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Förord 
 
Examensarbetet ingår i programmet Byggteknik med inriktning på arkitektur 

på Lunds Tekniska Högskola (LTH). Högskoleingenjörsprogrammet omfattar 

180 högskolepoäng varav examensarbetet är 22,5 poäng, vilket motsvarar 15 

veckors heltidsstudier. Vi vill tacka alla som har deltagit i vår 

enkätundersökning och de som tog sig tid att ställa upp på intervjuer. Vi vill 

även tacka våra handledare Kristian Widén forskarassistent på LTH och 

Anders Önnerheim kalkylchef på NCC.  



  



  

Sammanfattning 
Byggindustrin arbetar för att sänka kostnaderna och öka kvalitén på 

byggandet. En lösning är att använda sig av en byggnadsinformationsmodell 

(BIM). I teorin har BIM funnits sedan 1980-talet och är ett tillvägagångssätt 

på hur man ska hantera information i ett projekt. En BIM är en databas för ett 

projekt där man samlar all information för användning i byggobjektets 

livscykel.  

 

Examensarbetets syfte är att ta reda på hur användningen och kunskapen om 

BIM ser ut bland arkitekter, konstruktörer och beställare samt vad aktörerna 

tror om användningen av BIM i framtiden. Syftet är även att undersöka hur 

långt arbetet med BIM har kommit i andra länder. 

 

En enkätundersökning är utförd riktad mot 72 stycken företag inom arkitekt-, 

konstruktions- och beställarsektorn. Undersökningen har kompletterats med 

personliga intervjuer.  

 

Undersökningen visade att användningen och kunskapen om BIM är hög hos 

arkitekter och konstruktörer men låg hos beställare. Undersökningen visade 

även att aktörerna tror att byggprocessen kommer förändras till en integrerad 

process med projektet i mitten och användning av BIM kommer att drivas av 

beställare och entreprenörer. Studien av andra länders användning av BIM 

visade att länder med stora beställare har kommit långt i sin användning av 

BIM.   

 

Nyckelord: Virtuell Design och Byggande (VDC), Byggnadsinformations-

modell (BIM), 3D, 4D, 5D, IFC, ICT 



  



  

Abstract 
The construction industry is working to reduce costs and increase the quality 

of construction. A solution could be to use a building information model 

(BIM). In theory has BIM been around since the 1980’s and is an approach 

concerning information management in a project. BIM is a database for a 

project where all the information is collected to be used in the building’s 

lifecycle. 

 

The purpose of this thesis is to find out the use and knowledge of BIM among 

architects, designers and building commissioners and their views of BIM in 

the future. Furthermore, this study will research to what degree the usage of 

BIM has come in other countries. 

 

A questionnaire survey is conducted including 72 firms within the 

architectural, construction and commissioning sector. The survey was 

strengthened by conducting personal interviews. 

 

The results showed that the use and understanding of BIM is high among 

architects and designers but low with building commissioners. The survey also 

revealed that the participants believe that the building process will change to 

an integrated process with the project in the centre and the use of BIM will be 

driven by building commissioners and contractors. The study of other 

countries' usage of BIM showed that countries with large building commission 

companies have come a long way with its use of BIM. 

 

Keywords: Virtual Design and construction (VDC), Building Information 

Model (BIM), 3D, 4D, 5D, IFC, ICT  

 

 

 

 



  



  

Förkortningar/Terminologi 
 

2D - Två dimensioner, höjd och bredd. 

3D - Tre dimensioner, höjd, bredd och djup. 

4D - 3D-modell med tidsplanering. 

5D - 3D-modell med tidsplanering och kostnadskalkyl. 

ADT - Autodesk Architectural Desktop, CAD-program. 

BIM – Byggnadsinformationsmodell. 

CAD- Computer Aided Design, datateknik för design. 

CAD-samordning - Organisera digitala filer i ett projekt så de följer samma 

struktur. Kraven tas oftast upp i en CAD-manual. 

CIFE - Center for Integrated Facilities, forskningsavdelning på Stanford 

universitet i USA. 

CRC - Cooperative Research Centre, forskningscenter i Australien. 

Digital kravhantering - Digitalt hantera avgränsningar och krav i ett projekt 

för att lättare kontrollera att kraven följs.  

Energianalys - Analys av energiflödena i en byggnad. 

FFi - Föreningen för Fastighetsinformation. 

Fi2. XML - Filformat för förvaltningsinformation. 

FoU - Forskning och Utveckling. 

Förvaltningsmodell - Modell ur vilken man kan hämta information för 

förvaltningsarbetet, t.ex. väggtyper, installationssystem, areor och volymer. 

GSA - General Services Administration, USA:s statliga organ som bland 

annat har hand de statligt ägda fastigheterna. 

IAI - International Alliance for Interoperability, internationell 

intresseorganisation. 

ICT - Informations- och kommunikationsteknologi.   

IFC - Industry Foundation Classes, samlingsbegrepp för filformat. 

Kollisionstester - Att kontrollera var kollisioner mellan t.ex. olika 

konstruktioner och installationer kan uppkomma. 

Kostnadsanalys - Analys över hur priset för en byggnation kan påverkas 

genom olika utformnings- eller materialval. 

LCC - Livscykel kostnad. 

LTH - Lunds Tekniska Högskola. 

MAP - Kalkyl- och kostnadsstyrningsprogramvara. 

Mottagningskontroll – Kontroll av mottaget digitalt material följer CAD-

kraven. 

NIBS- National Institute for Building Sciences, USA:s nationella institution 

för byggnadsvetenskap. 

Objektorienterad projektering – CAD-modeller med objekt som 

information knyts till. 

PBL - Plan- och bygglagen. 

Redovisningskrav - Krav på att visa vad som gjorts och hur det är gjort. 



  

VDC - Virtuell Design och Byggande. 

Visualiseringsunderlag - Bilder i 3D för att öka förståelsen för projektet. 

XML - eXtensible Markup Language, programmeringsspråk. 

ÄTA - Ändrings- och tilläggsarbeten.    
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1 Inledning 

I detta avsnitt presenteras examensarbetets bakgrund, syfte, mål, 

avgränsningar och intressenter.  

1.1 Bakgrund  

Byggnadsinformationsmodell (BIM) är ett begrepp som har florerat i 

byggbranschen de senaste 20 åren
1
. Begreppet BIM står för substantivet 

byggnadsinformationsmodell alternativt verbet byggnadsinformations-

modellering. Substantivet syftar till modellen i sig och verbet till processen 

som modellen används i. Det råder många olika definitioner på begreppet 

BIM. Den definition som vi använder oss av är att BIM är en intelligent, 

objektorienterad och parametrisk databas från vilken information hämtas till 

processen för utveckling av en byggnad. Modellen kan användas för 

simulering, planering, utformning, byggande och drift av byggnaden.
2
 Målet 

med BIM är att den skall användas i full skala vilket innebär att alla aktörer 

som deltar i byggprocessen skall utgå från samma databas. Alternativt arbetar 

aktörerna lokalt med sin egen databas som sedan synkroniseras mot en 

gemensam modell. Information för projektet skall endast behöva läggas in en 

gång i databasen och sedan kunna användas av samtliga aktörer i ett projekt. 

Användningen av pappersritningar skall ersättas av den digitala modellen.
3
    

  

Att projektera med BIM sker oftast i 3D-format och de grafiska objekten 

innehåller data om byggnadsdelar. Användaren kan mata in information till 

byggnadsdelen som t.ex. kostnad, tid och krav. Byggnadsdelarna delas in i 

olika grupper och ändras ett objekt i gruppen ändras automatiskt resterande 

objekt i gruppen. Andra grupper som berörs av förändringen ändras 

automatiskt. Ett exempel är om användaren ändrar strukturen i en vägg då 

ändras strukturen i alla väggar av den typen. Skulle användaren ändra en vägg 

så att det berör fönster och dörrar sker automatiskt en ändring av fönster och 

dörrar tillhörande den väggtypen. Data om de olika byggnadsdelarna som 

finns inlagda i modellen kan användas till analyser av olika slag t.ex. 

energianalyser eller ge en förbättrad mängdframtagning. BIM är till för att 

förenkla arbetet under hela byggnadens livscykel. Av de ledande företagen 

inom byggbranschen ses BIM som framtiden eftersom den förenklar och 

effektiviserar byggprocessen.
4
  

 

Den traditionella byggnadsprocessen som används idag kan ses som en linjär 

process där olika aktörer kommer i kontakt med projektet i olika faser av 

                                           
1
 Eastman, C. (2008) 

2
 Azhar, S. Hein, M. Sketo, B (2008) 

3
 MagiCAD (2008) 

4
 Autodesk Revit Structure 2010 (2009) 
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projektet, likt ett stafettlopp. När den ena aktören har gjort sitt arbete i 

projektet tar nästa aktör över, detta leder till en dålig översyn och 

informationshantering av projektet.
5
 Med användning av BIM kan den linjära 

byggprocessen komma att ersättas av ett nytt bättre arbetssätt med projektet i 

centrum vilket bidrar till bättre kommunikation mellan aktörerna.
6
 För att 

nyttja möjligheterna med BIM fullt ut krävs öppenhet mellan aktörerna i 

projektet.
7
  

  

 
Bild 1. Byggprocessen med BIM och projektet i centrum.

8
  

 

1.2 Syfte 

Syftet med examensarbetet är att utreda användning av BIM i Sveriges 

byggbransch. Kunskapen om användningen av BIM kan hjälpa till att 

kartlägga var resurser behöver sättas in för att öka användningen av BIM.   

  

1.3 Mål 

Målet är att med hjälp av enkätundersökning och intervjuer kartlägga 

användningen av BIM i Sverige.  

Följande frågor kommer att behandlas:  

 

 Hur ser kunskapen om BIM ut hos aktörerna i byggbranschen?  

 Hur utbrett är användandet av BIM i byggprocessen? 

 Hur ser arbetet med BIM ut i våra grannländer och omvärlden?  

 Vad tror aktörerna om användningen av BIM i framtiden?   

                                           
5
 Sveriges Arkitekter (2003). 

6
 Demchak, G., Dzambazova, T., Krygiel, E. (2008) 

7
 MagiCAD (2008). 

8
 Samverkansforum (2008) 
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1.4  Avgränsningar 

Undersökningen fokuserar på den inledande delen av byggprocessen. De 

aktuella aktörerna för undersökningen är beställare, arkitekter och 

konstruktörer. En överblick av tekniken bakom BIM kommer att ingå i 

examensarbetet men på en övergripande nivå. Fördelar och nyttan med att 

använda BIM kommer redovisas genom studier gjorda av andra.   

  

1.5 Intressenter 

Intressenter för arbetet är fallföretaget NCC och institutionen för 

byggvetenskap vid LTH som arbetet skrivs i samarbete med. Andra aktörer 

som har intresse av uppsatsen är beställare, arkitekter, konstruktörer, 

intresseorganisationer och utbildningsföretag.  



 

 

4 
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2 Teori 

Arbetet behandlar hur BIM påverkar byggbranschen därför inleds detta kapitel med att 

redovisa hur en traditionell byggprocess ter sig. Kapitlet innehåller även fakta om BIM, en 

presentation av fallföretaget NCC samt redogör mentaliteten i byggbranschen.  

2.1 Byggprocessen 

Ett byggprojekt uppkommer genom att en myndighet, organisation, 

privatperson eller ett företag har ett behov av att bygga något nytt eller 

förändra något befintligt. Byggherren är den som vill bygga eller renovera 

något och bestämmer hur projektet skall genomföras och utformas.9 

Byggprocessen kan delas in i fem skeden: 

 

 Program – uppstart. 

 Projektering – förberedelse. 

 Produktion – utförande. 

 Förvaltning – användning. 

 Rivning – slutfas. 

 

De olika skedena kan delas in i olika delmoment som måste planeras, 

struktureras och genomföras.
 10

 

 
Bild 2. Byggprocessens olika skeden. 

 

2.1.1 Programskedet 
I programskedet kartlägger byggherren sina mål, krav och önskningar om 

bygget. Ett byggprogram, grundat på en noggrann analys av byggnadsobjektet, 

innehåller förutsättningar och villkor för byggandet.11 Kostnads- och 

tidsramarna sätter gränser och är avgörande för om projektet blir av eller ej. 

Ett välgenomarbetat program underlättar resterande delen av byggprocessen 

speciellt möjligheterna att påverka kostnaderna.
12

   

 

                                           
9
 Nordstrand, U. (2008) 

10
 Fritzon, B. (2009) 

11
 Nordstrand, U. (2008) 

12
 MVB (2009) 
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2.1.2 Projektering 
Om byggherren väljer att gå vidare är nästa steg en djupare analys av 

projektet. Projekteringen brukar följa ett visst mönster för att underlätta 

processen eftersom många olika aktörer är inblandade. De olika faserna är; 

gestaltning, systemutformning och detaljutformning. 

  

Bild 3. Projekteringsfasen
13

 

 

Arkitekten har en viktig roll i gestaltningsskedet och skall hitta de bästa 

lösningarna på byggnadens utformning. I systemutformningen fattas beslut om 

de övergripande systemen som t.ex. stomsystem och installationssystem. I 

detaljutformningen behandlas fasadutformning, planlösning, konstruktioner 

och installationer på detaljnivå. Beroende på om det är nybyggnation eller 

renovering av en befintlig byggnad varierar valmöjligheterna för projektet. 

Det krävs en bra relation med god kommunikation mellan byggherren och de 

övriga aktörerna för att komma fram till de lösningar som passar alla 

parterna. Det byggprogram som skapas i projekteringsskedet används senare i 

processen som underlag till byggnationen.   

En projektledare involveras oftast redan i programskedet och utför arbetet 

även under projekteringen, alternativt väljs och upphandlas entreprenadform 

där projektledning ingår.14 Entreprenadformen, som är ett avtal, reglerar 

ansvarsförhållandet mellan de olika aktörerna och organisationen av 

byggprojektet.15 De vanligaste entreprenadformerna är totalentreprenad, 

generalentreprenad, delad entreprenad samt partnering. Generalentreprenad 

och delad entreprenad är utförandeentreprenader vilket innebär att 

byggentreprenören skall utföra arbetet precis som det står i bygghandlingarna.  
  

                                           
13

 Nordstrand, U. (2008) 
14

 Nordstrand, U. (2008) 
15

 Starnet, NCC  
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2.1.2.1 Totalentreprenad 
I en totalentreprenad tecknar byggherren avtal med en entreprenör som 

ansvarar för projekteringen och produktionen. Byggentreprenören har allt 

ansvar och väljer vilka underentreprenörer som skall anlitas och vilka 

lösningar som är att föredra. Byggobjektet kan bli klart jämförelsevis fort 

eftersom produktionen kan påbörjas under projekteringsfasen. 16  
 

 
Bild 4. Totalentreprenad. 

  

2.1.2.2 Generalentreprenad 
I en generalentreprenad anlitar byggherren en entreprenör för projekteringen 

och en entreprenör som ansvarar för produktionen. Byggherren har 

samordningsansvar för projekteringen och har möjlighet att påverka 

entreprenören och lösningar. Men i produktionen är det byggentreprenören 

som ansvarar för underentreprenörer och byggherren kan inte påverka vilka 

som väljs. Till skillnad från totalentreprenad så måste projekteringsskedet vara 

helt klart vid start av produktion.17     

  

Bild 5. Generalentreprenad.   

                                           
16

 Révai, E. Nordstrand, U. (2002) 
17

 Fritzon, B. (2009) 
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2.1.2.3  Delad entreprenad 
I en delad entreprenad har byggherren stort samordningsansvar och anlitar 

själv de olika entreprenörerna. Det medför ett stort ansvar men även stora 

påverkningsmöjligheter för lösningar, entreprenörer och pris. Entreprenörerna 

kan anlita underentreprenörer om det skulle behövas vid specialarbeten. Delar 

av produktionen kan startas upp under projekteringsskedet.18    

  

Bild 6. Delad entreprenad.   

  

                                           
18

 Fritzon, B. (2009) 
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2.1.2.4 Partnering 
Partnering är en nyare entreprenadform som har blivit allt vanligare framför 

allt i större byggprojekt. Grunden är ett förtroendefullt samarbete med 

öppenhet mellan aktörerna. Byggherren samlar i ett tidigt skede ihop ett 

arbetslag med den kompetens som behövs för att genomföra projektet. 

Arbetslaget är ofta en sammanslagning av beställare, projektörer och 

entreprenörer vars uppgift är att arbeta för att skapa en unik produkt.19  

Aktörerna arbetar tillsammans under hela projektet med gemensamma mål, 

aktiviteter och ekonomi. Arbetssättet i den traditionella byggprocessen, med 

tidsbegränsad inblandning för aktörerna, undviks till största möjliga mån. I 

partnering står projektet i centrum och aktörerna är engagerade från början till 

slut med olika grader av aktivitet.20 Arbete är mer slutet och med kortare 

informationsvägar.21  

  

Bild 7. Partnering.
22

   

   

2.1.2.5 Upphandling av entreprenader 
Vid upphandling av totalentreprenad lämnar entreprenörerna anbud efter 

uppgifter om beställarens önskemål på funktions-, utformnings- och 

standardkrav. Beställaren får anbud med en kombination av pris, utseende, 

utformning och standard som kan vara svåra att jämföra med varandra. 

 

Vid general- och delad entreprenad startar upphandlingsprocessen när 

programhandlingarna är färdiga. Byggentreprenören lämnar anbud till 

                                           
19

 Statskontoret (2009) 
20

 Starnet, NCC (2009) 
21

 Statskontoret (2009) 
22

 Byggdialog AB 
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beställaren som utefter ställda kriterier beslutar vem som skall utföra 

projektet.
23

      

 

Vid partnering väljs samarbetspartners efter den kompetens som dem kan 

tillhandahålla.24  

 

När statliga och kommunala myndigheter upphandlar måste lagen om offentlig 

upphandling (LOU) följas. Lagen innebär att alla handlingar skall vara 

tillgängliga för allmänheten och alla får lämna anbud.25  

  

2.1.3 Produktion 
I produktionsskedet sker byggandet av objektet. Beroende på vilken 

entreprenadform som valts skiljer sig processen åt. Vid general- och delad 

entreprenad kommer byggnadsentreprenören i kontakt med objektet vid 

anbudsskedet och vid total- och partneringentreprenad är första kontakten 

redan i projekteringsskedet.26  

  

2.1.4 Förvaltning 
De tidigare skedena i byggprocessen har som mål att producera en funktionell 

byggnad till en rimlig kostnad. När byggnaden står klar överlämnas den till 

beställaren och förvaltningsskedet startar. 27  Förvaltningskostnaderna kan 

delas upp i olika typer: 
 

 Driftkostnader - kostnader för energi, vatten, el och avfallshantering för 

att upprätthålla funktionen i byggnaden. 

 Underhåll - återställa byggnadens funktion genom att byta ut eller 

reparera trasiga eller förslitna delar samt att förebygga slitage.  

 Ändring - förbättra eller ändra funktionen. 

 Administration - utskick av hyresavier samt administration av 

förvaltningsärenden. 

 Kapitalkostnader - ränta på investerat kapital. 

 

Byggherren har som mål att de årliga hyresintäkterna skall överskrida de 

årliga kostnaderna. När byggnaden är färdig kostar det mycket att byta ut 

felaktiga materialval eller lösningar. Ett materialval som är billigt och av 

sämre kvalité sänker kapitalkostnaderna men ökar underhållskostnaderna. 

Kapitalkostnaderna är den dominerade kostnadstypen för nybyggen medan det 

för äldre byggnader är underhållskostnaderna som är stora. Med byggnadens 

                                           
23

 Nordstrand, U. (2008) 
24

 Starnet, NCC 
25

 Nordstrand, U. (2008) 
26

 Révai, E. Nordstrand, U. (2002) 
27

 Nordstrand, U. (2008) 
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stigande ålder ökar de övriga kostnaderna till skillnad från kapitalkostnaden 

som minskar med åren och inflationen.28     

 

2.1.5 Rivning 
När en byggnad skall rivas, delvis eller totalt, skall en rivningsanmälan med 

en rivningsplan lämnas till byggnadsnämnden tre veckor innan planerad 

rivningsstart. Om byggnaden innehåller farligt avfall skall det i rivningsplanen 

framgå hur avfallet kommer att hanteras samt att en kvalitetsansvarig skall 

utses av byggherren.29  

 

                                           
28

 MVB (2009) 
29

 Nordstrand, U. (2008) 
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2.2 BIM historik 

I teorin har BIM funnits sedan 1975 då Charles Eastman i USA publicerade 

artiklar om "Building Description System". I Europa skedde forskning och 

utveckling under det sena 70-talet och i början av 80-talet, då olika begrepp 

rådde. I USA användes "Building Product Models" och i Europa "Product 

Information Models". År 1986 publicerade Robert Aish, prisbelönad 

programutvecklare, en artikel med begreppet "Building Modeling". Artikeln 

handlade om det vi idag kallar BIM samt tekniken för implementering av 

BIM.30 Begreppet "Building Information Modeling" förekom för första gången 

1992 i en uppsats av G.A van Nederveen och F.Tolman. Under 80-talet 

utvecklades objektbaserad parametrisk modellering som ligger till grund för 

användandet av BIM. Graphisoft gav 1987 ut ArchiCAD som var den första 

Computer Aided Design (CAD) produkten som kunde skapa både 2D- och 

3D-ritningar och ses som det första BIM programmet.
31

 Utvecklingen av BIM 

har fortsatt i hög fart sedan dess.
32

  

 

2.3 Begreppet BIM 

Grundtanken med BIM är att underlätta byggprocessen genom att samla all 

information i en databas där byggnadsdelarna är olika objekt i databasen. Det 

går att hämta virtuella 3D-modeller bestående av inmatad information om en 

byggnad. En BIM innehåller objekt med olika egenskaper i en strukturerad 

form. Det är alltså inte enbart geometriska former och linjer som modellen 

består av utan objekten är "intelligenta" och har relation till varandra.  

Att objekten är intelligenta innebär att informationen i modellen kan användas 

i många sammanhang som t.ex. kalkyler, analyser och beräkningar. Relationer 

mellan objekten innebär att det är kopplade till varandra, korrigeras ett objekt 

sker det en rad av förändringar inom relationskedjan. Ändrar användaren till 

exempel en vägg så ändras automatiskt dörrar och vägganslutningar i den 

väggtypen.
33

  

Informationen som sparas i databasen finns med under hela byggnadens 

livslängd om så önskas och är till för att förenkla arbetet med byggnaden 

genom hela livscykeln.
34

  

  

                                           
30

 Eastman, C. (2008) 
31

 BIMechanics (2009) 
32

 Eastman, C. (2008) 
33

 Astacus AB (2010) 
34

 Jongeling, R. (2008) 
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2.3.1 Definitioner på BIM 
Det finns många olika definitioner och tolkningar på vad begreppet BIM 

innebär. Nedan redovisas några förklaringar som publicerats.  

  

Rogier Jongeling, utvecklingsansvarig Virtuellt Byggande NCC, Teknologie 

doktor, Sverige: 

"En vidare definition av BIM är all information som genereras och förvaltas 

under en byggnads livscykel strukturerad och representerad med hjälp av 

(3D)objekt där objekt kan vara byggdelar, men även mer abstrakta objekt 

såsom utrymmen. BIM-modellering är själva processen att generera och 

förvalta denna information. BIM-verktyg är de IT-verktygen som används för 

att skapa och hantera informationen. BIM är alltså ingen teknik, men ett 

samlingsbegrepp på hur informationen skapas, lagras, används på ett 

systematiskt och kvalitetssäkrat sätt." 35   
  

Jimmy Bergmark, expert på Autodesk Architectural Desktop (ADT), JBT 

World, Sverige, gör en grov förenkling:  

"Annars kan man ju säga att det BIM står för alltid har funnits det har bara 

varit så att det har gjorts genom att informationsutbytet har skett muntligt och 

skriftligt, mer eller mindre automatiserat." 36 
   

General Services Administration (GSA), USA: 

" BIM - 3D parametisk modell mjukvara med en underliggande databas. Alla 

förändringar som görs i modellen eller i dess dokumentation uppdateras 

automatiskt och koordineras överallt." 37 
  

U.S. National Institute of Building Sciences (NIBS): 

"Byggnadsinformationsmodell (BIM) är en digital framställning av fysisk och 

funktionell karaktär av en anläggning. En BIM är en delad kunskapsresurs för 

information om en anläggnings utformning en pålitlig bas för beslut under 

dess livscykel; definieras som existerande från tidigaste skapelse till rivning. 

En grundförutsättning för BIM är samarbete mellan olika aktörer i olika faser 

av livscykeln för en anläggning för att infoga, utdrag, uppdatera eller ändra 

informationen i BIM att stödja och spegla den roll som intressent.”
  38   

  

                                           
35

 Jongeling, R. (2008) 
36

 Bergmark, J. (2004) 
37

 GSA1 (2010) 
38

 BSA1 
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2.4 Tillämpning av BIM  

Tillämpningen av BIM kan utföras av alla som är involverade i ett 

byggprojekt. Några exempel på det är: 

 

 Projektörer kan på ett enkelt sätt simulera hur materialval påverkar 

livscykelkostnaden, göra miljökonsekvensanalyser och riskanalyser 

eller sammanställa mängdlistor. 

 I produktionen är det lättare att förstå en konstruktion om all fakta finns 

med. Alla underentreprenörer får tillgång till samma underlag och kan 

med större förståelse för de andra aktörernas arbete planera sitt eget 

arbete. 

 Fastighetsförvaltare kan ha uppgifter om underhåll- och garantitider i en 

BIM. Samt notera när och vilken typ av ändrings eller 

renoveringsarbete som utförts i en lokal eller byggnad. 

 

Alla aktörer i ett projekt kräver information och skapar information för 

varandra. En optimerad BIM skall bara innehålla de uppgifter som krävs av 

aktören. I utvecklingsfasen av BIM är det dock bättre att samla in för mycket 

information än för lite.39  

 

2.5 Nyttan med BIM 

Det australiensiska kooperativa forskningscentret (CRC) för konstruktions 

innovation har tagit fram en lista med fördelar på BIM: 

 

 Snabbare och mer effektiva processer - informationen kan 

återanvändas, genererar mervärde och är lättare att dela. 

 Bättre design - byggnadsförslag kan analyseras grundligt, simuleringar 

utförs snabbare och utförandet blir välplanerat, vilket möjliggör 

förbättrade och innovativa lösningar. 

 Kontrollerad livscykelkostnad (LCC) och miljödata – miljöprestanda är 

mer förutsägbar och förståelsen för LCC blir bättre. 

 Bättre produktionskvalité - produktionens dokumentation är flexibel och 

utnyttjar automatik. 

 Automatiserad sammanställning - digital produktdata kan utnyttjas i 

efterföljande processer och kan användas för tillverkning/montering av 

strukturella system. 

 Bättre kundservice – kunden förstår förslag bättre genom visualisering. 

 Livscykel data - krav, utformning, konstruktion och funktionell 

information kan användas i byggnadsledning. 

                                           
39

 NIBS 1 (2007) 



 

 

15 

2.6   Fördelar med BIM 

BIM förenklar och effektiviserar byggprocessen på många områden och sätt. 

Om BIM används i en 3D-modell så är det enkelt att upptäcka kollisioner 

redan i projekteringsskedet. Genom att använda BIM i projekteringsskedet så 

kan projekteringstiden öka något men totalt sett så kommer användandet av 

BIM leda till en tidsbesparing.40 Enligt en jämförelse mellan byggprocesser 

baserade på 2D och tillämpningar av BIM gjord av Rogier Jongeling blir 

projekteringsprocessen med BIM i snitt 20 % mer effektiv. Kostnaderna 

minskar med 30 % för interaktiv visualisering. Underlaget från projekteringen 

anses vara av högre kvalité vilket leder till att produktionen fungerar bättre 

samt att kostnaderna för ändrings- och tilläggsarbeten (ÄTA) minskar med ca 

50 %. Användningen av BIM leder även till färre misstag i 

samordningsprocessen och samordningsfelen minskar även de med 50 % 

enligt teknikkonsulter. Teknikkonsulterna menar även att det blir snabbare och 

enklare att utföra analyser och kvalitén på dem ökar. I kalkylprocessen sker en 

tidsbesparing på 50 % samt att kvalitén på mängdberäkningen ökar.41  

 

Stanford universitet, Center for Integrated Facilities (CIFE), har följande 

uppfattning om fördelarna med BIM, siffrorna baseras på 32 större projekt: 

 

 Upp till 40 % eliminering av icke budgeterade förändringar. 

 Kostnadsberäkning med 3 % noggrannhet. 

 Upp till 80 % reducering i tidsåtgång för att generera ett 

kostnadsförslag. 

 En besparing på upp till 10 % av kontraktsvärdet genom kollisions 

upptäckter. 

 Upp till 7 % reducering av projekt tid.
42

  

 

2.7 Tekniken runt BIM  

2.7.1 Programvaror för BIM 
Idag finns det en uppsjö med BIM-programvaror, alla har sina för- och 

nackdelar. Gemensamt för programvarorna är att de på ett enkelt sätt tillför 

och hanterar mer information än vad 2D-program kan. De har möjlighet att 

koppla mer information till olika objekt än traditionella ritningsprogram. 

Det finns även program som är specialinriktade på att göra 

kollisionskontroller, ta ut mängder, göra energianalyser eller granska 

konstruktioner. Nedan är en sammanställning på de största programvarorna 

idag.  

                                           
40

 Strömberg, L. (2008-04-07) 
41

 Jongeling, R. (2008) 
42

 Azhar, S. Hein, M. Sketo, B. (2008) 
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Program – Utgivare: 

 

 Revit Architectur - Autodesk
43

. 

 Naviswork - Autodesk
44

. 

 AutoCAD Civil 3D - Autodesk
45

. 

 ArchiCAD - Graphisoft
46

. 

 DDS CAD Architect - Data Design System
47

. 

 Tekla Structures - Tekla
48

. 

 Vico Office - Vicosoftware
49

. 

 Bentley Architecture  - Bentley
50

. 

 Solibri Model Checker - Solibri
51

. 

 

2.7.2 Öppen kommunikation 
Öppen kommunikation gäller såväl i inställningen till andra aktörer som i de 

tekniska bitarna. Aktörerna i ett projekt kan använda olika program och för att 

BIM skall fungera tekniskt krävs ett filformat som kan överföra data mellan 

olika programvaror. Med ett öppet filformat menas att det inte är knutet till en 

viss programvara eller utvecklare av programvaror, informationen i en fil kan 

läsas oavsett program.   

  

De öppna format som främst används i BIM sammanhang är:  

 

 Industry Foundation Classes (IFC) för byggobjekt med grafik. 

 Fi2XML för förvaltningsinformation. 

 sbXML för mängd- och kalkylinformation. 

   

De format som berör de aktörer som vi har valt att undersöka är IFC och 

Fi2XML. Arkitekter och konstruktörer kan använda sig av IFC och beställare 

kan använda sig av Fi2xml i förvaltningen.
52

  

  

                                           
43

 Autodesk 1 (2010) 
44

 Autodesk 2 (2010) 
45

 Autodesk 3 (2010) 
46

 Graphisoft (2010) 
47

 DDS-CAD 
48

 Tekla (2010) 
49

 Vico Software (2009) 
50

 Bentley (2010) 
51

 Solibri (2010) 
52
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2.7.2.1 IFC 
Arbetet med IFC började 1995 genom intresseorganisationen International 

Alliance for Interoperability (IAI) numera BuildingSMART. Målet är att 

skapa ett filformat som kan överföra all information i en BIM, oberoende av 

vilka programvaror som används när informationen läggs in. En av de 

viktigaste egenskaperna med IFC-formatet är att det är ett öppet format. 

Funktionen av formatet utvecklas av BuildingSmart som är en oberoende 

organisation. Det innebär att ingen programvaruleverantör bestämmer hur 

formatet skall fungera för att skapa sig en ledande position på marknaden. 

Projektörer och aktörer i ett projekt kan kommunicera utan att ta hänsyn till 

vilken programvara de andra aktörerna använder. Det är en av anledningarna 

till att många beställare som utvecklar krav på BIM använder IFC-formatet 

som standard. Den senaste version är IFC2x4.53  

   

2.7.2.2 Fi2.xml 
Det finns ett behov hos fastighetsägare och förvaltare att på ett enkelt sätt få 

olika datorsystem att kommunicera med varandra. T.ex. så måste 

ekonomisystemet kommunicera med hyressystemet, hyressystemet måste 

kommunicera med program som hanterar areor osv. För att lösa detta har 

Föreningen för Förvaltningsinformation (FFi) utvecklat ett 

informationsexport/import verktyg för kommunikation mellan de olika 

delsystemen i förvaltningen. Verktyget är baserat på eXtensible Markup 

Language (XML) som är ett standardiserat sätt att strukturera digital 

information för t.ex. webbpublicering och datautbyte. Det innebär att 

informationen lagras i databasform, visuell information kan inte hämtas ur en 

Fi2.xml.54  

   

Bild 8. Principer för informationsöverföring
55

. 

                                           
53

 MediaWiki (2008-01-09) 
54

 FFi 1  
55

 FFi 2 (2003) 
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2.7.2.3 Informations- och kommunikationsteknologi  
Informations- och kommunikationsteknologi (ICT) är ett begrepp på hur man 

hanterar information och kommunikation. I Sverige har intresseorganisationer 

och forskningsprogram arbetat med ICT inom byggsektorn sedan 1998. Det 

första programmet var "IT bygg och fastighet" som sedan övergick till 

ICT2008 och sedermera blev programmet upptaget av organisationen 

OpenBIM. Ett flertal forskningsprojekt har utrett olika områden inom ICT. Ett 

projekt var "IT-Barometern" som mätte hur byggbranschen har tagit emot ny 

kommunikation genom Internet och utbyggnaden av mobila tjänster. Två 

andra studier handlar om nyttan av ICT för byggherren och arbetet med ICT i 

de nordiska länderna.56   

 

2.7.2.4 CAD-manualer och standardisering av BIM 
För att styra hur arbetet med CAD och ritningsfiler skall skötas har företag 

ofta utarbetat en CAD-manual. Manualerna styr hur datafiler hanteras, 

namnges och vilka programvaror som skall användas. Arbetet med att ta fram 

CAD-manualer faller oftast på projektledaren eller CAD-samordnaren. 

Utformningen av manualerna varierar beroende på vem som är ansvarig. Ett 

byggprojekt är unikt och därför anpassas varje manual för respektive projekt. 

  

I Sverige och övriga världen pågår en diskussion om huruvida man skall 

arbeta med mer standardiserade manualer. Många länder har nationella 

riktlinjer för att styra arbetet med CAD. 57 I Sverige har större 

entreprenadföretag exempelvis NCC58 och Skanska börjat införa egna CAD-

manualer som skall gälla för alla projekt de arbetar med. Manualen är en 

grundmall för informationshanteringen i ett projekt, och kan kompletteras med 

fler krav. Skanska har börjat utveckla en gemensam CAD-manual med 3D-

CAD i hela organisationen. En annan förändring i arbetssättet är att man 

tydligare granskar och vill att CAD-manualer efterföljs än tidigare. Tidigare 

har CAD-manualer funnits, men sällan har det kontrollerats om den följs. Den 

hårdare granskningen har inte alltid tagits emot väl av underentreprenörer och 

projektörer, men är ett nödvändigt steg för att få bra modeller genom hela 

processen.59 

 

                                           
56

 ICT2008 (2007) 
57

 Byggindustrin (2008-01-17) 
58

 Karlsson, D. (2010-02-19) 
59
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2.8 Presentation av fallföretaget NCC  

NCC är ett av Sveriges största bygg- och fastighetsutvecklingsföretagen med 

Norden som hemmamarknad. Deras verksamhetsområde är anläggning, 

husbyggande, boende- och fastighetsutveckling, asfalt, beläggning och 

vägservice. Kunder till NCC är stat, kommun, företag och privatpersoner. 

Enligt universitetet i Stanford är NCC världsledande i tillämpning av 3D-

teknik inom byggsektorn med över 160 pågående projekt. NCC har som mål 

att införa 3D-modeller i alla projekt där de kan påverka arbetsformerna, de 

kallar tillämpningen av 3D-modeller för virtuellt byggande. Användningen av 

intelligenta 3D-modeller, BIM, är grunden för den virtuella byggprocessen. 

NCC har upprättat en handlingsplan med tre etapper för att införa virtuella 

byggmetoder.   

 

Etapp 1, start hösten 2007:   

 Krav på leverans av grafiska 3D-modeller och 3D-visualiseringar för 

flerfamiljshus och kontor i egen regi, gäller i storstadsregionerna. 

 Utbildning av projekt- och projekteringsledare.   

 

Etapp 2, start hösten 2008:   

 Utökat krav på 3D-modellering för flerfamiljshus och kontor i egen 

regi, gäller samtliga regioner. 

 Start med koppling till tekniska plattformar och NCCs kalkyl- och 

kostnadsstyrningsverktyg MAP. 

 Kravspecifikationer för 3D-projektering av mark- och 

anläggningsprojekt. 

 Utbildning av kalkylatorer och produktionspersonal.   

 

Etapp 3, start 2009: 

 Utökat krav på 3D-modellering för övriga projekt. 

 Krav på byggnadsinformationsmodeller. 

 Tillämpningar av 3D-projektering för mark- och anläggningsprojekt.
60

   

 NCCs projektledningsgrupp för virtuellt byggande är väldigt nöjda med 

utvecklingen av arbetet med de tre etapperna. Etapp ett och två avklarades 

inom utsatt tidsram och med ett bra resultat. Etapp 3 är ett pågående projekt 

som ständigt behöver utvecklas. Arbetet med att införa virtuella byggmetoder 

har varit ett utvecklingsprojekt som har gått över förväntan och kommer att 

utvecklas till ett eget område inom NCC. Svårigheten har varit att sprida 

informationen och erfarenheten till alla anställda eftersom NCC är ett stort 

företag med många anställda.
61
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2.9 Pågående forskning om BIM i Sverige 

I Sverige pågår forskning om BIM bland annat genom projektet OpenBIM 

som startades 2009 av 15 företag i syfte att öka användandet av BIM. Idag är 

60 företag med i projektet som är planerat att avslutas 2011 men antagligen 

kommer det att fortsätta därefter.
62

 Deltagare i organisationen är byggaktörer, 

arkitektkontor, teknikutvecklare och intresseorganisationer inom 

byggsektorn.
63

 OpenBIM har som mål att förbättra processerna och 

informationshanteringen, det är inte ett IT-projekt med syfte att skapa bättre 

programvaror. En av projektets grundtankar är att effektivisera byggprocessen 

utan att minska kvalitén på byggobjekten. OpenBIM anser att det är för dyrt 

att bygga både i Sverige och internationellt och om effektiviteten av 

informationshanteringen ökar kan kostnaderna sjunka. Byggbranschen har 

höga kostnader och svag lönsamhet med en vinstmarginal på 3-4 % vilket är 

lite jämfört med andra branscher. Digital överföring utan brutna 

informationskedjor med manuella mellansteg bidrar till bättre förståelse.
64

 

Forskningen om BIM och dess inverkan på byggbranschen sker genom att 

arbeta med fallstudier och att utvärdera projekt där BIM använts.65  

Några av de pågående projekten är: 

 

 Arbetet med hur det juridiskt ser ut vid övertag av BIM databaser. 

 Utveckling av BSAB96-systemet66, BSAB96 är ett 

klassificeringssystem för hur man beskriver byggnader och 

byggnadsobjekt i samband med informationsöverföring från 

projektering till produktion.67   

 En handbok om hur man skall använda BIM för mindre och medelstora 

byggentreprenörer.  

 Projekt för att få klarhet i de juridiska frågorna som kan uppstå vid 

ägande, upphovsrätt, ansvar och nyttjanderätt med BIM.68
    

 

2.9.1 BIM i Norden och övriga världen 
Under ledning av Ronny Andersson, adjunkt professor i konstruktionsteknik 

på LTH och marknadsutvecklingschef på Cementa AB, gjordes en 

undersökning om definitionen av BIM i Finland, Danmark och Norge. 

Resultatet av undersökningen visade att BIM definieras olika i länderna. 

Norge definierar BIM som en fullskalig BIM med en heltäckande gemensam 

modell för alla aktörer. I Finland arbetar man med lokala modeller, varje aktör 

                                           
62

 Lindström, M. (2010-05-06) 
63
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64
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har sin egen modell. I Danmark är modellen gemensam men på olika 

informationsnivåer, d.v.s. all information är inte tillgänglig för alla aktörer. 

Nedan följer en djupare genomgång av vad varje land har gjort och gör för 

arbete med BIM samt arbetet med BIM i USA och Singapore .69     
 

2.9.2 Norge 
Under 90-talet valde Norge att gå med i organisationen BuildingSMART. 

Deras tidiga engagemang och vilja att förbättra byggsektorn har lett till att de 

har en världsledande position inom användning av BIM.
70

 Statsbygg är Norges 

största beställare inom byggsektorn med ca 140 projekt igång kontinuerligt, 

varav ca 10-20 stycken blir färdigställda varje år. De är även 

fastighetsförvaltare och fastighetsprojektsutvecklare för statliga byggnationer. 

Deras uppdrag är att erbjuda funktionella lokaler till statliga verksamheter, 

genomföra och planera projekt i linje med politiska mål gällande arkitektur, 

planintressen, kulturminnen och miljö. De skall även ge råd vid köp och 

uthyrning lokaler, vara statens byggherre vid projekt och sörja för en god 

förvaltning av egendomar som är knutna till staten. De skall även säkra statens 

intressen i större fastighetsutvecklingsprojekt. Statsbygg har sedan 2004 

använt BIM i testprojekt och ställer från 2010 krav på alla projekt de jobbar 

med skall vara BIM anpassade. Uppdragsmängden har gjort att Statsbygg 

fokuserat på att utveckla och utforska möjligheterna med BIM eftersom det 

underlättar deras process.
71

  

  

Projektledare för forskning och utveckling (FoU) på Statsbygg menar att 

främsta anledningen att implementera BIM är för att minska antalet 

felbyggnationer. Det är inte alltid det som beställs som levereras vilket leder 

till kostnader för ändrings- och tilläggsarbeten (ÄTA). För att minska ÄTA-

kostnader ställer Statsbygg krav på projektering med BIM i formatet IFC i alla 

projekt som de är byggherre för. En av anledningarna är att kunna genomföra 

kollisionskontroller i ett tidigt skede av processen. Målet med utvecklingen av 

BIM hos Statsbygg är att få användning av modellen i förvaltningsskedet, göra 

noggrannare livscykelanalyser, minska driftskostnaderna och miljöpåverkan.  

 

Eftersom Statsbygg är en så stor och dominerande aktör inom Norges 

byggindustri har deras krav gått att genomföra. De har mött ett visst motstånd 

bland entreprenörer och projektörer under processen men efter att ha gjort 

vissa pilotprojekt innan kravet genomfördes har man lyckats undvika de 

största fallgroparna. Det största problemet är att få alla deltagare att använda 
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formatet IFC. Själva formatet fungerar väldigt bra men programutvecklare har 

svårt att anpassa sig och skapa applikationer för ett öppet format.72 

 

2.9.3  Danmark 
I Danmark pågår projektet "Det digitala byggeriet", deras mål är att öka 

användningen av BIM och digital kommunikation samt att förbättra 

kommunikationen mellan aktörer i byggbranschen. Arbetet bedrivs genom en 

webbportal för projekthantering, problemlösningsgrupper, BIM-ledning, 

nationella riktlinjer och klassificeringssystem.
73

 Arbete med "Det digitala 

byggeriet" har resulterat i en lag om digital användning i den danska 

motsvarigheten till Plan- och bygglagen (PBL). Kraven gäller i de fall där 

staten har ett större ekonomiskt intresse, t.ex. när de skall stå för 

driftskostnader eller när de är byggherren. Lagen innefattar totalt tio krav 

indelade i fyra grupper: 
 

 Anbudsprocess via Internet. 

 Användande av 3D-modeller. 

 Informationsdelning via byggprojektets webbplats. 

 Digital avläsning av driftsrelevanta data från byggprocessen till 

byggherrens driftsorganisation.74  

 

Lagen har funnits sedan 2007, Danmark är därmed första landet i 

Skandinavien som kräver BIM i byggprojekt. Arbetet har under åren 2007-

2010 drivits hårt i olika pilotprojekt för att utvecklas och få återkoppling om 

dom fungerar.75 Dock har arbete med "Det digitala byggeriet" fått kritik i ett 

flertal artiklar och utredningar. Artiklarna hävdar att klassificeringskravet, ett 

system som motsvarar BSAB, inte fungerar. Istället för att utveckla egna 

nationella program för BIM borde synsättet vara ur ett internationellt 

perspektiv.76  
  

2.9.4 Finland  
Finland var även de tidigt med i utvecklingen av BIM och har samarbete med 

internationella BuildingSmart. Det statliga fastighetsföretag Senattii började 

med pilotprojekt redan 2001 och har sedan 2007 ställt krav på BIM i samtliga 

projekt de jobbar med. Senaattifastigheter är underställt det finska 

finansministeriet och har i uppdrag att förvalta statens fastigheter. De har 

11700 fastigheter och omsätter totalt 501 miljoner Euro per år. Senaatti 

beskriver arbetet med BIM som ett sätt att säkerställa kostnader, omfattningen 
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och relationen till det färdiga projektet redan i ett tidigt stadium. För 

beställarens bästa skall en BIM användas på ett tidigt skede för att avgöra 

livscykelkostnader samt undersöka hur olika ändringar påverkar omfattningen 

och kostnaden av projektet. Som grundkrav från 2007 har Senaatti bestämt att 

alla projekt som har en budget över 2 miljoner Euro och där man ser nyttan av 

en BIM, skall deras riktlinjer för BIM följas. Riktlinjerna säger att man ur en 

modell skall kunna hämta areor, mängder, kostnader och att det i modellen går 

att kontrollera att den följer Finlands bygglagar.77  
  

2.9.5 USA 
Arbete i USA är likt det i Norge och Finland. Den största statliga förvaltare 

och byggherren General Service Administration (GSA) har ställt krav på att 

deras projekt skall utföras med BIM.78 Kraven härstammar från ett program 

som GSA införde 2003 och innefattar hur arbete med 3D, 4D och BIM skall 

utföras och ledas. Kraven har gjort att BIM har används i större projekt från 

2006. Ett av kraven är att all information i ett projekt skall redovisas i IFC 

format. Andra krav är att modellen skall innehålla all arkitektinformation, en 

fil av IFC2x2 format, data för att ta ut areor eller volymer och data till LCC-

analyser. BIM-filen skall även tillhandahållas i en version där endast 

projektets design visas.79 Under 2006 visade GSA upp nio pilotprojekt där de 

på ett eller annat sätt använt sitt 3D-4D-BIM-krav. Samtliga fall visade på 

fördelar, t.ex. upptäckter av kollisioner i ett tidigt skede, bättre byggnadstid 

och möjligheten att göra flera LCC-analyser. Efter GSA visat nyttan av sina 

krav och att arbetet fungera bra har även andra stora statliga förvaltare i USA 

tagit efter.
80

 

   

2.9.6 Singapore 
Singapore är långt framme i användningen av informationsteknik och 

databassystem för kontroll av byggnationer. En viktig del av BIM  är att all 

information hanteras på samma sätt. I Singapore har man därför egna 

nationella krav för hur man hanterar information. Arbetet började 1998 med 

utformning av det första nationella informations PM:et för byggsektorn. PM:et 

har sedan utvecklats till ett krav på hur man skall hantera informationen i 

byggsektorn.81 Med hjälp av dessa krav har ministeriet för nationell utveckling 

och myndigheten för byggnation har tillsammans arbetat fram ett system för 

att enkelt kontrollera byggnationer mot gällande plan och bygglag. Systemet 
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bygger på att man tar in en modellfil och jämför den mot gällande 

regler.(lagar?)82  

Ett annat sätt som myndigheterna i Singapore främjar användningen av BIM 

med är genom att bidrar med halva utbildningskostnaden för dem som väljer 

att satsa på BIM i ett projekt. Syftet är att höja kunskapen bland projektörer 

och byggsektorn i sin helhet.83   

2.10  Mentalitet i byggbranschen 

På uppdrag av regeringen färdigställde Statskontoret 2009 rapporten ”Sega 

gubbar” gällande byggbranschens vilja att vara kvar i de traditionella rollerna. 

”Sega gubbar” är en uppföljning på rapporten ”Skärpning gubbar” som utkom 

2002. Båda rapporterna visar att det inom byggsektorn finns en stark vilja att 

stanna kvar i de etablerade rollerna som byggherre, projektör eller entreprenör. 

Med förfarandet att varje aktör arbetar med sin del och sedan lämnar över till 

nästa aktör i kedjan. Rapporten ”Skärpning gubbar” visade att 

byggfelskostnaderna inom byggbranschen till stor del beror på 

arbetsprocessen. Rapporten ”Sega Gubbar” säger: 

 

"En fungerande byggprocess och ett litet antal byggfel kräver en tydlig och 

kommunikativ styrning av alla de som arbetar inom byggprocessens olika 

byggled. Det är tydligt att det finns brister ifråga om ledarskap och tydlig 

kommunikation inom byggbranschen vilket bl.a. leder till att planeringen, 

samordningen och kvalitetssäkringen inte blir ändamålsenlig."  

 

Vissa försök till att ändra processen har gjorts de senaste åren. Vid arbetet 

med BIM och partnering är synsättet annorlunda på hur ett byggprojekt 

hanteras jämfört med den traditionella processen. Statskontoret påpekar för- 

och nackdelar med partneringprojekt i sin rapport ”Sega gubbar”. Fördelarna 

har beskrivits tidigare i examensarbetet, se kapitel 2.1.2.4. Nackdelen kan vara 

att byggherrens roll försvagas något tillföljd av den kunskapsobalans som 

uppkommer mellan parterna i ett projekt. För att motverka problemen bör 

entreprenören och byggherren ha en jämstark kunskapsbas i ett 

partneringprojekt.84 
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3 Metod 

Metodkapitlet är indelat i två delar. Första delen behandlar olika möjliga 

metoder, förhållningssätt och synsätt. Det andra avsnittet innehåller de 

metoder vi har valt och arbetssättet med de valda metoderna. 

 

Metoder är ett tillvägagångssätt att komma fram till ny vetenskap. Metoden 

skall hjälpa forskaren att komma fram till hur verkligheten ser ut. 

Trovärdigheten för en undersökning bedöms efter hur undersökningen är 

utförd. Metoder kan användas var för sig eller triangulärt. Används metoder 

triangulärt innebär det en kombination av två eller flera metoder.85  

  

3.1 Angreppssätt inom forskning 

Det finns två olika metoder att angripa ett forskningsområde på, den 

kvalitativa eller den kvantitativa metoden. Båda metoderna har som syfte att 

ge en bättre förståelse för det utvalda ämnet. Den stora skillnaden mellan 

metoderna är att i den kvantitativa metoden omvandlas information till siffror 

för att sedan statiskt analyseras. I den kvalitativa metoden är informationen i 

text form samt att det är forskarens tolkning och uppfattning som är 

grundläggande.     

  

Kvalitativ forskningsmetodik är djupgående forskning med syfte att skapa en 

förståelse inom ett väl avgränsat område. Metoden är lämplig om målet med 

undersökningen är att förstå sammanhang och strukturer för att beskriva ett 

fenomen.86 Kvalitativ forskning används då datainsamlingen är av mjuka data 

t.ex. intervjuer och analyser av textmaterial. Ofta blir textmaterialet 

omfattande vilket gör att undersökningen är tids- och arbetskrävande.87 

Nackdelen är att den inte blir representativ för ett större område och det går 

inte att göra en generalisering på grund av ett litet urval.    

  

Kvantitativ forskningsmetodik är en formaliserande och strukturerande 

metodik. Den ger forskaren kontroll då den rör sig inom säkerställda ramar för 

att mäta det förhållande som forskaren är intresserad av. Eftersom metoden rör 

sig inom avgränsade ramar så avgör ramarna vilka svar som är tänkbara inom 

forskningsområdet. 88 Undersökningsmetodiken lämpar sig för att få ett 

numeriskt värde på faktorer samt påvisar och säkerställer teorier. Den 

kvantitativa forskningsmetoden används för att svara på frågorna var, hur, 

vilka är skillnaderna/relationerna. Metoden ger ett svar som är applicerbart i 
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en större population. Nackdelen med metoden är att bilden av 

forskningsområdet ofta blir ytligt och en djupare inblick i varför ett problem 

uppstår uteblir.  

 

För att skapa en klar bild av ett problem så används ofta metoderna triangulärt. 

Genom att kvalitativt forska inom ett område där ett problem existerar skapar 

man sig en uppfattning. Utifrån uppfattningen forskar man sedan kvantitativt 

för att säkerställa och verifiera problemet, det ökar trovärdigheten för 

forskningen. 89     

 

Vi har använt den kvalitativa metoden i intervjuerna och litteraturstudien 

samt den kvantitativa metoden i enkätunderökningen.   

 

3.2  Synsätt inom forskning 

Induktion och deduktion är två olika synsätt att utgå ifrån när teori och empiri 

skall sättas i relation till varandra. Empiri är de data vi samlar in till en 

undersökning som förklara hur verkligheten ser ut. En teori består av 

förklaringar på hur olika fenomen hänger ihop med hjälp av till exempel 

strukturella mönster eller modeller.90 

  

Med ett induktivt synsätt undersöker forskaren hur verkligheten ser ut för att 

sedan skapa en teori.
91

 Synsättet gör att forskaren arbetar utan förutfattade 

meningar och förväntningar på resultatet. Det negativa är att det inte går att 

säga omfattningen på forskningen och informationen som framkommer.92   

  

Vid ett deduktivt synsätt har forskaren en teori om hur verkligheten ser ut och 

undersöker om den teorin stämmer. En forskare som arbetar deduktivt vill 

genom en befintlig teori skapa en hypotes som går att prövas empiriskt.
93

 

Risken med den deduktiva metoden är att information som förstärker den 

ursprungliga teorin tas det stor hänsyn till och information som motsätter 

teorin inte uppmärksammas. Vilket kan leda till att nya observationer inte 

uppmärksammas. Objektiviteten i studien kan stärkas genom att 

utgångspunkten tas i en befintlig teori, då blir forskningen inte lika påverkad 

av forskarens uppfattning.  

    
Eftersom våra förkunskaper i ämnet var begränsade blev vårt synsätt induktivt.     
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3.3 Förhållningssätt inom forskning 

Man kan förhålla sig olika till de data man samlar in under sin forskning. 

Förhållningssättet påverkar till stor del hur man inhämtar, bedömer och 

analyserar data. För att få ett så säkert resultat som möjligt när man forskar bör 

man känna till de olika förhållningssätten och hur de påverkar resultatet. 

 

Positivismens förhållningssätt innebär att all data har logiska och tydliga 

ramar. Fysik och mattematik är därför områden där ett positivismiskt 

förhållningssätt ofta förekommer. Oberoende av forskaren skall det gå att 

verifiera och observera forskningsresultatet. Resultatet skall kunna granskas 

och ha tydliga kopplingar till verkligheten. Dock kan granskningen av 

materialet uppfattas som partiskt då man omedvetet gör en gallring vid 

insamlandet av data om arbetet sker utifrån en teori. 

 

Hermeneutik är motsatsen till positivism. Hermeneutikiskt förhållningssätt har 

syftet att förstå hur människan tolkar saker samt förstå sambandet som leder 

fram till företeelsen. Resultatet nås genom kvalitativ förståelse och 

undersökningar av människor. Det innebär att det är människans åsikt och 

synsätt som definierar var problemet är. Synsättet är subjektivt och lämpar sig 

vid sociala studier.   

  

Empiriskt förhållningssätt innebär att material granskas förutsättningslöst. 

Utifrån materialet utvecklas små lokala teorier. De lokala teorier prövas och 

utvecklas till en större teori som är underbyggd av de lokala teorierna. 

Empiriskt förhållningssätt bildar en slutsats som är gällande i nuet, den är inte 

definitiv utan kan påverkas och förändras beroende på om fler lokala teorier 

uppkommer. 94 

  

Empiriskt förhållningssätt har använts genom hela examensarbetet. Vi söker 

svar på något som är lokalt inom ett visst område vilket är typiskt ett empiriskt 

förhållningssätt.   

  

3.4 Undersökningsmetoder inom forskning 

Beroende på vad syftet med arbetet är kan man använda sig av olika metoder 

för att utföra undersökningen. De fyra metoder som kan användas är 

kartläggning, fallstudie, experiment och aktionsforskning, metoderna kan även 

kombineras. Metoderna är lämpliga när man vill samla in information genom 

intervjuer, enkäter, observationer eller dokumentanalyser.
95
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Kartläggning används då en större avgränsad grupp av människor skall ingå i 

undersökningen. Undersökningen kan utföras med hjälp av enkäter eller 

intervjuer.96 Beroende på gruppens storlek kan man välja att fråga alla eller ett 

urval representanter i gruppen. Om ett urval väljs får forskaren utifrån deras 

svar dra slutsatser om hela gruppen. Urvalsmetoderna kan variera men för att 

få ett representativt urval skall en slumpbaserad metod användas.97 Vid 

kartläggning är det möjligt att samla information om ett större antal variabler 

eller samla stora mängder information om ett få antal variabler. Frågor som 

kan besvaras med kartläggningsmetoden är vad, var, när och hur. 

Kartläggningen ger dock inte svar på frågan varför ett problem uppstår.98  

 

Fallstudie används om syftet är att forska på djupet av ett område och en 

mindre avgränsad grupp skall ingå i undersökningen.99 Gruppen kan bestå av 

en eller flera personer, en organisation eller en situation. I en fallstudie kan 

fler än ett fall ingå. Undersökningen kan utföras med hjälp av enkäter, 

intervjuer eller observationer. Ofta samlas information med olika karaktär in 

för att ge en heltäckande bild av fallet. Metoden fallstudie är bra till 

undersökning av processer och förändringar.100  

Till skillnad från kartläggning, där fallen väljs ut slumpmässigt, väljs ett 

specifikt fall ut vid användning av fallstudier. Resultatet av en serie utförda 

fallstudier kan dock inte ses som statistiskt säkerhetsställt eftersom urvalet av 

fallen har likartade förutsättningar och inte skett slumpmässigt.101   

  

Vid experiment används en experimentgrupp och en kontrollgrupp. 

Experimentgruppen utses för en situation där enstaka variabler studeras. 

Variablerna är utsatta för en yttre påverkan. Målet med studien är att få 

kontroll över det som påverkar de utvalda variablerna. Kontrollgruppen testas 

i en neutral situation där variablerna inte är utsatta för någon yttre påverkan.
102

 

Svårigheten med experimenten är att skapa en skyddad miljö för att behålla 

full kontroll över situationen så att inte utomstående faktorer påverkar.103  

  

Aktionsforskning undersöker processer och företeelser som forskaren 

startar.104 Målet med aktionsforskning är att förbättra något samtidigt som man 

studerar och utvärderar det.
105

 Den grupp och forskare som ingår i 

undersökningen har en aktiv roll eftersom forskningen utförs i gruppens reella 
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miljö.
106

 På grund av forskarens deltagande i studien kan det vara svårt att 

kritiskt utvärdera undersökningen.107 Erfarenheten och kunskapen som 

gruppen fått under undersökningstiden är det viktigaste resultatet. Metoden 

används främst när en specifik del av en organisation eller samhället skall 

undersökas.  
  

Eftersom vi har valt att undersöka en avgränsad grupp med hjälp av enkäter 

och intervjuer passade metoden kartläggning bäst. De frågor som vi ställde 

passar med de svar som metoden kartläggning hjälper en att få.  

 

3.5 Validitet och Reliabilitet  

En undersökning bör uppfylla två krav. Den skall ha validitet och reliabilitet 

som är mått på hur bra ett mätinstrument eller en mätning är. 108  

 

Validitet innebär att empirin skall vara giltig och relevant. Det betyder att det 

vi önskar mäta är det vi faktiskt mäter och att det är relevant för 

problemställningen
109

 samt att inga systematiska fel förekommer. God 

validitet vid mätning uppnås genom klar definition av begrepp, tydlig 

uppfattning av bakgrunden och orsak-verkan relationer samt noggrann 

planering av undersökningar.
110

 Resultatet av undersökningen kan prövas 

genom att kontrollera undersökningen och slutsatserna samt att kritiskt 

granska resultatet.     

 

Reliabilitet innebär att empirin skall vara tillförlitlig och trovärdig. 

Undersökningen måste gå att lita på111 och inte innehålla slumpmässiga fel.
112

 

God reliabilitet uppnås genom att använda ett tillförlitligt mätinstrument vid 

undersökningar där värde mäts. Vid undersökningar där intervjuer eller 

observationer används avgörs reliabiliteten genom forskarens 

bedömningsförmåga.
113

 För att kontrollera om undersökningen går att lita på 

upprepas mätningarna för att se om resultatet blir det samma.
114

 

 

De källor som används vid en undersökning kan vara av skiftande kvalité. För 

att informationen skall vara giltig och tillförlitlig bör den komma från källor 
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med god kunskap om ämnet utan klara motiv att ljuga, vara förstahandskällor, 

flera oberoende källor eller spontana uppgiftslämnare.115  

 

3.6 Litteraturstudier 

Litteraturstudier är grundbulten för god vetenskaplig metodik. Det är utifrån 

litteraturstudier författaren får sin kunskap och kan sätta ut relevanta ramar 

och parametrar för att undersöka problematiken. Det är ytterst värdefullt i 

utgångsläget för en studie att bilda sig en helhetsuppfattning om 

forskningsområdet. Genom litteraturstudier får man reda på vilka områden och 

problem som redan har undersökts och vilken lärdom man kan dra utifrån 

dem.
116

 

 

3.7 Intervju 

Intervjuer kan ha olika struktur beroende på vad man vill mäta eller undersöka 

i intervjun. En intervju ger mer information än den rent skriftliga 

informationen. Vid en intervju spelar kroppsspråk och nyanser i tal in i hur ett 

budskap uppfattas och var tyngdpunkt i ett resonemang är, det kan vara svårt 

att förmedla i text eller mäta i en enkät. Därför är det viktigt att den som 

intervjuar kan tyda signaler och förmedla de vidare i texten. Det finns olika 

struktur på hur en intervju genomförs. Nedan tar vi upp öppen riktad, 

halvstrukturerad och strukturerad intervju.  

 

I en öppet riktad intervju anpassas frågorna efter svaren som intervjupersonen 

ger. Intervjuaren har ingen mall på frågor som skall ställas utan frågorna, 

formuleringarna och ordningen varierar från intervju till intervju. Istället 

använder sig intervjuaren av grundtankar som frågor ställs kring. Det är viktigt 

att vara uppmärksam på vilka svar som intervjupersonen undviker och att leda 

intervjun för att inte komma in på områden som är irrelevanta för 

undersökningen. Denna form av intervju är av kvalitativ karaktär.  
 

Halvstrukturerad intervju ingår både öppna och fasta frågor med fasta 

formuleringar och bundna svarsalternativ. Det är viktigt att de fasta frågorna 

ställs i samma ordning för att intervjupersonerna skall ha samma 

förutsättningar eftersom bedömning och analys av svaren skall kunna jämföras 

på samma villkor. Metoden kan med fördel utföras som en strukturerad 

intervju i första delen för att sedan övergå till en öppen intervju där man 

diskuterar svaren djupare.  
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Strukturerad intervju utförs efter fasta frågor i samma ordning och med samma 

formuleringar. Den kan jämföras med en enkät som utförs muntligt. Fördelen 

är att frågor som uppfattas oklara kan förklaras samt att bortfall minskar. 

Nackdelen är att det tar betydligt mer tid för intervjuaren att träffa 

intervjupersonerna jämfört med ett enkätutskick.117       

  

Vi har valt öppen riktad intervju. Intervjuerna har varit strukturerade efter ett 

antal frågor som vi har tagit upp för att hålla oss inom ramarna för området 

vi undersökte. Frågorna är redovisade i bilaga 3. 

 

3.8 Enkät 

Den kvantitativa metoden lämpar sig vid undersökningar som utförs med hjälp 

av enkät. Metoden hanterar många enheter och är relativt sluten samt har 

syftet är att samla in lätt systematiserbar information som datorn kan analysera 

samlat.
118

   

 

3.8.1 Utformning av enkät 
Utformningen av enkätfrågorna som ställs är vanligtvis neutrala i inledningen 

och avslutningen. I inledningen ställs frågor om intervjupersonens bakgrund 

och i den avslutande delen ställs frågor om intervjupersonens eget tyckande. 

Mittendelen av enkäten består av de frågor som forskaren söker svar på. 

 

3.8.1.1 Struktur och standardisering av frågor 
Standardisering innebär hur frågor utformas och deras inbördes ordning.

119
 

Frågor skall utformas med tanke på om det finns relationer med 

uppdragsgivare, egna åsikter eller annat som påverkar hur man ställer en fråga. 

Även följden på frågor måste vara väl genomtänkt, hur föregående fråga 

påverkar tankesättet när man svara på nästa fråga. Frågorna skall vara så 

standardiserade som möjligt så att man på ett enkelt sätt kan förstå innebörden 

av en fråga.
120

 Strukturering innebär hur frågorna är formulerade för 

intervjupersonen att tolka. Frågor med fasta svarsalternativ är helt 

strukturerade.
121
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3.8.1.2 Formulering 
Frågor kan formuleras på olika sätt och det är av vikt att ställa frågan så att 

svaret inte styrs och att den svarande förstår frågan. Det finns olika typer av 

frågor, frågor om: 

 

 Faktiska förhållanden - upplevelser, handlingar, demografiska 

förhållande t.ex. kön, ålder, bostad. 

 Kunskap - de kallas för examensfrågor. 

 Känslor, åsikter och attityder - har syftet att undersöka hur den de 

svarande värderar olika förhållande eller inställningar. 

 Självbild - frågor som handlar om självvärdering, känslor, livssituation, 

egen kunskap. 

 Intentioner - handlar om planer för framtiden. Kan betraktas som 

tvivelaktig information eftersom uppgiftslämnaren svarar utifrån hur de 

känner idag och det behöver inte vara samma som de känner i 

framtiden. 

 

3.8.1.3 Allmänt 
Frågor kan utformas på två olika sätt, som direkta frågor alternativt som ett 

påstående. Utformning av frågor som ett påstående används mest och när 

undersökaren vill mäta åsikter och känslor. Oavsett vilken frågeställning som 

väljs kan det vara bra att tänka på: 

 

 Enkelhet i frågor - Korta och avslutande meningar utan ett invecklat 

språk eller facktermer. Undvik dubbla frågor eller dubbeltydigheter.   

 Begrepp kan tolkas olika beroende på den svarande - frågorna bör vara 

specificerade och konkreta. 

 Människor minns inte särskilt långt tillbaka i tiden - Människor minns 

bara de största händelserna med klarhet och detaljrikedom. En tumregel 

är att mannaminnet är tre veckor. 

 Undvik ledande frågor - För en bra undersökning ska uppgiftslämnaren 

inte ledas i en viss riktning. 

 Överväg om en ”vet ej” eller mittkategori ska vara med - Det negativa 

med att ha sådana kategorier är att uppgiftslämnare väljer de svaren för 

att de tycker frågan är besvärlig och inte orkar tänka igenom 

frågeställningen. Det positiva är att de som inte har någon åsikt om 

frågan kan välja de kategorierna och då blir svaren mer riktiga.  

 Var försiktig med filterfrågor – Filterfrågor är frågor med undergrupper 

t.ex. ”Om du svarade ja på förra frågan hoppa till fråga nr 34”. Används 

för många filterfrågor kan enkäten bli rörig att fylla i. 

 Variera frågornas riktning – Gäller frågor som handlar om tyckande. De 

frågorna bör formuleras så att de provocerar till ett ställningstagande 



 

 

34 

och varieras så att den svarande inte kryssar av vana på det negativa 

eller positiva alternativet utan att noggrant läsa igenom frågan. 

 Testa formuläret – För att kontrollera om det fungerar och undvika 

onödiga fel. 

 

3.8.1.4 Svarsalternativ 
Svarsalternativ kan delas in i fyra grupper: 

 

 Kategorisk eller nominell – svaren delas in i olika grupper, har de 

svarande kryssat för samma eller olika svarsalternativ.  

 Rangordning eller ordinal – kan gruppera de svarandena men 

rangordnar även enheterna i förhållande till varandra. 

 Metriska eller relationstal – kan gruppera och rangordna enheterna men 

kan även rangordna mer noggrant med mätnivåer.  

 Öppna svar – svaren ger ostandardiserad  information som är svår att 

rangordna och gruppera. 

 

Mätnivå innebär hur mycket information frågorna ger. Kategorisk är den 

lägsta mätnivån och metrisk den högsta. Att mäta intensiteten är att mäta 

nyanser i uppgiftslämnarens svar genom att ha flera svarsalternativ t.ex. en 

skala från 1-5. Det möjliggör att se hur olika enheterna är och rangordna dem. 

 

3.8.1.5 Kategorisvar 
Vanligast bland kategorifrågor är att den svarande får ett tydligt val av 

svarsalternativ. Kan vara om inställningen för eller emot alternativt ja och nej 

svar. Intensiteten mäts inte i dessa frågor utan då behövs frågor som kan 

rangordnas.   

 

3.8.1.6 Rangordnade svar 
 I rangordnade frågor kan det mätas hur olika enheterna är t.ex. hur något 

fungerar, svarsalternativen är då mycket dåligt till mycket bra. Det som 

försöks mätas är olika grader eller nyansen i svaret:  

 

 Frekvens eller vanlighet – frågor som behandlar hur många gånger, hur 

ofta de svarande gör något. 

 Intensitet – frågor som behandlar hur intensivt den svarande känner för 

något. 

 Värdering – frågor som behandlar hur bra eller dåligt den svarande 

tycker att något är. 

 Jämförelse – den svarande får jämföra två förhållanden. 
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 Åsikters intensitet mätt genom påstående – I frågan finns ett påstående 

som den svarande ska ange på en skala om den instämmer eller inte 

instämmer till påståendet. Kan även vara frågor som ber den svarande 

att rangordna olika förhållande med hjälp av en sifferskala. 

 

Vid utformning av kategoriska och rangordnade frågor måste svarsalternativen 

vara heltäckande vilket innebär att alla svar som är relevanta måste finnas 

med. Alternativen ska även vara ömsesidigt uteslutande vilket innebär att 

svaren inte ska överlappa varandra t.ex. ålder 10-20, 20-30. Rangordnade 

svarsalternativ ska även vara balanserade d.v.s. om mittenpunkten ska det 

finnas lika många alternativ på var sida om mitten.  

 

3.8.1.7 Metriska svar 
Kvalitativa svar brukar svarsalternativ kallas som är både på kategori- och 

rangnivå, eftersom de siffror som finns i svaret motsvarar ett svar består av en 

mening eller ett svar i ord. Naturliga tal finns även och det är de 

svarsalternativen som är ett faktiskt tal i svaret, t.ex. den frågandes ålder, antal 

gånger. Om frågan ligger på en metrisk mätnivå består svaren av siffror.  

 

3.8.1.8 Öppna svar 
Öppna frågor bryter mot den kvantitativa metodens syfte att standardisera 

information. Svaren är i form av ren kvalitativ data. De öppna frågorna sätter 

inga gränser på svaren vilket ger ett begränsat användningsområde. De kan 

användas då det inte finns en överblick av tänkbara svar och när 

svarsalternativen är för många för att räkna upp. En variant är att räkna upp 

några alternativ och ta med en öppen kategori. Forskning visar att svaren 

varierar mycket om det finns med ett öppet svarsalternativ eller inte. 

Redovisning av svaren med fast frågor är t.ex. vad någon finner som viktigast 

och med öppna frågor vad någon tycker är viktigast, den nyansskillnaden är 

viktig.  

 

3.8.2 Insamling av information 
Att utföra en undersökning genom enkätutskick är ett enkelt sätt att nå en stor 

grupp människor inom ett stort geografiskt område. Utskicket kan ske genom 

post eller e-post. Utskick med reguljär post medför kostnader för porto samt 

att den svarande måste returnera formuläret genom att posta det. Utskick med 

e-post är kostnadsfritt och den svarande behöver endast trycka på en knapp för 

att returnera formuläret.  

  

3.8.3 Urval 
Ett urval måste göras om det är omöjligt att fråga alla i en population. När 

urvalet är gjort vill vi få en representativ bild av populationen det är en av de 



 

 

36 

viktigaste orsakerna till att välja en kvantitativ ansats. För att kunna skapa en 

generell bild måste krav ställas på urvalet. Först måste målgrupperna 

identifieras och kännetecknas. Den teoretiska populationen är alla som vi 

önska uttala oss om. Populationen kan avgränsas genom olika kriterier som 

t.ex. geografiskt läge, yrke, ålder. För att kunna göra ett urval ur den teoretiska 

populationen krävs en komplett lista över alla i målgruppen. Lister kan 

plockas fram ur folkbokföringsregistret, andra register eller telefonkatalogen. 

Urvalet från den teoretiska populationen leder till en lista över den faktiska 

populationen vilket är dem som vi faktiskt kan uttala oss om.
122

   

Urvalet kan göras helt slumpmässigt eller icke slumpmässigt. Ett helt 

slumpmässigt urval innebär att varje individ i populationen skall ha samma 

chans att komma med i urvalet, då är det ett obunden slumpmässigt urval. En 

slumpmässig urvalsmetod är systematiskt urval som används när populationen 

är ordnade i en förteckning, där man redan innan undersökning kan dela upp 

populationen i delpopulationer och sen göra urvalet med x antal undersökta ur 

varje delpopulation.
123

 Stratifierat urval är även den en slumpmässig 

urvalsmetod, där urvalet görs gruppvis. Populationen delas in i olika grupper 

efter olika kriterier som det sedan slumpmässig väljs ur. Urvalet kan på så vis 

göras proportionellt mot ursprungspopulation. Slumpmässiga urval ger ett 

något så där representativt urval. Icke slumpmässiga urval kan ge ett 

systematiskt snett urval dvs. att alla relevant grupper kommer med. Exempel 

på icke slumpmässiga metoder är bekvämlighetsurval, självurval och 

godtyckligt urval. 

 

3.8.3.1 Bortfall av svar 
Bortfall kan ske i form av svarande eller bortfall på frågor, bortfall mäts i 

svarsprocent. För att motverka problemet med bortfall kan ett påminnelsebrev 

skickas alternativt ringa och prata med uppgiftslämnaren. Det är även viktigt 

att garantera anonymitet, förklara syftet med undersökningen samt att 

undersökningen inte är för lång och komplicerad. Svarsprocenten bör vara 

över 50 % för att vara tillfredsställande, över 60 % för att vara bra och över 

70% är mycket bra.   

 

3.8.4 Analys av information 
Enkätsvar kan bestå av numeriska värden såväl som text. För att analysera 

svaren kan de göras om till siffror för att datorn ska förstå dem och 

kategorisera variablerna, det kallas kodning. Beroende på utformningen av 

svarsalternativen sker kodningen olika. Problem uppstår främst vid 

kategoriska och rangordnade frågor eftersom de metriska svaren redan är i 
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sifferform. När kodning sker är det lönande att göra egna minnesregler. Nedan 

redovisas olika sätt att behandla svar i en enkät. 

 

3.8.4.1 Univariat analys 
Univariat analys behandlar en fråga i taget och det kan göras på två sätt. 

Genom fördelningar i absoluta och relativa tal eller det mest typiska svaret och 

hur stor variationen i svaren är. De inkomna svaren fördelas på de enskilda 

frågorna i absoluta tal, alla enheter, eller relativa tal som är enheterna 

omvandlade till procent eller proportion. I analysen grupperas 

uppgiftslämnarna utifrån deras svar. Svaren kan presenteras i tabeller eller 

grafiskt med cirkeldiagram eller stapeldiagram. 

 

3.8.4.2 Typiska svaret och variationen i svaren 
Det typiska svaret är det svarsalternativ som de flesta av uppgiftslämnarna har 

lämnat och kan mätas med modalvärde. Modalprocent är det mått som 

används på spridning eller variation i inställningen i en fråga. 

 

3.8.4.3 Statiska mått vid rangordnade eller metriska svarsalternativ 
De vanligaste måtten vid rangordnade och metriska svarsalternativ är: 

 

 Modalvärde – det värde som förekommer mest. 

 Median - mittpunkten i fördelningen.  

 Medeltal - vanligaste måttet men känsligt för extremvärden, ett fåtal 

enheter som start avviker från mängden. 

 Minimum och maximum.  

 Variationsvidd - skillnaden mellan mini- och maxivärdet. 

 Standardavvikelse - hur stor den typiska avvikelsen från medeltalet 

är.124  

  

3.8.4.4 Bivariat analys 
I bivariat analys sätts två variabler i relation till varandra och ser om de 

påverkar varandra. I analysen söker man samband om variablerna påverkan av 

varandra, både symetriskt och asymmetriskt. Det är viktigt här att man skiljer 

på variablerna, en variabel är oberoende och konstant den andra variabeln är 

beroende.  

  

3.8.4.5 Multivariat analys 
I multivariat analys undersöks om ett samband beror på fler än två variabler. 

Om ett samband mellan två variabler förefaller så delar man upp dessa i 
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mindre grupper för att avgöra vad som påverkar sambandet. Ett exempel är att 

undersöka ålder mot tro. Vid en undersökning ser man sambandet mellan äldre 

personer och en större religiös tro. Sambandet kontrolleras genom att dela upp 

gruppen med undersökta personer i kön. Oavsett kön konstateras sambandet 

att äldre personer har en större religiös tro. Förfarandet att dela upp och 

granska underfaktorer är att analysera multivariat.125  

  

3.8.5 Kvalitén på undersökningen  
För att uppnå bra kvalité på undersökningen krävs god validitet och reliabilitet 

samt att undersökningen kan generaliseras. Validitet innebär att det vi önskar 

mäta är det vi faktiskt mäter och att det är relevant för problemställningen. 

Reliabilitet innebär att undersökningen måste gå att lita på126 och inte 

innehålla slumpmässiga fel.127 Generalisering av en undersökning innebär att 

tolka empirin till teori eller att tolka en stickprovsundersökning till en större 

population. Bortfall i undersökningen kan leda till ett systematiskt snett 

resultat128 och bör analyseras om bortfallet är stort.129     

  

3.8.6 Presentation av insamlat material 
Enkätsvar som är införda i en databas kan genom datorprogram enkelt 

överföras till olika typer av diagram. Användning av ett diagram kan vara ett 

enkelt sätt att komplettera en tabell för att öka förståelsen av det uppmätta 

värdet. Vanliga diagram typer vid presentation av enkät svar är stolpdiagram, 

histogram och cirkeldiagram.130    
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4 Val av metod  

I detta avsnitt redovisas och förklaras de metoder vi använt samt vårt 

förhållningssätt och synsätt till dem. Avsnittet har delats upp i förstudie, 

huvudstudie och analysdel efter processen med arbetet.    

 

4.1 Val av metod vid förstudie 

I förstudien ingår litteraturstudier och förberedande intervjuer.   

Den kvalitativa metoden användes vid litteraturstudier och intervjuer. Målet 

med förstudien var att skapa en klar uppfattning och förståelse för ämnet. Den 

kvalitativa undersökningsmetoden valdes eftersom våra förkunskaper i ämnet 

var begränsade och målet var att få en djup och nyanserad bild av ämnet. I 

förstudien sökte vi data i form av text som kvalitativ data innehåller. En 

kvantitativ undersökning i detta skede saknade relevans då empirin vi ville 

undersöka inte var i form av tal som de kvantitativa data är. Förstudien utgick 

från ett empiriskt förhållningssätt för att skapa en övergripande bild av ämnet 

samt granska och ta till sig empirin förutsättningslöst. Det empiriska 

förhållningssättet och den kvalitativa undersökning ledde till ett induktivt 

synsätt med mål att skapa en teori om hur verkligheten ser ut. All data blev 

opartiskt bedömd utan någon teori att utgå ifrån.  

 

Den litteratur som vi använt oss av är tryckt facklitteratur samt artiklar och 

rapporter från Internet. De sökmotorer som vi använt är Google och LTH:s 

interna databas Elin. Begrepp som vi sökt på är till exempel BIM, IFC, ICT, 

4D och 5D. Vi har även studerat andra ländernas användning av BIM och 

därför har sökning även skett på danska, norska och engelska sidor.   

De frågor som vi ställt oss när vi granskat material är:  

 

 Vem står som garant för trovärdigheten i informationen  

 Är undersökningsmetodiken de använt trovärdig  

 Är resultaten relevanta för vår frågeställning  

 Har resultaten blivit bekräftade eller refererade till i andra trovärdiga 

sammanhang.
131

   

 

De förberedande intervjuerna gav uppslag till ytterligare litteraturstudier och 

fungerade som diskussionsforum vid utformandet av enkäterna. Vi valde att 

intervjua personer som arbetar med BIM och som forskat inom området. 

Intervjuerna var av öppen karaktär och synsättet var förutsättningslöst då 
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syftet inte var att undersöka eller få fram ett resultat, utan främst för att skapa 

en uppfattning av ämnet.  

  

4.2 Val av metod vid huvudstudie  

I huvudstudien ingår enkäten och de fördjupande intervjuerna.     

I huvudstudien ingick en enkätundersökning av kvantitativ typ och intervjuer 

av kvalitativ natur. Vi har valt att utföra undersökningen med 

kartläggningsmetodik eftersom den lämpar sig när en större grupp människors 

åsikter skall mätas. Metoden hjälper även till att svara på de frågor som vi 

ställde. De kvalitativa intervjuerna gjordes efter enkätutskicket och de 

indikationer vi fick av enkätsvaren följdes upp i intervjufrågorna.   

  

4.2.1 Enkätundersökning  
Populationen som undersöktes var 93 stycken företag som är aktiva i den 

inledande fasen av byggprocessen; 27 stycken beställare, 38 stycken arkitekter 

och 28 stycken konstruktörer. Arbetssättet för beställare och konsulter skiljer 

sig åt därför valde vi att göra två separata enkäter. Den ena enkäten är riktad 

mot arkitekter och konstruktörer och den andra enkäten är riktad mot 

beställare. Enkäterna är bifogade som Bilaga 1 och 2.   

 

I båda enkäterna ingår frågor av olika typer. De olika typer av frågor som vi 

har tagit med är om det faktiska förhållandet, kunskap, känslor och åsikter 

samt intentioner. Enkäterna är utformade med enkla och neutrala frågor om 

kön, ålder, yrkestitel, antal anställda på företaget i inledningen. Mittendelen av 

enkäten består av frågor som skall ge svar på de frågeställningar som ställts i 

arbetet. I den avslutande delen ställs frågor om vad intervjupersonen tror och 

tycker om byggprocessen och framtiden. Frågorna har utformats för att täcka 

frågeställningarna, undersöka kraven och kapaciteten som finns i branschen 

idag. Frågorna består av både fasta och öppna svarsalternativ, främst fasta 

eftersom en hög grad av standardisering är önskvärt för att intervjupersonen 

enkelt skall förstå innebörden av frågan. Vårt mål har varit att utforma 

frågorna utan ledning med en enkel formulering men ändå specifika. Frågorna 

berör väldigt lite händelser tillbaka i tiden utan är främst koncentrerade på 

nutiden. Svarsalternativen i enkäterna är av kategori, rangordning, metrisk och 

öppen karaktär.  

 

Enkäterna skickades ut via e-post och var tillgänglig att fylla i på Internet, 

svaren inkom till en databas. Jämfört med reguljär post är e-post ett snabbare, 

enklare och billigare alternativ. I enkäterna användes filterfrågor för att kunna 

dela upp frågorna efter de svarandes användning respektive krav på BIM. För 

att undvika att enkäten skulle upplevas som ostrukturerad placerades 
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filterfrågorna ut så att den svarande direkt kom till en ny sida med frågor när 

filterfrågan var ikryssad. På så vis slapp den svarande själv kontrollera och 

involvera sig i att rätt frågor besvarades, det var möjligt eftersom enkäterna 

var tillgängliga på Internet. 

 

 
Bild 9. Översiktsbild på enkätutformning. 

 

Urvalet inom varje grupp skedde slumpmässigt. Ett stratifierat urval gjordes 

genom att leta fram cirka 30 företag i varje yrkeskategori för att sedan 

kontrollera antalet anställda i företagen. Vi önskade en spridning över 

storleken på företagen och försökte därför få cirka 10 stora, mellan- och 

småföretag. Om det efter första urvalet var för många av någon kategori valde 

vi om tills vi fick en jämn fördelning. Eftersom vi ville utföra intervjuer med 9 

stycken av företagen gjordes en avgränsning till företag som främst är 

verksamma i Skåne. Dock ingår även en del företag med kontor i Göteborg, 

stora företag med kontor i hela Sverige samt mellanstora företag som är 

verksamma i storstadsregionerna.   

 

En svarsgrad på minst 70 % d.v.s. 65 stycken svarande var önskvärt för att 

skapa god validitet och reliabiliteten i undersökningen. För att uppnå en bra 

svarsgrad ringde vi urvalet för att höra om de hade några frågor eller problem 

med enkäten. Ett påminnelsebrev skickades även ut och svaren behandlades 

konfidentiell för att kunna garantera de svarandes anonymitet samt för att följa 

datalagen. Enkäterna ger oss en kvantitativ undersökning som kan anses vara 

representativ för den populationen vi undersöker.  
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4.2.2 Intervjuer  

Underlaget från enkäterna ligger till grund för de fördjupande intervjuerna.    

Fördjupande intervjuer med representanter från varje yrkeskategori har utförts 

med en öppen riktad struktur. Intervjuer har spelats in för att få en så korrekt 

uppfattning som möjligt. Intervjuerna har skett främst i direkta möten men då 

det inte har varit möjligt har telefonintervjuer hållits. 

 

Valet av en öppen intervjuform grundade sig på att skapa en större frihet och 

möjlighet för intervjupersonen att fördjupa sig inom vissa områden. 

Intervjufrågor har utarbetats för att hålla fokus på området. Det har inte funnits 

några fasta svarsalternativ eller fast ordning på frågorna.     

 

Kännedom och kontakt med kunniga personer inom området fick vi bland 

annat från vår handledare Anders Önnerheim kalkylchef på NCC. 

   

4.3 Val av metod vid analys  

I analysen ingår bearbetningen av enkäterna och intervjuerna  

 

4.3.1 Enkäter 
Vi har arbetat på ett univariat sätt med att bedöma materialet i enkäterna, det 

innebär att vi tagit en fråga i taget och analyserat. Frågan har sedan redovisats 

med svarsfördelning i procent mot svarsalternativen. I analysen har vi 

grupperat uppgiftslämnarna efter sektor. 

 

Bearbetning av enkätdata har genomförts med statistik programmet SPSS 

17.0. Svaren som inkommit har kodats till numeriska värden för att 

programmet ska förstå dem. Crossoverfunktionen har använts vilket innebär 

att man delar upp en fråga i dess olika svarsalternativ. Svarsalternativen 

jämförs sedan mot en annan frågas svarsalternativ. På detta sätt kan man se 

hur t.ex. ”Kunskapen om BIM” är fördelat beroende på sektor. Genom SPSS 

är det beräknat antalet procent av de tillfrågade som svarat på respektive 

alternativ, vilket sedan illustreras i en graf.  

Vid frågor med möjligheten att svara med flera alternativ har vi valt att vikta 

samman svaren. Om en svarande exempelvis valt fyra olika svarsalternativ på 

en fråga är varje svar värt 25 % av den frågandes åsikt. Ingen hänsyn har tagits 

till vilken ordningsföljd man svarat. Svaren har sedan lagts samman för att 

skapa en helhetsbild över alla svarandes åsikter. 

I redovisningen på flertalet av frågorna där mer än en sektor är tillfrågad har vi 

med en total stapel som visar vad medelvädret blir om man lägger ihop de 

olika sektorernas svar.  
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4.3.2  Intervjuer 
Data från intervjuerna har sammanställts i kapitel 5.2 som redovisar vilka 

resonemang som förts. Presentationen är i löpande text där skillnaderna och 

likheterna mellan intervjuerna tagits upp.  

Främst har de öppna intervjuerna fungerat som ett forum till materialet som 

enkäterna gett. Intervjuerna har därmed hjälpt oss utveckla en förståelse för de 

bakomliggande resonemang som föreligger svaren på enkäterna. 
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Svarsfördelning i 

procent 

 

 

5 Empiri 

I detta kapitel redovisas svaren från enkäterna och en sammanställning av 

intervjuerna. 

5.1 Enkät 

Redovisningen är uppdelad i fem delar: 

 

1. Svar på neutrala frågor till samtliga aktörer, graf 1-5.  

2. Svar från arkitekter och konstruktörer, graf 6-41.  

3. Svar från beställarna, graf 42-55. 

4. Svar från samtliga aktörer om tyckande frågor, graf 56-58. 

5. Sammanfattning av intervjuerna.  

 

Nedan visas en exempelgraf och hur man ska läsa dem. 

 

 
nx= antal svarande på frågan från respektive sektor där x=A, 

B eller K (totalt antal möjliga svarande) 

             

 

Svarsalternativ 
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5.1.1 Svar från samtliga sektorer 
Enkäten skickades till 93 stycken företag och svarsgraden redovisas nedan: 

Sektor Antal tillfrågade Antal svarande 
Procent svarande  
av tillfrågade 

Procentfördelning  
av svarande 

Arkitekt 38 28 74% 38,9% 

Beställare 27 20 74% 27,8% 

Konstruktör 28 24 86% 33,3% 

Totalt 93 72 77% 100,0% 

 

 
Graf 1. nA=28 (28)  nB=20 (20)  nK=24 (24)
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Graf 2. nA=28 (28)  nB=20 (20)  nK=24 (24) 

 

 

Graf 3. nA=28 (28) nB=20 (20)  nK=24 (24) 
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Graf 4. nA=28 (28)  nB=20 (20)  nK=24 (24) 

 

Vet du vad begreppet BIM innebär:  

(Anges på en skala från 1-5, 1=ingen kunskap, 5= mycket kunskap) 

 
Graf 5. nA=28 (28)  nB=20 (20)  nK=24 (24) 
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5.1.2 Svar från arkitekter och konstruktörer 
 

Har ni fått något av följande krav från beställaren och i hur stor andel av 

projekten ställs kraven? 

 

Graf 6. nA=26 (28)  nK=22 (24) 

 

Har ni fått något av följande krav från beställaren och i hur stor andel av 

projekten ställs kraven? 

 

Graf 7. nA=28 (28)  nK=23 (24) 
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Har ni fått något av följande krav från beställaren och i hur stor andel av 

projekten ställs kraven? 

 

Graf 8. nA=26 (28)  nK=24 (24) 

 

Har ni fått något av följande krav från beställaren och i hur stor andel av 

projekten ställs kraven? 

 

Graf 9. nA=26 (28)  nK=23 (24) 
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Har ni fått något av följande krav från beställaren och i hur stor andel av 

projekten ställs kraven? 

 

Graf 10. nA=28 (28)  nK=24 (24) 

 

Har ni fått något av följande krav från beställaren och i hur stor andel av 

projekten ställs kraven? 

 

Graf 11. nA=28 (28)  nK=24 (24) 
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Har ni fått något av följande krav från beställaren och i hur stor andel av 

projekten ställs kraven? 

 

Graf 12. nA=27 (28)  nK=24 (24) 

 

Har ni fått något av följande krav från beställaren och i hur stor andel av 

projekten ställs kraven? 

 

Graf 13. nA=27 (28)  nK=24 (24) 
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Har ni fått något av följande krav från beställaren och i hur stor andel av 

projekten ställs kraven? 

 

Graf 14. nA=26 (28)  nK=24 (24) 

 

Har ni fått något av följande krav från beställaren och i hur stor andel av 

projekten ställs kraven? 

 

Graf 15. nA=26 (28)  nK=23 (24) 
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Har ni fått något av följande krav från beställaren och i hur stor andel av 

projekten ställs kraven? 

 

Graf 16. nA=28 (28)  nK=24 (24) 

 

Har ni fått något av följande krav från beställaren och i hur stor andel av 

projekten ställs kraven? 

 

Graf 17. nA=24 (28)  nK=24 (24) 
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Har ni fått något av följande krav från beställaren och i hur stor andel av 

projekten ställs kraven? 

 

Graf 18. nA=23 (28)  nK=24 (24) 

 

Har ni fått något av följande krav från beställaren och i hur stor andel av 

projekten ställs kraven? 

 

Graf 19. nA=23 (28)  nK=24 (24) 
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Kan ni leverera följande krav och i hur stor omfattning? 

 

Graf 20. nA=27 (28)  nK=24 (24) 

 

Kan ni leverera följande krav och i hur stor omfattning? 

 

Graf 21. nA=28 (28)  nK=23 (24) 

  

 

 



 

 

58 

 

 

Kan ni leverera följande krav och i hur stor omfattning? 

 

Graf 22. nA=27 (28)  nK=24 (24) 

 

Kan ni leverera följande krav och i hur stor omfattning? 

 

Graf 23. nA=25 (28)  nK=23 (24) 
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Kan ni leverera följande krav och i hur stor omfattning? 

 

Graf 24. nA=26 (28)  nK=24 (24) 

 

Kan ni leverera följande krav och i hur stor omfattning? 

 

Graf 25. nA=25 (28)  nK=24 (24) 
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Kan ni leverera följande krav och i hur stor omfattning? 

 

Graf 26. nA=25 (28)  nK=24 (24) 

 

Kan ni leverera följande krav och i hur stor omfattning? 

 

Graf 27. nA=26 (28)  nK=24 (24) 
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Kan ni leverera följande krav och i hur stor omfattning? 

 

Graf 28. nA=28 (28)  nK=24 (24) 

 

Kan ni leverera följande krav och i hur stor omfattning? 

 

Graf 30. nA=26 (28)  nK=24 (24) 
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Kan ni leverera följande krav och i hur stor omfattning? 

 

Graf 31. nA=28 (28)  nK=24 (24) 

 

Kan ni leverera följande krav och i hur stor omfattning? 

 

Graf 32. nA=25 (28)  nK=23 (24) 
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Kan ni leverera följande krav och i hur stor omfattning? 

 

Graf 33. nA=23 (28)  nK=23 (24) 

 

 

Graf 34. nA=21 (28)  nK=18 (24) 
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Filterfråga om företaget använder BIM. 

 
Graf 35. nA=28 (28)  nK=24 (24) 

 

Om svar ja på filterfråga om företaget använder BIM. 

 

Graf 36. nA=11 (11)  nK=16 (16) 
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Om svar ja på filterfråga om företaget använder BIM och svar nej på om BIM 

är implementerat i hela företaget. 

 

Graf 37. nA=11 (11)  nK=16 (16) 

 

Om svar ja på filterfråga om företaget använder BIM. 

 

Graf 38. nA=11 (11)  nK=16 (16) 
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Om svar ja på filterfråga om företaget använder BIM. 

 

Graf 39. nA=11 (11)  nK=16 (16) 

 

Om svar ja på filterfråga om företaget använder BIM. 

 

Graf 40. nA=11 (11)  nK=16 (16) 
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Om svar nej på filterfråga om företaget använder BIM. 

 

Graf 41. nA=17 (17)  nK=8 (8) 
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5.1.3 Beställare: 

 

Graf 42. n=20 (20) 

 

Har ni ställt något av nedan krav vid projekt och i vilken omfattning? 

 

Graf 43. n=16 (20) 
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Har ni ställt något av nedan krav vid projekt och i vilken omfattning? 

 

Graf 44. n=16 (20) 

 

Har ni ställt något av nedan krav vid projekt och i vilken omfattning? 

 

Graf 45. n=15 (20) 
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Har ni ställt något av nedan krav vid projekt och i vilken omfattning? 

 

Graf 46. n=16 (20) 

 

Har ni ställt något av nedan krav vid projekt och i vilken omfattning? 

 

Graf 47. n=16 (20) 
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Har ni ställt något av nedan krav vid projekt och i vilken omfattning? 

 

Graf 48. n=16 (20) 

 

Har ni ställt något av nedan krav vid projekt och i vilken omfattning? 

 

Graf 49. n=16 (20) 
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Har ni ställt något av nedan krav vid projekt och i vilken omfattning? 

 

Graf 50. n=15 (20) 

 

Har ni ställt något av nedan krav vid projekt och i vilken omfattning? 

 

Graf 51. n=16 (20) 
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Har ni ställt något av nedan krav vid projekt och i vilken omfattning? 

 

Graf 52. n=15 (20) 

 

Har ni ställt något av nedan krav vid projekt och i vilken omfattning? 

 

Graf 53. n=15 (20) 
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Har ni ställt något av nedan krav vid projekt och i vilken omfattning? 

 

Graf 54. n=16 (20) 

 

Har ni ställt något av nedan krav vid projekt och i vilken omfattning? 

Graf 55. n=16 (20) 
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5.1.4 Svar från samtliga aktörer 

 
Graf 56. nA=28 (28)  nB=20 (20)  nK=24 (24) 

 

 
Graf 57. nA=28 (28)  nB=20 (20)  nK=24 (24) 

 



 

 

76 

 
Graf 58. nA=15 (28)  nB=9 (20)  nK=15 (24) 

 

5.2 Intervju 

Genomgående för de arkitekter och konstruktörer vi har intervjuat är att de har 

bra kunskap om vad BIM är. Deras erfarenhet av BIM har gjort att de kunde 

delge oss deras analyser av marknaden och vinsterna med BIM. De aktörer 

som har implementerat BIM har upplevt fördelar. Störst nytta är att alla 

deltagare i projektet kan se vad de andra aktörerna gör och får en ökad 

förståelse för varför saker är på de platser de är. I produktionen har det lett till 

stora vinster eftersom man kan planera vilka arbeten som ska utföras när och 

underentreprenörer förstår varför deras ritningar ser ut som det gör. Alla 

aktörer får samma information och samarbetet fungerar bättre. I arbetet med 

Kristianstad arena där BIM har använts har det inneburit 80-90% mindre 

kollisioner i produktionen. Enligt projektansvarig: 

 

 ”Planering ner till minsta skruv och faktum att det är lättare att förstå 

varandras utrymmeskrav underlättar".  

 

Dock är det viktigt att inte se BIM som någon frälsning för byggbranschen. 

Datamodellering och BIM är ett jättebra hjälpmedel till ett projekt men 

kunskapen att kritiskt granska den data man får ut ur en BIM måste också 

finnas.  

 

Beställarna har begränsad kunskap om BIM och dess för- och nackdelar, dock 

ser beställarna nytta av BIM efter beskrivning av begreppet dess funktioner. 

Deras oro är att kostnaden för projekteringen kommer att öka och beställarna 
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är inte intresserade av att betala för att konsulter ska lära sig att arbeta med 

BIM. Det råder även en reservation på hur stor vinsten kan bli. Vid 

installationstäta och komplicerade byggnationer har man lättare att se vinster 

än vid byggnationen av bostadshus. Vinsten beror på hur mycket 

dokumentationen kommer nyttjas i förvaltningen. En lokal som behöver 

byggas om för att passa olika hyresgästers behov kan nyttja en existerande 

modell och det minskar kostnaden när ombyggnaden ska genomföras. Det 

råder enighet bland beställarna att en komplett BIM är ett bra 

arbetshjälpmedel, de vill dock se tydliga kortsiktiga vinster innan de tänker 

satsa på BIM. 

  

Samtliga aktörer som vi intervjuat är eniga om att BIM ligger i framtiden som 

ett naturligt steg efter 3D-modellering men för att nå dit måste alla arbeta 

någorlunda konsekvent med 3D-modellering. Krav måste ställas på vad 

modellen ska innehålla och vilken information som är relevant. Ansvarsfrågan 

av informationen i en BIM skapar en svår juridisk situation. Kravhanteringen 

ligger idag på beställaren som saknar den kunskapen som arkitekter, 

konstruktörer och entreprenörer har. Samtliga aktörer tror att BIM kommer 

ingå i alla projekt om 5-10 år, det som måste beaktas är att definitionen på 

BIM varierar. 
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6 Analys 

Detta kapitel innehåller en analys av enkätsvaren, intervjuerna och teorin. 

 

6.1 Analys av svar på neutrala frågor till samtliga aktörer 

Enkäten skickades till totalt 93 stycken aktörer och 72 stycken svarade, det ger 

en svarsgrad på 77,4%. Svarsgraden på frågorna är hög bland arkitekterna och 

konstruktörerna förutom på de frågorna som handlar om framtidstro. Bland 

beställarna är svarsgraden på frågorna något lägre men i snitt ligger den på 

80%. Den dominerande delen av svarande är män i åldern 30-49 år bland 

arkitekter och konstruktörer och 50-65 år bland beställarna. De tillfrågade 

arbetar på företag av varierande storlek men majoriteten är småföretag som 

har mellan 1-30 anställda. Kunskapen om BIM är låg hos beställare och hög 

bland arkitekter och konstruktörer.   

 

6.2 Analys av svar från arkitekter och konstruktörer 

6.2.1 Krav 
Det ställs höga krav på 2D till arkitekter och konstruktörer men krav på 3D 

ställs inte i lika stor utsträckning. Krav på BIM och dess funktioner som 

underlag till förvaltningsmodell, energianalyser, kostnadsanalyser, 

kollisionstester, mängdavtagning, objektorienterad projektering och 

mottagningskontroll är väldigt låga. Trots att flera studier visar på fördelar och 

vinster med användningen av BIM ställer beställarna knappt några krav. På 

frågan om krav på digital kravhantering är svaren väldigt varierande och det 

kan bero på olik tolkning av frågan som kunde varit mer preciserad. Låga krav 

ställs på konstruktörerna angående visualiseringsunderlag men på arkitekterna 

är kraven lite högre. Att kraven är högre för arkitekterna beror på deras roll i 

projekteringsfasen, en bild av det kommande projektet ökar förståelsen och 

gör att beställaren lättare kan sälja in projektet till kunder. Krav på CAD-

samordning är hög hos både arkitekter och konstruktörer. Som beskrivits i 

teorin är det viktigt med en välorganiserad CAD-samordning i projekt och är 

en standard i alla projekt. Den bild som framkommit efter intervjuerna är dock 

att CAD-samordning ihop med 2D-ritning idag hänger med som ett 

obligatoriskt dokument som ingen läser eller arbetar efter. 

Redovisningskraven är höga på konstruktörerna men låga på arkitekterna. 

Slutsatsen blir att de krav som ställs är av andra orsaker än gynnandet av 

arbetssättet i branschen.  

 

Ur ett internationellt perspektiv ställer flertalet av de stora beställarna i andra 

länder krav på att använda öppna filformat typ IFC. Kravet har varit ett steg i 
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utvecklingen mot att ha en konsekvent hantering av information i projekt samt 

att informationshanteringen i ett projekt inte blir bundet vid en viss 

programvara eller programvaruleverantör. Vid intervjuerna framkom att i 

Sverige är kraven på öppenheten av modellutbyte aktörer emellan låg och 

öppna filformat används inte, det hade annars underlättar kommunikationen. 

De krav som beställarna ställer medför att arbetsprocessen blir linjär. 

Konsulterna arbetar fram ett förslag men eftersom kommunikationen är 

bristfällig är det dålig återkoppling under arbetsprocessen och passar inte 

förslaget får konsulten omarbeta förslaget. En av grundstenarna med BIM är 

att alla aktörer skall ha tillgång till informationen i projektet. Att den 

information man använder hela tiden korrekt och uppdaterad vilket gör att 

antalet revideringar och onödig osämja mellan aktörer minimeras. För att 

uppnå en bättre informationshantering krävs det att man frångår den linjära 

byggprocessen. Arbetet med att förändra processen har börjat i Sverige. I 

intervjuerna framgick att det förekommer att arkitekter och konstruktörer 

utbyter modeller mellan varandra trots att krav inte ställs.   

 

6.2.2 Leverans 
Förvaltningsmodell, 2D-ritning, 3D-modell, BIM, CAD-samordning, digital 

kravhantering, mottagningskontroll, mängdavtagning, objektorienterad 

projektering, visualiseringsunderlag och kollisionstester kan både arkitekter 

och konstruktörer leverera i en hög grad. Energianalyser och kostnadsanalys 

ur modell kan arkitekterna och konstruktörerna leverera i en varierande grad. 

Arkitekterna och konstruktörerna tycker att användning av 3D-modeller ökar 

förståelsen för objektet och det är lättare att upptäcka felen i 

projekteringsskedet. De ser nyttan med funktionerna i BIM t.ex. blir design 

och kundservice bättre och processen blir snabbare och effektivare. Cirka 40% 

av arkitekterna och cirka 65 % av konstruktörerna använder BIM. Efter 

intervjuer har det framkommit att främsta orsaken är att det underlättar deras 

arbete. Konstruktörerna menar att de har stor nytta av kollisionskontrollerna 

och det ger även en tydlig vinst och förenklar arbetet. Av de företag som 

använder BIM är implementeringen främst gjord i upp till 50 % av företaget. 

Den andel projekt som företagen använder BIM i är mellan 0-50 % och arbetet 

med BIM har pågått i 2-3 år för de flesta arkitektföretagen och i 3-5 år för 

konstruktionsföretagen. I inkörningsfasen med BIM vill företagen använda det 

i stora projekt för att ha tid att lära sig den nya arbetsprocessen och kunna 

använda de olika funktionerna. Bland de företag som använder BIM tror 

knappt 20 % att det har gett företaget fler projekt. Eftersom kunskapen är låg 

hos beställarna är den siffran realistisk. Bland de företag som inte använder 

BIM har mer än 60 % av arkitektföretagen och drygt 10 % av 

konstruktionsföretagen planer på att implementera BIM. Konstruktörerna har 

kommit lite längre i sin användning än arkitekterna vilket gör att det är fler 
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arkitektföretag som har planer på att implementera BIM än 

konstruktionsföretag.  

 

6.3 Analys av svar från beställarna 

Beställarnas enkät var utformad för att se vilka krav de ställer och omfattning 

av kraven samt om kraven uppfattas av arkitekterna och konstruktörerna. 

Beställarna ställer främst krav på att få materialet i 2D format och på att ha 

CAD-samordning samt objektorienterad projektering. Det visar på att 

kommunikationen mellan beställarna och arkitekterna och konstruktörerna är 

bra eftersom arkitekterna och konstruktörerna uppfattar de kraven som 

beställarna ställer. Krav på visualiseringsunderlag och redovisning ställs till 

viss del. En femtedel av beställarna ställer krav på 3D-modeller. Krav på BIM, 

förvaltningsmodell, digital kravhantering, energianalyser och mängdavtagning 

ur modell förekommer i väldigt liten omfattning. Till skillnad från länder med 

stora beställare ställer beställarna i Sverige knappt några krav på BIM och 

dess funktioner. Beställarna ställer låga krav trots att de förvaltar objekten 

efter uppförande och hade haft nytta av BIM, en av orsakerna är bristande 

kunskap. 

 

6.4 Analys av svar från samtliga aktörer om tyckande frågor 

Som avslutning på enkäterna ställde vi frågor för att mäta hur aktörerna ser på 

framtiden inom branschen. Vi ställde frågan; ”Vem tror du kommer driva 

processen för BIM-användningen framåt?”. Majoriteten av de tillfrågad inom 

varje sektor ansåg att det är beställaren som kommer vara drivande, tätt följt 

av entreprenörerna. Exempelvis anser 55 % av arkitekterna att det kommer 

vara beställare som kommer driva processen. Noterbart är att 20 % av 

konstruktörerna anser att projektörerna kommer driva processen framåt. 

Jämför man med länder som har kommit långt i sin användning av BIM är det 

beställarna som har varit drivande. 

 

Det råder en stor enighet om att den linjära byggprocessen kommer att 

förändras mot en mer centrumbaserad process. Vid en fråga om när man tror 

att processen kommer förändras tror 50 % av de tillfrågade att förändringen 

kommer att ske år 2016 eller senare. Dock tror nästan 40 % att förändringen 

kommer ha skett redan under år 2013-2015. I rapporten ”Sega gubbar” 

framkommer det att vissa försök att förändra processen har gjorts genom 

partneringavtal och användning av BIM. Rapporten säger dock att 

byggbranschen är konservativ och förändring tar tid. 
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7  Diskussion 

Enkätundersökningen visade att kunskapen om BIM är hög hos arkitekter och 

konstruktörer och låg hos beställarna. En orsak till att arkitekter och 

konstruktörer har kunskap och använder BIM är att det påverkar deras arbete. 

De ritar i 3D men leveransen sker oftast i 2D till beställaren eftersom det är 

beställarnas krav. För arkitekterna och konstruktörerna är BIM och 3D ett 

hjälpmedel i processen att ta fram en produkt med kvalité till deras kunder. De 

BIM-funktioner som främst används är de med tydliga fördelar. Arkitekter och 

konstruktörer använder de funktioner som gynnar deras arbetssätt medan de 

funktioner som gynnar beställaren inte används. Beställaren skulle behöva 

upplysningar om de möjligheterna och resurser som finns på marknaden. I 

intervjuerna framkom dock att arkitekterna och konstruktörerna har börjat med 

reklam angående BIM till beställarna. Arkitekterna och konstruktörerna har 

använt BIM under några års tid men implementeringen i företagen och 

projekten är inte komplett. Orsaken kan vara att användningen inte har pågått i 

tillräcklig lång tid och att marknaden är på olika nivåer i sin användning. En 

annan orsak till att BIM inte används i alla projekt kan bero på en del av 

projekten är renoveringsobjekt. Arbetssättet vid renoveringsobjekt och 

nyproduktion skiljer sig åt. Beroende på omfattningen av ombyggnationen vid 

renoveringsobjekt kan det bli ett merarbete att rita upp en fullskalig modell. 

Tiden som går åt för att rita upp objektet är för stor i förhållande till den 

beräknade tidsåtgången på projektet, vilket påverkar vinsten. Av de arkitekter 

som ingick i undersökningen svarade ca 40 % att de använder BIM och ca 

60% har planer på att implementera BIM. Hos konstruktörerna är motsvarande 

siffror 65 % på användningen och 10 % på implementering. De aktörer som 

planerar att implementera BIM väljer att göra det i stora projekt som pågår 

under en längre tid. Fördelarna är att fler funktioner kan testas och med en 

längre tidsram ökar erfarenheten. Arkitekterna och konstruktörerna är redo för 

att satsa på BIM och de som inte använder BIM idag anger att om krav från 

kunderna hade ställt och efterfrågan hade ökat skulle de börja använda BIM. 

Anmärkningsvärt är att knappt 20 % tror att deras användning av BIM har gett 

dem fler projekt, ändå är fler aktörer redo att satsa. 

 

Beställarna har överlag en begränsad kunskap om BIM. Beställaren vill ha en 

produkt och är kanske inte alltid intresserade av arbetsprocessen för att ta fram 

produkten. De vet vad de önskar av slutresultatet men involverar sig inte i 

framtagningen av produkten. Delvis kan det bero på att den traditionella 

byggprocessen är väldigt uppdelad och aktörerna saknar insyn i varandras 

arbete. Det råder en kortsiktig syn hos aktörerna med dålig återkoppling till 

varandra. En ökad öppenhet mellan aktörerna hade lett till bättre 

kommunikation och information. Den begränsade kunskapen kan delvis också 

bero på att beställarna inte är direkt missnöjda med hur deras arbetssätt 
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fungerar i dagsläge och söker inte kunskap om nya arbetssätt. Dessutom är det 

en omställning att förändra sitt arbetssätt som kan vara kostsamt vid uppstart 

samt tidskrävande. Den bristande kunskapen om vad marknaden har att 

erbjuda medför att krav knappt ställs.  

 

Dock angav ca 30 % av beställarna i undersökningen att de har god till mycket 

god kunskap om BIM men de ställs knappt några krav. Frågan blir då varför 

de beställarna som har kunskap inte ställer större krav. Ser beställarna inte 

någon vinst med användning av BIM? Beror vinsten på vad för typ av 

beställare det är, engångsbeställare, beställare som förvaltar objektet efter 

uppförandet eller en beställare som säljer objektet efter uppförandet? I 

undersökningen framkom att ca 95 % av de tillfrågade beställarna förvaltar 

sina projekt efter uppförandet och kan i teorin nyttja en BIM genom hela 

byggnadens livscykel. Ur modellen kan information hämtas för 

förvaltningsarbetet som vid renoveringsarbete, hyresberäkningar eller 

miljödeklarationer. Objektets användningsområde kan vara avgörande för hur 

mycket modellen behövs. Om objektet är ett bostadshus sker inte många 

förändringar under byggnadens livslängd om man jämför med lokaler som 

byter hyresgäster ofta. Olika hyresgäster har olika önskemål på lokalens 

utformning och ombyggnation kan förekomma relativt ofta. Oberoende vilken 

typ av beställare och objekt det är finns det fördelar med att använda BIM. 

Kvalitén på projektet ökar och vinster kan göras i tid och pengar.  

I länder som har stora beställare har arbetet med BIM kommit långt, de driver 

utvecklingen eller har lagkrav införts. De stora beställarna kan ställa krav 

eftersom de är dominerande på marknaden och sätter upp en norm för 

branschen. Kraven påverkar marknaden och de mindre beställare som kan 

använda samma norm. Arbetet med att införa lagkrav kan vara ett effektivt sätt 

att påverka marknaden och nå ut med information till beställare. Ett tänkbart 

sätt att göra detta i Sverige är att införa krav på digitala modeller i projekt som 

upphandlas enligt LOU. Problematiken här är att ta fram i vilken omfattning 

kraven ska ställas och vilka krav som ska ställas.  

 

De krav som beställarna ställer är främst på 2D, CAD-samordning, 

objektorienterad projektering och till viss del visualiseringsunderlag och 

redovisning. Dessa krav är nödvändiga för att få en fungerande byggprocess 

och därför ställs de, dock kan kraven utvecklas. Arkitekterna och 

konstruktörerna uppfattar de kraven som ställs av beställarna vilket innebär att 

kommunikationen fungerar men den är begränsad. Kommunikationen ser olika 

ut och varierar beroende på vilken entreprenadform projektet drivs i. I de 

traditionella entreprenadformerna är kommunikationen lik den linjära 

processen, det saknas en samordnare som binder ihop de olika faserna. CAD-

samordning som är ett av kraven som ställs och levereras, på marknaden ses 

det som en standard att ha med. Som vi har nämnt innan efterföljs inte CAD-
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samordningen i 2D projekt. I projekt med BIM hamnar objektet i mitten och 

kräver en öppenhet i tekniken och kommunikationen. Arbetssättet och 

processen är annorlunda än i traditionella projekt därför krävs det en utarbetad 

CAD-samordning som efterföljs. Problematiken är att synsättet på CAD-

samordning idag är negligerad, med nya metoder och arbetssätt krävs det ett 

nytt synsätt på CAD-samordningen. En utarbetad CAD-samordning som 

efterföljs kan leda till förbättrad kommunikation och bättre projekthantering.  

Av undersökningen framkom att 3D-modellering används i större utsträckning 

än vad BIM används i och att inställningen till 3D-modellering är positiv. 

Aktörernas framtidstro är att byggprocessen kommer att förändras mot en 

process med projektet i centrum och bättre kommunikation. De tror även att 

3D-användningen kommer vara dominerande inom de närmsta åren. 

Undersökningen visade även på att beställarna till viss del ställer krav på 3D-

modellering. Användningen av 3D-modellering kommer att skapa ett naturligt 

steg mot användning av BIM. 3D-modellering, BIM och partneringavtal 

kommer tillsammans ha en stor roll i förändringen av byggprocessen. 

Förändringen av arbetssättet i processen kommer leda till att beställaren blir 

mer engagerad i arbetet med att ta fram produkten. Vilket leder till att 

beställaren får mer kunskap och därav kommer att ställa högre krav. Resurser 

för att upplysa beställare om fördelar med BIM kan komma från konsulter, 

intresseorganisationer t.ex. OpenBIM eller från entreprenörsledet.   

 

Undersökningen visar även att branschen tror att entreprenörer kommer vara 

en av de drivande för en ökad användning av BIM. Det är väldigt troligt 

eftersom de stora entreprenörerna på marknaden satsar på BIM. Exempelvis 

NCC som har upplevt fördelar och effektivisering i de projekt där BIM har 

används. Kvalitets- och tidsvinster leder till att fler entreprenörer kommer 

arbeta för att få projekthandlingar i BIM format. En trend är att många av 

företagen i undersökningen har planer på att implementera BIM inom en snar 

framtid. För att förändra processen och öka användningen av BIM är det 

beställarnas synsätt som måste förändras. Om beställare får kunskap om de 

vinster de kan göra kommer kraven att öka på användningen av BIM. Det är 

ett stort ansvar som läggs på beställarna men eftersom det är dem som startar 

projektet ligger det även i deras intresse att göra det så bra som möjligt. 
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8 Slutsatser 

Vår studie och undersökning har gett svar på de frågeställningar vi ställde i 

kapitel 1.3. 

 

Hur ser kunskapen om BIM ut hos aktörerna i byggbranschen?  

 

Undersökningen visar att det finns ett tydligt mönster gällande kunskapen om 

BIM bland aktörerna i byggprocessen. Beställarna har begränsad kunskap 

medan arkitekter och konstruktörer har en god kunskap om begreppet. Även 

om beställarna över lag har låg kunskap om BIM anser 30 % att deras kunskap 

om BIM är god till mycket god. Ändå ställer beställarna knappt några krav på 

användning av BIM. Bland arkitekterna och konstruktörerna är motsvarande 

siffra drygt 70 % vilket ger stora kontraster i branschen. Att i samma bransch 

ha så stora kontraster talar för att kommunikationen mellan de olika aktörerna 

är begränsad. En av orsakerna kan vara den traditionella byggprocessen med 

ett avgränsande arbete aktörerna sinsemellan i samma projekt.   

 

Hur utbrett är användandet av BIM i byggprocessen? 

 

Att avgöra hur utbrett BIM är i byggprocessen är svårare att säga. Det beror på 

de olika definitionerna på begreppet BIM. Om definitionen är en fullskalig 

BIM är användningen liten. Men om definitionen är en lokal instans används 

BIM av ca 50 % av arkitekter och konstruktörer. Det finns en god kapacitet 

inom branschen att hantera och leverera modeller, dock används inte samtliga 

BIM-funktioner. Vi kan se att kollisionskontroller används samt att beställarna 

har börjat ställa krav på 3D-modellering. Slutsatsen blir att vissa av 

funktionerna i en BIM används i stor skala men användning av en komplett 

BIM har inte tagit fart ännu. Det är arkitekterna och konstruktörerna som på 

eget initiativ har börjat med användningen av BIM och det är inte på grund av 

att krav har ställts på dem. De tillfrågade beställarna använder inte BIM trots 

att merparten förvaltar objekten efter uppförande.  

 

Hur ser arbetet med BIM ut i våra grannländer och omvärlden?  

 

Studien visar att arbetet med BIM i våra grannländer har kommit längre än i 

Sverige. Även projekt i andra länder visar att Sverige inte är bland de ledande 

länderna i BIM utveckling. Arbetet utomlands har ofta drivits hårt av stora 

beställare eller genom lagkrav som påverkat marknaden. I Sverige saknas en 

stor beställare som sätter en norm på marknaden. Utomlands ställs krav på 

öppna format till en fullskalig BIM något som inte riktigt har kommit igång i 

Sverige ännu. I Sverige används främst BIM i lokala instanser. Det är främst 
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intresseorganisationer och de stora entreprenadföretagen som driver 

användningen av BIM i Sverige. 

 

Vad tror aktörerna om användningen av BIM i framtiden?   

 

Aktörerna ger ett tydligt svar på att de tror att BIM kommer att användas i 

branschen inom de närmsta tio åren. Undersökningen ger även en stark 

indikation på att man i branschen tror att processen kommer att förändras, från 

en linjär process till en process med projektet i centrum. Under 

examensarbetet framkom att byggbranschen är mycket konservativ vilket är 

ett hinder mot förändringsarbetet. Ett kommande generationsskifte, BIM och 

nya entreprenadformer kan hjälpa till att förändra processen. Branschen är 

väldigt positiv inställd till 3D-modellering och tror att användningen kommer 

öka. Ett ökat stöd och ökad kunskap om 3D-modellering samt att beställarna 

ställer krav är ett steg mot en ökad användning av BIM. För att beställaren ska 

ställa krav krävs det en ökad kunskap om fördelar och nyttan med BIM. 

Beställaren är den aktören i byggbranschen som måste säga vad den behöver 

från en BIM. Utifrån kraven kommer sedan de övriga aktörer anpassa sig och 

leverera BIM. Aktörerna tror även att entreprenörerna kan vara drivande inom 

användningen av BIM. Idag har entreprenörerna kommit längre i sin 

användning än beställarna och kan vara den som får upplysa beställaren om 

möjligheterna.  
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9 Förslag till fortsatt forskning 

Vår studie är utförd med begränsad tidsram vilket har påverkat omfattning av 

de tillfrågade och upptagningsområdet. För att skapa sig en tydligare bild av 

användningen av BIM i dagsläget kan en liknande undersökning utföras men 

inkludera andra sektorer från byggbranschen och utöka upptagningsområde 

geografiskt. För att ytterligare utveckla studien kan man även genomföra en 

liknande studie i andra länder för att mäta skillnader mellan ländernas 

användning av BIM. En studie i andra länder hade även säkerställt hur långt 

användningen av BIM är i Sverige.  

 

Enligt enkätundersökningen anser aktörerna att beställarna kommer vara 

drivande för förändringar inom byggbranschen, samtidigt som de har 

begränsad kunskap om BIM. Ett tänkbart forskningsområde är att undersöka 

om det blir en merkostnad eller en vinst för beställarna om BIM används i ett 

projekt. Blir det en merkostnad eller vinst oberoende om beställaren själv 

förvaltar objektet efter uppförandet eller om objektet säljes. 

 

Ett annat tänkbart forskningsområde är hur nationella och internationella 

standarder kommer att påverka BIM processen. Hur standaren ser ut i andra 

länder och om det förbättrar eller hämmar användningen av BIM. 

 

En vidare fördjupning av hur byggprocessen kommer påverkas av BIM- 

användning är även en tänkbar studie. För att belysa om det finns samband 

mellan ökad andel partneringprojekt och BIM. Vem som tar det juridiska 

ansvaret för den informationen som förs in i en modell. Hur ansvaret ska 

regleras och om standardavtal behöver uppdateras. 

 

Vår studie visar att länder som kommit långt i processen med BIM är länder 

där en stor beställare har varit drivande. I Sverige saknar vi en statlig 

beställare som har samma påverkanskraft. Men ett förslag på vidare forskning 

är att undersöka om ett lagkrav på BIM är möjligt vid upphandling enligt 

LOU. 
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Bilagor 

BILAGA 1.Enkät till arkitekter och konstruktörer 

Nätenkät angående 3D-modellering/virtuellt byggande och 

BIM bland Arkitekter och Konstruktörer. 

 

Hej 

 

Som avslutning på vår utbildning vid byggingenjörsprogrammet på Lunds 

Tekniska Högskola skriver vi ett examensarbete. Arbetet handlar om att 

granska den nuvarande användningen av 3D-modellering/virtuellt byggande 

och Building Information Modeling,BIM. Som en del av arbetet har vi 

utformat en enkät för att undersöka användningen i dagsläget. 

 

Vi har valt ut Dig för att ditt företag representerar en viktig del i 

byggprocessen. Din åsikt är viktig för oss. Genom att besvara enkäten kommer 

du att ge oss ovärderlig information för vårt examensarbete. 

Om du har några frågor om enkäten är du välkommen att kontakta oss. 

Kontaktuppgifter hittar du i signaturen nedan. 

 

Tack på förhand! 

 

Med vänliga hälsningar 

 

Ida Hallberg 

 

Per-Joel Wessman 

 

 
*Obligatorisk 

 

Vilken sektor arbetar du inom?  

Konstruktör  

Arkitekt  

Övrigt:  

 

Kön  

Man  

Kvinna  
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Nätenkät angående 3D-modellering/virtuellt byggande och 

BIM bland Arkitekter och Konstruktörer. 

 

Ålder  

20-29  

30-39  

40-49  

50-59  

60-65  

 

Vad är din yrkesbeteckning?  

 

Hur många anställda har företaget?  

 

Antal år i branschen?  

0 - 10  

11 - 20  

21 - 30  

31 -  

 

Vet du vad begreppet BIM innebär? Markera på skalan hur mycket du vet om 

begreppet BIM.  

 1 2 3 4 5  

Nej 
     

Ja 

 

Har ni fått något av följande krav från beställaren och i hur stor andel av 

projekten ställs kraven?  

  0% 25% 50% 75% 100%  

2D-modell  
     

 

3D-modell  
     

 

BIM  
     

 

Digital kravhantering  
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  0% 25% 50% 75% 100%  

Underlag till 

förvaltningsmodeller 
 

     
 

Energianalyser ur 

modell 
 

     
 

Kostnadsanalyser ur 

modell 
 

     
 

Kollisionstester  
     

 

Mängdavtagning  
     

 

Visualiseringsunderlag   
     

 

CAD-

samordningskrav 
 

     
 

Objektorienterad 

projektering 
 

     
 

Mottagningskontroll  
     

 

Redovisningskrav  
     

 

 

Vilka av följande krav kan ni leverera och i hur stor omfattning?  

  0% 25% 50% 75% 100%  

2D-modell  
     

 

3D-modell  
     

 

BIM  
     

 

Digital kravhantering  
     

 

Underlag till 

förvaltningsmodeller 
 

     
 

Energianalyser ur 

modell 
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  0% 25% 50% 75% 100%  

Kostnadsanalyser ur 

modell 
 

     
 

Kollisionstester  
     

 

Mängdavtagning ur 

modell 
 

     
 

Visualiseringsunderlag   
     

 

CAD-samordning  
     

 

Objektorienterad 

projektering 
 

     
 

Mottagningskontroll  
     

 

 

Vilket Cad-program arbetar du mest i?  

 

Använder ni BIM i företaget? *  

Ja  

Nej  

 

 

Fortsätt »
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OM JA PÅ FILTERFRÅGAN OM FÖRETAGET ANVÄNDER BIM 

Nätenkät angående 3D-modellering/virtuellt byggande och 

BIM bland Arkitekter och Konstruktörer. 

 

*Obligatorisk 
 

 

Har du genomgått någon utbildning i BIM?  

Ja  

Nej  

Kortare introduktion  

 

Har företaget utformat en handlingsplan för informationshantering?  

Ja  

Nej  

 

Om ja, fungerar informationshanteringen på ett tillfredställande sätt?  

Ja  

Nej  

 

Har företaget en BIM-ansvarig?  

Ja  

Nej  

 

Hur många år har ni arbetat med BIM?  

0-1 år  

2-3 år  

3-5 år  

mer än 5 år  

 

Är BIM implementerat i hela företaget?  

Ja  

Nej  
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Nätenkät angående 3D-modellering/virtuellt byggande och 

BIM bland Arkitekter och Konstruktörer. 

 

Om nej, i hur stor andel av företaget är BIM implementerat?  

 

0-25 %  

26-50 %  

51-75 %  

76-100 %  
 

I hur stor andel av era projekt använder ni BIM?  

0-25 %  

26-50 %  

51-75 %  

76-100 %  

 

Vilka av följande funktioner använder ni?  

Fullständig BIM-modell.  

3D-modellering  

Kostnadsanalyser ur modell  

Energianalyser ur modell  

Visualisering (3D-presentationer, modell genomgång)  

Kollisionstester.  

Förvaltningsmodell.  

Övrigt:  
 

Arbetar ni med lokala eller projekt databaser? Lokala - inom företaget, 

Projekt- externa databaser för samtliga projektörer.  

Lokala  

Projekt  

Varierar  

Övrigt:  
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Nätenkät angående 3D-modellering/virtuellt byggande och 

BIM bland Arkitekter och Konstruktörer. 

 

Fungerar dataöverföringen mellan olika program?  

Ja  

Nej  

Delvis  
 

Vilket filformat använder ni för dataöverföring mellan olika program? 

 
 

Lägger ni in egna avgränsningar/digital övervakning av projektet i modellen? 

Genom att föra in projektkraven i en byggnadsmodell genereras varningar när 

kraven överstigs.  

Ja  

Nej  

Vet ej  
 

Om ja, vilken typ av avgränsningar har ni använt er av?  

Kostnad  

Tid  

Brandkrav  

Regler och lagar  

Övrigt:  

 

Har företaget fått fler projekt sedan BIM implementerades?  

Ja  

Nej  

Vet ej  

 

Använder någon av era underentreprenörer BIM?  

Ja  

Nej  

Vet ej  

 



 

 

104 

Nätenkät angående 3D-modellering/virtuellt byggande och 

BIM bland Arkitekter och Konstruktörer. 

 

Ställer ni krav på användning av BIM på era underentreprenörer?  

Ja  

Nej  

Vet ej  
 

Hur känns det att arbeta med BIM  

 1 2 3 4 5  

Lätt 
     

Mycket komplicerat 

 

Varför började företaget använda BIM? 

 
 

Är företaget medlem i någon BIM organisation tex OpenBIM, 

buildningSMART, IAI? *  

Ja  

Nej  

Vet ej  
 

 

« Bakåt Fortsätt »
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OM NEJ PÅ FILTERFRÅGAN OM FÖRETAGET ANVÄNDER BIM 

Nätenkät angående 3D-modellering/virtuellt byggande och 

BIM bland Arkitekter och Konstruktörer. 

 

 

Har företaget planer på att implementera BIM  

Ja  

Nej  

Vet ej  

 

Om ja, när?  
 

Har ni verktyg som kan hantera: Markera de alternativ som passar.  

2D  

3D  

Mängdavtagning  

Digital kravhantering i projektet  

Förvaltningsmodeller  

IFC  

Energiberäkningar  

Kostnadsanalyser ur modeller  

Kollisionstester genom modeller  

Övrigt:  
 

Använder du modeller till att spara mer information än endast geometrisk 

data? Markera omfattningen i skalan.  

 1 2 3 4 5  

Nej 
     

Ja 
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Nätenkät angående 3D-modellering/virtuellt byggande och 

BIM bland Arkitekter och Konstruktörer. 

 

Om ja, vilken typ av information sparar du? 

 
 

Levererar ni projektmodeller innehållandes mer än bara geometrisk data?  

 1 2 3 4 5  

Nej 
     

Ja 

 

Har företaget varit tvunget att tacka nej till uppdrag pga program krav på 

BIM?  

Ja  

Nej  
 

Vad skulle motivera ditt företag att implementera BIM? 

 
 

 

« Bakåt Fortsätt »
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Avslutande sida, gemensamma frågor. 

Nätenkät angående 3D-modellering/virtuellt byggande och 

BIM bland Arkitekter och Konstruktörer. 

 

 

Vem tror du kommer driva processen för BIM-användingen framåt?  

Myndigheter  

Beställare  

Projektörer  

Entreprenörer  

Vet ej  

Övrigt:  
 

Vilket år tror du att majoriteten av era projekt kommer projekteras i 3D? 

 
 

Tror du den traditionella linjära byggprocessen kommer förändras till en 

integrerad process med projektet i centrum?  

Ja  

Nej  

Vet ej  
 

Om ja, vem ser du vara drivande för denna förändring?  

Myndigheter  

Beställare  

Projektörer  

Entreprenörer  

Vet ej  

Övrigt:  
 

Vilket år tror du att den integrerad byggprocess kommer vara större än den 

linjär byggprocess?  

Tack för din medverkan! Glöm inte trycka på "Skicka" nedan. 
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BILAGA 2. Enkät till beställare 

Enkät angående 3D-modellering/virtuellt byggande och BIM 

till Beställare  

 

Hej 

 

Som avslutning på vår utbildning vid byggingenjörs programmet på Lunds 

Tekniska Högskola skriver vi ett examensarbete. Arbetet handlar om att 

granska den nuvarande användningen av 3D-modellering/virtuellt byggande 

och Building Information Modeling,BIM. Som en del av arbetet har vi 

utformat en enkät för att undersöka användningen i dagsläget. 

 

Vi har valt ut Dig för att ditt företag representerar en viktig del i 

byggprocessen. Din åsikt är viktig för oss. Genom att besvara enkäten kommer 

du att ge oss ovärderlig information för vårt examensarbete. 

Om du har några frågor om enkäten är du välkommen att kontakta oss. 

Kontaktuppgifter hittar du i signaturen nedan. 

 

Tack på förhand! 

 

Med vänliga hälsningar 

 

Ida Hallberg 

 

Per-Joel Wessman 

 
 

*Obligatorisk 
 

Kön?  

Man  

Kvinna  
 

Ålder?  

20 - 29  

30 - 39  

40 - 49  

50 - 59  

60 - 65  
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Enkät angående 3D-modellering/virtuellt byggande och BIM 

till Beställare  

 

 

Vad är din yrkesbeteckning?  

 

Hur många anställda har företaget?  

 

Hur många år har du arbetat i branchen?  

0 - 10  

11 - 20  

21 - 30  

31 -  
 

Förvaltar ni era byggprojekt efter uppförande?  

Ja  

Nej  
 

Vet du vad begreppet BIM innebär? Markera på skalan hur mycket du vet om 

begreppet BIM.  

 1 2 3 4 5  

Nej 
     

Ja 

 

Har ni ställt krav på avgränsningar/digital övervakning av projektet under 

projektering? Genom att föra in projektkraven i en byggnadsmodell genereras 

varningar när kraven överstigs.  

Ja  

Nej  

Övrigt:  
 

Har ni ställt några av följande krav vid projekt? Välj vilken typ av krav och 

omfattningen av dem  

  0% 25% 50% 75% 100%  

2D-modell  
     

 

3D-modell  
     

 

BIM  
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  0% 25% 50% 75% 100%  

Digital kravhantering  
     

 

Underlag till 

förvaltningsmodell 
 

     
 

Energianalyser ur 

modell 
 

     
 

Kostnadsanalyser ur 

modell 
 

     
 

Mängdavtagning  
     

 

Visualiseringsunderlag  
     

 

CAD-

samordningskrav 
 

     
 

Objektorienterad 

projektering 
 

     
 

Mottagningskontroll  
     

 

Redovisningskrav  
     

 

 

Ställer ni något av ovanstående krav? *  

Inget av kraven i listan ställs av oss idag.  

Vi ställer krav som finns med i listan.  
 

 

Fortsätt »
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OM SVAR ATT KRAV STÄLLS PÅ FILTERFRÅGAN OVAN 

Enkät angående 3D-modellering/virtuellt byggande och BIM 

till Beställare  

 

*Obligatorisk 
 

 

Kommer ni fortsätta ställa krav av denna typ i framtiden?  

Ja  

Nej  

Delvis  
 

Använder ni slutdokumentation från ett projekt i fastighetsförvaltningen?  

Ja  

Nej  

Delvis  

 

Lagrar ni slutdokumentation från ett projekt digitalt?  

Ja  

Nej  

Delvis  
 

Om ja: vilket filformat använder ni för dataöverföring mellan olika program? 

 
 

Fungerar dataöverföringen mellan olika program?  

Ja  

Nej  

Delvis  
 

Kommer ni inom två år att införa större krav på att lagra information från era 

projekt? *  

Ja  

Nej  

Delvis  
 

« Bakåt Fortsätt »
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OM SVAR ATT KRAV INTE STÄLLS PÅ FILTERFRÅGAN  

Enkät angående 3D-modellering/virtuellt byggande och BIM 

till Beställare  

 

 

Vad skulle få er att börja ställa krav på BIM? 

 
 

Använder ni slutdokumentation från ett projekt i fastighetsförvaltningen?  

Ja  

Nej  

Delvis  
 

Lagrar ni slutdokumentation från ett projekt digitalt?  

Ja  

Nej  

Delvis  
 

Kommer ni inom två år att införa större krav på att lagra information från era 

projekt?  

Ja  

Nej  

Delvis  
 

 

« Bakåt Fortsätt »
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GEMENSAMMA AVSLUTNINGSFRÅGOR: 

Enkät angående 3D-modellering/virtuellt byggande och BIM 

till Beställare  

 

 

Vem tror du kommer föra utvecklingen med BIM framåt?  

Myndigheter  

Beställare  

Projektörer  

Entreprenörer  

Vet ej  

Övrigt:  
 

Tror du den traditionella linjära byggprocessen kommer förändras till en 

integrerad process med projektet i centrum?  

Ja  

Nej  

Vet ej  
 

Om ja, vem ser du vara drivande för denna förändring?  

Myndigheter  

Beställare  

Projektörer  

Entreprenörer  

Vet ej  

Övrigt:  
 

Vilket år tror du att integrerad byggprocess kommer vara större än linjär 

byggprocess?  
 

Tack för din medverkan! Glöm inte trycka på "Skicka" nedan. 
 

 

« Bakåt Submit
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BILAGA 3. Intervjufrågor 

 

Övergripande frågor om företaget: 

 

Hur lyder din och företagets definition av begreppet BIM? 

  

Varför började företaget arbeta med BIM? 

  

Hur stor del av företaget arbetar med BIM, enstaka projekt eller samtliga? 

  

Har ni sett några fördelar eller nackdelar efter BIM implementerades? 

  

Hur ser kunskapsnivån ut på företaget, känner ni er säkra på tekniken och 

möjligheterna med den och att arbeta i det? 

  

Hur fungerar programvaran och de rent tekniska bitarna med BIM, filformat, 

överföringar, informationsförluster? 

  

Vid arbete i ett projekt, arbetar samtliga entreprenörer i BIM eller ni lokalt 

arbetar i BIM och sedan lämnar över handlingar som inte är BIM? 

  

Hur ser företaget på framtida användning av BIM? 

  

Stödjer ni arbetet och utvecklandet av BIM i intresseorganisationer? Vilken 

vikt har deras arbete för framtiden för BIM? 
  

Övergripande frågor om branschen: 

 

Hur ser du på övriga aktörer i branschen, hur stor tror du BIM användningen 

är? (synsätt vs undersökningen vi har) 

  

Hur har du uppfattat öppenheten mellan olika aktörer i branschen när det 

kommer till att ta ansvar och arbeta i BIM projekt? 

  

Hur har du uppfattat branschens vilja att ta till sig BIM? 

  

Vem tror du har eller har haft svårast för att anpassa sig till BIM? 

  

Vi har sett att beställare inte har samma kunskap om BIM. Är detta något du 

upplevt? 
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Enligt vår undersökning så tror majoriteten av tillfrågade att de som kommer 

vara drivande för en förändring av byggprocessen och implementeringen av 

BIM är beställaren. Hur ser du att man ska kunna nå ut tydligare med BIM till 

beställare? 

  

Är det otydliga vinster för en beställare? 

  

Hur ser du på framtiden för BIM, delvis är vi ju redan där så vad är nästa steg? 

Ser du några problem områden? 

  

Tidsuppfattning om förändring för branschen? Tror du BIM kommer bidra till 

att byggprocessen förändras till en mer centrumbaserad process? 

 

 

 

 


