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Abstract 
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Supervisor:   Stefan Olander, Lund University, Faculty of engineering 

  Jörgen Christiansson, Skanska Sweden AB 

 

Examiner:   Anne Landin, Lund University, Faculty of engineering 

 

Background:  The construction industry is often criticized for their high 

production costs and waste of resources. Hence, there have 

been a great need of improving in efficiency in the field for 

a long time. BIM, Building Information Modelling, is a new 

approach introduced to the construction industry with the 

aim to modernize and streamline current processes. The 

technology has surpassed human work capacity, and the 

building information model and its software tools possess 

more potential than the present industry can handle for the 

moment. The use of the approach is therefore not fully 

developed and BIM is still in the implementation phase. In 

order to sustain an increasing implementation of BIM 

following point should be regarded: to investigate how 

construction companies use BIM in their projects today, to 

investigate what information the model contains, and to 

investigate what changes are required to increase the use of 

BIM in the production phase.    

 

Problem:  - How is BIM used in the production phase and what 

information the models contains?  

-What kind of computer hardware and tools are used on the 

construction site? 

- What kind of information are required to be in the model 

in order to provide users with the best conditions which 

generate efficiency and a high level of safety?  

-What has to change for a greater use of BIM? 

 

Purpose:  The purpose of this study is to establish how BIM is used in 

the construction sites, to investigate that information the 



 

 

 

 

model contains, and to provided suggestion for 

improvements in terms of model content, software tools and 

management of the information model.  

Method: The study was conducted as a case study, with quantitative 

and qualitative elements. The collection of empirical data 

began with a quantitative method, in forms of a survey, 

followed by three qualitative directed semi-structured 

interviews. The conclusions are primarily based on the 

interviews, which leads to an inductive approach. In each 

interview, two to three respondents attended. They were 

chosen from three commercial/housing projects based in 

Scania, Southern Sweden.  In total seven respondents were 

interviewed, with the occupational positions project 

managers, site managers, supervisors and leader of projects 

design.  

Conclusions:   The study reveals that the information content of the models 

are extremely limited and it’s mainly the graphics that are 

used in production phase. Those graphic objects are used 

primarily for clash detection, work preparation and other 

type of visualization. Few cases shows that material 

quantities has been taken from the model, however these are 

just to a limited extent. The work with BIM can therefore 

be considered to be non-existent or extremely low. 

In order to enhance the work of BIM, the model should be 

designed with a greater degree of detail, containing physical 

objects the information can be stored in. This is a 

prerequisite to able to use the model for material quantities, 

costing, scheduling, simulation and other features 

demanded by the respondents in the study. Furthermore, the 

respondents required financial and time-related information 

into the model. 

The study shows that users are in need of more education, 

more user-friendly software tools, and more time in the 

production of practical learning and management software. 

Another need is to develop new routines to ensure the model 

is updated with the latest relevant information. Doubts 

whether the model is updated or not to, restrict the use. 

The study confirms there is an uncertainty in the 

profitability of BIM, which inhibits the use. Therefore the 

benefits of BIM requires to be clarified even more. 

Furthermore, it’s essential with a long-term approach which 

considers the increased profits expected to be realized when 



 

 

 

 

the process of BIM become more common in construction 

industry. It’s also important to see more than just economic 

benefits of BIM. 

In construction projects, tablets and laptops are generally 

used to operate the information model. In some cases the 

hardware capabilities has proven to be inadequate, and 

limited the operational use of the model. It’s important to 

prevent situations like this, and to choose hardware that is 

sufficient to operate the model. The workplaces should also 

be equipped with more tablets, so the carpenters can use the 

model. Furthermore, it’s considered beneficial to equip 

workplaces with VR equipment, and television with 

touchscreen.  

The study revealed needs of guidelines that explains how to 

use BIM in the production phase. Hence, a handbook or a 

manual should be available on each project. 

Finally, directives and requirements from the highest levels 

of the business are required for a successful implementation 

of BIM in the production phase. 

Keywords:  BIM, Building Information Modelling, implementation, 

3D, clash detection, collaboration, visualization, detail, 

education, finances, time, interest.  
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Bakgrund:  Byggindustrin kritiseras ofta för höga produktionskostnader 

och spilltal, och har således under en längre tid haft stort 

behov av att effektivisera sina processer. BIM, Building 

Information Modelling, är ett arbetssätt som introducerades 

till byggindustrin med avsikt att modernisera och 

effektivisera dagens byggprocess. Tekniken har dock 

kommit längre än människan, och modellen och dess 

programverktyg innehar mer potential än vad den i 

dagsläget nyttjas för. BIM har således inte fått fullt 

genomslag i dagens processer och byggindustrin anses 

fortfarande vara i implementeringsfasen utav BIM. 

Gynnsamt för en fortsatt implementering är att utreda hur 

långt branschens företag i dagsläget har kommit i 

användandet av BIM, vilken information modellen på 

arbetsplatserna innehar samt vad som behöver förändras för 

en ökad användning av BIM i produktionsskedet.  

 

Problemformulering:  - Vad används BIM till och vilken information finns lagrad 

i modellen? 

-Vilken hårdvara/vilka hjälpmedel finns tillgänglig på 

arbetsplatsen som främjar arbetet med BIM som 

informationshantering? 

- Vilket innehåll bör informationsmodellen ha för att 

användarna i produktion på bästa sätt ska kunna arbeta med 

hög effektivitet och säkerhet? 

-Vad måste förändras för en ökad användning av BIM som 

informationshantering? 

 



 

 

 

 

Syfte:  Syftet med studien är att konkretisera hur BIM används på 

arbetsplatserna, vilken typ av informations som lagras i 

modellerna, samt bidra med underlag för att styra 

förbättringsarbetet vad gäller modellens innehåll, 

programverktyg och hantering. 

Metod: Studien har utförts som en fallstudie innehållande både 

kvantitativ och kvalitativ inslag. Empirinsamling inleddes 

med en kvantitativ metodik i form av en enkätstudie som 

fungerat som underlag till efterföljande kvalitativt riktad 

intervjustudie. Studiens slutsatser grundades primärt på de 

tre genomförda gruppintervjuerna med semistrukturerat 

upplägg, vilket innebär en induktiv ansats. I respektive 

gruppintervju deltog två till tre respondenter från tre utvalda 

husprojekt i Skåne. Totalt deltog sju respondenter i 

intervjustudien, med yrkesrollsbefattningarna 

projekteringsledare, projektchef, produktionschef och 

arbetsledare. 

Slutsatser:   Av studien framkommer att informationsinnehållet i 

modellerna är ytterst begränsat och det är främst modellens 

grafik som nyttjas i produktionen. De grafiska objekten 

används främst vid installationssamordning, arbets-

beredning och övrig typ av visualisering. I en minoritet av 

fallen sker mängdavtagning från modellen, dock i 

begränsad utsträckning. Arbetet med BIM kan därav anses 

vara obefintligt eller ytterst lågt. 

För att öka arbetet med BIM bör modellen projekteras med 

en ökad detaljeringsgrad innehållande fysiska objekt som 

information kan lagras i. Detta är en grundförutsättning för 

att kunna nyttja modellen för mängdavtagning, kalkylering, 

tidplanering simulering och andra funktioner som 

efterfrågas av respondenter i studien. Vidare önskas 

ekonomisk och tidsrelaterad information tillföras modellen.   

Studien visar att användarna är i behov av mer utbildning, 

användarvänligare programverktyg samt mer tid i 

produktion för praktisk inlärning och hantering av 

programvarorna. Det behövs även nya rutiner som 

säkerställer att modellen hålls uppdaterad med senast 

gällande information. Tveksamhet huruvida modellen är 

uppdaterad eller inte begränsar användningen.  

Studien visar att det råder en osäkerhet i lönsamheten av 

BIM som hämmar användningen. Nyttorna i arbetssättet bör 

därför konkretiseras och spridas än mer. Vidare är det 



 

 

 

 

väsentligt med långsiktigt synsätt som tar hänsyn till de 

ökade vinster som förväntas erhållas då arbetssättet blivit 

rutin. Det ska även uppmärksammas att det finns mer än 

enbart ekonomiska vinster i arbetssättet.    

I projekten används främst surfplattor och laptop för att 

driva programvarulicenser med informationsmodellen. 

Hårdvarans kapacitet har i vissa fall begränsat modellens 

innehåll, varför det är viktigt att välja hårdvara som är 

tillräcklig för att driva modellen. Arbetsplatsen bör utrustas 

med fler surfplattor, så att även yrkesarbetare och 

underentreprenörer kan nyttja modellen. Vidare anses det 

vara gynnsamt att utrusta arbetsplatserna med VR-

utrustning och Tv-med touchfunktion.    

Studien visar ett behov av riktlinjer för användningen av 

BIM i produktion, varför en handbok eller manual bör 

införas på respektive projekt.  

Slutligen behöver krav från högre nivå införas för en 

fullständig implementering utav BIM i produktion.   

Nyckelord:  BIM, Byggnadsinformationsmodellering, implementering, 

3D, kollisionskontroll, samordning, visualisering, 

detaljeringsgrad, utbildning, ekonomi, tid, intresse.  
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3D-modell  Tredimensionell modell    

4D-modell  Tredimensionell modell med integrerad tidplan 

5D-modell Tredimensionell modell integrerad tidplan och 

kostnadskalkyl  

A  Arkitekt 

AEC  Architecture, Engineering, Construction    

APD-plan   Arbetsplatsdispositionsplan 
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K Konstruktion 

Produktionschef Platschef 

Produktionsledning Produktionschefer och arbetsledare  

VVS  Värme, Ventilation, Sanitet   

ÄTA  Ändrings-, Tilläggs-, Avgåendearbete 
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1. Inledning  

I detta inledande kapitel beskrivs studiens bakgrund, som mynnar ut i en frågeställning 

som studien syftar till att besvara. Vidare presenteras syfte, mål, tillvägagångssätt och 

avgränsningar. 

_______________________________________________________________________ 

1.1 Bakgrund  

Byggindustrin är en av landets största marknader, som de senaste åren haft en 

årsomsättning som överstigit 530 miljarder kronor. Med ett bidrag på 10 procent till 

landets totala BNP kan sektorn även klassas som en av de ekonomiskt mest betydelsefulla. 

Byggindustrin bidrar även till en stor del av sysselsättningsgraden i landet och antalet 

anställda uppgick år 2014 till 311 000 personer. En bransch som denna bär ett otroligt 

ansvar och har en avsevärd påverkan på landets tillväxt, utveckling och välstånd (Sveriges 

byggindustrier, 2015).  

Trots ovan beskrivna siffror, kritiseras byggindustrin ofta för dess höga 

produktionskostnader och ökade byggnadsprisindex (SCB, 2015; Josephson & 

Saukkoriipi, 2005). Vidare beskylls byggindustrin för dess ineffektivitet och bristande 

hantering av resurser. Enligt Josephson & Saukkoriipis forskningsstudie från 2005 uppgår 

slöseri i byggprojekt till en siffra morvarande 30-35 procent av den totala 

produktionskostnaden. Slöseri definierades i detta sammanhang som de aktiviteter som 

inte tillför kunden något värde. Däribland ingick bland annat omarbeten, väntan, avbrott, 

produktionsstörningar, materialspill och akut problemlösning. Även slöseri kopplat till 

säkerhet- och arbetsmiljöfrågor visade sig vara en bidragande faktor (Josephson & 

Saukkoriipi, 2005).  

Byggindustrin har länge haft stort behov av att öka effektiviteten i sina processer. BIM, 

byggnadsinformationsmodellering, är ett arbetssätt som börjat tillämpas i byggindustrin 

med stort potential att modernisera och effektivisera dagens byggprocess (Jongeling, 

2008; Granroth 2012). BIM bygger på att skapa en virtuell 3D-modell, där all information 

som genereras under byggprocessens olika skeden kan lagras, förvaltas och användas. 

Med detta arbetssätt kan byggprojekt förbättras avsevärt ur många avseende (Jongeling, 

2008). Under senare år har fler och fler studier genomförts som visat på nyttan med 

arbetssättet BIM i byggprojekt. Det råder ingen tvekan att användandet av BIM både leder 

till tid- och kostnadsbesparing (Jongeling, 2008; Modig 2014). BIM är en självklar del av 

framtiden inom branschen och något som krävs för att man ska kunna möta den 
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komplexitet och de krav som kommer ställas på framtidens byggande (Olsson-Lindh, 

2012; Jongeling, 2008).    

BIM kan användas under alla byggprocessens skeden. Vanligt användningsområden är 

för visualisering, mängdavtagning och kollisionskontroller. Trots att både utvecklingen 

och användningen av BIM ökat de senare åren, innehar modellen mer potential än vad 

den i dagsläget utnyttjas för. Det är fullt möjligt att simulera arbetsmoment, göra tidplaner 

och kostnadskalkyler direkt ur modellen, men något som sällan görs. BIM i byggindustrin 

kan fortfarande sägas vara i implementeringsfasen och det finns många utmaningar och 

svårighet som måste lösas innan BIM kan användas fullt ut. En relevant fråga är dock hur 

långt branschen i dagsläget har kommit i användandet av BIM, och vilken information 

som faktiskt finns i modellen på byggarbetsplatserna. Vilka hjälpmedel, vilka 

programverktyg och vilken information behöver tillkomma för att på bästa sätt kunna 

arbeta med BIM i produktion.  

1.2 Syfte och mål 

Syftet med studien är att kartlägga och utvärdera hur BIM används och vilken typ av 

informations som lagras i modellen på byggarbetsplatserna. Studien syftar även till att 

bidra med underlag för att styra förbättringsarbetet vad gäller modellens innehåll och 

använda programverktyg. Detta görs genom att utreda vad för information arbetsledning 

önskar erhålla från modellen samt vilka programverktyg de önskar arbeta med för att på 

bästa sätt kunna arbeta med studiens fokusområden: produktivitet och säkerhet. Målet är 

att erhålla konkreta exempel på förbättringsåtgärder, både vad gäller informationsinnehåll 

och hjälpmedel, för att främja användningen av BIM för informationshantering. Genom 

att belysa behovet av en vidare utveckling i informationsmodellering från 

projektperspektiv, kan incitament skapas för att på företagsnivå driva ett riktat 

förbättringsarbete med syfte att få ut maximal nytta i användningen av BIM. 

1.3 Frågeställning 

För att uppnå studiens syfte utgår författaren från nedan beskrivna frågeställningarna:  

Fråga 1: Vad används BIM till och vilken information finns lagrad i modellen på 

arbetsplatserna? 

Fråga 2: Vilken hårdvara/vilka hjälpmedel finns tillgänglig på arbetsplatsen som främjar 

arbetet med BIM som informationshantering? 

Fråga 3: Vilket innehåll bör informationsmodellen ha för att användarna i produktion på 

bästa sätt ska kunna arbeta med hög effektivitet och säkerhet? 
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Fråga 4: Vad måste förändras för en ökad användning av BIM som informations- 

hantering? 

1.4 Metod 

Studien har utförts som en fallstudie. Både litteraturstudie och empiriinsamling har 

genomförts, och ligger till grund för rapportens slutliga resultat.  

I syfte att erhålla en bred statistisk bas att grunda rapportens slutsatser på, användes en 

mailenkät vid insamling av data. Mailenkäten skickades till ett stort urval av Skanskas 

anställda i Skåne som arbetat med BIM i produktionsprocessen. Efter att mailenkäterna 

skickats iväg, besvarats och utvärderats påbörjades djupintervjuer. Intervjuerna utgjorde 

en fördjupning av enkäterna och syftade till att ifrågasätta och undersöka de mönster som 

påvisats i enkäterna. Gruppintervjuer genomfördes på tre av Skanskas projekt där BIM 

används i det dagliga produktionsarbetet. I varje gruppintervju deltog två till tre 

respondenter. Totalt deltog sju respondenter i intervjustudien med yrkesrollerna 

projektchef, produktionschef, arbetsledare och projekteringsledare. Val av lämpliga 

projekt har skett i samråd med handledare på Skanska.  

Den empiriska datan baserades på verkligenheten och samlades in genom två olika 

intervjuformer, kvantitativ och kvalitativ. Mailenkäterna utgjorde den kvantitativa 

processen, då enkäterna skickats till ett stort antal respondenter. Därefter påbörjades den 

kvalitativa forskningen i form av djupintervjuer. Utifrån den insamlade empirin drogs en 

slutsats, vilket innebär att författaren tillämpat ett induktivt arbetssätt.  

1.5 Avgränsningar 

Studiens avgränsades till att endast studera informationshanteringen med BIM på 

entreprenadföretaget Skanska. Undersökningen riktade sig mot husprojekt, och belyser 

följaktligen inte väg- och anläggningsrelaterade projekt. 

Examensarbetets huvudfokus riktades mot produktionsprocessen. Således genomfördes 

ingen djupgående analys för byggprocessens övriga skeden projektering och förvaltning. 

Dock berörs dessa ämnen kort i den teoribaserade studien med anledning av dess nära 

koppling till produktion. På grund av tidsbegränsning har även produktionsprocessen 

skalats av, med valda fokusområden effektivitet och arbetsmiljö - säkerhet. Effektivitet 

definieras i denna studie som handlingskraften att göra rätt saker på optimal tid och med 

en tillfredställande kvalitet.  Det handlar om hur väl företag kan nyttja sina resurser för att 

omvandla dessa till produkter och tjänster.  Gällande arbetsmiljö har inte den fysiska 

aspekten så som välbefinnande och trivsel berörts, utan störst fokus har legat på säkerhet 

och att reducera risk för olyckor.  
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Då studiens frågeställning kretsar kring information som finns i modellen på 

arbetsplatserna, begränsades intervjurespondenter till aktörer som aktivt använt BIM i 

produktionsarbetet. Vidare begränsades studien till att endast behandla aktörer inom 

huvudentreprenören. Underentreprenörer och inhandlade konsulter deltog således inte i 

studien. Lämpliga respondenter utgjordes av projektchef, produktionschef, arbetsledare 

och projekteringsledare. 

1.6 Disposition 

Kapitel 1 syftar till att inledande beskriva bakgrunden till den genomförda studien. Vidare 

presenteras frågeställningen som examensarbetet avser besvara. För att sätta in läsaren i 

ämnet beskrivs även mål, tillvägagångssätt och avgränsningar. 

Kapitel 2 ger en djupare redogörelse av vald strategi och metod för att genomföra studien 

och uppnå de mål som definierats. I kapitlet presenteras vanliga vetenskapliga 

forskningmetodiker, med efterföljaren motivering av den metod som tillämpas vidare i 

studien. Val av respondenter, bearbetning av empirisk data samt säkerställande av 

studiens validitet och reliabilitet beskrivs även i detta kapitel. 

I kapitel 3 presenteras teori som syftar till ett ge läsaren en allmän teoretisk bakgrund till 

begreppet BIM. Här beskrivs hur BIM används i produktion samt fördelar med 

arbetssättet kopplat till studiens fokusområden effektivitet och säkerhet. I teorikapitlet 

beskrivs även de förändringar och utmaningar om branschens företag står inför när det 

gäller den fortsatta implementeringen av BIM.  

I kapitel 4 redovisas resultatet av den empiriska data som samlats. Empirin bygger på 

mailenkäter och fördjupad intervjustudie som genomförts på tre projekt. Respondenter 

utgörs av BIM-användare i produktionsarbetet på entreprenadföretaget Skanska.  

I kapitel 5 analyseras och utvärderas empirin som samlats in genom mailenkäter och 

djupintervjuer. Återkoppling sker även till den teori som redovisats i tidigare kapitel. I 

analysen ger författaren sina reflektioner kring studieresultatet. 

I kapitel 6 sker återkoppling till studiens syfte och definierad frågeställning besvaras. 

Förslag ges på vidare studier som kan gynna branschens fortsatta satsning på BIM.  
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2. Metod och genomförande 

Kapitlet ger en djupare redogörelse av den metod som tillämpats för att genomföra 

studien och uppnå de mål som definierats. I kapitlet presenteras vanliga vetenskapliga 

forskningmetodiker, med efterföljaren motivering av den metod som använts vidare i 

studien. Val av respondenter, bearbetning av empirisk data samt säkerställande av 

studiens validitet och reliabilitet beskrivs även i detta kapitel. 

_______________________________________________________________________ 

2.1 Arbetsgång 

Först och främst bestämdes studiens ämnesområde BIM, varefter en inledande och 

övergripande kartläggning av användningen av BIM genomfördes. Kartläggningen 

genomfördes, i form av ett telefonmöte med sakkunnig på Skanska Teknik samt en 

litteraturstudie, i syfte att ge författaren en bättre inblick i ämnet och vad som kunde vara 

aktuellt att ifrågasätta och utreda vidare i en studie som denna. I litteraturstudien lästes 

flertalet tidigare skrivna forskningsrapporter och examensarbete inom ämnet BIM. I 

samråd med handledare på Skanska och Lunds Tekniska Högskola samt kontaktperson på 

Skanska Teknik formulerades sedan en aktuell problemställning. Härefter valdes metodik 

parallellt som en mer riktad litteraturstudie påbörjades. Litteraturstudien utformades som 

en iterativ process och har således pågått löpande under hela examensarbetets gång.  

Val av respondenter till den kvantitativa och den kvalitativa undersökningen genomfördes 

genom att utnyttja det stora kontaktnät som fallföretaget innehar. Processen för insamling 

av data inleddes genom att författare arbetade fram förberedande intervjumaterial. 

Frågeformulär och intervjufrågor togs fram under rådgörande med sakkunniga BIM-

samordnare på Skanska Teknik. Datainsamling påbörjades genom tillämpning av en 

kvantitativt riktad enkätstudie, där det insamlade resultatet analyserades och utvärderades 

för att sedan ligga till grund för de efterföljande kvalitativa djupintervjuerna. 

Djupintervjuerna genomfördes på tre av Skanskas projekt, där sammanlagt sju av 

Skanskas anställda som aktivt arbetat med BIM i produktionsarbetet intervjuades.   

Under tiden som datainsamlingen pågick, påbörjades bearbetning av det insamlade 

materialet i form av transkribering. När all data samlats in och transkriberats påbörjades 

redovisning av empirins resultat. Analys skedde genom att utvärdera det insamlade 

materialet och jämföra data erhållen från den kvalitativa undersökningen med den 

kvantitativa. Den insamlade datan kopplades även samman med den teoristudie som 
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genomförts, med syfte att generalisera studieresultatet och se hurväl det kan appliceras på 

branschen i stort. Analysen utformades som ett diskussionskapitel, där författarens tankar 

kring studieresultatet framkommer. Studien avslutades genom att besvara tidigare 

definierad frågeställning samt ge förslag på fortsatta studier.  

Arbetsgången redovisas i den schematiska bilden nedan, se figur 1.  

 

  
 
Figur 1: Schematisk bild över studiens arbetsgång 
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2.2 Vetenskaplig forskningsmetod 

Metoden beskriver det vetenskapliga handlingssätt som används för att utforska ett valt 

ämne och besvara en definierad frågeställning (Ejvegård, 2009). Metodvalet påverkar 

arbetsgången och studien i alla dess faser, varför lämpligt metodval bör övervägas 

noggrant och väljas med hänsyn till både studiens mål och karaktär (Ejvegård, 2009; Höst 

et al., 2006).  

Relationen mellan teori och empiri 

Erfarenhetsbaserad kunskap, det vill säga kunskap som bygger på iakttagelser av 

omvärlden, kallas för empirisk vetenskap. Teori baseras i sin tur på empirin, och är satser 

eller antagande som skildrar den del av omvärlden som studerats. Det råder alltså ett 

förhållande mellan empiri och teori, och hur dem knyter an till varandra är centralt inom 

vetenskaplig forskning. Det finns traditionellt tre metoder att tillämpa när teori kopplas 

till verkligheten, nämligen deduktion, induktion och abduktion (Patel & Davidson, 2011). 

Deduktion innebär att hypoteser gällande ett specifikt fall formuleras utifrån tidigare 

framtagna teorier och fakta. Trovärdigheten i hypotesen testas sedan genom tillämpning i 

det verkliga fallet, där en slutsats kan dras huruvida den allmänna teorin stämde överens 

med det studerade fallet. När en hypotes eller ett antagande grundas i en redan befintlig 

teori, anses tendensen att processen påverkas av forskarens personliga åsikter minska. Ett 

objektivt arbetssätt har således en positiv påverkan på slutresultatets validitet och 

autenticitet (Patel & Davidson, 2011). 

Induktion speglar motsatsen till deduktion, då det är empirin som ligger till grund för 

teorin. Empirisk data samlas in genom iakttagelser av verkligheten, vilket efter 

bearbetning omformuleras till en teori. En nackdel med det induktiva arbetssättet, då teori 

formuleras för ett specifikt fall, är svårigheten att bedöma teorins generalitet och möjlighet 

att appliceras i andra situationer. Objektiviteten i det induktiva arbetssättet bör alltid 

ifrågasättas då den framtagna teorin med största sannolikhet i hög eller låg grad påverkas 

av forskarens subjektiva synsätt (Patel & Davidson, 2011). 

Adbuktion tar avstamp i både deduktion och induktion och kan ses som en kombination 

mellan de två arbetssätten. I ett första skede arbetar forskaren induktivt genom att studeras 

ett specifikt fall, varefter en temporär teori tas fram. Därefter undersökt teorins generalitet 

genom att tillämpas i situationer med andra förutsättningar, vilket innebär att arbetssättet 

övergår till deduktion. Efter prövning kan teorin omformuleras och utvecklas, och då 

knyta an till empirin på ett nytt och mer generellt sätt. Likt de tidigare beskrivna 

processerna har även adbuktion styrkor och svagheter. En fördel är att processen är mer 

öppen och inte så strikt jämfört med de rena formerna av deduktion och induktion.  Likt 

det induktiva arbetssättet riskerar studien att brista i objektivitet (Patel & Davidson, 2011). 

I denna studie har det induktiva arbetssättet tillämpats, då studiens slutsats formulerats 

utifrån den empiriska datainsamlingen. För att reducera de negativa effekterna vad gäller 
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den låga generaliseringsgraden i det induktiva arbetssättet har författaren tillämpat två 

metoder vid insamling av empiri, varav den ena metoden riktats mot ett stort antal 

respondenter utan koppling till ett specifikt fall och den andra metoden riktats mot ett 

färre antal respondenter med koppling till ett specifikt fall.   

Kvalitativ och kvantitativ ansats för empiriinsamling  

När empiri samlas in till ett vetenskapligt arbete kan kvantitativt eller kvalitativt 

angreppsätt tillämpas (Patel & Davidson, 2011). Beroende på frågeställning och 

förväntade svar skiljs de båda angreppsätten åt. Karaktäristiskt för den kvantitativa 

metoden är att insamlad data utrycks i kvantitet, medans data inhämtad med den 

kvalitativa metoden utrycks i ord (Nyberg & Tidström, 2012). I vissa studier kan en 

blandning av de två renodlade metoderna även väljas, med fördel att resultaten 

kompletterar och stärker varandra (Holme & Solvang, 1997).  

Den kvantitativa processen utrycker insamlad data i siffror och mängder, som kan 

användas vidare i statistiska analyser (Holme & Solvang, 1997). Den kvantitativa 

metoden passar sig väl vid prövning av hypoteser baserade på redan befintlig teori 

(Nyberg & Tidström, 2012). Hypotesen prövas genom att använda standardiserade tester, 

frågeformulär eller enkäter, som kan spegla huruvida hypotesen stämmer eller ej. En 

kvantitativ process syftar till att hitta mönster och trender i den analyserade datan som kan 

antas gälla för det allmänna fallet. Vid tillämpning av kvantitativa processer är det således 

väsentligt med ett stort och representativ urval av respondenter. Vidare är en hög 

objektivitet i studien av stor vikt (Stukát, 2005).  

Den kvalitativa processen bygger på djupgående undersökningar och metoden kommer 

bäst till sin rätt i sammanhang där det gäller att tolka och förstå den insamlade datan. 

Datainsamling sker med fördel genom tillämpning av mer eller mindre öppna intervjuer. 

Forskarens egna åsikter, tolkningar och kunskap tillvaratas i den efterföljande analysen 

av det insamlade materialet. Denna subjektiva prägel som oundvikligen färgar 

slutresultatet, är något som den kvalitativa metoden ofta kritiseras för (Stukát, 2005). 

Vidare är den kvalitativa processen tidskrävande, vilket i praktiken resulterar i få 

medverkande respondenter vid insamling av empiri. Detta medför i sin tur svårigheter att 

generalisera det resultat som framkommit (Stukát, 2005; Nyberg & Tidström, 2012). 

I denna studie har både den kvantitativa och den kvalitativa metoden fått spela sin roll, 

med syfte att komplettera varandras styrkor och svagheter. Enligt Stukát (2005) kan en 

kombination ha en positiv påverkan och tillföra slutresultatet en ökad giltighet och 

reliabilitet. Empiriinsamling inleddes med en kvantitativ sektion i form av mailenkäter. 

De besvarade mailenkäterna utvärderades med syftet är att fångar upp vad som påvisats 

och utreda detta vidare i den efterföljande djupintervjustudien. Antalet respondenter i 

djupintervjuerna var få, och utvärdering skedde noggrant med avseende att tolka, förstå 

och analysera. Av denna anledning läggs störst vikt vid det som påvisats i den kvalitativa 

datainsamlingen i studiens analys- och diskussionskapitel. Följaktligen kommer även 

studiens slutsatser primärt bygga på det som påvisats i den kvalitativa datainsamlingen.   
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2.3 Litteraturstudie 

Litteraturstudie innebär att information om ett visst ämnesområde samlas in genom att 

studera artiklar, rapporter eller annan typ av facklitteratur (Olsson & Sörensen, 2007). 

Litteraturstudien har ett viktigt bidrag till ett examensarbete och syftar till att ge 

författaren kunskap och en helhetsuppfattning om det aktuella ämnet. För att kunna bidra 

till en fortsatt utveckling inom området är det betydelsefullt att författaren har kännedom 

om vad som tidigare undersökt och vilka lärdomar som tidigare gjorts (Höst et al, 2006; 

Nyberg & Tidström, 2012). Trots att störst vikt ofta läggs vid litteraturstudien i början av 

ett examensarbete, är det en iterativ process som fortlöper under hela studiens gång. För 

att erhålla en tillräcklig vetenskaplig grund som underlag till studiens slutsatser, måste 

teorin bearbetas och korrigeras i förhållande till vad som framkommit under 

empiriinsamlingen (Höst et al, 2006).   

 

Den litteraturstudie som genomförts i denna studie har tagit sin grund i facklitteratur, 

forskningsrapporter, avhandlingar och andra vetenskapliga artiklar som berör ämnet BIM. 

För att hitta relevant litteratur har universitets bibliotekskalatog Lovisa varit till stor hjälp. 

Sökning av litteratur har genomförts med varierat resultat. Tydligt är att BIM är ett relativt 

nytt ämne och det finns många kunskapsluckor som i framtiden behöver fyllas för att 

branschen ska erhålla en helhetsbild av BIM. Kunskapen, och därmed informationen, om 

BIM finns men enbart inom vissa fokusområden. Ett tydligt område där det råder brist på 

kunskap är BIM ur säkerhetssynpunkt, medans BIM ur en ekonomisk och tidsmässig 

aspekt utgör ett mer utrett ämne.  

2.4 Fallstudie – Intervju 

En fallstudie är en systematiserad metodik som bedrivs av en forskare med avsikt att 

erhålla djupgående kunskaper om ett väl avgränsat fall (Merriam, 2006; Höst et al, 2006). 

Avgränsningen syftar till att endast studera en utvald del av ett större förlopp, och ett fall 

kan exempelvis utgöras av en individ, en händelse eller en organisation (Patel & 

Davidson, 2011; Ejvegård, 2009). Likt den kvalitativa metoden begränsas antalet 

studerade fall, vilket hämmar möjlighet till generalisering (Höst et al, 2006). Intentionen 

med studien är inte att redogöra för några säkra slutsatser, utan att skapa förståelse och 

utforska huruvida studien kan beskriva verkligheten (Ejvegård, 2009; Merriam, 2006; 

Höst et al, 2006).  

Det finns egentligen inga begränsningar vad gäller medel att tillämpa vid datainsamling 

till en fallstudie. Dock är vissa medel vanligare än andra, så som intervjuer, observationer 

eller faktaanalyser (Merriam, 2006; Höst et al, 2006). Även en kombination av olika 

medel kan vara att föredra, då information av olika karaktär kan bidra till en fördjupad 

kunskap och vidare förståelse för det aktuella fallet (Patel & Davidson, 2011).  
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Intervjumetodik 

Intervjuer och enkäter är två olika typer av metoder som kan tillämpas för att samla in 

empirisk data. Båda intervjuer och enkäter handlar om informationsutbyten, där intervjuer 

är ett muntligt sådant och enkäter ett skriftligt (Ejvegård, 2009). De två metoderna skiljer 

sig ofta avsevärt åt, beroende av graden strukturering, vilket följaktligen ger olika typer 

av resultat. Graden av strukturering bestäms av de ställda frågornas art och det utrymme 

som ges respondenten att svara med egna ord. Indelning brukar ske i tre klasser; 

ostrukturerad, strukturerad och semistrukturerad frågeutformning (Patel & Davidson, 

2011, Stukát, 2011).  

I en ostrukturerad intervju används öppna frågor, vilket ger respondenten möjlighet att 

helt fritt utrycka sig med egna ord och således dela med sig av uppfattning, tankar och 

erfarenheter (Patel & Davidson, 2011). I en ostrukturerad intervju är dialogen mellan 

respondent och intervjuare av stor vikt, då frågorna anpassas till respondentens svar. Detta 

innebär att varken frågornas art eller ordningsföljd är bestämd sedan tidigare, utan 

utformas efterhand som intervjun fortlöper. Metoden bygger på följdfrågor, där 

respondentens svar ifrågasätts och utreds på en djupare nivå. Denna intervjuform är starkt 

beroende av de medverkande individerna och ingen intervju är de andra lik (Stukát, 2011). 

Den ostrukturerade intervjuformen syftar som ovan nämnt till en djupare studie och 

lämpar sig därför väl i samband med en kvalitativ ansats (Patel & Davidson, 2011). För 

att inte glida ifrån det aktuella undersökningsområdet, har ett antal teman definierats som 

samtalet kretsar kring. Den ostrukturerade intervjun är fördelaktigt att tillämpa i den 

aspekten att möjligheten att erhålla ny information och outforskat material är stor. En 

förutsättning för en lyckad studie är dock att intervjuaren nyttjar en god intervjuteknik 

och innehar förmågan att följa upp de åsikter och idéer respondenten delar (Stukát, 2011).  

Eftersom informationen som erhålls vid de olika intervjuerna ofta variera brett, kan det 

vara svårt att jämföra insamlad data och komma fram till en konkret slutsats. Vidare är 

metoden tidskrävande (Stukát, 2011, Lantz, 2013).  

I en strukturerade intervju används fördefinierade frågor i en bestämd ordningsföljd, ofta 

med tillhörande fasta svarsalternativ (Stukát, 2011). Fasta svarsalternativ är bland annat 

vanligt förekommande i enkätundersökningar, men kan även tillämpas i en muntlig 

intervju (Patel & Davidson, 2011, Stukát, 2011). Intervjuformen främjar inte utveckling 

på samma sätt som den ostrukturerade formen, på grund av att svarsutrymmet begränsas. 

Dock understödjs både en mindre tidskrävande och komplex analys och 

databearbetningen, då svaren lätt kan jämföras med varandra. Vidare ställs inte lika hårda 

krav på en god tillämpning av intervjumetodik, som i den ostrukturerade intervjun. 

Förberedelsearbetet är desto viktigare, där tydliga, konkreta och väl formulerade frågor 

ska tas fram (Stukát, 2011). Den strukturerade intervjuformen går ofta hand i hand med 

en mer kvantitativt riktad ansats (Patel & Davidson, 2011).  

Ovan har de båda ytterligheterna av strukturering beskrivits men det finns även olika 

mellanting. En kombination av de både formerna är den så kallade semistrukturerade 

intervjuformen. Här har intervjuaren i förhand tagit fram en rad huvudfrågor som ställs 

till respektive respondent. Utifrån det svar som ges ställs sedan följdfrågor, som likt den 
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ostrukturerade intervjun syftar till att utreda det svar som ges av respondenten. Även 

denna intervjuform utvecklas på ett individuellt sätt, då olika följdfrågor ställs beroende 

av vad respondenten väljer att fördjupa sig i (Stukát, 2011). 

Studiens valda metodik 

I denna studie har en fallstudie tillämpats, där datainsamling har skett genom en inledande 

enkätundersökning samt efterföljande djupintervjuer. 

Enkäterna har en hög grad av strukturering. Enkäten innehåller frågor av olika karaktär: 

med fasta svarsalternativ, med graderingssvar samt ett fåtal frågor som enbart besvarades 

med fritext. Respondenterna har även haft möjlighet att under varje graderingsfråga 

kommentera sina svar med fritext. Frågorna med fasta svarsalternativ utreder fakta 

medans graderingsfrågorna utreder respondentens attityd till ett påstående. 

Graderingsfrågorna är utformade med den så kallade Likert-skala, där respondenten tar 

ställning till ett antal påståenden genom en femgradig skala. Ytterpunkterna anges till 

håller inte alls med respektive håller fullständig med (Ejlertsson, 2014; Oppenheim, 

2004).  

Djupintervjuer är uppbyggd med semistruktur där ett antal huvudfrågor är utgångspunkt i 

samtliga intervjuerna. För att öppna upp till diskussion har intervjuerna genomförts som 

gruppintervjuer med två till tre respondenter vid varje intervjutillfälle och projekt. Totalt 

har sju anställda från tre olika projekt intervjuats. 

Samtliga djupintervjuer har genomförts genom fysisk träff. Detta för att skapa en så god 

relation som möjligt mellan intervjuare och respondenter samt möjliggöra för intervjuare 

att fånga upp icke verbala uttryck, som gester, ansiktsuttryck och kroppsspråk. Vid 

intervjutillfällena användes inspelningsinstrument för att underlätta efterföljande 

transkribering. Ytterligare en fördel med att spela in samtalet är att intervjuare kan lägga 

allt sitt fokus på att föra intervjun framåt och följa upp svar med följdfrågor.   

2.5 Val av respondenter 

Den kvantitativa undersökningen som skickats ut till ett större antal respondenten, har haft 

som syfte att bidra med bredd och generalitet till examensarbetet. För att uppnå detta 

valdes respondenter med olika arbetsbefattningar och därmed även med varierad 

användning och erfarenhet inom BIM. Respondenterna begränsades till projektchefer, 

projekteringsledare, produktionschefer, arbetsledare samt kvalitets- och miljöansvariga, 

anställda inom Skanska Region Hus Syd. Lista med mailadresser till samtliga anställda 

med vald arbetsbefattning inom Region Hus Syd togs fram med hjälp av Skanskas HR-

funktion. Enkäterna skickades sedan till 90 stycken slumpvis utvalda mailadresser från 

erhållen lista. Med reservation för stort bortfall förväntades enkäten besvaras utav cirka 

30 anställda som deltagit i minst ett projekt där BIM använts.  
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De kvalitativa intervjuerna utgår från tre mellanstora husprojekt (kontraktsumma mellan 

50-250 miljoner kronor), där de mest drivande personerna i användningen av BIM på 

respektive projektet valdes som lämpliga respondenter. Detta för att intervjuerna utreder 

användningen av BIM på en djupare nivå och bäst information förväntas erhållas från 

personer som har god kännedom och är väl insatta i hur BIM används på arbetsplatsen. 

Dessa personer förväntades även vara dem aktörer i projekten som har mest erfarenhet av 

BIM. Totalt antal intervjupersoner uppgick till sju personer med yrkesrollerna 

projektchef, produktionschef, arbetsledare och projekteringsledare. Samtliga projekt och 

respondenter har valts i samråd med verksamhetsutvecklingschef och handledare på det 

aktuella fallföretaget.   

2.6 Validitet och reliabilitet 

För att examensarbetet ska tjäna sitt förväntade syfte och utfallet vara till användning är 

reliabilitet och validitet två kritiska faktorer. För att studien ska producerar giltiga och 

hållbara resultat krävs hög reliabilitet och validitet. Dock är det svårt att diskutera detta 

utifrån en helhetssyn på en fallstudie och en begränsning bör göras. Lämpligen 

kontrolleras reliabilitet och validitet i förhållande till det instrument som tillämpats vid 

undersökningen (Merriam, 1994). Ett instrument kan utgöras av ett frågeformulär, en 

intervjusektion, en mätstock etcetera.  

Reliabiliteten skildrar tillförlitligheten i den genomförda undersökningen med tillhörande 

mätinstrument och måttenhet. Reliabilitet är således ett mått på huruvida samma resultat 

erhållits om undersökningen genomförts mer än en gång. Fall då en provkropps vikt 

uppgår till samma värde vid två eller fler separata mättidpunkter eller då en respondent 

ger samma svar på två eller fler likvärdiga frågor är exempel på god reliabilitet i 

instrumentet. Validiteten beror på huruvida det tillämpade instrumentet undersöker eller 

mäter det som den syftar till att göra. En följdeffekt av en låg reliabilitet är även en låg 

validitet, då ett låg tillförlitlighet i data påverkar vad instrumentet i praktiken mäter. För 

att uppnå en god validitet krävs även en god reliabilitet, dock bidrar inte en god reliabilitet 

per automatik till en god validitet (Ejvegård, 2012).  

I den aktuella studien anses det vara relativt enkelt att avgöra studiens reliabilitet, genom 

att formulera ett antal kontrollfrågor som utreder samma sak, och därefter kontrollera om 

respondentens svar är likartade eller inte. Eftersom enkät- och djupintervju utreder samma 

typ av frågor, men på olika djupgående nivå, kan en jämförelse av resultatet från de båda 

undersökningarna avgöra huruvida reliabiliteten är hög eller låg. Om resultatet från enkät- 

och djupintervjuerna stärker varandra tyder detta på en hög och därmed god reliabilitet. 

Validiteten i de frågeformulär och intervjufrågor som används anses vara hög då dessa 

formulerats av författaren under rådgörande med sakkunniga BIM-samordnare på 

Skanska Teknik.  
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3. Teori  

I detta kapitel presenteras bakomliggande teori till arbetssättet BIM, hur det används i 

produktion samt fördelar med arbetssättet kopplat till studiens fokusområden effektivitet 

och säkerhet. Sist beskrivs de förändringar och utmaningar som branschens företag står 

inför när det gäller den fortsatta implementeringen av BIM.  

_______________________________________________________________________ 

3.1 Vad är BIM? 

1975 skrev Charles M Eastman, en av pionjärerna inom AEC-CAD, en artikel om 

tredimensionella byggnadsmodeller bestående utav en sammansättning grafiska element. 

Elementen bestod utöver den grafiska beskrivningen även av en lokalisering samt en lista 

över egenskaper, så som kostnad, färg, tillverkare, funktion etcetera. Eastman beskrev det 

samlade systemet utav element som en integrerad databas, där rapporter för analyser, 

kalkyler, mängdberäkningar samt olika typer av plan- och sektionsritningar kunde erhållas 

(Eastman, 1975). 

Den byggnadsmodell som Eastman beskrev utgör grunden till det som i dag kallas BIM, 

Building Information Modelling (på svenska byggnadsinformationsmodellering). Trots 

att arbetet med byggnadsmodeller påtalades redan under 1970-talet, dröjde det ända in på 

90-talet innan BIM började användas i byggindustrin. Det var först när Autodesk, Dentley 

Systems, Graphisoft och andra välkända CAD-leverantörer tog initiativet till BIM som 

det fick sitt allmänna erkännande utav branschen (Eastman et al., 2011, Jongeling, 2008). 

BIM är i dag en arbetsprocess kopplat till effektiv informationshantering som syftar till 

att utveckla dagens samhällsbyggande (Eastman et al, 2011). Arbetssättet bygger på att 

utifrån digitala verktyg skapa en objektsorienterad 3D-modell där all information som 

genereras under byggnadsverkets livslängd kan lagras, förvaltas och användas (Jongeling, 

2008). Med objektsorientering menas att modellen består av en mängd olika objekt, så 

som väggar, balkar, fönster, installationer eller olika typer av utrymmen. Objekten liknas 

vid det som Eastman tidigare kallat element, och innehar alltså egenskaper som kan 

användas vidare i kontroller, analyser, simuleringar, kalkyler och beräkningar (Jongeling, 

2008; Andersson et al, 2016). Då som nu utgör informationsmodellen en databas, som 

främjar samarbete mellan projektets alla involverade aktörer (Eastman et al., 2011).   
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I branschen är ett vanligt missförstånd att arbetet med 3D-modeller per automatik innebär 

BIM. Så är inte fallet, utan för att modellen ska kunna stödja BIM måste den vara 

objektsorienterad och behandla information om byggprocessen och produkten (Jongeling, 

2008). BIM innebär sedan det integrerade arbetssättet att skapa och lagra information i 

objekten som sedan appliceras under strukturerade former (Jongeling, 2008; Andersson 

et al, 2016). Tidigare stod BIM för Building Information Model, men i syfte att belysa att 

BIM varken är en modell eller en programvara, utan snarare en aktivitet och ett arbetssätt 

omformulerades BIM till Building Information Modelling, vilket är det begrepp som i 

majoriteten av fallen används i dag (Eastman et al. 2011).  

Definition objekt 

Ett centralt begrepp inom BIM är objekt, då det är objekten som bär all informationen 

som ska förmedlas. Ett objekt brukar liknas med ett paket innehållande data. Respektive 

paket innehåller både den grafiska utformningen och objektets egenskaper så som bredd, 

längd, höjd, vikt, kvalitet, U-värden, brandklass etcetera. Paketen kan även behandla 

information om relationer till andra objekt. Syftet med objekten är att göra 

datorhanteringen enklare genom att lagra all information som beskriver en 

byggkomponent på ett ställe (Edgar, 2002).  

Objekt sorteras efter olika objektsklasser. Exempel på objektsklasser kan vara fönster, tak, 

trappor, rörmokarartiklar, profiler etcetera. I objektsklasserna programmeras olika 

egenskaper, beteende och intelligenser, så som att en dörr skär upp ett hål i väggen (Edgar, 

2013). Objektet som ritas i modellen är en kopia av tillhörande objektsklass, och ärver då 

de egenskaper som programmerats i objektklassen. Ändras egenskaperna i objektklassen, 

ändras då även de utritade objekten i modellen (Edgar, 2002).    

Det finns olika typer av objekt: funktionella-, fysiska-, logiska- och abstrakta objekt. 

Funktionella objekt: Beskriver komponenten ur den funktionella aspekten, 

exempelvis vägg, dörr, fönster, pelare etcetera. De funktionella objekten är 

synliga i modellen, men med en förenklad geometrisk utformning, se figur 

2 nedan. Arkitekter använder sig vanligtvis av funktionella objekt vid 

uppbyggnad av modeller vars främsta syfte är visualisering. Några exakta 

mängder kan inte räknas fram utifrån funktionella objekt, utan endast 

schablonmässiga (Edgar, 2002).   
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Figur 2: Funktionella objekt (Edgar, 2002).  

 

Fysiska objekt: Beskriver fysiska komponenter, det vill säga verkliga 

byggnadselement. Träregel 145x45, stålbalk HEA 300, gipsskiva 

12,5x900x2500 är exempel på fysiska objekt. Egenskaper som lagras i 

fysiska objekt kan vara ytbehandling, materialkvalitet, godstjocklek och så 

vidare. Denna typ av modell skapas främst av konstruktörer vid 

framtagning av bygghandlingar och produktionsberedningar. Fysiska 

objekt kan även användas vid uppbyggnad av installationsmodeller. 

Utifrån modeller uppbyggda med preciserade byggkomponenter, se figur 

3, kan detaljerade materialmängder erhållas (Edgar, 2002).  

 

Figur 3: Fysiska objekt (Edgar, 2002) 
 
 

Logiska objekt: Beskriver relationen mellan olika byggkomponenter, det 

vill säga hur de hänger samman och påverkar varandra. Mellan två väggar 

som ansluter till varandra finns ett logiskt objekt. Annat exempel kan 

beröra ägandeskap, genom att en viss dörr tillhör en viss typ av vägg. 

Logiska objekt är inte synliga i modellen (Edgar, 2002).    
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Abstrakta objekt: Abstrakta objekten beskrivs inte med grafik och 

synliggörs därmed inte heller i modellen. Utrymmen, zoner, kostnader, 

energibehov är exempel på abstrakta objekt (Edgar, 2002; Edgar, 2013). 

Definition dimensioner 

BIM kan utryckas i flera olika dimensioner, i dag talar man om 3D, 4D och 5D.  

3D är en förutsättning för att skapa en modell innehållande objekt som informationen 

lagras i. Den fjärde dimensionen innebär att tidsrelaterad information läggs till modellen. 

Genom 4D kan hela eller delar av byggprojektets förlopp simuleras grafiskt och skapa 

olika former av tidsplaner. Funktionen bygger på att tända och släcka objekt beroende på 

när i tiden de är aktuella (Edgar, 2002). Både tidsrelaterad och ekonomisk data kopplad 

till modellen utgör den femte dimensionen (Jongeling, 2008). Till varje objekt i modellen 

kan kalkylposter skapas, vilket gör det möjligt att ta fram olika typer av kostnadskalkyler 

och prislistor för hela eller utvalda delar av byggprojektet (Edgar, 2002). 

3.2 Vad är produktionsprocessen? 

Övergripande beskrivning av byggprocessen 

Byggprocess är det förlopp då någon form av byggnad eller anläggning uppförs och 

förvaltas. Allt byggande syftar till att tillfredsställa en beställares behov. Vad för typ av 

byggnad eller anläggning beställaren önskar upprätta kan variera och kan således vara 

nybyggnation eller renovering av bostäder, kontor, skolor, vägar, broar etcetera (Hansson 

et al, 2015; Révai, 2012). Det är först när beslut tagits av beställaren att genomföra en 

renovering eller nybyggnation av byggnad/anläggning som ett byggprojekt startar 

(Nordstrand, 2008; Révai, 2012).  

Byggprocessen brukar delas in i tre olika huvudprocesser: projekterings-, produktions- 

och förvaltningsprocess. Projektering är en planeringsfas som innefattar allt arbete som 

krävs för att, utifrån en idé, ta fram färdiga bygghandlingar i form av ritningar och 

beskrivningar (Hansson et al, 2015; Nordstrand, 2008). Projektering är på många sätt en 

komplex process som fordrar samarbete mellan sakkunniga projektörer – arkitekt, 

konstruktörer, konsulter inom mark, VVS, el, brand med flera (Nordstrand, 2008; Révai, 

2012). Bygghandlingarna som upprättas under projekteringen ska sedan ligga till grund 

för det kommande produktionsarbetet, där byggnadsverket framställs. Den sista delen i 

byggprocessen, förvaltningen, startar när byggnaden/anläggningen färdigställts, 

besiktigats och överlämnats till ägaren. Förvaltningsprocessen innefattar planering och 

utförande av kontinuerligt drift och underhåll för att upprätthålla byggnaden 



 

 

19 

 

Under hela byggnadsverkets livslängd sker även olika typer av upphandlingar. Med detta 

menas köp av tjänster, arbeten, material, utrustning och så vidare. Upphandling görs både 

av beställaren och av inblandade entreprenörer. Vid upphandling lämnas anbud till 

kunden, vilket antingen accepteras eller nekas. Affären sluts genom ett avtal. (Nordstrand, 

2008).  

Figur 4 nedan visas en schematiskt förenklad bild över byggprocessen olika huvudskeden. 

Figuren visualiserar en fragmenterad byggprocess, med en tydlig avslutning av respektive 

delprocess innan nästa delprocess påbörjas. Värt att notera är att dock att det ofta saknas 

sådana tydliga övergångar, framförallt mellan projektering och produktion. 

Projekteringsprocessen fortlöper nämligen i många fall och pågår parallellt med 

produktionen (Jongeling, 2008). 

 

 

                                

Figur 4: Schematisk bild byggprocessen 

Produktionsprocess 

Produktion innebär arbetet som krävs för att framställa byggnaden eller anläggningen. 

Den upphandlade byggentreprenaden är den part som främst administrerar och genomför 

produktionsarbetet (Nordstrand, 2008). För att lyckas med att framställa ett byggobjekt 

som uppfyller beställarens krav krävs en väl genomförd produktionsplanering innan 

byggstart. Produktionstidplaner, inköps- och leveransplaner, produktionskalkyl, 

arbetsberedningar och APD-plan är exempel på några av de styrdokument som ska 

upprättas (Nordstrand, 2008; Hansson et al, 2015). 

Produktionstidplan, även kallat huvudtidplan, är en översiktlig tidplan över 

hela byggprojektets förlopp. Samtliga aktiviteter från byggstart till 

byggslut redovisas i mer eller mindre detaljerad form beroende på 

projektstorlek (Révai, 2012).   

Inköpsplanen är en sammanställning av samtliga inköp som sker under 

byggskedet och redogör för viktiga hålltider gällande 

förfrågningsunderlag, offerter och upphandling. I inköpsplanen återfinns 

även tidpunkter för planerad första leverans för de inköp som görs. 

Inköpsplanering kan göras för upphandling av material såväl som 

underentreprenörer (Révai, 2012).   

Projektering Produktion Förvaltning

Upphandling & Anbud 
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Leveransplanen tar sin utgångspunkt i den inköpsplan som tidigare 

upprättats, men är en mer ingående och mer detaljerad plan. För respektive 

material som köps in utformas en specifik leveransplan, vilket gör att 

leveransplanerna är många till antalet i varje byggprojekt. Leveransplanen 

innehåller information om varan så som namn/beteckning och antal, samt 

avropstid, leveranstid och eventuella leveransvillkor. Exempel på 

leveransvillkor kan vara vilken leveransklausul som ska tillämpas, dvs. 

leveranssätt samt hur lossning, intransport etcetera ska ske (Révai, 2012).  

Produktionskalkyl är en budget som redovisar tillverkningskostnaden för 

byggnadsverket som ska upprättas. Kostnader för material, 

underentreprenörer, maskiner, personal, arbetsplatsomkostnader med mera 

är strukturerat redovisat under olika kostnadsposter, även kallat konton. 

Avstämning av produktionskalkylen görs kontinuerligt under tiden som 

produktionsarbetet pågår för att upptäcka och följa upp eventuella 

avvikelser (Révai, 2012).    

Arbetsberedning är en arbetsinstruktion, det vill säga en detaljerad 

planering av utförandet för ett visst arbetsmoment (Hansson et al, 2015; 

Révai, 2012). Lämplig arbetsmetodik såväl som material, hjälpmedel och 

utrustning utvärderas och dokumenteras (Révai, 2012). I arbetsberedning 

ingår även riskanalys. 

APD-plan (arbetsplatsdispositionsplan) är en ritning som visar 

arbetsplatsens utformning och redogör för hur den ska brukas under 

produktionsskedet. I planen redovisas placering av kran, bodar, ledningar, 

transportvägar, källsortering, första hjälpen med mera. APD-planen är ett 

medel som syftar till att ge en god överblick över arbetsplatsen samt bidra 

till ett säkrare område att vistas på (Hansson et al, 2015; Révai, 2012). 

Under byggdriften är den tidigare genomförda produktionsplanen av stor betydelse och 

lägger grunden för det fortsatta planeringsarbetet. Planerna används bland annat vid 

anskaffning av personal, utrustning, material och övriga hjälpmedel. På byggarbetsplatsen 

finns en produktionsledning som ansvarar för att styra arbetet så planerna följs. För att 

möjliggöra produktionsledningens arbete krävs en mer detaljerad planering, som 

beskriver vad som ska hända i projektet under den närmaste tiden. Ofta används 

veckoplanering som beskriver projektet två till fyra veckor framöver. För att veta hur 

projektet förhåller sig i tid och ekonomi och därmed ha möjlighet att upptäcka eventuella 

avvikelser, hålls olika typer av möten och avstämningar där det planerade förloppen 

jämförs med det verkliga (Nordstrand, 2008).  

Veckoplanering tillämpas ofta när produktionsarbetet påbörjats, och 

innebär en mer detaljerad planering över den närmsta tidsperioden. Ofta 

görs en tidplan med en löptid på två veckor, varefter en ny tidplan för de 

närmsta två veckorna upprättas. I vissa större projekt kan det vara lämpligt 

att utforma tidplaner med tre till fyra veckors intervall (Révai, 2012).  
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Samordningsmöten är riktade mot projektets upphandlade aktörer och har 

som syfte att främja ett gott samarbete dem emellan. Platschef, 

arbetsledare, planerare samt förtroendevald hos respektive 

underentreprenör medverkar med fördel vid samordningsmötena. Under 

mötet ligger mycket fokus på att förebygga och lösa samordningstvister 

som uppstått eller förväntas uppstå i projektet (Révai, 2012).   

Byggmöten är sammanträden där beställare och entreprenör möts för att 

diskutera frågor som exempelvis rör entreprenadavtal, tidplan, 

myndighetskrav etcetera (Révai, 2012).   

Planeringsmöten utreder och följer upp hur projektet förhåller sig i 

jämförelse med det som planerats gällande tid, ekonomi, inköp, leveranser 

etcetera. Arbetsmiljö, säkerhet, kvalitet och genomförandefrågor 

diskuteras även under planeringsmötet. Deltagande aktörer är 

arbetsledning, lagbas, skyddsombud, planerare samt eventuella 

representanter från upphandlade underentreprenörer (Révai, 2012).   

När produktionen är färdig, måste besiktning ske innan överlämning till beställaren. Vid 

överlåtelsen av byggnationen ska även drift- och underhållsinstruktioner lämnas (Hansson 

et al, 2015). Trots att byggobjektet nu lämnats över till brukarna, upphör inte 

entreprenörens ansvar. Efter besiktning och överlämnande råder en garantitid, vilket 

innebär att byggentreprenören ansvarar för att åtgärda fel och brister i byggobjektets 

utförande och funktion (Hansson et al, 2015; Révai, 2012). Först när garantitiden utgått 

kan byggprojektet ses som avslutat (Révai, 2012).   

3.3 Värdet av BIM i produktionsprocessen 

Under de senaste åren har fler och fler studier genomförts med syfte att visar på de vinster 

som arbetssättet med BIM medför. Det råder ingen tvekan om att användningen av BIM 

gynnar byggprocessen (Jongeling, 2008; Modig, 2014; Granroth, 2011). Dock medför 

BIM inte ett strukturerat och problemfritt byggande per automatik. Arbetet måste ske 

under strukturerade former och BIM kräver i sig ordning och reda i hantering och 

modellering. Arbetet med BIM kräver även att rätt typ av resurser finns tillgängliga 

(Lindström, Jongeling & Nilsson, 2012).  

BIM för ökad effektivitet 

Byggindustrin anklagas ofta för dess ineffektiva processer och bristande hantering av 

resurser. Många aktiviteter i projektering- och produktionsskedet sker mer eller mindre 

manuellt, vilket kräver tid och kan anses vara en ineffektiv arbetsprocess. Vidare anses en 

allt för liten del utav den investerade tiden gå åt till det direkt värdeskapande arbetet, bland 

annat på grund av störningar i produktionsarbetet. Det kan i grunden handla om bristande 



 

 

22 

 

underlag, planering, koordinering, kommunikation eller förståelse, vilket ofta leder till att 

arbetslaget ställs inför problem som måste lösas under produktion. Detta stör således 

produktionsarbetet och leder till en ineffektiv arbetsprocess. Tidsspill sker, merkostnader 

uppkommer och kompromisser vad gäller kvalitet är inte helt ovanligt. Om BIM används 

under rätt förutsättningar under produktionsprocessen finns goda chanser att de negativa 

effekterna avseende tid, ekonomi, kvalitet som uppkommer under de ovan beskrivna 

förhållanden reduceras (Jongeling, 2008; Josephson & Saukkoriipi, 2005).  

Ett urval av nyttoeffekter som BIM kan medföra, både i produktion och projektering, 

redovisas mer i detalj nedan. Examensarbetets huvudfokus ligger på 

produktionsprocessen, men då ett väl genomarbetat och kvalitetssäkrat 

projekteringsunderlag har en stark positiv påverkan på produktionen kommer även 

effekter i projektering beröras. För att konkretisera nyttorna görs en jämförsels mellan 

BIM och det mer traditionsenliga arbetssättet med 2D.   

Revideringar 

Olika typer av ändringar sker ständigt i den skapande byggprocessen, det vill säga både 

under projektering och produktion. Revideringsarbete är vid användandet av 2D-CAD 

ofta en tidsödande process. Så fort något ändras i projektets underlag, exempelvis när ett 

fönster byts ut eller tas bort, måste detta korrigeras i alla handlingar som påverkas utav 

ändringen. För exemplet innebär detta att samtliga beskrivningar, mängdförteckningar, 

listor och ritningar där fönstret finns med måste korrigeras. Informationen är ofta spriden 

över flertalet ritningar, beskrivningar och förteckningar, som dessutom olika 

projekterande aktörer ansvarar för. Informationen återfinns således ofta i både skilda 

former och på skilda ställen. På grund av omständigheterna beskrivna ovan är risken stor 

att fel uppkommer vid revidering. Att säkerställa att allt underlag stämmer överens och 

dessutom beskriver det verkliga utfallet är alltså både svårt och tidskrävande. I BIM 

används en enda modell där all information lagras och hämtas. Med andra ord innebär 

detta att all information hämtas från ett och samma ställe. Det resulterar i sin tur i att 

genomförs en ändring i en vy slår ändringen igenom i hela modellen och därmed i allt 

underlag, vilket förenklar revideringsarbetet avsevärt. Kvaliteten i handlingarna 

säkerställs på detta sätt och risken för fel och motstridigheter minimeras. Arbetssättet har 

även positiva effekter utifrån en tidsaspekt (Jongeling, 2008).   

Mängdavtagning 

Utifrån framprojekterat underlag genomför ansvarig från respektive yrkesroller 

bedömningar och beräkningar av mängden material som behövs i projektet. Detta är en 

kontinuerlig process och sker både innan och under produktion. Volymer, areor, längder 

och antal sakvaror så som dörrar, fönster, vitvaror med mera, kan beräknas förhand utifrån 

pappersritningar. När mängdning sker enligt denna metod är risken stor att 

mängdavtagningen blir inkorrekt, då information räknas fel, räknas dubbelt eller missas 

helt. Att genomföra beräkningar med denna metod tar dessutom förhållandevis lång tid 

(Jongeling, 2008). 

En förutsättning för att rätt mängder material och resurser beräknas till projektet är att 

handlingarna är korrekta. Som tidigare nämnt är risken stor att handlingarna innehåller 
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felaktigheter och motstridigheter vid revidering av 2D-handlingar som saknar koppling 

till varandra. Felaktiga handlingar resulterar i inkorrekta mängdtagning (Jongeling, 2008).  

Ur en objektsbaserad 3D-modell kan mängderna tas direkt ur modellen. De risker som 

finns vid mängdavtagning rörande den mänskliga faktorn så som felberäkningar, 

minimeras då de digitala verktygen i modellen sköter beräkningsgången. Underlaget som 

mängtagningen baseras på hålls även alltid uppdaterad. Raderas en dörr eller en yta ändras 

i modellen, redigeras även detta i mängdberäkningen och materiallistorna. Mängdtagning 

sker med hög noggrannhet vilket ger exaktare mängder. Förloppet sker även mer 

tidseffektivt, och den investerade tiden för mängavtagningsprocessen reduceras. En annan 

fördel är att de erhållna mängderna kan användas till mer än bara materialbeställning, då 

de kan appliceras vidare i kalkyler och övriga analyser (Jongeling, 2008). 

Visualisering 

Den 3D-visualiseringen som BIM medför har många fördelar. En stor styrka med 3D-

modell är att det lättare går att förmedla en gemensam bild av projektet till samtliga 

inblandade aktörer. Det är inte ovanligt att man som aktör tvingas granska flertalet 2D-

ritningar inklusive tillhörande beskrivningar för att sätta sig in i och få förståelse för 

projektet. Det är alltså både tidskrävande och ger större utrymme för feltolkningar att 

jobba med 2D. Samsyn är otroligt viktigt och påverkar projektet i alla led. Visualisering 

har visat sig var till stor nytta i beslutsprocesser, då kommunikationen förbättras samt att 

antalet feltolkningar och missförstånd minskar. Detta bidrar även till att bättre 

diskussioner förs samt att färre konflikter och frågor uppkommer under hela projektets 

gång, det vill säga både under projektering och produktion (Jongeling, 2008; Modig, 

2014).  

Vanliga användningsområden för visualisering är vid olika möten då många viktig beslut 

tas så som samordningsmöten, planeringsmöten och kundmöten. Visualiseringen gynnar 

ofta en beslutsprocess, då följdeffekten av beslutet lättare kan ses i jämförelse med då en 

ritning utgör beslutsunderlag (Jongeling, 2008; Thorell, 2010). Visualisering gör det även 

lättare att presentera den tänkta lösningen till beställaren, vilket medför att bekräftelse kan 

erhållas i ett tidigt skede huruvida beställarens krav och förväntningar uppfyllts eller inte 

(Jongeling, 2008; Modig, 2014). Vanligtvis används stillbilder eller animeringar vid 

visualisering (Thorell, 2010). Ett annat alternativ är att tillämpa verktyg för Virtual 

Reality, vilket innebär modellen renderas och användarna kan själva röra sig i modellen 

(BIM Alliance, 2014).   

Informationsöverföring 

Byggprocessen är ett informationstätt förlopp, där det är viktigt att information lagras, 

delges och används på ett väl lämpat sätt. Byggprocessen gynnas alltså av smart 

informationshantering, vilket är huvudsyftet med BIM. BIM bidrar till transparens av 

information, då alla inblandade har tillträde till den information som finns lagrad i 

modellen (Dehlin & Linderoth, 2013). Således är det enklare som aktör att både ta till sig 

och dela med sig av projektinformation (Autodesk, 2013). Vidare behövs inte tillägg eller 

ändringar i informationsinnehåll skickas mellan parter, utan allt återfinns på en samlad 

plats som alla inblandade har förfogande över (Lindström et al, 2012). Detta minskar risk 
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för fel och upprepningar i informationsskapandet. Även samordningen förbättras, vilket 

tillsammans med den effektivare informationshanteringen resulterar i ett mer välplanerat 

och effektivare byggande. Detta leder i sin tur till både tidsmässiga och ekonomiska 

besparingar (Dehlin & Linderoth, 2013).    

Samgranskning  

En byggnad är på många sätt komplex och innehåller en rad tekniska utformningar som 

alla måste fungera ihop för att byggnaden ska uppfylla sitt tänkta syfte. Exempelvis måste 

huset ha väl fungerande ventilation-, vs-, el och sprinklersystem. Alla byggnadens system 

måste utformas som en integrerad lösning, utan att kollidera med varandra. Detta ställer 

otroligt höga krav på samordningen vid systemutformningen redan i projekteringsskedet. 

Som tidigare nämnt så är det både tidskrävande och svårt att få en korrekt bild av projektet 

genom att granska 2D-handlingar. Vid utformning av system måste projekterande aktörer 

förstå hur systemen kommer fungera ihop. Detsamma gäller berörda konstruktörer, 

designers, arkitekter och konsulter. Under projektering modifieras utformningen 

kontinuerligt för att få systemen att fungera tillsammans. Arbetsprocessen som tar hänsyn 

till samtliga aspekter är komplex (Jongeling, 2008).  

 

Med hjälp av BIM-verktyg kan detta arbetet underlättas avsevärt, genom att granska så 

kallade sammanställda 3D-samgranskningsmodeller. Den vanligaste typen av 

samgranskningsmodell är automatiserade kollisionskontroll, där systemens utformning 

undersöks. Vid konflikt varnar modellen och problemen uppdagas således i ett tidigt skede 

innan produktionen påbörjats (Jongeling, 2008). En automatisk kollisionskontroll i 

mjukvaran Naviswork visas i figur 5 nedan. Genom att använda funktionen ”Clash 

Detection” undersöks hela modellen och identifierade kollisionerna sammanställs i en 

lista, se till vänster i figur 5.   

 

 
Figur 5: Kollisionskontroll i Naviswork 
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Ett annat sätt att samgranska är att navigera sig runt i modellen och således själv 

identifiera vilka systemkrockar som finns och planera in åtgärder för krockarna (Thorell, 

2010). Ju färre krockar som upptäcks i produktion, desto bättre. De problem som 

uppkommer måste lösas på plats, vilket stjäl tid och därmed ekonomi från projektet. Ofta 

är tiden pressad vilket leder till att annat än att den bästa lösningen tas fram. Om istället 

systemkrockarna upptäcks och åtgärdas under projektering, minskar antalet störningar 

och onödiga avbrott i det producerande arbetet och produktionen flyter därmed bättre 

(Jongeling, 2008). 

 

Tidsplanering  

Genom att lägga till tidsrelaterad information till modellen, även kallat 4D, kan hela eller 

delar av byggprojektets förlopp simuleras grafiskt. Den grafiska simuleringen som visar 

hur byggnaden och arbetsplatsen kommer att utvecklas med tiden ger användarna en ökad 

förståelse för vad som planeras i projektet samt i vilken ordning de olika momenten 

uppkommer. Då många berörda parter i ett byggprojekt ska erhålla samma information är 

en god förståelse av stor betydelse (Edgar, 2002; Eastman et al., 2011). Vidare bidrar 

simuleringen till att potentiella problem och förbättringar rörande bemanningen, 

utrustning, säkerhetsproblem, konfliktpunkter etcetera synliggörs (Eastman et al., 2011). 

Ett vanligt förekommande exempel är möjligheten att upptäcka och belysa 

planeringskollisioner mellan olika aktiviteter i ett tidigt skede. Detta innebär att en åtgärd 

kan sättas in redan i planeringsstadiet, vilket gynnar produktionen enligt samma 

resonemang som tidigare förts. Med 4D kan även olika scenarier byggas upp för att sedan 

testas genom simuleringar. På detta sätt kan följderna utav olika beslut och tänkta utfall 

utvärderas och jämföras med varandra. Dessa kan sedan korrigeras för att nå det mest 

gynnsamma resultatet (Edgar, 2002). Lindström och Jongeling hänvisar i sin artikel till 

en amerikansk studie, som visar att det i genomsnitt endast jämförs 2,8 lösningsförslag i 

byggprocessen innan den slutliga lösningen väljs. Detta anses vara en allt för låg siffra för 

att ta fram den mest lämpade lösningen. Ett BIM som möjliggör fler utvärderingar och 

analyser, som inte kräver stora resursinsatser, är således av stor vikt för optimering av 

byggprocessen (Lindström et al, 2012).  

En framtidsvision med den fjärde dimensionen är att styra hela logistikkedjan i ett 

byggprojekt. Utvecklingen ligger i att skapa modeller som kan beställa exakta 

materialmängder så att leverans sker när produkten behövs i produktionen, även en så 

kallade ”Just-In-Time” leverans (Edgar, 2002).  

Kostnadskalkylering  

Tidsrelaterad och ekonomisk data kopplad till modellen utgör den femte dimensionen 

(Jongeling, 2008). Till varje objekt i modellen kan kalkylposter skapas, vilket gör det 

möjligt att ta fram olika typer av kostnadskalkyler och prislistor för hela eller utvalda delar 

av byggprojektet (Edgar, 2002). Även om 5D är mer ovanligt än vanligt i dagens 

användande av BIM, så har även denna dimension flera fördelar (Jongeling, 2008). Inte 
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minst i projektets tidiga skede då olika alternativ vad gäller konstruktionslösning eller 

materialval kan jämföras ur en ekonomisk synvinkel (Edgar, 2002). 

BIM för förbättrad säkerhet och arbetsmiljö  

Implementeringen av BIM i byggbranschen öppnar upp för nya möjligheter att agera mot 

de arbetsmiljörelaterade svagheter som finns på många av dagens byggprojekt. Många 

funktioner som skulle kunna gynna säkerhets- och arbetsmiljöarbetet finns tillgängliga 

redan i dag, men utbredningen är dessvärre relativt låg (Dehlin & Linderoth, 2013).  

Arbetsmiljöfrågan har under de senaste åren uppmärksammats allt mer, vilket också lett 

till att olycksfrekvensen över tid sjunkit stadig, se figur 6 nedan (Dehlin & Linderoth, 

2013; Sveriges Byggindustrier, 2015). 2009 är historiskt sett det år då antal olyckor var 

som lägst med 10,2 olyckor per 1000 sysselsatta, vilket motsvarar 1509 olyckor varav åtta 

av dessa lett till dödsfall (Byggindustrins Centrala Arbetsmiljöråd, 2016). Sedan 2009 har 

antalet olyckor ökat något, men legat runt 11 olyckor per 1000 sysselsatta. Flest skador 

orsakas av verktyg/redskap, följt av fysisk överbelastning och fall från höjd (Sveriges 

Byggindustrier, 2015). Olyckor på arbetsplatserna medför inte bara mänsklig skada, utan 

ger även utslag på företagets ekonomi form av direkta och indirekta kostnaders. Begås ett 

arbetsmiljöbrott kommer även rättsliga frågor föras fram med efterföljande konsekvens 

(Chantawit et al., 2005).  

Trots en ökad medvetenhet om arbetsmiljö både på företagsnivå och individnivå, krävs 

ytterligare handlingskraft för att få ner antalet arbetsplatsolyckor och uppnå en säkrare 

och tryggare miljö ute i produktionsverksamheten (Dehlin & Linderoth, 2013). Nedan 

följer en beskrivning av vad informationsmodeller och BIM kan bidra med för att uppnå 

en säkrare och bättre arbetsmiljö.  

 

Figur 6: Arbetsplatsolyckor per 1000 sysselsatta (Sveriges byggindustrier, 2015) 
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Visuell planering 

En grundläggande aspekt gällande arbetsmiljöarbetet är att skapa en systematik så att 

tänkbara risker på byggarbetsplatsen och dess ingående aktiviteter kan identifieras och 

följaktligen hanteras. Optimalt är om riskerna helt kan elimineras, men detta är inte alltid 

praktiskt möjligt och fokus bör då ligga på att reducera riskerna. (Dehlin & Linderoth, 

2013). Planering är här av stor vikt och för att erhålla bästa möjliga utfall bör resurser för 

riskidentifiering och efterföljande hantering sättas in i ett tidigt skede, redan i 

projekteringsprocessen (Dehlin & Linderoth, 2013; Chantawit et al., 2005).  För att kunna 

hitta farliga miljöer, förlopp eller moment i ett så pass tidigt skede måste 

produktionsprocessen förutspås. Detta resulterar i att projektörer behöver stöttning både 

från produktionspersonal och sakkunniga inom arbetsmiljö (Dehlin & Linderoth, 2013).  

Att inkludera arbetsmiljörelaterade aspekter till det traditionella projekteringsunderlaget 

underlättas avsevärt då BIM tillämpas. Framförallt är den visuella 3D-modellen till stor 

hjälp vid riskidentifiering, eftersom eventuellt framtida risker lättare kan urskiljas då 

projektet avbildas i en datorbaserad 3D-modell som kan ses okulärt av användaren. 

(Dehlin & Linderoth, 2013). I det mer traditionella projekteringssättet med 2D-handlingar 

måste projektörerna själva försöka föreställa sig hur projektet kommer att se ut och sedan 

associera till den tänkta avbilden vid riskidentifiering. Det är således lätt att missa risker 

då endast 2D-handlingar granskas (Chantawit et al., 2005). Enligt samma resonemang kan 

modellering av konstruktions- och designlösningar underlätta utvärderingen av 

utformningens följdeffekter, så som tunga lyft eller riskbenägna ställningsarbeten. Att 

arbeta med riskidentifiering och konsekvensutvärdering är således betydligt svårare i 2D 

jämfört med 3D (Dehlin & Linderoth, 2013).  

4D-modellering  

BIM kan på flera sätt förbättra arbetsmiljöarbetet, men för att få ett än större genomslag i 

säkerhetsarbetet bör den fjärde dimensionen tillämpas, det vill säga att tidplan kopplas till 

modellen (Kiviniemi & Sulankivi, 2011). Den fjärde dimensionen resulterar i en mer 

verklighetsbaserad planering då olika säkerhetsåtgärder kan planeras vid specifika 

tidpunkter. Arbetsledning kan alltså få en bättre förståelse för när i tiden olika risker är 

aktuella och således ingripa för att säkerställa en förbättrad arbetsmiljö (Ganah & John, 

2014; Kiviniemi & Sulankivi, 2011; Chantawit et al., 2005). 4D ger även möjlighet för 

simulering, vilket innebär att olika typer av konstruktionslösningar, arbetsmetoder eller 

andra typer av val och situationer kan testas och utvärderas innan de tillämpas i fullskala. 

Exempelvis kan ett riskbenäget moment innehållande ställningsarbete modelleras och 

simuleras för att se hur arbetet ska genomföras. Om en tänkt lösning visar sig vara dåligt 

lämpad kan denna omarbetas eller ersättas av en annan säkrare lösning. Flera olika 

alternativlösningar kan även jämföras och den bäst lämpade används sedan i produktion 

(Dehlin & Linderoth, 2013).  

God erfarenhet och tillräckligt utvecklade programverktyg är en förutsättning för att 

erhålla de potentiella vinsterna som en upprättad 4D-modell förväntas ha på säkerheten. 

För att simuleringen ska kunna beskriva verkligheten krävs exempelvis att 

komponentbiblioteken är välutvecklat så att ett verkligt utspelat scenarier kan visualiseras 
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baserad både på den aktivitet som ska utföras och den utrustning som finns på platsen 

(Kiviniemi & Sulankivi, 2011, Eastman et al., 2011).  

 

Kommunikation och samordning  

 För att uppnå en fungerande och säker arbetsplats krävs att alla inblandade aktörer på 

arbetsplatsen är införstådda i vikten av en säker miljö och tillsammans jobbar aktivt för 

att minimera risken för uppkomsten av olyckor. För att det ska finnas möjlighet att 

uppfylla detta är både god kommunikation och samordning av stor vikt i hela 

byggprocessen. Här spelar flera aspekter in, däribland den visuella modellen som 

förmedlar en mer illustrativ bild av arbetsplatsen, projektet och ingående komponenter. 

Detta kan i sin tur bidra till färre missförstånd, bättre förståelse och förbättrad 

kommunikation. Exempelvis kan tänkta säkerhetsanordningar som illustreras grafiskt 

medföra att arbetsledning bättre kommunicerar kring risker. Vad gäller samordningen på 

arbetsplatsen är den beroende av systematiken, som tidigare omtalats var en viktig aspekt 

för att kunna identifiera risker (Dehlin & Linderoth, 2013).   

3.4 BIM kräver förändring 

De positiva effekterna i användandet av BIM kan endast erhållas om rätt förutsättningar 

ges. Att jobba med BIM är ett helt nytt arbetssätt som medför många förändringar, både i 

organisationen och hos individen. Det kan bland annat handla om nya arbetssätt, 

förändrade processer, nya programvaror och hjälpmedel, utbildning av personal etcetera.  

BIM anses fortfarande vara i implementeringsfasen vilket gör att en satsning i arbetssättet 

ofta är resurskrävande och kostsamt för många företag. De stora förändringarna och den 

krävande satsningen kan ofta ses som ett hinder som bromsar upp användningen av BIM 

i branschen. För att lyckas med implementeringen av BIM måste förändringarna aktivt 

bearbetas och barriärerna övervinnas (Granroth, 2011, Khosrowshahi, 2012).  

BIM kräver förändrad organisation 

De potentiella fördelarna med BIM är beroende av en korrekt tillämpning på 

organisationsnivå och även dess integration på branschnivå. Forskare inom ämnet har 

dragit slutsatsen att nuvarande affärsprocess behöver ändras för att erhålla fördelar med 

BIM. Att uppnå förändring i den organisatoriska beredskapen anses vara det största 

hindret som måste övervinnas för att lyckas med implementeringen av BIM (Alshawi et 

al., 2008; Khosrowshahi & Arayici, 2012).  

Finland är ett utav världens ledande länder i implementeringen av BIM och därav finns 

mycket att lära. I den akademiska artikeln ”Roadmap for implementation of BIM in the 

UK construction industry”, skriven av Khosrowshahi och Arayici under 2012, 
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genomfördes en intervjustudie med personal i ledande institutioner och företag i Finland. 

Respondenterna anses vara högst relevanta för studien då de antingen deltagit i forskning 

i BIM och dess implementering eller arbetat praktiskt med implementeringsfrågan. Syfte 

med intervjustudien var att nyttja befintlig kunskap för att erhålla rekommendationer för 

en framgångsrik implementering av BIM. I studien är det tydligt att nuvarande 

arbetsprocesser måste ändras för att gå från en grundläggande nivå i arbetet med BIM till 

en mer avancerad.  

Vad som definieras som en grundläggande eller avancerad användning av BIM definieras 

i tre olika nivåer. Den första nivån kräver endast objektsbaserad modellering. Nivå två 

handlar till stor del om samarbete och samverkan. I detta steg nyttjas en gemensam strategi 

som kräver integrerad datakommunikation och datadelning mellan berörda aktörer. Det 

tredje, sista och mest krävande nivån speglar övergången från samarbete till integration. I 

detta steg nyttjas dimensionen n:D, det vill säga 3D, 4D och 5D. Projektets livscykelfaser 

fragmenteras, med syfte att spegla realtid. Komplexa analyser kan genomföras i ett tidigt 

skede och kostnadskalkyler skapas för hela projektets livscykel (Khosrowshahi & Arayici, 

2012).  

Intervjustudien resultat kan sammanfattas i tre föreslagna teman för att på ett systematiskt 

sätt kunna angripa teknik-, process och personalfrågor vid implementeringen av BIM. De 

tre teman utgörs av: 

 Organisationskultur 

 Utbildning  

 Informationshantering 

Organisationskultur 

Organisationskultur skapas och praktiseras i huvudsak av alla involverade i 

organisationen, vars effekt kan urskiljas inom affärsprocessen, teknologin eller 

människornas arbetsmetodik. Karaktären i affärskulturen är avgörande för 

organisationens beredskap att kunna anta BIM med framgång. Det är också väsentligt att 

den nya affärs- och administrativa processen är förstådd och accepterad av personalen. 

Respondenterna uppgav att erhållna fördelar med användandet av BIM kräver en 

förändring i teknik- och affärsprocesser, som sedan möjliggöra förbättrad kapacitet och 

service. Förändring i teknologin inkluderas i de flesta fall antingen i införlivandet av ny 

hård- eller mjukvarusystem. Respondenterna uttrycker att nya system också skapar 

utmaningar i datahantering, vilket i sin tur bidrar till att utbildning inom hela 

organisationen behövs (Khosrowshahi & Arayici, 2012). 

Utbildning 

Utbildning blir en viktig del av implementeringen av BIM på grund av de inom 

organisationen process- och teknologiförändringar som sker. Samtliga berörda aktörer 

som förväntas arbeta med BIM behöver höja sin kompetens inom ämnet för att 

implementeringen ska lyckas. Till exempel kan vissa positioner kräva att en 

befattningsinnehavare förvärvar certifierande normer/standarder av utbildning och 

praktisk tillämpning. Önskvärt är att aktörer som deltar och slutför en sådan typ av 
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utbildning genom sin behörighet kan leda organisatoriska processer och tekniska 

förändring som implementeringen av BIM bidrar till (Khosrowshahi & Arayici, 2012). 

Informationshantering 

BIM utgör en effektiv informationshanteringsmetodik, som på olika sätt involverar 

människans perspektiv. Dels som skapare och samlare av data från olika typer av källor 

men också som användare av bearbetad data i form av information från modellen. 

Eftersom det finns flertalet olika tekniker, mjukvaror och verktyg på marknaden och dessa 

ger olika typer av resultat, är det viktigt att alternativen bedöms och utvärderas så att val 

av teknik och medel passar organisationens framtida strategi. Detta kan i sin tur bidra till 

att organisationen utvecklar sitt serviceutbud och ytterligare tjänster som organisationen 

är villig att erbjuda i framtiden. Under förutsättningen att olika mjukvaror och verktyg 

tillhandahåller olika funktioner med varierande komplexitet, bör intressenter säkerställa 

kompatibilitet mellan dessa funktioner och sina visioner. Funktioner som styr kvantitet 

och kvalitet har blivit allt viktigare. Exempelvis mängdavtagning som bland annat 

påverkar säkerheten på arbetsplatsen och kan bidra till minimal varu- och materiallagring 

på plats. Kostnadsberäkning och schemaläggning är ytterligare exempel på lämpliga 

hanteringsfunktioner, som ger förutsättningar för att avsluta projekt med maximal vinst 

(Khosrowshahi & Arayici, 2012) 

Huruvida respektive företag arbetar mer specifikt med dessa tre teman framkommer inte 

i artikeln, utan kan anses vara individuellt för respektive företag. Men respondenterna i 

intervjustudien anser att dessa tre teman är nyckelfaktorer som bör behandlas för att lyckas 

med implementeringen av BIM (Khosrowshahi & Arayici, 2012). 

BIM kräver mer resurser i projektering   

En förutsättning för att informationsmodellen ska vara till nytta för byggandets olika 

skeden, är att modellen upprättas med rätt data-/informationsinnehåll och med en 

tillräcklig detaljeringsgrad. För att kunna uppfylla detta måste det i ett tidigt skede 

tydliggöras vad modellen är tänkt att användas till, det vill säga olika typer av systemval 

måste göras (BIM Alliance, 2014). Utan krav på modellens innehåll är risken stor att 

modellen utformas fel eller överarbetas. Lämpligt är att involvera produktionspersonal 

vid kravformning, då det är produktionspersonalen som har kännedom om vad som 

efterfrågas av modellen i produktion. Till skillnad från traditionell 2D-projektering 

involveras fler parter vid en BIM-baserad projektering (Thorell, 2010). 

Att upprätta den projektspecifika informationsmodellen är en krävande process, som 

framförallt påverkar arbetsinsatsen under projekteringens tidiga skede. Upprättandet av 

modellen resulterar momentant i en ökad arbetsinsats och höjd projekteringskostnad i 

jämförelse med traditionell 2D-projektering, vilket är något många ser som en nackdel 

och en risk med BIM (Jongeling, 2008; Thorell, 2010). Dock återbetalar sig de extrainsatta 

resurserna under tiden som projekteringsförloppet fortlöper, då mödan som lagts ner i 

projekteringens tidiga skede gynnar projekteringen i det senare skedet. När väl modellen 

med dess innehåll upprättats kan exempelvis olika typer av handlingar, rapporter med 
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mera smidigt tas direkt ur modellen, vilket besparar projekteringen både tid och pengar. 

Figuren 7 nedan visar arbetsinsatsen under projekteringens olika skeden, när BIM-baserad 

projektering tillämpas i jämförelse med då projektering baseras på 2D-CAD. Totalt sett 

är arbetsbelastningen mindre i fallet då BIM-baserad projektering tillämpas än för fallet 

med 2D-CAD-projektering (Jongeling, 2008). En väl framprojekterad modell med ett 

innehåll som anpassats efter vad modellen ska användas till i produktionen ger även 

mervärde i detta skede av byggprocessen, vilket bidrar till besparing i form av tid och 

pengar även i produktionen (Granroth, 2011).  

 

Figur 7: Skillnad i arbetsinsats för BIM-baserad projektering och traditionell 1D-CAD-projektering (Jongleing, 2008).  

BIM kräver investering i medel och nya roller 

Det nya arbetssättet med BIM innebär investering i medel som mjukvara, hårdvara och 

utbildning. Även den praktiska tillämpningen för att skaffa erfarenhet kan ses som en 

investering som kräver medel. Eftersom BIM är relativt nytt inom branschen är 

erfarenheten hos de flesta företag bristande (Granroth, 2011). Investeringskostnader för 

mjukvara, utbildning och införskaffande av erfarenhet finns redovisar i Granroths bok 

från 2011, där investeringskostnaden för större företag uppgår till 20 000 - 40 000 kr per 

person. I mindre företag ligger siffran än högre och uppgår till 100 000 kr per person. 

Anledningen till den stora skillnaden i kostnad mellan större och mindre företag beror på 

att vilken typ av licens som är aktuellt för respektive företag. Större företag använder ofta 

en nätverkslicens medans singellicens lämpar sig bättre för ett mindre företag (Granroth, 

2011).   

En ny yrkesroll som har tillkommit i samband med BIM är den så kallade BIM-

samordnaren eller BIM-manager. Syftet med BIM-samordnaren är bland annat att 

upprätta och uppdatera informationsmodellen samt agera som ett stöd i skedet mellan 
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projektering och produktion. I många fall kommer produktionspersonal direkt från ett 

projekt till ett annat och därmed inte haft möjlighet innan projektstart att sätta sin in i 

modellen som projekterats fram. Då krävs det att BIM-samordnaren inte bara har kunskap 

om informationsmodellen utan också besitter kännedom om projektet, så att denne kan 

utgöra det stöd som den förväntas vara till produktionspersonalen. BIM-samordnaren ska 

inte bara vara ett stöd i övergången från projektering till produktion, utan syftar till att 

hjälpa produktionspersonalen med den dagliga informationshanteringen i BIM under hela 

projektets gång (Thorell, 2010). BIM-samordnaren ansvarar även för att hjälpmedel, i 

form av en BIM-manual, finns tillgänglig i projektet (BIM Alliance, 2014). BIM-

samordnaren kan alltså ses som en nödvändig investering för att kunna arbeta med BIM. 

3.5 Utmaningar som måste bearbetas och övervinnas 

Det finns många utmaningar och svårighet som måste lösas innan BIM kan användas både 

i större skala men också på en mer avancerad nivå. I artikeln ”Roadmap for 

implementation of BIM in the UK construction industry”, genomfördes även en studie i 

Storbritannien där ett antal hinder konkretiserades. De sju högst rankade redovisas nedan: 

 företag är inte tillräckligt bekant med BIM användning 

 ovilja att initiera nya arbetsflöden eller utbilda personal 

 förmåner med BIM uppväger inte kostnaderna för att implementera arbetssättet 

 förmåner är inte materiella nog för att motivera dess användning 

 BIM erbjuder inte tillräcklig ekonomisk vinst för att motivera dess användning 

 Det saknas kapital att investera i hårdvara och mjukvara 

 BIM är alltför riskabelt ur ansvarssynpunkt för att motivera dess användning 

                (Khosrowshahi & Arayici, 2012) 

Förändringar, utmaningar och nya tekniker möter av olika anledningar ofta motstånd, och 

så även vid implementeringen av BIM. Flera utav de hinder som framkommit i 

Khosrowshahi & Arayicis studie (2012) kan kopplas till bristande kunskap. Det verkar 

finnas ett stort behov av utbildning och stödtjänster i de företag och organisationer som 

implementerar BIM i sina processer. För att arbeta på en mer avancerad nivå med BIM 

krävs stora förändringar, och för att det ska finnas en vilja att investera och anta dessa 

förändringar måste potentialen och värdet av BIM i processen tydliggöras (Khosrowshahi 

& Arayici, 2012). Det är viktigt att involverade aktörer inte enbart ser kostnader i 

användningen av BIM, utan även vinster i form av kvalitet, tid, ekonomi, säkerhet med 

mera (Jongeling, 2008). Kännedom är en grundförutsättning för att kunna övervinna 

motstånd till förändring.  Enligt studien är det minst lika viktigt att öka medvetenheten 

både om BIM rent praktiskt, det vill säga verktyg och funktioner, men också om BIM i 

allmänhet. Studiens respondenter poängterar att det inte enbart handlar om att lära sig nya 

program och sättet att modellera, utan även nya arbetsflöden, ansvarsfördelning, 

samarbete mellan olika enheter etcetera (Khosrowshahi & Arayici, 2012). 
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Den ekonomiska aspekten återkommer flertalet gånger bland de definierade riskerna. 

Återigen handlar det om att väga kostnaderna mot nyttan och besparingarna som 

användandet av BIM kan ge. Införandet av ett nytt arbetssätt eller en ny teknik bidrar 

momentant till merkostnader, men är något som förväntas återbetalas under ett längre 

förlopp (Granroth, 2011; Jongeling, 2008; Khosrowshahi & Arayici, 2012).  

Ytterligare ett hinder som framkom i Khosrowshahi och Arayicis studie (2012) var att 

BIM ansågs vara riskabelt när det kommer till ansvarsfördelning. Ett konkret exempel i 

detta sammanhang är problematiken kring vem som ansvarar för att informationen i 

modellen är korrekt och att modellen hålls uppdaterad. Att säkerställa 

informationsmodellens riktighet och stå för eventuella felaktigheter innebär både ett stort 

ansvar och en stor risk. För att minska risk för fel och tvister bör frågan lösas innan 

användningen av BIM i respektive projekt påbörjas (Thompson och Miner, 2007). 

Användningen av BIM innebär även flera andra risker, som bör identifieras för respektive 

företag, organisation och projekt.  

I Khosrowshahi och Arayicis studie (2012) konstaterades att de flesta företag och 

organisationer möter samma typer av motstånd och arbetar med att lösa samma typer av 

frågor när det gäller förändring i byggindustrin. Eftersom problematiken ofta är 

densamma kan slutsatsen dras att samtliga intressenter skulle gynnas av ett antal tydligt 

formulerade riktlinjer som mynnar ut i en strategi för hur BIM på ett effektivt sätt kan 

implementeras i organisationer och företag. Implementeringen av BIM kommer inte 

omedelbart leda till fler affärer eller bättre byggande. Det krävs att rätt förutsättningar ges, 

varför det finns behov av professionell vägledning för dem som väljer att antar BIM 

(Khosrowshahi & Arayici, 2012). 

3.6 IT-verktyg och hjälpmedel  

Programvaror 

Som tidigare påpekats är BIM ingen teknologi i sig, utan ett arbetssätt som i sin tur är 

beroende av teknologi. (Autodesk, 2013). Nedan följer en kort beskrivning av de 

programvaror som tagits upp i den insamlade empirin.  

Apricon C3 är ett internetbaserat projektnätverk som syftar till att främja effektiv 

kommunikation och dokumentsdelning i byggprocessens olika skeden. Apricon är alltså i 

sig inte en programvara där informationsmodellen kan skapas eller korrigeras, utan en 

molnbaserad portal där olika typer av dokument och filer, däribland BIM-modeller och 

ritningar, kan lagras och hanteras (Apricon, 2015).  

Autodesk AutoCAD är en programvara där 2D-ritningar och 3D-modeller kan skapas, 

hanteras och lagras. Ritningarna kan antingen skapas från grunden eller genom att 

importera färdiga ritningar i PDF-format. Geometri och text från PDF-ritningarna 
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konverteras till CAD-objekt och kan därmed användas vidare i programmet. AutoCAD 

kan installeras och användas på stationära såväl som mobila enheter (Autodesk, 2017a).  

Autodesk Naviswork är en programvara innehållande stödjande processer och funktioner 

för att fullt ut kunna nyttja fördelarna med BIM och 3D digitala modeller (Autodesk, 

2007). Med Naviswork är det möjligt att genomföra simulering, visualisering, 

kollisionskontroll samt andra typer av kontroll- och samordningsinsatser. Även tidplan 

och kostnadskalkyl kan kopplas till modellen (Autodesk, 2007; Autodesk, 2017b). 

Programvaran stödjer även interoperabilitet, det vill säga att olika system fungerar 

tillsammans och kan kommunicera med varandra. Detta är en stor fördel då modeller och 

information från olika aktörer, så som konstruktör, arkitekter och konsulter, kan 

sammanfogas till en enda integrerad modell som tillämpas vidare i projektet (Autodesk, 

2007). Naviswork Freedom är en gratisverison där funktionerna är starkt begränsade. Det 

innebär att många av de funktioner som ovan nämnts inte kan genomföras, utan endast 

granskas (Autodesk, 2017f).   

Autodesk Revit är en programvara som riktar sig specifikt mot BIM. Revit har ett brett 

spann av funktioner vilket gör att programvaran ofta används av konstruktörer och 

arkitekter såväl som ventilation-, el-, vvs-projektörer för att projektera fram sina 

respektive delar. Det framprojekterade underlaget integreras sedan till en gemensam 

modell. Revit används inte bara för att planera, konstruera och designa byggnaden utan 

även för att bygga och förvalta den (Autodesk, 2017c; Autodesk, 2017d).   

Autodesk BIM 360 är en molnbaserad mjukvara med största fokus på att möjliggöra 

projektinformation i alla situationer, oavsett plats. De senaste dokumenten, ritningarna 

och modellen ska alltid vara tillgänglig för alla berörda aktörer, för att möjliggöra ett 

effektivt och kvalitetssäkrat arbete. BIM 360 syftar främst till att användas på mobila 

enheter. Det finns flera olika versioner av BIM 360 som är lämpade för olika skeden i 

byggprocessen (Autodesk, 2017e).  

Bluebeam Revu är ett dokumenthanteringsprogram, där PDF-filer kan skapas, korrigeras, 

markeras och kommenteras. Ytterligare funktioner är mätning av längder och ytor, 

sammanfogning av filer och dokumentsjämförelse då eventuella ändringar eller skillnader 

i underlaget upptäcks. I Bluebeam kan både 2D- och 3D-filer hanteras (Bluebeam, 2017).  

Pamir är en programvara för 3D-modellering som är specialiserad på modellering av tak- 

och stomkonstruktioner. I programupplägg är Pamir på många sätt lik andra CAD-

program. I gratisversionen Pamir Viewer sker inte modellering utan endast granskning 

och navigering av tak- och stomkonstruktionen (Pamir, 2017).  

PlanGrid är en nätbaserad applikation som utgör en sammarbetsplattform där 

projektinformation kan delas och kommuniceras till berörda aktörer i ett projekt. PlanGrid 

körs på mobila enheter, både med och utan tillgång till internet (PlanGrid, 2016).  

SketchUp är en programvara som har stort fokus på enkel och användarvänlig modellering 

i 3D. SketchUp är ett ritverktyg och hanterar således inte informationsmodellering 

(SketchUp, 2017).  
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Solibri är på många sätt likt Autodesks Naviswork, gällande funktioner så som 

visualisering, samgranskning, kollisionskontroll, kostnadshantering och planering av 

leveranser av modellen. Solibri lägger stort fokus på funktioner som kvalitetssäkrar 

informationsmodellen. Även förvaltningsskedet kan beaktas i Solibri, då förväntat 

underhåll kan planeras och utvärderas. Solibri riktar sig främst till arkitekter, 

byggentreprenadföretag samt fastighetsägare och förvaltare (Solibri, 2017).       

Tekla BIMsight är en programvara där informationsmodeller kan skapas eller infogas från 

andra programvaror. Modeller från olika discipliner kan precis som i Naviswork 

sammanställas till en enda modell. Ytterligare likheter med Naviswork är funktioner för 

visualisering, kollisionskontroll och samgranskning (Tekla BIMSight, 2016).  

BIM-manual 

En BIM-manual är ett processtöd med syfte att hjälpa användarna i arbetet med 

informationsmodellen. Manualen kan även ses som en handlingsplan som skänker 

struktur, genom att tydliggöra riktlinjer för hur BIM ska tillämpas i projektet (Graphisoft, 

2017). BIM-manualen upprättas specifikt för respektive projekt och kan därmed skilja i 

innehåll från projekt till projekt. I utgiven rapport ”Riktlinje BIM i projekt”, som BIM 

Alliance i samarbetet med bland annat Akademiska hus, Statens fastigheter och Sveriges 

riksdag tagit fram, återfinns rekommendationer för vad en BIM-manual bör innehålla. 

Nedan följer ett utdrag av listan som återfinns i rapporten (BIM Alliance, 2014). 

  

 Beskrivning av projektet 

 Organisation och roller 

 Teknikansvariga 

 Programvaror  

 Begreppsförklaring 

 Modelleringsteknik 

 Koordinat- och höjdsystem 

 Objektsinnehåll – bland annat objektsdefinitioner, märkning av objekt samt vilka 

egenskaper som ska knytas an till objekten 

 Leveransformat 

 Benämning av bl.a. filer och ritningar   

 Ansvarighetsfördelning 

 Redovisningsteknik 

 Granskningsprocess 

Eftersom BIM är relativt nytt inom byggbranschen och erfarenheten i att upprätta och 

arbeta med informationsmodeller fortfarande kan ses som relativt låg, är BIM-manualen 

ett viktigt hjälpmedel. En BIM-manual bör finnas på alla BIM-relaterade projekt, samt att 

denna förmedlas till inblandade parter som förväntas jobba med BIM (BIM Alliance, 

2014; Akademiska hus, 2013). Det är ansvarig BIM-samordnare som ska upprätta 

modellen samt delge denna till projektets deltagare (BIM Alliance, 2014). 
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4. Empiri  

I detta kapitel redovisas resultatet av den empiriska data som samlats in. Empirin bygger 

på mailenkäter och en fördjupad intervjustudie.  

_______________________________________________________________________ 

4.1 Enkätundersökning 

Den empiriska insamlingen av data inleddes genom utskick av en mailenkät, bestående 

av 22 frågor och påståenden. Enkäterna skickades ut till 90 anställda i Skanska Hus Syd, 

varav 26 personer besvarade enkäten fullständigt. Detta ger en svarsfrekvens på strax 

under 30 procent.  Svarsfrekvensen ansågs vara tillräckligt god för att enkäterna ska vara 

till nytta för studien och utgör underlag till de efterföljande djupintervjuerna.  

Nedan redovisas det erhållna resultatet från enkätstudien i diagram- och tabellform. Till 

varje fråga i enkäten gavs respondenten möjlighet att utrycka sig i fritext och kommentera 

sitt svar, vilket tillsammans med en utvärdering av resultatet redovisas i den löpande 

texten under respektive fråga/påstående. 
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Vilken yrkesroll har du? 

 

Tabell 1.  

Roll Procent [%] Antal [st] 

Projektchef 23,1 6 

Produktionschef 34,6 9 

Arbetsledare 30,8 8 

Projekteringsledare 7,7 2 

Kvalitets- & miljöansvarig 3,8 1 

Svarande 26 

Svar 26 
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I hur många projekt har du arbetat med BIM? 

 

 

Tabell 2.  

Antal projekt Procent [%] Antal [st] 

Ett projekt 30,8  8 

Två till fem projekt 57,7 15 

Fem till tio projekt 3,8 1 

Fler än tio projekt 7,7 2 

Svarande 26 

Svar 26 

 

Cirka en tredjedel av deltgarna har medverkat i sitt första projekt där BIM tillämpas, och 

har därmed påbörjat införskaffandet av erfarenhet att arbeta och hantera 

informationsmodellen. Majoriteten (~ 58 procent) av studiedeltagarna har jobbat med 

BIM i två till fem projekt. Huruvida detta motsvarar en god eller bristande vana lämnas 

osagt, då erfareheten i största grad är beroende av i vilket utsträckning respektive deltagare 

aktivt arbetat med BIM. Intervallet är dessutom brett, och det anses vara stor skillnad 

mellan att ha arbetat i två eller fem projekt med BIM. Strax över 11 procent av deltagarna 

har arbetat i fler än fem projekt där BIM använts, och deras vana anses därmed vara god.  

Något som varit intressant att ifrågasätta i studien är deltagarnas definition av BIM. Som 

tidigare nämnt råder det en del missförstånd i vad BIM är och det är inte ovanligt att BIM 

blandas ihop med 3D. Låt säga att en deltagare påstår sig har arbetat med BIM i fem 

projekt, kanske denne arbetat med 3D i två utav dessa projekt och endast i tre av projekten 

har en tredimensionell informationsmodell tillämpats. Det finns alltså en risk att 

deltagarna överkattar antalet projekt där BIM tillämpats.   
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Välj de tre vanligaste programvarorna som använts i projektet. 

 

Tabell 3.  

Programvara Procentsats [%] Antal [st] 

Autodesk Naviswork 54,5 14 

Autodesk Revit 23,4 6 

Tekla BIMSight 23,4 6 

Solibri 

AutoCAD 

Apricon 

Bluebem Revu 

BIM 360 

PlanGrid 

15,6 

7,8 

62,3 

62,3 

23,4 

27,3 

4 

2 

16 

16 

6 

7 

Svarande 26 

Svar 77 

 

Enkätundersökningen visar att  Bluebeam Revu och Apricon är de programvaror som varit 

vanligast och använts utav flest respondenter. Drygt 2/3 av de tillfrågade har använt just 

dessa två programvaror. Dock är värt att notera att varken Bluebeam eller Apricon är 

programvaror där den tredimensionella informationsmodellen kan skapas eller behandlas. 

Som omtalats i tidigare teorikapitel är Apricon en internetbaserad portal där BIM-

modellen och dess tillhörande filer kan lagras och delas bland berörda aktörer och 

Blubeam är ett dokumenthanteringsprogram där 2D- och 3D-filer i PDF-format kan 

behandlas (Apricon, 2015; Bluebeam, 2017). Autodesk Naviswork är den BIM-baserade 

mjukvara som använts av flest deltagare i undersökningen.   
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Ett antal utav deltagarna i enkäten besvarade frågan ovan genom att endast markera 

programvaror så som AutoCAD, Bluebeam och Apricon. Dessa programvaror stödjer 

alltså själva inte BIM utan måste kompletteras med en BIM-baserad programvara. Detta 

resultat tyder på att det råder en oklarhet kring vad BIM faktiskt innebär. Bara för att man 

arbetar med CAD, 3D eller digitaliserade verktyg, innebär det inte att man arbetar med 

BIM. För att inte riskera ett missvisat resultat har svaren från dessa respondenter inte 

inkluderats i det redovisade resultatet. 
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Vilket av de tre programvarorna har använts mest i projektet? 

 

Tabell 4. 

Programvara Procent [%] Antal [st] 

Autodesk Naviswork 28 7 

Autodesk Revit 4 1 

Tekla BIMSight 4 1 

Solibri 

AutoCAD 

Apricon 

Bluebem Revu 

BIM 360 

PlanGrid 

0 

0 

20 

28 

8 

8 

0 

0 

5 

7 

2 

2 

Svarande 25 

Svar 25 

Autodesk Naviswork och Blubeam Revu är de programvaror som har en klar ledning i 

utvärderingen av de programvaror som använts mest bland de tillfrågade. Som tidigare 

nämnt är Bluebeam i sig själv inte en programvara som kan skapa eller behandla en BIM-

modell. Nawiswork är alltså den BIM-baserade programvara som nyttjats mest i 

projekten. 
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Vilken hårdvara har använts på byggarbetsplatsen? 

 

Tabell 5. 

Hårdvara Procent [%] Antal [st] 

PC 17 9 

Laptop 41,5 22 

Surfplatta 

TV med touchfunktion 

41,5 

0 

22 

0 

Svarande 26 

Svar 53 

 

De hårdvaror som visats sig vara vanligast på byggarbetsplatserna är laptop och surfplatta. 

Även stationära PC har använts på ett antal av projekten. TV med touch är enligt enkäterna 

inget som ännu slagit igenom ute på arbetsplatserna.  
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Du skulle med fördel vilja byta ut tillhandahållen hårdvara mot något av följande. 

 

Tabell 6. 

Hårdvara Procent [%] Antal [st] 

PC 0 0 

Laptop 0 0 

Surfplatta 

TV med touchfunktion 

Jag är nöjd med den hårdvara som finns 

på arbetsplatsen 

0 

12,5 

87,5 

0 

3 

21 

Svarande 24 

Svar 24 

 

Enkäten visar att 21 av de 24 tillfrågade är nöjda med den hårdvara som finns på 

arbetsplatsen. Tre av deltagarna  säger sig  vilja byta ut tillhandahållen hårdvara mot TV 

med touchfunktion.  
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BIM har i projektet använts för att utföra följande 

 

Tabell 7. 

Användning Procent [%] Antal [st] 

Kollisionskontroll 73,0 19 

Mängdavtagning 30,1 8 

Egenkontroll 

Avikelserapportering 

Hantering av ÄTA 

Planering av materialleverans 

Inköpsplanering 

Säkerhetsintroduktion 

APD-plan 

Modellering av skyddsutrustning 

Riskanalys 

Arbetsberedning 

Simulering av arbetsmoment 

Skyddrond 

Genomgång med lagbas 

Tidplan (4D) 

Kostnadskalkylering (5D) 

Annat 

42,3 

34,6 

23,1 

11,5 

15,4 

15,4 

38,4 

15,4 

11,5 

50,0 

23,1 

42,3 

34,6 

11,5 

0 

11,5 

11 

9 

6 

3 

4 

4 

10 

4 

3 

13 

6 

11 

9 

3 

0 

3 

Svarande 26 

 Svar 126 
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I enkäten fanns svarsalternativet ”annat”, vilket valdes av tre respondenter. I fritexten 

beskrevs sedan vad som respondenterna syftade på, vilket visade sig vara visualisering. 

Två av de tre respondenterna menade på att modellen används för allmän granskning och 

ökad förståelse för hur situationer och byggda ting kommer att se ut. De tredje 

respondenten var mer specifik i sin definition och beskrev att BIM använts vid 

tidplanearbetet. Inte på det sättet att en tidplan hade upprättats i BIM utan snarare att 

modellen använts som underlag för resonemang vid upprättande av en separat tidpan. 

Modellen hade således inte kopplats till den fjärde dimensionen.  

En förbättrad visualisering är enligt tidigare litteraturstudie en av de vanligaste fördelarna 

med BIM. Då frågan ovan utreder vilka moment och processer i projektet som BIM har 

använts för att genomföra, har inte ”visualisering” tagits med som ett fast svarsalternativ. 

Detta för att visualisering inte anses utgöra ett moment eller en process. Visualisering är 

snarare en vinst som den tredimensionella modellen per automatik medför. Hade dock 

visualisering funnits med som ett svarsalternativ skulle det med stor sannorlikhet 

markerats av fler deltagare. 
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En BIM-manual har upprättats för projektet 

 

Tabell 8.  

BIM-manual Procent [%] Antal [st] 

Ja 46,2 12 

Nej 

Vet inte 

11,5 

42,3 

3 

11 

Svarande 26 

Svar 26 

 

12 utav 26 deltagare bekräftar att det finns en BIM-manual i projektet medans 14 personer 

säger sig inte känna till någon BIM-manual. En BIM-manual är som tidigare nämnt ett 

viktigt styrdokment framförallt då projektörer köps upp med krav på projektering i BIM. 

BIM-manualen har alltså i många projekt sitt största syfte unde projekteringen, varför det 

inte är konstig om produktionspersonalen inte alltid känner till om det finns en manual 

eller ej. Dock bör kännedomen om manualen förbättras, då den kan vara till stor nytta och 

hjälp även under produktionen.      
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Det finns en BIM-samordnare (även kallat BIM-manager) som kan kontaktas för 

att få hjälp med BIM. 

 

Tabell 9.  

BIM-samordnare Procent [%] Antal [st] 

Ja 80,8 21 

Nej 

Vet inte 

0 

19,2 

0 

5 

Svarande 26 

Svar 26 

 

En femtedel av de tillfrågade meddelar att de inte känner till om det finns en BIM-

samordnare (BIM-manager) i projektet eller inte. Denna siffra kan anses vara allt för hög, 

då BIM-samordnaren utgör ett viktigt stöd för både projekterings- och 

produktionspersonal i det nya arbetssättet som BIM innebär. I varje projekt där BIM på 

ett eller annat sätt använts, ska det finnas en BIM-samordnare. Med tanke på att de 

tillfrågade utgörs av personer i produktionsledningen skulle man kunna förväntat sig att 

fler än 80 procent av de tillfråga känner till att det finns en BIM-samordnare. 

Produktionsledningen borde nämligen ha kännedom om de stödfunktioner som finns i 

arbetete BIM och informationsmodeller.  
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BIM har haft en positiv påvekan på effektiviteten i projektet.  

 

Tabell 10.  

 1 2 3 4 5 

Håller inte alls med – Håller fullständigt med 0% 0% 16% 52% 32% 

 

Medelvärde        4,16 

Medianvärde     4 

     

Svarande 25 

 

84 procent av de tillfrågade bekräftar att användandet av BIM haft en positiv påverkan på 

effektiviteten i projektet, medan övriga 16 procent ställer sig neutrala till påståendet. Detta 

resultat visar att majoriteten av de tillfrågade förstår att det finns många fördelar med 

arbetssättet BIM. Det är av stor vikt att respektive yrkesgrupperna som på ett eller annat 

sätt arbetar med BIM ser vilka vinster som är möjliga, och därmed få incitament till att 

arbeta vidare med informationsmodellering.  

 

I enkäten poängterar en del av respondenterna vikten av att erhålla en komplett bild av 

projektet, och att BIM är något som gynnar detta. De menar på att med BIM förs bättre 

diskussioner, vilket leder till färre missförstånd och förståelsen ökar hos 

projektdeltagarna. Det är även lättare för den part som ska förklara något att nå fram med 

sitt budskap då stöd tas från den visuella modellen. Vidare påtalas att fel, svårigheter och 

brister lättare synliggörs i modellen, och att dessa då kan åtgärdas i ett tidigt skede. 

Därmed minimeras risken för akut problemlösning på plats. Identifiering av krockar 

mellan installationsledningar är ett tydligt exempel på detta som omtalas i enkätstudien.  

 

En produktionschef nämner ett komplicerat industriprojekt, där 3D-modellen varit en 

nödvändighet för att kunna genomföra ett antal arbetsmoment i produktionen.   
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BIM har haft en positiv påvekan på säkerheten och arbetsmiljön i projektet.  

 

Tabell 11.  

 1 2 3 4 5 

Håller inte alls med – Håller fullständigt med 0% 4% 32% 44% 20% 

 

Medelvärde        3,8 

Medianvärde     4 

     

Svarande 25 

 

Drygt två tredjedear av de tillfrågade anser att BIM bidragit till en ökad säkerhet och 

förbättrad arbetsmiljö i projektet. Det påpekas att BIM varit till stor nytta i processen då 

arbetsberedningar ska uppföras. Tidigare i enkätformuläret undersöktes vad BIM använts 

till i projektet, varav hälften av de tillfrågade svarade att de använder BIM för att skapa 

arbetsberedningar (se tabell 7). Denna enkätstudie visar därmed att upprättande av 

arbetsbedningar ett av de vanligaste tillämpningsområderna för BIM.  

Till den ovan beskrivna påståendet förklaras att BIM kan använts med fördel för att 

upptäcka och utvärdera risker vid montage och utförande. Dock har BIM inte använts i 

någon större utsträckning för riskanalys, då endast 11,5 procent av de tillfrågade bekräftat 

att BIM använts i detta sammanhang (se tabell 7). Värt att uppmärksamma är att 

riskidentifiering kopplat till ett specifikt arbetsmoment är en del av en arbetsberedning. 

Därmed finns ett samband mellan en arbetsberedning och en riskanalys, och BIM borde 

använts av minst lika många vid riskanalys som vid arbetsberedning.  
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Det behövs mer information i modellen för att erhålla en säkrare och bättre 

arbetsmiljö i projektet.  

 

Tabell 12.  

 1 2 3 4 5 

Håller inte alls med – Håller fullständigt med 0% 8,3% 37,5% 41,7% 12,5% 

 

Medelvärde        3,58 

Medianvärde     4 

     

Svarande 24 

 

Endast 8 procent av de tillfrågade ställer sig emot påståendet ovan och 37,5 procent ställer 

sig neutrala. Strax över hälften av respondenterna anser därmed att informationen som 

berör säkerhet och arbetsmiljö i modellen är bristfällig och mer information behöver 

tillkomma i modellen för att kunna förbättra säkerheten och arbetmiljön i projektet. 

Tidigare i enkäten svarade dock cirka två tredjedelar av deltagarna att BIM bidragit till en 

ökad säkehet och förbättrad arbetsmiljö. Detta är två intressanta resultat värt att studera 

närmare. De två resultaten skulle kunna utgöra en motsägelse, dock behöver det 

nödvändigtvis inte vara så. Respondenterna kan syfta på att hanteringen av BIM haft 

positiv påverkan på säkerheten och arbetsmiljön, men att mer information behöver 

tillkomma för att kunna förbättra säkerheten och arbetsmiljön ytterliggare. Med detta sagt 

finns utrymme för förbättring.  

  



 

 

52 

 

Funktionaliteten i BIM är väldigt god, dvs. informationen som finns i modellen 

används och utnyttjas fullt ut i produktionsarbetet.  

 

Tabell 13.  

 1 2 3 4 5 

Håller inte alls med – Håller fullständigt med 0% 40% 44% 16% 0% 

 

Medelvärde        2,76 

Medianvärde     3 

     

Svarande 25 

 

Endast 16 procent av de tillfrågade anser att funktionaliteten i BIM är väldigt god och att 

informationen som finns i modellen kommit till användning i produktionsarbetet. Hur 

mycket BIM-modellen och dess informationsinnehåll nyttjas beror till stor del på 

produktionsledningens intresse menar en av de medverkande. Visar produktionsledningen 

engagemang i arbetet med BIM och uppmuntrar resterande lagbas till att arbeta med 

informationsmodellen, kommer den med stor sannolikhet att nyttjas mer i produktionen.     

En utav de deltagande projektcheferna upplever att uppköpa konsulter så som arkitekter 

och projektörer har bristande vana av programvarorna och bör förbättras i egenkontroll av 

vad dom själva ritar in. Detta är en grundförutsättning för att den framprojekterade 

modellen och dess informationsinnehåll ska kunna nyttjas väl i efterföljande 

produktionsskede.     
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Användarvänligheten i informationsmodellen är väldigt god, dvs. det är lätt att 

arbeta med BIM.  

 

Tabell 14.  

 1 2 3 4 5 

Håller inte alls med – Håller fullständigt med 0% 16,7% 50% 33,3% 0% 

 

Medelvärde        3,04 

Medianvärde     3 

     

Svarande 24 

 

En tredjedel av de svarande anser att användarvänligheten i BIM är god och cirka en 

sjättedel upplever motsatsen. Hälften av deltagarna ställer sig neutral i frågan, och 

upplever alltså att informationsmodellen varken är svår eller lätt att arbeta med.  
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Det behövs mer utbildning för att uppnå ett effektivt användande av BIM 

 

Tabell 15.  

 1 2 3 4 5 

Håller inte alls med – Håller fullständigt med 4% 4% 16% 24% 52% 

 

Medelvärde        3,96 

Medianvärde     5 

     

Svarande 24 

 

Majoriteten av de svarande anser att det behövs mer utbildning för att kunna hantera och 

arbeta effektivt med BIM. Flera utav de svarande är dock noga med att poängtera att 

utbildning inte är den enda avgörande faktorn, utan att det till stor del även handlar mycket 

om användarnas eget intresse i frågan. Finns engagemang kan man lära sig mycket på 

egen hand, påstår två av deltagarna. För att öka den praktiska erfarenheten av BIM krävs 

dock att tid avsätts, vilket ofta är en kritisk faktor.        
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Befintlig hårdvara (surfplatta, laptop, TV, etc.) är otillräcklig för att driva modellen, 

vilket innebär att grafiken flyter dåligt.  

 

Tabell 16.  

 1 2 3 4 5 

Håller inte alls med – Håller fullständigt med 8,3% 33,3% 20,8% 25% 12,5% 

 

Medelvärde        3,0 

Medianvärde     3 

     

Svarande 24 

 

Påståendet att befintlig hårdvara är otillräcklig för att driva modellen gav spridda resultat, 

och en enad inställning hos deltagarna saknas. Många verkar dock vara överens om att det 

främst är hantering av BIM i surfplatta som utgör ett problem. Även vissa laptops antas 

har en bristande kapacitet att driva modellen. En otillräcklig hårdvara anses vara ett 

problem på dagens arbetsplatser, och något som bör undersökas vidare. 

Huruvida hårdvaran är tillräcklig eller ej beror i störst grad av storleken på modellfilen. 

Desto mer information som önskas finnas i modellen, desto tyngre blir modellen att köra 

och desto kraftigare hårdvara krävs. Vidare kommenteras att den mest kraftfulla 

surfplattan eller laptopen bör väljas för att slippa en tungdriven modell som riskerar att 

haka upp sig.  
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3D-modellen är svårnavigerad.  

 

Tabell 17.  

 1 2 3 4 5 

Håller inte alls med – Håller fullständigt med 4% 32% 32% 32% 0% 

 

Medelvärde        2,92 

Medianvärde     3 

     

Svarande 25 

 

Huruvida 3D-modellen är svårnavigerad eller inte, är svårt att uttala sig om utifrån de svar 

som erhållits från enkäten. Fördelningen är jämt spridd  över de tre mittersta 

svarsalterntiven. Endast en person ställer sig helt emot det ställda påståendet och håller 

alltså inte alls med om att 3D-modellen är svårnavigerad.  
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Tillförlitligheten i BIM är god 

 

Tabell 18.  

 1 2 3 4 5 

Håller inte alls med – Håller fullständigt med 4,2% 4,2% 33,3% 54,2% 4,2% 

 

Medelvärde        3,5 

Medianvärde     4 

     

Svarande 24 

 

Det ställda påståendet ovan syftar till att undersöka hur väl de tillfrågade förlitar sig på 

den information som finns i modellen. Strax över hälften anser att tillförlitligheten i BIM 

är god och en tredjedel ställer sig neurala i frågan. En utav respondenterna påpekar att 

tillförlitligheten i modellen är starkt beroende av i vilket skede projektet är. Denne betonar 

att osäkerheten i modellen är hög främst under projekteringen, då många korrigeringar 

och ändringar sker samt att det är svårt att se vilken status som är aktuell för de olika 

framprojekterade delarna. 

Definitionen av modellens tillförlitlighet är något som är värt att utredas vidare, då 

påståendet kan tolkas olika av respondenterna och följaktligen kan varierande svar 

erhållas. Det beskrivna påståendet skulle kunna tolkas som tillförlitligheten att modellens 

verktyg och funktioner behandlar den information som finns i modellen på ett korrekt sätt. 

Med detta menas att exempelvis genomförda simuleringar, mängdavtagningar, 

kollisionskontroller etcetera, skett korrekt utan risk för fel i beräkningen. Men 

tillförlitligheten i modellen kan också tolkas som att den information som finns i modellen 

är korrekt och av senaste version, och att informationen kan tillämpas vidare i projektet 

utan mellanhänder i form av kvalitetssäkring och validering.     
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Att arbeta med BIM är alltför komplext, det ställer för höga krav på personalens 

tekniska kompetens.  

 

Tabell 19.  

 1 2 3 4 5 

Håller inte alls med – Håller fullständigt med 16,7% 25% 37,5% 20,8% 0% 

 

Medelvärde        2,63 

Medianvärde     3 

     

Svarande 24 

Att det nya arbetssättet enligt BIM kräver viss teknisk kompetens är antagligen hela 

branschen övenrens om. Deltagande aktörer i enkätstudien menar dock på att det till stor 

del handlar om en intressefråga och att det är viljan som sätter gränserna. Det påpekas 

också att det är en vanesak och att den praktiska erfarenheten är av stor vikt. Enkäten visar 

på att en femtedel av de tillfrågade anser att BIM är alltför komplext och ställer för höga 

krav på individens tekniska befogenhet. Det tyder på att majoriteten av de svarande har 

en positiv inställning till det tekniskt komplicerade verktyget som BIM förutsätter och att 

den kunskapströskeln som byggindustrin står inför kan övervinnas. En förutsättning är 

dock att BIM kommer ut på arbetsplatserna och praktiseras i produktion samt att intresse 

finns hos produktionsledning med personal. 
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Du vet inte vad modellen innehåller eller kan innehålla för information, och kan 

därmed inte använda informationen i modellen.  

 

Tabell 20.  

 1 2 3 4 5 

Håller inte alls med – Håller fullständigt med 20% 28% 24% 28% 0% 

 

Medelvärde        2,60 

Medianvärde     3 

     

Svarande 25 

Även detta påståend gav relativt spridda resultat. Dock ställde sig 20 procent fler emot 

påståendet än antalet som ansåg sig hålla med om påståendet. Två utav deltagarna 

kommenterar att modellen är komplex och att det med stor sannolikhet finns en rad okända 

funktioner och verktyg som inte tillämpats i projektet. Okunskap angånde programverktyg 

innebär också att informationen inte nyttjas och behandlas fullt ut. Det påstås även att en 

manual på svenska hade varit till stor nytta för att få mer kännedom om modellen och de 

möjligheter som finns att hantera och behandla dess innehåll. 
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Att arbeta med BIM kräver resurser som det på arbetsplatsen inte finns tillgång till 

 

Tabell 21.  

 1 2 3 4 5 

Håller inte alls med – Håller fullständigt med 21,7% 39,1% 21,7% 13% 4,3% 

 

Medelvärde        2,39 

Medianvärde     2 

     

Svarande 23 

 

60 procent av deltagarna anser att arbetsplatserna försetts med rätt resurser som främjar 

arbetet med BIM på arbetsplatserna. Endas 13 procent av de svarande ställer sig emot 

detta påstående och resterande är neutrala i frågan. I förhållande till hur nytt arbetssätet 

med BIM är, kan en siffra på 60 procent anses vara god. 
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Har du några rekommendationer hur man i projektet på bästa sätt ska kunna 

tillgodogöra sig den digitala informationen? 

Deltagare lyfter fram vikten av att lägga stort fokus på BIM redan i uppstarten av projekt, 

för att projektera fram en modell som verkligen kan underlätta arbetet under produktionen. 

BIM-samordnaren har en viktig del i uppstarten, och ska ses som en resurs väl värd att 

investera pengar i. Förutom att BIM-samordnaren ansvarar för att sammanställa 

projekterade filer till en komplett modell, fungerar denna som ett viktigt stöd för 

produktionsledning och personal och kan således påverka i vilken omfattning användarna 

nyttjar modellen i produktionsarbetet.  

Att skapa utrymme i produktionen för att praktiskt arbeta med modellen är något flera 

respondenter anser är viktigt. Den praktiska användningen är avgörande för att få ut 

tekniken till gemeneman. Det anses även vara viktigt att utbilda, synliggöra nytta och 

prioritera användarvänlighet för att få både arbetsledning och hantverkare att börja arbeta 

med modellen.  

Att se till att modellen uppdateras i samma takt som handlingarna är även det ett ämne 

som tas upp av flera respondenter. Det anses vara viktigt att tydliggöra statusen på 

modellen, så att det inte råder några som helts tvivel om senaste handlingen ligger till 

grund för modellen eller inte. Detta kan göras genom att använda verktyg för notiser som 

visar senaste uppdateringen samt senaste versionen.  

En respondent kommenterar även att det varit till stor hjälp att utforma en manual om 

BIM i projektet på svenska.  
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4.2 Djupintervjuer 

Projektinformation 

Nyhemsskolan Ängelholm 

I januari 2015 påbörjades projektet Nyhemsskolan, som omfattar nybyggnation av 

skolbyggnad med intilliggande idrottshall. Skolan är dimensionerad för 435 elever och 

bruttototalarean uppgår till cirka 10 500 kvadratmeter (skolbyggnad inklusive idrottshall). 

Skolan är belägen i Ängelholm och beställare till projektet är Ängelholmslokaler AB. 

Projektet utgör en totalentreprenad med en kontraktssumma på cirka 201 miljoner kronor. 

Med en byggtid på cirka 2,5 år beräknas byggnaden stå färdig under vårterminen 2017. 

Skolan kommer miljöcertifieras enligt standard för miljöbyggnad.  

Aktörer som deltog i intervjustudien var projektchef, produktionschef och 

projekteringsledare. Dessa aktörer har använt surfplatta samt fast stationerad PC för att 

köra modellen. Den mjukvara som använts är gratisversionen Naviswork Freedom.  

 

Bostäder Dragörkajen Malmö 

Dragörkajen innefattar en nybyggnation av bostäder i Malmö med ett höghus i 16 

våningar och två låghus i två våningar. Lägenheterna utformas med storleken två till tre 

rum och kök. Projektets bruttototalarea uppgår till 8 082 kvadratmeter. Byggstart skedde 

oktober 2015 och inflyttning i färdiga lägenheter förväntas ske hösten 2017. Projektet 

utgör en totalentreprenad med kontraktssumman på cirka 110 miljoner kronor. Beställare 

till projektet är Stena Fastigheter AB.   

 

Aktörer som intervjuats var produktionschef och arbetsledare. Laptop och surfplatta har 

använts för att köra modellen genom de tre programvaror Naviswork, Tekla cBIMsight 

och Pamir Viewer. Tekla är den programvara som behandlar huvudmodellen, och är 

således den programvara som använts mest i produktionen. Naviswork har använts för 

konstruktionsmodellen och Pamir Viewer för att modellera trästommen för de fristående 

låghusen.    

 

Äldreboende Kv. Oxen Kristianstad 

Kv. Oxen är ett nybyggnadsprojekt av ett äldreboende i Kristianstad med Skanska 

Projektutveckling som beställare och Attendo som hyresgäst. Huset har tre våningar med 

54 lägenheter samt en fjärde våning för personal- och teknikutrymmen. Den uthyrbara 

ytan uppgår totalt till 3 600 kvadratmeter. Projektet utgör en totalentreprenad som 

påbörjades januari 2016 och har slutbesiktning 30 juni 2017. Kontraktssumman uppgår 

till cirka 65 miljoner kronor. Visionen är att certifiera byggnaden enligt det internationella 

miljöcertifieringssystemet LEED Guld.  

Yrkesroller som intervjuats i detta projekt är produktionschef och arbetsledare. Dessa har 

arbetat med informationsmodellen i surfplatta samt laptop. I produktionen har tre olika 

programvaror använts: Naviswork, BIM 360 Glue och Revit. Naviswork och BIM 360 

Glue har använts mest i produktionen. Naviswork innehåller en mer detaljerad modell 
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som oftast körts i laptop, medan modellen i Glue är något mindre preciserad som körts 

surfplatta. Programvaran Revit har i princip enbart använts för att ta bilder ur modellen. 

 

Vad innebär begreppet BIM för dig? 

Nyhemsskolan Ängelholm  

Projekt- och produktionschefen ser BIM som en visuell 3D-modell som har sitt främsta 

syfte att underlätta installationssamordning. Projekteringsledaren poängterar vikten av att 

skilja på 3D och BIM. BIM innebär, till skillnad från 3D, att information kopplas till 

modellen, säger han. I projektet har framförallt 3D använts, fortsätter 

projekteringsledaren.   

  

Bostäder Dragörkajen Malmö 

Både produktionschefen och arbetsledaren associerar BIM till en 3D-modell. En modell 

som representerar en förenklad bild av verkligheten, säger arbetsledaren.   

 

Äldreboende Kv. Oxen Kristianstad  

För arbetsledaren innebär BIM en informationsmodell där flera olika kategorier kan 

fungera samtidigt.   Produktionschefen instämmer och uttrycker att BIM utgör en 

tredimensionell informationsmodell, där all information från den traditionella bunten 2D-

ritningar finns lagrad på ett ställe. 

 

 

Har BIM-samordnare och en BIM-manual funnits tillgängliga under produktionen?  

Nyhemsskolan Ängelholm  

Projektets BIM-samordnaren var som mest involverad under projekteringen. Denne 

ansvarade för installationssamordningen, och höll under projekteringen regelbundna 

samordningsmöten. I början av produktionen höll samordnaren även en genomgång av 

modellen för samtliga yrkesarbetare. Vi har haft stor nytta av BIM-samordnaren, säger 

projektchefen. BIM-samordnaren har även ansvarat för att ta fram en BIM-manual, som 

användes under projekteringen för att ge projektörerna en gemensam plattform och 

riktlinjer för hur de skulle arbeta med BIM. Manualen har inte använts någonting under 

produktionen.   

 

Bostäder Dragörkajen Malmö 

Projektets BIM-samordnare har även i detta projekt ansvarat för att sätta ihop de 

framprojekterade modellerna från A, K och samtliga installatörer. BIM-samordnaren höll 

under projekteringen samordningsmöten varannan vecka, där identifierade kollisioner 

mellan olika installatörer diskuterades. BIM-manual upprättades av BIM-samordnaren, 

och har i princip bara nyttjats under projekteringen som ett styrdokument för de uppköpta 

projektörerna.  
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Äldreboende Kv. Oxen Kristianstad  

Projektets BIM-samordnare har skött kollisionskontroller och all annan typ av CAD-

samordning. I början av projektet höll samordnaren även en genomgång med samtliga 

yrkesarbetare och underentreprenörer. Det är BIM-samordnaren som kontaktats när något 

i modellen behövt ändras eller uppdaterats berättar produktionschefen.  

Produktionschefen och arbetsledare tror att det funnits en BIM-manual som använts under 

projekteringen.  

 

 

Har projektets egenkontroller hanterats med hjälp av BIM och i så fall på vilket 

sätt?  

Nyhemsskolan Ängelholm 

I projektet Nyhemsskolan har BIM inte använts på något sätt för att utföra egenkontroller. 

Dock anser både projektchef och produktionschefen att det är något som hade varit 

önskvärt att nyttja modellen för. Istället för att på papper godkänna en provtryckning, 

brandtätning, installation eller liknande, hade det varit smidigt att göra detta direkt i 

modellen påstår produktionschefen. På så sätt kan pappershanteringen minimeras samt att 

informationen blir mer lättillgänglig för samtliga aktörer. Projektchefen tror inte att det 

skulle vara särskilt tekniskt komplicerat att lagra egenkontroller direkt i modellen. För att 

funktioner och verktyg i modellen ska användas är det viktigt att dem är simpla att hantera 

säger produktionschefen. Han hävdar om alltförhögra krav ställs på användarens tekniska 

kompetens är risken stor att modellen inte får något genomslag i projektet. 

 

Bostäder Dragörkajen Malmö 

Den tredimensionella informationsmodellen har inte använts för att utföra egenkontroller. 

Istället har den digitala applikationen PlanGrid använts för att registrera kontrollpunkter. 

Till varje kontrollpunkt bifogas information i form av en kort beskrivande text, dess 

lokalitet i byggnaden samt ansvarig aktör (bygg, el, vs, ventilation etcetera). Ofta bifogas 

även ett foto, som ett komplement till beskrivningen. När en kontrollpunkt åtgärdats kan 

respektive aktör själv gå in i applikationen och släcka punkten.  

 

Att arbeta med PlanGrid har fungerat utmärkt säger produktionschefen, och tillägger att 

även snickarna och övriga yrkesarbetare har uppskattat detta arbetssätt. Det är smidigt att 

ha allt på ett och samma ställe, samt att pappershantering minskar. Processen fram till en 

efterkontroll kan på många sätt förenklas, och PlanGrid har varit ett bra verktyg för det 

anser produktionschefen. Produktionschefen ser inte att det finns någon ytterligare 

vinning att inkludera kontrollarbetet i Naviswork. Han menar på att PlanGrid har varit ett 

enkelt verktyg för att hantera kontrollarbete som behärskats av de flesta i projektet, det 

finns ingen anledning till att avancera denna funktion ytterligare.   

 

Äldreboende Kv. Oxen Kristianstad  

Inte heller i detta projekt har BIM nyttjats för att hantera egenkontroller. Däremot är 

tanken att modellen ska användas vid kommande för- och slutbesiktningar av projektet. 

Syning av respektive del av byggnaden kommer ske som vanligt, men de anmärkningar 
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som framkommer ska lagras direkt i modellen. Syftet är att effektivisera processen genom 

att koppla information, så som beskrivande text om anmärkningen, förväntad åtgärd samt 

ett foto, till ett specifikt rum, en yta eller position i modellen. Samtidigt som information 

läggs in i modellen kommer ett automatiskt mail skickas ut till den aktör som ansvarar för 

att åtgärda anmärkningen. Mailet innehåller den information som lagats i modellen samt 

eventuella bilagor. Således är det inte ett krav för uppköpa underentreprenörer eller 

konsulter att använda sig av BIM-modellen för att erhålla den information som behövs 

för att åtgärda anmärkningen. För att kunna nyttja denna funktion kommer ytterligare en 

programvara behöva initieras på byggarbetsplatsen. Programvaran som kommer användas 

för att lagra besiktningsanmärkningarna är BIM 360 Fields.  

 

 

Används BIM för att hantera ÄTA eller annan typ av avvikelserapportering, om ja 

på vilket sätt? 

Nyhemsskolan Ängelholm  

Projekt- och produktionschefen är väl överens om att de inte uppfattat någon vidare nytta 

att inkludera någon form av avvikelsehantering i modellen, och har därför heller inte varit 

något som modellen valt att nyttjas för i projektet. Det som däremot modellen kunnat 

bidra till är en ökad förståelse när ÄTA ska påvisas säger projektchefen. Det är alltid 

mycket tydligare att visa i en tredimensionell modell än på en tvådimensionell ritning. 

Modellen utgör ett konkret underlag som förmodligen skulle bidra till en förbättrad 

kommunikation med kund som öka möjligheterna till att få ÄTA godkänd säger 

produktionschefen. Han poängterar dock att detta kan ske oavsett om hantering av ÄTA 

sker manuellt eller lagras direkt i modellen.  

 

Projekteringsledaren utrycker att han ser en större fördel att använda modellen för 

hantering av ÄTA vid en upphandlad generalentreprenad än vid en totalentreprenad. Han 

menar på att när byggentreprenaden själva inte ansvarar för projekteringen, skulle det vara 

smidigt att direkt i modellen lagra en notis om de tilläggsarbeten som entreprenören kräver 

och därmed på ett tydligt sätt påvisa de brister som finns i handlingarna.   

 

Bostäder Dragörkajen Malmö 

Produktionschefen har svårt att se hur det praktiskt möjligt går att använda modellen för 

att hantera ÄTA och annan typ av avvikelserapportering. Han anser även att det finns 

andra funktioner i modellen som skulle ge en större vinning än ÄTA-hantering, och som 

därför bör prioriteras.   

 

Äldreboende Kv. Oxen Kristianstad  

Modellen används inte för någon form av avvikelsehantering vid bygget av äldreboendet 

Kv. Oxen. Att arbeta med modellen är helt nytt för oss alla i projektet, och det finns många 

andra funktioner som är av högre prioritet att lära sig säger projektchefen. Arbetsledaren 

håller med i det som sagts och tillägger att ju mer modellen planeras att användas till desto 

mer detaljerad och innehållsrik måste den också vara. För att hantera ÄTA och andra typer 

av avvikelser hade mer information som berör ytskikt och dylikt behövts i modellen.  
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Hur har BIM använts vid installationssamordning och kollisionskontroll? 

Nyhemsskolan Ängelholm  

Samgranskning i form av automatiska kollisionskontroller genomfördes under 

projekteringsskedet och utfördes av projektets BIM-samordnare. Efter att BIM-

samordnaren sökt igenom modellen och identifierat kollisioner kallade BIM-samordnaren 

till samordningsmöten där samtliga berörda aktörer deltagit. Syftet med 

samordningsmötena var att lösa de kollisioner som identifierats och därmed minimera 

risken för lösning på plats i produktionen. Efter ett antal kollisionskontroller och 

samgranskningsmöten, har samtliga krockar utretts och involverade aktörer var överens 

om att bygga efter det underlag som projekterats fram.      

 

Samgranskning är den primära orsaken till att BIM använts i projektet Nyhemsskolan. 

Projekteringsledaren hävdar att kollisionskontroller i modellen underlättar projekteringen 

ur flera hänseenden och är ett effektivt sätt att kvalitetssäkra installationsutformningen. 

Då majoriteten av kollisionerna identifieras i ett tidigt skede är möjligheterna till justering 

stor samt att risken för akut problemlösning på plats minskar.  

 

Bostäder Dragörkajen Malmö 

Den kollisionskontroll som genomförts i projektet har varit relativt simpel, då huset som 

byggs är lindrigt utrustad med installationer. Utöver källaren i bottenplan är byggnaden 

symmetriskt uppbyggd med 14 identiska plan, där även installationsutformningen är 

densamma. Trots ett relativt enkelt utformat installationssystem betonar 

produktionschefen att kollisionskontrollerna har varit till stor nytta i projektet, då krockar 

som uppkommit kunnat lösas i ett tidigt stadie. Endast någon enstaka kollision har 

uppkommit under produktionen som då fått lösas på plats. Arbetet med modellen i 

installationssamordningssyfte har fungerat klockrent säger produktionschefen. 

 

Ytterligare en framgångsfaktor till den gynnsamma installationssamordningen påstår sig 

produktionschefen vara den konstruktör som upphandlats för att bland annat ta fram 

tillverkningsritningar. Ventilation och vs-installationer har dragits i betongbjälklaget, och 

då konstruktören varit väl insatt i plattornas uppbyggnad har han fungerat som en 

samordnare för installationsprojektörerna. Konstruktören har vid flera tillfällen väglett 

projektörerna hur och var de ska göra sina installationsdragningar med hänsyn till faktorer 

som inte tagits med vid modellering i BIM. Modellen är sällan så detaljerat utformad att 

saker så som armering, skarvar mellan plattorna, kopplingar till lyftar etcetera finns inritat. 

Även sådana faktorer påverkar dragningen av installationer i plattan och är viktiga att få 

med för att slippa lösa konflikter som uppkommer i produktion. Med detta sagt är det även 

viktigt med kunskap om den verkliga produkten menar produktionschefen.  

Äldreboende Kv. Oxen Kristianstad  

Likt de övriga två projekten genomfördes kollisionskontroller under projekteringen, i 

syfte att undgå kollisioner som måste lösas på plats. Ett antal samordningsmöten har under 

projekteringen genomförts, där identifierade krockar diskuterats. Arbetsledaren berättar 

att de inte enbart är verktyget för automatisk kollisionskontroll som varit till stor nytta 
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under detta skede, utan även det visuella verktyget som modellen medför. Det blev väldigt 

lätt att visualisera varför och hur kollisionen skett, samt reda ut vilken installation som 

var lämpligast att flytta, säger arbetsledaren. Även under produktionen har det visuella 

verktyget varit till nytta, dels för att lösa de få krockar som förbisetts vid genomsökning 

av modellen, men även för att lättare planera och optimera installationsarbetet säger 

produktionschefen.   

 

 

Användes BIM för mängdavtagning? 

Nyhemsskolan Ängelholm  

Att ta fram en komplett mängdlista direkt ur modellen är något som i dag används väldigt 

lite hävdar projekteringsledaren. En förutsättning är att i ett väldigt tidigt skede bestämma 

vad som förväntas få ut av modellen vid en mängdavtagning och då även tidigt definiera 

alla de objekt som ska ingå i mängdlistan. Projekteringsledaren anser att denna 

framförhållning ofta saknas och utgör ett hinder för att kunna mängda utifrån modellen. 

Projektchefen tillägger att det till stor del handlar om en detaljeringsfråga. Det räcker inte 

med att generalisera objekten som vägg, fönster, dörr etcetera, utan objekten måste vara 

mer preciserade och ange vilken sorts vägg, fönster eller dörr det rör sig om, samt 

innehålla information om materialuppbyggnad. Nivån på detaljprojekteringen måste alltså 

höjas för att erhålla mängder från modellen, och huruvida det är lönsamt eller inte är svårt 

att avgöra i förhand säger projektchefen. Han upplever att lönsamheten i dagsläget är allt 

för osäker, varför produktionsledningen ansåg att det inte var ekonomiskt befogat att 

genomföra mängdavtagning från modellen i detta projekt. En ökad detaljprojektering 

kräver en ökad resursinsats, vilket även resulterar i ökade kostnader. Projekteringsledaren 

sätter sig emot det som projektchefen sagt och exemplifierar med en ventilationsfirma, 

som i princip alltid modellerar samtliga utav sina komponenter och tar därefter ut 

mängdspecifikationer direkt ur modellen. Min uppfattning är att ventilation och vs ofta 

detaljprojekterar i den grad att de kan använda modellen för mängdavtagning, medan A 

och K i regel inte gör det, säger projekteringsledaren. A och K nyttjar främst modellen för 

att ta fram ritningar, fönster- och dörruppställningar och dylikt, fortsätter han. El utgör ett 

mellanting, och tar ofta med sig objekt som armaturer och liknande vid mängdavtagning.  

 

Någon mängdlista har alltså inte erhållits från modellen. Däremot tog projektets 

arbetsledare stöd av modellen vid mängdning av invändig trä- och akustikpanel, då denne 

tyckt det var lättare att ta mått och beräkna ytor i modellen än på vanliga ritningarna.   

 

Bostäder Dragörkajen Malmö 

Modellen har inte använts för att erhålla mängdlistor. Även i detta projekt är orsaken en 

allt för låg detaljeringsgrad i modellen. Modellen behandlar exempelvis bara en takyta, 

sedan har det varit upp till projektchefen att lägga till materialskikt av isolering, papp och 

yttertak. Även om modellen var så pass detaljprojekterad att en mängdlista kunde erhållas 

anser produktionschefen att det finns en risk att lita blint på de framtagna mängderna. Det 

är väldigt lätt att komponenter av misstag ritats in dubbelt eller inte alls i modellen, vilket 
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då resulterar i inkorrekta mängder påstår han. Detta kan påverka projektet på många sätt, 

både ekonomiskt och tidsmässigt. Mängderna framtagna ur modellen måste alltså 

kontrolleras, vilket produktionschefen hävdar kan ta lika lång tid som att mängda 

manuellt.   

 

Trots att ingen automatisk mängdavtagning gjorts har modellen varit till stor hjälp vid 

beställning av material och sakkomponenter. Ofta är det är betydligt lättare och mer 

tidseffektivt att utifrån modellen ta mått, beräkna ytor eller antal av en viss komponent, 

än då endast 2D-ritningar finns till förfogande, säger produktionschefen. I fallet med 2D 

behövs dessutom ofta flertalet ritningar för att få med allt som ska beställas.  

 

Äldreboende Kv. Oxen Kristianstad  

Produktionschefen har använt modellen för att ta ut mängd träpanel och betong till fasad 

respektive plattan. Han påstår att det var ett väldigt smidigt verktyg att använda då det 

både gått lätt och snabbt att få ut mängder. Viktigt var dock att kontrollera att det som 

ritats in i modellen var det som skulle byggas i praktiken. Produktionschefen berättar att 

han varit tvungen att korrigera träpanelen som ritats in fel i modellen. Eftersom det var 

första gången som mängder togs direkt från modellen genomfördes även en 

kontrollberäkning då mängd panel och betong beräknades förhand med hjälp av 2D-

ritningar. Mängderna framtagna ur modellen stämde väl överens med de handberäknade. 

Även om det inte varit första gången, hade jag förmodligen inte vågat lita på de framtagna 

mängderna utan att göra en kontrollberäkning säger produktionschefen.  

 

Modellen som används i projektet är till synes likvärdig med projektets 2D-ritningar. Alla 

objekten finns inritat i modellen men de har inte klassats eller namngivits på någon vidare 

detaljerad nivå. Precis som i de övriga två projekten är det bristande 

informationsinnehållet och otillräckliga detaljeringsgraden anledningen till att 

mängdavtagning inte kunnat genomföras i större skala. Både produktionschefen och 

arbetsledaren ser stora fördelar med mängdavtagning direkt från modellen. I nästa projekt 

hoppas de därför kunna sätta krav på att projektera fram en mer detaljerad modell med 

specifikt angivna objekt, så att mängder smidigt kan tas ur modellen. Genom att 

exempelvis ange väggtyp för respektive vägg i modellen kan mängd regel, isolering, plast, 

gips med mera erhållas per kvadratmeter vägg. Produktionschefen poängterar dock att en 

mer detaljerad modell också fordrar en mer resursinsatt och därmed dyrare projektering. 

Förhoppningsvis lönar sig investeringen men det är inte alltid en självklarhet, och något 

som produktionschefen tror bromsar upp användningen av modellens mängdfunktion. 

Respondenterna tror att funktionen kommer användas mer i framtiden, när BIM blivit ett 

mer självklart arbetssätt inom branschen.  
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Har BIM använts vid planering av inköp eller materialleveranser? 

Nyhemsskolan Ängelholm 

I projektet Nyhemsskolan har modellen inte använts i någon större utsträckning för att 

planera inköp. Det enda som känts till bland de intervjuade är den tidigare omtalade trä- 

och akustikpanelen som arbetsledare mängdat med hjälp av modellen.  

 

Bostäder Dragörkajen Malmö 

Produktionschefen svarar att varken inköp eller varans efterföljande leverans har 

registrerats i modellen, så att ett förlopp kunnat följas eller en vara spåras. Den visuella 

modellen har snarare utgjort ett underlag för genomförande av inköp, då modellen använts 

som ett visuellt stöd för att identifiera material och sakkomponenter som behövt köpas in. 

En stor fördel med modellen just vad gäller inköp, är att komponenter som behöver köpas 

in lättare synliggörs i modellen än på en vanlig ritning säger produktionschefen. På så sätt 

är risken mindre att viktiga byggdelar förbises och därmed inte finns på plats tills 

komponenten behövs. För min del blev det väldigt tydligt när jag skulle beställa plåtar 

och lister till husets fönster, vilka jag förmodligen missat att köpa in om det enbart funnits 

2D-handlingar till förfogande säger produktionschefen.   

 

Äldreboende Kv. Oxen Kristianstad  

Inte heller i detta projekt har BIM nyttjats för att planera inköp eller materielleveranser. 

Att erhålla mängder från modellen är något som både arbetsledaren och 

produktionschefen hoppas kunna införas redan i nästa projekt. Båda respondenterna ser 

stort potential i arbetet med modellen kopplat till inköp. Arbetsledaren tror att det skulle 

finnas vinning i att exempelvis koppla tider till modellen för att kunna simulera 

leveransflöden och skapa en levande logistikplan. Hon poängterar dock att detta kanske 

inte är praktiskt tillämpbart i produktionsarbetet än, utan kan snarare ses som en 

framtidsvision.  

 

  

Har modellen kopplats till tidplan (4D) eller ekonomi (5D)? 

Nyhemsskolan Ängelholm  

I projektet Nyhemsskolan har modellen varken kopplats till tidplan eller ekonomi. Den 

tredimensionella modellen har heller inte använts som ett visuellt stöd när det gällare 

planering av produktionen. För att kunna upprätta en kalkyl i modellen krävs att kostnader 

kopplas till framtagna mängder. Eftersom modellen i projektet inte använts för 

mängdavtagning, har det heller inte funnits någon funktion i att koppla ekonomi till 

modellen.  

 

Bostäder Dragörkajen Malmö 

Modellen har inte kopplats till tid eller ekonomi. Orsaken till detta är främst en 

kostnadsfråga säger arbetsledaren. Att koppla 4D och 5D till BIM är mer aktuellt när det 

gäller stora projekt så som Nya Karolinska i Solna, berättar han. I ett sådant stort projekt 

finns mycket mer kapital att investera i medel så som BIM, till skillnad från ett litet 
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bostadsprojekt som detta. Vidare krävs det både kunskap och intresse hos 

produktionsledningen säger arbetsledaren. För att ekonomi ska kunna kopplas till 

modellen förutsätter det att aktuella mängder finns i modellen.  

 

Äldreboende Kv. Oxen Kristianstad  

Likt de övriga två projekten har modellen varken kopplats till 4D eller 5D. Orsakerna till 

varför är flera, ekonomin utgör förmodligen den avgörande faktorn, men även kunskapen 

om BIM och programvarorna som används spelar stor roll. Med tanke på att det är första 

projektet som både produktionschef och arbetsledare arbetar med BIM, har det inte varit 

ett alternativ att koppla tidplan eller ekonomi till projektet. Dessutom skapades modellen 

under projekteringen, efter att en färdig kalkyl redan tagits fram, säger produktionschefen.  

 

Produktionschefen har svårt att avgöra om han ser någon nytta med att koppla modellen 

till tid och ekonomi. Han anser att det är farligt att lita allt för mycket på modellen, vilket 

bromsar upp användandet. Vi har tidigare i Skanska haft olika tekniska medel för att 

effektivisera tidplanering, säger han. Ett sätt har varit att importera timmar från Skanskas 

egna informationshanteringssystem SPIK till tidplaneringsverktyget Asta. Dock är detta 

något som produktionschefen aldrig nyttjat, utan alltid skött manuellt.  

 

 

Används BIM under de möten som sker under projektet?  

Nyhemsskolan Ängelholm  

Modellen har inte använts vid de bygg-, samordnings-, eller veckomöten som hållits under 

produktionsskedet. Däremot har modellen använts vid genomgångar med yrkesarbetarna. 

Det är väldigt illustrativt att kunna visa i modellen vid en genomgång och därmed lättare 

förmedla ett budskap, säger produktionschefen.  

 

Bostäder Dragörkajen Malmö 

Modellen har använts mycket vid möten, framförallt vid samordningsmöten och 

genomgångar med yrkesarbetare och underentreprenörer. Arbetsledaren berättar att 

underentreprenörer inom vs, ventilation och el många gånger under produktionen haft 

svårt att tolka och förstå ritningarna. Arbetsledare och produktionschefen har då fått hålla 

genomgångar med dessa, där den tredimensionella modellen granskats. Det är väldigt 

tydligt att visa direkt i modellen och således lättare att skapa förståelse påstår 

produktionschefen. Modellen har varit utmärkt att tillämpa för att visa hur något ska 

byggas och hur det kommer se ut när det färdigställts säger han.  

 

Äldreboende Kv. Oxen Kristianstad  

Modellen har framförallt varit användbar under projektets startmöte samt de byggmöten 

som regelbundet hållits under produktionen. Under startmötet användes modellen för att 

introducera installatörerna till projektet samt gå igenom kritiska stråk och områden med 

risk för konflikt mellan installatörer. Arbetsledaren berättar att det var väldigt uppskattat 

att nyttja modellen vid detta tillfälle, då det gick lätt att visualisera och ge samtliga 

mötesdeltagare en bild av projektet samt besvärliga områden och moment. Under 
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byggmöten och det dagliga produktionsarbetet har modellen även där fungerat som ett 

visuellt stöd med hopp om en ökad förståelse.  

 

 

Används BIM till något annat i produktionsarbetet, än det som omtalats tidigare i 

intervjun?  

Nyhemsskolan Ängelholm  

Något som modellen använts till mycket under produktionen, är att granska besvärliga 

snitt som saknats i de framtagna A-ritningarna. Tyvärr är det ofta så att ritningarna endast 

representerar enkla snitt i byggnaden säger produktionschefen. Således syns inte vad som 

händer i mer besvärliga lägen, som i hörn eller där flera huskroppar möts. I modellen kan 

snitt tas ut var som i byggnaden. Att kunna granska mer komplicerade snitt och 

tillsammans med övrig produktionspersonal diskutera igenom hur arbetet på bästa sätt ska 

genomföras, har varit till stor nytta i produktionsarbetet.  

I projektet har även arbetsberedningar med fokus på produktivitet genomförts, där 

modellen utgjort ett viktigt stöd. Säkerheten är en viktig del av arbetsberedningen, men 

det kan även handla om att optimera tillvägagångssättet berättar projektchefen. Vid en 

arbetsberedning med fokus på produktivitet diskuteras hur fel kan minimeras, hur byggtid 

kan optimeras utan spilltid för avbrott och väntan, vilka hjälpmedel som är bäst lämpade 

för arbetet och hur arbetet ska utföras för att uppnå en god kvalitet. Modellen har varit till 

stor nytta och utgjort ett gott diskussionsunderlag tillägger produktionschefen.  

Bostäder Dragörkajen Malmö 

Produktionschefen berättar att modellen på många sätt fungerat som ett visuellt stöd, inte 

minst för kontroll av byggbarheten. En utav de största utmaningarna i projektet har varit 

att få till taket på höghuset, då det ur många hänseenden är komplext utformat med olika 

lutningar, vinklar och längder. Att lyckas få ihop taket på ett bra sätt, har varit en av 

huvudorsakerna till att produktionschefen nyttjat modellen. Jag skulle vilja påstå att vi 

knappt klarat oss utan modellen, säger produktionschefen.   

 

Det är många utav yrkesarbetarna i projektet som sett fördelarna med den visuella 

modellen och velat nyttja den som stöd vid arbetsutförande. Eftersom det bara funnits en 

surfplatta på arbetsplatsen, har ögonblicksbilder tagits från modellen som sedan skrivits 

ut på papper till snickare och betongarbetare. Att arbeta med utskrifterna som ett 

komplement till ritningarna har fungerat jättebra intygar arbetsledaren. Framförallt har det 

varit uppskattat bland yrkesarbetare som inte känt sig bekväma i hanteringen utav 

surfplattor.  

 

Äldreboende Kv. Oxen Kristianstad  

BIM har inte använts till något annat i produktionsarbetet än det som tidigare omtalats.  
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Har BIM haft någon påverkan på effektiviteten i produktionsarbetet? 

 

Nyhemsskolan Ängelholm  

De intervjuade anser att det är svårt att värdera modellens påverkan på effektiviteten. Då 

det saknas statistik och mått på effektivitet går det inte att säga något definitivt, men 

självklart vill vi tro att den tid och de resurser som investerats för att upprätta modellen 

har betalats tillbaka, säger projektchefen. Installationsmässigt har det varit en smärtfri 

produktion med väldigt få kollisioner, och det tror sig respondenterna beror på de 

kollisionskontroller och samordningsmöten som genomförts. Produktionschefen tillägger 

att det ofta är ett bra val att investera i en väl genomförd planering och sätta in medel som 

förebygger lösning på plats i produktionen. Självklart finns det också ett ekonomiskt stopp 

att ta hänsyn till, som begränsar ens möjligheter till planering och förberedelser säger 

produktionschefen. Projektchefen håller med i det produktionschefen talar om. 

Förberedelse i projekteringen är avgörande, men även förberedelse i produktionen. 

Modellen har stora fördelar när det gäller att förklara arbetsmoment, hur det ska ske, i 

vilken ordning samt vilka hjälpmedel som behövs för genomförandet. Jag tror att 

modellen haft en påverkan på effektiviteten i arbetsprocessen och bidragit till en mer 

kontinuerlig arbetsrytm, säger projektchefen.  

 

Vad gäller effektivare beslutsprocesser ser projekteringsledaren den största vinningen i 

projekteringen när det gäller installationssamordning. Han berättar att under 

samordningsmötena har det varit lätt att se vilken enhet som varit smidigast att flytta samt 

konsekvensen av en flyttning. Tack vare modellen har ett beslut kunna fattas snabbt. Hela 

diskussion- och beslutsprocessen hade förmodligen förlängts betydligt om den visuella 

modellen inte funnits tillgänglig säger projektchefen. Respondenterna anser att modellen 

utgjort ett gott underlag för beslut även under produktionen. Generellt sett har modellen 

bidragit till en ökad förståelse, vilket inte enbart är viktigt för att korta beslutsvägarna utan 

även för att öka möjligheten till att fatta rätt beslut säger produktionschefen. Ett felaktigt 

beslut som inte upptäcks i tid kan bidra till ändrings- eller omarbeten, vilket även det har 

en negativ påverkan på effektiviteten i produktionsarbetet.      

 

Bostäder Dragörkajen Malmö 

Produktionschefen har svårt att säga något definitivt, men tror att modellen haft påverkan 

på effektiviteten i form av färre omarbeten och tidseffektivare produktionsarbete. Ett 

tydligt exempel på effektivare produktionsarbete var när avlopp skulle dras före 

ventilation i speciella delar av huset. Eftersom ventilationsrören är den installation som 

ligger högst upp, närmast takytan på respektive våningsplan, är det också ventilationen 

som börjar dras. Med hjälp av modellen kunde dock produktionschefen tillsammans med 

berörda underentreprenörer gå in i specifika delar av bygganden och se om 

avloppsdragningen kunde påbörjas före ventilationskanalerna dragits. Efter granskning av 

modellen samt överläggande med ventilationsentreprenören gavs klartecken att 

avloppsdragning kunde påbörjas i specifika delar av byggnaden. Utan modellen hade 

ventilationsarbetaren inte kunnat se huruvida ventilationsdragningen försvårats av de 
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redan installerade avloppsrören, och därmed inte gett något besked om avloppsdragning 

kunnat påbörjas eller inte säger produktionschefen.  

 

Äldreboende Kv. Oxen Kristianstad  

Både produktionschef och arbetsledare anser att användandet av modellen underlättat 

produktionsarbetet, vilket också bidragit till en positiv påverkan på effektiviteten. 

Installationssamordningen är en typisk process som blivit betydligt enklare tack vare 

modellen säger produktionschefen. Processen har dels gått snabbare men också lett till ett 

bättre resultat. Utan modell krävs mer tid i samordningsfrågor, då det är svårare att komma 

fram till en lösning. Dessutom hade flera utav de identifierade kollisionerna med stor 

sannolikhet inte uppmärksammats om modellen inte funnits till vår hjälp säger 

produktionschefen. Detta har i sin tur bidragit till att färre ändrings- och omarbeten i 

produktionen. När lösning måste sker på plats störs dessutom produktionsrytmen, vilket 

leder till ineffektivitet.  

 

Produktionschefen anser att det blivit väldigt mycket smidigare att leda uppköpta 

underentreprenörer. Med ett bättre underlag har uppkomna problem och oklarheter lättare 

kunnat lösas. Arbetsledaren upplever att underentreprenörerna oftare har gått in till 

arbetsledningen för att navigera sig runt och granska modellen innan de försöker lösa en 

svårighet i produktionen, vilket både påverkat effektiviteten och kvaliteten i arbetet.  

 

Arbetsledaren påstår att det finns många andra små faktorer som totalt spar projektet 

mycket tid. Arbetsledaren exemplifierar med fördelen att kunna lagra alla handlingar, det 

vill säga både modell och ritningar, i surfplattan som arbetsledaren alltid bär med sig i en 

sele runt kroppen. Förflyttningssträckan och därmed tidsåtgången för att ta sig mellan 

bygget och bodetableringen för att granska ritningar minimeras således. Hon poängterar 

dock att det snarare är en vinst av digitalisering än en vinst av 3D-modellering. En fördel 

som hon däremot ser med just modellering är att det krävs mindre tid för att förbereda sig 

innan projektstart genom att sätta sig in i handlingarna och förstå vad som ska byggas.  

 

 

Har BIM haft någon påverkan på kvaliteten i arbetet? 

Nyhemsskolan Ängelholm  

Huruvida modellen påverkat kvalitet är, likt dess påverkan på effektiviteten, svårt att 

värdera anser de intervjuade. Produktionschefen säger sig tro att även kvaliteten 

förbättrats i form av färre korrigeringar och omarbeten. Mycket grundar sig i en bättre 

förberedelse inför arbetsmomenten säger produktionschefen. Förberedelse är alltid 

positivt och bidrar till färre fel och bättre utfört arbete säger produktionschefen. Detta har 

kanske framförallt visat sig när det gäller installationssamordningen påstår projektchefen. 

Han menar att när felen upptäcks redan i projekteringen, är förutsättningarna goda att 

utforma en lösning som passar sig väl för situationen.   
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Bostäder Dragörkajen Malmö 

Produktionschefen är helt övertygad om att modellen haft en positiv påverkan på 

kvaliteten, då färre fel och omarbeten uppstått i produktionen tack vare modellen. Olika 

typer av problem i produktionsarbetet synliggörs i modellen på ett helt annat sätt än med 

plana pappersritningar säger produktionschefen. Att hitta dessa komplikationer tidigt är 

en kvalitetssäkring i sig påstår han. Modellen har dessutom bidragit till bättre 

kommunikation aktörer emellan och utgjort ett bra stöd för beslut, vilket 

produktionschefen tror har mynnat ut i bättre metodval och mer kvalitativa lösningar. 

 

Äldreboende Kv. Oxen Kristianstad  

På samma sätt som modellen bidragit till ökad effektivitet i projektet, har den även 

bidragit till ökad kvalitet. De automatiska kollisionskontrollerna har bidragit till färre 

akutlösningar på plats, samt färre ändrings- och omarbeten. Vidare har visualiseringen 

resulterat i färre missförstånd och utgjort ett bra underlag för diskussion säger 

arbetsledaren. En förbättrad diskussion leder ofta till att en bättre lösning tas fram.  

 

 

Hur skulle ett bra och effektivt produktionsarbete med hjälp av BIM kunna se ut 

med de förutsättningar som finns idag? T ex, vilken information och hjälpmedel 

skulle man vilja ha och när skulle man vilja ha den? 

Nyhemsskolan Ängelholm  

Mängdavtagning från modellen är något som både projekt- och produktionschefen tycker 

hade varit önskvärt att ha i projekt. Att nyttja modellen för att snabbt och enkelt erhålla 

mängdlistor och inköpsdokument hade underlättat hela inköpsprocessen säger 

projektchefen. Mängdavtagning från modellen är dessutom den funktion som de 

intervjuade tror ligger närmast i tiden. Jag hoppas att det inom snar framtid blir vanligare 

med mängdavtagning både i större och mindre projekt säger projektchefen.  

 

Ytterligare en önskvärd funktion är att koppla ekonomi till modellen, och både få ut vad 

en viss komponent kostar men också vad det kostar i förhållande till dess placering. 

Exempelvis vad en dörr kostar beroende av sort samt var i fasaden den monteras säger 

produktionschefen. Det känns som en ganska komplex funktion, men ändå fullt rimligt 

och praktiskt genomförbart fortsätter han. Han menar på att det viktiga är inte att erhålla 

exakta priser utan snarare få en indikation av kostnaderna samt om det skiljer mycket eller 

lite mellan olika alternativ. En sådan funktion skulle exempelvis vara till stor nytta i en 

generalentreprenad vid de tillfällen diskussion förs med beställaren om vad som önskas 

av byggnaden säger produktionschefen. På så sätt kan olika alternativa utformningar 

jämföras i modellen och se vad det resulterar i för kostnader fortsätter han.  

 

Bostäder Dragörkajen Malmö 

Både produktionschefen och arbetsledaren påstås vara nöjda med det som modellen 

nyttjas för i projektet, det vill säga för installationssamordning och övrig visualisering. 

Produktionschefen anser att om det ska finnas mer funktioner och information i modellen 



 

 

75 

 

behövs en sakkunnig på varje projekt. Han anser att användningen bör ligga på en 

grundläggandenivå som gemeneman klarar av och att dokumentering, planering, tid och 

ekonomi kan likväl skötas i andra enklare program. 

 

Något som produktionschefen tror det skulle kunna finnas en nytta med, är att använda 

modellen för mängdavtagning. Han anser att det är ett smidigt verktyg, men att det är 

viktigt att granska både indata och utdata från ett program eller en modell. 

Produktionschefen har tidigare erfarenhet av ”standardrecept” som bland annat finns i 

företagets kalkylprogram. För olika byggnadskomponenter finns olika standardrecept, 

exempelvis olika sorters väggtyper, där material och kostnad per kvadratmeter är inbakat 

i receptet. Risken är att dessa recept används utan att anpassas efter det verkliga fallet 

säger produktionschefen. Recepten kanske anger en väggtyp med ett extra lager gips 

överallt eller en isolering av annan kvalitet. Ett felaktigt uppbyggt recept resulterar i en 

felaktig mängdavtagning och kalkyl. Om mängdning däremot sker manuellt med hjälp av 

ritningar är möjligheterna större att saker som bör eller inte bör vara med uppmärksammas 

fortsätter han. Allt sker från grunden, det kanske tar längre tid men det blir i alla fall rätt 

säger han. Produktionschefen poängterar att utdata från modellen inte kan användas utan 

att först kontrolleras att den framställts utifrån förutsättningar som speglar det verkliga 

fallet. Som tidigare omtalats ser produktionschefen en risk att granskning tar lika lång tid 

som att mängda manuellt, vilket begränsar nyttan med mängdavtagning från modellen.    

 

Äldreboende Kv. Oxen Kristianstad  

Produktionschefen tror även han att mängdavtagning från modellen kommer underlätta 

och öka effektiviteten i projektet. Som tidigare nämnt har mängdavtagning från modellen 

gjorts för betong i bottenplatta samt panel till fasad, men produktionschefen menar på att 

en mängdavtagning i större skala hade varit av stor vinning. Arbetsledaren håller med om 

detta och poängterar återigen att objekten finns inritade i modellen, men utan specifik 

namngivning. Det skulle alltså i dagens läge gå att få ut den totala mängden dörrar i 

modellen, men inte preciserat vilken sorts dörr. Utöver objektstyp skulle arbetsledaren 

även önska få information om objektets placering i modellen. Då objekten redan finns 

inritade i modellen tror inte respondenterna att det är särskilt mycket merarbete att namnge 

och specificera objekten på det sätt som krävs för att erhålla kompletta mängdlistor med 

objektens lokalisering. Produktionschefen tillägger att vilken information som finns i 

modellen är i högsta grad beroende av vad produktionsledningen kräver av arkitekt och 

projektörer. Vid projektstart tillfrågades vad vi velat använda modellen till i produktion, 

och att erhålla mängdlistor var ingenting som vi då nämnde, säger produktionschefen.   

 

 

Är en APD-plan skapad i BIM?  

Nyhemsskolan Ängelholm  

Projektets APD-plan är framställd på traditionellt vis i 2D. Produktionschefen ser stor 

nytta och potential i att skapa APD-plan i modellen, framförallt om det kan kopplas till 

tidplan. Produktionschefen menar på att om en APD-plan görs i BIM kan så mycket runt 

omkring byggarbetsplatsen beaktas på ett helt annat sätt. I dagens platta APD-planer 
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beaktas i princip enbart byggarbetsplatsen, och rörelser i närområdet kommer inte med 

säger produktionschefen. Han påpekar att det är viktigt att lyfta blicken och se bygget som 

en del utav samhället, vilket exempelvis kan göras genom simulering av trafikflöden på 

arbetsplatsens intilliggande gång- och tillfartsvägar. Således syns hur människor rör sig 

under olika perioder, vilket är viktigt för att optimera säkerheten. Självklart är det även 

viktigt att se hur byggarbetsplatsen förändras över tiden genom att simulera arbetsplatsens 

utformning samt huskropparna framväxt säger produktionschefen. 

 

Bostäder Dragörkajen Malmö 

En tredimensionell APD-plan är framtagen i programmet SketchUp. Arbetsledaren 

bedömer att en tredimensionell APD-plan är lättare att tolka och förstå än en 

tvådimensionell. Arbetsledaren ser dock ingen funktion i att använda BIM-relaterade 

programvaror för att göra en APD-plan. Han påstår att det är svårare att rita i Tekla eller 

Naviswork, då inga färdiga moduler kan laddas hem utan måste ritas manuellt från 

grunden. I SketchUp däremot, finns mängder av moduler så som kranar, bodar, fordon, 

containrar, människor med mera säger han. Arbetsledaren tycker att SketchUp är väldigt 

enkelt att rita i och han ser därför ingen anledning till att använda någon annan 

programvara för detta ändamål.   

 

Äldreboende Kv. Oxen Kristianstad  

Att skapa APD-plan i 3D har inte gjorts, men är något som projektchefen hade önskat. 

När även arbetsplatsen finns representerad i 3D är det lättare att optimera 

uppställningsytor och liknande säger produktionschefen. Produktionschefen tror inte att 

det är särskilt svårt eller resurskrävande att modellera en APD-plan i samma programvara 

som använts för att modellera huskropparna.  

 

 

Används BIM vid säkerhetsintroduktioner? 

Nyhemsskolan Ängelholm  

Modellen har inte använts vid säkerhetsintroduktionerna i projektet. Projekt- och 

produktionschefen berättar dock att de besökt ett projekt där bilder från den 

tredimensionella modellen använts vid introduktionen. Bilderna som användes var 

tidsaktuella och således väldigt informativa säger produktionschefen. Bilderna gav 

besökarna en bättre förståelse för vilket skede i produktionsprocessen projektet var i.      

 

Bostäder Dragörkajen Malmö 

Modellen används inte vid säkerhetsintroduktionerna, däremot finns bilder utav den 

tredimensionella APD-planen i presentationen av arbetsplatsen.  

 

Äldreboende Kv. Oxen Kristianstad  

Inte heller i detta projekt har BIM använts vid säkerhetsintroduktioner. Det som används 

är ett bildkollage med foto på arbetsplatsen.  
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Används modellen vid skapandet av arbetsberedningar och riskanalyser? 

Nyhemsskolan Ängelholm  

Under arbetsberedningar som genomförts i projektet har produktionsledningen 

tillsammans med berörda yrkesarbetare navigerat sig runt i den tredimensionella 

modellen. Produktionschefen betraktar det visuella verktyget i modellen som ett viktigt 

hjälpmedel för att skapa förståelse och lättare identifiera risker. Vid en arbetsberedning är 

det viktigt att yrkesarbetarna snabbt förstår hur och vad som ska göras samt de 

förutsättningar som gäller. Det är mycket lättare för oss alla att diskutera kring en 

tredimensionell modell än ett tiotal ritningar påstår produktionschefen. En god diskussion 

är ytterst viktigt, då en arbetsberedning innebär att vi tillsammans med yrkesarbetarna 

resonerar oss fram till det bästa möjliga utförandet, både säkerhetsmässigt, ekonomiskt 

och produktionsmässigt säger produktionschefen. Arbetsberedning har gjorts för alla 

moment som anses innebära en risk, däribland fönster- och dörrmontage, montage av 

prefabelement, krankörning med mera. 

  

Bostäder Dragörkajen Malmö 

Modellen har använts vid arbetsberedning för arbete i källare, på tak och med stomme. 

Vid resning av stomme till småhusen var modellen till väldigt stor hjälp säger 

produktionschefen. Vid arbetsberedningen av stomresning granskades modellen noggrant 

för att ge yrkesarbetarna en bättre förståelse vad som kunde vara särskilt komplicerat eller 

riskfyllt. Arbetsledaren upplever att det är mycket som inte synts på vanliga 2D-ritningar 

av stommen, saker som infästning och vilka reglar som vilar på vad. Det uppkommer 

betydligt mer frågor när en 3D-modell granskas än en 2D-ritning, vilket då även medför 

att oklarheter och problem kan lösas redan i förberedelsefasen berättar arbetsledaren. En 

lämplig arbetsmetod och ett väl förberett arbetslag bidrar i sin tur till en säkrare 

produktion.    

 

Äldreboende Kv. Oxen Kristianstad  

Modellen har inte använts vid arbetsberedningar, istället har 2D-ritningar använts. Att inte 

använda modellen vid arbetsberedning är något som både arbetsledare och 

produktionschef i efterhand ångrat. De tror att det finns vinning att använda modellen - 

dels för att det är lättare att identifiera risker men även för att yrkesarbetare ska bli mer 

engagerade vid en arbetsberedning. Anledningen till att modellen inte nyttjats vid 

arbetsberedning är inte för att det varit svårt eller krävande, utan bara för att 

produktionsledning inte tänkt på det tidigare. Planen är att använda modellen vid nästa 

arbetsberedning som sker. 
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Har simuleringar gjorts för arbetsmoment? 

Nyhemsskolan Ängelholm  

Inga typer av simuleringar har skett i modellen. Produktionschefen tror att en simulering 

av arbetsmoment har många fördelar och att det är något som kommer längre fram i tiden. 

De intervjuade har inga vidare tankar kring detta.  

 

Bostäder Dragörkajen Malmö 

Inga typer av simuleringar har gjorts i projektet. Arbetsledaren ser stora fördelar med att 

kunna simulera upp hela byggförloppet likväl som enskilda arbetsmoment, framförallt då 

simuleringar kan gynna planering och förberedelsearbetet mycket. Arbetsledaren 

poängterar även att simuleringar ofta är relativt komplexa att utföra, och kräver både 

kunskap och resurser. Ofta sätter ekonomin gränser påstår arbetsledaren. Som 

användningen av tekniken ser ut i dag tror han inte det är ekonomiskt eller 

kunskapsmässigt befogat att utföra simuleringar i modellen, åtminstone inte i mindre 

projekt som detta.   

   

Äldreboende Kv. Oxen Kristianstad  

Inte heller i detta projekt har några simuleringar utförts. Både produktionschef och 

arbetsledare ser det som en framtidsvision som de tror kommer bli möjlig när användandet 

av BIM slått sig fast mer i branschen.     

 

 

Används BIM vid skyddsronder?  

Nyhemsskolan Ängelholm  

Modellen har inte nyttjats något vid genomförandet av skyddsronder. 

Skyddsrondsprotokoll sköts digitalt i separat program.  

 

Bostäder Dragörkajen Malmö 

De anmärkningar som framkommit under en skyddsrond dokumenteras digitalt i ett 

separat program som saknar koppling till modellen. Varken arbetsledare eller 

produktionschef tror att detta arbetssätt kommer ändras inom den närmsta tiden och ser 

ingen anledning till varför informationen skulle knytas an till modellen.   

 

Äldreboende Kv. Oxen Kristianstad  

BIM har inte använts vid de skyddsronder som genomförts i projektet. Arbetsledaren och 

produktionschefen diskuterar att det skulle vara smidigt att, precis som för 

besiktningsanmärkningar, lagra anmärkningar direkt i modellen även vid skyddsronder. 

Anmärkningarna knyts till ett rum, en zon eller en yta och kategoriseras enligt den 

yrkesgrupp som är ansvarig att åtgärda anmärkningen. Till anmärkningen kan ett foto 

bifogas som ett extra förtydligande. Detta är ett smidigt verktyg som respondenterna tror 

kan effektivisera processen.   
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Har BIM haft någon påverkan på säkerheten och arbetsmiljön? 

Nyhemsskolan Ängelholm  

Produktionschefen påpekar återigen att det visuella verktyget haft stora fördelar vid 

planering och arbetsberedning. Modellen har gett oss alla en bättre bild av projektet och 

ökad förståelse för vad som ska göras säger produktionschefen. Genom att navigera runt 

i modellen kan risker och svårigheter i arbetet identifieras i ett tidigt skede innan 

arbetsmomentet påbörjats. Då finns även möjligheter till att planera ett säkert och optimalt 

utfört arbete i form av tillvägagångssätt, hjälpmedel, säkerhetsutrustning med mera. En 

god planering och framförhållning är A och O när det kommer till säkerhet säger 

projektchefen.   

 

Bostäder Dragörkajen Malmö  

Säkerheten är väldigt viktig på arbetsplatsen, och arbetsledaren är övertygad om att 3D-

modellen haft inverkan på säkerheten. Han anser att modellen är viktig för att skapa 

förståelse och göra de involverade i projektet mer mottagliga för den information som 

delges. Modellen hjälper yrkesarbetarna att förstå vad som ska byggas bättre och 

snabbare, vilket är bra både ur säkerhetssynpunkt och effektivitetssynpunkt. De positiva 

effekterna hade såklart blivit större om modellen använts till mer inom säkerhets- och 

arbetsmiljöarbetet säger produktionschefen. 

 
Äldreboende Kv. Oxen Kristianstad  

Då BIM inte använts vid någon typ av säkerhetsarbete kan denna fråga inte besvaras. 

Dock är både produktionschefen och arbetsledaren positivt inställda till att arbeta med 

BIM med syfte att förbättra säkerheten och arbetsmiljön.  

 

 

Hur skulle ett bra arbetsmiljöarbete med hjälp av BIM kunna se ut i produktion 

med de förutsättningar som finns idag? T ex, vilken information eller hjälpmedel 

skulle man vilja ha och när skulle man vilja ha den?  

Nyhemsskolan Ängelholm  

Som tidigare nämnt anser de intervjuade att modellen varit till stor nytta vid 

arbetsberedning. Projektchefen tror dock att nyttan kan bli ännu större genom att utrusta 

arbetsplatserna med VR-glasögon. Med denna utrustning kan deltagarna vid 

arbetsberedning själva röra sig fritt inne i modellen, och få ännu bättre förståelse för hur 

ett arbetsmoment ska utföras. Projektchefen ser ingen anledning till varför VR inte skulle 

finnas på projekten. Det är varken särskilt kostsamt eller avancerat, och tekniken har 

funnits i 20-30 år påstår projektchefen. Projektchefen tror dessutom VR skulle vara till 

nytta vid andra arbetsmoment.  

 

Produktionschefen tror det skulle vara fördelaktigt att nyttja modellen än mer vid 

planering av säkerheten. Än en gång nämns fördelarna med visualisering och att det med 

hjälp av modellen bland annat blir lättare att utvärdera vilken typ av skyddsanordning som 

behövs samt dess placering. Produktionschefen anser att det finns många enheter som kan 
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få nytta av modellen när det gäller planering av säkerheten. Kalkyl är ett tydligt sådant 

exempel säger produktionschefen. Han menar på att många kostnader kopplat till risk och 

säkerhet ofta underskattas eller missas helt. Utifrån modellen går det exempelvis lättare 

att se mängden ställning eller skyddsräcke som behövs. Med så mycket krav gällande 

säkerhet som finns inom företaget är det viktigt att det finns höjd i budgeten för att kunna 

uppfylla dessa krav, säger han avslutande.  

Enligt tidigare ser produktionschefen vinning i att skapa APD-plan direkt i modellen samt 

koppla denna till tid. På så sätt kan olika typer av simuleringar göras, exempelvis av 

trafikflöden och arbetsplatsens utformning. Arbetsplatsen kan förändras mycket från en 

månad till en annan, viktigt är då att hålla APD-planen levande och uppdatera denna i 

förhållande till produktionens framfart menar projektchefen. Exempelvis finns inga 

stationära utrymningsvägar i ett projekt och dessa skulle med fördel kunna visualisera i 

en modell som uppdateras efter produktionsskedet. Samma sak gäller brandsläckare, 

första hjälpen stationer, elanläggningar etcetera.   

Bostäder Dragörkajen Malmö 

Produktionschefens uppfattning är att det redan i dag finns väldigt många möjligheter att 

arbeta med modellbaserade programverktyg, och att största fokus inte bör ligga på att 

fortsätta utveckla programmen utan satsa på att implementera BIM i fler projekt. Det finns 

många projekt som helt saknar modell, eller precis som vi arbetar i vårt första projekt med 

modellen säger produktionschefen. Arbetsledaren instämmer i att fler projekt bör ta första 

steget i användningen av 3D-modeller.  

 

Även i detta projekt nämns VR-utrustning som ett lämpligt komplement till modellen. 

Arbetsledaren tror att förståelsen kan bli ännu bättre med detta hjälpmedel. Han tror inte 

det finns några praktiska hinder, snarare ekonomiska hinder för att kunna implementera 

VR på arbetsplatserna. Det är ekonomin som sätter gränserna, och då är frågan om det ger 

så pass mycket mervärde att det är värt investeringskostnaden.  

 

Äldreboende Kv. Oxen Kristianstad  

Produktionschefen skulle först och främst vilja ha ett smidigt verktyg för att skala av 

modellen, exempelvis efter våningsplan. Han tror att det på så sätt går lättare att se var 

räcken behövs, vilka schakt som ska täckas med mera. En något mer komplicerad funktion 

som respondenterna ser som värdefull är simuleringar av utvalda arbetsmoment, där 

modellen tar fram förslag för lämplig skyddsutrustning samt under vilka tidsperioder 

denna skyddsutrustning behövs. Respondenterna önskar därmed koppla modellen till 

tidplan.  

 

 

Vad behöver förbättras för att få en ökad användning av modellen?  

Nyhemsskolan Ängelholm  

Respondenterna är väl överens om att första steget i rätt riktning är utbildning med fokus 

att lära ut grunderna i programverktygen. Produktionsledningen bör vara högsta prioritet 

eftersom det är de som i dagsläget arbetar mest med modellen säger projektchefen. När 
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väl produktionsledningen blivit bättre i tekniken, kan det vara en värt att även utbilda 

yrkesarbetarna påstår produktionschefen. Produktionschefen tror dock att det redan i dag 

finns vinning att låta yrkesarbetarna lära sig att navigera runt i modellen. Detta är något 

som yrkesarbetare velat nyttja modellen till flertalet gånger, men då det endast är 

produktionschef och arbetsledare som har tillgång till hårdvara med modellicens har 

yrkesarbetarna inte kunnat jobba självständigt med modellen. Produktionschefen tror det 

kan vara en god idé att placera ut surfplattor på fasta ställen i huskropparna så att 

yrkesarbetarna på egen hand kan arbeta med modellen. Produktionschefen uttrycker att 

en god användarvänlighet är en förutsättning för att detta ska vara möjligt.  

 

Projektchefen poängterar vikten av att utbildningen sker stegvis och att det borde finnas 

olika avancerade kurser att välja mellan. Allra bäst är nog om en BIM-samordnare kan 

komma ut till projektet och utbilda produktionsledningen individuellt anpassat till det som 

modellen ska användas till i projektet uttrycker produktionschefen. Jag tror det är viktigt 

att begränsa funktionerna till en början, så att användaren stegvis kan lära känna 

informationsmodellen och alla möjligheter som programvarorna ger, fortsätter 

produktionschefen. Det räcker såklart inte enbart med utbildning, utan det måste även ges 

utrymme i produktionen till att börja använda informationsmodellen säger han. Vidare 

poängteras att det inte går fort i början när digitala medel ska användas, utan det är när 

rutiner har hunnit sätta sig som vinsterna i tid och ekonomi framträder.  

Vad gäller hårdvaran på arbetsplatsen påstår produktionschefen att det fungerat bra. 

Surfplatta är den hårdvara som använts mest och produktionschefen upplever inte att 

modellen varit tungdriven, laggat eller på något annat sätt hängt sig. Projektchefen 

tillägger att han tror att en Tv med touchfunktion hade varit till nytta att använda som 

komplement till surfplattorna på arbetsplatsen. Han påstår att med en sådan utrustning kan 

fler bli delaktiga i hanteringen utav modellen utan att egentligen kunna arbeta i modellen.  

Bostäder Dragörkajen Malmö 

Arbetsledaren anser att programvarorna kan vara aningen komplicerade att använda. En 

programvara som Naviswork innehåller många olika funktioner och kommandon att hålla 

reda på. Arbetsledaren betonar att användarvänligheten är avgörande för att modellen ska 

användas i projekten. På det sätt som man arbetar med modellen i dag, tror jag det varit 

fördelaktigt att använda en enklare och mer användarvänlig programvara säger 

arbetsledaren.   

 

Äldreboende Kv. Oxen Kristianstad  

Både produktionschefen och arbetsledaren upplever modellen som aningen 

svårnavigerad. Framförallt gäller detta när touch-funktion används, vilket för projektet 

innebär hantering av modellen i surfplatta. Arbetsledaren menar att modellen är väldigt 

känslig för minsta lilla felaktig rörelse, och hamnar då på en position långt från byggnaden 

i modellen. Detta är lätt hänt då något ska förstoras, förminskas, vridas eller vändas i 

modellen säger arbetsledaren. Produktionschefen tillägger att det vid flertalet tillfällen 

även inträffat när modellen körts i laptop. En mer lättmanövrerad modell hade varit att 

föredra konstaterar produktionschefen.   
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I övrigt har det fungerat bra att arbeta med modellen i laptop och surfplatta säger 

arbetsledaren. För att modellen inte skulle bli för tungdriven fick dock innehållet i 

modellen begränsas. Produktionschefen berättar att arkitekten börjat förse respektive rum 

i modellen med inredning och sakvaror, men att det snabbt blev problem med för mycket 

information i modellen. Det blev ohållbart med en alltför tungdriven modell som hela 

tiden hakade upp sig berättar produktionschefen. Problemet löstes genom att ta bort 

inredningen och istället delge information om möblering i rumshandlingarna. 

Produktionschefen och arbetsledaren säger att dem redan i nästa projekt är intresserade 

att nyttja fler funktioner och få än mer information i modellen. Det är problematiskt att en 

tyngre fil påverkar möjligheten att arbeta med modellen säger arbetsledaren.     

 

Som tidigare nämnt är det första projektet som produktionschefen och arbetsledaren 

arbetar med BIM. Vad gäller utbildning anser dem båda att den utbildning eller hjälp som 

efterfrågats, har dem också fått. Just i detta projekt har det skett väldigt smidigt genom att 

ansvarig BIM-samordnaren kommit ut till projektet vid förfrågan. Otillräckligt med 

utbildning ser produktionschefen inte som något problem, då företaget i regel är väldigt 

mån om att investera och ge tid åt utbildning. En annan viktig faktor är tid att praktiskt 

arbeta med modellen, vilket produktionschefen ser som en större problematik. Just i detta 

projekt fanns utrymme under stommontage för att försöka lära sig hantera modellen och 

dess innehåll säger produktionschefen. I vanliga fall är dock produktionstiden väldigt 

pressad och sällan som utrymme ges för implementering av nya metoder eller tekniker i 

produktionen. Att investera tid för inlärning är ett måste för att förväntade vinster med  

BIM ska erhållas och något som företagen måste börja ta hänsyn till säger arbetsledaren. 

 

  

Vad utgör det största problemet för att kunna arbeta med BIM? 

Nyhemsskolan Ängelholm  

Projektchefen tror att det behövs krav från en högre nivå för att BIM ska få något vidare 

fotfäste i branschen. Han menar att eftersom det i dagsläget inte finns något krav på att 

använda BIM i produktionen, är det helt upp till arbetsplatserna själva att anta BIM. För 

att BIM ska införas på arbetsplatsen måste det dels finnas tillräckligt intresse hos 

produktionsledningen men också tillräckligt stor del av projektbudgeten som kan 

investeras i BIM. Pengarna är förmodligen den avgörande faktor som inte bara avgör om 

BIM ska användas på arbetsplatserna, utan också i vilken utsträckning. Produktionschefen 

tror att utan direktiv är risken stor att användningen av modellen stannar vid 

installationssamordning. För att det ska vara motiverat att genomföra mängdavtagning, 

tidplanering, simulering, kalkylering etcetera i modellen, krävs att det finns en lönsamhet 

och att de investerade resurserna betalas tillbaka, säger projektchefen. Projektchefen 

upplever att ekonomin och den oklara lönsamheten kopplat till modellen, bidragit till en 

halvhjärtad satsning av BIM.  

 

Respondenterna anser även att arbetsledning tillsammans med projektörer måste bli bättre 

på att hålla modellen uppdaterad. I projektet har modellen skapats utifrån de 
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relationshandlingar som projekterats fram. När ändringar uppkommit i produktionen, har 

endast bygghandlingarna uppdaterats utan någon vidare samordning med modellen. Detta 

innebär att modellen innehållit felaktig information, och dess användbarhet minskat. För 

att kunna arbeta med modellen igenom hela projektet måste det alltså finnas något nyp av 

kvalitetssäkring säger produktionschefen. Produktionschefen menar på att det måste 

finnas någon typ av koppling mellan modell och övriga handlingar som säkerställer att 

informationen dem emellan stämmer överens. Precis på samma sätt som vi inte vill ha 

felaktiga bygghandlingar i produktionen, vill vi heller inte ha en felaktig modell fortsätter 

han. Utan en tillförlitlig modell kommer BIM aldrig få genomslag i produktionen säger 

produktionschefen. Produktionschefen ser den inaktuella modellen som ytterligare en 

följd av den ofullständiga satsningen på BIM. Han menar att om det inte fanns några 

pappersritningar i projekten, utan produktionsledning med personalen endast haft 

modellen att förhålla sig till skulle det varit betydligt mer prioriterat att hålla modellen 

uppdaterad.  

Bostäder Dragörkajen Malmö 

Arbetsledaren anser att kostnaden är den mest avgörande faktorn i frågan. 3D-modellering 

kräver pengar och frågan är hur mycket pengar som är värda att investeras. Arbetsledaren 

menar att problematiken ligger i att det inte är en självklarhet bland byggföretagen att 

använda BIM. Tar alla företagen höjd för användningen av BIM i ett anbudsskede, ser jag 

inget problem förklarar han. Om däremot endast ett företag tar med denna extra kostnad i 

anbudet kan det resultera i att projektet går förlorat, då kostnaden ofta är avgörande för 

vem som vinner projektet. Eftersom beställare och därmed även entreprenadföretaget vill 

hålla nere kostnaderna, uteblir eller begränsas satsningen på BIM i projekteten, säger 

arbetsledaren.  

 

Äldreboende Kv. Oxen Kristianstad  

Respondenterna tror att faktorer som ekonomi, initiativ och intresse avgör hur BIM i 

dagsläget används på arbetsplatserna. Ekonomin kommer nog alltid sätta gränser oavsett 

tid, säger produktionschefen. Intresse och eget initiativ tror dem däremot är beroende av 

den fas som branschens företag i dag befinner sig i. Förhoppningsvis ökar både intresse 

och initiativtagandet till BIM när kunskapen och erfarenheten om arbetssättet ökat säger 

arbetsledaren. Arbetsledaren berättar att det i dagsläget är produktionsledningen som 

aktivt väljer om BIM ska nyttjas i produktionen eller inte. Intresset är alltså avgörande för 

att arbetet med BIM ska antas. 

  

Hur viktigt anser ni att utbildning inom BIM är?  

Nyhemsskolan Ängelholm  

Samtliga av de intervjuade tycker att utbildning är en grundförutsättning för att kunna 

arbeta med BIM. Dock är även intressefrågan av stor vikt. För att kunna få en rutin i 

arbetssättet krävs såklart både tid och engagemang menar projektchefen. I dagsläget finns 

inte tillräckligt med utrymme i produktionen för att lära sig hantera modellen, utan det är 

tid utöver arbetstimmarna som gäller säger produktionschefen.  
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Bostäder Dragörkajen Malmö 

Vad gäller utbildning är både produktionschef och arbetsledare aningen skeptiska. 

Produktionschefen berättar att han flera gånger fått inbjudan till utbildning i BIM men att 

han aldrig valt att delta. Han menar på att det dels varit olämpligt på grund av en pressade 

produktionen, men också för att han inte haft något behov av utbildning i just detta projekt. 

Jag använder inga komplicerade funktioner, utan det arbetet jag gör i modellen har jag 

lyckats lära mig själv berättar han. Arbetsledaren påstår sig även han var självlärd när det 

gäller digitala medel. Jag tror inte utbildning skulle haft någon större inverkan på mig 

säger arbetsledaren.  

 

Produktionschefen anser att majoriteten av projektörerna har en bristande kunskap om 

modellering i BIM. Under stora delar utav samordningsmötena i projekteringsskedet, där 

syftet varit att lösa kollisioner, har projektets BIM-samordnare istället fått instruera 

projektörerna hur dem ska rita i programvaran. Projektörerna har ett stort ansvar när det 

gäller modellering, då modellens funktion i produktionsarbetet är helt beroende av vad 

respektive projektör modellerat. Produktionschefen anser att projektörer är i större behov 

av utbildning än vad produktionsledningen är. Projektörerna måste bli skickligare i sitt 

sätt att hantera programverktygen hävdar produktionschefen. 

 

Äldreboende Kv. Oxen Kristianstad  

Utbildning är såklart viktigt, programmen är inte helt självklara och det finns många 

funktioner och verktyg som kanske inte upptäckas på egen hand säger produktionschefen. 

Arbetsledaren understryker att utbildning kan ske på flera olika sätt, och inte enbart genom 

traditionella kurser. Arbetsledaren har vid flertalet tillfällen utnyttjat Autodesks hemsida 

där många olika illustrationsvideo finns tillgängliga. Illustrationsvideorna har jag haft stor 

nytta av och lärt mig mycket från, säger hon. Självklart handlar det inte enbart om 

utbildning, utan minst lika mycket om självdriv och intresse säger produktionschefen. Han 

menar på att utbildningen utgör en god grund, men att det är intresset som sätter gränserna.  

 

 

Hur anser ni tillförlitligheten är med BIM?   

Nyhemsskolan Ängelholm  

Som beskrivits tidigare har modellen inte alltid uppdaterats i takt med ändringar som skett 

i produktionen. Den primära informationskällan har i projektet varit de traditionella 2D-

ritningarna som tagits fram i separat CAD-program säger produktionschefen. När en 

revidering skett i projektet har fokus därför legat på att uppdatera 2D-handlingarna. Det 

har vid ett par tillfällen skett revidering av modellen, men inte i samma utsträckning som 

2D-handingarna berättar projekteringsledare. På grund av att modellen inte alltid 

uppdaterats utifrån de ändringar som skett i produktionen, har det funnits en osäkerhet i 

modellen. I de bästa av världar ska det vara lika självklart att uppdatera modellen som 

ritningarna, men riktigt så bra har det inte fungerat säger projektchefen.   
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Bostäder Dragörkajen Malmö 

Produktionschefen berättar att 2D-handlingarna utgjort det primära underlaget och att 

modellen snarare fungerat som ett komplement till dessa. Detta innebär att vid tillfällen 

när modellen använts har även 2D-handlingarna funnits till hands. Modellen har således 

jämförts med 2D-ritningar för att kontrollera att modellen uppdaterats efter de ändringar 

som skett. Eftersom det saknas koppling mellan de primära handlingarna och modellen, 

finns en risk att modellen innehåller felaktig information. Produktionschefen säger att 

dem aldrig skulle fatta något avgörande beslut utifrån modellen utan att först dubbelkolla 

i ritningarna.  

 

Äldreboende Kv. Oxen Kristianstad  

I detta projekt har modellen haft en högre rang är ritningarna. I fallet då det uppstått en 

motstridighet mellan modell och ritning, har det som visats i modellen alltså byggts. De 

tvådimensionella handlingarna har snarare fungerat som ett komplement till modellen, 

med syfte att ge mer detaljerad information. Eftersom modellen utgjort den primära 

handlingen har det varit viktigt att hålla modellen uppdaterad efter de ändringar som skett 

i produktionen.   

 

Som tidigare nämnt har modellen vid ett par tillfällen använts för att mängda material.  

Eftersom det var första gången som mängder togs direkt från modellen genomförde 

produktionschefen en kontrollberäkning. Mängderna framtagna ur modellen stämde väl 

överens med de framräknade. Även om det inte var första gången som mängder togs från 

modellen, tror produktionschefen att han hade genomfört en kontrollberäkning. Tillit till 

modellen kommer förmodligen med erfarenhet, säger produktionschefen. Han poängterar 

att han inte misstror programverktygen i sig, utan snarare hur användaren hanterar 

programmet.   

 

 

Finns det (bättre) hjälpmedel tillgängliga på marknaden som skulle kunna bidra till 

en ökad användarvänlighet och få Skanska att förflytta positionerna i användandet 

av BIM i projekten? Dvs. har du några rekommendationer för Skanskas 

verksamhetsutveckling? 

Nyhemsskolan Ängelholm  

Projektchefen nämner återigen TV med touchfunktion på arbetsplatserna, så att 

informationen kan delges till fler samtidigt. Även VR-utrustning tas upp som ett förslag 

på hjälpmedel som kan bidra till ännu större nytta av modellen.   

 

Bostäder Dragörkajen Malmö 

Arbetsledaren påstår att fallföretaget ligger långt fram när det gäller att implementera 

verktyg och hjälpmedel för digitalisering. Just vad gäller BIM anser han snarare att det är 

branschen i sig som måste komma framåt i arbetet med BIM.  

 

Äldreboende Kv. Oxen Kristianstad  
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Jag tror att rätt förutsättningar redan finns inom företaget, det handlar nog snarare att 

implementering av ett nytt arbetssätt tar tid, säger produktionschefen.  

 

 

Har du något att tillägga som kan vara till nytta för studien och som du anser är 

viktigt för den fortsatta satsningen med BIM? 

Nyhemsskolan Ängelholm  

Samordningsmässigt är BIM ett fantastiskt verktyg, dels för att det skapar förståelse men 

också för att det tar bort mycket fel i ett tidigt skede säger projekteringsledaren. 

Projekteringsledaren skulle gärna se att modellen använts till mer än bara samordning ute 

på arbetsplatserna, men för att lyckas med detta tror han branschen måste börja sätta 

standarder och krav på miniminivå för användning som med tiden höjs. Projektchefen 

tillägger att det inte bara bör finnas en standard för användning och detaljeringsnivå av 

modellerna, utan även för vilken programvara som används. Jag tror hela branschen 

kommer gynnas av att välja ut en eller ett begränsat antal programvaror att arbeta med 

säger projektchefen. Att arbeta med flertalet olika programvaror anses bidrar till en 

försvårad och splittrad inlärningsprocess. Desto fler programvaror som finns i projektet 

desto mer måste användarna hålla ordning på, bland annat vilken programvara som 

används till vad och hur arbetet i programvaran sker.  

 

Projekteringsledaren poängterar även vikten av att produktionsledningen i ett tidigt skede 

måste tydliggöra vad som förväntas erhållas av modellen i produktionen. Utan tydliga 

direktiv finns inga möjligheter att projektera fram en modell som kan tillgodose 

produktionens behov. Projektchefen tillägger att det är viktigt att våga satsa på att sätta in 

tillräckligt med resurser i projekteringen så att modellen blir ordentligt genomarbetad. 

Han tror att många, precis som dem själva, ser den krävande projekteringen som en 

osäkerhet. I dagsläget är lönsamheten i användandet av BIM inte en självklarhet, vilket 

bidrar till en halvhjärtad satsning i frågan. Projektchefen påpekar att alla involverade i 

byggprojekt måste förstå att projekteringen där en informationsmodell skapas både kräver 

mer tid och kapital än då endast traditionella 2D-handlingar tas fram. En mer 

resurskrävande projektering är en förutsättning för att kunna erhålla fördelar med BIM, 

för att i en mindre resurskrävande produktion tjäna in investerad tid och pengar säger 

projekteringsledaren.     

 

Bostäder Dragörkajen Malmö 

Arbetsledaren vill lyfta fram en nackdel som han ser med hur modellen i dagsläget 

används ute i produktionen. Det är uppenbart att en tredimensionell modell är lättare att 

tyda än en bunt 2D-ritningar, säger arbetsledaren. På arbetsplatserna är det endast 

arbetsledaren och produktionschefen som aktivt arbetar med modellen i produktionen. 

Underentreprenörer i projektet har surfplattor men saknar licenser till programmen, vilket 

innebär att dem inte kan arbeta självständigt med modellen. Jag tycker mig se tendenser 

till att både underentreprenörer och yrkesarbetare på bygget blivit mer bekväma nu när en 

3D-modell finns på bygget, säger arbetsledaren. De anstränger sig helt enkelt inte för att 
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läsa en ritning, hävdar arbetsledaren. Istället kommer dem med fler frågor till oss som har 

tillgång till modellen, och låter mig och produktionschefen lösa problemen. Detta bidrar 

i sin tur till fler avbrott i vårt arbete vilket ofta är dåligt ur effektivitetssynpunkt. Självklart 

är det viktigt att hjälpa varandra, men för att erhålla en effektiv produktion måste folk 

kunna ta eget ansvar och arbeta på självständigt säger arbetsledaren.  

Äldreboende Kv. Oxen Kristianstad  

Respondenterna är övertygade om att BIM kan effektivisera och spara pengar i projekt. 

Nyttan kanske inte syns som tydligast just nu under implementeringen, då det kräver 

mycket tid och kapital att lära sig det nya arbetssättet och dess programvaror, säger 

produktionschefen. Han menar på att när inlärningströskeln överstigits, kommer arbetet 

både gå fortare och bättre. För att ta sig över tröskeln är både kunskap och intresse viktigt. 

Arbetsledaren tror att nyttan i form av kvalitetsförbättring, tid- och kostnadsbesparing 

kommer bli än tydligare med tiden.   

 

Arbetsledaren anser att det är viktigt att folk vågar arbeta med modellen. Det enda kravet 

som finns inom företaget är att projekt över 30 miljoner kronor ska projekteras i 3D. Sedan 

är det upp till produktionsledning att ta med den framprojekterade modellen ut i 

produktionen, berättar arbetsledaren. Redan efter ett projekt ser vi en stor vinning med 

modellen, och är sugna att ta steget vidare genom att koppla mer information till modellen 

och nyttja fler funktioner, säger hon.  

 

Just det här med användningen är viktigt tillägger produktionschefen. Han menar på att 

det inte bara är produktionsledningen som har vinning i att använda modellen, utan även 

installatörer och yrkesarbetare. Trots att projektörer från respektive kategori projekterat i 

modellen, har de ledande installatörerna i produktion inte någon egen modell att arbeta 

med. Istället kommer de till oss och ber oss att leda dem i modell, hävdar 

produktionschefen. Han ser det som positivt att installatörerna vill ta del av modellen, 

men negativt att dem inte kan hantera modellen själva. Produktionschefen tror det är en 

tidsfråga innan byggentreprenörer kan ställa krav på uppköpta installatörer att arbeta med 

egna modeller i produktionen. 
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5. Analys  

I detta kapitel analyseras och utvärderas den empiri som samlats in med stöd av den teori 

som beskrivits i tidigare kapitel. Författaren beskriver även sina reflektioner kring 

studieresultatet.  

_______________________________________________________________________ 

 

5.1 Användningen av BIM 

Studien visar på att installationssamordning och kollisionskontroll är det absolut 

vanligaste användningsområdet för BIM och utgör i majoriteten av fallen den primära 

orsaken till att modellen upprättas. Samtliga utav de tre undersökta projekten samt tre 

fjärdedelar utav studiedeltagarna i enkätundersökningen har nyttjat modellen för 

installationssamordning.  

Studien visar även att det är vanligt förekommande att nyttja modellens grafik för 

visualisering vid arbetsberedning. Två utav de tre projekten har använt modellen vid 

arbetsberedning, vilket enligt studien utgör det näst vanligaste användningsområdet. Det 

tredje projektet som inte använt modellen vid detta moment ser stora fördelar med 

visualiseringen vid planering av arbetsmoment samt riskidentifiering, och uttrycker sin 

ambition att använda modellen vid arbetsberedningar framöver. Orsaken till varför 

modellen inte använts vid arbetsberedning i detta projekt grundas i okunskap då 

produktionsledning varken känt till eller tänkt på att nyttja modellen vid detta moment. 

Enkätstudien styrker resultatet från djupintervjun, då det rankas som det näst vanligaste 

nyttjandet utav modellen. 

Utöver det som nämnts ovan har modellens visuella verktyg använts vid olika typer av 

möten och genomgångar i de tre projekten samt för att kontrollera byggbarhet och granska 

komplicerade snitt som generellt sett inte återfinns i 2D-handlingar.  

 

Enligt enkäten har 42 procent utav respondenterna, använt modellen vid skyddsrond och 

för egenkontroll. Detta är ingenting som modellen nyttjats för i något av de tre granskade 

projekten. I ett utav projekten kommer dock modellen användas vid projektets för- och 

slutbesiktningar, vilket kan klassas som ett kontrollarbete. Syftet är att lagra anmärkningar 

som uppkommer vid besiktningen direkt i modellen, genom att koppla en beskrivande 

text till ett specifikt rum, en yta eller en position i modellen. Då en anmärkning lagrats i 
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modellen kommer ett automail skickas från modellen till den aktör som ansvarar för att 

åtgärda anmärkningen.    

 

Att nyttja modellen för mängdavtagning är något som visat sig vara ovanligt. Endast i ett 

utav de tre granskade projekten har mängder tagits från modellen, och då i ytterst 

begränsad utsträckning. Den primära orsaken till att mängdavtagning inte använts i större 

omfattning är densamma för de tre projekten, att objekten modellerats med en allt för låg 

detaljeringsgrad. Modellen är alltså för ospecificerad i sin uppbyggnad för att kompletta 

mängdlistor ska kunna hämtas ur modellen. Trots att objektens intelligenser inte kunnat 

underlätta inköpsprocessen i form av mängdavtagning, visar studien att modellens 

visuella egenskaper varit till stor nytta vid inköp. Komponenter, framförallt av mindre 

sorten så som lister, plåtar med mera synliggörs lättare i en 3D-modell i jämförelse med 

2D-handlingar, vilket innebär att risken att dessa komponenter förbisetts vid inköp och 

därmed inte finns på plats vid ett visst arbetsmoment reducerats. Respondenter i studien 

påstår att det dessutom är lätt och tideffektivt att i modellen beräkna ytor och ta mått. 

Utöver det som nämnts ovan har modellen i de tre projekten inte använts till något annat 

kopplat till inköp eller leveranser. Enkäten visar på att cirka en tredjedel utav 

respondenterna har arbetat i projekt där modellen använts för mängdavtagning, i vilken 

utsträckning är dock oklart.  

 

Studien ger tydliga indikationer på att det främst är modellens visuella egenskaper som 

används när ”BIM” appliceras i produktionsarbetet. Värt att notera är att I:et i BIM glömts 

bort. Jongeling (2008) förtydligar att BIM handlar om ett arbetssätt där information från 

modellen lagras, används och delges i olika skeden och mellan involverade parter i ett 

projekt. Det räcker alltså inte med att en tredimensionell modell används, utan modellen 

måste vara försedd med information som sedan används med hjälp av olika 

programverktyg. Enligt denna definition kan slutsatsen dras att endast ett utav de tre 

granskade projekten arbetat med BIM. I projektet Kv. Oxen har mängdavtagning gjorts 

samt att information från projektets kommande för- och slutbesiktningar kommer lagras i 

modellen. Modellens informationsinnehåll och objektens intelligenser har därmed 

nyttjats, och arbetet kan klassas som BIM. Övriga två projekt har endast arbetat med 3D-

modeller, dels för installationssamordning men även för övrig visualisering. Att nyttjat 

modellens visuella egenskaper innebär således inte BIM. Observera att trots att en modell 

byggs upp i visualiseringssyfte, kan den fortfarande uppfylla en funktion och vara till stor 

nytta i projektet.  

 

Utifrån den finska studie, genomförd av Khosrowshahi och Arayici (2012), befinner sig 

de tre undersökta projekten på en mognadsgrad av nivå 1 i implementeringen av BIM, 

vilket enbart kräver objektsbaserad modellering. Tydligt är att ett utav projekten kommit 

aningen längre än de övriga två, men kan fortfarande sägas ha en grundläggande 

användning av modellen. Enkät visar på att respondenter, om än en klar minoritet, har 

arbetat i projekt där modellen nyttjats för mer komplicerade funktioner så som 

modellering av skyddsutrustning, simuleringar av arbetsmoment samt kopplat modellen 

till tidplan. Dessa projekt har alltså kommit än längre i arbetet med BIM. Den samlade 
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bedömningen, med hänsyn både till kvalitativ och kvantitativ datainsamling, är dock att 

användningen av BIM inom branschen i stort ligger på en grundläggande nivå. Enligt 

Khosrowshahi & Arayicis (2012) studie behöver organisationskultur, 

informationshantering och utbildning ses över för att företag och organisationer ska 

utvecklas i användningen av modellen och då även nå en högre mognadsgrad. I de 

undersökta projekten har behovet av utbildning och förändrad informationshantering varit 

mest påtaglig.    

Majoriteten utav respondenterna i djupintervjun är förstagångsanvändare av BIM, vilket 

studien visar haft stor inverkan på vad modellen använts till i produktionsarbetet. Studien 

visar att förstagångsanvändarna aktivt valt att begränsa användningen av modellen. På 

grund av att arbetssättet är helt nytt har fokus snarare legat på att lära känna den visuella 

modellen och hur denna kan användas i produktionsarbetet, än att ställa höga krav på 

modellens informationsinnehåll i syfte att bearbeta modellens innehåll med hjälp av 

programvarornas många funktioner. Sett till enkäten verkar majoriteten utav 

respondenterna vara mer erfarna i arbetssättet BIM, då 60 procent utav respondenterna 

påstå sig har arbetet med BIM i två till fem projekt tidigare. Ytterligare 10 procent påstår 

sig har arbetet i fler än fem projekt med BIM. Enkäten visar även att respondenterna har 

nyttjat BIM mer i produktionsarbetet, än vad respondenterna i djupintervjun gjort, bland 

annat för avvikelserapportering, modellering av skyddsutrustning, simulering av 

arbetsmoment, riskanalys, tidplanering etcetera. Tydligt är att dessa nämnda aktiviteter 

kräver ett visst informationsinnehåll i modellen, vilket innebär att åtminstone en del utav 

respondenterna i enkätstudien tagit steget från att enbart arbeta med visualisering till 

informationsinnehållet i modellen. Slutsats kan dras att ju mer erfarenhet inom 

arbetssättet, desto större del av produktionsarbetet kommer ske med stöd från modellen 

och BIM. Därav är det av stor vikt att företag satsar på att få ut arbetssättet BIM i sina 

projekt, oavsett om det i dagsläget endast är på en väldigt grundläggande nivå, i syfte att 

öka produktionsledningens erfarenhet och då förhoppningsvis även användning utav 

modellen.   

5.2 Påverkan av BIM i projektet 

Modellens påverkan i projektet ifrågasätts med syfte att utreda om användarna upplevt 

någon nytta i arbetssättet. Med stöd utav Modig (2014) och Jongelings (2008) studier, 

anses det vara avgörande att användarna själva får erfara fördelar som arbetssättet har för 

att dem ska finna incitament att arbeta vidare och utvecklas i sitt arbete med 

informationsmodellen. Det samlade intrycket är att respondenterna har en positiv 

inställning till BIM. Flera utav respondenterna har stor framtidsutsikt och uttrycker en 

önskan om att arbeta mer med BIM och nyttja fler funktioner. Detta visar på att 

respondenterna upplever en nytta i användningen av modellen. Tyvärr anses nyttan i 

förhållandet till ekonomin otydlig, vilket flera utav respondenterna upplever som ett 

hinder för arbetet med BIM. Nyttan i relation till den ekonomiska aspekten är alltså 
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avgörande för att gå från visionen att arbeta mer med BIM i produktionsarbetet till 

praktiskt handlande.  

Effektivitet 

Respondenterna i studien anser att det är svårt att uppskatta något konkret värde på 

effektivitetsvinsterna. Trots detta visar studien på en enad uppfattning att användandet av 

modellen haft en positiv inverkan på effektiviteten i produktionsarbetet. Det påpekas 

bland annat att fel och svårigheter lättare synliggörs i modellen i jämförelse med 

traditionella 2D-ritningar. Respondenterna i enkäten och i djupintervjuerna är överens om 

att installationssamordning är ett tydligt exempel på detta. Då kollisioner mellan olika 

installationer kan upptäckas och lösas redan i projekteringen minskar risken för akut 

problemlösning på plats i produktion, vilket stör produktionsarbetet och stjäl både tid och 

pengar. Arbetsberedning är ytterligare ett exempel då modellen kan vara till stor hjälp för 

att upptäcka svårigheter och problem innan arbetsmomentet påbörjas. Mycket grundar sig 

i en bättre genomförd planering med stöd utifrån den visuella modellen. En god planering 

bidrar till kontinuerlig arbetsrytm utan störningar, väntan och avbrott. Modellen bidrar 

även till en bättre förståelse när ett arbetsmoment ska förklaras vilket i sin tur medför att 

yrkesarbetarna är bättre förberedda inför arbetsmomentet. Ovanstående faktorer ger 

tillsammans goda möjligheter till ett optimerat produktionsarbete och korta byggtiden. 

Med en väl genomförd planering minskar även risken för kvalitetsfel, ändrings- och 

omarbeten. Den visuella modellen har inte bara fördelar när det gäller planering utav 

enskilda moment, utan även planering av produktionsarbetet i sin helhet. Det kan handla 

om i vilken ordning arbetsmoment kan genomföras, hur arbetet kan optimeras utan 

resurskrockar eller hur arbetsplatsen kan nyttjas för att minimera antalet förflyttningar av 

varor och personer.  

Studien indikerar även på att modellen utgör underlag som förbättrar och effektiviserar 

kommunikation aktörer emellan. Återigen har det en koppling till den visuella modellen, 

vars grafik bidrar till en förbättrad förståelse, då diskussion och resonemang sker med 

stöd utifrån modellen. Antalet feltolkningar och missförstånd minskar, vilket i sin tur 

bidrar till färre fel i produktionsarbetet. Det framkommer även att modellen har en positiv 

påverkan på beslutsprocesser. Då det lättare går att se konsekvensen av ett beslut i 

modellen, kan beslutsvägen kortas och möjligheten till att rätt beslut fattas ökar. Ett 

felaktigt beslut bidrar i många fall till ändrings- och omarbeten.   

Sammanslaget verkar användningen utav modellen, ur flera hänseende, motverka det som 

Josephson och Saukkoriipi (2005) definierar som spill, det vill säga ändring- och 

omarbeten, väntan, avbrott, akut problemlösning och annan typ av produktionsstörning. 

Faktorerna som ovan nämnts har en tydlig påverkan på effektiviteten i projektet. Det 

effektivare produktionsarbetet som respondenterna i studien upplevt är enbart en följ utav 

modellens visuella fördelar. Det är alltså inte kopplat till några specifika funktioner som 

mängdavtagning, simulering, tidplanering etcetera, och innebär därmed att alla projekt 

som nyttjar en objektsbaserad modell kan förbättra effektiviteten i arbetet. Jongeling 

(2008) uttrycker dock att den största produktivitetsökningen kommer av att information 

skapas och lagras en gång i modellen, vilket i sin tur kan nyttjas för en mängd olika 
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underlag. Denna vinning har alltså inte de tre projekten fått erfara, då modellerna haft ett 

bristande informationsinnehåll. Slutsats kan dras att effektiviteten förväntas öka då 

modellen försetts med mer information och fler programfunktioner nyttjats. 

Arbetsmiljö - Säkerhet 

Enkätstudien visar på att två tredjedelar utav respondenterna anser att BIM bidragit till en 

ökad säkerhet och förbättrad arbetsmiljö i projektet. Även intervjustudien visar att det 

finns en positiv inställning till BIM med hänseende till säkerhet och arbetsmiljö. Trots att 

endast två projekt nyttjat modellen vid säkerhetsarbeten, i form av arbetsberedning, ser 

samtliga tre projekt stor vinning att använda modellen i syfte att säkra arbetsplatsen. 

Faktorer som en bättre planering, ökad förståelse och förbättrad diskussion har inte bara 

positiva effekter som påverkar effektivitet utan även säkerheten i arbetet. Vid 

arbetsberedning är det särskilt viktigt att yrkesarbetarna förstår vad som ska göras, hur det 

ska ske samt vilka risker som är aktuella. Studien pekar på att yrkesarbetarna blir mer 

mottagliga för den informationen som delges under en arbetsberedning då modellen 

används.  Förutsättningarna för att upptäcka risker, hinder eller svårigheter är dessutom 

bättre då en 3D-modell använts till skillnad från 2D-handlingar, vilka då kan tas i 

beaktning vid arbetsberedning och följaktligen hanteras innan arbetsmomentet påbörjats. 

Med modellen är möjligheterna goda att planera lämpligt tillvägagångssätt, hjälpmedel, 

säkerhetsutrustning med mera, för att uppnå ett säkert utfört arbete.  

Med stöd både utifrån teori och datainsamlingen dras slutsatsen att modellen har positiva 

effekter på säkerheten och arbetsmiljön, men att användningen av modellen i detta 

avseende är begränsad och därmed även vinsterna. Stor del utav studiens respondenter 

anser att mer information som berör säkerhet och arbetsmiljö behöver tillkomma i 

modellen för att vinsterna ska bli större i denna fråga. Det finns alltså många fler fördelar 

som kan erhållas om BIM används i större skala kopplat till säkerhet och arbetsmiljö.  

 

5.3 Förbättringspotential 

Modellens informationsinnehåll 

Studien visar på att användingen av BIM i dagsläget är bristande men att det finns mycket 

vilja och visioner om vad modellen kan användas till. Mängdavtagning från modellen är 

något som det finns en tydlig efterfrågan på, vilket då kräver en mer detaljprojekterad 

modell med specifikt angivna objekt. Objekten kan inte längre generaliseras som vägg, 

dörr, fönster och så vidare, utan måste namnges på en mer detaljerad nivå samt innehålla 

information om materialuppbyggnad, exempelvis objektet skiljevägg bestående av 13 

gips, träreglar cc 600, 45 isolering, 13 gips. Projektörerna behöver alltså gå från att 

modellera funktionella till fysiska objekt (Edgar, 2002). Deltagarna i studien anser att en 

mer detaljprojekterad modell kan vara nästa steg i implementeringen av BIM. En mer 

detaljerad och verklighetsbaserad modell är inte bara nödvändigt för mängdavtagning 
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utan även för många andra funktioner som informationsmodellen kan användas till. Något 

som påtalas i studien är att lagra anmärkningar från besiktningar, skyddsronder eller 

egenkontroller i modellen, vilket kräver att informationen knyts till ett specifikt objekt, 

exempelvis ett ytskikt.   

Ytterligare något som efterfrågas i studien är att koppla ekonomi till modellen. Med 

schablonmässiga priser för material och arbete hämtade från en databas som appliceras i 

en väl definierad modell, är det möjligt att erhålla olika typer av kalkyler. Med hjälp av 

modellens många funktioner och intelligenser kan kostnad för en viss komponent i 

förhållande till dess placering även erhållas, exempelvis kostnad för en dörr beroende av 

dess placering i fasad. Förutsättning är att det finns logiska objekt, med intelligenser som 

kan räkna bort andelen tegel, gips, reglar eller vad det kan vara för material där dörren ska 

placeras (Edgar, 2002). Genom denna funktion kan alternativa utformningar jämföras ur 

den ekonomiska synvinkeln, varefter den bäst lämpade lösningen kan väljas.  

Studien indikerar att det finns vilja att nyttja modellen för att genomföra olika typer av 

simuleringar, dels för enskilda arbetsmoment men också för bygget och arbetsplatsens 

utformning. Simuleringar anses gynna planering- och förberedelsearbetet mycket, vilket 

i sin tur kan ge utslag både på effektiviteten och säkerheten i produktionsarbetet. Vid 

simulering av arbetsmoment är önskan att modellen ska kunna spela upp ett visst moment, 

ge förslag på lämplig skydds- och säkerhetsutrustning samt ange under vilken tidsperiod 

föreslagen skydds- och säkerhetsutrustningen är aktuell. Vidare anses det vara fördelaktigt 

att skapa en APD-plan i BIM, i syfte att simulera byggarbersplatsens utformning samt 

trafikflöden och rörelser i närområdet. Även trafikflödet inne på arbetsplatsområdet är av 

värde att simulera och kartlägga, och då främst med fokus på leveransflödet till och från 

arbetsplatsen. För att kunna genomföra ovan nämnda simuleringar krävs alltså att 

tidsrelaterad information 4D kopplas till modellen samt att tillfällig utrustning, så som 

fordon, utrustning, kranar, bodetablering etcerera, finns representerade som objekt i 

modellen. 

 

Hårdvara, mjukvara, övriga hjälpmedel och stödfunktioner 

Enligt enkätstudien finns en varierad inställning till den hårdvara som används på 

arbetsplatserna. Flertalet av respondenterna anser att det främst är hanteringen av 

informationsmodellen i surfplatta som är bristfällig, då hårdvarans kapacitet är otillräcklig 

vilket innebär att grafiken flyter dåligt och modellen hakar upp sig. I två utav de tre 

granskade projekten har arbetet att driva modellen i surfplatta fungerat bra och utan några 

vidare anmärkningar. Förmodligen beror detta på att modellfilerna som använts i dessa 

projekt varit relativt små till storleken, och därmed inte särskilt krävande att driva. Om 

modellerna däremot försetts med fler objekt och mer information, kommer filerna bli 

tyngre att driva och då även kräva hårdvaror med högre kapacitet. Detta är något som fått 

erfaras i det tredje granskade projektet, då modellen i ett senare skede försetts med fler 

objekt vilket lett till en alltför tungdriven modell. För att kunna köra modellfilen behövdes 

en kraftigare hårdvara, men då de tillagda objekten endast haft ett visuellt värde ansågs 

det vara lämpligare att lösa problemet genom att radera de tillagda objekten. Att hårdvaran 
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begränsar modellens innehåll anses vara problematiskt. En förutsättning för att arbetet 

med BIM ska gå framåt är att företagen bemöter dem behov som finns på arbetsplatserna 

och utrustar produktionspersonalen med lämpliga medel att arbeta med. För en fortsatt 

implementering av BIM bör lämplig hårdvara ses över i förhållande till storleken på 

filerna som används i projekten.  

I studien har det framkommit önskemål om kompletterande hjälpmedel, i form av Tv med 

touchfunktion och VR-glasögon. Tv-skärmen anses ha fördelen att fler kan bli delaktiga i 

modellen utan att egentligen kunna hantera funktionerna. Vidare kan en Tv med touch 

vara ett bra medel för indirekt utbildning. Om arbetsledare eller produktionschef 

exempelvis leder en genomgångar av modellen kan deltagande yrkesarbetare se exakt hur 

det går till att arbeta och klicka sig fram i modellen. Varje genomgång kan således bli som 

ett undervisningstillfälle i sig själv för yrkesarbetarna. VR-glasögon framförs också som 

ett lämpligt hjälpmedel för att öka förståelsen av den tredimensionella modellen 

ytterligare. VR anses framförallt vara av nytta vid arbetsberedning, då yrkesarbetarna 

själva kan röra sig fritt inne i modellen.  

I studien framkom att yrkesarbetare och underentreprenörer sett fördelen med den visuella 

modellen, och vid flertalet tillfällen velat granska den inför vissa arbetsmoment. I 

dagsläget är det dock enbart produktionschef och arbetsledare som har tillgång till 

surfplattor med programlicenser att köra modellen. Yrkesarbetare och underentreprenörer 

är alltså beroende av dessa aktörer, och kan således inte arbeta självständigt i modellen. I 

studien framfördes förslag att placera ut surfplattor på fasta ställen i huskropparna som 

byggs, så att även yrkesarbetarna kan få tillgång till modellen. Detta utgör ett 

kostnadseffektivt alternativ, som kan anses lämpa sig väl för dagens användning utav 

modellen. För att yrkesarbetarna och underentreprenörerna ska ta sig an modellen och 

arbeta självständigt med den, anses programvarans användarvänlighet vara ytterst viktig. 

Många yrkesarbetare och underentreprenörer är mer praktiska än tekniska, varför 

modellen måste vara lätt att hantera. Även funktionerna bör begränsas starkt, och till en 

början anses det räcka att yrkesarbetarna och underentreprenörerna kan granska snitt samt 

navigera sig runt i modellen. I studien påtalas även att stillbilder från modellen skrivits ut 

till projektets yrkesarbetare för att delge modellens visuella fördelar. Att skriva ut 

stillbilder anses framförallt vara bra då yrkesarbetare som känt sig obekväma att hantera 

tekniska medel fått ta del utav modellen. Trots att det kan anses vara besvärligt att lära sig 

hantera tekniska hjälpmedel, anser författaren att det finns vinning att låta yrkesarbetarna 

genomlida denna inlärningsprocess och inte ge dem några genvägar. Branschen står inför 

en digitalisering, och samtliga aktörer kommer förr eller senare bli tvungna att arbeta med 

digitala medel. Modig (2014) menar på att den fortsatta implementeringen utav BIM 

kommer med största sannolikhet bidra till att dagens pappershantering succesivt 

elimineras, och läsning utav ritningar och andra beskrivningar kommer i framtiden göras 

direkt i surfplattor och andra skärmar.   

En god användarvänlighet i den mjukvara som används på byggarbetsplatsen anses inte 

enbart vara viktigt för yrkesarbetare utan för samtliga användare. Återigen poängteras att 

programmen måste vara enkla att hantera för att produktionspersonal ska finna en vilja att 

arbeta med informationsmodeller. Respondenter i studien upplever att modellen i många 
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fall är svårnavigerad, komplex och ställer höga krav på användaren då programmen 

innehar många funktioner, verktyg och kommandon som skall hanteras. Studien visar 

även att arbetet i BIM-baserade programvaror i flera situationer valts bort före andra mer 

simpla programvaror som inte stödjer BIM. Utifrån studieresultatet kan slutsats dras att 

dagens programvaror bör utformas enklare och mer lätthanterliga, för att 

produktionsarbetet ska ske i större utsträckning med stöd utifrån modellen. Värt att notera 

är dock att många BIM-baserade programvaror är komplexa av en anledning, då dem 

innehar funktioner att behandla indata på ett mer kvalitativt sätt och därmed ge bättre 

utdata i jämförelse med andra mer simpla program. Många användare anses även vara 

oerfarna i arbetssättet, vilket kan vara ytterligare en anledning till att användarna upplever 

en viss komplexitet i hanteringen utav modellen i programvarorna.  

Studien visar på att projektens BIM-manualer framförallt fungerat som styrdokument 

under projekteringen och därmed inte tagits vidare ut i produktionsarbetet. Antagligen 

beror detta på att manualens innehåll riktar sig mot projektörerna och hur dem ska arbeta 

vid framtagning utav modellen. Dock anses det finns fördelar att utforma och arbeta med 

någon typ av BIM-manual även i produktionsarbetet, som ger stöd och riktlinjer för 

användarna. Eftersom arbetssättet är nytt och kunskapen inte hunnit med utvecklingen 

hade en guidehandbok i arbetet med BIM varit att föredra.  

 

Modellens funktionalitet och användbarhet 

Enkätstudien antyder en bristande användbarhet utav modellen, då endast 16 procent utav 

de tillfrågade anser att funktionaliteten i BIM är god och att informationen som finns i 

modellen nyttjas i produktionsarbetet. Författaren tror att detta till viss del kan hänföras 

till okunskap. En förutsättning för att användarna ska kunna nyttja den information som 

finns i modellen är att dem känner till att informationen finns där. I enkätstudien 

ifrågasattes användarnas kännedom om modellens informationsinnehåll. Dessvärre gav 

denna fråga ett spritt resultat, och några klara slutsatser erhölls inte. Dock kommenterade 

ett par av respondenterna att modellen med största sannolikhet innehåller funktioner och 

verktyg som inte känts till och därmed inte nyttjats. Utifrån detta resultat kan antagandet 

göras att okunskap i hantering av funktioner innebär att informationen i modellen inte 

behandlas och används utifrån dess fulla potential. I studien påpekas även att 

produktionsledningens inställning kan vara avgörande för hur mycket 

informationsinnehållet i modellen nyttjas. Med detta menas att om produktionsledningen 

uppmuntrar lagbasen till att arbeta med informationsmodellen, kommer den förmodligen 

också användas mer i produktionsarbetet.    

Informationsmodellens brukbarhet påstås i högsta grad även vara beroende av kvaliteten 

på den modell som projekterats fram. Av denna anledning har arkitekter och projektörer 

som upprättar informationsmodellen ett stort ansvar. Dessvärre anses dessa aktörer ha en 

bristande vana och skicklighet i modellering, vilket riskerar att bidra till att den 

framprojekterade informationsmodellen inte kan nyttjas maximalt. Aktörer som deltar i 

skapandet av informationsmodellen bör därför utbildas, med hopp om kunskap och 

erfarenhet så att kvaliteten i informationsmodellen kan höjas. 
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Ytterligare en faktor som är avgörande för informationsmodellens brukbarhet är 

användarnas tillit till den. Studien visar att det inte är programverktygen i sig som skapar 

misstro, utan snarare hur projektörer och användarna själva hanterar programverktygen. 

Som ovan nämnt har deltagare i studien upplevt att projektörer brister i sin skicklighet att 

projektera fram en modell av god kvalitet, med korrekt grafisk utformning och 

informationsinnehåll.  En bristande tilltro till projektörernas kompetenser påverkar 

följaktligen användarnas tilltro till informationsmodellen och den utdata som modellen 

ger. Således kan användarna inte fullständigt lita på mängdlistor, kalkyler, tidplaner 

etcetera, som dem erhåller från modellen. Användandet utav felaktigt framtagna 

dokument, handlingar eller planer riskerar att inverkan negativt på projektets kostnad, tid 

och kvalitet. Studien indikerar även att användarna själva betvivlar sin egen förmåga att 

hantera och bearbeta informationen i modellen. Återigen riskerar ett felaktigt handlande 

att orsaka felaktigt resultat erhållet från modellen. Det är alltså inte programverktygen i 

sig som skapar misstro, utan snarare den mänskliga faktorn. En bristande tilltro till 

modellinnehållet och dess hantering riskerar att bidra till att användarna återgår till att 

enbart arbeta med 2D handlingar och sköta mängdavtagning, tidplanering, kalkylering 

etcetera på traditionellt vis. Den bristande tillförlitligheten till modellen anses vara en 

mognadsfråga, som i högsta grad är beroende av projektörerna och användarnas 

erfarenhet.   

Ytterliggare något som studien visar bör förbättras för att öka användarnas tillit till 

informationsmodeller är strategin att uppdatera modellen med senast gällande 

information. Studien visar på att majoriteten av fallen används modellen som ett 

komplement till de 2D-ritningar som projekterats fram i separat CAD-program. När en 

ändring sker är det således i första hand 2D-ritningarna som uppdateras. Detta arbetssätt 

bidrar till att produktionspersonal upplever en osäkerhet huruvida modellens innehåll 

speglar de senaste handlingarna eller inte. En bristande tillförlitlighet till modellen bidrar 

till att modellen inte används i den utsträckning modellen planerats att göra. Med stöd 

från Jongelings studie (2008) anses problematiken till stor del ligga i att det saknas 

koppling mellan modell och 2D-ritningar, samt att modellen inte fått högsta prioritet som 

informationsunderlag. Om modellen istället detaljprojekterats med sådan kvalitet att 

handlingar kan tas direkt från modellen elimineras risken att modell och ritningar inte 

stämmer överens. Då ändring sker i modellen, slår detta igenom i modellens alla vyer och 

då även i ritningarna. Med denna metodik innehåller modell och ritningar per automatik 

samma information. I fallet då ritningar inte hämtas från modell, är det av stor vikt att 

hitta en arbetsrutin för uppdatering av både ritning och modell, så att dessa stämmer 

överens. Vidare är det viktigt att modellens status tydliggjorts, så att det inte råder några 

tveksamheter huruvida modellen är uppdaterad i förhållande till 2D-handlingarna eller 

inte.    

 

Utbildning  

Studien bekräftar att det behövs mer utbildning för att lyckas med implementeringen av 

BIM. Enkätstudiens svarsfrekvens på strax under 30 procent initierar att en stor del utav 
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de anställda projekteringsledare, projekt- och produktionschefer samt arbetsledare i 

regionen inte känner till eller har arbetat med BIM. Det blev även tydligt att det råder en 

viss okunskap kring vad BIM innebär, då flera respondenter påbörjat men aldrig slutfört 

enkäten på grund av att dem i ett senare skede insett att deras arbete enbart skett med CAD 

och inte BIM.  Definitionen av BIM ansågs vara värd att ifrågasättas vidare i 

djupintervjuerna, och återigen bekräftades det faktum att många inom branschen 

missförstått innebörden av begreppet BIM. Fyra utav sju definierar BIM enbart som en 

3D-modell, utan något krav på informationsinnehåll. Denna påvisade okunskap bekräftat 

att arbetssättet BIM och dess budskap inte nått ut till en stor del utav de ledande aktörerna 

i produktionsprocessen. Då det i studien framkommit att det är produktionsledningens val 

att nyttja BIM under byggskedet, är det väsentligt att dessa aktörer känner till och förstår 

innebörden av BIM. Saknas allmän kännedom om BIM är chanserna minimala att 

arbetssättet väljs att praktiseras i produktionsprocessen, och användandet av modellen 

begränsas till projekteringen.  

Som ovan nämnt är det upp till produktionsledningen att anta arbetet med BIM i 

produktionen, och då även avgöra vad modellen är tänkt att används till. En förutsättning 

för att produktionsledning ska kunna sätta krav på användningen är att dem känner till vad 

modellen kan nyttjas för, vad användandet ger för resultat samt hur pass krävande det är 

att använda programverktygen i frågan. I studien återfinns flera exempel på att det finns 

bristande kännedom om möjligheterna i arbetet med BIM. Ett exempel är att 

produktionsledning i projektet Kv. Oxen inte känt till eller tänkt på att modellens visuella 

egenskap kunnat nyttjas för arbetsberedning. Att nyttja den visuella modellen kräver inga 

komplicerade funktioner, resurser eller särskild kompetens, och kan användas av alla som 

arbetar med 3D. Ytterligare ett exempel är då arbetsledare i projektet Dragörkajen påstått 

att APD-plan är alltför komplex för att skapas i BIM, eftersom det inte finns tillgång till 

färdiga moduler som representerar kranar, bodar, containrar, människor etcetera och dessa 

måste alltså modelleras från grunden. Detta påstående är felaktigt, och den angivna 

orsaken till varför APD-plan inte modellerats i BIM faller. Ett tredje exempel är då 

produktionschef i projektet Kv. Oxen önskar erhålla verktyg för att skala av modellen 

enligt våningsplan, vilket redan finns i programvaran Naviswork som används på 

arbetsplatsen. Studien indikerar alltså att det finns en generell okunskap i frågan vad BIM 

kan användas till. För att det ska finnas incitament till att anta BIM på arbetsplatserna 

räcker det inte med att tydliggöra vad modellen kan användas till utan även beskriva 

vinsterna med arbetssättet. Flertalet studier har genomförts där nyttan med BIM påtalas, 

däribland Jongeling (2008), Eastman med fler författare (2011) och Modig (2014). 

Informationen gällande nyttoeffekter finns därmed tillgänglig på marknaden, men har inte 

spridits i tillräckligt stor utsträckning. Utbildning kan vara en av lösningarna till ovan 

beskrivna problem.   

Av studien framgår att det nya arbetssättet upplevs komplext och respondenter anser sig i 

behov av utbildning för att lära sig hantera programvarorna och dess ingående funktioner 

och verktyg. Utbildning med fokus på grunderna i BIM ses som ett viktigt första steg i 

användandet av informationsmodeller. Som tidigare påtalats visar studien även på att det 

finns ett stort behov av att utbilda arkitekter och projektörer som är delaktiga i processen 
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att ta fram den informationsmodell som användas vidare i projektet. Då nyttan av 

modellen i produktionsskedet i högsta grad är beroende av vad som stoppats in i modellen 

och hur det gjorts, besitter dessa aktörer ett stort ansvar. Bristande kompetens eller 

praktisk skicklighet riskerar att resultera i en dåligt framprojekterad modell, vilket 

minskar modellens användbarhet och nytta i produktionsskedet. Det är alltså av största 

vikt med en väl framprojekterad modell, för att den förväntade nyttan med BIM ska 

erhållas i projektet.   

Trots att majoriteten utav deltagarna i studien anses ha en positiv inställning till utbildning 

inom BIM, framkom en viss skepticism till utbildning i ett utav de studerade projekten. 

Respondenten i fråga anser att denne på egen hand lärt sig de simpla funktioner som 

använts i projektet och anser sig kunna det som behövs för att utföra sitt arbete. Av denna 

anledning anser respondenten att det inte funnits incitament till att delta vid 

utbildningstillfällen som erbjudits. Synsätt som detta uppfattas som ett stort hinder för 

implementeringen och utvecklingen av BIM. Det är visserligen sanning att så länge 

modellen enbart används för visualisering och installationssamordning kan mycket läras 

på egen hand, utan någon vidare utbildning. Men för att komma längre i användandet av 

informationsmodeller behöver användarna mer kunskap om hur funktioner som 

mängdavtagning, kalkylering, simulering etcetera hanteras. Samma respondent anser 

även att då modellen planeras att användas till mer avancerade funktioner behöver 

sakkunnig, med kunskap att hantera modellen, tillsättas i respektive projekt. Följaktligen 

anser respondenten att användningen av BIM bör ligga på en grundnivå, och mer 

komplexa funktioner som planering, tid och ekonomi likväl kan skötas i andra enklare 

program. Någonting som respondenten i fråga anses har missuppfattat, är att genom bra 

utbildningar och praktiskt användande kan produktionsledningen själva agera sakkunnig 

och uppnå en självständig hantering av modellens funktioner. Som tidigare beskrivits i 

teoriavsnittet, är BIM i första hand inte en teknik, utan ett arbetssätt som i framtiden 

förväntas användas utav samtliga aktörer i ett byggprojekt. För att uppnå detta krävs dock 

att stora insatser behöver tillsättas under pågående implementering, där dagens 

sakkunniga inom ämnet BIM, bland annat BIM-samordnare, har en viktig funktion att 

dela sin kunskap om arbetssättet. Återigen poängteras vikten av utbildning.   

Den samlade bedömningen är alltså att det behövs mer utbildning för att komma framåt i 

arbetet med BIM på dagens arbetsplatser. Detta är även något som styrks utav 

Khosrowshahi och Arayicis genomförda studie (2012), där utbildning anses vara en utav 

tre nyckelfaktorer för att lyckas nå en mer avancerad användning av BIM i byggindustrin. 

Deltagare i enkät- och intervjustudien poängterar vikten av en succesiv inlärningsprocess, 

där utbildning sker stegvis. Respondenterna menar på att det i dagsläget finns många 

möjligheter i arbetssättet med BIM, och att alla dessa inte kan läras på en gång. Men med 

en långsiktig plan kan arbetet med BIM succesivt komma framåt.  

 

Intresse och praktiskt användandet 

Som tidigare nämnt finns i dagsläget inga krav på att BIM ska användas i produktion, utan 

det är helt upp till produktionsledningen i respektive projekt att aktivt välja att arbeta med 
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BIM. För att BIM ska antas, måste det alltså finnas ett intresse i frågan och en vilja att 

göra de uppoffringar som det nya arbetssättet innebär i syfte att effektivisera arbetet. 

Intressefrågan är alltså avgörande för att BIM överhuvudtaget ska välja att appliceras i 

produktionsprocessen.  

Av studien har det framkommit att utbildning är av stor vikt för att lära användarna att 

hantera och utvecklas i det nya arbetssättet som BIM innebär. Studien visar dock att 

utbildning inte är den fullständiga lösningen i frågan, utan att det till stor del även handlar 

om användarens eget intresse och självdriv. Respondenter påstår att med vilja och 

engagemang kan användarna lära sig mycket om arbetet med BIM på egen hand. 

Utbildningen kan ses som en viktig grundsten, men att användarnas intresse är den faktor 

som sätter gränserna för användningen. Saknas intresse kommer heller ingen utveckling 

ske i arbetssättet och användningen av modellen ligger krav på en väldigt grundläggande 

nivå.  

För att användarna ska kunna utvecklas i arbetet med BIM krävs tid för praktisk 

tillämpning, dels för att lära mer om arbetssättet i sin helhet men också hantera tekniken 

i form av programvaror, funktioner och verktyg. Att praktisera och testa sig fram i 

programvarorna kräver tid. Flertalet respondenter påpekar att detta är en kritisk faktor, då 

produktionstiden i regel är väldigt pressad. Detta innebär att utrymme sällan finns för att 

implementera nya tekniker, metoder och arbetssätt i produktionen. Respondenter anser att 

detta är ett stort problem och någonting som måste ändras. Företag måste acceptera och 

ta större hänsyn till den inlärningstid som det nya arbetssättet innebär.  

 

Ekonomi 

Studien visar på att aktörer i dagsläget upplever en osäkerhet i den ekonomiska vinningen 

i arbetet med BIM. Tidigare i analysen har det tydliggjorts att en större användning och 

förväntad nytta utav modell i flesta fall innebär att modellen måste vara mer detaljerad i 

sin utformning samt förses med mer information. Den extra arbetsinsatsen i 

projekteringen är kostsam, varför många aktörer tvivlar på om kostanden överväger nyttan 

utav modellen. För att det ska vara befogat att nyttja modellen för exempelvis 

mängdavtagning, simulering, tidplanering måste det finnas en övertygelse att de 

investerade resurserna betalas tillbaka i ett senare skede. Studien antyder på en avsaknad 

av denna övertygelse, vilket då resulterar i att det inte anses var ekonomiskt befogat med 

extrainsatta resurser i projekteringen. Slutsats kan dras att osäkerheten i lönsamheten 

anses utgöra ett stort hinder för att företag, organisationer och projekt ska våga satsa 

helhjärtat på BIM. Resultat stärks utav Khosrowshahi och Arayicis studie (2012), där den 

ekonomiska aspekten och bristande lönsamheten i arbetssättet BIM rankas högt bland 

hinder för implementeringen.  

I den fas som branschen i dagsläget befinner sig i, är det möjligt att arbetssättet inte är 

ekonomiskt lönsamt. Implementeringen utav ett nytt arbetssätt eller en teknik är 

ekonomiskt sett en krävande fas.  BIM innebär ett helt nytt sätt att tänka och arbeta, som 

stör den gamla arbetsprocessen och skapar ovana i produktionsarbetet, vilket momentant 

kan resultera i minskad effektivitet i arbetet. Med detta sagt kommer det kräva både tid, 
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kapital och andra resurser för att förändra dem gamla processerna. Det är uppenbart att 

det kostar att utrusta produktionspersonal med medel så som hårdvara, mjukvara, 

utbildning, praktisk erfarenhet etcetera. I teoristudien finns uppskattade 

investeringskostnader för arbetssättet BIM redovisade.  

Att det nya arbetssättet kräver kapital är alltså ett faktum. Trots ett ytterst grundläggande 

arbete med BIM, visar studien på flertalet fördelar i arbetssättet. Värt att poängtera är att 

arbetet med BIM fortfarande är i sin uppstart, och den fortsatta implementeringen av 

arbetssättet förväntas bidra till fler och än mer påtagliga fördelar och besparingar. Vid 

utvärdering om investeringskostnader är höga eller låga att det är viktigt att tänka 

långsiktigt. BIM har börjat implementerats på marknaden i syfte att förändra och 

effektivisera dagens arbetsprocesser. Oavsett om det i framtiden kallas BIM eller inte, tror 

författaren att arbetsmetodiken har kommit för att stanna.  

Vidare är det även viktigt att inte enbart fokusera på det ekonomiskt värde av BIM. Av 

studien framkom fler än enbart ekonomiska vinster som arbetet med BIM medför, bland 

annat i form av ökad kvalitet, tidsbesparing, förbättrad säkerhet och arbetsmiljö med mera. 

Faktorer som dessa kan i många fall vara svåra att översätta i ekonomiska värden och 

kommer således inte med i bedömningen huruvida arbetssättet är lönsamt eller inte. 

 

Standardisering och kravformulering  

Förändringarna som BIM innebär är krävande både i form av intresse, tid och kapital, 

vilket bidragit till att många företag, organisationer och projekt satsar halvhjärtad på BIM. 

Respondenter i studien anser att det behöver ställas krav på BIM i produktionsprocessen 

för inblandade aktörer verkligen ska ta sig an arbetet med BIM och jobba med de stora 

förändringarna som implementeringen medför. Studien har visat att arbetet med BIM i 

dagsläget ligger på en väldigt grundläggande nivå, och för att höja denna anser 

respondenter i studien att krav på miniminivå i arbetet med BIM behövts. När branschens 

företag och organisationer kommit längre in i implementeringen kan miniminivån 

succesivt höjas med syfte att få företag och organisationer att växa, från en grundläggande 

till en mer avancerad nivå, i användandet av BIM. Detta medför en metodiskt och stegvist 

införande av arbetssättet i branschen, vilket respondenter i studien anser är fördelaktigt.  

Respondenter tror även branschen skulle gynnas utav att begränsa antalet programvaror 

som används för informationsmodellering. Ofta finns flertalet olika programvaror på 

arbetsplatserna, vilket riskerar att skapa förvirring kring vilken programvara som används 

till vad.  Inlärningsprocessen blir dessutom lättare, när användarna kan fokusera på att lära 

sig en eller ett begränsat antal programvaror. Författaren tror dock att det kan vara svårt 

att från branschnivå ställa krav som utesluter vissa CAD-leverantörer. Däremot kan 

respektive företag ställa krav på vilka programvaror som används på deras arbetsplatser. 

På så sätt begränsas antalet programvaror som företagets användare ska lära sig hantera, 

både i nuvarande men också i framtida projekt. En problematik är dock att det ofta behövs 

olika programvaror för olika typer av funktioner, vilket visas i studien då ytterligare en 

programvara behövts implementeras i projektet Kv. Oxen för att lagra 

besiktningsanmärkningar i modellen. Möjligheten att minska antalet programvaror på 
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arbetsplatsen är således inte enbart beroende av företagets krav, utan även hur CAD-

leverantörerna utformar sina programvaror.    

5.4 Studien och författarens rekommendationer  

Studien uppmuntrar till att investera tid i projekteringen för att ta fram en väl 

genomarbetad och kvalitetssäkrad modell, som verkligen kan underlätta arbetet under 

produktionen. För maximal användning ska modellens innehåll anpassas till 

produktionsarbetet, varför det är högst relevant i ett tidigt skede tydliggöra modellens 

förväntade användning och funktion i produktionsarbetet. Studien visar på en stor vilja att 

arbeta mer med informationsmodeller, men den ekonomiska följden utav den krävande 

projekteringen anses utgöra ett stort hinder. Med stöd utav studien vill författaren 

uppmuntra till att våga satsa på projekteringen och våga se vinster och besparingar i 

arbetssättet. Figur 7 visar tydligt på en momentant resurskrävande projektering, men 

också en fortsatt besparing då informationen som skapats i ett tidigt skede kan användas 

vidare och gynna kommande processerna.  

 

Vinsterna i arbetssättet kommer som en följd av att den informationsmodell som 

projekterats fram hanteras och nyttjas på lämpligt sätt. Därav är användarnas kunskap och 

praktiska erfarenhet av stor vikt. Studien rekommenderar därför företag och 

organisationer att satsa på utbildning av sina anställda. Vidare är det viktigt att utrymme 

ges för att praktiskt arbeta med BIM i produktionsprocessen. Studien framhäver även ökat 

engagemang och intresse hos användarna som framgångsfaktorer för att 

implementeringen ska lyckas. Viljan och drivet att förändra dagens arbetsprocesser 

förväntas öka då användarna fått höra och själva erfara nyttan med arbetssättet.  

 

För att modellen ska kunna användas i den utsträckning som den planerats att göra, måste 

även användarna känna en tillförlitlighet till modellen. Mycket ansvar ligger på 

projektörerna att dem har tagit fram en modell av god kvalitet, som speglar verkligheten 

bra. Även projektörerna behöver av denna anledning förses med kunskap, genom 

utbildning och praktisk erfarenhet. På samma sätt som användarna behöver tid till att 

arbeta med modellen, måste projektörerna få tid till att arbeta fram en genomarbetad och 

kvalitetssäkrad modell. Bristande kunskap eller otillräckligt med tid, riskerar att resultera 

i en bristfällig modell. Fel i modellen kan resultera i stora kostnader och tidskonsekvenser.  

Vidare måste även inställningen till modellen på arbetsplatserna förändras. Modellen kan 

inte utgöra ett sekundärt underlag, utan måste ha högre eller samma rang som projektets 

2D-handlingar. Att se till att modellen uppdateras i samma takt som handlingarna är 

avgörande för att modellen ska komma till nytta i produktionen. I fallet då handlingar tas 

ur modellen sköts detta per automatik. I fallet när handlingar och modell är utan koppling, 

är det viktigt att prioritera uppdatering av modellen samt tydliggöra modellens status. Det 

är uppenbart att modellen väljs bort före handlingarna då det finns tveksamheter kring 

dess status.  
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Sammanslaget indikerar studien på att hjälpmedel och programverktyg för att arbeta med 

BIM är välutvecklade och finns tillgängliga på marknaden. Det viktiga nu är att komma 

kapp i användningen och satsa på att ändra arbetssättet hos samtliga aktörer i 

byggindustrin. Företag och organisationer bör inte nöja sig med att enbart arbeta med 3D-

modellering, utan låt I:et i BIM träda fram och låt informationsmodellen utgöra en 

integrerad plattform som främjar samarbete mellan inblandade aktörer i projektet. Att 

förändra användningen och arbetssättet utgör en stor utmaning som kräver tid och en 

succesiv framfart. Så länge det inte finns krav på användandet av BIM i produktion och 

ingen tar steget vidare i utvecklingen, kommer även vinsterna i arbetssättet vara 

begränsande och förhållandevis små. Studien vill uppmana företag och organisationer till 

att våga anta BIM, genom att succesivt prova sig fram för att hitta hem i arbetssättet.    
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6. Slutsats  

I detta avslutande kapitel besvaras studiens frågeställning. Här beskrivs även förslag på 

vidare studier som kan gynna branschens fortsatta satsning på BIM.  

_______________________________________________________________________ 

6.1 Slutsats 

Vad används BIM till och vilken information finns lagrad i modellen på 

arbetsplatserna? 

Studien visar på att informationsinnehållet i modellerna på arbetsplatsen är ytterst låg och 

det är således främst modellens grafik som nyttjas i produktionsarbetet. Det största 

användningsområdet av modellen i produktion är för visualisering, vid kollisionskontroll, 

arbetsberedning och planering. Modellen används som underlag för diskussion, 

beslutsfattning samt för allmän förståelse. I en minoritet utav fallen sker mängdavtagning 

från modellen, vilket innebär att objektens intelligenser så som mått och volymer nyttjas. 

Mängdavtagning har i studien skett i begränsad utsträckning, och enbart för specifikt 

valda komponenter. Slutsats kan dras att produktionsledning snarare arbetar med 3D-

modellering än med BIM.  

 

Vilken hårdvara/ vilka hjälpmedel finns tillgänglig på arbetsplatsen som främjar 

arbetet med BIM som informationshantering? 

På arbetsplatserna nyttjas surfplatta, PC, och laptop som hårdvara att köra modellen i.  

I respektive projekt finns även en BIM-manual. Denna har störst funktion i 

projekteringsskedet, där den fungerar som ett styrdokument för upphandlade projektörer. 

Studien indikerar att det finns behov av riktlinjer för arbetet med BIM även i produktion, 

varför det skulle vara en god idé att utforma en BIM-manual som ger stöd i hanteringen 

utav modell och programverktyg även i detta skede.     

BIM-samordnare har en viktig funktion i projekten, dels för hantering och uppdatering 

utav modellen men även som stöd för användarna. Nyttjandet utav BIM-samordnaren har 

visat sig vara relativt låg i projekten och det anses finnas vinning att nyttja dennes 

kompetens mer, framförallt i utbildningssyfte.  
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Vilket innehåll bör informationsmodellen ha för att användarna i produktion på 

bästa sätt ska kunna jobba med hög effektivitet och säkerhet? 

Mängdavtaging är det som respondenter i studien anser är nästa steg för att öka 

effektiviteten i arbetet och underlätta hela inköpsprocessen. För att kunna genomföra 

mängdavtagning måste samtliga objekt specifikt namnges efter vad objektet representerar 

samt innehålla information om materialuppbyggnad. Att projektera fram en mer detaljerad 

modell som speglar verkligheten väl är inte enbart en förutsättning för att genomföra 

mängdavtagning, utan för många andra programfunktioner som tidplanering, kalkylering, 

simulering, avvikelserapportering etcetera.  

 

Att fortsätta arbeta med de mängder som beräknats ur modellen och koppla kostnader till 

dessa poster anses vara fördelaktigt. Målet är att på ett tidseffektivt sätt och med liten 

resursinsats erhålla olika typer av kalkyler från modellen. Med hjälp av modellens olika 

funktioner anses det vara värdefullt att kunna erhålla kostnader beroende utav en 

komponents placering. Genom denna funktion kan alternativa utformningar jämföras ur 

den ekonomiska synvinkeln, varefter den bäst lämpade lösningen kan väljas. 

Förutsättning är att det finns logiska objekt innehållande intelligenser som kan räkna bort 

andelen tegel, gips, reglar eller vad det kan vara för material där komponenten placeras.  

I studien framkommer även önskan att koppla tidsleraterad information till modellen i 

syfte att genomföra simuleringar för enskilda arbetsmoment, bygget och arbetsplatsens 

utformning samt för trafikflöden i och runtomkring arbetsplatsen. För att simuleringarna 

ska spegla verkligheten bra och således vara användbara, krävs att tillfällig utrustning så 

som ställningar, kranar, selar, fordon, bodar etcetera finns representerade i modellen. 

Simuleringarna anses effektivisera och bidra till ett bättre genomfört planeringsarbete, 

vilket har positiv påverkan både på säkerheten och produktiviteteten.  

 

Vad måste förändras för en ökad användning av BIM som informationshantering? 

Av studien framgår att arkitekter och projektörer är i behov av utbildning, då deras 

skicklighet och vana att hantera i BIM–baserade programverktygen anses vara bristande. 

Bristande skicklighet i modellering resulterar i en bristfällig modell, vilket följaktligen 

också begränsad användning och nytta utav modellen i produktionen.  

 

Företagen bör även investera i kompetenshöjande insatser riktat mot 

produktionsledningen. En grundförutsättning för att produktionsledningen ska välja att 

anta BIM i produktion, är att dem känner till innebörden av arbetssättet, vad BIM kan 

användas till i produktion samt vilka vinster och uppoffringar som det innebär. Kunskap 

om möjligheterna med BIM är även viktigt för att produktionsledningen ska kunna ställa 

krav på projekteringen, så att en produktionsanpassad modell tas fram. Vidare måste 

användarna ha tillräckligt med kompetens för att hantera och använda programverktyg på 

lämpligt sätt, så att informationsmodellen kan nyttjas som planerat och erhålla ökade 

vinster i arbetssättet. Studien visar på att majoriteten utav användarna brister i 

ovanstående punkter, varför dessa aktörer är i stort behov av utbildning.  



 

 

107 

 

 

Implementeringen utav det nya arbetssättet kräver inte enbart utbildning, utan även 

praktiskt användande. I studien påtalas att företag måste ta större hänsyn till den 

inlärningstid som det nya arbetssättet BIM innebär, genom att skapa mer utrymme för 

praktiskt inlärning i produktionsarbetet.   

 

För att projektledning, yrkesarbetare och underentreprenörer ska ta sig an arbetet med 

BIM är användarvänligheten av stor vikt. Navigering och hantering utav programverktyg 

i BIM-baserade programvaror upplevs av många som komplex. Dagens programvaror bör 

bli enklare att hantera för att underlätta inlärningsprocessen.   

 

Produktionsledning och projektörer måste bli bättre på att hålla modellen uppdaterad med 

senast gällande information, samt tydliggöra modellens status. Råder det tvivel huruvida 

modellen är uppdaterad eller inte, riskerar arbetet med modellen att utebli.   

 

Hårdvara som används på arbetsplatserna bör ses över i förhållande till storleken på filerna 

som används i projekten. Viktigt är att inte hårdvarans kapacitet är den faktor som 

begränsar arbetet med mer detaljerade och informativa modeller.  

 

Arbetsplatserna bör förses med fler surfplattor att köra modellen i, så att även 

yrkesarbetare och underentreprenörer kan nyttja modellen. Vinsterna i arbetssättet 

förväntas öka om även dessa aktörer kan arbeta med modellen självständigt, utan att vara 

beroende av produktionsledning.    

 

Arbetet med PC, laptop och surfplatta anses fungera bra. För att fler aktörer ska få än 

större nytta utav informationsmodeller anses det vara fördelaktigt att utrustas 

arbetsplatserna med VR-utrustning samt Tv med touchfunktion.  

 

Studien visar på att det behöver tillkomma krav från högre nivå för att BIM ska antas utav 

branschens företag och organisationer. Lämpligt är att utforma krav på miniminivå i 

användandet av BIM i produktion, som sedan succesivt bör höjas för att erhålla ett stegvis 

införande av arbetssättet.  

 

Lönsamheten utav BIM måste ses med andra ögon än vad det i dagsläget gör för att företag 

ska vilja arbeta med BIM i en större utsträckning. Vid värdering huruvida BIM är lönsamt 

eller inte bör företaget inte enbart fokusera på dem omedelbara vinster som företagen i 

dagsläget upplever. Viktigt är att tänka steget längre och ta höjd för dem vinster som 

arbetssättet förväntas bidra med när användarna fått mer rutin i arbetssättet. Vidare är det 

betydelsefullt att inte enbart fokusera på den ekonomiska aspekten, utan även se vinster i 

form av förbättrad kvalitet och ökad säkerhet.  
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6.2 Förslag på vidare studier 

Denna studie har angränsats till att enbart undersöka användningen utav BIM i husprojekt. 

Intressant hade dock varit att utföra två parallella studier som undersöker användningen 

av BIM i hus- respektive anläggningsprojekt. Vad skiljer de båda inriktningarna åt i 

användningen, har någon kommit längre än den andre och vilka lärdomar kan de båda 

inriktningarna dra från varandra. 

I Khosrowshahi & Arayicis genomförda studie påstås att de tre faktorerna 

organisationskultur, utbildning och informationshantering, måste förändras för en 

framgångsrik implementering utav BIM i företag och organisationer. I denna studie berörs 

enbart två utav de tre nämnda faktorerna, nämligen utbildning och informationshantering. 

Dock hade det varit intressant att studera organisationskulturen noggrannare, i syfte att 

utreda hur den förändrats under införandet av BIM, samt hur det skulle utvecklats optimalt 

för att gynna en framgångsrik implementering utav BIM. 

Det nya arbetssättet BIM innefattar många olika typer av förändringar, däribland dagens 

ansvars- och arbetsuppgifter. Detta innebär att nya roller behöver tillkomma och många 

utav dem traditionella rollerna i byggprocessen förändras. Författaren uppfattar detta som 

ett outrett ämne, varför en studie som har sitt fokus på hur implementeringen av BIM 

påverkar dagens roller skulle vara till nytta för branschen.  

Respondenter i studien tror det finns vinning att även låta yrkesarbetare och 

underentreprenörer arbeta med 3D- och informationsmodeller. Yrkesarbetarna och 

underentreprenörernas inställning till arbetssättet är dock oklar. En frågeställning värd att 

undersökas vidare är hur dessa aktörer ställer sig till arbetet med BIM och hur dem bör 

arbeta med BIM för att gynna produktionen på bästa sätt. För bästa möjliga studieresultat 

bör studien genomföras först om några år, då implementeringen utav BIM i produktion 

förmodligen har kommit aningen längre och nått ut till fler aktörer i produktionsarbetet.   
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Bilaga 1 – Underlag djupintervju 

Vad innebär begreppet BIM för dig? 

 

Vilka programvaror finns tillgänglig/används på arbetsplatsen? (ex Autodesk 

Naviswork, Autodesk Revit, Tekla BIMsight, Solibri etc.) 

 

Vilka hjälpmedel/hårdvara finns tillgängligt på arbetsplatsen? 

 

Har BIM-samordnare och en BIM-manual funnits tillgängliga under produktionen?  

 

Har projektets egenkontroller hanterats med hjälp av BIM och i så fall på vilket 

sätt?  

 

Används BIM för att hantera ÄTA eller annan typ av avvikelserapportering, om ja 

på vilket sätt? 

 

Hur har BIM använts vid installationssamordning och kollisionskontroll? 

 

Användes BIM för mängdavtagning? 

 

Har BIM använts vid planering av inköp eller materialleveranser? 

  

Har modellen kopplats till tidplan (4D) eller ekonomi (5D)? 

 

Används BIM under de möten som sker under projektet?  

(startmöte, byggmöte, samordningsmöte, dagliga möten med lagbas osv...) 

 

Används BIM till något annat i produktionsarbetet, än det som omtalats tidigare i 

intervjun?  

 

Har BIM haft någon påverkan på effektiviteten i produktionsarbetet? 

(ex färre omarbeten, missförstånd, produktionsfel, snabbare och bättre beslutsprocesser, 

effektivare genomförande av arbetsmoment osv) 

 

Har BIM haft någon påverkan på kvaliteten i arbetet? 
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Hur skulle ett bra och effektivt produktionsarbete med hjälp av BIM kunna se ut 

med de förutsättningar som finns idag? T ex, vilken information och hjälpmedel 

skulle man vilja ha och när skulle man vilja ha den? 

Är en APD-plan skapad i BIM?  

 

Används BIM vid säkerhetsintroduktioner? 

 

Används modellen vid skapandet av arbetsberedningar och riskanalyser? 

 

 

Har simuleringar gjorts för arbetsmoment? 

 

Används BIM vid skyddsronder?  

 

Har BIM haft någon påverkan på säkerheten och arbetsmiljön? 

 

Hur skulle ett bra arbetsmiljöarbete med hjälp av BIM kunna se ut i produktion 

med de förutsättningar som finns idag? T ex, vilken information eller hjälpmedel 

skulle man vilja ha och när skulle man vilja ha den?  

Vad behöver förbättras för att få en ökad användning av modellen? (ex utbildning, 

användarvänlighet, programvara, hårdvara etc.) 

 

Vad utgör det största problemet för att kunna arbeta med BIM? 

 

Hur viktigt anser ni att utbildning inom BIM är?  

Hur anser ni tillförlitligheten är med BIM?  

  

Finns det (bättre) hjälpmedel tillgängliga på marknaden som skulle kunna bidra till 

en ökad användarvänlighet och få Skanska att förflytta positionerna i användandet 

av BIM i projekten? Dvs. har du några rekommendationer för Skanskas 

verksamhetsutveckling? 

 

Har du något att tillägga som kan vara till nytta för studien och som du anser är 

viktigt för den fortsatta satsningen med BIM? 

 


