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Clayco 
Sälja fördelarna med BIM till kunderna 

 

”Vi pratar med kunderna om de fördelar vi 

kan leverera med hjälp av BIM ... som 

tydligare design, komprimerade tidsplaner 

och en bättre byggnadsmiljö.”  

– Tomislav Žigo 

Director of virtual design and construction Clayco 

Clayco arbetar med hela byggnadsprocessen från design till färdigställande av fastigheter, och företagets målsättning är att 

leverera byggnader av hög kvalitet i tid och inom budget. Företaget grundades 1984 och har idag mer än 1 000 anställda. 

Intervjun genomfördes vid Autodesk University 2013.  

F: Vilka typer av projekt arbetar Clayco med?  

S: Clayco är ett byggföretag som arbetar med hela byggnadsprocessen från design till färdigställande, med huvudkontor i 

Chicago och kontor St. Louis. Vi åtar oss många sorters projekt, bland annat inom utbildning, sjukvård, företag, hotell och 

restaurang. Eftersom vi känner att vi har den kunskap och erfarenhet som krävs, är vi beredda att arbeta med alla sorters 

projekt.   

F: I hur stor andel av projekten använder ni BIM?  

S: Vi använder BIM i alla våra projekt, men i vilken utsträckning kan bero på projektet.  Design är 100 % BIM, och det är 

samordning också. I många projekt använder vi även mer avancerade BIM-processer som hållbarhetsanalys, 

uppskattning, schemaläggning, fältanvändning och driftsättning.   

F: Vad kan BIM tillföra?  

S: BIM gör designen tydligare, och det medför fördelar i många delar av projektet. Det är lättare att förmedla tanken bakom 

konstruktionen så att kunderna kan ge mer fullständig feedback i ett tidigare skede.  BIM gör att samordningen kräver mindre 

tid. Fältpersonalen kan tydligare se och förstå tanken bakom designen. Vi ser också fördelar med att genomföra 

funktionsanalyser på modeller. Det ger ett värde utöver själva projektleveransen. Det hjälper oss att skapa bättre byggnader 

som kan ge en bättre arbetsmiljö eller vara mer energieffektiva. 
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F: Gör BIM att ni får fler uppdrag?  

S: För oss handlar inte säljprocessen om specifika projekt. Vi försöker sälja in våra expertkunskaper till kunden – vår förmåga 

att leverera de byggnader de behöver. BIM är helt enkelt vad vi gör, och vi försöker göra det riktigt bra.  

F: Var kommer BIM in i säljprocessen?  

S: Vi pratar med kunderna om de fördelar vi kan leverera med hjälp av BIM. Vi diskuterar vår expertis på informationshantering 

och hur vi kan leverera de fördelar jag nämnde tidigare, som tydligare design, komprimerade tidsplaner och en bättre 

byggnadsmiljö. Det är sådant som kunderna vill ha. BIM-processen är en del av vårt DNA, och så har det varit i 10 år.  Men 

BIM kan låta som en trendig teknik eller ett modeord. Därför undviker vi att använda ordet "BIM" när vi pratar med potentiella 

kunder. Vi förklarar istället hur vi använder en modellbaserad process för att leverera bättre, mer integrerade projekt.  

F: Hur syns det här i kundsamarbetet under pågående projekt?  

S: Generellt behöver vi inom branschen anstränga oss mer för att förstå vad kunderna behöver. Vi behöver också förstå 

kundernas affärsmodeller bättre. När jag säger så, menar jag att vi aldrig får tappa fokus på hur byggnaderna ska användas 

när vi har levererat dem. Byggnadsmodellen ska reflektera kundens målsättning och vi arbetar tillsammans med kunden för 

att definiera dessa mål.  Målen påverkar funktionsanalysen som vi utför med hjälp av BIM. I slutänden handlar det om att 

skapa en bättre byggnadsmiljö samtidigt som projektet levereras på ett bättre sätt.  


