
Peter Johansson är doktor vid Jönköping University, 
och har inom ramen för delprojektet Tekniska proto-
typer forskat kring digitala prototyper och bim. 

– BIM är en datorgenererad modell av en verklig 
byggprocess. I den kan vi samla och organisera 
all information i ett bygge och ta fram en virtuell 
proto typ som kan visualisera och testas redan pro-
jekteringsfasen, berättar Peter Johansson.

Tekniken används redan flitigt och i takt med att 
simuleringsmöjligheterna utvecklas används de allt 
tidigare i byggprocessen. Bristen på evidensbaserat 
tänkande har dock inneburit att bim-tillämpningar 
används trots att man egentligen inte vet om de 
bidrar till att det färdiga bygget får de värden man 
planerat för. 

– I våra studier ville vi utvärdera om och hur evi-
densbaserad design kan bidra i utvecklingen av en 
BIM-strategi, och om ett evidensbaserat tänkande 
där vi hittar och utvärderas bevis kan tillämpas för 
att bestämma vilka egenskaper som bör identifieras 
och utvärderas, säger Peter Johansson.

I delprojektet Tekniska prototyper har Peter 
Johansson tillsammans med Anahita Davoodi och 
Géza Fischl från Jönköping University och Kaj 
Granath från Chalmers tagit fram en modell för 
kunskapsintensiv BIM, baserad på evidensnivåer. 

– Det är ett ramverk för att se hur och när bim 
skapar värde i ett byggprojekt. Genom att använda 
evidensbaserad design sammanflätas bygg- och 
forskningsprocessen, och på så vis får vi fram ny 
kunskap i ett byggprojekt, säger Peter Johansson.

Modellen har under projektets gång använts i tre 
separata delstudier där man tittat på boenden för 
bland annat äldre och studenter. 

– Våra resultat visar att de evidens som används 
i bim idag har en låg evidensnivå, men också att 
det finns goda möjligheter att snabbt nå en högre 
nivå. Det är framförallt utbildning och träning 
inom ett evidensbaserat tänkande som saknas, 
avslutar Peter Johansson.

BIM är en förkortning för byggnadsinformationsmodellering. Bakom akro
nymen döljer sig en smärre revolution i byggbranschen, med potential att 
spara tid, pengar och material samtidigt som det banar väg för innovation. 
Men för det krävs höjd evidensnivå.
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