat 
system vilket uppenbarligen ställer krav på de projekterande aktörerna och projekteringsledaren. 
Det är en stor informationsmängd som ska hanteras och koordineras (Jongeling, 2008). 

Samordning med 3D- projektering 

3D- projektering använder 3D- CAD som projekteringsverktyg där en grafisk modell i 3D tas 
fram. 3D- projektering kan användas som bas för 3D- visualisering, men även för 3D- 
samordning inklusive kollisionskontroller. I dagsläget använder sig många projektörer av 3D- 
projektering i sitt vardagliga arbete. 

                                                 
∗ CNC- (Computer Numerical Control) datorsystem för att styra verkstadsmaskiner i tillverknings-
industrin (wikipedia.se) 
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På marknaden finns samgranskningsverktyg som möjliggör att flera disciplinspecifika delmodeller 
sammanfogas och resulterar i en 3D- samgranskningsmodell. Samgranskningsmodellen kan 
innehålla automatiska kollisionskontroller som geometriskt granskar de olika delmodellerna mot 
varandra vilket ökar möjligheten att upptäcka fel i projekteringen. Kollisionsrapporterna kan 
sedan distribueras via enkla 3D- viewers som gör 3D- modellerna tillgängliga för alla i projektet 
och inte bara för CAD-användare.  

3D- visualisering har visat sig vara till stor nytta framförallt i projektets tidiga skede eftersom man 
redan i ett tidigt stadium vill kunna förmedla projektets idé och se hur det tas emot på mark-
naden. På detta sätt blir 3D- visualisering en biprodukt av 3D-projektering.  

Från en 3D- modell kan 2D- ritningar genereras. En ändring i 3D- modellen slår sedan med 
automatik igenom i alla ritningar som genereras från 3D- modellen. 

Samordning med BIM 

Genom att arbeta i nätverk med en gemensam databas kan ett samordnat arbetssätt tillämpas. De 
olika projektörerna bidrar med sin specialistkunskap till projektet men behöver inte vara ständigt 
närvarande för att rätt beslut fattas, all information som finns i modellen är tillgänglig för alla. 
Detta gör att projektörerna följer projektet från början till slut och medverkar under hela 
processen. Olika aktörer kan hämta det urval information som de behöver och ”projicera” denna 
information genom det CAD-, kalkyl- eller ordbehandlingsprogram som bäst passar dem 
(Wikforss, 2003).  

Databas

Entreprenör

LeverantörBeställare

Förvaltning

Konstruktör

Arkitekt

VVS

El

 

Figur 6  Informationshantering med BIM  

Rogier Jongeling säger i en artikel i Byggindustrin (2008-09-01) ”Att bygga upp en digital modell 
av byggprojektet istället för att skicka pappersritningar till varandra är centralt för BIM- 
processen. Alla parter som deltar i ett byggprojekt ska på ett eller annat sätt kunna utgå ifrån 
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samma databas. Ny information ska bara behöva matas in en gång och sedan finnas kvar tills 
huset eller bron står färdig och tas i drift”.  

3.1.3  Visionen om BIM 

Tanken med BIM är att samla all produktdata i en modell och göra den tillgänglig för alla i 
projektet under hela dess livscykel. Genom att skapa det ”virtuella huset” hoppas man kunna 
minska antalet byggfel och därigenom kunna sänka byggkostnaderna. Men BIM är inte bara en 
teknik utan minst lika mycket en fråga om processer, betonar allt fler experter. ”Det är viktigt att 
man ser över sina byggprocesser, vilken information som används samt hur den informationen 
ska definieras och namnges”, säger Rogier Jongeling. 

Dagens byggprocess utgår från ett linjärt tänkande, liknande ett stafettlopp där pinnen lämnas 
från disciplin till disciplin. Det är oftast i överlämningen som felen uppstår. Denna informations-
förlust kan sedan följa med i hela projekteringen, säger Jan-Olof Edgar, BIM- expert på arkitekt- och 
ingenjörsföretaget Bjerking, i Byggindustrin (2008-10-10). Visionen om BIM är att alla discipliner 
jobbar mot samma informations- databas, istället för att alla ska sitta och mata in samma 
uppgifter om och om igen. Enligt Edgar visar undersökningar att till exempel en mängd-
förteckning görs om tio gånger under ett projekt eftersom en part i byggprocessen inte litar på 
tidigare parts uppgifter. Var och en sitter därför och mäter och räknar på egna ritningar.  

Inom CIFE (Center for Integrated Facility Engineering) på Stanford University, USA, bedrivs 
forskning inom virtuellt byggande i nära samarbete med näringslivet. Implementering av BIM kan 
enligt CIFE beskrivas av följande tre faser:  

Visualiseringsfasen- Hit hör 3D- projektering och 3D- visualisering vilket innebär att modellen 
används för visuell kommunikation och samordning. Modellen kan till exempel användas vid 
projekteringsmöten för att diskutera ärenden och föra protokoll i modellen. Ur 3D- modellen kan 
även 2D- ritningar genereras. 

Integrationsfasen- Den fas då man börjar integrera modellen med andra system såsom kostnads-
kalkylsystem, inköpssystem, utredningar, energianalyser, planering, förvaltningssystem m.m. Här 
krävs att man kan definiera den information som modellerna ska innehålla och hur den ska 
struktureras. Här måste man titta på de processer som modellen integreras med. 

Automatiseringsfasen- Den tredje fasen innebär att processen är så pass fullbordad att den kan styras 
med hjälp av den modellbaserade informationen. Ett exempel är maskinstyrning, till exempel 
stommar som tillverkas direkt utifrån en 3D- modell eller grävmaskiner som styrs med en 3D- 
modell. 

Mer information om CIFE fås på http://www.stanford.edu/group/CIFE 
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För att BIM ska kunna utvecklas till det system som man hoppas på behöver fyra mycket viktiga 
komponenter vara uppfyllda enligt Rogier Jongeling. Tekniken måste fungera så det går att lita på 
innehållet i överföringarna. Sedan måste alla arbeta efter samma metod, arbeta på liknande sätt och 
mot samma mål. Den tredje mycket viktiga komponenten är processen. Det gäller att veta hur man 
ska länka olika saker till varandra med utnyttjande av befintliga databaser. Den sista kompon-
enten är hur organisationen omkring BIM- modellen arbetar. Organisationen måste ha ett 3D- 
tänkande hela vägen och ha en samarbetsform som stödjer projekteringsgången.   

3.1.4  Informationsöverföring 

För att kunna överföra objekt mellan olika databaser, krävs att definitionerna av ett objekt 
överensstämmer. Därför utvecklas inom standardiseringskommissioner olika ”neutrala” format 
för produktmodeller, varav den idag mest omtalade heter IFC (Industry Foundation Classes). 
IFC definierar en uppsättning objektsklasser och regler för samband mellan dem för att kunna 
beskriva tingen som finns i ett byggnadsverk (Edgar, 2002).  

I dag saknas en organiserad struktur för informationsöverföring rörande byggnaden och dess 
delar i ett objektperspektiv. Ett klassificeringssystem med branschgemensamma internationella 
standarder är enligt somliga en nödvändig förutsättning för att informationshanteringen runt 
produktmodeller ska fungera. 

3.1.5  Problem och möjligheter med BIM 

Informationsteknologin ger möjligheter att skapa gemensamma informationsstrukturer som gör 
informationen om byggnadsverk, deras tekniska lösningar och ingående material och varor till-
gängligt under hela dess livslängd och brukstid. Informationen har ett stort värde i sig, eftersom 
den är nödvändig för en effektiv förvaltning och ett framgångsrikt fastighetsföretagande 
(Wikforss, 2003). 

Men övergången till modellorienterad projektering är inte problemfri och det finns en del frågor 
som behöver utredas innan arbetssättet fått förtroende i branschen. Några av de mest väsentliga 
frågorna som bör beaktas tas upp av Wikforss i Byggandets IT (2003): 

• Versionshantering 
• Ansvarsdefinitioner 
• Modellförändringar – inkrementella uppdateringar 
• Prestanda för stora modeller 
• Utbildning 
• Ekonomiska avtal -betalningsformer 
• Användargränssnitt 
• Produktmodellserver -gemensam lagring 
• Verifiering av förändringar 
• Klassifikation – internationellt och nationellt 
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• Egenskapsdefinitioner – internationellt och nationellt 

Trots det arbete som återstår för att få produktmodeller att bli det stöd som visionen utlovat får 
man inte underskatta den potential som finns i detta nya arbetssätt. Wikforss (2003) skriver att 
produktmodeller kanske inte löser alla problem och brister i projekterings-, produktions- och 
förvaltningsprocessen men skapar en nödvändig infrastruktur för informationsöverföring mellan 
aktörerna.  

3.2  Inköpsprocessen - Idag vs framtiden 

En inköpsprocess består av flera steg och förutsätter att ett behov har uppstått i företaget av att 
köpa in en vara eller tjänst. Det är oftast inköpsavdelningen som har det yttersta ansvaret för 
organisationens alla inköp. En inköpsavdelnings uppgift kan bland annat vara att anskaffa varor 
och tjänster till högsta möjliga kvalitet och lägsta kostnad för organisationen. Inköpsarbete består 
ofta av analyser, upphandlingar och leverantörssökning baserade på organisationens inköps-
strategier (wikipedia.se). 

För att få en inblick i inköpsprocessen följer nedan en mer detaljerad beskrivning av de olika 
stegen. Det är viktigt att förstå hur ett inköp normalt går till och känna till de olika stegen för att 
senare kunna analysera inköparnas problematik i inköpsprocessen i senare kapitel. 

3.2.1  Inköpsprocessens olika steg 

Beskrivningen av inköpsprocessens olika steg enligt nedan är hämtad från www.expowera.se. 

Kravspecifikation- Ett inköp startar alltid med att kunden har ett krav på utförande, funktioner etc. 
på varan eller tjänsten som efterfrågas och på leverantören. En kravspecifikation kan exempelvis 
innehålla: 
• Beskrivning av den önskvärda produkten och dess användningsområde 
• Tjänstens utförande och när i tiden  
• Produktens prestanda, kapacitet och övriga egenskaper 
• Beskrivning av i vilken miljö som produkten ska användas 
• Beskrivning av den organisation där tjänsten ska utföras  
• Krav på kvalitetsnivå 
• Volymer vad avser antal eller timmar och tider för leverans 
• Kostnadsramar 
• Krav på utbildning, efterföljande service etc.  
• Krav på fackkunskaper som leverantören måste besitta  
• Specificering avseende betalningssätt- och rutiner samt eventuellt finansieringsalternativ  
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Anbudsförfrågan- Arbetsgången vid anbudsförfrågningar brukar gå till enligt följande: 

• Den som är inköpsansvarig kontaktar tänkbara leverantörer 
• De leverantörer som kan leverera det som önskas ombeds lämna in ett anbud (offert) till ett 

visst datum  
• Underlaget till de tilltänkta leverantörerna bör vara noga specificerat, t.ex. tekniska specifik-

ationer, kvalitet, önskad mängd, senaste leveransdatum m.m. I underlaget ska också stå vem 
som ska ansvara för transporten, hur varorna ska vara förpackade, vem som ansvarar för 
försäkringen osv.  

Leverantörsval- De anbud som kommit in från leverantörerna sammanställs på ett så korrekt 
jämförande sätt som möjligt. Den inköpsansvarige, eventuellt tillsammans med någon annan, 
utvärderar anbuden (offerterna). Eventuella anbud som inte håller de begärda kraven förkastas. 
Utifrån de urvalsregler som finns bestäms vilka leverantörer som ska användas i första hand. Ur 
strategisk synpunkt gäller det att bestämma t.ex. vilken leverantör som ska gynnas och som på 
sikt kan tillföra företaget nyttigheter i form av kompetens, skräddarsydda lösningar, effektiva 
beställnings- och leveranssystem. 

Förhandling- Då en eller flera leverantörer valts ut startar i de flesta fall en förhandlingsrunda. Är 
produkten eller tjänsten komplex kan förhandlingsarbetet dra ut på tiden. Förhandlarna i både 
det köpande och säljande företaget kan behöva förankra beslut i respektive organisation. 
Huvuddelarna i förhandlingsprocessen är följande:  

• Förberedelsen  
• Själva förhandlingen - argumentation  
• Avslut 

Beställning, avtal- När förhandlingen är genomförd och parterna är överens sker avtalsskrivningen. 
Avtalet bör vara noga specificerat så att inga tveksamheter råder. I avtalet ska en klausul finnas 
som beskriver hur en eventuell tvist ska lösas. I samband med avtalet sker den formella 
beställningen.  

Uppföljning- När varorna levereras kontrolleras de mot den följesedel som följer med och där 
varorna är specificerade vad gäller produkt, typ, mängd etc. En tjänst följs upp och utförandet 
kontrolleras. Uppföljning innebär även en långsiktig kontroll över det som köpts. Är kvaliteten 
över tiden den som företagen avtalat om? En viktig del när det gäller uppföljning är den fortsatta 
kontakten med leverantören. Det kan vara att gemensamt utveckla bättre logistiklösningar, att 
företaget kan tillgodogöra sig kunskap från leverantören, en säkring av miljö och kvalitetsaspekter 
etc. Den sociala kontakten, d v s den personliga kontakten med en eller flera från det levererande 
företaget är också viktig att upprätthålla.  
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3.2.2  Effektivisering av inköpsprocessen 

Viljan att effektivisera inköpsprocessen bottnar ofta i företags och organisationers målsättning att 
sänka inköpskostnaderna. Inköp inom byggbranschen inkluderar ofta ett omfattande system av 
varor och tjänster. Till följd av Inköps tydliga påverkan på de ekonomiska resultaten samt ökande 
komplexitet bör inköpsarbetet vara en angelägen post för effektivisering. 

Inköpsprocessen i byggbranschen är om än mer komplex än inköpsprocessen i andra branscher. 
Gadde & Håkansson skriver i sin bok Professionellt inköp (1998) att den ökade komplexiteten i 
inköpsarbetet talar för en ökad betydelse för Inköp. 

Inköpsarbetet har hittills effektiviserats genom bl.a. datoriserade dokumentmallar, leverantörs- 
och produktkataloger. Det tidigare helt decentraliserade inköpsbeteendet har börjat förändras 
mot att upphandling och avtal görs centralt i större utsträckning. Inom NCC har man börjat ut-
nyttja ett avropssystem med självfakturering mot stora ramavtalsleverantörer.  

Frågan är hur nästa steg mot effektivisering av inköpsprocessen ser ut? Den information som 
behövs och används i inköpsprocessens olika steg är omfattande och bör organiseras på ett bra 
sätt. Övergången från 2D- till 3D- projektering som är på gång inom stora delar av bygg-
branschen har redan visat på många fördelar, frågan är om detta även resulterar i effektivisering 
av inköpsprocessen.  
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4. NCCs arbetssätt 

Följande kapitel beskriver hur NCC jobbar med inköp, med fokus på inköpsprocessen, samt hur arbetet med 
implementering av 3D- och BIM- projektering går till inom organisationen. Till sist ges en beskrivning av ett 3D- 
projekterat projekt som NCC byggt i Linköping och som kan ses som ett referensobjekt till detta arbete. 

4.1  Inköpsprocessen i NCC 

” Genom ett gott affärsmannaskap och beaktande av vår kunds förväntningar ska NCC i sin inköpsverksamhet 
kraftfullt bidra till koncernens positiva resultatutveckling.” 

Detta är en del av NCCs grundläggande inköpsetiska riktlinjer som gäller för inköpsprocessen 
och även för företaget i allmänhet och står att läsa på NCCs hemsida om inköpspolicy. Som en 
följd av dessa riktlinjer har Inköpsledningen i sin tur satt upp delmål för att minska inköps-
kostnaderna vilket står att läsa om på NCCs hemsida under inköp: 

Dessa inköpsstrategimål består av att: 

• öka de internationella inköpen∗  
• utveckla funktion för handel och logistik 
• fortsätta att koncentrera volymer 
• utveckla strategiska leverantörer 
• öka viljan till förändring 

Löner och centrala 
kostnader

Underentreprenader

Tekniska installationer 

Transporter och 
maskiner

Eget material

 

Figur 7 Inköp utgör en stor del av byggkostnaderna (Källa: NCCs intranät) 

Med dessa mål i åtanke ska NCC se till att sänka sina inköpskostnader. Lite längre fram i detta 
kapitel beskrivs mer ingående hur NCCs inköpsorganisation arbetar med inköpsverktyget 

                                                 
∗ Internationella inköp- definieras här som de inköp som sker utanför Norden 
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Inköpsportalen∗ och hur arbetet vid internationella inköp går till. Först ges en presentation av 
NCCs inköpsorganisation och hur inköpsprocessen vid projektinköp ser ut.  

4.1.1  NCCs inköpsorganisation 

Inköpsorganisationen inom NCC Construction Sverige AB består dels av en central inköps-
ledning och dels av inköpsgrupper inom varje region, se figur 8 nedan. Inköpsledningen består av 
inköpschefen och biträdande inköpschefen samt inköpscheferna på de underliggande regionerna. 
Inom varje region finns sedan en egen inköpsgrupp. På varje affärschefsområde finns sedan 
projektinköpare som jobbar sida vid sida med arbetsledningen på projekten.  

Inköpsledning

Inköpsgrupper
inom varje
region

Inköpsledning

Inköpsgrupper
inom varje
region

 

Figur 8  Inköpsorganisationen NCC Construction Sverige AB (Källa: NCC) 

4.1..2  Projektinköp och sortimentsinköp 

Det finns två kategorier av inköp, sortimentsinköp och projektinköp.  

Sortimentsinköp är inköp inom ett begränsat produktområde/sortiment som gäller volymsamman-
slagningar på olika nivåer, från region till hela koncernen. Sortimentsinköparna har gedigen 
kunskap om de varor eller tjänster som de arbetar med (NCCs intranät). 

                                                 
∗ Inköpsportalen- NCCs interna verktyg för inköpsarbeten 
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Projektinköp är de specifika inköpen till enskilda projekt. För att hantera dessa inköp tillsätts 
projektinköpare i projektorganisationen. Projektinköpare är en specialistroll inom NCC som 
genomför i stort sett alla inköp i projektet. Projektinköparna genomför kontinuerligt upp-
handlingar i flera projekt och har därför god kunskap om den lokala marknad som de verkar i. De 
vet vilka leverantörer som fungerar bra och kan samordna volymer mellan olika projekt (NCCs 
intranät). 

Inköpsprocessen följer NCC Construction Sveriges verksamhetssystem för kärnprocesser vilket 
illustreras med de olika byggprocesstegen enligt figur 9. 

Projekt-
försäljning

Projekt-
beredning Produktion Över-

lämnande
Garanti- och
kundvård

Projekt-
försäljning

Projekt-
beredning Produktion Över-

lämnande
Garanti- och
kundvård

 

Figur 9  Projektinköp i kärnprocessen (Källa: Sören Sundström NCC) 

Olika affärer ställer olika krav på inköpsarbetet varför arbetsgången kan se olika ut beroende på 
om det är traditionella entreprenader, partneringprojekt∗ eller plattformsbaserade affärer∗ som 
används.  

Vid projektförsäljningen är det viktigt att sondera marknaden över potentiella leverantörer och göra 
eventuella riskbedömningar. För detta behövs erfarenhet och inte minst marknadskunskap. Sedan 
ska denna kompetens visas för kund för att skapa förtroende.  

Projektberedningen består av att upprätta inköps- och leveransplaner, sätta upp inköpsbudget och 
inköpsmål för projektet samt hantera frågor såsom riskhantering, logistik och inköpsrutiner. En 
inköpsplan och inköpsbudget upprättas innan startmötet för ett nytt projekt och är ett krav för 
att få starttillstånd. En inköpsplan syftar till att skapa underlag för styrning av inköpsarbetet, till 
exempel leveranser av material, underentreprenader och konsulter. Normalt upprättas dessa av 
projektinköparen för projektet i samverkan med platschef och entreprenadchef.  

Vid produktionsfasen är det verkliga arbetet i full gång och inköpsarbetet består av att skicka ut 
förfrågningar, göra utvärderingar och kostnadsanalyser resp. alternativkostnadskalkyler av till-
frågade leverantörer. Efter detta ingås avtal med utvald leverantör där de affärsmässiga och 
juridiska punkterna noga klarläggs.  

                                                 
∗ Partneringprojekt- Partnering är en strukturerad samarbetsform i byggbranschen, där byggherren, 
konsulterna och entreprenörerna gemensamt löser en bygguppgift, baserat på ett förtroendefullt samarbete 
genom hela byggprocessen 
∗ Plattformsbaserade affärer- användning av ett industriellt arbetssätt för NCCs Bostads- Hus- och 
Anläggningsprojekt med i förväg utvalda tekniska lösningar och produktionsmetoder 
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Vid överlämnandet består inköpsarbetet av dokumentation via slutmöten med kund och interna 
slutmöten. Utvärderingen är viktig för att ge erfarenhetsåterföring.   

I det sista steget definieras parametrar som säkerheter, uppföljningar, garantihantering och eftermarknad.  

4.1.3  IT- stöd för Inköp 

Inköpsportalen är NCCs interna verktyg för inköpsarbeten. Systemet är webbaserat och hjälper 
användarna att hitta lämpliga avtal, välja ut leverantörer, sammanställa förfrågningar och skriva 
projektavtal. Inköpsportalen är även NCC Construction Sveriges leverantörsutvärderingssystem. 
Systemet är utformat för att användas on-line av både inköpare, kalkylatorer och platschefer ute 
på arbetsplatserna.  

I Inköpsportalen samlas inköpsverktyg som: 

• Beställning av varor och tjänster 
• Avtalsbank 
• Stöd för projektinköp 
• Leverantörsportalen  

En ny version av Inköpsportalen börjar gälla i februari 2009 och innehåller nya stödfunktioner 
och arbetssätt. Bland annat finns en helt ny Leverantörsportal kopplad till Inköpsportalen som 
hanterar utskick av förfrågningar och bifogade dokument till leverantörerna från Inköpsportalen. 
Det innebär att leverantörerna själva kan logga in och ta del av det underlag som rör just dennes 
anbud i ett projekt.  

Det är även möjligt att importera kalkylavdelningens underlag till Inköpsportalen via kalkyl-
programmet MAP Applications∗. Resultatet från MAP är sedan information som används till 
anbud, produktion, inköp, tidsplanering m.m.  

Med nya versionen av Inköpsportalen kommer det bli enklare för projektinköparna att hitta 
sortiment och samverka med NPM∗som har prioriterade kategoriområden för internationella 
inköp. Beroende på vilken vara eller tjänst som avses så blir de inköpskontor som är aktuella för 
inköpet automatiskt informerade via e- post.  

Nedan följer en översikt av hur inköpsprocessen via Inköpsportalen går till. Som visas i figur 10 
ska Inköps medverkan börja redan i uppstarten av projekten och arbeta sida vid sida med Kalkyl, 
istället för att Inköp endast tar vid där Kalkyls arbete slutar. Återkopplingen med Kalkyl ska 
också bli bättre i inköpsprocessens senare steg.  

                                                 
∗ MAP Applications-  är NCC Construction Sveriges kalkyl- och kostnadsverktyg 
∗NPM (New Purchasing Markets)- central inköpsorganisation inom NCC som verkar på den 
internationella marknaden, beskrivs utförligare i kap 4.1.4 
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Figur 10 Inköpsprocessen via Inköpsportalen (Källa: Utbildningsmaterial i samband med implementering av 
Inköpsportalen, NCC Construction Sverige AB) 

4.1.4  Internationella inköp 

Ytterligare en satsning som NCC gör för att sänka byggkostnaderna och arbeta i linje med de 
strategiska inköpsmålen är att öka de internationella inköpen.  

Syftet med internationella inköp är att kunna erbjuda kunderna mer kostnadseffektiva alternativ 
till de etablerade leverantörerna och att kapa onödiga mellanled, allt för att sänka den totala 
byggkostnaden. Internationellt inköpsarbete är dock i många avseenden betydligt mer komplext 
än inköp inom Sverige/Norden.  

Av den anledningen har NCC inrättat en specialistgrupp, NPM (New Purchasing Markets), en 
central inköpsorganisation som utgör en del av NPG (NCC Purchasing Group) och som hjälper 
övriga NCC- bolag att genomföra internationella inköp.  

NPM finns placerade i flera länder och bygger upp leverantörskontakter på den internationella 
marknaden. De internationella inköparna har goda leverantörskontakter och kan snabbt ta fram 
offerter, varuprov och ordna fabriksbesök. Figur 11 visar i vilka länder NPM har inköpskontor 
idag.  
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Figur 11  NCCs internationella inköpskontor finns i Ryssland, Baltikum, Polen, Tjeckien, Tyskland, Turkiet 
och Kina. (Källa: NCCs intranät, sept -08) 

Projektens behov av stöd varierar och omfattningen av NPMs deltagande likaså. Bland annat 
beror det på projektmedlemmarnas tidigare erfarenheter av internationella inköp samt köpets 
komplexitet, språkkunnande och förekomsten av aktuella leverantörsmarknader. NPM ska alltid 
informeras om att anbudsförfrågan till internationella leverantörer planeras genomföras.  

Inom varje region finns dessutom specialister på internationella inköp som projekten kan ta hjälp 
av, de kallas International Project Purchaser – IPP. Dessa kontakter fungerar som en stöd-
funktion mellan projekten och kontakterna utomlands och belastar inte det enskilda projektet 
utan finansieras centralt. 

4.2  3D och BIM i NCC 

”Arbetet med att införa 3D- projektering och BIM i byggprocessen är nödvändig för att i 
framtiden vara konkurrenskraftiga på marknaden”. Så säger NCC Constructions Sverigechef 
Tomas Carlsson till tidningen Sveriges Arkitekter (april 2008) som betonar ökad effektivitet när 
han berättar varför NCC kräver 3D- projektering. NCC har ett internt mål att spara 5 % av 
byggkostnaderna årligen mellan åren 2008- 2012. Implementering av BIM i byggprocessen ingår 
som en del i detta besparingsprogram för att sänka kostnaderna.   

4.2.1  Virtuellt byggandegruppen 

Virtuellt byggandegruppen är en organisation inom NCC som bildades för att vara ett stöd och 
en pådrivande kraft i företagets införande av 3D- och BIM projektering. Gruppen arbetar med 
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att utveckla och integrera den virtuella byggprocessen∗. Syftet med virtuellt byggande är att kunna 
förutsäga byggprocessen och därmed undvika onödiga fel innan bygget påbörjas som kostar extra 
pengar. Att hitta fel tidigt i projekteringen är betydligt billigare att rätta till framför datorn än när 
bygget redan har satts igång. Visualisering av byggprocessen bygger därmed helt i linje med NCCs 
målbild för 2012. 

I dagsläget befinner sig den virtuella byggprocessen inom NCC i integreringsfasen, etapp 2 enligt 
nedan, och består bland annat av utredningar för att definiera kravställningar för organisationens 
olika behov av information i byggprocessen. Syftet är att skapa en sammanställd kravbild på 
vilken information en BIM måste innehålla och när informationen måste finnas tillgänglig. 
Utredningen av inköp är en delmängd av detta arbete.   

4.2.2  Införandet av BIM 

Ledningsgruppen för NCC Construction Sverige har angående 3D- och BIM projektering 
beslutat följande:  

 ”Konsekvent införande av 3D- modeller i alla byggprojekt där vi själva inom NCC kan påverka arbets-
formerna.”  

Detta gäller följaktligen alla projekt där NCC har möjlighet att påverka arbetsmetoderna som vid 
totalentreprenader och partneringprojekt samt även de projekt som uppförs i egen regi (NCCs 
intranät). 

Införandet av 3D- och BIM- projektering inom NCC sker successivt enligt CIFEs steg med start 
hösten 2007.  

Visualisering - Etapp 1 
• 3D- projektering för hus, sker etappvis för olika geografiska områden 
• 3D- visualisering där modellen används för visuell kommunikation och samordning, bl.a. med 

kollisionskontroller 

Integrering – Etapp 2 
• Planerade riktlinjer och kravspecifikationer för information och organisation kring modellen 
• Integrering av modellen med andra informationssystem, såsom kalkylprogram  

Automatisering – Etapp 3 
• Krav på BIM 
• Tillämpning av BIM- modellens data för att effektivisera bygg- och produktionsprocessen 

För att underlätta införandet av 3D- och BIM- projektering har NCC Teknik upprättat en 3D- 
CAD- manual. 3D-CAD- manualen dokumenterar och styr CAD-samordningen av 3D-

                                                 
∗ Virtuellt byggande-  tillämpning av 3D- och BIM- modeller i byggprocesser 



  4 NCCs arbetssätt 

30 

projekteringen. Manualen ska underlätta sammanställning och samordning av modeller och 
ritningar inom varje projekt.  

           

Figur 12   3D- CAD-manualen innehåller tydliga krav och anvisningar för 3D- projektering till de inblandade 
projektörerna. (Källa: NCCs intranät) 

4.2.3  3D- samordning på NCC 

Navisworks är NCC Construction Sveriges verktyg för 3D- samordning. Med hjälp av 
Navisworks sammanställs 3D- CAD- filer från de olika projektörerna till en gemensam sam-
granskningsmodell∗. Programmet möjliggör import och export från alla vanliga CAD- program. 

 

                   

Figur 13   3D- samordning på NCC (Källa: NCCs intranät) 

Navisworks målgrupper är i första hand projekteringsledare, installationssamordnare, CAD- 
samordnare, projektledare och platschefer, men samgranskningsmodeller är även värdefulla ur 
försäljningssynpunkt samt för inköpare, kalkylatorer, med flera (NCCs intranät).  

De skapade samgranskningsmodellerna kan även distribueras till en gratisversion av programmet, 
vilket gör att 3D- CAD modeller blir tillgängliga även för dem som inte är vanliga CAD- 
användare. 

                                                 
∗ Samgranskningsmodell- 3D- modell där respektive projektörs 3D-modeller sammanfogas för att 
granskas mot varandra   
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4.3  COOP Extra 

NCC uppför under 2008/2009 en COOP Extra butik i Linköping. Det är det första 3D-
projekterade objektet i Linköpingsområdet som är byggt av NCC och är placerat på Södra 
Ekkällan- området. Fastighetsägare är KF Fastigheter och verksamheten för byggnaden är 
handelslokal med detaljhandel, där Coop Sverige AB står som hyresgäst.  

Byggnaden utgörs av en enplans butiksbyggnad med en publik butiksdel samt en lagerdel in-
klusive kontor. I lagerdelen finns en mindre tvåplansdel med fläktrum. Byggnadens planyta är på 
ca 3100 m2 varav den publika delen innefattar ca 2300 m2 och resterande 800 m2 tillhör lager-
utrymmen.  

 

Figur 14  Bild från samgranskningsmodellen, entré-sidan. (Källa: Samgranskningsmodell COOP Extra 
Linköping) 

Projektet har projekterats med hjälp av en samgranskningsmodell i 3D. COOP Sverige har även 
bidragit med sina inredningsobjekt till modellen vilket gör det möjligt att se exakt hur butiken ska 
se ut vid färdigställandet, komplett med inredning. 

Beslutet att använda sig av 3D- projektering till detta objekt kom från projekteringsledaren som 
tyckte att detta var ett bra objekt att använda för 3D- projektering då målet från NCCs sida var 
att minst ett objekt per affärschefsgrupp ska vara 3D- projekterat under år 2008. Projektet blev 
ett bra fall både tidsmässigt och utformningsmässigt.   

Ur samgranskningsmodellen har visualisering med kollisionskontroller utförts. Då denna byggnad 
är relativt enkel i sin utformning, stor och öppen, fanns det inga kollisioner som direkt påverkade 
projekteringen. De krockar som ändå förekom var sådana som kunde lösas på plats. 
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Figur 15 Exempel på krock mellan takstol- rör. (Källa: Samgranskningsmodell COOP Extra Linköping) 

Beslutet att använda 3D- projektering möjliggjorde även internationella inköp till projektet. 3D- 
modellen av stålstommen användes för förfrågningar både nationellt och internationellt. 
Konstruktören, NCC Teknik, upprättade 3D- modellen av stålstommen och NCC tillhandahöll 
tillverkningsritningar, mängd- och kaplistor utifrån modellen och förmedlade dessa till den 
utländska leverantör som fick uppdraget att tillverka och montera stålstommen. Även takplåten 
inhandlades från samma leverantör, fast som totalunderentreprenad, vilket innebär att det är 
leverantören som står för dimensioneringen och tillverkningsritningar till dessa delar.  

Projektet har på det stora hela flutit på mycket bra och byggnationen har hela tiden legat före 
tidplanen och färdigställdes 2 ½ månad före slutbesiktning.  

 

Figur 16 Framsida COOP Extra Linköping  
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5. Resultat 

I detta kapitel redovisas svaren från intervjuerna. Kapitlet är indelat i två delar efter intervjuernas utformning; 
inköpsledning och projektinköpare. Författaren har valt att presentera resultatet utifrån vissa delar av intervjuerna 
som är mest intressanta för detta arbete. Sammanfattningar från intervjuerna redovisas som intervjumatriser i 
Bilaga C och Bilaga D. Intervjumatriserna består av sammanfattande texturval från intervjuunderlaget. Alla 
resultat är åsikter från intervjupersonerna och de går inte att koppla ihop med svaren. 

5.1  Inköpsledning 

Inköpsledningen består av personer från NCCs inköpsorganisation, se organisationsschema figur 8. 
Närmare presentation av intervjurespondenterna finns i referensavsnittet kap 8. 

5.1.1  Tidsperspektiv på inköpsprocessen 

När kopplas Inköp in i byggprocessen? 

Den gemensamma uppfattningen är att Inköp idag blir inkopplad på projekten antingen i 
projekterings- eller produktionsfasen, vilket beror på vilken entreprenadform som används eller 
vilken typ av projekt som avses, se figur 17. Helst ser intervjupersonerna att Inköp får komma med 
i byggprocessen så tidigt som möjligt för att kunna påverka till bra inköp. 

Programskede Upphandling Projektering Produktion FörvaltningProgramskede Upphandling Projektering Produktion Förvaltning
 

Figur 17  Grov översikt över byggprocessen 

”Att Inköp får vara med i projekteringsskedet och komma överens om hur de olika delarna ska 
utföras vore bra”, säger en av respondenterna. Det är inte nödvändigt att upphandling behöver 
ske i den tidiga projekteringsfasen men att Inköp är med för att undersöka möjliga alternativ. Det 
finns en risk att man blir låst till en leverantör eller entreprenör om man köper in varor och 
tjänster i ett för tidigt skede innan projekteringen är avslutad. Däremot är Inköps erfarenheter 
och känningar om marknadsläget faktorer som spelar roll i projekteringsutförandet. Denna efter-
forskningskunskap ska om så möjligt bidra till kundförtroende, detta är viktigt anser en av 
intervjupersonerna, framförallt vid partneringprojekt.  
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Vilken del tar längst tid i inköpsprocessen? 

Två av tre svarar att det är förberedelsearbetet till anbudsförfrågningar och anbudsutvärderingar 
som tar längst tid i inköpsprocessen, se figur 18.  

Initiering Inköps-
planering

Anbuds-
förfrågan

Anbuds-
utvärdering Förhandling AvtalInitiering Inköps-

planering
Anbuds-
förfrågan

Anbuds-
utvärdering Förhandling Avtal

 

Figur 18 Förenklat flödesschema inköpsprocessen 

Möjlighet till effektivisering? 

Effektivisering av inköpsprocessen kan ske genom 3D- projektering där informationshanteringen 
förväntas underlättas och på så vis bidra till att underlagsarbetet förenklas. Det är sättet att för-
medla informationen på som väntas bli smidigare med en 3D- modell, att rätt information finns 
tillgänglig och även i ett tidigt skede i processen. Andra möjliga sätt att effektivisera inköps-
processen är genom redan befintliga verktyg, som uppdatering av Inköpsportalen.  

5.1.2  Informationshantering i inköpsprocessen 

Vilket underlag finns tillgängligt för Inköp idag? 

Det underlag som Inköp har tillgång till är beroende av vilken entreprenadform som används. 
Detta gör inköpsarbetet olika svårt i olika situationer. I ett fall nämns det att den allmänna upp-
fattningen är att Inköp har för dåliga handlingar och att det ofta krävs kompletteringar. Ibland 
löses detta på egen hand av projektet genom kontakt med aktuella projektörer för att få fram rätt 
ritningar, beskrivningar etc. I annat fall kan externa konsulter behöva anlitas för att skaffa fram 
erforderligt underlag.  

Problematik i inköpsprocessen? 

Det framkommer att tiden är en problemfaktor i inköpsprocessen. Inköparna upplever stress 
över att det inte finns tillräckligt underlag i rätt tid. Detta är en faktor som ofta återkommer i 
respondenternas svar. Tid är även pengar och i och med det en viktig kostnadsfaktor. För att 
kunna påverka processkostnaderna måste värdekedjan bakom strukturen analyseras. Det behövs 
ett kunnande om var prisbildningen sker. Detta ihop med andra allmänna faktorer som påverkar 
processkostnaderna är planering, marknadskännedom och erfarenheter.  
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5.1.3  3D- projektering 

Hur kan 3D- projektering vara till nytta i inköpsprocessen? 

Det som intervjupersonerna från inköpsledningen gemensamt ser som största nyttan med 3D- 
projektering i samband med inköpsprocessen är beredningen av förfrågningsunderlag. Till-
gängligheten av underlaget i modellen med rätt information gör att rätt pris kan räknas fram från 
början. Detta skulle underlätta inköpsarbetet. För att rätt data ska finnas i modellen måste man 
veta vilken detaljeringsgrad som krävs. Svaren från inköpsledningen visar att de tror att detalj-
eringsgraden måste vara så pass hög på varje ingående objekt att de är försedda med mängdlistor 
och specifikationer, för att vara till nytta för Inköp. En av intervjupersonerna tror att man får 
noggrannare mängdberäkningar med 3D- modeller än vid handberäkningar.  

Inställningen till 3D- och BIM- projektering? 

Inköpsledningen är positivt inställda till 3D- och BIM- projektering. De tror dock att det måste 
bli en övergångsperiod tills arbetssättet är anammat. Det är ett nytt sätt att tänka och arbeta på 
vilket är en mognadsprocess för alla inblandade aktörer. Systemet måste även fungera i praktiken, 
även om tekniken finns så måste det vara möjligt för alla inblandade att använda modellen. Det 
som inköpsledningen hittills har sett som den främsta nyttan med 3D- modeller, har varit vid 
uträknandet av kollisionskontroller, mängdberäkningar och som visualiseringsverktyg. På frågan 
om de kan se 3D- modellen som gällande handling svaras att det är möjligt i framtiden då 
branschen enats om gemensamma standarder angående modellen och det fungerar rent 
systemmässigt i processen. ”Vid införandet av nya arbetssätt måste alltid tröskelproblem över-
stigas innan nyttan med det nya blir synbart”, säger en av respondenterna. 

5.1.4  BIM i inköpsprocessen 

3D/ BIM i framtiden? 

Intervjupersonerna från Inköpsledningen tror att 3D- och BIM- projektering är framtiden, det är 
bara en tidsfråga innan arbetssättet går att använda fullt ut. En av respondenterna ser även 
potential med en 3D- modell i produktionen. Utöver systemmässiga hinder ses arbetssättet med 
en 3D/BIM- modell som mycket positivt. När informationen är tillgänglig för alla underlättas 
kommunikationen sinsemellan. En av respondenterna ser ett framtida scenario med BIM- 
projektering enligt följande: ”Projektet är projekterat i 3D med hög detaljeringsgrad så mängd-
listor och specifikationer lätt går att ta fram ur modellen i ett tidigt skede. 3D- modellen skickas 
som förfrågningsunderlag till leverantörer och underentreprenörer som lämnar offerter utifrån 
informationen i modellen. Avtal upprättas sedan med hänvisning till modellen. Modellen finns 
med som en röd tråd genom hela byggprocessen, planering- projektering- uppföljning och 
slutkunden kan vara med och följa projektet genom modellen”.  
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Problem? 

Det som Inköpsledningen ser som eventuella problem med BIM i inköpsprocessen är att 
processen inte får bli alltför komplicerad och tidskrävande och för den anledningen inte brukas 
fullt ut. För övrigt är det frågan om gemensamma branschstandarder med BIM- projektering som 
nämns. De tror att det behövs en standard i branschen för att arbetssättet ska fungera.  

Projekteringsinsatsen? 

Inköpsledningen är ense om att en BIM kan sänka inköpskostnaderna även om projekterings-
insatsen blir större till en början. ”Sett över hela processen kommer en BIM att sänka inköps-
kostnaderna även om man får räkna med en övergångsperiod innan arbetssättet är anammat”, 
svarar en av respondenterna.  

Vinsten av att använda 3D- modellen ska sedan visa sig i att det går att minska kostnaderna under 
produktionsfasen. En av respondenterna menar att det är redan i starten, när arkitekten påbörjar 
sitt arbete av utformningen som modellen bör vara förberedd för att vidareutvecklas av de andra 
projektörerna i projektet. Det viktiga är att arbetssättet genomsyrar hela projektet och används av 
alla inblandade på samma sätt.    

Hjälp av avancerade CAD- verktyg? 

Ingen av de tillfrågade har behövt använda mer avancerade CAD-verktyg än de som finns till 
förfogande för att kunna beskriva ett objekt eller detalj. Dock har kompletteringar i vissa fall 
krävts, men det har räckt med kompletteringar i 2D- underlag.  

5.2  Projektinköpare 

Inköparna består av nationella- och internationella projektinköpare från NCCs inköps-
organisation, se organisationsschema figur 8. Närmare presentation av intervjurespondenterna finns i 
referensavsnittet kap 8.  

5.2.1  Tidsperspektiv på inköpsprocessen 

När kopplas Inköp in i byggprocessen? 

Inköp kopplas in i byggprocessen antingen i anbudsskedet eller i projekterings-/ produktions-
fasen, se figur 17, beroende på vilken entreprenadform som används. Vid stora projekt är Inköp 
oftast med redan i anbudsskedet. Den gemensamma uppfattningen är att Inköp ska kopplas in så 
tidigt som möjligt i byggprocessen. Främst för att kunna bidra med råd och förslag samt att 
Inköp får läsa in sig på projektets handlingar i ett tidigt skede. Det underlättar när det blir dags 
för upphandling senare. Dock finns inte alltid tiden att vara med från början i varje projekt menar 
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en inköpare. Tiden är en viktig faktor som återkommer i samband med inköpsprocessen. ”Det 
bästa är när Inköp får komma med tidigt i projektet. Har man tid på sig är det lättare att få ned 
priset och göra bra inköp. Tvärtom, vid tidsbrist, är det svårare att göra bra köp. Man hinner 
kanske inte göra tillräcklig research och konkurrensen minskar”, svarar en inköpare. Inköparna 
upplever att de under tidspress kan bli ”tvingade” att göra inköp på ofullständiga handlingar som 
kräver mycket kompletteringar. 

Vilken del tar längst tid i inköpsprocessen? 

Respondenterna har olika uppfattningar om vilken del som tar längst tid i inköpsprocessen. De 
olika delarna varierar mellan anbudsförfrågan, anbudsutvärdering och efterprojektering av på-
gående projekt, se figur 18. Projektets storlek spelar också roll för hur mycket tid som läggs ned på 
de olika delarna i processen. En inköpare sammanfattar att ”stora ekonomiska köp kräver mer 
tid”. 

Möjlighet till effektivisering? 

Respondenterna har också olika uppfattningar om möjlighet till effektivisering av inköps-
processen. Svaren varierar mellan 3D- projektering för förbättrat förfrågningsunderlag, upp-
datering av Inköpsportalen, uppdelning av offerter för lättare jämförelser, samt att underlag ska 
vara bättre anpassat för internationella förfrågningar.  

Det är framförallt informationshanteringen som förväntas underlättas med hjälp av 3D- 
projektering. Beredningen av förfrågningsunderlag tros bli lättare om rätt information finns till-
gänglig i ett tidigt skede i processen.  

En annan möjlighet till effektivisering som nämns är genom uppdatering av Inköpsportalen. 
Detta är något som redan är på gång inom NCC och en ny version av Inköpsportalen börjar gälla  
i februari 2009. Den nya versionen ska underlätta inköpsarbetet bland annat genom att leveran-
törerna själva kan ta del av de handlingar de behöver för att göra offerter. Då slipper inköparna 
plocka fram alla handlingar själva till varje tillfrågad leverantör/entreprenör vilket sparar mycket 
administrativt arbete.  

Andra möjligheter till effektivisering är genom bättre uppdelning av offerterna. Kan man få 
leverantörerna att dela upp offerterna noggrannare, till exempel mellan material och arbete är det 
lättare att göra jämförelser. En 3D- modell kan säga mycket om hur arbetet går att utföra och en 
inköpare ser 3D- modeller som en hjälp för bland annat entreprenörer att i förväg kunna se 
arbetsförhållandena i projektet och att det då blir lättare att sätta pris på arbetskostnaden. 
Inköparna är annars vana vid att det offereras en klumpsumma där man inte har en aning om vad 
som är vad mellan till exempel arbete och material. 
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Att underlaget är anpassat för internationella förfrågningar efterfrågas framförallt av de inter-
nationella inköparna. De ser helst att underlaget ska vara skrivet på engelska och innehålla 
relevant och nödvändig information, överflödig information bör undvikas för att minska risken 
för missuppfattningar.  

5.2.2  Informationshantering i inköpsprocessen 

Tillgängligt underlag för Inköp? 

Det tillgängliga underlaget för Inköp varierar i hög grad beroende på projektutformning och när i 
byggprocessen Inköp blir inkopplade. Vid totalentreprenad∗ till exempel kan det från början vara 
dåligt med underlag men som efterhand ökar i takt med projekteringens framskridande. I all-
mänhet har Inköp tillgång till de handlingar som är kopplat till projektet, till exempel underlaget 
från kalkylavdelningen, upprättad inköpsplan, ritningar, beskrivningar, allmänna föreskrifter etc.  

Objektrelaterad information som önskas i samband med ett inköp av en vara? 

Projektinköparna har beskrivit vilken typ av objektrelaterad information som önskas i samband 
med inköp av en vara. Resultatet visar att det är många aspekter att ta hänsyn till. Följande är 
exempel på information som kan behövas för inköp av en vara: 

• Allmänna projektdata 
o Översiktlig information om objektet 
o Projektets läge, kontaktpersoner, byggherre m.m.  

• Avtalsbekräftelse 
o Typ av avtal som avses (t.ex. AF Köp 98∗) 
o Eventuella administrativa föreskrifter 
o Eventuella standardavtal (t.ex. ABM 07∗) 
o Miljöregler etc.  
o Gällande handlingar (ritningar, beskrivningar, tabeller etc.) 

• Omfattning 
o Beskrivning av den önskvärda varan  
o Produktens prestanda, kapacitet etc. 
o Tekniska specifikationer (för t.ex. stål: kvalitet, rostskyddsklass, ytbehandling 

toleranskrav, svetskrav m.m.) 
o Volymspecificering (detaljerad material/mängd- förteckning) 
o Utförandeförtydligande 
o Märkning av varan 
o Montagehänvisningar 

• Organisation 
o Projektorganisation, arbetsledning, referenser etc.  

• Miljöplan 

                                                 
∗ Totalentreprenad- entreprenadform där en enda entreprenör står i direkt avtalsförhållande till beställaren 
och utför såväl produktionen som huvuddelen av projekteringen 
∗ AF Köp 98- Administrativa föreskrifter för köp av varor inom byggsektorn 
∗ ABM 07- Allmänna bestämmelser för köp av varor till yrkesmässig byggverksamhet  
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• Egenskapskriterier för varan 
o T.ex. att varan ej får innehålla miljöfarliga ämnen o.s.v. 

• Kvalitetsäkring 
• Tider 

o Varans utförande och när i tiden 
o Eventuella delleveranser 

• Garantitider 
o Skötsel, underhåll och jour under garantitiden inkl. service och underhåll 

• Ansvar 
o Avhjälpande av fel 
o Vite 
o Försäkring 

• Ersättning- betalning 
• Allmänna hjälpmedel och arbeten 

o Transportsätt 
o Lossning, omhändertagande av gods, täckning samt transporter till och inom 

arbetsplatsen  
o Ställningar 
o Belastningar 
o Bodar, utrymning, arbetsskydd, återställande, slutrengöring etc. 

• Övrigt 
o Brandklassning 
o m.m. 

Vilket underlag efterfrågas? 

De internationella inköparna efterfrågar handlingar som går att skicka utomlands utan att behöva 
omarbetas och kompletteras alltför mycket. En internationell inköpare uppmärksammar 
skillnaden på förfrågningsunderlag vid nationella och internationella inköp. Inköparen säger; ”Vid 
förfrågningar inom Sverige är vi bortskämda med att leverantörerna själva tar reda på vad som 
behövs ur handlingarna, för de vet vad som efterfrågas. Är det något i underlaget som fattas upp-
märksammas det oftast. Vid internationella förfrågningar måste vi ha mer kontroll över att nöd-
vändiga handlingar överlämnas.” Den internationella leverantören måste alltså ha alla uppgifter 
för att de ska förstå vad som efterfrågas. Det får heller inte vara för mycket information, 
nödvändig men ej överflödig information. Inköparna ser det som en fördel att köpa på bygg-
handlingar men det är inte alltid möjligt då inköpsarbetet ofta pågår parallellt med projekterings-
arbetet.  

Forum som används för informations- hanteringen? 

Den information som efterfrågas i samband med ett inköp kan enligt inköparna finnas på 
materialspecifikationer, ritningar, beskrivningar, övriga handlingar eller materialbibliotek. Det är 
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viktigt att dokumentationen är uppdaterad och aktuell. Idag sker informationshanteringen i 
projekten främst via mejl- korrespondens, PDS∗ och olika projektplatser på Internet. 

5.2.3  Verkliga projekt i 3D 

Användning av en 3D- modell? 

Alla tillfrågade inköpare har på något sätt använt sig av 3D- modeller i projekt, antingen som en 
delmodell eller som en hel samgranskningsmodell, dock inte som en BIM- modell.  

3D- modellen som hjälp i inköpsarbetet? 

Projektinköparna ser många fördelar med 3D- projektering och att de har haft hjälp av en 3D- 
modell i inköpsprocessen. Framförallt verkar det som att de ser modellen som ett hjälpmedel 
som underlättar kommunikationen med projektörerna. Genomgående i de projekt där en 3D- 
modell funnits har den använts som visualiseringsverktyg mellan aktörerna. Då inköp handlar 
mycket om problemlösning krävs ett samarbete med de inblandade aktörerna, att man förstår 
varandra och vet vad som efterfrågas. Visualiseringsmässigt ses en 3D- modell därför som ett 
fantastiskt hjälpmedel vilket kan lösa många problem men även för leverantörer/entreprenörer 
som får en tydligare uppfattning om vad som efterfrågas.  

En del modeller har bland annat använts som förfrågningsunderlag vid internationella inköp med 
tillhörande mängd-/ kaplistor och specifikationer. I de fall där NCC ska upprätta tillverknings-
ritningar har modellen använts som underlag för detta. Viss mängdtagning har även skett utifrån 
modellerna.  

Problem? 

Inköparna svarar att det uppstår problem kring alla projekt, stora som små. Men vad som kan ur-
skiljas är att informationshanteringen i samband med internationella inköp har varit lite 
problematiska. Återkommer till det i nedanstående avsnitt. Ingen av inköparna har behövt 
avancerade CAD- verktyg för att beskriva ett objekt eller detalj ytterligare. I ett fall upprättades en 
3D- modell av hisstrapphus för att visualisera hur trapporna skulle utföras. Kompletteringar har 
ibland varit nödvändiga men det har i de flesta fall framställts med 2D- underlag.  

5.2.4  Internationella inköp 

Vilken informationsmängd fordras? 

                                                 
∗ PDS- (Project Document System) NCCs interna system för dokumenthantering 



  5 Resultat 

41 

Vissa internationella leverantörer kräver information i form av mängd-/ kaplistor och 
specifikationer på objekt. Informationen skall helst inte vara överflödig, det som fordras är rätt 
och nödvändig information så leverantören förstår vad som efterfrågas. En projektinköpare 
svarar att ”För mycket information rör till och orsakar missuppfattningar.” Av resultatet att döma 
anser projektinköparna att det är viktigt med förberedelserna vid internationella inköp. Det gäller 
att vara noggrann och kunna specificera förfrågningarna på rätt sätt.  

Enligt Per- Eric Svensson, konceptledare inom Kompetenscenter- stommar NCC, som stöttar projekt vid 
internationella inköp av stommar, är processen mer komplicerad vid internationella inköp. ”Det 
kräver mer specificerat underlag och mer tid för att förbereda handlingar”, säger han. 

Problem? 

Tidsfrågan är uppmärksammad bland intervjupersonerna där en internationell inköpare menar att 
tiden kan bli en avgörande faktor om ett köp går att genomföra internationellt eller ej.  

Ett av de större problemen i samband med internationella inköp som tas upp av intervju-
respondenterna är kommunikationen. Det kan bero på att underlaget inte är tillräckligt 
specificerat och därmed inte dugligt för att skickas som en internationell förfrågan. Miss-
uppfattningar mellan parterna i olika frågor ställer till besvär. Det som inköparna nämner som 
problem i samband med internationella inköp är när det inte finns tillfredsställande handlingar, 
missuppfattningar med olika standarder mellan länder, kommunikationsproblem med språket, 
kulturkrockar, beställning av godstransport och andra problem med regler angående exempelvis 
arbetsskydd i olika länder.  

Risker? 

På frågan ifall de ser några risker i samband med internationella inköp menar de att risker finns 
men går att undvika genom god förberedelse av underlag och tydlighet i kommunikationen 
sinsemellan. Det gäller att vara medveten om riskerna men även kunna se möjligheter. 

5.2.5  3D- och BIM- projektering i framtiden 

Nyttan med 3D - projektering i inköpsprocessen? 

Nyttan med 3D- projektering i inköpsprocessen beskrivs av intervjupersonerna som möjligheten 
med kollisionskontroller, mängdning av material, listor på objekt som kan tas fram ur modellen, 
visualisering av projektet i 3D som underlättar kommunikationen mellan olika aktörer m.m. 
Modellen kan även användas som bas för tillverkningsritningar. Vidare beskrivs fördelen med 
3D- projektering att osäkerhetsfaktorer kan lösas i ett tidigare stadium, uppenbara problem blir 
tydligare i en modell. Speciellt ses en fördel på installationssidan där det blir lättare att upptäcka 
kollisioner av rör och kanaler.  
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”Material- bibliotek” kopplade till en 3D- modell? 

De tillfrågade intervjupersonerna har för liten erfarenhet av digitala ”objekt- bibliotek” och hur 
de skulle kunna användas i en 3D/BIM- modell för att kunna ge ett uttryckligt svar på frågan. De 
spekulerar dock i frågan och vissa tycker att det verkar bra men att biblioteket i så fall måste vara 
väldigt komplett för att omfatta alla de objekt som kan tänkas ingå i ett byggnadsverk. För att 
hämta inköpsunderlag endast från 3D- modellen måste detaljeringsgraden i så fall vara mycket 
hög och all väsentlig information om objekten måste finnas där. Vissa av inköparna ser det till 
och med som ett krav att använda ”objekt- bibliotek” i de fall man endast utgår från modellen 
som inköpsunderlag. Här skiljer sig åsikterna åt en del och en av inköparna poängterar att 
informationen kanske inte behöver vara så pass detaljerad som ner på leverantörsnivå, det räcker 
med materialspecifikationer, aktuella krav och att det går att mängda korrekt utifrån modellen. 
Generellt verkar det dock som att intervjupersonerna ser ett ”material- bibliotek” som en bra 
informationskälla, men de har ingen kunskap om hur det praktiskt går att använda ihop med en 
3D/BIM- modell.  

3D/BIM i framtiden? 

Respondenterna är eniga om att 3D- och BIM- projektering är framtiden och de är positiva till 
utvecklingen Dock är de medvetna om att det krävs tid att anpassa sig till nya arbetssätt och 
frågan när det går att börja användas fullt ut återstår.  

De tror dock på lite olika utvecklingar, en av projektinköparna ser en 3D/BIM- modell mer som 
ett kompletterande hjälpmedel till Inköp än som en ren gällande bygghandling i framtiden. En 
annan svarar att det inte är säkert att alla aktörer kommer ha samma nytta av 3D- modellen i ett 
projekt men ur informationshanteringssynpunkt bör den vara till nytta för alla inblandade. En 
tredje svarar att det inte är effektivt att skapa en 3D- modell bara för att man ska, det krävs ett 
samarbete mellan utövarna för att arbetssättet ska bli så effektivt som möjligt.  

5.3  COOP Extra 

Några av de intervjuade projektinköparna har varit delaktiga i inköpen kring projektet COOP Extra i 
Linköping.  Resultatet presenteras enligt nedan i form av kortfrågor. 

Hur har inköpen gått till i detta fall? 

Den ordinarie projektinköparen har arbetat på sedvanligt vis med inköpen till detta projekt, 
förutom de internationella inköpen som gjordes i samarbete med internationella inköpare. I detta 
projekt arbetade inköps- och kalkylavdelningen nära varandra i projekteringsfasen och var 
därmed väl insatta i varandras arbete. Det underlättade arbetet då det var dags för upphandling då 
projektinköparen redan var förtrogen med de aktuella handlingarna till projektet. 



  5 Resultat 

43 

Fanns tillräckligt underlag för förfrågan? 

En del förfrågningar skickades ut på systemhandlingar∗ på grund av att färdiga handlingar ännu 
inte fanns att tillgå. Detta resulterade i att en del kompletteringar blev nödvändiga innan man 
kom till upphandling. Längre fram i byggprocessen har inköpsunderlaget mestadels grundat sig 
på bygghandlingar∗. Underlaget för det internationella inköpet av stålstommen utgjordes av 3D- 
modellen med tillhörande mängd- och specifikationslistor vilket var tillräckligt som förfrågnings-
underlag.  

Har några problem stötts på i inköpsprocessen?  

I samband med ett internationellt inköp uppstod problem gällande takplåten. Takplåten köptes 
som en totalunderentreprenad vilket betyder att den internationella leverantören ska stå för 
dimensionering och tillverkningsritningar. Extra plåtar behövde kompletteras på grund av att den 
utländska leverantören hade dimensionerat takplåten efter deras byggnormer och inte efter 
svenska bestämmelser. Enligt den svenska konstruktören krävdes extra plåtar för skivverkan och 
snöfickor.  

Har 3D-modellen varit till någon hjälp för Inköp i detta projekt? 

3D- modellen användes som förfrågningsunderlag vid det internationella inköpet av stålstommen 
från Lettland. Ur konstruktörens 3D- delmodell av stommen kunde mängdlistor och 
specifikationer tas fram vilket var en förutsättning för att genomföra inköpet. Även 
tillverkningsritningar framställdes utifrån delmodellen. Det är framförallt i kontakten mellan 
konstruktören och leverantören som modellen kommit till mest nytta i detta projekt.  

De inblandade projektinköparna har vetat om att en samgranskningsmodell varit tillgänglig. En 
del har använt den som ett visualiseringsredskap men har inte aktivt jobbat med den i sin roll 
som inköpare. En internationell inköpare som varit delaktig i projektet säger att ”Modellen gjorde 
det lättare att kommunicera trots att man lever i olika världar och talar olika språk”.  

En annan internationell inköpare menar att tack vare modellen gick det lättare att få in rätt priser 
på offerterna och det blev lättare att jämföra mellan svenska och utländska leverantörer. Samme 
inköpare pekar på nyttan av kollisionskontroller i en samgranskningsmodell, även om det inte 
påverkade projekteringen i detta projekt. Dock menar han att upptäckta fel och kollisioner kan 
leda till ändrade förutsättningar som indirekt påverkar Inköp.  

                                                 
∗ Systemhandling- handlingar som tillsammans utgör redovisning av projektet med avseende på form, 
konstruktion och installationer (SS 03 22 01, 1992-10-14) 
∗ Bygghandling- handlingar som tillsammans utgör en fullständig redovisning av hur ett projekt skall 
genomföras (SS 03 22 01, 1992-10-14) 
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Figur 19  COOP Extra Linköping 

5.4  Sammanfattning intervjuresultat 

Nu har resultatet från intervjuerna presenterats efter de fokusområden som intervjuerna har 
kretsat kring. För att få en övergripande bild över de viktigaste uppgifterna som kom fram ges 
nedan en sammanfattning av intervjuresultaten från inköpsledningen och projektinköparna. 

Tidsperspektiv på inköpsprocessen 

• Tiden spelar stor roll i inköpsprocessen 
• Inköp vill vara med i ett tidigt skede i processen 
• Olika åsikter om vilken del som tar längst tid i inköpsprocessen t.ex. förberedelse till 

anbudsförfrågan och anbudsutvärdering 
• Effektivisering av inköpsprocessen genom uppdatering av Inköpsportalen, 3D- projektering, 

mer resurser till Inköp pga. Inköps ökade betydelse, offert- specificering bl.a. genom 
uppdelning av arbete och material 

Informationshantering i inköpsprocessen 

• Stor variation på befintligt underlag 
• Hög detaljeringsgrad på ingående objekt i modellen  
• Det finns mycket objektrelaterad information som kan kopplas ihop i samband med inköp av 

en vara  

Internationella inköp 

• Kommunikationsproblem på grund av bl.a. språkförbistringar och olika byggnormer mellan 
länder vilket leder till missuppfattningar 

• Mer specificerat underlag vid internationella förfrågningar krävs för att leverantörerna ska 
veta vad som efterfrågas 
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• Underlag anpassat till internationella förfrågningar, exempelvis att förfrågan är skriven på 
engelska och endast innehåller relevant information 

3D- projektering 

• Intervjurespondenterna ser stor nytta med 3D- projektering 
o Beredning av förfrågningsunderlag 
o Underlättar informationshanteringen 
o Underlättar kommunikationen med 3D- visualisering 
o 3D- samordning med kollisionskontroller 
o Tillverkningsritningar ur modellen  
o Möjliggör (exaktare) mängdberäkningar  

BIM i inköpsprocessen 

• Positiva till 3D- och BIM- utvecklingen 
• Utmärkt arbetssätt när det är implementerat  
• Tror att det behövs gemensamma standarder  
• Tror att 3D/BIM- projektering kan sänka inköpskostnaderna  
• Kräver förändrat arbetssätt 
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6. Analys 

I detta kapitel analyseras resultaten från intervjusvaren. Analysen är uppdelad efter de huvudområden som 
intervjuerna fokuserar på. Svaren jämförs mellan inköpsledningen och projektinköparna för att se hur de olika 
respondentgrupperna ser på problemen. Analysen grundar sig på resultatet och kopplar ihop detta med teorin.  

6.1  Tidsperspektiv på inköpsprocessen 

Ett resultat av denna utredning har visat att tiden spelar stor roll i inköpsprocessen. En orsak är 
att Inköp känner tidspress när de kommer in i processen för sent. Brist på tid för att hinna 
undersöka möjliga alternativ och brist på tid för att förbereda inköpsunderlag är några av 
orsakerna. Därför är den allmänna uppfattningen från både inköpsledningen och projekt-
inköparna att Inköp ska komma med i projekten så tidigt som möjligt för att kunna påverka till 
bra inköp. Inköps inflytande i projekten beror till viss del på vilken entreprenadform som 
används och projektets omfattning. Vissa inköp kräver också mer tid än andra, bland annat 
beroende på dess storlek och komplexitet. Det borde vara positivt att sträva efter en projektform 
som möjliggör eget inflytande, till exempel partnering, för att kunna påverka i den tidiga delen av 
projekteringen. För långt fram i projekteringen kan det vara svårt för Inköps del att fatta bra 
beslut då tiden blir ett hinder. En person ur inköpsledningen säger att inköparna inte kan göra ett 
kvalificerat jobb med all formalia för långt fram i processen, viktiga delar som kan ha stor 
betydelse för projektet i framtiden hinner inte utredas ordentligt.  

Då intervjupersonerna från inköpsledningen inte jobbar med projektinköp till vardags är det svårt 
att dra några konkreta slutsatser om vilken del i inköpsprocessen de tycker tar längst tid. Svaren 
från projektinköparna är därför mer relevanta i denna fråga. Respondenterna hade olika 
uppfattningar om vad som tar längst tid i inköpsprocessen och det tror författaren kan bero på 
olika erfarenhet samt att inköparna arbetar på olika sätt, till exempel beroende på om de är 
nationella eller internationella inköpare.  

Respondenterna i båda intervjugrupperna har förslag på olika möjligheter till effektivisering av 
inköpsprocessen. Troligen kan de olika uppfattningarna angående effektivisering skilja sig åt 
beroende på den egna arbetsrollen och vad man ser som bäst effektivisering för de egna arbets-
uppgifterna. Även här kan det variera mellan nationella och internationella projektinköpare då 
arbetssättet skiljer sig åt.  

Utveckling av 3D- projektering nämns av båda respondentgrupperna som ett exempel på effekt-
ivisering av inköpsprocessen. Det är främst informationshanteringen som förväntas underlättas 
med hjälp av 3D- projektering. Intervjupersonerna önskar att rätt information ska finnas till-
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gänglig i ett tidigt skede i processen. Detta förutsätter att rätt indata förs in i modellen. Hur dessa 
indata önskas vara utformade i modellen diskuteras längre fram i detta avsnitt under 3D- och 
BIM- projektering.  

Att utveckla redan befintliga inköpsverktyg inom företag, som NCCs nya version av inköps-
verktyget Inköpsportalen, är ett sätt att effektivisera inköpsprocessen. Då finns redan ett inarbetat 
arbetssätt och övergången mot en uppdaterad version bör inte innebära alltför stora störningar av 
processen i övrigt.  Befintliga system kan dock vara begränsande i sin utförandeförmåga. Ibland 
kan mer radikala åtgärder behövas som för med sig förändringar i många led. Författaren tror 
dock att det är ett smart sätt att koppla redan befintliga välbekanta verktyg med nya funktioner. 
Anders Håkansson är en av dem som driver utvecklingsarbetet av Inköpsportalen inom NCC 
och han säger att ”Användarna ser stora fördelar med att dessa verktyg medför minskad 
administration och gör det lättare att konkurrensutsätta våra upphandlingar och därmed bidrar till 
att sänka våra inköpskostnader" (NCCs intranät). Fallet med Inköpsportalen inom NCC där 
samverkan mellan kalkyl- och inköpsavdelningen möjliggörs är ett steg i riktning mot ett 
gemensamt arbetssätt. Med ett gemensamt arbetssätt fås en större förståelse för varandras arbete. 

6.2  Informationshantering i inköpsprocessen 

Generellt upplever intervjupersonerna stor variation på det befintliga underlaget. Tillgången på 
handlingar beror till stor del på vilken entreprenadform som används och kan därmed variera i 
hög grad. Detta gör inköpsarbetet olika svårt i olika situationer. Det betyder att antingen måste 
bättre underlag fram i ett tidigare skede eller så kommer inköpet grunda sig på de förutsättningar 
som finns. Det kan resultera i att Inköp kan blir ”tvingade” att köpa på ofullständiga handlingar 
som kräver mycket kompletteringar i efterhand. 

Projektinköparna fick beskriva vilken typ av objektrelaterad information som behövs i samband 
med inköp av en vara. Resultatet visar att det är många aspekter att ta hänsyn till. Förutom 
beskrivning av varan, produktens prestanda, kapacitet, tekniska specifikationer, volym-
specificering, utförandeförtydligade, märkning, montagehänvisningar med mera tillkommer all 
juridisk formalia kring avtalsförbindelsen. All denna information är nödvändig för att kunna 
skriva avtal om en vara. För att hantera denna information bör den finnas tillgänglig för Inköp på 
ett bra sätt.   

En av intervjupersonerna beskriver ett framtida scenario av informationshanteringen enligt 
följande: ”Att man modellerar projektet i 3D och all information finns med från början, redan i 
anbudsskedet. Därifrån ska det gå lätt och smidigt att ta fram de underlag som är relevanta för 
respektive objekt och detaljerad information ska finnas tillgänglig”.    
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Möjligheten att bygga upp databaser med information om ett byggnadsverk och dess anknytning 
till varje enskilt objekt som samtliga aktörer har tillgång till samtidigt bör vara en otrolig tillgång 
för projektet och minska administrationen av ritningar och dokument. Dagens informations-
hantering i byggprocessen består främst av ritningar tillsammans med olika dokument tillhörande 
projektet. I många fall blir det en stor mängd ritningar och information att hålla reda på. Varje 
projektör skapar sin bunt ritningar och beskrivningar med eventuella revideringar och det kan bli 
svårt att få en överblick över all information.  

Istället för att använda ritningen som informationsbärare, lagras informationen från en BIM i en 
databas. En enskild uppgift finns endast på ett ställe i modellen, vilket ökar precisionen och 
minskar felkällorna. Dessutom är det lättare att hitta informationen då den är organiserad på ett 
systematiskt sätt. Möjligheten för Inköp att kunna ta fram den information som behövs för 
inköpsunderlag bör vara en stor fördel samt att man vet att den information som finns samlad i 
modellen är den aktuella med senast revidering. I och med att ingen av de tillfrågade intervju-
personerna har erfarenhet av BIM kan det vara svårt att se möjligheterna med detta arbetssätt 
varför ingen såg lösningen och fördelen med att informationen kan vara samlad i en BIM.   

Författaren tror dock inte att all information relaterad till inköp av en vara behöver vara 
specificerad i en BIM. Det skulle nog räcka med data relaterad till byggnadens beståndsdelar och 
data som beskriver själva utförandet av objekten. Sedan skulle inköparen själv kunna lägga till 
resterande fakta som krävs vid avtalsskrivandet, såsom juridisk formalia. Eventuellt skulle import 
av data utifrån BIM- modellen kunna länkas till interna inköpsverktyg. Ett framtida scenario 
skulle vara att man endast skickar modellfilen som anbudsförfrågan till leverantören och i så fall 
skulle däremot all information som innefattar inköpet av varan, inklusive de juridiska delarna, 
behöva finnas specificerat i modellen.  

6.3  3D- och BIM- projektering 

Både inköpsledningen och projektinköparna ser stor nytta med en 3D- modell i inköpsarbetet 
vilket visas i resultatet. Bland annat förväntas beredningen av förfrågningsunderlag underlättas 
ifall informationen finns tillgänglig i modellen från början. Detta skulle i så fall möjliggöra att rätt 
pris kan räknas fram i ett tidigt skede vilket bör underlätta inköpsarbetet. Men för att rätt data ska 
finnas i modellen måste man veta vilken detaljeringsgrad som krävs. Detta ställer således krav på 
projektörerna som måste ha tillräcklig information för att kunna föra in rätt data i modellen. Vem 
ska stå för den informationen och var ska den komma ifrån?  

Att använda leverantörers framtagna CAD/BIM- objekt som informationskälla kan vara en 
lösning. Men troligtvis behövs utökade materialbibliotek som innefattar alla typer av objekt som 
kan tänkas ingå i ett byggnadsverk. Objekt- databaser av denna typ skulle förvisso ge mycket 
information om varje objekt men projekteringsarbetet att upprätta en modell med väldigt hög 
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detaljeringsgrad skulle bli tämligen omfattande och risk finns att 3D- modellen blir onödigt stor. 
Behöver detaljeringsgraden egentligen vara så hög?  

Intervjupersonerna har svarat att de efterfrågar hög detaljeringsgrad på objekten men däremot 
kanske de inte vill ha leverantörernas framtagna objekt. Att plocka in fakta ända ner på leveran-
törsnivå i modellen kan innebära att man låser sig till en leverantör/ entreprenör i ett för tidigt 
skede. Däremot kan det finnas produkter som företag har avtal med och därmed måste inhandlas 
av en viss leverantör. Dessa kan med fördel vara specificerade i modellen. 

Det kanske behövs ett ”material- bibliotek” med generiskt framtagna objekt som kan användas i 
en BIM, som innehåller tillräcklig information men där friheten ändå finns att kunna välja mellan 
olika leverantörer.  

Enligt Rogier Jongeling är det fel att lägga energi på att skapa en stor och komplex modell med 
krånglig geometri. Istället bör fokus ligga på arbetssättet, hur man använder en BIM genom bygg-
processen. Vidare menar Jongeling att modellen inte behöver vara ”klar” från början för att 
kunna tillämpas i byggprocessen. I och med att allt inte är definierat i det tidiga projekterings-
skedet kan inte heller modellen bestå av rätt information från början. Detta måste alla inblandade 
vara medvetna om. ”Att leverera en nästintill klar modell i det tidiga skedet är nästan en omöjlig 
uppgift då det inte passar för de processer som används inom NCC”, säger han.  

Det känns som att inköpsprocessen och projekteringsprocessen inte är synkroniserade med 
varandra, då inköparna efterfrågar detaljerat underlag men där det kanske inte går att få i det 
tidiga projekteringsskedet.   

Däremot skulle mycket kunna underlättas vid upprättandet av en BIM- modell. Då många för-
ändringar sker under projekteringens gång kan det vara svårt och besvärligt att mängda om och 
ändra information på nytt. Med hjälp av BIM- modellen går det lätt att byta ut de aktuella 
kalkylposterna och jämföra förändringarna. Det är med andra ord lättare att hitta och söka i 
underlaget och man får en större förståelse för hur kalkylatorerna har tänkt.  

Båda respondentgrupperna är eniga om att 3D- och BIM- projektering är framtiden och de är 
positivt inställda till utvecklingen. Emellertid tror de att det behövs gemensamma standarder för 
att systemet ska kunna hantera information från alla aktörer. Detta är egentligen inte nödvändigt 
enligt Jongeling som menar att även om det är en fördel att kunna flytta modeller i gemensamma 
standarder så är det inte den avgörande förutsättningen för att använda BIM i byggprocessen. 
BIM kan mycket väl fungera och användas i processer utan branschstandarder. Det viktiga med 
införandet av BIM i byggprocessen är att tekniken och arbetssättet blir så pass väl inarbetat och 
används på rätt sätt så att man uppnår den tredje fasen enligt CIFEs skala. Då blir BIM lika 
naturligt att använda som dagens arbetssätt med ritningar och beskrivningar menar han.  
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Övergången till BIM- projektering är en utveckling som kräver sin tid och hittills är inte BIM ett 
implementerat arbetssätt. För att skapa en fungerande BIM måste de inblandade aktörerna jobba 
mot samma mål och vara medvetna om processen, det kräver ett förändrat arbetssätt. Det är 
ingen idé att skapa en modell bara för att man ska. Den måste vara användbar för aktörerna i 
projektet. Men när man väl märker skillnad av vad ett nytt arbetssätt kan innebära så är nog 
användandet av BIM inte långt borta.  

Inköpsledningen är ense om att en 3D/BIM- modell kan sänka inköpskostnaderna även om 
projekteringsinsatsen kan bli större till en början. Bland annat beroende på att en modell möjlig-
gör en väl planering av projektet, och god planering ger av erfarenhet en lönsam affär. Man har 
hittills inte någon övergripande kalkyl över vad 3D- modellering inneburit ekonomiskt men 
Jongeling berättar att man direkt ser vinsten i produktivitet genom att det uppstår färre fel och 
man slipper överraskningsmoment sent i processen. Antalet fel har minskat med 50- 80 %, sam-
ordningsprocessen har blivit radikalt bättre, jobbet går fortare och blir exaktare (NCC nytt nr 6, 
okt -08).  

6.4  Internationella inköp 

Att utöka antalet internationella inköp inom NCC är ett försök att minska produktions-
kostnaderna. Detta betyder att fler inköpare kommer att bli påverkade av att köpa internationellt 
och även att antalet produkter som finns att tillgå på den internationella marknaden kommer att 
öka allteftersom nya marknader upptäcks och nya kontakter knyts.  

Av resultatet att döma anser projektinköparna att det är viktigt med förberedelserna vid inter-
nationella inköp. Det gäller att vara extra noggrann genom hela processen och kunna specificera 
förfrågningarna på rätt sätt. Vissa leverantörer kräver information i form av mängdlistor och 
specifikationer på objekt. Detta är något som bör underlättas med hjälp av 3D- och BIM- 
projektering förutsatt att modellen innehåller den detaljeringsgrad som erfordras. 

Tidsfrågan är även uppmärksammad bland projektinköparna där en internationell inköpare menar 
att tiden kan bli en avgörande faktor om ett köp går att genomföra internationellt eller ej. 
Följaktligen borde det vara en fördel om det kunde finnas specificerat underlag i ett tidigt skede 
som är tillgängligt för inköparna i projektet och som går att använda som förfrågningsunderlag.  

Ett av de större problemen i samband med internationella inköp som tas upp av intervju-
respondenterna är kommunikationsrelaterade problem. Missuppfattningar mellan parterna i olika 
frågor kan ställa till besvär. Det är därför viktigt att vara extra tydlig genom hela processen vid 
internationella inköp. Användningen av en 3D- modell i inköpsprocessen, bland annat som 
visualiseringsverktyg för att få en förståelse för projektet, bör underlätta kommunikationen 
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mellan parterna och författaren ser att utvecklingen av 3D- och BIM- projektering bör föra med 
sig fördelar för inköpsutvecklingen på den internationella fronten. 

6.5  Analys COOP Extra 

I detta kapitel diskuteras de resultat som kommit fram i samband med referensprojektet COOP Extra. 
Avslutningsvis ges förslag på hur man skulle kunna utveckla 3D- modellen för att effektivisera inköpsarbetet.  

3D- samgranskningsmodellen har varit till hjälp genom att den har varit ett visualiseringsverktyg 
som hjälpt kommunikationen mellan aktörerna i projektet. 

De inköpsproblem som uppstått i samband med projektet är främst i samband med de inter-
nationella inköpen. Kommunikationsproblem gällande byggnormer i olika länder gjorde att en 
dimensioneringsmiss uppstod vid inköpet av takplåten. Detta visar att det är väldigt viktigt att 
vara tydlig i ansvarsfrågan om vilka juridiska regler som ska gälla vid internationella inköp. 
Kanske behöver informationen i och omkring projekten presenteras på ett tydligare sätt vid inter-
nationella inköp. En BIM skulle kanske ha eliminerat risken för missuppfattningar ifall den 
juridiska informationen fanns presenterad i modellen. Detta betyder att modellen vid inter-
nationella inköp kanske behöver vara mer detaljerad än vid inköp på den egna marknaden.  

Då denna byggnad inte är särskilt avancerad i sin utformning har kollisionskontrollerna inte 
spelat så stor roll i detta projekt. Det visade sig att de kollisioner som uppstod gick att lösa på 
plats utan problem. Men vid en mer komplex byggnad skulle kollisionskontrollerna troligtvis ha 
spelat en viktigare roll.  

Effektivisering och framtid 

För Inköps del har samgranskningsmodellen till COOP Extra inte fungerat som underlag i 
inköpsprocessen. Det var endast konstruktörens CAD- delmodell som användes för det inter-
nationella inköpet av stommen, med hjälp av tillhörande materialspecifikationer. Samgransknings-
modellen har mestadels varit ett hjälpverktyg för att visualisera projektet och underlätta 
kommunikationen mellan aktörerna. För att den ska vara ett bättre hjälpmedel för Inköp i 
inköpsprocessen behöver modellen övergå till en mer utvecklad BIM. Det innebär att projekt-
eringen måste övergå till ett objektorienterat arbetssätt.  

För att vidareutveckla samgranskningsmodellen skulle uppbyggnaden av objekten behöva speci-
ficeras. Ser man på samgranskningsmodellen av COOP Extra hänvisar varje objekt endast till den 
ursprungsfil och lagerindelning som objektet skapades i. Det vill säga den säger ingenting om 
objektets utmärkande egenskaper. Till exempel skulle attribut som kvalitet, klass- angivelser, yt-
behandling, kulör etc. kunna bifogas till varje objekt. Då skulle Inköp ha ett mer specificerat 
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underlag att utgå ifrån. Med en mer utvecklad modell hade fler mängdberäkningar och speci-
fikationer kunnat tas fram ur modellen vilka kunde användas som underlag för förfrågan.  

Hur kan då informationen i modellen vara uppbyggd på ett objektorienterat sätt? Som exempel 
beskrivs hur informationen av en golvlist kan vara specificerad i en BIM.  

Att skapa geometrin av en golvlist i ett rum är ganska komplicerat om detta ska göras till varje 
objekt. Detta är inte nödvändigt och golvlisten behöver således inte vara visualiserad som en 
detalj i rummet. Istället är golvlisten kopplad till modellen genom att vara ett rumsobjekt med 
tillhörande beskrivning. Det rum som innehåller golvlist specificeras som exempelvis objekt 
kontor i modellen. Till kontor detaljredovisas sedan de attribut som ingår i kontor, såsom golv, vägg, 
golvlister m.m. Alla dessa attribut är därmed länkade till objektet kontor. När kalkylavdelningen 
sedan ska mängda golvlister är de kopplade till modellen och kalkylatorn kan snabbt hitta de 
ställen där golvlisten finns lokaliserad. Utifrån rummets geometri mängdar sedan kalkylatorn 
antalet löpmeter golvlist.  

           

Figur 20 Exempel på rum med golvlist COOP Extra (Källa: Samgranskningsmodell COOP Extra 
Linköping) 

En mer utvecklad BIM hade kanske även utökat möjligheten till fler internationella inköp. Är 
underlaget mer specificerat är det lättare att skicka internationella förfrågningar. Ur resultatet 
framkom även att regler i och omkring internationella inköp bör vara mer specificerade. 
Information om projektet i allmänhet och vad som gäller för regler i samband med internationella 
inköp är information som skulle kunna ingå i modellen i framtiden.   
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7. Slutsatser och diskussion 

I detta kapitel diskuteras de problem Inköp erfar i samband med inköpsprocessen och som framkommit av denna 
undersökning samt hur dessa kan underlättas med hjälp av 3D- och BIM- projektering. Författaren ger sina egna 
åsikter på problemen i fråga och på möjliga åtgärder. Avslutningsvis ges även förslag på fortsatt arbete inom 
området.  

7.1  Slutsatser  

Det är tydligt att Inköps roll i byggprocessen i hög grad är beroende av övriga projektörer och 
aktörer i projekten. Komplexiteten i inköpsprocessen beror i stor utsträckning på den informa-
tion som finns tillgänglig för Inköp. Det är denna information som skapar förutsättningarna för 
inköp av varor och tjänster till projekten. Av resultatet att döma i denna utredning kan underlaget 
variera i hög grad, mycket beroende på vilken utförandeform som används. Omfattningen av 
Inköps roll i projekten varierar därmed vilket avspeglar sig i inköpsprocessens olika steg.  

Tidsperspektiv  

Att Inköp vill komma med i projekten i ett tidigt skede bör uppmärksammas eftersom deras 
erfarenheter och känningar om marknadsläget är värdefull information som påverkar projektet 
som helhet. Därför är det bra om Inköp kan komma med i processen i en fas där de fortfarande 
har en chans att påverka inköpen. Att Inköp är med i ett tidigt skede i processen bör även intres-
sera kunden då det redan är nämnt att Inköp står för en stor del av projektens ekonomi och 
således bör inköparnas åsikter ha betydelse även i ett tidigt skede. För att Inköp ska ha en 
möjlighet att kunna påverka inköpen bör de därför kopplas in så tidigt som möjligt i projekt-
eringsfasen i de projekt där det är genomförbart. 

Vad krävs för att Inköp ska ha nytta av en BIM i tidigt skede? Inköp har svarat att mer 
information behöver finnas tillgängligt i modellen för att vara till nytta i inköpsarbetet. 
Utformningen och detaljeringsgarden av en 3D/BIM- modell beror förmodligen till viss del på 
vilken entreprenadform som används. Här måste syftet med modellen klargöras innan projekt-
eringen börjar. Inköp skulle kunna vara med redan i programskedet för att diskutera de 
informationskrav som behövs i modellen ur inköpssynpunkt och för att diskutera alternativa 
lösningar. Att välja mellan olika utförande- alternativ, exempelvis mellan platsgjuten- eller prefab-
betong, kan bli en avgörande fråga för Inköp med tanke på leveranstid. Att koppla in en inköpare 
i ett tidigt skede bör därmed vara positivt för projektet och för att modellen ska få den 
detaljeringsgrad som krävs för att kunna användas som förfrågningsunderlag i ett senare skede.  
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Effektivisering 

Effektivisering av inköpsprocessen med hjälp av BIM- projektering kan ske på ett flertal olika 
sätt. Ett av de steg som ansågs ta stor del av tiden i inköpsprocessen var upprättande av för-
frågningsunderlag. En BIM skulle underlätta informationshanteringen för Inköp då all informa-
tion finns samlad i modellen och alltid är aktuell vilket underlättar det administrativa arbetet. 
Tidsbesparingen vid användande av en BIM med objektsökning utifrån modellen borde vara en 
hjälp för att slippa leta bland 2D- ritningar med risk för att missa vissa objekt.   

Inköpsprocessen bör även kunna effektiviseras i planeringsfasen då ett anbudsprojekt övergår till 
ett produktionsprojekt. Den information som kalkylavdelningen använder sig av när de gör sina 
mängdberäkningar från en BIM är det underlag som sedan Inköp använder sig av för att planera 
sitt inköpsarbete och berör således bl.a. inköpsbudget, inköpsposter och tidplan.  Därför är det 
viktigt att informationen som kalkylatorerna använder sig av är rätt från början.  

Uppdatering av redan befintliga fungerande system är ett steg för att effektivisera inköps-
processen. Ansatserna som NCC gjort med att koppla ihop olika system som kalkylavdelningens 
underlag till Inköpsportalen är ett bra sätt att effektivisera processen samtidigt som olika 
discipliner får en större förståelse för varandras arbetssätt. I framtiden borde kopplingen med 
Inköpsportalen utvecklas ytterligare, kanske för att eventuellt kunna ta emot information ur en 
BIM. Då skulle man få en informationsöverföring av objekt direkt in i Inköpsportalen. 
Kopplingen mellan en BIM och kalkylverktyg finns redan, nästa steg borde vara att inköps-
relaterad data från modellen länkas in i BIM- processen på liknande sätt. 

Informationshantering i inköpsprocessen  

Inköpsarbete handlar mycket om problemlösning för att få ihop rätt varor och tjänster i rätt tid 
och i det utförande som är tänkt. Kontakten med de övriga aktörerna i projektet och potentiella 
leverantörer och entreprenörer är mycket viktiga för en inköpare. Inköps roll i projekten kan ses 
som ”spindeln i nätet” mellan olika aktörer. Därför behöver Inköp ha tillgång till rätt information 
när man kommunicerar med så många inblandade. Ju mer exakt den informationen är desto 
bättre blir inköpsunderlaget. Detta i sin tur ökar möjligheten att få tillbaka ”rätt” offerter på en 
gång istället för att behöva komplettera i efterhand.  

Ur modellerna kan exakta specifikationer på byggkomponenter tas fram ur modellen under för-
utsättning att modellen är tillräckligt detaljerad med fysiska objekt. Eftersom en BIM inte är låst 
till ett visst informationsinnehåll kan inköpsrelaterad information läggas till. Varje objekt i 
modellen kan exempelvis visa inköpsstatus och leveransdatum som visar om objektet är levererat, 
beställt eller på väg. BIM- modellen uppdateras därefter kontinuerligt. De byggkomponenter som 
ska köpas in specificeras med egenskaper och därefter kan en inköpsplan genereras där materialet 
sorteras efter datumordning. Med denna information kan en 4D- visualisering göras. 4D är en 
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förkortning av den fjärde dimensionen som innefattar tid. I ett byggprojekt används 4D för att 
grafiskt simulera olika förlopp i byggprocessen, till exempel för att åskådliggöra hur den tilltänkta 
tidplanen successivt bygger upp den slutliga byggnaden. En 4D- visualisering skulle exempelvis 
kunna visa i vilken följd de olika varorna kommer att levereras och när de kommer att kunna 
användas. Varje vara får ett unikt ID- nummer för att kunna spåras genom hela produktions-
kedjan.  

Detaljeringsgrad på objekt 

Inköp efterfrågar bättre och mer specificerat underlag till inköpsarbetet, framförallt vid inter-
nationella inköp. De modeller som de intervjuade inköparna haft tillgång till idag är inte till-
räckligt detaljerade för att kunna användas som inköpsunderlag för alla inköp rörande projekten. 
Dock har vissa projektörers delmodeller används som inköpsunderlag för enstaka objekt, som 
exempelvis vid stominköp som diskuterats tidigare i detta arbete. Men för att kunna utgå från 
modellen i alla inköp måste detaljeringsgraden förbättras. Eftersom den information som kalkyl-
avdelningen använder sig av när de gör sina mängdberäkningar från en BIM är det underlag som 
sedan Inköp använder i sitt inköpsarbete, är det viktigt att rätt information finns i modellen från 
början. Om kvalitén i mängdavtagningsprocessen blir högre med en 3D- modell resulterar även 
detta i exaktare inköpsunderlag. Detta förutsätter att kalkylatorerna förstår hur de ska använda 
modellen för att hämta data och göra mängdavtagningar, de måste vara medvetna om arbets-
sättet.  

Resultatet av denna utredning är inte så komplett att det går att svara på frågan hur projekterings-
kraven ska vara utformade för en BIM. Kravspecificeringen varierar förmodligen också från 
projekt till projekt beroende på omfattning och utförandeform. En BIM kan skapas för en 
mängd olika syften, därför är det viktigt att syftet med modellen är klarlagd innan projekteringen 
börjar. För vem skapas modellen och hur ska den användas? De aktörer som ska använda och 
nyttja modellen måste kunna hämta den information de efterfrågar. En del av de tillfrågade 
inköparna tror att produktbeskrivningar i form av digitala materialbibliotek är ett krav för att få 
den detaljeringsgrad som krävs. Detta förutsätter i så fall att det finns framarbetade ”digitala 
bibliotek” för detta syfte. Men behöver en modell verkligen visa allt in i minsta detalj? En risk kan 
vara att alltför komplexa modeller tar onödigt lång tid att upprätta och dessutom blir svår-
hanterliga på grund av sin storlek. Frågan är om detaljeringsgraden som efterfrågas av inköparna 
är rimlig att åstadkomma? Drömscenariot för inköparna är att få fram förfrågningsunderlag där 
detaljeringsgraden på de ingående objekten är så pass hög att det går att ta fram tillverknings-
ritningar. I produktionsberedningssyfte tas en sådan modell fram ganska sent i processen. Då kan 
det redan vara för sent att beställa varor som har lång leveranstid. Lösningen på det är att planera 
projektet så att tillräckligt med tid ges i projekteringsfasen. 
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Internationella inköp 

Undersökningen har visat att kommunikationen är ett problem i samband med internationella 
inköp. Eftersom en BIM kan användas som underlag för 3D- visualisering är den ett bra hjälp-
medel ur kommunikationssynpunkt. Presentationen av projektet och informationen blir tydligare 
vilket leder till färre missförstånd. Det sägs att en bild säger mer än tusen ord och som även 
framkom av resultatet svarade många av intervjupersonerna att de tyckte att en 3D- modell 
fungerade oerhört bra som kommunikationshjälpmedel. 

Dock behöver arbetssättet kring internationella inköp utvecklas ytterligare. Underlaget ska vara 
mer förberett vid internationella förfrågningar för att förtydliga vad som efterfrågas och regler 
kring vilka standarder som ska användas ska klargöras innan upphandling. Detta är eventuellt 
information som kan ingå i en BIM i framtiden. Detta kan betyda att kravspecifikationen på 
modellen behöver vara olika utformad för exempelvis nationella och internationella inköp. 
Informationen bör även vara översatt på ett språk som båda parterna behärskar, t.ex. engelska för 
att minimera risken för missförstånd.  

Hittills är det främst information i form av mängdlistor och kaplistor som efterfrågats vid inter-
nationella inköp och arbetet att ta fram denna information har underlättats vid upprättandet av en 
3D- modell. En ökning av internationella inköp kommer förmodligen innebära att mer infor-
mation om och omkring objekten efterfrågas. En BIM bör därmed vara till stor nytta vid inter-
nationella inköp. Dock är det viktigt att förfrågningsunderlaget presenteras på ett sätt som är 
anpassat för internationella förfrågningar. 

7.2  Diskussion 

Den förändring av byggprocessen som behöver genomföras kräver innovationer av både 
produkter och arbetsorganisationer. Utveckling av informationsteknologin och införandet av ny 
teknik i byggprocessen kan innebära den förändring som krävs för att skapa en konkurrensutsatt 
sektor som kan mäta sig med andra branscher.  

Införandet av 3D- och BIM- projektering för med sig ett nytt arbetssätt vilket är på gång att 
införas i byggbranschen. Det förändringsarbete som pågår inom många företag består av en 
långsam övergång mot 3D- och BIM- projektering där man med små steg implementerar valda 
delar av produktmodellkonceptet i sin verksamhet, bland annat genom pilotprojekt, vilket känns 
som ett bra sätt att närma sig ny teknik på. Det är ingen idé att forcera övergången då det gäller 
att få med sig alla aktörer i förändringen för att övervinna eventuell skepsis. Modellbaserad 
projektering förutsätter att aktörerna har ett 3D- tänkande hela vägen. Man bygger det virtuella 
huset, vilket innebär att det behövs ett produktionskunnande hos projektörerna så att det som 
modelleras inte bara är möjligt att utföra, utan också blir beskrivet i sådan omfattning att det kan 
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tjäna som underlag för de efterföljande processerna fram till färdigt hus. Arbetssättet ska genom-
syras av att modellen används centralt i projekten av alla aktörer.  

Inköp har en viktig roll i denna process och måste därför vara med i den förändring som sker. Av 
denna utredning att döma så är behovet av informationshantering en viktig fråga för Inköp. Då 
Inköp behandlar en stor informationsmängd är det viktigt att det går att nyttja den på ett smidigt 
och hanterbart sätt. Att använda BIM som stöd och underlag för inköp är ett intressant område 
för entreprenörerna. Med stor sannolikhet kommer det att bli en övergång till produktmodeller 
inom hela byggbranschen vilket innebär att Inköp måste länkas in i BIM- processen. Men det kan 
ta sin tid eftersom så många olika grupper och discipliner är involverade.  

Vi har idag ett regelverk som utgår ifrån att det är 2D- pappersritningar som används som 
juridiska dokument i samband med byggprocessen. Att använda produktmodeller som gällande 
handling kräver en förändring av gällande regelverk och noggranna undersökningar av modellens 
giltighet. För att få igång tillämpningen av BIM krävs att man får ett förtroende för verktygen och 
att man kan lita på innehållet i överföringarna. Debatten om gemensamma standarder kommer 
att pågå tills man kommer överens om ett enat format eller att beställaren ställer krav på vilka 
standarder som ska gälla. Även om detta inte är ett krav för att kunna använda BIM i bygg-
processen bör det vara en fördel, framförallt vid internationella inköp, att kunna överföra 
modellen i gemensamma internationella branschstandarder.   

Det kan till exempel vara staten som går in och ger strukturen för hur modellen ska vara 
uppbyggd, som våra Nordiska grannländer har exempel på. Här har även mjukvaruföretagen 
makt att påverka utvecklingen av standardiserade format beroende på hur de väljer att utveckla 
sina produktprogram. Om man beslutar om gemensamma branschstandarder i framtiden är det 
frågan om det blir IFC eller någon annan standard som kommer att bli det dominerande formatet 
på markanden.  

7.3  Fortsatt forskning 

En stor del av detta arbete har bestått av att förstå inköparnas roll i inköpsprocessen och under-
söka de problem som de upplever i samband med inköpsprocessen. När nu inköparnas upp-
fattning inom området är belyst är nästa steg att gå ännu djupare in i de informationskrav som 
krävs för integrationsdelen av 3D- och BIM- projektering i byggprocessen. Ett exempel är genom 
att skapa standardiserade kravspecifikationer på parametrar som behöver ingå för olika köp, 
eventuellt anpassade efter nationella och internationella inköp, då det visat sig att informations-
kraven skiljer sig åt i dessa båda fall. Denna studie bör kunna användas som underlag för fortsatt 
forskning inom detta område.  
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Vad som också framkommit är att Inköp behöver mer information om BIM och dess använd-
barhet i inköpsarbetet. Resultatet visar att inköparna inte är så insatta av projektering med BIM 
och att det därmed varit svårt att få konkreta svar på vissa frågor.  

Övergången till ett modellorienterat projekterande inom byggbranschen för med sig många för-
ändringar, inte bara för Inköps del utan för alla inblandade aktörer. De frågor som finns 
angående 3D- och BIM- projektering i allmänhet påverkar även Inköps del och bör utvärderas 
närmare. 



  8 Referenser 

59 

8. Referenser 

8.1  Litteratur 

Höst Martin, Regnell Björn, Runeson Per. (2006), Att genomföra examensarbete, Lund: 
Studentlitteratur. (ISBN: 91-44-00521-0) 

Wikforss, Örjan. (2003), Byggandets informationsteknologi- Så används och utvecklas IT i byggandet, 
Uppsala: Nya Almqvist och Wiksell tryckeri. (ISBN: 91-7333-032-9) 

Gadde L-E & Håkansson H. (1998), Professionellt inköp, Andra upplagan. Lund: Studentlitteratur. 
(ISBN: 91-44-00692-6)  

Kvale, Steinar. (1997), Den kvalitativa forskningsintervjun, Lund: Studentlitteratur. (ISBN: 91-44-
00185-1) 

Patel, R & Davidsson, B. (2003), Forskningsmetodikens grunder Att planera, genomföra och rapportera en 
undersökning Tredje upplagan. Studentlitteratur. (ISBN: 978-91-44-02288-8)  

8.2  Rapporter och utredningar 

Jongeling, Rogier. (2008), BIM istället för 2D-CAD i byggprojekt- En jämförelse mellan dagens 
byggprocesser baserade på 2D-CAD och tillämpningar av BIM, Stockholm (ISSN: 1402-1528) 

Edgar, Jan-Olof. (2002), 98324 PRODIT 3D- produktmodell som 4D- produktionsmodell, IT Bygg och 
Fastighet 2002 

Blokpoel, Sjoerd. (2003), Cooperation and Product Modelling Systems, Luleå University of Technology, 
department of Civil and Mining Engineering. 

2000:44, SOU (Statens offentliga utredningar)  

8.3  Nätbaserade 

www.wikipedia.se  (september 2008 – januari 2009 ) 

www.expowera.se/mentor/inkop/inkop_processen.htm (december 2008) 

www.ncc.se (september 2008 – januari 2009) 

www.starnet.ncc.se (september 2008 – januari 2009) 



  8 Referenser 

60 

8.4  Seminarier 
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8.5  Muntliga källor 

Inköpsledning 

Namn: Sören Sundström  
Datum och plats: 2008-10-23, Stockholm 
Företag: NCC Construction Sverige AB 
Befattning: Biträdande inköpschef  
Avdelning: Processutveckling 
Arbetsuppgifter: 
 

Inköpslednings- /strategiska frågor, utvecklar/framställer 
utbildningsmaterial, ansvarar för och genomför inköpsutbildningar, allt 
inom inköp.  

 
Namn: Janne Flink 

Datum och plats: 2008-11-18, Linköping 

Företag: NCC Construction Sverige AB, Region Öst 

Befattning: Process- och inköpschef 

Avdelning: Avd. öst centralt 

Arbetsuppgifter: 

 

Samordning och utveckling av process- och inköpsarbetet. Jobbar bl.a. 
med entreprenad-/verksamhetssystem, kompetenscenter, tekniska 
plattformar. Är även logistikchef för regionen.    

 
Namn: Sören Eriksson 

Datum och plats: 2008-10-23, Stockholm 

Företag: NCC Construction Sverige AB, Region Stockholm/Mälardalen 

Befattning: Inköpschef  

Avdelning: Avd. Bostad/Hus  
Arbetsuppgifter: 
 

Samordning och utveckling av inköpsarbetet. Hantering av strategiska 
beslut rörande inköp i organisationen.  

 

Projektinköpare  
Namn: Kaia Puusepp 
Datum och plats: 2008-11-03, Norrköping 
Företag: NCC Construction Sverige AB, Region Öst 
Befattning: Internationell inköpare 
Avdelning: Avd. öst stab 
Arbetsuppgifter: 
 

Internationella inköp som innebär stöd för projektinköparen vid behov 
vid internationella förfrågningar och inköp. Samt vara en länk mellan 
projektet och NCCs utländska inköpsorganisation och leverantörer ute i 
världen.   
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Namn: Kestutis Apanavicius 
Datum och plats: 2008-11-19, Jönköping 
Företag: NCC Construction Sverige AB, Region Öst 
Befattning: Internationell inköpare 
Avdelning: Avd. öst stab 
Arbetsuppgifter: 
 

Jobbar med internationella inköp till projekten i region öst. Stödfunktion 
mellan projekten och utländska leverantörer. 

 
Namn: Pekka Kaikkonen 
Datum och plats: 2008-12-01, Telefonintervju 
Företag: NCC Group Functions  
Befattning: Internationell inköpare 
Avdelning: NPG (NCC Purchasing Group) Polen 
Arbetsuppgifter: 
 

Samordna och fördela inköpsarbete, utvärdera nya leverantörer, samt 
stötta projekt med inköpsarbetet m.m. 

 
Namn: Leif Skarin 
Datum och plats: 2008-10-17, Norrköping 
Företag: NCC Construction Sverige AB, Region Öst 
Befattning: Inköpare, Projektinköpare 
Avdelning: Avd. Östergötland 
Arbetsuppgifter: Mestadels projektinköp och ekonomiskt arbete relaterat till detta såsom 

index och ÄTA (ändrings- och tilläggsarbeten) 

 
Namn: Owe Rydström 
Datum och plats: 2008-12-03, Linköping 
Företag: NCC Construction Sverige AB, Region Öst 
Befattning: Inköpare, Projektinköpare 
Avdelning: Avd. Östergötland 
Arbetsuppgifter: Mestadels projektinköp samt till viss del centrala och lokala avtal.  

 
Namn: Thomas Andersson 
Datum och plats: 2008-11-28, Telefonintervju 
Företag: NCC Construction Sverige AB, Region Stockholm/Mälardalen 
Befattning: Projekteringsledare, Internationell- och nationell projektinköpare 
Avdelning: Avd. Mälardalen 
Arbetsuppgifter: 
 

Projekteringsledare, mestadels inköpsarbete samt arbete med 
sortimentsinköp.   
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Övriga  
Namn: Per-Eric ”Palle” Svensson 
Datum och plats: 2008-12-10, Telefonintervju 
Företag: NCC Construction Sverige AB, Region Stockholm/Mälardalen 
Befattning: Konceptledare inom Kompetenscenter -stommar 
Avdelning: Processutveckling 
Arbetsuppgifter: 
 

Strategisk utvecklare inom kompetensområdet stommar. 
Kvalitetscertifierar stomtillverkningsleverantörer utomlands samt stöttar 
projekten och de internationella inköparna.   

 
Namn: Rogier Jongeling 
Datum och plats: 2009-01-14, Telefonintervju 
Företag: Plan B Sweden AB 
Befattning: Chef Virtuellt byggande, NCC Construction Sverige AB 
Avdelning: Tekniska plattformar, Kompetenscenter 
Arbetsuppgifter: 
 

Styr arbetet med virtuellt byggande inom NCC med implementering och 
strategier i hela byggprocessen. 
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Informera om examensarbetet och intervjuns innehåll samt berätta om avgränsningarna 

Bakgrund 

1. Vilka är dina huvudsakliga arbetsuppgifter? 
a. Vad har du för utbildningsbakgrund? 
b. Hur länge har du jobbat med inköp? 

Inköpsprocessen idag 

2. Diskutera hur inköpsprocessen fungerar idag, utgå från flödesschema. 
a. När i byggprocessen kopplas inköp in? 
b. Hur långt fram är man då i projekteringen? 
c. Vilket underlag har inköp tillgång till?  
d. Hur fungerar informationshanteringen i inköpsprocessen? 
e. När i byggprocessen skulle du vilja att inköp blir inkopplade? 
 

3. Vilken del av inköpsprocessen tycker du tar längst tid? 
a. Hur stor del i procent, anser du upptas av denna aktivitet? 

i. Varför tar denna aktivitet längst tid? 
ii. Tror du att det går att effektivisera denna aktivitet? Hur? 
iii. Ser du någon annan problematik i inköpsprocessen som är 

tidsödande? 
 

4. Vad är det som påverkar inköpskostnaderna? 
a. Processkostnader? 

3D- projektering 

5. NCC har beslutat att införa krav på 3D-projektering i sina projekt vilket ska ske i en 
övergångsperiod.  

a. Ser du någon nytta med en 3D-modell i samband med inköpsprocessen?  
i. På vilket sätt? 

b. Vad har du för erfarenhet av att använda 3D-modeller i projekt? 
i. Positiv/ Negativ respons? 

c. Vilken typ av information behöver finnas i 3D-modellen för att inköp ska 
kunna använda den som underlag i sitt vardagliga inköpsarbete?  

i. Vilken detaljeringsnivå behövs? 
ii. Tror du att en 3D- modell kan ersätta dagens inköpsunderlag och 

användas ensamt i samband med inköp? 

Informationshantering med BIM i inköpsprocessen 

Informera vid behov om BIM -modellering och visa exempel på modell. 

6. Vad tror du om 3D/BIM- projektering i framtiden?  
a. Vad anser du om arbetssättet med en gemensam modell som alla aktörer i 

projektet har tillgång till och utväxlar information med sinsemellan? 
i. Ser du några problem med arbetssättet för inköps del? 

b. Tror du att 3D/BIM- projektering kan sänka inköpskostnaderna?  
i. På vilket sätt? 
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c. Tror du att leverantörer på sikt kommer att efterfråga underlag i form av en 
3D- modell istället för traditionella ritningar? 

i. Har du varit med om att det krävts underlag utförda med avancerade 
CAD- verktyg för att beskriva ett komplext objekt exakt? D.v.s. där 
detaljeringsgraden inte varit tillräcklig med befintligt underlag för att 
beskriva objektet. 

ii. Hur ser du på gemensamma standarder vid 3D- projektering? 
d. Vad anser du om projekteringsinsatsen för att upprätta en 3D/BIM- modell, 

ekonomiskt- och tidsmässigt? 
e. Hos vem ligger ansvaret att upprätta en 3D/BIM- modell? 
f. Hur skulle du önska att informationshanteringen går till i samband med inköp
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III 

Informera om examensarbetet och intervjuns innehåll samt berätta om avgränsningarna. 

Bakgrund 

1. Vilka är dina huvudsakliga arbetsuppgifter?  
a. Vad har du för utbildningsbakgrund? 
b. Hur länge har du jobbat med inköp? 
c. Är du nationell eller internationell inköpare? 

Allmänt inköpsprocessen idag 

2. Beskriv hur ett projektinköp/internationellt inköp går till. (Skissa gärna processen!) 
a. När i byggprocessen kopplas inköp in? 
b. När upprättas en inköpsplan? 
c. Vilket underlag har inköp tillgång till?  
d. Hur fungerar informationshanteringen i inköpsprocessen?  

i. Ritningstyper?  
ii. Dokumenttyper? 
iii. Övrigt? 

Tidsperspektiv Inköpsprocessen 

3. Vilken del i inköpsprocessen tycker du tar längst tid?  
a. Hur stor del av inköpsprocessen, i procent, anser du upptas av denna aktivitet? 

i. Varför tar denna aktivitet längst tid?  
ii. Tror du att det går att effektivisera denna aktivitet? Hur? 

b. När i byggprocessen skulle du vilja att inköp blir inkopplade?  

COOP Extra  

4. Har du varit inblandad i några inköp ang. projektet COOP Extra i Linköping? 
a. Hur har dessa gått till?  
b. Har det uppkommit några inköpsproblem i samband med dessa? 
c. COOP Extra har projekterats med hjälp av en samgranskningsmodell i 3D, har 

du tittat på den? 
d. Har den varit till användning i ditt arbete som inköpare? 
e. Varför/ Varför inte?  

Internationella inköp 

5. NCC satsar på internationella inköp för att sänka byggkostnaderna och öka den 
internationella konkurrensen.  

a. En del inköp i samband med COOP Extra har varit internationella, har du varit 
inblandad i något av dessa? Om inte, har du varit inblandad i ett internationellt 
inköp på ett annat projekt? 

i. Vilka produkter/tjänster köptes in?  
b. Vilken informationsmängd fordrades i samband med inköpet? 

i. Var kraven tillräckligt väl definierade för att genomföra en internationell 
förfrågan? 

ii. Efterfrågades digitala modeller?  
iii. Vilket språk användes för informationshanteringen? 

c. När i processen måste man veta om man ska göra ett internationellt inköp?  
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i. I jämförelse med ett nationellt inköp? 
d. Har du stött på några problem med specifikationen på de produkter/ tjänster som 

du efterfrågat i samband med ett internationellt inköp?  
e. Anser du att det finns några risker med avseende på informationshanteringen i 

samband med internationella inköp? 

3D-projektering 

6. NCC har beslutat att införa krav på 3D-projektering i sina projekt, vilket ska ske 
successivt i en övergångsperiod. Vad tror du om 3D-projektering i framtiden, ur 
informationshanteringssynpunkt? 

a. Ser du någon nytta med en 3D-modell i samband med inköpsprocessen?  
i. På vilket sätt? 
ii. Vilken typ av information behöver finnas i 3D-modellen för att du som 

inköpare ska ha nytta utav den? 
iii. Har du hamnat i lägen där du känt att detaljeringsgraden av ett objekt inte 

varit tillräcklig med befintligt underlag, utan krävt mer detaljer utförda 
med avancerade CAD- verktyg för att beskrivas exakt? Kan du ge 
exempel på vad? 

b. Har du någon gång använt dig av Navisworks för att titta på en 3D-modell?  
i. Har du hört talas om det förut?  
ii. Vilken är din erfarenhet av 3D-modellering? 

c. Vad vore drömscenariot för en inköpare ur informationshanteringssynpunkt?  

Informationsmängd och detaljeringsgrad 

7. Ge exempel på objektrelaterad information du som projektinköpare behöver för att 
genomföra ett inköp av en vara.  

a. Välj själv en vara och lista upp en kravspecifikation över nödvändig information. 
T.ex. geometri, material, kvalitet, kulör, kravgränser, m.m. 

 
8. Var tycker du att den informationen ska finnas för att vara tillgänglig för dig som 

inköpare? 
 
9. Vad är din åsikt om produktdatabaser i digitaliserad form som kan länkas till en 3D- 

modell, ungefär som ett ”material- bibliotek”?  
 

 
10. Tror du att ovanstående är ett krav för att uppnå den detaljeringsgrad som krävs för att 

hämta underlag till inköpsarbetet ur en 3D- modell?



Bilaga C                                                            Intervjumatris – Inköpsledning  

V 

 
Inköpsledning 
 

 
Tidsperspektiv på 
inköpsprocessen 

 
Informationshantering 
i inköpsprocessen 
 

 
3D- projektering 
 

 
BIM i 
inköpsprocessen 

 
Övrigt 
 

 
 

- När kopplas  inköp in? 
- När skulle du vilja att    
inköp blir inkopplad? 
- Vilken del tar längst tid?  
- Möjlighet till 
effektivisering? 

- Vilket underlag finns 
tillgängligt för inköp? 
- Problematik i inköps-
processen? 
- Vad påverkar process-
kostnaderna? 

- Hur kan 3D- projektering 
vara  till nytta i inköps-
processen? 
- Vilken information och 
detaljeringsgrad behövs i 
modellen?  
- Positiv/ negativ  
inställning? 
- 3D-modell som gällande 
handling? 

- 3D/BIM i framtiden? 
- Arbetssättet med 
en 3D/BIM- 
modell? 
- Problem?  
- Projekteringsinsatsen, 
ekonomiskt och 
tidsmässigt? 
- Fall där avancerade 
CAD- verktyg behövts? 

- Drömscenariot för 
inköp ur informations-
hanteringssynpunkt? 

Stabsperson 1 - Olika från projekt till 
projekt. Inköpsprocessen kan 
pågå parallellt med 
projekterings/ 
produktionsfasen beroende 
på entreprenadform. 
- Så tidigt som möjligt, men 
med syftet att undersöka 
möjligheter till inköp. 
- Det förberedande arbetet till 
förfrågningar.  
- Genom projektering med en 
3D-modell skulle underlags- 
arbetet förenklas. Rätt 
information finns tillgängligt 
i ett tidigt skede. 
 

- Beror på vilken 
entreprenadform som 
används.  
- Tiden är en viktig faktor. 
Att rätt underlag finns samt 
uppfyller de krav som ställs.  
- Tid är pengar och är en 
viktig kostnadsfaktor.  

- Ser stor nytta vid 
beredning av 
förfrågningsunderlag.  
- Mängdlistor och 
specifikationer på ingående 
objekt måste ha hög 
detaljeringsgrad.   
- Mest positiv respons, 
speciellt på installations-
sidan. Nytt sätt att arbeta 
vilket är en mognads-process.
- Ja i framtiden då arbetssättet 
blivit anammat och det 
fungerar rent systemmässigt i 
processen. 

- Tror att 3D- projektering 
är framtiden och ser även 
nyttan med en 3D- modell i 
produktionen. 
- Bra arbetssätt som kan 
effektivisera många led i 
processen. Alla har samma 
information och kommuni-
kationen underlättas. 
- Bör vara uppmärksam så 
systemet inte blir alltför 
komplicerat. Viss oro över 
att det kan bli tidskrävande 
och därmed inte används 
fullt ut.  
- Förhoppningsvis kan 
kostnaden för upprättandet 
av en modell tas igen i 
produktionsfasen.  
- När NCC började fundera 
på int.inköp krävdes 
upprättande av 3D-

- Att Inköp är med i 
projekteringsskedet. Allt 
projekterat i 3D så 
mängdlistor och 
specifikationer lätt går att 
ta fram ur modellen i ett 
tidigt skede. Modellen 
skickas som underlag till 
lev. och avtal upprättas 
med hänvisning till 
modellen. Vinsten av att 
upprätta modellen visar sig 
genom att kostnader går att 
skriva av under 
produktionen. 
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modeller på vissa delar. 
Men ingen erfarenhet av att 
det krävts på mer 
avancerade detaljer.  

Stabsperson 2 - Vid Bostadsprojekt i 
kalkylskedet. Vid Husprojekt 
ungefär i början av 
produktionsskedet. 
- I projekteringsfasen, helst 
vid kalkylskedet om 
inköparen är så pass erfaren 
och kan tillföra råd och 
kunskap till projektet. 
- Anbudsförfrågning och 
anbudsutvärdering.  
-  

- Allmän uppfattning att Inköp 
har för dåliga handlingar idag. 
Det är ofta mycket som 
behöver kompletteras. Ibland 
finner man lösningar själv, 
ibland anlitas konsulter. 
- Förvirring kan uppstå i 
skarven mellan projektering/ 
produktion om underlaget inte 
är tillfredställande och det ska 
göras inköp under tidspress.  
- Vi bidrar till en kostnads-
spiral eftersom vi aldrig 
pressar tillbaka priserna, 
endast jämför totalsummor. 
Värdekedjan bakom 
strukturen borde analyseras 
grundligare.  

- Det skulle underlätta om rätt 
information fanns i modellen 
från början.  
- Måste kunna lita på att 
indata är rätt. Vi bör få 
noggrannare data med 3D-
modeller än vid hand-
beräkningar.  
- Av två pilotprojekt i Sthlm 
har nyttan av 3D- 
projektering varit vid 
uträknandet av 
kollisionskontroller på 
installationssidan och vid 
mängdberäkningar.  
- Så småningom när ett 
enande om gemensamma 
bransch standarder införs. 
Alltid tröskelproblem vid 
införande av nya arb.sätt. 

- 3D- projektering är 
framtiden, frågan är bara 
när det kommer slå 
igenom. 
- Ett idealiskt arbetssätt om 
alla system kan fungera 
tillsammans. En 
mognadsprocess för 
individen att arbeta på ett 
nytt sätt. 
- Nej, ser inga direkta 
problem.  
- Inköpskostnaderna kan 
minska när man har ett 
fungerande system. Får 
räkna med en 
övergångsperiod innan 
arbetssättet är anammat.  
- Nej, inte personligen, 
men förstår att det borde 
underlätta.  

- Borde finnas gemen-
samma branschstandarder. 
Om mängderna som ska 
prissättas vid varje projekt 
gick att ladda hem från 
varje byggherre skulle 
detta bespara mkt tid och 
kraft istället för att varje 
byggföretag ska sitta och 
mängda på var sitt håll.  
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Stabsperson 3 - Idag är inköp traditionellt 
mest fokuserat på 
projekterings-/ 
produktionsfasen.  
- Bra om inköp är med i början
av byggprocessen för att bidra 
med råd och kunskap samt 
skapa kundförtroende. 
- Avtalsskrivandet var en tung
bit förr, men blivit enklare 
mha färdiga mallar i  
Inköpsportalen.  
- Uppdatering av 
Inköpsportalen som kommer 
att förenkla inköparnas 
arbete. En 3D-modell ger 
bättre sätt att förmedla 
information på.  

- Beror på vilken projektform 
som används. Ibland finns 
ingenting, bara ren 
kundönskan. Ibland finns allt 
med, som vid general-
entreprenad. 
-  
- Allmänna faktorer som 
påverkar är planering, tiden, 
marknadskännedom och 
erfarenheter. Att kunna avgöra 
var prisbildningen sker i 
värdekedjan. Mer kunnande 
krävs ang. prisbildningen.  

- Om rätt data förs in i 
modellen från början kan rätt 
pris räknas fram vilket 
underlättar inköps.arb. 
- Varje objekt måste vara 
exakt specificerad med rätt 
data och rätt mängder.  
- Positivt inställd den dag det 
finns fungerande system som 
gör det möjligt för alla 
inblandade att använda 
modellen. Teknik finns men 
ska fungera praktiskt också.  
- Ja i framtiden. Skiljelinjen 
går via den bedömda och 
verkliga kostnaden.  

- Det är framtiden, frågan är 
bara när det är redo att 
börja användas. 
- Idealiskt arbetssätt när 
systemet kan hantera 
informationen till alla 
aktörer.  
- Nej, ser inga problem. 
Men det behövs en standard 
i branschen för att arb.sättet 
ska fungera. 
- Sett över hela processen 
kommer en 3D/BIM modell 
sänka inköpskostnaderna. 
God planering ger av 
erfarenhet en lönsam affär 
vilket en modell möjliggör. 
- Nej, har inte 
personligen råkat ut 
för det problemet.   

- Nyttan av 3D- modeller 
kommer fram speciellt vid 
beskrivandet av komplexa 
delar/ detaljer. Viktigt att 
kunna koppla modellen till 
plattforms- resonemanget. 
Effektivisering erhålls 
genom att rätt indata finns 
i modellen från början 
vilket ger rätt utdata i alla 
led i processen.   
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Sammanfattning - Inköp blir inkopplade 
någonstans i projekterings-/ 
produktionsfasen beroende 
på entreprenadform och typ 
av projekt.  
- Eniga om att inköp ska vara 
med så tidigt som möjligt för 
att kunna påverka till bra 
inköp.  
- Förberedelser till 
anbudsförfrågningar och 
anbudsutvärderingar.  
- Genom 3D- projektering 
underlättas arbetet genom att 
rätt info. finns tillgängligt 
från början samt underlättar 
kommunikationen. Även 
genom uppdatering av 
Inköpsportalen.  

- Beror på vilken 
entreprenadform som 
används. Allmän uppfattning 
om att Inköp oftast har för 
dåliga handlingar. Komplett-
eringar krävs.  
- Tiden är en problemfaktor i 
inköpsprocessen. Att 
tillräckligt underlag ej finns i 
förfrågningsskedet.  
- Att kunna avgöra var 
prisbildningen sker i 
värdekedjan, för vi bidrar till 
en kostnadsspiral när vi aldrig 
ifrågasätter priser utan endast 
jämför totalsummor.   

- Vid beredning av 
förfrågningsunderlag då rätt 
information finns tillgängligt 
från början. Då kan rätt pris 
räknas fram. 
- Mängdlistor och 
specifikationer till varje 
objekt måste ha hög 
detaljeringsgrad och indata 
måste vara rätt.  
- Positiv respons, dock ett 
nytt arbetssätt som tar en tid 
att anamma. Systemet måste 
fungera i praktiken för alla 
inblandade. 
- Ja, i framtiden.  

- Tror att 3D- projektering 
är framtiden, frågan är bara 
när det går att använda fullt 
ut.  
- Ett idealiskt/ bra 
arbetssätt när systemet kan 
hantera informationen till 
alla aktörer. Kommuni-
kationen kommer 
förbättras sinsemellan.  
- Nej, ser inga direkta 
problem. Dock att det 
behövs gemensamma 
standarder för att systemet 
ska fungera och det får inte 
vara för komplicerat och 
tidskrävande.  
- Eniga om att en 3D/BIM-
modell kan sänka 
inköpskostnaderna på sikt. 
- Nej, inte i det verkliga 
arbetet.  

- Allmänt att projektet ska 
vara projekterat i 3D och 
att rätt information ska 
kunna tas fram i rätt tid.  
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Projektinköpare 
 

 
Tidsperspektiv på 
inköpsprocessen 

 
Informations- 
hantering i 
inköpsprocessen 
 

 
Verkliga projekt i 3D 
 

 
Internationella inköp 
 

 
3D-projektering i 
framtiden 
 
 

 
Övrigt 

 - När kopplas inköp in? 
- När skulle du vilja att 
inköp blir inkopplad? 
- Vilken del tar längst 
tid? 
- Möjlighet till 
effektivisering? 

- Vilket underlag finns 
tillgängligt för inköp? 
- Vilken objekt-
relaterad information 
fordras i samband 
med ett inköp? 
- Var ska den 
informationen finnas? 
- Forum som används 
för informations-
hanteringen? 
 

- Användning av 3D-
modell? 
- Har modellen 
varit till hjälp i 
inköpsarbetet? 
- Problem? 
- Fall där avancerade 
CAD- verktyg behövts? 

- Produkter/ tjänster 
som köpts 
inernationellt? 
- Vilken 
Informations-
mängd fordras? 
- Problem? 
- Risker? 

- Hur kan 3D-
projektering vara till 
nytta i inköps-
processen? 
- Vilken information 
och detaljeringsgrad 
behövs i modellen? 
- Åsikter om 
”material- bibliotek” 
för objekt? 
- 3D/BIM i framtiden?
 

- Drömscenariot för 
inköp ur 
informations-
hanterings-synpunkt? 

Inköpare 1 - 
- Så tidigt som möjligt, 
helst i anbudsskedet. 
- Beror på köpets 
storlek och ekonomiska 
vikt. Stora köp- mer tid!  
- Förbättring av 
Inköpsportalen bl.a. 
genom att kalkyls 
underlag ska kopplas 
samman med 
Inköpsportalen.  

- Beror på projekt-
utformningen. Vid 
totalentr. finns inte mkt 
underlag alls. Ger ist  ut-
rymme för fritt tänkande.
- All information som 
krävs för en avtals-
skrivning;  tex avtals-
bekräftelse, omfattning, 
gällande handlingar, 
organisation, miljöplan, 
kvalitetssäkring, prov-
ning, samordning, tider, 
garantitid, ansvar, 
ersättning, allmänna 
hjälpmedel, övrigt m.m. 
- På ritningar, beskriv-
ningar eller i ett 
”material- bibliotek”. 

- 3D- modell av stommen 
till Hageby Centrum.  
- Ja, mängdningar ur 
modellen har tagits fram. 
Hjälp till förfrågnings- 
underlag vid 
internationella 
förfrågningar.  
- Indexreglering var ej 
gjord av den upphandlade 
el- leverantören när NCC 
övertog projektet av 
Peab, därav till-
kommande kostnader. 
- Komplettering av 
handlingar i 2D men ej i 
3D, t.ex. räcken till 
rullband, HC. 
 

- Stål/ btg- stommen till 
HC. Btg-pelare/balkar, 
arm.-nät, HD/F bjälklag, 
m.m. 
- Detaljerad modell av 
stommen med tillhörande 
mängdlistor.  
- Oftast att inte tillräckligt 
underlag finns, 
komplettering krävs. 
- Risk med språk- 
översättning som kan ge 
oanade konsekvenser vid 
upphandling. Samordning-
sregler för detta krävs. 
 
 
 

- På installationssidan 
ses många fördelar, 
bl.a. med 
kollisionskontroller. 
Mängdning möjliggörs. 
- Lite svårt att se att det 
endast går att utgå ifrån 
modellen, men kan nog 
bli så i framtiden ändå. 
- Skulle fungera bra. 
- Positiv, tror att detta 
är framtidens arbetssätt.

- Inköp får vara med 
tidigt i processen, man 
har god tid på sig att 
göra tillräcklig 
research, vilket oftast 
resulterar i bra inköp. 
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- PDS, Byggnet  

Inköpare 2 - Mellan projekterings- 
och produktionsfasen. 
- Helst så tidigt som 
möjligt, t.ex. i kalkyl-
skedet, speciellt vid 
större projekt.  
- Anbudsutvärderingen, 
då det kan vara svårt att 
jämföra offerter. 
Beroende på projektets 
storlek kan tid till att få 
fram rätt underlag vara 
av vikt.  
- Genom uppdelning av 
offerterna, så jäm-
förelser underlättas, 
material och arbete för 
sig osv.  

- Varierar beroende på 
entreprenadform. 
Generellt finns inte så 
mkt handlingar från 
början.  
- För en betongpelare 
t.ex: Material, typ av 
betong, mått, ev. 
ingjutningsplattor, 
laster, kulör, ytskikt, 
pelarfot/ top. 
I Sverige är vi lite 
bortskämda med att lev. 
själva tar reda på vad 
som behövs ur 
handlingarna, för de vet 
vad som efterfrågas. 
Men det är skillnad vid 
köp utomlands, då 
måste vi ha mer kontroll 
över att nödvändiga 
handlingar överlämnats. 
- På ritningar eller någon 
annanstans tillsammans 
med handlingar.  
- Bl.a. PDS 

- Ja, t.ex. modellen till 
Coop Extra i Linköping. 
- Användes som 
förfrågningsunderlag vid 
int.inköp av stommen. 
- Lite komplikationer 
kring dim. av taket, där 
det uppkom oenigheter 
om vissa svenska 
bestämmelser.  
- Att komplettering i 2D 
behövts, men ej i 3D. 
Gällde handledare till 
trappor.   

- Bl.a. stommen till Coop 
Extra.  
- Detaljerad info av 
stommen med tillhörande 
mängdlistor. Uppmärk-
samhet på att vi är 
ansvariga för att till-
räckliga handlingar 
överlämnas vid köp 
utomlands då utländska 
lev. inte är som svenska 
lev. som oftast vet vad 
som efterfrågas utan 
kompletta handlingar. 
- Svenska standarder som 
utländska lev. inte vet vad 
de innebär. Miljötänkandet 
är väl utvecklat i Sverige i 
motsats till andra länder 
vilket kan vara förvirrande.
- Man måste vara med-
veten om riskerna men 
även se möjligheterna. 
Väl utfört förarbete 
minskar riskerna för 
missförstånd. 

- Osäkerhetsfaktorer 
kan lösas i ett tidigt 
stadium. Lättare med 
jämförelser, ta ut 
specifikationer/ 
mängdlistor etc. Kom-
munikationen mellan 
parterna förenklas. 
- Alla delar syns 
tydligare i en modell. 
All information finns 
samlad på ett ställe. 
Mängdlistor etc. går att 
få fram till varje 
objekt. 
- Låter som en bra idé, 
funkar det? 
- Positivt till 
utveckling av 3D-
projektering, behövs 
för att vara 
konkurrenskraftiga i 
framtiden. 

- Ser olika ut vid olika 
projekt och produkter. 
Ibland är det bra om 
informationen finns 
från början och ibland 
att den uppstår 
efterhand. För att inte 
bli låst i ett för tidigt 
skede om 
projekteringen inte är 
avslutad.  
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Inköpare 3 - I 50% av fallen i 
anbudsskedet och i 50% 
av fallen när man har 
fått jobbet. 
- I så tidigt skede som 
möjligt. Dock finns inte 
alltid tiden att vara med 
från början i varje 
projekt.  
- Underlagsförberedelse 
till anbudsförfrågningar. 
Men mest efter- 
projektering av de 
pågående projekten, 
samordning/utförande 
etc.  
- Genom projektering i 
3D underlättas bl.a. 
förberedelsearb. till 
förfrågningar.  

- Beror på när 
inköparen blir 
inkopplad. Kalkyl-
atorns underlag i 
anbuds .förfr.skedet 
och ibland från inköps-
planen, ritningar, 
beskrivningar etc. 
beroende på entre-
prenadform.  
I allmänhet dåliga 
underlag som oftast 
måste kompletteras.  
- Till exempel geometri, 
material och kvalitet 
(typ av stålkvalitet t.ex.)
-I material-
specifikationer tex. 
-  

- Ja, t.ex. modellen på 
stommen till Coop Extra.  
- Modellen anv. som 
underlag vid förfrågning 
utomlands med till-
hörande mängd-
specifikationer. Och som 
bas för tillverknings- 
ritningar. 
- En av profilerna till 
stålstommen gick ej att få 
fram i tid, resulterade i 
grövre profil. Delar av 
TRP- plåten fick komp-
letteras pga skivverkan 
enl. svenska 
bestämmelser, något som 
lev. i Lettland ej hade 
tänkt på.  
- Nej, inte praktiskt. 
Endast att 2D-ritningar 
behövt kompletteras. 

- Stommar, btg- element 
m.m.  
- Detaljerad information i 
form av mängdlistor/ 
specifikationer av 
objekten.  
- Kommunikations-
problem. Gäller att vara 
tydlig och skriva ned 
saker. 
- Har man gjort ett bra 
projekteringsjobb så 
minimeras riskerna.  

- Möjlighet att leverera 
mängdlistor och 
specifikationer på 
ingående objekt. Anv. 
som bas för tillverk-
ningsritningar. 
Visualiseringsverktyg 
som underlättar 
kommunikationen. 
- En standard måste 
fram i branschen för att 
3D- modellen ska 
kunna anv. fullt ut av 
alla aktörer i projektet. 
- Låter bra, men 
biblioteket måste vara 
väldigt komplett.  
- Positiv erfarenhet av 
3D- modellering och 
tror att detta är 
framtidens arbetssätt. 
Bara en tidsfråga innan 
arb.sättet kan användas 
fullt ut i projekten.  

- Modellerar i 3D.  
Detaljerat underlag tas 
fram ur modellen. 
Framtidsscenario vore 
att beställaren 
överlämnade en BIM- 
modell. Då slapp alla 
byggföretag göra egna 
beräkningar vilket 
sparar tid, kraft och 
effektiviserar hela 
inköpsprocessen.     



Bilaga D                                                           Intervjumatris – Projektinköpare  

XII 

Inköpare 4 
 

- Inköp blir oftast in-
kopplade i anbuds-
skedet. Beror lite på 
entreprenadform. 
- I anbudsskedet är att 
föredra, för att bidra 
med råd och förslag till 
inköp. 
- Anbudsutvärderingen, 
då innehållet i 
offerterna varierar och 
jämförelser blir 
besvärliga.    
- Beror på objektets 
utformning. Vid 
komplexa detaljer kan 
en 3D-modell vara ett 
oslagbart hjälpmedel 
vid förfrågningsskedet.  

- De underlag som 
tillhör projektet, beror  
också på entreprenad-
form, men oftast AF, 
BB, Rumsbeskriv-
ningar, ritningar m.m. 
Vid totalentr. är det 
rambeskrivningen som 
ligger till grund vid 
anbudslämnandet.  
- För t.ex. stålpelare 
behövs information om: 
mått, kvalitet, svetskrav, 
toleranskrav, kulör etc.  
- Ska finnas på den 
handling som skickas 
till leverantörer/ 
entreprenören.  
- 

- Bl.a. vid byggnation av 
Pedagogikum i Uppsala. 
- Som visualiserings-
verktyg, kollisions-
kontroller och som 
förfrågningsunderlag vid 
internationellt inköp. 
Minskade felaktigheter i 
samband med upprättade 
av handlingar. 
- Diskussioner fram och 
tillbaka får man räkna 
med på stora projekt. 
Informationshanteringen 
i samband med inter-
nationella inköp har varit 
lite problematiska.  
- Fall med tillverkning av 
hisstrapphus i Upplands 
Väsby där 3D- modell 
behövdes för 
visualisering och 
anslutningsdetaljer. 

- T.ex. armering, btg-
trappor, väggar, köks-
snickeri, Al-fönster, 
PVC-fönster, dusch-
väggar, kakel, el-mtrl.  
- Tar längre tid att 
förbereda förfr.ågnings-
underlaget. Rätt och 
nödvändig information 
fordras, ej överflödig.   
- Problem/missförstånd 
kan uppstå pga tidsbrist, 
kulturkrockar, arb.-
skyddsregler, olika std, 
språk e.tc.  
- Det gäller att vara 
medveten om riskerna 
och vara övertydlig i 
kommunikationen.  

- Bra med övergrip-
barheten, att 
visualisera och 
förmedla information 
om projektet, speciellt 
vid installationsarb.  
Men inte att det går att 
komma ifrån upp-
ställningsritningar.  
- Så pass hög att 
mängder och specifik-
ationer kan tas fram på 
alla ingående objekt.  
- Kan kanske vara bra. 
Är dock för dåligt 
insatt i 3D för att 
kunna svara. Många 
inköp är projekt-
specifika, men kan 
man använda mtrl- 
bibliotek för att ”sätta 
ihop” det man vill ha 
skulle det kanske gå 
bra. 
- Tror att det är 
framtiden, dock mer 
som ett hjälpmedel till 
inköp än en ren bygg-
handling.  
 
 
 
 
 
 
 

- Att projekteringen 
utgår från rätt indata. 
Användning av 3D- 
modeller som 
informationsmässigt 
hjälpmedel och 
visualiseringsverktyg. 
Detta borde minimera 
risken för oklarheter 
och problem 
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Inköpare 5  - Varierar, ibland i 
anbudsskedet och 
ibland när man fått 
jobbet.  
- I ett tidigt skede vore 
önskvärt för att kunna 
hjälpa till med råd och 
synpunkter.  
- Beror på när inköp blir 
inkopplade men anb.-
utvärderingen är nog 
den enskilt största 
posten.  
- Skapa bättre 
förfrågningsunderlag 
som är anpassade till 
internationella för-
frågningar. Skrivet på 
engelska, innehålla 
relevant och erforderlig 
information, ej 
överflödig. 

- Varierar mycket. Det 
som finns att tillgå till 
projektet, beror också 
på entreprenadform. 
- För samtliga 
varutyper gäller som 
minimikrav: detaljerade 
godkända tillv.-
ritningar, tekniska 
specifikationer, 
detaljerad material/ 
mängd förteckning, 
toleranskrav, 
specificerad omfattning 
på egenkontroll, 
detaljerad leveransplan, 
krav på övrig 
kvalitetskontroll tydligt 
specificerat, allmänna 
projektdata 
- Tex i en web- 
baserad databas 
ifall det är höga 
krav på tydlighet 
och enkelhet. 
-  

- Kristianstad arena där 
en 3D-modell av 
stommen utfördes. 
Detaljer av prefab. btg-
element som pga 
komplexa anslutnings- 
detaljer behövde för-
tydligas.  
- Som förfr.underlag där 
mängdlistor och 
specifikationer tagits 
fram. Som visualiserings-
verktyg och under-
lättande av kommuni-
kationen. 
-  
- Förekommit fall där 
kompletteringar krävts, 
ibland hade en 3D-
modell säkerligen 
underlättat arbetet men 
endast 2D har använts.  

- Tillgängliga produkter 
på den internationella 
marknaden finns på en 
speciell produkt- lista 
framtagen av NPGs 
ledningsgrupp. 
- Rätt information måste 
förmedlas och mängd-
förteckningar o dyl. är 
ibland ett krav hos 
utländska lev.  
-Kommunikationen mer 
problematisk vid utlands-
köp. NPG är ett mellan-
led och risk för info.-
förlust finns. Språk-
problem, kulturkrockar 
et.c. 
- Finns risker men har 
man ett underlag som är 
relevant och anpassat för 
en int. förfrågan minskar 
risken för missförstånd. 

- Finns klara fördelar 
med en 3D-modell 
genom att projektet 
kan visualiseras och 
åskådliggöra vad som 
efterfrågas.  
- Vet inte hur lev. 
skulle klara av att 
hantera informationen i 
en modell om de själva 
ska plocka fram handl-
ingar, risk finns att 
tappa de lev. som ej 
kan hantera tekniken. 
- Har för liten 
erfarenhet av applika-
tionen för att ha en klar 
åsikt. 
- Kommer mer och 
mer i framtiden, men 
tar tid att anpassa sig 
till nya arbetssätt.  

- Underlaget ska vara 
anpassat för inter-
nationella 
förfrågningar. Idealiskt 
att projektet vore 
färdigprojekterat med 
erforderlig detalj-
eringsgrad men att det 
ändå finns en tidsram 
som möjliggör utred-
ning av olika 
alternativ, dvs längre 
anbudstider. 
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Inköpare 6 - Vid stora projekt i 
anbudsskedet, vid 
mindre projekt i början 
av projekteringsfasen. 
- I anbudsskedet för att 
kunna bidra med råd och 
erfarenheter samt för att 
läsa in sig på projektets 
handl. i ett tidigt läge. 
- Anbudsförfrågan, tar 
tid att hitta rätt och 
potentiella lev. och att 
förbereda underlaget. 
- Bl.a. gm uppdatering 
av Inköpsportalen, samt 
gm att fler jobbade med 
underlags-
förberedelserna. 

- Varierar beroende på 
entreprenadform. Vid 
tot.entreprenad inte mkt 
handlingar alls, annars 
det som finns att tillgå i 
projektet, från AF-BH.  
Det är att föredra att 
köpa på BH även om 
det ibland är tvingat att 
handla på tidigare 
handlingar pga att 
projekteringsfasen 
pågår parallellt med 
inköpsarbetet.  
- Samtliga gällande 
bygghandlingar är ex. 
på objektrelaterad info. 
som behövs för inköp 
av en vara.  
T.ex. för fönster; 
mängd, storlek, 
utförande (t.ex. enl. 
tillv.ritningar), rätt 
handlingar (ritningar, 
beskrivningar, miljö-
regler etc.), lev.villkor, 
lev.tider, förpackning, 
lossning, märkning, 
kvalitetsangivelser, 
miljöcertifiering, 
garantier, m.m.  
- Tex PDS eller webb-
aserade projektplatser, 
där ska aktuella hand-
lingar finnas i form av 
ritningar och beskrivn. 

- Ja, samgransknings-
modell till projektet 
COOP Extra, Linköping. 
- Ja, den möjliggjorde ett 
internationellt inköp av 
stålstommen.   
- Problem med dim. av 
takplåten som inköptes 
av samma internationella 
lev. som stommen. Dim. 
efter olika regler i olika 
länder. 
- Nej, inte personligen. 
COOP Extra är första 
projektet som 
projekterats i 3D i 
Linköpings- området 
därför finns inte så mkt 
erfarenhet i frågan.  

- Inköp av stålstommen 
och takplåten till COOP 
Extra. Även kranmontage 
via samma leverantör. 
- Krav på specifikation av 
stålstommen.  
- Tror att man är överens 
om något vid bordet men 
så blir inte leveransen den 
efterfrågade. Ett exempel 
är balkongplattor som 
beställdes från Polen där 
infästningsanordningen 
inte alls blev som väntat.  
- Språkförbistringar när 
det gäller olika bestäm-
melser mellan olika 
länder. Beställning av 
transport för varorna 
fungerar inte likadant 
utomlands som i Sverige 
vilket kan resultera i 
leveransproblem.   

- För visualisering av 
projektet, underlättnad 
av kommunikationen 
mellan aktörerna, 
speciellt på installa-
tionssidan. För 
mängdning, både för 
inköp och kalkyls del.  
- Gärna så detaljerat att 
specifikationer och 
tillverknings- ritningar 
med tillhörande 
kaplistor etc. går att få 
fram ur modellen för 
varje objekt. 
- Är nog ett bra system 
ifall det går att få fram 
mycket information 
kring objekten. Osäker 
på hur dessa databaser 
går att länka till en 3D- 
modell, men de är en 
bra informations- källa. 
- Tror på 3D i fram-
tiden, men krävs tid att 
lära sig systemet. Alla 
kommer inte ha samma 
praktiska nytta av 
modellen i sitt 
vardagliga arbete, men 
bra för alla ur 
informations- 
hanteringssynpunkt. 
 
 
 

- Att man i en 3D-
modell kan gå igenom 
projektet tillsammans 
med leverantören/-
entreprenören och på 
så vis kunna reda ut ev. 
problem. Detaljerings-
graden på de ingående 
objekten ska vara så 
hög att det går att få 
fram tillverknings-
ritningar, vilket ger ett 
fullständigt förfråg-
ningsunderlag. Ser 
även fördel med 
modellen i 
produktionen där 
exempelvis utsättare 
måste ha stor nytta av 
modellen för exakta 
punkter, plushöjder 
m.m.  
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Sammanfattning - Antingen i anbuds-
skedet eller i 
projekterings-/ 
produktionsfasen, 
beroende på entre-
prenadform. Vid stora 
projekt oftast i anbuds-
skedet. 
- Gemensam upp-
fattning om att inköp 
ska kopplas in i ett så 
tidigt skede som 
möjligt.  
- Olika uppfattningar, 
anbudsförfrågan, 
anbudsutvärdering och 
efterprojektering av 
pågående projekt. Beror 
även på projektets 
storlek hur mkt tid som 
läggs ned. 
- Olika uppfattningar, 
bl.a. genom uppdatering 
av Inköpsportalen, 
uppdelning i offerter för 
lättare jämförelser samt 
3D- projektering. 
Önskas underlag 
anpassade för inter-
nationella förfrågningar.  

- Beror på vilken 
entreprenadform som 
används. Generellt 
dåliga handlingar som 
måste kompletteras.  
-  All information som 
krävs för att skriva ett 
avtal om en vara är 
nödvändig, kortfattat 
uttryckt som samtliga 
gällande bygg-
handlingar.  
- De flesta ser att 
informationen ska 
finnas på aktuella 
handlingar som 
ritningar, beskrivningar 
eller materialspec.  
- PDS, Byggnet 
m.fl.  

- Ja, t.ex. till COOP 
Extra, stommen till HC, 
Pedagogikum Uppsala, 
Kristianstad arena m.fl.   
- Modellen användes som 
förfrågn.underlag till 
stominköp med 
tillhörande mängdlistor 
och specifikationer. 
Visualiseringsverktyg 
med kollisionskontroller. 
- Lite olika problem i 
de olika projekten, men 
som gått att lösa.  
- Ingen har behövt 
avancerade CAD- 
verktyg för att beskriva 
ett objekt eller detalj, 
kompletteringar i 2D har 
räckt. Ett fall med tillv. 
av hisstrapphus gjordes i 
3D pga komplexa 
anslutnings detaljer. 
  

 - Bl.a. stål/ btgstommar, 
btg- element, armering, 
HD/F bjälklag, trappor, 
fönster, takplåt m.m. 
- Oftast detaljerad 
information av objektet i 
form av mängdlistor/ 
specifikationer. Nöd-
vändig, ej överflödig 
information krävs.  
- Att inte tillräckliga 
handlingar finns, 
missuppfattningar med 
olika standarder mellan 
länder, kommunikations-
problem, kulturkrockar, 
arb.skydd, språk etc.  
- Risker finns men går att 
undvika genom god 
förberedelse av underlag 
och tydlighet i 
kommunikationen.  

- Kollisionskontroller 
möjliggörs, mängdning 
av material och listor 
som går att ta fram ur 
modellen. Anv. även 
som bas för tillv.-
ritningar. Visual-
iseringsverktyg som 
underlättar kommun-
ikationen spec. vid 
installationsarbeten. 
- Så hög att mängder/ 
spec. och tillv.ritningar 
kan tas fram på 
ingående objekt. All 
information finns 
samlat på ett ställe, 
tydligare bild på 
ingående objekt. Std 
måste fram i branschen 
för att kunna anv. 
modellen fullt ut.  
- Alla tillfrågade har 
för dålig erfarenhet av 
digitala ”objekt- 
bibliotek” och hur de 
skulle kunna användas 
i en 3D/BIM –modell. 
- Alla är positiva till 
3D-projektering och 
tror att det är 
framtiden. Bl.a. för att 
vara konkurrens-
kraftiga i framtiden.  

 

 


