
miljarder skäl 
Så leder förbättrad kommunikation  
till ökad produktivitet i byggsektorn

65



Svensk Byggtjänst har i tre uppmärk
sammade rapporter 2007, 2014 och 
2016 undersökt och följt upp vad bris
tande kommunikation i produktion  
och förvaltning egentligen kostar för 
svensk byggsektor. 
 Det handlar allt som allt om 65 mil
jarder* kronor som kan sparas årligen 
genom förbättrad kommunikation.

Med den här skriften vill vi sammanfatta problematiken. Vi beskriver ett antal för slag som leder till förbättrad kommuni kation och ökad produktivitet. Industrialiserat byggande genom innovation och standardisering  är en del av lösningen. Klassificering och innovationsdriven upphandling är vägar som leder dit.

* Baseras på totala bygg- och förvaltningskostnaderna för 2019.
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Såväl svensk som internationell byggsektor släpar efter  
i produktivitet och effektivitet jämfört med annan industri. 
Digitalisering och standardisering är nödvändig för att öka 
produktiviteten i den processtunga byggbranschen.
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En ineffektiv bransch
som kan bättre



Att byggbranschen lider av lägre produktivitet 
jämfört med andra industrier är ett känt faktum. 
Orsakerna är många men ett skäl som ofta lyfts 
fram är att ett byggprojekt från plan till förvalt-
ning består av en mycket stor mängd processer  
och involverar ett stort antal aktörer, som i sin tur 
använder olika system, både analoga och digitala. 
 När nu byggsektorn liksom övrig industri i 
snabb takt digitaliseras behöver de digitala proces-
serna vara standardiserade, annars håller den digi - 
tala kedjan helt enkelt inte ihop.
 Utmaningen och komplexiteten ligger i hur de 
påverkar varandra och hur informationsöverföringen 
mellan varje fas går till, och att informationen är 
stringent och sökbar. 

Olika branschers produktivitetsutveckling
Årlig procentuell utveckling, fasta priser, 1994–2013.  
Källa: Svenskt Näringsliv, redovisad i rapport från Konkurrens
verket 2018/Anjou, Mikael, Den ineffektiva byggbranschen.
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Låg produktivitetsökning
Globalt sett, visar managementkonsultföretaget 
McKinsey i sin rapport från 2017 att det är stor 
skillnad mellan olika branschers produktivitetsök-
ning. Bygg tar till exempel hem jumbopriset de 
senaste två decennierna i fråga om produktivitets-
ökning per arbetad timme med endast en ökning 
på en procent per år till skillnad från till exem-
pel tillverkningsindustrins som ökat 3,6 procent 
per år.
 En rapport från Konkurrensverket bekräftar att 
produktivitetsutvecklingen inom bygg halkar efter 
andra industrier och även jämfört med handel.
 Procentsatserna skiljer sig åt eftersom måtten  
är olika formulerade, men de pekar mot samma 
resultat, nämligen att byggsektorn har markant 
lägre utvecklingstakt än övriga industrier.
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Utveckling av arbetsproduktivitet i olika branscher
Indexerad arbetsproduktivitet, fasta priser; index 100 = 1999.  
Källa: Svenskt Näringsliv, redovisad i rapport från Konkurrensverket 2018/Anjou, Mikael,  
Den ineffektiva byggbranschen.
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Låg effektivitetsutveckling
Rapporten Produktivitetsläget i svenskt byggande 
2018 (Chalmers 2020) beskriver också den lång-
samma produktivitetsökningen. I en artikel i 
Byggvärlden från april 2020 då rapporten presen-
terades beskriver rapportförfattarna att de ser 
omfattande slöseri i form av omarbete och sena 
ändringar som försenar och fördyrar byggprojekt. 
 De beskriver en bransch med låg lönsamhet 
och hög andel konkurser och som både i Sverige 
och internationellt ligger långt efter andra bran-
schers effektivitetsutveckling.
 Rapportförfattarna utgår från antagandet att 
80 procent av alla moment i ett projekt är upprep-
ning och att 20 procent varierar från projekt till 
projekt. Att identifiera, mäta och förbättra dessa 
olika processer kan leda till att de effektiviseras, 
och därmed göra byggprojekten som helhet mer 
produktiva och lönsamma.
 I nuläget menar man att den stora variationen i 
branschen används som argument och förevänd-
ning för att inte identifiera upprepningen, och 
därmed inte heller mäta och standardisera sina 
processer.

80 %

20 %

Standardiseringspotential. 80 % av alla moment  
i ett projekt är upprepning.
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Föreslagna förbättringsåtgärder
I McKinseys rapportering görs bedömningen att 
ny teknik och innovation är de största enskilda 
områdena som kan råda bot den låga produktivi-
tetsökningen i byggsektorn. Ett av de största 
skälen till automatisering och digitalisering är 
potentialen i produktivitetsökning. 
 Chalmers rapport visar också var förbättrings-
åtgärder kan sättas in och den pekar på flera 
strategier med kommunikativ bäring. Mer partne-
ring och bättre samverkan lyfts fram som produk-
tivitetsfrämjande. Några intervjuade platschefer 
beskriver beställarens begränsade stöd av innova-
tion som hämmande. 
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I korthet
• Svensk byggsektor har låg produktivitet

• Ett byggprojekt består av ett mycket stort antal processer

•  Det är i glappet mellan processerna som utmaningen  
med informationsöverföring finns

•  Varje byggprojekt är unikt men i alla finns processer,  
moment och komponenter som kan standardiseras och  
därmed kan repetiterbarhet och förbättringar uppnås

•  Lösningar som framhålls är satsning på teknik  
och innovation, automatisering och digitalisering,  
samverkan och partnering
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Svensk Byggtjänsts rapporter från 2007, 2014 och 2016 
undersökte och följde upp vad bristande kommunikation  
i produktion och förvaltning egentligen kostar för svensk 
bygg- och fastighetssektor. Allt som allt kan 65 miljarder 
kronor sparas årligen genom förbättrad kommunikation  
som gör att vi undviker otydlighet och missförstånd.

Så mycket sparas 
genom förbättrad 
kommunikation



År 2007 började Svensk Byggtjänst till sammans 
med Industrifakta, som nu heter Navet, att mäta 
och följa upp vad bristande kommunikation egent-
ligen kostar för svensk byggsektor. Den undersök-
ningen följdes upp med en ny 2014. Vid båda till-
fällena tillfrågades 240 chefer i hela byggprocessen 
och det hade inte skett någon synbar förändring 
mellan år 2007 och 2014.
 Initiativet till undersökningarna var inspirerat 
av professor Per-Erik Josephsons forskning på 
Chalmers gällande resurseffektiva byggprocesser.
 Resultatet var häpnadsväckande och väckte 
redan från början stor uppmärksamhet i branschen. 
 År 2007 och 2014 fördyrade brist ande kom-
munikation produktionen i större byggprojekt i 
Sverige med cirka 13 procent. Med dagens bygg-

volym innebär det en total kostnad på cirka 42 mil-
jarder per år. Till detta kommer de cirka 23 miljarder 
som kan sparas i förvaltningen, som vi redogör  
för i kommande kapitel.

Otydliga underlag och definitioner  
inom byggproduktionen
Den tydligaste orsaken till bristande kommunika-
tion, som lyfts fram i undersökningarna om bygg-
produktionen, är otydliga anbudsunderlag och 
handlingar samt att det ges olika information till 
olika aktörer. De konkreta merkostnader som 
kommunikationsbristerna ger upphov till i pro-
duktionen utgörs av tilläggsarbeten och korrige-
ringsarbeten på grund av felaktig information  
eller missförstånd.
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Viktigaste effekterna som skulle kunna uppnås genom effektivare kommunikation.
Källa: Sv. Byggtjänst/Industrifakta 2014: Besparingsmöjligheter genom effektivare 
kommunikation i byggprocesser. Andel, procent. Bas: 240 intervjuer.
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Vilka anser du vara de vanligaste problemen med informationsöverföring, som kan leda 
till att kostnaderna i ett normalt projekt blir större än beräknat i planeringskedet?
Andel, procent. Bas: 240 intervjuer.
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De två undersökningarna visar  
att det är byggherre och entre- 
prenör som har mest att vinna  
på förbättrad kommunikation.

Den utveckling som skett mellan 2007 och 2014  
är marginell och beror med största sannolikhet på  
ökad medvetenhet om digitaliseringens möjligheter 
och förväntningar på den förbättrade tekniken.



Stora besparingar inom förvaltningssektorn
I undersökningen från 2016 intervjuades 290 chefer 
inom förvaltningssektorn om hur mycket man 
skulle kunna spara på effektivare kommunikation. 
Undersökningen visar att man varje år skulle 
kunna spara 15 procent i förvaltningskostnaden  
på effektivare kommunikation. För hela förvalt-
ningssektorn innebär det att den bedömda totala 
besparings potentialen med dagens siffror är 23 
miljarder per år.
 När det gäller tänkbara positiva effekter av 
förbättrad kommunikation i förvaltningen, pekar 
de flesta i den nya undersökningen på bättre tid - 
hållning, minskad risk för störningar eller förse-
ningar, bättre samarbetsklimat samt minskad risk 
för fel och skador på grund av missförstånd.
 Otydliga underlag till konsult/entreprenör, 
olika information till inblandade parter samt 
otydligt definierade behov upplevs vara de vanli-
gaste problemen i kommunikationen inom för-
valtningen.

miljarder/år 
23
Sparade 15 % =
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Förbättringar tack vare bättre kommunikation i förvaltningsprocessen
Andel, procent. Bas: 290 intervjuer
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miljarder 
65
Besparing Sammantagen besparing

Summerar vi besparingspotentialen  
i de tre undersökningarna gällande bygg
produktionen blir totalbeloppet 65 miljar
der per år med dagens siffror. Det är 
alltså sammantaget vad bättre kommuni
kation skulle kunna spara i hela bygg 
och förvaltnings processen i Sverige.
 Alla aktörer i bygg och förvaltning 
kan tjäna på bättre kommunikation  
– men framförallt byggherrar, entre
prenörer och fastighetsägare, enligt 
undersökningarna.
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I korthet
•  Tre undersökningar visar att bygg och fastighetssektorn varje år 

kan spara 65 miljarder genom effektivare kommunikation

•  Den tydligaste orsaken till bristande kommunikation är otydliga 
anbudsunderlag och handlingar

•  De konkreta merkostnader som kommunikationsbristerna ger 
upphov till är tilläggsarbeten och korrigeringsarbeten på grund  
av felaktig information eller missförstånd

•  Alla i branschen vinner på ökad tydlighet och minskade kostnader 
men de som enligt undersökningen tjänar mest på förbättrad 
kommunikation är byggherrar, entreprenörer och fastighetsägare
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CoClass
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Med förbättrad kommunikation såsom branschstandarder kring 
digitalisering skapas förutsättningar för att öka produktiviteten i 
byggbranschen. Här pågår ett branschöverskridande samarbete 
för att lägga grunden till det gemensamma digitala språket 
CoClass som nu börjar användas i bygg- och fastighetsbranschen.

CoClass kan  
förverkliga en del av 
besparingspotentialen



Tittar vi närmare på kommunikationsproblemen 
som lyfts fram i de tre undersökningarna, är det 
tydligt att det är just en bra kommunikationsstruk-
tur som saknas. Och backar vi tillbaka till det 
inledande avsnittet om byggsektorns bristande 
produktivitet ser vi att det är innovation, digitalise-
ring och gemensamma standarder som skapar 
förutsättningar för att öka produktiviteten i bygg-
branschen. 

Gemensam kommunikationsstruktur 
Sedan ett par år tillbaka finns ett gemensamt klassi-
fikationssystem för bygg- och fastighetsbranschen. 
Systemet heter CoClass och ger en digital och 
gemensam kommunikationsstruktur för all byggd 
miljö genom hela livscykeln.  
 Klassificeringssystemet CoClass initierades 
som ett branschgemensamt projekt i syfte att 
standardisera informationen i ett byggnadsverk. 
Sprunget ur reellt behov och med bakgrund i en 
nödvändig produktivitetsökning inom byggsek-
torn, gick ett antal branschaktörer samman för att 
ut veckla det som kom att kallas CoClass. 

Genom enhetlig klassifikation förenklas och 
säkerställs informationshanteringen genom hela 
byggprocessen: från första upphandling via plane-
ring och produktion till förvaltning och rivning. 
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I CoClass består varje byggnadsverk av ett antal 
objekt. En digital struktur skapar objekten redan  
i tidiga faser och följer sedan med hela vägen,  
under hela livscykeln. Varje objekt är en informa-
tionshållare, och dess detaljeringsgrad ökar i takt 
med att ny information läggs till ju längre fram i 
processen man kommer.

Obrutet informationsflöde
Objektets information följer med mellan de olika 
processerna i ett obrutet informationsflöde. Detta 
underlättar både affär och sam arbete. Tydligheten 
ökar och risken för misstag blir mindre. Det är 
precis de faktorer som bristande kommunikation 
handlar om. När det nya klassifikationssystemet 
CoClass utnyttjas fullt ut kan en stor del av ovan-
stående besparingspotential förverkligas. 

Standardisering och industrialisering
Den standardiserade kodningen ger en tydlig doku-
mentation av det som redan byggts eller för det som 
ska byggas. Ett obrutet informationsflöde ger också 
förutsättning för ökad produktivitet genom ett 

standardiserat och industriellt byggande. Med en 
digital process där klassificeringarna är standardi-
serade blir också klimatdeklarationer och andra 
livscykelanalyser säkrare, billigare och snabbare  
att genomföra.

Bygger på internationella standarder 
CoClass som bygger på internationella standarder,  
är framtaget för att fungera internationellt och finns 
både på svenska och engelska. Representanter från 
företag, institutioner, myndigheter och departe-
ment från fler än 20 länder har visat stort intresse. 
Även EU-kommissionen ser nyttan för systemet  
som gör att man kan utbyta information och få ett 
gemensamt språk, vilket underlättar till exempel 
vid inköp av material från andra länder.
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I korthet
•   Klassificeringssystemet CoClass initierades som 

branschgemensamt projekt i syfte att standardisera 
objektsinformationen i hela byggprocessen

•  CoClass ger en digital och gemensam kommunika
tionsstruktur för all byggd miljö genom hela livscykeln

• CoClass bygger på internationell standard

•  CoClass gör det enklare för bygg och fastighets
branschen att handla upp och förvalta byggnader  
och anläggningar
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Så fungerar CoClass 
– en snabbkurs  
i byggbranschens 
klassifikationssystem
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Med CoClass får alla parter tillgång till ett gemen-
samt språk. 

 Samma begrepp och terminologi för:
 • Alla aktörer
 • Alla skeden 
 • Alla programvaror
 • Alla informationsleveranser

Det finns inget behov av interna klassifikations-
system som inte fungerar tillsammans med andra 
system och kräver underhåll. CoClass är det nya 
branschgemensamma klassifikationssystemet.

Vad ?



Aktörerna i byggprocessen fyller under projektets gång på med  
information och förfinar objektens egenskaper och aktiviteter. 
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CoClass används i alla faser från planering och 
projektering till produktion och förvaltning.

Hur ? Projektering 

ProduktionFörvaltning

Förstudie/
planering



CoClass skapar ordning och reda på informationen i dina system. 
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CoClass omfattar alla delar av den byggda miljön 
– allt från flygplatsen till armaturen i ankomst-
hallen. Alla unika beståndsdelar finns med och de 
kan fritt kombineras och byggas ihop efter behov. 
Varje del kan beskrivas med hjälp av egenskaper 
som kulör, materialval eller bergrensningsklass. 
Egenskapernas värde används för att ställa krav, 
utforma, utföra och följa upp. Delarna kan kom-
pletteras med aktiviteter som behövs för drift och 
underhåll. 
 CoClass ökar effektiviteten, ger tydlig spår-
barhet och bidrar till långsiktig förvaltning.  
Allt detta medverkar till en robust trygghet där 
livscykelperspektivet och gemensam dokumenta-
tion skapar konkurrenskraft.

Varför ?
Byggnadsverks-

komplex

Byggnadsverk

Utrymmen

Byggdelar

Produktionsdelar

Resurser



All byggd miljö kan klassificeras enligt CoClass.

HJ Intresseområde

EA Förbindelseutrymme

BEE Utomhusyta

CBD Tågterminal

AHA Förskolebyggnad

AZA Byggnad
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CoClass täcker informationsbehoven i hela livs-
cykeln – från planering till rivning. Det ger en  
rad fördelar för alla aktörer i bygg- och förvalt-
ningsprocessen.

Byggherren
För byggherren innebär en gemensam struktur och 
begreppsmodell att det blir enklare att ställa krav  
i tidiga skeden. Det går även att få informationen 
strukturerad på ett likartat sätt oavsett vilka parter 
som deltar i processen för ett byggnadsverk.

Projektören
Projektören eller den tekniska konsulten är den 
som behöver göra den största insatsen när CoClass 
ska börja användas i ett projekt. Projektören kan 
erbjuda sin kund ett underlag med en viss struktur 
och innebörd som är logisk och framtidssäker 
vidare in i processen.

Vem ?
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Entreprenören
Entreprenören kan i allmänhet arbeta på som 
tidigare, men behöver initialt lära sig ett nytt sätt 
att läsa och förstå dokumentationen. När det väl 
är gjort innebär det nya klassifikationssystemet 
att man inte behöver lära sig och anpassa arbetet 
efter olika system, beroende på beställare. 

Drift och förvaltningsled
För drift- och förvaltningsled finns en tydlig 
dokumentation över den byggda miljön när de 
tar över. Nu kan förvaltaren använda och upp-
datera dokumentationen efter hur byggnationen 
förändras. Från driftsskedet ända till rivning.



– CoClass faller väl samman med vår digitala 
strategi och vårt funktions- och livscykeltänkande. 
Detta är ett gemensamt språk och system för 
samhällsbyggnadssektorn, som ger oss möjlighet 
att ta kloka beslut inför ny- och ombyggnationer. 
Och att faktiskt veta hur våra byggnadsverk är 
uppbyggda och fungerar – en förutsättning för 
hållbar förvaltning helt enkelt.

Johan von Schantz
Tidigare ITdirektör på Region Stockholm: 
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– Det är viktigt att alla använder samma standard, 
att det är CoClass som ska gälla och följas av alla. 
CoClass är enkelt att använda.
 I vår mjukvara AEC Savoir har vi en databas 
där man hela tiden kan komma åt rätt beteckning 
på ett smidigt sätt. När beteckningen uppdateras i 
molnet så säkerställs det att informationen som jag 
har i någon del av byggnaden, så som ett fönster 
eller element, är korrekt och att beteckningen går 
ut till alla som arbetar med projektet.

Flutura Gashi
BIM & datasamordnare hos mjukvaruleverantören AEC:
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– Vi har en applikation för livscykelanalyser 
(LCA). CoClass löser flera problem. Den stora 
vinsten är tid, och tid är pengar. Vi kan göra en 
komplett LCA för 20 000 kronor istället för  
200 000 kronor som det ofta kostar. Med stor 
ekonomisk vinning för kunden kan vi göra LCA:er  
i mycket större omfattning än idag och dessutom  
få mycket bättre kontroll på nyttjandet av våra 
naturresurser.

Jan-Anders Jönsson
Ansvarig för miljöberäkningar, Anavitorkonceptet,  
försäljning och kundansvar hos mjukvaruleverantören Anavitor:
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Sweco har tagit fram ett eget verktyg som baserat 
på AI tilldelar objekten korrekt benämning, vilket 
avsevärt förenklar uppstarten av ett projekt med 
CoClass som system för klassifikation.
 – Vi använder CoClass på många sätt, våra 
kunder ställer krav på det när vi ritar och designar 
samhällen. Vi har hjälpt branschen med en auto-
matisk CoClass-sättning med hjälp av befintliga 
datamängder. CoClass kommer att förändra bran-
schen, för om vi alla använder samma språk slipper 
vi kostnad och tid när vi ska översätta mellan det 
ena och det andra. Vi slipper även misstag när vi 
tror att någon menar något men egentligen menar 
något annat. Det är den stora nyttan!

Gabriel Hirsch
Affärsutvecklare & seniorkonsult FME, Sweco:
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– CoClass ger ett bra underlag och start för projekt  
där krav klassificeras så att korrekt information 
finns med genom hela processen.
 CoClass är till hjälp vid energiberäkningar och 
energideklarationer då informationen kan hämtas 
från en gemensam plats och vars resultat kan tankas 
ner till den gemensamma arbetsplattformen. 
CoClass är ett sätt att kommunicera hela vägen 
genom processen med en och samma standard! 

Per Erlandsson
Seniorkonsult hos mjukvaruleverantören Symmetri, en del i Addnodekoncernen:
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– Den stora vinsten med CoClass är att få ett 
gemensamt språk. Både datorer och människor 
behöver gemensamma ord och begrepp för att 
kommunicera med varandra på ett korrekt och 
begripligt sätt.
 Även om CoClass i grunden är en klassifika-
tionsstandard så kan det även användas som en 
namnstandard, vilket gjorts tillsammans med 
Trafikverket i samband med bygget av en ny bro 
över Indalsälven. 

Ulf Ström
Strategisk rådgivare på TCG som bygger informationsmodeller  
och ITstöd för affärsprocesser:
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CoClass möjliggör också innovationsdriven upphandling.  
En intervjuundersökning från hösten 2019 visar att Sveriges  
byggherrar ser nyttan med innovationer som ett viktigt sätt 
att få ner produktionskostnaden. 

Upphandling som  
främjar innovation



Svensk Byggtjänst lät under hösten 2019 undersök-
ningsföretaget Navet intervjua 300 byggherrar 
inom lokaler och bostäder. Syftet med undersök-
ningen var att ta reda på hur byggherrarna bedöm-
de att innovation skulle påverka deras byggprojekt 
och vilken typ av stöd de skulle behöva för att i 
högre utsträckning upphandla för innovation.
 För tidig och för detaljerad styrning från bygg-
herrens sida bidrar till högre kostnader. Oftast 
börjar man för tidigt i processen med att projektera 
arkitektoniska och tekniska speciallösningar som 
sedan handlas upp på utförandeentreprenad. Då är 
den tekniska lösningen redan fastställd och kon-
kurrensen för industriella aktörer satt ur spel efter-
som deras tekniska plattformar då inte kan uppfylla 
samtliga detaljerade utförandekrav.
 Genom att istället handla upp med funktions-
krav (totalentreprenad) erbjuder byggherren större 
frihet till marknaden, vilket ökar innovationskraf-
ten i leverantörsledet.

Innovation påverkar byggprojekt
Undersökningen visade bland annat att det vikti-
gaste skälet för byggherrarna att prioritera innova-
tion i en upphandling var att få ner produktions-
kostnaderna och tiden. När frågan vinklas till var 
entreprenörens innovationsgrad får störst genom-
slag så visar det sig att det också är inom produk-
tionskostnaderna som innovationer har störst 
påverkan.
 När man tillämpar funktionskrav vid upphand-
ling krävs bland annat att beställaren fastställer 
vilka funktionskrav och vilka kravnivåer som ska 
gälla för det specifika objektet. Men dessa funk-
tionskrav är idag ofta relativt otydliga, vilket leder 
till en bristande kommunikation mellan beställaren 
och entreprenören. Detta bekräftades i undersök-
ningen eftersom en stor del av byggherrarna ansåg 
sig behöva hjälp och verktyg för att formulera 
funktionskraven.
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Branschsystem på gång
Nu håller branschen genom Svensk Byggtjänst på 
att ta fram ett nytt branschsystem som heter AMA 
Funktion. AMA Funktion kommer att struktureras 
enligt CoClass eftersom det från början är anpassat 
för att kunna uttrycka funktionskrav som kan 
ställas på många olika nivåer – för byggnadsverk, 
utrymmen och byggdelar. Allt beroende på behov 
av detaljering. Det ger enhetliga spelregler för 
funktionsupphandling mellan beställare och leve-
rantör. Poängen med funktionsupphandlingen är 
att om beställaren specificerar tekniska lösningar, 
så måste beställaren också ta ansvar för lösningen. 
 Med AMA Funktion blir gränsdragningen ren - 
odlad mellan parterna, och entreprenörer kan tävla 
med olika lösningar utifrån sin tekniska kompetens. 
Det gör det mer intressant för dem att investera  
i egna tekniska plattformar. AMA Funktion kan 
därmed driva på utvecklingen i branschen.
 Innovation i branschen kan skapas genom 
enhetliga »spelregler«. Genom att ha en bransch-
standard för funktions- och prestandakrav blir  
det även mer lönsamt att investera i egna tekniska 
plattformar och lösningar som uppfyller de funk-
tionskrav som branschen enats om. 
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I korthet
•  I en undersökning berättar 300 byggherrar hur 

innovation skulle påverka deras byggprojekt  
och vad de behöver för att upphandla för innovation

•  Upphandling med funktionskrav (totalentreprenad)  
ökar innovationskraften

•  Funktionsupphandlingen kräver att beställaren kan fast  
ställa vilka funktionskrav och vilka kravnivåer som ska gälla

•  Nya AMA Funktion struktureras enligt CoClass  
och kan uttrycka funktionskrav

•  Innovation i branschen skapas genom enhetliga spel  
regler och AMA Funktion kan driva på utvecklingen

65 miljarder-rapporten   Sidan 39 av 60



65 miljarder-rapporten   Sidan 40 av 60

Affärsnytta

5 besparings  
och vinstmöjligheter  
med CoClass:  
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Magin uppstår när CoClass underlättar för bran-
scher att mötas tack vare standardiseringen av 
data- och objektsinformation. Vinsterna uppkom-
mer när hela kedjan – från tidigt skede ända till 
förvaltning – finns med och arbetar med ett 
obrutet informationsflöde.
 Byggbranschen har hittills haft svårt att vårda 
och omhänderta information från tidigare projekt 
då varje projekt ansätts vara unikt. 
GIS- och geodata-folket har till exempel förvånats 
över att byggbranschen inte vårdar och tar hand om 
informationen från varje projekt. Om man till exem-
pel vet var man grävt ner något så kan man ock så 
gräva upp det i framtiden – utan tidsödande letande. 
Med CoClass finns informationen tolkningsbar 
och kan tas omhand för kommande användning.

Klassificeringsmetodiken ger möjlighet att 
lät tare utbyta information med helt andra  
branscher och nya affärsmöjligheter skapas!

Det blir lättare att samarbeta  
och finna nya affärsmöjligheter  
genom informationsutbyte  
med andra branscher.

1

»  En byggnad innehåller en skatt av datainfor-
mation, värdefulla tillgångar som det är för  
svårt att ta hand om och strukturera manuellt. 
Miljökraven som nu ställs innebär att vi måste 
redogöra för klimat på verkan både i projektfas 
och användningsskede och det ställer höga 
krav på struktur och digitalisering. «
Susanne Nellemann Ek, vd för BIM Alliance var tidigare VD för Geoforum och har därför 
god insyn i framgångsrika digitaliseringsprocesser inom geodata och geografiska 
informationssystem. Hon menar att rätt använd är den digitala transformationen inte  
är ett självändamål utan en möjliggörare för en mer hållbar och effektiv byggsektor.
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CoClass handlar ytterst om att reducera onödigt 
slöseri i processen och öka byggbranschens pro-
duktivitet.  
 De stora informationsglappen finns i överfö-
ringen av information mellan olika delar av bygg-
processen. Om alla i branschen kunde kalla en 
spade för en spade, skulle det bli möjligt att effek-
tivt repetera byggprocessen om och om igen och 
inte börja på ett näst intill blankt blad varje gång. 
Repetition ger effektivitet, produktivitet och 
besparing. CoClass möjliggör denna repetiterbar-
het och kunskapsöverföring. Ett gemensamt 

digitalt språk underlättar också feedbackloopen 
från ett projekt till ett annat. Men när den tekniska 
beskrivningen blir helt digital kan även den enskil-
des arbete effektiviseras. 

Produktiviteten ökar när 
informationsöar knyts ihop

»  CoClass knyter samman bygg- 
branschens informa tionsöar till ett  
obrutet flöde.  Det är en ledstjärna  
i vårt utvecklingsarbete. «
Mikael Malmkvist, Svensk Byggtjänst
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Den första januari 2022 ska den nya lagen om kli- 
matdeklarationer för byggnader träda i kraft. Kort 
sammanfattat innebär förändringen att den som 
uppför en byggnad måste beräkna och redovisa 
klimatpåverkan för sin produktion, något som 
kommer att underlättas med hjälp av CoClass. En 
digital process är dessutom en förutsättning för att 
kunna utforma dessa deklarationer då det blir allde-
les för kostsamt att sitta och fylla i kalkyler manuellt. 
 I arbetet med att utföra livscykelanalyser krävs 
det också en digital process och CoClass löser flera 
problem. Den stora vinsten är tidsbesparingen – 

och tid är pengar. Med en digital process där klassifi-
ceringarna är standardiserade kommer livscykelana-
lyser kunna göras betydligt billigare än tidigare och 
dessutom ge bättre kontroll på naturresursnyttjandet.

CoClass effektiviserar livscykel- 
analyser och klimatdeklarationer

»  Branschen har två år på sig att förbereda  
sig, men redan idag börjar det annalkande 
kravet på klimatdeklarationer att märkas 
 i upphandlingarna. «
Martin Erlandsson, IVL 
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I AMA-skrifterna är klassifikationssystemet 
viktigt, och har hittills, liksom i byggandet i stort, 
varit inriktat på produktionsresultat och aktivite-
ter, sorterat på material. 
 Men för funktionstänk, alltså vilka funktioner 
som rummet/byggnaden ska fylla, så har det 
hittills inte funnits något bra klassifikationssys-
tem. Med CoClass blir det nu möjligt.
 Med CoClass och AMA Funktion på plats har 
vi äntligen hjälpmedel som gör att vi kan standar-
disera hur man formulerar bra funktionskrav!

CoClass öppnar upp för 
funktionsupphandlingar 

»  Jag tror att funktionsupphandlingar  
kommer att driva på innovation, och bidra  
till lägre byggkostnader. Vi måste inte 
uppfinna hjulet på nytt och dessutom gör 
CoClass att vi undviker kvalitetsbrister. «
JanOlof Edgar, Svensk Byggtjänst 
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CoClass underlättar för alla typer av aktörer att 
kunna samarbeta under ett gemensamt språk, det 
blir inte bara de stora som har råd att bygga egna 
språk som kan dra nyttan av det. När även under-
leverantörer och samarbetspartners talar samma 
språk utan att behöva börja om från början varje 
gång, blir det också lättare för dem att komma in  
i matchen.

De mindre aktörerna  
kommer in i matchen

»  CoClass behövs, branschen har i många år 
diskuterat behovet av gemensamt digitalt 
språk. Många har dock suttit still i båten och 
väntat på att CoClass ska lösa alla problem.  
 Min slutsats är att vi inte längre bara kan 
sitta och vänta på en allsmäktig standard  
som löser alla problem, det är dags att börja 
använda det som finns och vara beredda  
på att standarder kan förändras över tid. «
Petter Bengtsson, Zynka BIM



ww

Nytt språk på  
branschens uppdrag
Ett gemensamt språk är en förutsättning i all 
kommu nikation. Det gäller såväl mellan människor  
som mellan maskiner.  
  Detta faktum har blivit allt viktigare när vi nu bygger  
allt smartare ITlösningar i syfte att bli mer digitala. 
Mjukvaruapplikationer som kommunicerar med 
varandra behöver ett gemensamt språk för att kunna 
prata med varandra, det vill säga tolka innebörden  
av informationen som utbyts.
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Genom utveckling av sådana gemensamma språk, 
branschstandarder och kommunikationsstrukturer 
lägger vi grunden till ökad digitalisering och mer 
industrialiserat byggande. Då kan vi också sänka 
produktionskostnaden inom bygg och i förläng-
ningen öka Sveriges konkurrenskraft.
 Men för att göra det behöver vi bredda engage-
manget för frågan i samhällsbyggnadssektorn.  
Det ligger i allas vårt intresse att modernisera vårt 
arbetssätt och uppnå harmonisering i vårt krav-
ställande, arbetssätt och informationsstrukturer. 

Branschens uppdrag
Svensk Byggtjänst har branschens uppdrag att 
utveckla CoClass och gör det tillsammans med 
många dedikerade branschaktörer. Med CoClass 
får byggsektorn en informationsbärare som  
möjliggör klassifikation av egenskaper genom hela 
livscykeln, från projektering, ända in i förvaltning-
en. En av poängerna med CoClass är att det kan 
användas i alla delar av processen.
 CoClass används idag i både små och stora 

projekt men för att nå sin fulla potential behöver 
systemet få en bredare spridning. Många avvaktar 
de stora byggherrarnas kravställan. 
 De tidiga användarna som kommit upp på 
banan snabbt har en konkurrensfördel. Att redan 
nu börja systematisera sin informationshantering 
ger ett kun   skapsövertag när kraven från beställarna 
slår igenom.
 Vi kan dra paralleller till övergången till bsab 96. 
Det upplevdes också svårt och komplext i början, 
innan man nått en kritisk massa och nyheten blev 
ett självklart och etablerat arbetssätt.

Nya produkter
Ett nytt klassifikationssystem som CoClass öppnar 
upp för framtida nya tjänster och produkter. 
Exempelvis öppnar det upp för upp för en ny  
generation av AMA som utgår från funktionsen-
treprenader och innovationsdriven upphandling. 
Eftersom det är anpassat för digital hantering  
av information möjliggör det nya tillämpnings-
områden, såsom stordata och artificiell intelligens. 
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Strategisk fråga
Ytterst är detta en strategisk fråga på ledningsnivå, 
och det handlar om produktivitetsökning och 
effektivisering. Var vill vi vara om tio år? Den som 
inte agerar nu riskerar att hämma sin digitala 
utveckling och arbeta kvar i analoga strukturer 
längre än nödvändigt.

Nytt mindset
Det handlar om en nytt mindset, snarare än stora 
investeringar och det går utmärkt att börja i liten 
skala. Kostnaden för CoClass kan jämföras med 
priset för ett Office-paket, det är inga stora pengar. 
Initialt i det första projektet är utmaningen att lära 
sig läsa underlag med en viss struktur och innebörd. 
Arbetsbördan ligger främst på projekterande kon-
sult. Svensk Byggtjänst finns alltid tillgängliga  
för att hjälpa användare att komma vidare, genom 
råd, stöd och utbildning. 
 När det första steget är taget så fungerar mycket 
som vanligt i projekten. 

Framtidssäkert
CoClass är skapat för att vara hållbart och fram-
tidssäkert. Det bygger på beprövad erfarenhet och 
en samlad branschkunskap.
 Genom förbättrad kommunikation, standardi-
sering och ökad digitalisering så kommer vi att 
skapa en bättre och mer produktiv och konkurrens-
kraftig samhällsbyggnadssektor. Och besparingen 
på 65 miljarder finns inom räckhåll.
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Allmän presentation av tjänsten

Behovsanalys – vi går tillsammans igenom 
lämpligt startprojekt för att använda CoClass

Beslut – bestämmande av startprojekt

Avtal upprättas

Hur kommer jag igång med 
CoClass-standardprocess?

1

2

3

4

5

6

7

Vill du som beställare vara med i digitaliseringen av svensk byggsektor?  
Så här kommer du igång med att implementera CoClass i din byggprocess.

Intresserad? Kontakta oss.
Mikael Malmkvist, Produktchef
Tel. 076-833 88 20 
E-post: mikael.malmkvist@byggtjanst.se

Peter Söderquist, Key Account Manager
Tel. 076-844 01 03
E-post: peter.soderquist@byggtjanst.se

Implementation, utbildning och support  
– vi hjälper med teknisk implementering  
samt utbildning och support av berörda  
användare

Genomförande

Uppföljning



65 miljarder-rapporten   Sidan 50 av 60

Med CoClass får alla parter tillgång till ett gemensamt språk. 
Samma begrepp och terminologi används i alla skeden, hos 
alla parter, i alla programvaror och i alla informationsleveranser.

Men hur skapar CoClass konkret nytta hos de olika aktörerna 
inom samhällsbyggnadsprocessen? Vilka problem löser syste - 
met? Och hur blir det en del av företagens digitala strategier? 
Här beskrivs ett antal exempel som visar vad byggsektorn 
redan ser för nytta med CoClass.

Branschens röster  
om CoClass
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Inom området Anläggning har CoClass-koder ska - 
pats senare än i övrig byggd miljö, men har nu börjat 
implementeras i branschen. Tyréns ser stora möjlig-
heter när man nu enklare än tidigare kan kommu-
nicera de geotekniska förhållanden för att optimera 
grundläggning i infrastrukturanläggningar.
  Riktig fart på anläggningssidan i användandet 
av CoClass väntas komma när Trafikverket väljer 
att kravställa det, men redan nu använder Tyréns 
CoClass i flera projekt. Vinster med CoClass  
anses vara möjligheten att kunna kommunicera 
bättre mellan olika system och programvaror, 
förenkla och effektivisera arbetsflödet mellan olika 
aktörer samt förbättrad resursplanering.
  I stadsutvecklingsprojektet Nyhamnen i Malmö 
har man implementerat CoClass. Koderna har  
där använts för att klassificera olika volymer base-
rat på hur förorenad jorden är. CoClass-klassifice-

ringen möjliggör detta på ett helt digitaliserat  
och enklare sätt än tidigare. Det medför också  
en ökad möjlighet för analys- och resursoptime-
ring, vilket är positivt ur hållbarhets- och klimat-
synpunkt.
  Genom att det nu finns CoClass-koder för 
geoteknik, till skillnad från i tidigare system som 
BSAB, möjliggörs dessutom kunskapsåterföring 
genom hela byggkedjan.
  Anläggningsområdet är stort och projekten är 
ofta komplicerade, stora och involverar internatio-
nella aktörer, till exempel inom tunnelbyggande. 
I den typen av projekt är det särskilt effektivt med 
system oberoende klassningssystem som CoClass.
  CoClass ansluter till ISO 12006 och supportas 
av den internationella organisationen Building 
Smart, som i Sverige representeras av BIM 
Alliance.

Så här arbetar Tyréns med CoClass  
i nytt anläggningsprojekt
Källa: Mats Svensson, Kompetenssamordnare för geoteknik inom Tyréns



Programvaruleverantören Trimble är involverad i 
ett spännande projekt i Norge där CoClass varit 
det klassifikationssystem som använts. Projektet 
gäller en fyrfilig motorväg mellan Kvål och Melhus 
och innefattar bland annat tre tunnlar och åtta 
broar. Huvudmålet är att tillvarata och förvalta 
data genom hela vägens livscykel. Kunden, Nya 
Veier, en myndighet som hanterar ett antal större 
infrastrukturprojekt i Norge, hade målet att få ett 
totalt sammanhållet dataflöde.
 När man levererar inom projekt så måste oftast 
någon konvertera information eller tolka den. Med 
hjälp av CoClass kan man få en mycket enklare 
hantering av datan utan att tappa något. 
 Vinsten är stor om hela kedjan från tidigt skede 
ända in i förvaltningen använder sig av samma 
språk, så som man gör med CoClass i detta pro-

jekt. Med CoClass har vi lättare att utbyta infor-
mationen med helt andra branscher och det blir 
ännu mer intressant – för magin uppstår när 
branscherna möts!  
 Lösningen hanterar BIM/GIS-data och Asset 
Management integrerat och omfamnar alla skeden 
från planering, projektering och byggande till för - 
valtningsfasen. För att reali-
sera detta har man valt att 
använda standardprodukter 
som baseras på öppna stan-
darder och format samt inte-
grationsplattformar – bland 
annat TNE och Quadri. 
BIM-modeller och nätverk 
med anknutna dataobjekt 
kan samverka sömlöst.
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Myndighet använder CoClass  
för sammanhållet dataflöde
Källa: Stefan Granberg, Manager på Trimble Solutions Gothenburg AB 



På WSP pågår flera projekt för att effektivisera 
verksamheten med nya digitala lösningar.
 – Vi arbetar ständigt med nya digitala verktyg 
för automation och är med i diskussioner kring 
gemensamma branschspråk för att underlätta 
kommunikationen med modeller och modelleve-
ranser, berättar Maria Älfblom, Business Area 
Manger CAD/BIM och Tekla-ansvarig på WSP.

Kan automatisera CoClasskodning
– Vi arbetar bland annat med projektautomatise-
ring, det vill säga att automatisera återkommande 
arbetsmoment och i förtid minimera tidskrävande 
arbetsuppgifter. Detta för att effektivisera arbets-
momenten internt men även gentemot kund och 
de beställarkrav vi får i projekt. För detta syfte 
utvecklar vi internt egna programvaror, 

 – Inom WSP jobbar vi också mycket med att 
gå mot ritnings- och papperslösa leveranser, där  
vi istället jobbar med digitala modeller. Det gör  
vi till exempel i projektet med nya Gula linjen i 
Stockholms tunnelbanesystem. Här använder vi 
också verktyg som med automatik bland annat 
fyller i BSAB-, anläggnings- och entreprenad-
koder.
 – Vi är förberedda och rustade för att även med 
automatik fylla i CoClass-koder, när beställarna 
så önskar, förklarar Maria Älfblom.

Testar och kontrollerar
Maria berättar att WSP inte fått några skarpa 
projekt med krav om CoClass men att de har 
iordningställt interna testmodeller för att kont-
rollera systemen och eventuell arbetsmetodik 
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Så arbetar WSP med nya digitala verktyg  
och gemensamma branschspråk
Källa: Maria Älfblom, Business Area Manger CAD/BIM och Teklaansvarig på WSP 



kring CoClass i framtida projekt om kraven 
kommer.
 – WSP har ett bra samarbete med sina pro-
gramvaruleverantörer och är med och testar nya 
funktioner. Dels har vi har tillsammans med 
Trimble haft möten om CoClass. WSP har använt 
Trimbles program Tekla länge, till exempel i  
Gula linjen-projektet.

Öppna och gemensamma system
Maria Älfblom ser positivt på utvecklingen mot 
öppna digitala språk, system och plattformar som 
gör det enkelt för alla aktörer i byggprocessen att 
samverka och utbyta data.
 – Det krävs att branschen samarbetar och 
etablerar nya gemensamma system tillsammans, 
exempelvis med IFC och CoClass. Vi behöver 
standardisera det öppna IFC-formatet desto mer i 
branschen och därmed också finna lämpliga sätt 
att definiera våra objekt och modeller, exempelvis 
med CoClass, menar hon.

AI som vidareutveckling
Hon ser också intressanta digitala möjligheter i 
projektering och hela byggprocessen med AI.
 – Vi på WSP jobbar nu bland annat med att 
utveckla lösningar där vi med hjälp av AI i tidiga 
modeller kan avgöra vilka knutpunkter som 
passar bäst i olika stålstommar. Våra system kan 
sedan kommunicera direkt med materialtill-
verkarens maskiner och robotar. När vi kan knyta 
samman digital modellering med bra öppna 
system och med AI blir utvecklingsmöjligheterna 
mycket spännande!
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Andreas Persson, chef för exportstödsenheten  
på AB Familjebostäder, ser en stor fördel med 
CoClass då det underlättar för företag att sam-
verka genom hela livscykeln, inklusive upphand-
lingsskedet. 
 Andreas beskriver utmaningen i kunskaps-
överföringen kring byggnationer och i förvaltning 
av byggnader:
 – Tidigare ägde fastighetsägaren kunskapen 
om sina byggnader på ett annat sätt, den fanns 
hos individer som arbetat länge inom verksam-
heten. Idag stannar kanske personal i snitt två  
år på varje arbetsplats. Det blir en utmaning  
då tusentals personer går in och ut genom ett 
produktionsprojekt och genom hela den efter-
följande livscykeln.

 – CoClass kan avhjälpa detta eftersom infor-
mationen stannar hos ägaren tack vare att det går 
att ’magasinera’ kunskapen om objekten över tid, 
med en koppling till den fysiska verkligheten. En 
viktig poäng är att bygg och anläggning hanteras  
i samma informationsstruktur. 
 Han betonar vikten av att dela information 
mellan olika intressenter: 
 – Om Familjebostäder 
satsar på att klassificera vad 
ett flerbostadshus är data-
mässigt, kan andra verksam-
heter bidra med att klassificera 
andra typer av byggnader, 
vilka vi i vår tur kan ha 
användning av. Det går då 
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samhällsmässigt att dela på arbetet med att bygga 
upp en digitalt klassifi cerad bebyggd miljö. Så 
utvecklar vi tillsammans branschen och bidrar till 
ökad produktivitet och digitalisering.
 Andreas Persson efterlyser därför ett engage-
mang från resten av branschen för CoClass:
 – Den digitala ekonomin bygger på att många 

använder samma saker och att vi samarbetar. 
CoClass öppnar upp för att definiera och kunna 
använda oss av en gemensam mjuk infrastruktur 
kring all bebyggd miljö, för hantering av logistik-
flödet i samhällsbyggnadsprocessens hela livs-
cykel. Det digitala är vår tids verktyg som hjälper  
oss utföra det vi behöver göra, på ett enklare sätt. 
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Nyttan med CoClass för ÖrebroBostäder 
Emmelie Ekwind menar att det är en stor fördel 
för ÖrebroBostäder att kunna prata och kommuni-
cera med ett och samma språk genom fastig hetens 
hela livscykel.  
 Vidare berättar Emmelie att de tidigare har 
benämnt samma sak på olika sätt genom livscykeln 
och i olika system/programvaror. Nu är förhopp-
ningen att de ska benämna det lika och därmed 
kunna använda data och metadata på nya, innova-
tiva sätt, speciellt när det kommer till automatise-
ring och integrationer (även koda). Detta kommer 
att underlätta både kommunikation, integrationer 
och automatisering, samt i en förlängning även ge 
större möjlighet till datadriva beslut.

Tillämpa CoClass i modeller 
– Eftersom ÖBO både bygger och förvaltar hus  
så är data och datakvalitet avgörande för att vi 
ska kunna ta hand om våra fastigheter. Vi vill ta 
tillvara på och kravställa informationen tidigt i 
byggprojekten så att det blir rätt hela vägen.  
Vi ser till exempel att tredjepartsmjukvara som 
hjälper entreprenörer och 
projektörer att få CoClass-
kodningen rätt, minskar 
risken för fel och underlättar 
för våra samarbetspartners, 
säger Emmelie.
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Processteg
Emmelie berättar därefter införandet av CoClass 
på ett företag av deras storlek krä ver genomtänkta 
beslut och översyn av processer och kopplingar. 
Från att ha testat i mindre skala beslöt de år 2020 
att införa CoClass på bred front. Målet är att kunna 
kravställa och ta in information på ett mer automa-
tiserat sätt, vilket ledde till att initialt se över vilka 
benämningar som användes i dagens system.

•  ÖrebroBostäder har gått igenom och matchat den 
aktuella datan för att se var CoClass kan ersätta 
och komplettera, samt addera en CoClasskod.

•  De har även börjat kravställa en mindre mängd 
information i BIM-modeller. Informationen  
ska klassas och benämnas enligt CoClass. Det 
betyder att det behöver finnas färdiga förutsätt-
ningar och strukturer så att modellen kan tas 
fram. 

•  De har tagit fram mallar i Revit där paramet-
rarna redan är definierade och CoClasskoderna 
finns valbara. 

•  Utöver det finns Örebros globala lägesinforma-
tion förifyllt, samt en funktion som automat-
genererar rapporter med slutkoder. 

Detta skapar förutsättningar för lyckade informa-
tionsleveranser in i förvaltningssystemen.

Tips till andra som vill hitta sin väg  
med CoClass
– Ett tips är att förstå att detta handlar lika myck-
et om digitalisering och informationsleveranser 
som om byggspecifik kunskap och knyta personer 
samman som har relevant kunskap tidigt i projektet, 
säger Emmelie Ekwind.

För frågor; kontakta gärna ÖrebroBostäder. 
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