
Välkomna till inspirationsföreläsning 
och årsstämma!

Tid Program
15.15 Välkomna och teknisk intro

15.30 Inspirationsföreläsning med 
Jenny Carlstedt 

Tid för frågor och reflektion

16.00 Välkommen till separata stämmor 
för Geoforum och BIM Alliance



Välkomna till inspirationsföreläsning 
och årsstämma!

Om Jenny Carlstedt
Jenny Carlstedt arbetar med Smarta städer och samhällen 
på Sweco. 

Jenny har bland annat arbetat med Lantmäteriets 
regeringsuppdrag ”Smartare samhällsbyggnadsprocess” 
som ska bana vägen för obrutna digitala 
informationsflöden från tidiga skeden till förvaltning –
genom ex detaljplanering och bygglov. 

En av nyckelfrågorna i detta är självklart hur dataflöden 
mellan exempelvis GIS-analyser till BIM-modeller kan se ut, 
och hur modellbaserad information kan tas till vara i dessa 
processer. Hör Jennys spaningar!



Välkomna på årsstämma

Tid Program

16.00 Välkommen och introduktion 
till årsstämman i BIM Alliance

Vem är här?

Årsstämma enligt dagordning

Ca 17.00 Strategisk inriktning – var med 
och påverka!

17.30 Hej då och tack för idag



Var befinner du dig?



Presentera er för varandra

Hur går det för dig/er nu i dessa tider?

Breakout – samtal i mindre grupp



Välkomna på årsstämma i 
föreningen BIM Alliance

Tid Program

16.00 Välkommen och introduktion 
till årsstämman i BIM Alliance

Vem är här?

Årsstämma enligt dagordning

Ca 17.00 Strategisk inriktning – var med 
och påverka!

17.30 Hej då och tack för idag



Föredragningslista

1. Val av ordförande och protokollförare vid 
stämman 

2. Justering av röstlängd 
3. Val av två justerare att jämte ordförande 

justera protokollet 
4. Val av rösträknare 
5. Fråga om stämman utlysts i behörig 

ordning 
6. Förvaltningsberättelsen med balans- och 

resultaträkningarna 
7. Revisorernas berättelse 
8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 
9. Fråga om disposition av tillgängliga medel 
10. Information om verksamhetsplan och 

budget för innevarande verksamhetsår 

11. Fastställande av avgifter för kommande 
verksamhetsår 

12. Fastställande av antalet styrelseledamöter 
13. Val av styrelsens ordförande 
14. Val av övriga styrelseledamöter 
15. Val av revisorer och revisorssuppleanter 
16. Fråga om ersättning till styrelsen och 

revisorerna 
17. Val av valberedning 
18. Framställning från styrelsen eller enskild 

medlem 
19. Övriga frågor: Utse person att representera 

aktieägaren vid bolagsstämman 
20. Mötets avslutande



Förvaltningsberättelse 2019

• Medlemsantalet ökade under året och den 1 januari 2020 var vi 192 
medlemmar i föreningen

• Styrelsen har sammanträtt med 7 protokollförda möten samt ett särskilt 
strategimöte

• Hög aktivitet och gott deltagande i våra forum. Debatt på hösten om hinder 
och drivkrafter för BIM

• En kvalitativ intervjuundersökning genomfördes med 20 större medlemmar 

• Nyhetsbrev varje månad till 1300 prenumeranter. Vi jobbar även aktivt via 
webbplats och Linkedin

• Ny vd 
Susanne Nellemann Ek efterträdde Olle Samuelson den 15 oktober 2019. 

Punkt 6 



Kunskap

– Forskning
– Utveckling

Strukturer

– Standarder
– Processer, organisation
– Juridik och upphandling

Spridning

– Omvärldsbevakning
– Informationsspridning
– Nätverk

BIM Alliance arbetssätt

Punkt 6 



6 intressentgrupper 
• Anläggning

• Förvaltning

• Projektledning

• Bygg och installation

• Material, Miljö och Energi

• BIM Akademin – BIM Grunder

Projekt
• BIM och juridik – stöd till BKK översyn 

av standardavtalen
• Utbildningsmaterial och stöd till 

sektorn
• Nationella riktlinjer för livscykelinfo 

för byggd miljö

Seminarier och event
• 12 seminarier i egen regi med 

olika fokus

• 1 gemensamt 
intressentgruppsmöte med ca 
120 deltagare

• ”Position” – stor konferens 2019 
med 1100 deltagare

Standardisering
• Nationellt och internationellt

- Standarder i öppna format

• Förvaltning av egna standarder

• Teknisk råd

Summering år 2019

Punkt 6 



”Större” medlemmars engagemang

 Som en särskild åtgärd har vi gjort en uppföljning av 
engagemanget av de 20 största medlemmarna.

 Flera svarade att engagemanget påverkas av intern 
arbetsbelastning vilket inte BIM Alliance kan påverka.

 50% har gått ner en nivå de senaste två åren.

 Ett flertal var omedvetna om de olika 
arbetsgrupperna och vilken de själva tillhörde.

Hur höja engagemanget, förslag:

 ”Vara tydligare med vad syfte är med grupperna och 
dess mål.”

 ”Större geografisk spridning, digital tillgänglighet.”

 ”Fler diskussionsforum med uppsamling och 
redovisning.”
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Passiv 1 Något aktiv 2 Delaktig 3

NIVÅ AV ENGAGEMANG 1-3

18 deltagare
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Styrelsen 2019

• Svante Hagman, ordförande 

• Torbjörn Andrén, Assa Abloy

• Mats Broman, 5D Systemkonsult

• Kajsa Crona, Chalmers /Sweco 

• Anders Erlandsson, Skanska 

• Christian Lindfors, Tyréns

• Anna Martin, Akademiska hus

• Åsa West, Trafikverket 

Punkt 6 



Resultaträkningar 2019

Förening Servicebolag

Punkt 6 



Balansräkningar 2019, tillgångar

ServicebolagFörening

Punkt 6 



Balansräkningar 2019, eget kapital och skulder

ServicebolagFörening

Punkt 6 



Revisorernas berättelse

Punkt 7



Föredragningslista

1. Val av ordförande och protokollförare vid 
stämman 

2. Justering av röstlängd 
3. Val av två justerare att jämte ordförande 

justera protokollet 
4. Val av rösträknare 
5. Fråga om stämman utlysts i behörig 

ordning 
6. Förvaltningsberättelsen med balans- och 

resultaträkningarna 
7. Revisorernas berättelse 
8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 
9. Fråga om disposition av tillgängliga medel 
10. Information om verksamhetsplan och 

budget för innevarande verksamhetsår 

11. Fastställande av avgifter för kommande 
verksamhetsår 

12. Fastställande av antalet styrelseledamöter 
13. Val av styrelsens ordförande 
14. Val av övriga styrelseledamöter 
15. Val av revisorer och revisorssuppleanter 
16. Fråga om ersättning till styrelsen och 

revisorerna 
17. Val av valberedning 
18. Framställning från styrelsen eller enskild 

medlem 
19. Övriga frågor: Utse person att representera 

aktieägaren vid bolagsstämman 
20. Mötets avslutande



Disposition av tillgängliga medel

ServicebolagFörening

Punkt 9



Verksamhetsplan och budget 
för innevarande år 2020

Punkt 10



• Ideell förening

• 200 medlemsföretag och organisationer
– Kommuner, myndigheter
– Arkitekter och teknikkonsulter
– Bygg- och installationsentreprenörer
– Fastighetsägare och byggherrar
– Materialtillverkare och leverantörer
– Programvaruleverantörer

• Svenska representanten i buildingSMART international – IFC 
standardisering

Sektorns arena för BIM och digitalisering

Punkt10





Sektorns utmaningar 

• Svag produktivitetsutveckling
• Fragmenterad värdekedja
• Föråldrade affärsmodeller
• Ökade informationsmängder

Incitament till förändring

Punkt 10



Vision ”Vi skapar det obrutna informationsflödet i samhällsbyggandets 
processer.”

Verksamhetsidé BIM Alliance ska vara sektorns naturliga samlingsplats och nav för 
den gemensamma utveckling vi behöver driva fram, och de 
gemensamma plattformar som digitaliseringen i vår sektor ska 
bygga på. 

Styrelsens utpekade 
fokusområden 

BIM Alliance ska 
• ha fokus på frågor som främjar motivationen att 

implementera BIM.
• bistå med främjandeinsatser för samarbete i branschen
• bidra till att möjliggöra en övergång till BIM arbetssätt –

genom insatser som främjar BIM användningen i hela 
värdekedjan.

Verksamhetsområden Kunskap – strukturer -spridning

Verksamhetsplan 2020
Punkt 10



Kunskap

– Forskning
– Utveckling

Strukturer

– Standarder
– Processer, organisation
– Juridik och upphandling

Spridning

– Omvärldsbevakning
– Informationsspridning
– Nätverk

BIM Alliance arbetssätt

Punkt 10



Budget koncern – Förening och servicebolag

Kostnader kr

Intressentgrupper och sakfrågor 880 000    

Ledning, påverkansarbete, medlemsrelationer 1 610 000    

Seminarier, nyhetsbrev, webbplats 1 500 000    

Standarder och verktyg 1 275 000    

Utvecklingsprojekt 220 000    

Intressentgrupper och sakfrågor 880 000    
SUMMA kostnader 5 485 000    
RESULTAT 15 000

Intäkter kr

Medlems- och serviceintäkter 5 400 000

Övriga intäkter 100 000

SUMMA intäkter 5 500 000

Punkt 10



880 000    ; 16%

1 610 000    ; 30%

1 500 000    ; 27%

1 275 000    ; 23%

220 000    ; 4%

Fördelning mellan kostnadsområden i kronor

Intressentgrupper och sakfrågor

Ledning, påverkansarbete,
medlemsrelationer

Seminarier, nyhetsbrev, webbplats

Standarder och verktyg

Utvecklingsprojekt

Punkt 10



5 + 1 intressentgrupper
• Anläggning
• Förvaltning
• Projektledning
• Bygg och installation
• Material, Miljö och Energi

• BIM Akademin

Projekt
• 5–6 pågående projekt

Seminarier och event
• 10–15 årligen av olika storlek 

och karaktär

Standardisering
• Nationellt och

internationellt

• Förvaltning  av standarder

Vad gör vi 2020?

Punkt 10



Föredragningslista

1. Val av ordförande och protokollförare vid 
stämman 

2. Justering av röstlängd 
3. Val av två justerare att jämte ordförande 

justera protokollet 
4. Val av rösträknare 
5. Fråga om stämman utlysts i behörig 

ordning 
6. Förvaltningsberättelsen med balans- och 

resultaträkningarna 
7. Revisorernas berättelse 
8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 
9. Fråga om disposition av tillgängliga medel 
10. Information om verksamhetsplan och 

budget för innevarande verksamhetsår 

11. Fastställande av avgifter för kommande 
verksamhetsår 

12. Fastställande av antalet styrelseledamöter 
13. Val av styrelsens ordförande 
14. Val av övriga styrelseledamöter 
15. Val av revisorer och revisorssuppleanter 
16. Fråga om ersättning till styrelsen och 

revisorerna 
17. Val av valberedning 
18. Framställning från styrelsen eller enskild 

medlem 
19. Övriga frågor: Utse person att representera 

aktieägaren vid bolagsstämman 
20. Mötets avslutande



Valberedningens förslag

Punkt 12-15



Föredragningslista

1. Val av ordförande och protokollförare vid 
stämman 

2. Justering av röstlängd 
3. Val av två justerare att jämte ordförande 

justera protokollet 
4. Val av rösträknare 
5. Fråga om stämman utlysts i behörig 

ordning 
6. Förvaltningsberättelsen med balans- och 

resultaträkningarna 
7. Revisorernas berättelse 
8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 
9. Fråga om disposition av tillgängliga medel 
10. Information om verksamhetsplan och 

budget för innevarande verksamhetsår 

11. Fastställande av avgifter för kommande 
verksamhetsår 

12. Fastställande av antalet styrelseledamöter 
13. Val av styrelsens ordförande 
14. Val av övriga styrelseledamöter 
15. Val av revisorer och revisorssuppleanter 
16. Fråga om ersättning till styrelsen och 

revisorerna 
17. Val av valberedning 
18. Framställning från styrelsen eller enskild 

medlem 
19. Övriga frågor: Utse person att representera 

aktieägaren vid bolagsstämman 
20. Mötets avslutande



Tack för fina styrelseinsatser!
Christian Lindfors, Tyréns

Anders Erlandsson, Skanska

Punkt 20



Välkomna på årsstämma i 
föreningen BIM Alliance

Tid Program

16.00 Välkommen och introduktion 
till årsstämman i BIM Alliance

Vem är här?

Årsstämma enligt dagordning

Ca 17.00 Strategisk inriktning – var med 
och påverka!

17.30 Hej då och tack för idag



Strategi för BIM Alliance 





Sektorns utmaningar 

• Svag produktivitetsutveckling
• Fragmenterad värdekedja
• Föråldrade affärsmodeller
• Ökade informationsmängder

Incitament till förändring



Systembrist och behov

Motiv

Mål Aktiviteter 
och Insatser Resultat

Effekter
på kort sikt

Effekter
på lång sikt

BIM Alliance 
aktiviteter och 
insatser

Samhället
Ekonomi
Miljö
Etc.

Planerat arbete Förväntade resultat

Effektlogik – när det är effekterna vi vill komma åt



Nationella Riktlinjer 
livscykelinformation för 
byggd miljö – anvisningar; 
så jobbar vi i Sverige

Nätverk och event

Öka ledningens kunskap Opinionsbildning –
bredda bilden av BIM 

och potentialen

Vägvisare för standardisering

Styrelsens prioriterade områden



Frågor och tankar kring hur vi arbetar med strategiskt 
inriktning

Breakout – samtal i mindre grupp



Utvärdering av mötet och uppsummering



Digitalisering
Hållbarhet

På återseende!
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