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Sammanfattning 

   

 

Idag råder det bostadsbrist i stora delar av Sverige. Ett steg att öka takten på bostadsbyggandet är att 

effektivisera byggprocessen genom användning av BIM. Byggbranschen ligger i nuläget efter i 

användningen av modern teknik och många företag går redan med vinst med nuvarande arbetssätt i 

rådande högkonjunktur.  

I denna rapport har arbetssätt, attityder och framtidstro inom BIM studerats på regionnivå inom ett 

större svenskt byggnadsföretag. Rapporten syftar till att konkretisera och tydliggöra de drivande och 

bromsande faktorerna som finns för implementering av BIM i bostadsproduktion. Resultatet är baserat 

på intervjuer och enkäter utförda externt samt inom företages verksamhetsgrenar och produktion. 

Frågeställningen har även angripits genom insamling av fakta i form av litteratur och företagets intranät, 

vilket har sammanställts i en teoretisk referensram. Utifrån resultat från intervjuer och koppling till den 

teoretiska referensramen har en analys gjorts och en slutsats sammanställts.   

De mest framträdande bromsande faktorerna på företaget är avsaknad av en BIM-strategi, okunskap 

inom ämnet och en ovilja att ändra sitt nuvarande arbetssätt. De främst identifierade drivande faktorerna 

är förståelse för fördelarna med BIM, konkurrenskraft och effektivisering av byggprocessen. Dessa leder 

även till bättre kommunikation, kostnadssänkningar, kvalitetsförbättringar och kompetensutveckling 

för medarbetarna.  

 

 

 

 

 

 

 

Nyckelord 

BIM, implementering av BIM, BIM i produktion, drivande faktorer BIM, bromsande faktorer BIM, 3D, 

4D, 5D, utmaningar BIM, 360 Field. 
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Abstract 

In many parts of Sweden, there is a lack of housing today. One way to increase the construction rate is 

by using BIM to make the processes more effective. The construction industry is far behind in the 

digitizing of industries, and many companies already make profit by the way they work today in the 

current boom.  

Attitudes, way of working and belief in the future have been studied on a regional level at a large Swedish 

construction company. The purpose of the study is to clarify the driving and hindering factors concerning 

the implementation of BIM in residential construction. The results are based on interviews and surveys 

performed external and within the company. The questions raised by this report have also been examined 

by gathering facts from literature and the intranet of the company. With regards to the information 

gathered in the interviews connected to the theoretical reference frame, an analysis was reached and a 

conclusion compiled.              

The most prominent hindering factors within the company are an absence of a BIM- strategy, lack of 

knowledge and resistance to the change of current work routines. The identified driving factors are the 

understanding of the advantages of BIM, competitiveness for the company and efficiency in the building 

process. These factors will also lead to better communication, cost reduction, quality improvement and 

knowledge progress among the workforce.           
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Förord 

Examensarbetet omfattar 15hp av totalt 180hp inom högskoleingenjörsutbildningen Byggteknik och 
Design samt teknik och ekonomi med inriktning byggteknik vid Kungliga Tekniska högskolan. 
Rapporten är utförd i samarbete med ett större byggföretag under perioden november 2016 till januari 
2017. Uppkomsten av rapportens frågeställning har sitt ursprung i att båda författarna jobbat inom 
produktion. Med kompetens från kurser inom BIM-verktyg har författarna haft en förväntan av ett mer 
digitaliserat arbetssätt än vad de själva mött i sitt arbete. Därav vill rapporten uppmärksamma drivande 
och bromsande faktorer vid implementering av BIM i bostadsproduktion. 

Författarna vill rikta ett stort tack till alla de som har bidragit med sin kompetens och sina åsikter för att 
möjliggöra denna rapport. Samtliga respondenter intern och externt, tack för tiden ni lade ner och de 
engagemang ni givit. 

Vidare vill ett stort tack riktas till de två handledarna på företaget, Christoffer Hallersbo, projektchef och 
Jennie Wallman, projektingenjör vid företagets avdelning Stockholm Hus Bostäder. Ni har bistått med 
stort engagemang och alltid funnits till hands. Era synpunkter och de diskussioner vi fört har varit till 
stor hjälp för att utforma och driva arbetet framåt med rapporten. 

Författarna vill även passa på att tacka handledare Ahmad Reza Roozbeh vid Kungliga Tekniska 
Högskolan. God handledning och din ärlighet har hjälpt oss i processen med examensarbetet och gjort 
rapporten så läsvärd som möjligt. 

 

 

 

Stockholm, februari 2017 

 

 

Johanna Sardi                                                                                                 Angelica Svärd  

  

_______________                                                                                   _______________ 
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Begrepp och förkortningar 
 

______________________________________________________________________ 

I rapporten förekommer flertalet begrepp och förkortningar som kan ses svåra att känna till för den som 
inte är förtrogen med branschen eller företaget. Nedan presenteras därför korta, i alfabetisk ordning, 
förklaringar till dessa. 
______________________________________________________________________ 

 

2D                                        Tvådimensionell 

3D-CAD                               Tredimensionell Computer Aided Design 

4D                                        3D-CAD integrerad med tidplan 

5D                                        3D-CAD integrerad med kostnadskalkyl 

6D                                        Project Lifecycle Information   

360 FIELD                           Programvara som används  i produktion med  

                                            molnbaserat arbetssätt                                     

360 GLUE                           Programvara med molnbaserad BIM koordination  som ansluter alla   

                                            discipliner                                                                         

ABK96                       Allmänna bestämmelser för konsultuppdrag inom arkitekt- och  

                      ingenjörsverksamhet 

APD                                     Arbetsplats disposition 

APRICON                            Verktyg för molnbaserade projektnätverk 

AR                                       Augmented Reality 

Beställare                           Det företag eller person som beställer ett arbete, ofta i   

                                            kontraktsammanhang                                                            

BIM                                      Building Information Modeling 

BIM Knowledge Hub          Expertgrupp inom BIM på företaget 

BIM-verktyg                        IT-verktyg som används för att skapa och hantera   

                                             information 

CAD                                     Computer Aided Design  

Entreprenör                         Person eller företag som utför arbeten på entreprenad 

Entreprenad                        Löfte om att till ett överkommet pris och tid utföra ett arbete 



     

     

 

  

 

IX 

 

GIS                                      Geographic information system/Geodata 

GO Mobile                           Utvecklingsprogram som används inom företaget.  

iBIM                                     Integrated BIM, nivå 3 i diagram "mognad i BIM" 

IDM                                      Information Delivery Manual 

NKS                                     Nya Karolinska Solna 

Navisworks                         Programvara för att sammanställa och slå ihop modellerna     

                                             för projektets alla discipliner                                                  

NWD                                    Filformat för Navisworks 

Nya Hem                             Företagets egna bostadsutvecklare 

PIV-karta                             Projekt i världsklass karta, intern information  

PLM                                     Product Lifecycle Management 

ROI                                       Return Of Invest 
 
SCM                                    Supply Chain Management 
 
Share plus Skanska           Applikation som används I produktion för att exempelvis 
                                             skriva dagbok och skyddsrond                                                     
 
SketchUp                            2D- & 3Dmodellerings program 
 

SMC                                     Solibri Model Checker, en programvara för kollisonskontroll och       

                                             modellgranskning. Används ibland inom produktion                                         

SPIK                                    Företagets kalkylsystem 

Startkort                              En "checklista" som används vid husprojekt inom företaget 
 
UE                                        Underentreprenör      
 

VDC                                     Virtual Design and Construction 

VG HUS                               Verksamhetsgren Hus inom företaget 

Vico                                      Programvara med helhetssystem för  

VR                                        Virtual Reality 
 

VSAA                                   Vårt sätt att arbeta, intern information på företaget 

YA                                        Yrkesarbetare 
 
ÄTA                                     Ändring- tillägg och avgående arbeten 
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1.Inledning   

______________________________________________________________________ 

Bakgrunden till studien presenteras samt syfte, frågeformulering, avgränsning, källvärdering och 
disposition av rapporten. 
______________________________________________________________________ 

1.1 Bakgrund 

Hur bygg- och fastighetsmarknaden fungerar har stor betydelse för Sveriges välstånd, utveckling och 

tillväxt. En stor del av bygg- och fastighetsmarknaden utgörs av byggindustrin i Sverige.  Byggindustrin 

motsvarar närmare 8% av Sveriges BNP och är därmed en viktig näringsinkomst (Sveriges 

Byggindustrier, 2014). Byggindustrin har omsatt över 530 miljarder kronor varje år de senaste åren och 

fastighetsbeståndet är värderat till drygt 7 400 miljarder kronor (Sveriges Byggindustrier, 2015).  

I dagsläget råder det bostadsbrist i stora delar av Sverige och man talar om ett behov av ett nytt 

"miljonprogram” för att komma ikapp beståndet. Därmed behövs enklare processer och snabbare 

metoder som underlättar byggandet inom byggsektorn (SCB,2012). BIM är ett sätt att effektivisera 

processen, exempel på  stora entreprenader som använt BIM är NKS och Förbifart Stockholm (Skanska, 

u.å.). Potentialen finns men användningen av BIM fullt ut, exempelvis dess digitala hjälpmedel samt 

smart informationshantering är fortfarande låg. En av anledningarna är att teknikutvecklingen går 

snabbt men byggbranschen inte riktigt hänger med.  

Motivationen som ligger till grund för denna rapport är att författarna av rapporten har kommit i kontakt 

med BIM under sin utbildning, framförallt genom dess digitala verktyg. Författarna är väl medvetna om 

hur BIM kan användas inom bostadsproduktion men har aldrig mött det själva väl på byggarbetsplatsen. 

BIM används i flera skeden men väldigt sällan fullt ut från förstudie till förvaltning. Rapporten vill 

således belysa de frågor som påverkar avsaknaden av BIM i bostadsproduktion. Utgångspunkten är att 

allt fler byggentreprenörer kommer att ansluta sig till den digitala utvecklingen och använda BIM även 

vid mindre entreprenader och bostadsbyggande (Andersson, Ulrika. 2014).  

I dagsläget finns det få studier och rapporter skrivna om BIM i bostadsproduktion. Det uppstår därmed 

ett behov av att utreda och konkretisera de faktorer som påverkar implementeringen av BIM, samt belysa 

den avsaknad av kunskap som verkar finnas inom området. 

1.2 Syfte 

Syftet med denna rapport är att identifiera och synliggöra de faktorer som driver och bromsar 

implementering av BIM i bostadsproduktion inom företaget. Rapporten vill genom detta tydliggöra 

värdet och svårigheter med att implementera BIM i bostadsproduktion. Metoder, kunskap, strategi, 

användning, organisation, attityder och rutiner utvärderas för implementeringsprocessen på företaget 

samt företagets vision inom BIM.  Ett förslag på hur slutsatsen skulle kunna användas i framtida 

implementering presenteras.   
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1.3 Problemformulering  

Rapportens huvudfrågeställning är: 

• Vilka drivande och bromsande faktorer finns för implementering av BIM i bostadsproduktion 

på företaget?  

För att utreda dessa faktorer kommer även följande frågeställningar tas i beaktning: 

o Hur ser ansvarsfördelningen av BIM- implementeringen ut i bostadsproduktion? 

o Hur används BIM inom regionen idag?  

o Vad finns det för framtidstro om BIM inom företaget?  

o Hur kan de bromsande faktorerna överkommas och de drivande faktorerna tas 
tillvara?  
 

1.4 Avgränsningar  

I denna rapport granskades endast byggprocessens tre första steg; upphandling, projektering 

och produktion. Rapporten väljer att undersöka Regionen Hus Stockholm Bostäder på företaget.  Inom 

regionen studeras nybyggnadsentreprenader som tidsmässigt befinner sig i produktionsskedet. Utifrån 

de kriterierna har tre stycken projekt granskats. Projekten är Pyrolan, Hornslandet och Lamellhuset. 

Inom produktion undersöks endast företagets egna medarbetare varpå UE samt leverantörer väljs bort.  

Rapporten väljer att definiera BIM som "Effektivisering av informationsflöde mellan och med hjälp av  

teknik,.processer.och.människor". 

 

1.5 Källvärdering  

Källvärderingen sker löpande under rapportens uppbyggnad för att tidigt sammanställa en 

referensföreteckning. Detta gör det effektivt att kritiskt granska de material som inhämtats samt styrka 

dess.validitet. De flesta böcker som nyttjas är skrivna på engelska varpå en tolkning vid översättning har 

gjorts. Detta kan ha medfört att vissa sammanhang fallit bort eller blivit aningens missvisande. Eftersom 

BIM är ett område som är i en kraftig utveckling blir fakta och information snabbt inaktuell vilket gör att 

visst material eventuellt inte kan användas. Den elektroniska litteraturen utgör därför grunden för större 

delar av denna rapport tillsammans med de intervjuer och enkäter som utförts på företaget och externt 

hos andra organisationer. I ett par fall har därför även sekundär information använts pga. bristen av 

primär information. Vid det fallet sökes alltid grundkällan för att stärka rapportens giltighet och infria 

rätt kontext. 

Endast tre nybyggnadsentreprenader utgör grunden för det underlag som syftar till yrkesarbetarnas och 

tjänstemännens synsätt och attityd till BIM. Om fler projekt hade tagits i beaktande kan utfallet ha 

påverkats och varierat från nuvarande. Intervjuerna transkriberades  efter det att samtliga intervjuer var 

genomförda. Två av de tjugofyra inspelningar som gjordes i samband med intervjuerna gick ej att spela 

upp.  Detta kan ha medfört att vissa sammanhang eller en del information från intervjuerna har fallit 

bort. 
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Urvalet har också påverkats av vilka av de utfrågade som har möjlighet och tid att ställa upp på en 

intervju. Resultaten kan inte ses representera en hel bransch eftersom endast en minoritet har svarat på 

enkäter och intervjuer. Källhänvisning utförs med Harvardsystemet och källförteckning återfinns i slutet 

av rapporten. 

1.6 Disposition 

Kapitel 1 Ingress som presenterar bakgrunden till studien samt syfte, frågeformulering, avgränsning 
och källvärdering. 
 
Kapitel 2 Metoder för att svara på frågeställningen presenteras och diskuteras i detta kapitel, samt hur 
processen och insamlingen av fakta genomförts. En lista på samtliga utförda intervjuer introduceras. 
 

Kapitel 3 Beskriver det företag, och dess organisation, som studien har utförts i samband med samt 
dagsläget för huvudämnet BIM. 
 
Kapitel 4 Presenterar vetenskaplig fakta som ligger till grund för rapporten. Redogör för traditionella 
byggprocessen, implementering, implementering av BIM samt vad BIM är och kan användas till i 
bostadsproduktion. 
 

Kapitel 5 Sammanställning av det empiriska materialet från intervjuer, enkäter och företagets intranät. 
Drivande och bromsande faktorer för implementering av BIM i bostadsproduktion presenteras 
tillsammans med implementering av BIM.  
 

Kapitel 6 Resultatet tolkas, analyseras och diskuteras utifrån författarnas perspektiv. 
 
Kapitel 7 Slutsatsen presenteras genom att frågorna och syftet till rapporten besvaras. 
 
Kapitel 8 Rekommendationer ges till företaget samt för vidare studier inom ämnet. 
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2. Metod 

______________________________________________________________________ 
 
Metoder för att svara på frågeställningen presenteras i detta kapitel, samt hur processen och 
insamlingen av fakta genomförts. 
______________________________________________________________________ 

2.1 Metodval 

 

2.1.1.Vetenskaplig.ansats 

Deduktiv ansats innebär att forskaren utgår från en befintlig teori, referensram eller modell och drar 

slutsatser om det enskilda fallet. Från den formuleras en hypotes som testas mot verkligheten. Induktiv 

ansats fungerar omvänt, forskaren utgår från observationer i verkligheten mot en teoretisk referensram 

(Eriksson, Wiedersheim-Paul, 2008). Abduktion är en kombination av induktion och deduktion. Det är 

en metod då forskaren använder tidigare forskning och teori för att jämföra med empiriska data 

(Alvesson och Sköldberg, 2008). Explorativ ansats innebär ett undersökande förhållningssätt. Denna 

studie består av både förståelse för fenomenet BIM, samt insamling av empiriskt material för att 

undersöka faktorer som påverkar det utvalda fallet, därför har explorativ abduktiv ansats tillämpats.  

 

2.1.2-Fallstudie-och-kvalitativ-metod 

Examensarbetet görs som en fallstudie med explorativt syfte. Fallstudie innebär en undersökning av ett 

fåtal objekt så som företag, branscher, beslutssituationer  i ett flertal  avseenden. Metoden används bland 

annat vid studie av förändringsarbete,  exempelvis vid en organisationsutveckling. Forskaren måste då 

utveckla begrepp och språk anpassat efter undersökningen och söka förståelse snarare än 

orsakssamband (Eriksson, Wiedersheim-Paul, 2008). I denna rapport studeras hur en region på ett 

företag hanterar BIM-frågan nu och historiskt samt hur det fungerar i tre utvalda projekt, vilket gör detta 

till en fallstudie. Syftet är inte att jämföra med andra företag eller de tre projekten i mellan.    

 

Kvalitativ metod är en motpol till den kvantitativa metoden som bygger på numeriska uppgifter. 

Kvalitativa metoder är ofta verbala, språket ger utrymme för mer nyanser, medan den numeriska 

analysen är mer precis. Analysen av en kvalitativ studie görs genom att hitta samband, variation och 

genomsnittsmått. Fallstudien utförs med en kvalitativ metod då den ska ge förståelse för idéer och 

attityder förorsakad av människors handlingar och beslutsfattande. Metoden är därmed anpassad efter 

målet.med.studien. 

2.2.Litteraturstudier  

Eftersökning av relevant litteratur gjordes inför studien och intervjuerna för att skapa en teoretisk bas 

att utgå ifrån. Från böcker, artiklar och rapporter  studerades vetenskaplig rapportering, 

intervjumetodik, implementering och BIM. Det finns mycket litteratur i ämnet BIM, men 

produktionsaspekten saknas ofta. Ämnet är snabbt föränderligt, vilket försvårar insamlingen av relevant 

material. Därför har mer aktuell litteratur fått ge tyngd åt studien.  KTHs bibliotekstjänst primo har 

används och sökorden "BIM" ,"Building information modeling", "implementation" och "implementation 

strategies" har använts. Google Scholar har används med samma söktermer.  BIM Alliances hemsida 

med flertalet artiklar och rapporter om BIM har nyttjats samt SBUFs  hemsida där deras rapporter finns 

att tillgå.   
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2.3 Insamling av empiri 

 

2.3.1.Intervjuer 

Intervjuerna gjordes med semistrukturerad form, innehållandes öppna förskrivna frågor, vars riktning  

respondenten fick stor möjlighet att påverka. Frågorna möjliggjorde både öppna och bundna svar och 

anpassades efter respondentens roll. Totalt utfördes 24 intervjuer under perioden november till 

december 2016. 18 intervjuer utfördes fysiskt under inspelning, vilken respondenterna fick godkänna 

innan. Av resterande intervjuer genomfördes 5 via Skype och 1 över telefon.   

Respondenterna bestod av frivilliga tjänstemän i olika åldrar och kön med varierande roller för att få en 

bred bild av företagets arbetssätt med BIM. Urvalet gjordes beroende av titel, placering och befattning i 

organisationen, för att representera hela ledet i byggprocessen och beslutsfattning. Respondenter har 

således valts ut för att verkställa syftet med rapporten. Kategorierna följer; produktion, projektering, 

operationell effektivitet, ledning, teknikavdelning, IT-avdelning och BIM Knowledge Hub. För att skapa 

en uppfattning om hur implementeringsprocessen av BIM kan lyckas inom en organisation intervjuades 

även företagets norska koncern, som uppfattades ligga i framkant. Förståelsen för dagsläget tillgodosågs 

genom intervjuer med externa specialister i Sverige, utvalda efter de organisationer och företag som idag 

jobbar med att utveckla och implementera BIM. Nedan visas en sammanfattning av studiens 

respondenter: 

 Interna intervjuer    

  Position Intervjuform Tidpunkt Projekt 
1 Regionsutvecklingschef Vanlig  2016-11-16   
2 Projektingenjör  Vanlig  2016-11-17   
3 Projektingenjör Vanlig  2016-11-18 Projekt 2  
4 Arkitekt  Vanlig  2016-11-21 Projekt 1 
5 Projektledare BIM, sverigenivå Telefon  2016-11-23   
6 Utvecklingsledare BIM Vanlig  2016-11-23   
7 BIM-koordinator Vanlig  2016-11-24   
8 Projekteringsledare Skype 2016-11-24 Projekt 1 
9 Arbetsledare Vanlig  2016-11-25 Projekt 1 
10 Chef IT Nordic Vanlig  2016-11-29   
11 Arbetsledare Vanlig  2016-11-30 Projekt 2  
12 Distriktschef Vanlig  2016-11-30   
13 Gruppchef BIM/arkitektur Vanlig  2016-12-09   
14 Utvecklingsledare Vanlig  2016-12-09   
15 Kvalitetschef, regionnivå  Skype 2016-12-12   
16 Projektchef affär Vanlig  2016-12-12   
17 Verksamhetsutvecklare, strategi  Skype 2016-12-13   
18 Projektchef Vanlig  2016-12-14   
19 Chef BIM avdelningen Norge  Skype 2016-12-14   
20 Regionchef, tillförordnad operativ chef  Vanlig  2016-12-15   

 Externa intervjuer     

  Position Intervjuform Tidpunkt Företag 
1 BIM-specialist  Vanlig  2016-11-28 Plan B 
2 BIM Alliance inspiratör  Vanlig  2016-12-05 BIM Alliance 
3 Implementeringsansvarig extern Skype 2016-12-14 NCC 
4 Professor BIM Vanlig  2016-12-15 KTH  

 Figur 1, Sammanställning av respondenter  
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Intervjuanalysen har genomförts enligt boken den kvalitativa forskningsintervjun, (Kvale Steinar, 

Brinkmann Svend. 2009).  

2.3.2  Platsbesök   

Platsbesök gjordes på de tre utvalda projekten för att få en bild av hur det faktiskt fungerar i produktion, 

de anställdas attityder och arbetsledarens syn på arbetet. Här nåddes även yrkesarbetarna som fick svara 

på en enkät. Urvalet av projekten gjordes på grunden att de tillhör regionen Hus Bostad Stockholm och 

via tips från handledare och efterforskning.  

2.3.3 Enkäter   

Enkäterna har en intervjuliknande form med fria svar och syftar till att förstå produktionspersonalens 

syn på BIM och användningen av det i projektet samt för att undersöka de tre projektens olika syn på 

BIM. De har delats ut till yrkesarbetare på platsbesöken samt mailats till respektive roll i de tre projekten, 

Projektchef, Produktionschef, Projektingenjör, Arbetsledare.  

        Enkätsvar projekt  

Position Tidpunkt för svar 
Projekt 1  
 

 

Projektchef 1 2017-01-09 
Platschef 1 2017-01-09 
Projektingenjör 1  2017-01-10 
Arbetsledare 1  2016-12-01 
  
Projekt 2  

Projektchef 2 2017-01-08 
Platschef 2 2016-12-15 
Projektingenjör 2 2016-12-13 
Arbetsledare 2 2016-12-13 
Projekt 3 
 

 

Projektchef 3 2017-01-08 
Platschef 3 2016-12-21 
Projektingenjör 3 2016-12-12 
Arbetsledare 3 2016-12-19 

Figur 2, Sammanställning av enkätsvar från projekten  

  Enkätsvar yrkesarbetare   

  Position Tidpunkt för svar 

1 Lagbas 1 2016-11-24 

2 Träarbetare 1 2016-11-24 

3 Träarbetare 2 2016-11-25 

4 Träarbetare 3 2016-11-25 

5 Träarbetare 4 2016-11-25 

6 Träarbetare 5 2016-11-25 

7 Betongarbetare 1 2016-11-25 

8 Övriga 1 2016-11-25 

Figur 3, Sammanställning av enkätsvar från yrkesarbetare 
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2.3.4 Observationer   

I studiens syfte har det givits tillgång till företagets intranät, som är en stor kunskapsbank för hur 

företaget arbetar inom olika områden, organisationsstruktur, affärsplaner, etc. Denna har varit till stor 

hjälp för att kartlägga organisationen och arbetet som pågår med BIM. För att komma närmre hur 

företagets arbetar i praktiken observerades två möten, från två av de tre utvalda projekten. Det första var 

ett projektmöte för att implementera ett digitalt verktyg i produktion, 360 Field. Det andra var ett 

kollisionskontrolls-möte mellan konsulter, projekteringsledare och BIM-koordinator.  

För att få en större förståelse för BIM-frågan i Sverige idag observerades ett intressentgruppsmöte för 

bygg och installation som Sveriges största förening för BIM-utveckling, BIM Alliance höll. Där knöts 

kontakter med en BIM-implementerare för framtida intervju.  

2.3.5 Etiska överväganden 

Författarna har valt att behandla all information konfidentiellt och beakta etiska riktlinjer. Enligt 

önskemål från flertalet respondenter kommer samtliga respondenter förbli anonyma. I utbyte för 

personens namn så skrivs istället titel ut, t.ex. "Projektledare 1, företaget" eller " Projektledare 1, extern", 

för att fokus inte ska läggas på kön, ålder eller bakgrund. Detta bidrar till att respondenterna inte kan 

identifieras och inte heller riskerar att lida någon skada av rapportens presenterade material. De 

transiberande intervjuerna bifogas inte heller rapporten utan stannar hos författarna som en referens 

som kan delges på förfrågan. Samtliga respondenter har erbjudits att ta del av det transkriberade 

materialet och resultatet. 

2.4 Metoddiskussion  

Urvalet av respondenterna kommer påverka resultatet. Hade andra personer valts att intervjuas hade 

sannolikt även svaren skilt sig från det insamlade materialet.  Noggrannheten och överförbarheten vid 

användning av kvalitativ metod kan påverkas av hur författarna transkriberar materialet. Detta anses ha 

tillgodosetts genom att båda författarna deltagit på samtliga intervjuer förutom tre.  

Något som kunde gjorts annorlunda är att informera samtliga intervjuade personer om anonymitet. 

Detta hade kunnat bidra till att fler personer vågat öppna upp sig och stå för sina åsikter. Vilket i sin tur 

hade kunnat ge ett annat resultat eller utfall. Författarna tog beslut om anonymitet efter det att samtliga 

intervjuer genomförts varpå detta kan ses som ett misstag. 
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Ledning

Ekonomi Affärsutveckling Verksamhetsstöd HR Asfalt & Betong Väf & Anläggning Hus

Operationell 
Effektivitet

Startegi & 
Utveckling

NKS Juridik

3. Nulägesbeskrivning 

 
______________________________________________________________________ 
 
Beskriver företaget studien har utförts i samband med samt historia och nuläget för huvudämnet BIM. 
______________________________________________________________________ 

3.1 Kort om företaget 

Företaget grundandes 1887 och är ett utav världens ledande byggföretag med mer än 45 000 anställda 

globalt och 10 330 anställda i Sverige (Skanska 1, 2016). I Sverige är företagets verksamhet uppdelad i 

de fyra grenarna; bygg- och anläggningsverksamhet, bostadsutveckling, kommersiell 

fastighetsutveckling och infrastrukturutveckling. Under år 2015 sålde företaget 2 200 bostäder i Sverige 

och de har idag en marknadsandel på 7,5% inom hela byggverksamheten i landet. Omsättningen samma 

år uppgick till 145 miljarder svenska kronor, varav 34 miljarder i Sverige (Skanska 2, 2016). 

3.2 Organisationens uppdelning 

Företaget har en ledning med flera verksamhetsgrenar under sig. En utav verksamhetsgrenarna är Hus. 

Under verksamhetsgrenen Hus finns flertalet regioner varav Hus Stockholm Bostäder utgör en. Varje 

region har en ansvarig regionchef. Regionen delas sedan upp i distrikt där en disktikschef ansvarar för 

ett tiotal projektchefer. Projektchefen har i sin tur ansvar för mellan 1-3 projekt (One Skanska 1, 2017). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figur 4, Organisationens uppdelning, med utgångspunkt från One Skanska 
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3.3 BIM i Sverige som en del av samhällsutvecklingen  

3.3.1 Kort historia 

BIM användes redan under sent 1970-tal, framförallt i England men även i USA och Finland. Då kallades 

det Building Product Model och Product Information Model. BIM, som det är känt idag, dokumenterades 

först år 1986 i en engelsk tidning avseende GMW Computers Ltd, publicerad av Robert Aish. I artikeln 

stod det beskrivet hur man implementerar BIM inkluderat med 3D-modellering, automatisk hämtning 

av ritningar, databaser med relationer till varandra, intelligenta komponenter och tidsfasning av 

byggprocessen (Eastman, Teicholz, Sacks och Liston 2008).  

3.3.2 Nuläge 

Idag är BIM ett vedertaget begrepp som används inom byggbranschen och ses som en del utav 

samhällsutvecklingen. Stora bygg- och fastighetsbolag men även konsulter och andra organisationer 

använder sig utav BIM. Många har insett vinsterna med att implementera BIM i sin verksamhetsprocess. 

En stor statlig beställare som arbetar aktivt med BIM satte ett mål år 2015 att införandet av BIM i 

samtliga investeringsentreprenader skulle generera en besparing på 150 miljoner kronor (Andersson, 

Ulrika. 2014). 

Fördelarna och besparingarna med BIM har uppmärksammats till den graden att staten och ideella 

organisationer nyligen har valt att satsa stort på digitaliseringen och användningen av BIM inom 

byggsektorn. Den enskilt största satsningen på ett program gjort inom samhällsbyggande i Sverige är 

Smart Built Environment. Programmet startades i januari 2016 genom en gemensam satsning av 

Vinnova, Energimyndigheten och Formas. Dess syfte är att ”skapa förutsättningar för Sveriges 

internationella konkurrenskraft och hållbara lösningar på globala samhällsutmaningar” (Smart Built 

Environment, 2016). Programmet löper på 12 år varav den första treårsperioden omfattar 200 miljoner 

kronor. Syftet är att ta fram ett integrerat och långsiktigt sätt att bygga mer hållbart, billigare och 

snabbare. Några av målen är minskad miljöpåverkan, byggtid och byggkostnad. BIM kan bidra till 

samtliga tre mål och blir därmed en del av denna satsning. Enligt programmet är nyckeln till förändring 

att ha en gemensam informationsinfrastruktur. Informationsflödet ska vara obrutet med affärsdrivna 

lösningar inom BIM, GIS och industriella processer. På så vis ökar även potentialen att tillvarata 

digitaliseringens möjligheter (Smart Built Environment, 2016).  

Ett annat statligt initiativ för ökad användning av BIM är ”BIM i staten” som tagits fram av 

Specialfastigheter, Akademiska hus, Riksdagsförvaltningen, Statens Fastighetsverk och 

Fortifikationsverket. Syftet är att hitta en gemensam strategi, riktlinjer och arbetssätt för användandet 

av BIM-modeller samt informationshantering i både projekt och förvaltning. Initiativet har även lett till 

en vidare utveckling och samarbete mellan byggherrarna (Samhällsbyggarna, 2014, BIM Alliace, 2014. 

BIM i staten). 

BIM Alliance Sweden är till skillnad från Smart Bulit Environtment och ”BIM i staten” en sektordriven 

ideell förening som funnits sedan 2014. Föreningens ändamål är att främja ett digitalt obrutet 

informationsflöde genom samtliga processer inom samhällsbyggnadssektorn. Sektorn ska drivas framåt 

inom BIM genom att samordna utvecklingen efter gemensamma behov, implementering av befintliga 

IT-lösningar och öppna standarder samt förvalta gemensamma verktyg och standarder (BIM Alliance, 

2013. Föreningssamverkan). BIM Alliance har cirka 170 medlemsföretag och arbetar aktivt för att utbilda 

och påverka BIM-utvecklingen inom samhällsbyggnadssektorn. Föreningen har ett flertal 

intressegrupper varav två stycken är “bygg och installation” med fokus på produktion, samt “miljö och 

energi”. Syftet med intressegrupperna är att diskutera aktuella problem samt utveckla pilotprojekt och 

utbyta erfarenheter (BIM Alliance, 2015. Intressentgrupper).   
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4. Teoretisk referensram 
 
______________________________________________________________________ 
 
Den teoretiska referensramen presenterar vetenskaplig fakta som ligger till grund för rapporten. 
Byggprocessen, implementering, implementering av BIM samt vad BIM är och kan användas till inom 
byggprocessen klargörs.   
______________________________________________________________________ 

4.1 Traditionell byggprocess  

 

Det första steget i den traditionella byggprocessen är förstudien. Då utreds behovet av att bygga och 

vilken slags byggnation som krävs. Förutsättningar kartläggs för det eventuella byggprojektet och en 

lönsamhetskalkyl görs. Utefter informationen som framkommit tas ett beslut om att starta projektet eller 

ej. Fördjupade utredningar som en fortsättning på förstudien utförs i programskedet. Resultaten samt 

byggherrens preciserade krav på byggnaden sammanställs i ett byggnadsprogram. Där ska alla kända 

förutsättningar beskrivas, exempelvis tomtutredning, miljöplan, kvalitetspolicy och tidplan 

(Nordstrand, 2012). 

Efter programskedet startar projekteringen, som innebär skapandet av bygghandlingar som uppfyller 

kraven ställda i programmet.  Utefter byggnadsprogrammet görs gestaltningsförslag, där ett förlag väljs 

ut och görs till förslagsritningar. Efter dessa genereras systemutformning  av installationer och 

konstruktionssystem som sammanfattas i systemhandlingar, vilka visa projektets uppbyggnad.  Sist 

utförs det mest omfattande skedet i projekteringen, detaljutformningen. I den utformningen sker all 

dimensionering, placering av objekt och val av material. Denna information resulterar i bygghandlingar.  

För att kunna realisera handlingarna görs en upphandling. Det innebär att en beställare anskaffar sig en 

tjänst, vara eller entreprenad. Hur detta går till finns reglerat i avtalslagen. En statlig beställare måste 

följa reglerna för LOU, Lagen om offentlig upphandling, medan konsulters avtal regleras av ABK96. 

Upphandlingen resulterar i ett avtal mellan två parter. Förvaltare, entreprenör och byggherre 

upphandlar konsulttjänster, entreprenader eller varor kontinuerligt under byggprocessen (Nordstrand, 

2012).  

Efter upphandling av entreprenader startar produktionsskedet. I detta skede realiseras handlingarna 

från tidigare skeden och ett byggnadsverk framställs.  Processen organiseras annorlunda i olika företag 

och det skiljer sig även inom företagen. Hur genomförandet går till påverkas även av vilken 

entreprenadform som tillämpas. Byggentreprenörerna, företag som ägnar sig åt att uppföra, reparera 

och bygga om byggnader lämnar anbud på respektive disciplin. Deras byggmetod väljs sedan i linje med 

handling. Det första som upprättas är etablering av byggarbetsplatsen, innehållandes personalbodar, 

försörjningssystem för el, vatten och avlopp. Därefter startar produktionen av byggnadsverket som 

innehåller aktiviteterna markarbeten, grundläggning, stomkomplettering, inredning och 

installationsarbeten. Vid ombyggnation sker utvalda steg av aktiviteterna.   

Inför arbetet görs en produktionskalkyl för att planera hur resurserna personal, material och maskiner 

ska fördelas och bekostas. Arbetet utförs efter en produktionsplanering som upprättas av platschefen. På 

plats görs mängdberäkning, arbetsberedningar, inköp och daglig planering av platschef, arbetsledare och 

övriga resurser. Byggentreprenören överlämnar byggnadsverket till byggherren och förvaltaren och 

därmed startar det längsta skedet i en byggnads liv, förvaltningen (Nordstrand, 2012). 
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4.2 Implementering  
 
______________________________________________________________________ 
 
Förklarar implementeringsprocessens allmänna steg samt implementering av BIM. 
______________________________________________________________________ 
 
4.2.1.Implementeringsprocessen   

Implementering handlar till största del om ledarskap och målsättning, det är en komplicerad process 

som måste anpassas till varje enskilt fall. Vad implementeringen kommer förändra och vilka mål som 

ska nås bör identifierats. Avsaknad av konkretisering och klarhet i målsättning och strategidokument ger 

en mer komplicerad och långsammare implementeringsprocess.  Målen bör alltså vara konkreta och 

mätbara..Strategin.ska.tala.om.hur.dessa.mål.ska.uppnås.    

   

 När mål är satta är det viktigt att lokalisera personer inom företaget som är relevanta för 

implementeringen. Därefter utreda vilka intressen som finns hos vem och var de möts samt hur 

individerna påverkar varandra i organisationen. Utöver det bör också attityder till förändringen hos 

dessa personer granskas. Det är viktigt att kartlägga vilka intressen som finns inom företaget mot och för 

processen som ska implementeras. Under processens gång är det grundläggande att ha milstolpar och 

att analysera de resultat som uppnås med relevanta mätetal. Rapporteringen av resultaten bör vara 

koncisa, transparenta, och kontinuerliga (Kolbusa, 2014). 

Enligt Kolbusa (2014) finns det fem framgångsfaktorer och fyra starka hinder för implementering:   

”Framgångsfaktorer för  implementeringskulturer:  

  1. Kontinuitet av strukturer och övergripande indelning av företaget  

 2. Framgång och motivation i processen  

 3. Nätverkande tankesätt och arbete  

 4. Decentralisering  

 5. Förändring av kontextuella rutiner   

Hinder:   

1.Osäkerhet  

2. Motsägelsefullhet  

3. Möjlighet- risk instabilitet  

4. Interna beroenden” 
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4.2.2 Implementering av BIM i byggprocessen  

Det råder en förvirring kring vad BIM är samt hur och varför det ska användas.  Själva begreppet BIM är 

vida missförstått som bland annat enbart 3D-modelering. På grund av denna förvirring har tidig 

kravställning på BIM identifierats som en bidragande faktor för en lyckad implementering.  Dessa krav 

innebär en definition av vad BIM är, vilket språk och begrepp som ska användas samt vad målet med 

användningen är (Jongeling, 2008). Kravställningen är viktig då konsulter oftast inte lägger in mer 

information än den som kravställs och de därmed får betalt för. Det finns låga incitament för dem att 

lägga in information som de inte har någon nytta av.  Kravställningen förhindrar även att för mycket eller 

oväsentlig information läggs in (Holzer, 2016) samt att filformat och BIM-verktyg som inte samarbetar 

används (Jongeling, 2008).  Att kravställning av BIM-objekten inte görs beror oftast på att beställaren 

är okunnig eller ointresserad av att klargöra deras krav på informationsnivå på BIM objekten (Holzer, 

2016).  

 

 

      Figur 5, Implementeringsprocessen fritt efter BIM-specialist(2008), Kolbusa (2014), Smith, Tradif (2009) 

 

Implementering av BIM handlar om utveckling av interagerande policys, processer, teknologier som 

påverkar olika deltagare och organisationer (Lindblad, Vass, 2015).  Att implementera BIM handlar om 

att förändra processer och integrera ny teknik. Beslutet  är framförallt affärsmässigt och inte tekniskt. 

BIM ger möjligheter till förbättring på flera nivåer inom företaget, men gör i sig ingen förändring. Några 

förbättringar är högre informationskvalitet, förenklat beslutsfattande, ökad effektivitet och ett förbättrat 

levererat resultat (Smith, Tradif, 2009).   

Enligt Kunz & Fischer(2006) finns tre nivåer av implementering: 

1. Projektering i 3D vilket ger visualisering, koordinering, samarbete  

2. Integrering av design och analys, design och kalkyl (4D), design och planering (5D) 

3. Automatisering av detaljkonstruktion, logistik och produktionsstyrning samt byggsystem. 

 

 Vid implementering är målsättningen central för ett lyckat resultat (Kolbusa, 2014)   

 Det är däremot svårt att formulera en komplett strategi för hur BIM kommer att förbättra 

konkurrenskraft och effektivisera det operationella arbetet (Smith, Tradif, 2009).  Vanliga strategier vid 

BIM-implementering är att främst titta på mjukvara och licenskostnader, medan den mest krävande och 

kostnadsintensiva delen handlar om utbildning, kontinuitet och kulturförändring (Smith et al. 2009). 

En strategi för BIM-implementering innebär att man utgår från nyttoaspekten. Det innebär att kartlägga 

nuvarande arbetssätt och nyttan, som är förbättringen till ett framtidsläge. Varje BIM-nytta bör 

analyseras och jämföras med de investeringar och förändringar som den innebär. Denna analys och 

definition av mätbara mål ger ett underlag för beslut om fortsatt implementering. Fungerande lösningar 

Definiera strategi 
och mål

Handlingsplan Testprojekt Ansvarsfördelning Utbildning
Utvärdering
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tas fram genom tester i exempelvis utvecklingsprojekt. När BIM-nyttan har testats och bedömts efter 

kostnad och påverkan kan ett beslut om implementering i organisationen tas.   (BIM Alliance. 2014. 

Strategi för BIM i förvaltning och projekt).   

Ansvaret för att utveckla strategin bör ligga på högsta ledningen. Strategin ska omfatta samtliga aspekter 

om hur de föreslagna ändringarna kommer att påverka företaget internt samt externt. Den bör även 

innefatta tidsplanering, kostnadsplanering samt en budget. I samband med strategin bör ett team som 

är ansvarigt för implementeringen utses (Eastman et al. 2008).  

Implementeringen av BIM bör kopplas till affärsmålen och bygga på organisationens processer och 

arbete, både internt och externt. Det är viktigt att utreda företagets behov av BIM, samt göra en kostnads- 

och utfallsanalys som kan följas upp för att säkerställa resultatet av implementeringen. Företagets 

huvudsyfte är generera vinst, vilket kan kollidera med implementering av BIM eftersom effektiviseringen 

och de ekonomiska fördelarna av BIM bara inträffar när den är tillämpad till flertalet intressenter som 

arbetar med att färdigställa projektet.  Det är således svårt för en organisation att prioritera det 

samarbete BIM kräver framför sin direkta ROI (Holzer, 2016). Det är viktigt att följa upp de resultat som   

genererats av BIM,  samt utbilda och informera personalen om detta. Även ledningen i företaget bör 

hållas à jour med framsteg, problem och framtida möjligheter (Eastman et al. 2008).   

Byggnadsinformation skapad av någon i systemet kan potentiellt vara användbar för någon annan i 

systemet. Implementering  bygger delvis på att göra denna information tillgänglig och av rätt kvalitet till 

den mottagande användaren (Smith, Tradif, 2009). Till en början av denna process bör BIM endast 

tillämpas i ett par få utvalda projekt tillsammans med befintliga arbetssätt. Detta för att tidigt 

uppmärksamma hinder och nyttor man kan stöta på. Därefter kan användningen succesivt utökas till fler 

projekt och samtliga delar av företaget. Den nya arbetsmetoden ska avspeglas i dokument och avtal med 

beställare, konsulter, m.fl. (Eastman et al., 2008). Övning i de olika BIM-verktygen bör vara kontinuerlig, 

då tekniken och mjukvaran ständigt utvecklas. Därför bör denna kostnad inte ses som en strategisk 

investering.vid.implementering.utan.en.pågående.utgift.(Smith,.Tradif,.2009). 
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4.3 Det teoretiska perspektivet av BIM 
 
_______________________________________________________________________________________ 

Beskriver vad BIM  är och hur det kan användas inom olika delar av byggprocessen samt vilken nytta 
BIM bidrar med i dessa delar. Generella utmaningar med BIM presenteras. 
________________________________________________________________________________________ 

4.3.1 Definitionen av BIM  

BIM är en del av den pågående digitaliseringen av byggsektorn. BIM kan definieras som ett 

samlingsnamn för all den information som genereras och förvaltas genom en byggnads livscykel med 

hjälp av en eller flera modeller. Begreppet är svårtolkat och det finns många olika definitioner av BIM. 

Dessa kan enklast beskrivas som två huvudgrupper av tolkningar/definitioner:  

• Huvudgrupp 1; där BIM står för Building Information Model; byggnadsinformationsmodell. 
Detta avser en digital modell innehållandes en stor ansamling information och data. 

• Huvudgrupp 2; där BIM står för Building Information Management. Detta avser istället 
processen att använda sig utav byggnadsinformationsmodeller i sitt arbetssätt.   

Med en modell avses förutom geometriska modeller även modeller för kalkylering, tidsplanering och 

ekonomistyrning (BIM Alliance, 2014. Vad är BIM). 

Det finns idag fyra kriterier som bör vara uppfyllda för att BIM ska kunna användas som begrepp: 

1. En eller fler modeller som är objektsorienterad  

2. Relationer finns mellan dessa objekt  

3. Egenskaper är kopplade till dessa objekt  

4. En möjlighet att producera olika informationsvyer ur dessa modeller  
(BIM Alliance,2014. Vad är BIM)    

Ett förtydligande för att klargöra definitionen av BIM är att identifiera vad som inte är BIM. Modeller 

som innehåller 3D-data men saknar objektattribut klassas inte som BIM. Dessa modeller kan endast 

användas för visualisering men saknar möjligheten att integrera data och analyser av konstruktionen 

(Eastman, et al. 2008). 

4.3.2 Mognaden av BIM i ett företag  

Mognaden av BIM kan mätas inom ett företag genom att tillämpa utvecklingskurvan nedan, figur 6. 

Genom att se processerna som behöver antas för att nå nästa steg i utvecklingen stiger acceptansen inom 

företaget. Utvecklingskurvan används frekvent i England där regeringen har tagit beslut om införandet. 

Tydliga och igenkännbara milstolpar ska underlätta för byggbranschen att använda BIM ”fullt ut”, även 

benämnt nivå 3. 

Nivå 1 innebär användning av CAD och 2D-ritningar. I en högre del av Nivå 1 används även 2D- och 

3Dinformation såsom visualisering eller modeller med utvecklingspotential. Användningen av 

informationsutbyte sker i pappersbaserad och/eller elektroniskt form utan gemensamma standarder och 

processer.  
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Nivå 2 innebär att man hanterar en 3D-miljö med kopplad data men att data är skapade i separata 

ämnesbaserade modeller. De separata modellerna monteras ihop till en förenad modell som behåller sin 

identitet. De data som är kopplade kan vara t.ex. 4D och 5D.  

Nivå 3 innebär att samtliga parter samarbetar med en projektmodell innehållande 4D,5D och 

projektlivscykelinformation som även kallas 6D. Detta arbetssätt kallas ibland för ”iBIM” och står för 

integrerad BIM. Den är avsedd att leverera ett bättre affärsresultat (NBS, 2014).  

 
Figur 6, Mognaden av BIM, fritt efter Jongeling, 2016 
 

4.3.3 BIM i byggprocessen av bostäder 

   4.3.3.1 Förstudie 

Under förstudien utreds och beslutas det huruvida en byggnad av en viss kvalité kan byggas inom ramen 

för de kostnader och den tid som är kravställd av beställarens. Om man i detta stadie kan fatta beslut 

med en viss grad av säkerhet kan entreprenören avgöra om målen är nåbara och processen kan därmed 

fortsätta framåt. I många fall görs schematiska kalkyler där både tid samt energi läggs ner för att senare 

inse att byggnaden överstigit budget, varpå arbetet börjar om. Med hjälp av BIM kan man upprätta en 

enkel och överskådlig byggnadsmodell som är länkad till en kostnadsdatabas. Detta kan vara värdefullt 

för både entreprenören och beställaren då de sparar både tid och arbete samt att kostnadsbilden redan 

från början tydliggörs. Tillika ökar kvalitén av byggnadens funktioner. Analyser av exempelvis miljökrav 

och teknik kan bidra till en bra överblick av modellen och den framtida byggnaden. En 3D-modell 

möjliggör även visualisering och skapar en större förståelse än 2D-ritningar i samtliga delar av 

byggprocessen (Eastman, et al. 2008). 

    4.3.3.2 Projektering 

En möjlighet under projekteringen är att samtliga iblandade konsulter jobbar i samma modell. Detta 

innebär att t.ex. arkitekter, ventilationsprojektörer, elektriker, brandingenjörer, konstruktörer, VVS-

projektörer m.fl. ritar i separata modeller som sammanfogas eller i en modell gemensamt. Arbetssättet 

möjliggör kollisionskontroller vilket innebär att modellen varnar där kollisioner äger rum. 

2D 3D

CAD

BIM
4D 5D

PLM
6D, iBIM

Mognaden av BIM
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Kollisionskontroller samt visualisering över konstruktionens helhet minskar konstruktionstiden och 

felen i konstruktionen identifieras innan modellen når produktion. Det ger även en tidig inblick för 

samtliga parter i vad som kan förbättras, vilket gör att processen blir mer kostnadseffektiv.  

4D-CAD kan tillämpas redan under projekteringen, vilket underlättar och effektiviserar för 

kommunikation och planering. Förfarandet benämns ofta för 4D-planering i Sverige. Innebörden är att 

en 3D-modell länkas ihop med en produktionsplan som visar när samtliga arbeten kommer att utföras 

på byggarbetsplatsen. Tidsplaneringen blir därmed verklighetsbaserad och man kan i tidigt skede 

upptäcka planeringfel, få en smidigare leverans- och logistikplanering samt ökad förståelse för resurser 

och bemanning (Eastman, et al. 2008). 

Tidig 3D-visualisering visar även byggnadens rymd och hanteringen av areor blir effektivare. Modellen 

kan därför ge en bra inblick över materialmängder vilket möjliggör tidigare och mer exakta kostnads- 

och kalkyluppskattningar, även kallat 5D-projektering (Eastman, et al. 2008). 

Modellen kan till skillnad vid 2D-projektering även länkas till verktyg som skapar energianalyser av 

konstruktionen. Detta bidrar till att kunna göra ändringar i konstruktionen som förbättrar 

energiåtgången och minskar energiförluster (Eastman, et al. 2008). 

Om objekten är konstruerade genom parametriska standarder underlättar det även arbetet med 

ändringar i design och konstruktion. Ändras t.ex. en vägg i modellen så går det att ställa in att väggen 

uppdateras på samtliga ritningar per automatik (Holtz, 2016). 

Under projekteringen har det visat sig att BIM bidrar till att arbetet upplevs mer inspirerande samt att 

processen blir i snitt 20% mer effektiv. Tidsbesparingen sägs vara 50% på vissa moment och modellen 

leder till att utveckla underlag med högre kvalité.  Detta genom att konsulter, främst inom teknik, kan 

genomföra fler analyser än vid 2D-projektering. BIM-modellen ger därför en bättre grund och utgör ett 

bättre.underlag.än.generella.antaganden.och.nyckeltal.(Jongeling,.2008).    
 

    4.3.3.3.Upphandling  

Har man använd sig av BIM i förstudien och projekteringen kan upphandlingen bli effektivare. Modellen 

kan skicka över till entreprenören i syfte att få ett mer realistiskt pris. Den kan även användas för att 

underlätta inköp av andra tjänster eller varor. Excellistor kan tas ut på materialmängder och 

visualisering skapar bra förutsättningar för eventuella entreprenörer att räkna på framtida jobb. 

 

    4.3.3.4.Produktion 

Genom att använda BIM i bostadsproduktion kan exakta och detaljerade ritningar extraheras för varje 

objekt eller en specificerad vy i projektet. Exempel på vyer som kan tas ut är; våningsplan, stomme, 

platsgjutna väggar, grund och fönsteruppställning.   

BIM ger också möjlighet till mängsavtagning direkt ur modellen. Det kan t.ex. vara volymen av en vägg 

eller platta på mark. På så vis kan arbetsledaren direkt beställa rätt mängd betong och sparar tid då hen 

inte behöver gå ut och ta mått (Holzer, 2016). 

Kollisionskontrollerna som ofta genomförs under projekteringen leder i produktion till mindre problem 

som "löses på plats". Därmed bidrar kontrollerna till minskade kostnader, kortare byggtid, minimerar 

juridiska tvister mellan parterna och bidrar med en effektivare process för hela projektet. Likt vid 

projektering så uppdateras samtliga ritningar om beslut tas om ändring i konstruktionen och ändringen 

görs i modellen. Detta med förutsättning att parametriska standarder används. Med hjälp av BIM-
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systemet kan ändringar delas, kalkyleras, visualiseras och avhjälpas mellan samtliga parter (Eastman, et 

al. 2008). Hela samordningsprocessen mellan alla parter blir därför effektivare genom användning av 

BIM. Det uppstår färre missförstånd, ökar kvalitén och bidrar till snabbare beslutsfattande (Jongeling, 

2008). BIM-modellen ger även information om de materiella resurser som krävs samt dess volym varpå 

mängdavtagningen påverkas genom ökad kvalité och tiden minskar med cirka 50%. Även kostnader för 

ändrings- och tilläggsarbeten minskar med samma procent (Jongeling, 2008) (Eastman, et al. 2008). 

Visualisering av konstruktionen kan användas vi arbetsberedningar och möten genom att ha modellerna 

tillgängliga på arbetsplatsen. Detta tydliggör arbetsuppgiften samt bidrar till bättre samordning och 

mindre missförstånd (Eastman et al. 2008). Genom att använda kompatibla BIM-verktyg som är 

kopplade till modellen, t.ex. samordningsverktyg som Solibri, så kan eventuella risker och problem 

uppmärksammas innan och under produktion. Verktyget kan uppmärksamma brister i konstruktionen 

och automatiskt varna för säkerhetsrisker som därefter kan bedömas av en säkerhetsansvarig (Holzer, 

2016). 

4D-simuleringar under produktionstiden tillhandahåller insyn i hur byggnaden konstrueras dag för dag. 

Simuleringarna kan påvisa tänkbara problem och potentiella möjligheter till förbättring inom bland 

annat; säkerhet, bemanning, utrymmen- och logistikhantering samt utrustning. 4D-simuleringarna blir 

som bäst om modellen innehåller tillfällig utrustning så som kranar och byggnadsställningar. Detta 

underlättar även arbetet för eventuella underentreprenörer (Eastman, et al. 2008). Ett annat alternativ 

för att öka säkerheten, få förbättrad logistikplanering och få en överblick över arbetsplatsen, är att 

upprätta APD-planen i 3D (Holtz, 2016). 

Om modellen skapas på en tillräckligt detaljrik nivå så går det att producera fysiska objekt utan något 

mellanled. Detta sker genom att BIM-modellen skickas till datorstyrda maskiner eller även kallat ”BIM 

fabrication tools”. Idag används redan denna teknik t.ex. vid tillverkning av prefabricerade element och 

fönster, men främst inom bil- och flygindustritillverkning. Vinsterna är minskad byggtid, 

kostnadsbesparingar, genvägar inom design och SCM (Holzer). Det går även att använda informationen 

i modellen för att sammanställa materiallistor över de material som ska införskaffas från leverantörer 

eller av underentreprenörer. Och det ger även leverantörerna möjlighet, om det har tillgång till modellen, 

att utveckla nya material och produkter för att passa konstruktionen (Eastman, et al. 2008) (Prolog, 

2015)  

4.3.3.5 Förvaltning   

Om man använder BIM "fullt ut" under produktionen ansamlas information och historik som sedan blir 

användbart för de som förvaltar byggnaden. Samtliga system och teknikanläggningar som används i 

byggnaden kan lagras och hanteras i efterhand. Detta kommer till nytta genom att man kan se om system 

och anläggningar fungerar som de ska, det är lätt att hitta var i byggnaden de är placerade och av vilket 

fabrikat (Eastman, et al. Liston 2008). 

4.3.4 Utmaningen med BIM i byggprocessen  

Förvirring råder kring begreppet BIM men det förekommer också tekniska brister i form av filformat och 

BIM-verktyg som inte samarbetar. Enligt BIM-specialist(2008) saknar i många fall beställaren kunskap 

om.vilka.krav.som.kan.ställas.i.tidigt.skede. 

 

Vid användning av BIM krävs det ett mycket närmare samarbete mellan de inblandade parterna som 

t.ex. arkitekter och konstruktör. Detta kan vara en utmaning då man i tidigt skede måste bestämma 

vilken metod som ska användas för att alla parter ska kunna arbeta i modellen och dela adekvat 

information. Om  parterna istället väljer att arbeta i olika BIM-verktyg måste möjligheten finnas att flytta 
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modellerna från en miljö till en annan där samtliga modeller går att kombinera till en. Detta problem 

kan dock undvikas genom att använda IFC som standard som utbyte av data och information (Eastman, 

et al. 2008). 

Den största omställningen som företagen måste genomgå vid implementering av BIM är att använda en 

modell som är tillgänglig för samtliga parter och som utgör grunden för allt arbete. Denna omställning 

kräver både kunskap och tid. En annan utmaning är om någon av parterna använder sig utav andra 

metoder än BIM. Det kan leda till att man i efterhand konstruerar en modell efter att samtliga led är 

klara. Detta medför både ökade kostnader samt mertid för projektet (Eastman, et al. 2008).  

Idag förekommer även juridiska utmaningar vad gäller ägandeskapet. Framför allt gäller frågan; vem 

som äger modellen, designen och konstruktionen men även vem som ska betala för vad samt vem som 

är ansvarig för noggrannheten och aktualiteten av modellen. I Sverige saknas det även riktlinjer inom 

branschen; hur man ska hantera dessa utmaningar (Eastman, et al. 2008). 

En brist i många företag är avsaknaden av en modellmanager och/eller IDM men ett ännu större hinder 

är bristen av utvecklade arbetsmetoder för att hantera BIM. Ett annat problem är att information 

hanteras och finns på olika platser utan relation till varandra. Ofta är även flertalet aktörer iblandade. 

Vid en eventuell revidering måste alla ritningar och övrigt underlag uppdateras vilket kan vara 

tidsödande. En revidering påverkar därför ofta flera aktörer varpå samtliga parter måste uppdatera och 

kommunicera med varandra så att underlaget vid en leverans, till t.ex. produktion, ska stämma överens 

(Jongeling, 2008).   

Man kan därmed se att det finns stora utmaningar vid implementering av BIM i företag. Det kräver 

ändringar i arbetssättet genom hela företaget från start- till slutpunkt. Förståelse för en tydlig plan för 

implementation behövs innan BIM börjar användas, för att undvika att stöta på problematik (Eastman, 

et.al..2008). 
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5. Empiriskt material 
 

_______________________________________________________________________________________ 

Sammanställning av det empiriska materialet från intervjuer, enkäter och företagets intranät. Drivande 
och bromsande faktorer för implementering av BIM presenteras. 
________________________________________________________________________________________ 

 

5.1 Implementering på företaget 
Det finns en mängd olika initiativ, support och hjälpmedel vid implementering på företaget. Initiativen 
sker på olika nivåer, både Sverigenivå, region och projektnivå.  Ledningssystemet kallas vårt sätt att 
arbeta, VSAA.  På grund av företagets decentraliserade arbetssätt finns detta som stöd och inga delar är 
tvingande.   

 
5.1.1.Svergienivå 
För att göra en  större förändring i förtaget, till exempel implementeringen av BIM kan detta skrivas in 
i ramavtal. Det finns en existerande plan för hur dessa ska implementeras ner till regionerna. Nedan 
följer Skankas plan för implementering av ramavtal:  

 
Figur 7, Implementeringsplan ramavtal 
 

Företaget har en checklista vid implementering av ett nytt förändringsinitiativ. Den används som ett 
hjälpmedel för att se till att alla delar har adressats. Den är stödjande men ej obligatorisk. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
                                  Figur 8, Checklista förändringsinitiativ 

Detaljerad 
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plan

Gör/uppdatera 
system struktur

Arkivera ramavtal
Implmenternig 
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Implementering i 
Regionerna
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PIV-kartan skapades för att tydliggöra företagets syn på den sekventiella ordningen av  implementering 

av BIM. Kärnan i BIM består av 3D-modellen som informationsbärare. Se figur nedan (One Skanska 

15, 2012). 

 

 

 

 
                                                                              Figur 9,  PIV-karta (One Skanska 5, 2012) 

 

5.1.2 Regionnivå   

Ett av  regionens tre fokusområden  i affärsplanen är operationell effektivitet. Det definieras som ständig 

förbättring, rätt första gången, bästa arbetssättet och kunden i fokus. Genom detta vill man effektivisera 

industriverksamheten, lönsamhet och säkerhet. I  projektering och produktion beskrivs BIM som en av 

sätten att nå dessa mål.  Den operationella effektiviteten beskriver implementering som beroende av 

ledningens engagemang, hur kommunikation och involvering sker med medarbetarna. Andra faktorer 

som.påverkar.är.mätning.samt.uppföljning (One Skanska 14, 2017).  

5.1.3 Implementering av BIM i produktion 

Det finns ingen strategi eller handlingsplan för implementering av BIM i dagsläget. Därför finns det 

sparsamt med information om detta, varvid det tas upp mer i kapitel 5.2. För att det ska vara möjligt att 

använda BIM i produktion krävs att tidigare led har en fungerande nivå av BIM såsom 3D-projektering, 

kravställning, finansiering och intresse (One Skanska, Ledning). BIM skulle kunna tas upp i flera av de 

ledning- och styrningsverktyg som existerar på företaget idag. BIM implementeras alltså inte aktivt utan 

det är upp till varje projekt hur de vill arbeta. Projekteringsledaren är i samråd men projektchefen 

ansvarig för att tillämpa tekniska lösningar, vilket skulle kunna tolka som BIM (VSAA 3, 2017). 
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5.2 Arbetet med BIM inom företaget 
   
 _____________________________________________________________________ 
 
Beskriver företagets arbetssätt i Sverige av BIM-användning, support och utbildning inom BIM samt 
vad olika roller har för ansvar.   
 ______________________________________________________________________ 
  
Enligt företaget står BIM för Building Information Management vilket innebär informationsstyrning 

från start till mål. BIM inkluderas redan vid förstudien men först under projekteringen tas en 3D-modell 

fram. Modellen innehåller i sin tur mängder av information, som t.ex. kalkyler, produktionsplaner, littera 

och ritningar. Med rätt information på rätt plats så menar företaget att BIM har flera fördelar. De tre 

fördelarna som nämns är: 

• Visualisering- arbetsberedningar och säkerhetsplanering underlättas genom att kunna 
identifiera risker samt förstå arbetet.  

• Mängsavtagningar- blir mer exakt med hjälp av BIM  
• Kommunikation- blir lättare att kommunicera då det finns visuella tydligheter.  

 

För att leda arbetet med BIM framåt och dela med sig av BIM-utvecklingen mellan de länder där företaget 

är verksamt, så verkar en global expertgrupp, BIM Knowledge Hub. Deras syfte är att dela med sig av 

erfarenheter och kunskap för att förbättra sin operationella effektivitet vad gäller försäljning, kvalité, 

konstruktion, planering och design inom hela företagets koncern (Skanska 3, 2016) (One Skanska 2, 

2016;.One.Skanska.3,.2016). Företaget  har en teknikavdelning som hjälper till med BIM-koordinering 

och kravställning på 3D-projektering. För projekt större än 50 miljoner kronor involveras alltid en BIM-

koordinator. (One Skanska 7, 2016) (VSAA 2, 2017).  

 

5.2.1.Affärsplan.2016-2020 

I företaget affärsplan för 2016 med strategiperiod 2016-2020 nämns det att företaget ska vara den 

ledande samhällsutvecklaren. I målbilden för Region Stockholm Hus Bostäder ligger det under 

verksamhetsgrenen operationell effektivitet ett mål om att "öka digitaliseringen i produktion". En åtgärd 

är att implementera BIM och andra IT/tekniska verktyg till kvartal 3 år 2016. Ansvarig för åtgärden är 

distriktscheferna inom varje distrikt (One Skanska 4, 2016).  

5.2.2 Arbetssätt  

Företaget bedriver idag arbetet med BIM inom bostadsproduktion genom VSAA, Vårt Sätt Att Arbeta. 

Där framgår det i vilka faser BIM används samt vad som är obligatoriskt från företagets ledning 

respektive valfritt. De obligatoriska delarna, även benämnt baspaket, omfattar; 3D-projektering och 

3D-samordning. De valfria delarna omfattar; mängdavtagning, modeller på arbetsplatsen, 4D-

planering,3D-APD.samt.säkerhet.(VSAA.1;.One.Skanska.6,.2016). 

 

Det finns även en avsedd mappstruktur som ska användas vid BIM. En checklista för 3D-projektering 

finns att tillgå och där framgår det vilka krav som gäller under program- system- och 

bygghandlingsskedet. Det filformat som vanligen användas i produktion är NWD. Företaget vill att 

projektörer och deras underkonsulter ska ha samma mål och inställning vad gäller att arbeta mot en 

BIM-orienterad.projekterings-.och.byggprocess.(VSAA.1,.2016). 
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5.2.3.Obligatoriskt baspaket med BIM 

 

5.2.3.1.BIM-koordinatorer  

Företagets BIM-koordinatorer ansvarar, vid de obligatoriska delarna, för att utforma CAD-manual, se 

till att projektören vet vilka krav modellen ska uppfylla i avseende på BIM, introducerar projektörerna i 

arbetet, tar emot modeller från projektörerna och sammanslår dessa, distribuerar checklista på det som 

ska granskas i modellerna samt introducerar produktionspersonal i modellhantering. De ska även vid 

3D-samordning ansvara för att utföra kollisionskontroll av modeller, leverera sammanslagna modeller 

till projektet samt tillsammans med projekteringsledaren genomföra samgranskningsmöten (VSAA 2, 

2017;.One.Skanska.6,.2016).Tidsramen för BIM-koordinatorerna ligger idag sammanlagt på 127 

timmar. Inom dessa timmar ska de arbetsuppgifter, som koordinatorerna har på de obligatoriska 

delarna, genomföras. I tiden ingår följande delar:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 10, Ansvar för BIM-koordinator inom baspaketet 

5.2.3.2 Projekteringsledare  

Företagets projekteringsledare ansvarar inom baspaketet för att se till att leveranser av modellen sker 

enligt överenskommelse, att tillsammans med BIM-koordinatorer bestämma vilka områden som tas upp 

i samgranskningsmöten, sammankalla till samgranskningsmöten, sammanställa protokoll från 

samgranskningsmöten samt ansvar enligt traditionell projektering enligt övrigt.  

5.2.3.3 Projektörer, Produktionsledning & Installationsledare 

Projektörer har det obligatoriska ansvaret, som ingår i baspaketet, att kontrollera att modell uppfyller 

givna krav enligt CAD-manual, säkerställa att modellen är kollisionsfri, åtgärda kollisioner enligt 

överenskommelse, leverera och redigera modellen enligt överenskommelse, delta på 

samgranskningsmöten, utföra visuell granskning av sammanslagen modell för att säkerställa ett riktigt 

resultat och ansvara för traditionell projektering i övrigt. Produktionsledningen tillsammans med 

installationsledaren ansvarar inom baspaketet för att utföra visuell granskning av sammanslagen modell 

för att säkerställa ett riktigt resultat. 
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5.2.4 Frivilliga arbetssätt  

Nedanföljande fem arbetssätt kan endast tillämpas i pilotprojekt då applikationerna är under utveckling. 

Detta innebär att initiativtagaren skall kontakta företagets BIM-avdelning för att se om dennes projekt i 

fråga är aktuellt inom ramen för pilotverksamhet. Figur 10 syftar till att visa vilka utförare som är 

delaktiga i varje arbetssätt. Samtliga fem arbetssätt ger vinster för projektet och underlättar samt 

effektiviserar produktionen (VSAA 1, Mall projektspecifik BIM-plan, 2014). En förklaring till vad 

arbetssätten innebär återfinns i kapitel 4.3.3. 

 
             Figur 11, Frivilliga arbetssätt inom BIM 

 
 
5.2.5.1 Specificerade nyttor som arbetssätten medför  
 
●  Mängdavtagning gör att företaget  snabbare kan producera materiallistor. Befintlig information i 
modeller kan användas för kalkylering i produktion. Mängder kan lätt tas ut ur modellen dess och 
stämma av mängdens riktigt genom visualisering i 3D-modellen. 
 
●  Modeller på arbetsplats gör att framdrift kan stämmas av mot modellen. Aktuell information finns 
tillgänglig vid rätt tid och på rätt plats. En modell ökar även förståelsen för arbetsmoment som ska 
utföras.  
 
●  4D-planering optimerar planeringen genom 4D-simuleringar. Arbetslag och leverantörer kan få ökad 

förståelse för planeringen genom visualisering (VSAA 1, Mall projektspecifik BIM-plan, 2014). 

●  3D APD inkluderar produktion och innebär att produktion har ett ansvar att uppdatera APD-planen 

under projektets gång. Företagets specificerade nyttor av 3D APD är ”förståelse för arbetsplatsens 

utförande skapas hos medarbetare, leverantörer och UE” (VSAA 1, Mall projektspecifik BIM-plan, 

2014). 

●  Säkerhet innebär att samtliga UE och andra som beträder arbetsplatsen har en visuell 

säkerhetsgenomgång samt att detta följs upp på säkerhetsronderna. Företagets specificerade nyttor av 

säkerhet är förståelse av arbetsplatsens utförande. Det bidrar även till en visuell och noggrann 
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planering och presentation av t.ex. säkerhetskonstruktioner, räcken, belysning och SOS-låda. Företaget 

kan även genomföra visuella/virtuella säkerhetsinspektioner och riskbedömningar (VSAA 1, Mall 

projektspecifik BIM-plan, 2014).   

5.2.5  Go Mobile 

Go Mobile är ett  digitalt utvecklingsprogram för att underlätta vardagen i produktion på företaget. 

Teorin är att jobba mer mobilt och digitalt genom användandet av smarta applikationer och interna 

projektytor. I och med det drivs produktionen framåt samtidigt som tidsbesparingar görs.  

Genom en utbildning under 2015-2016 erbjöds medarbetarna att ta digitalt körkort. Om intresset finns 

beställs därefter Ipads via IT-samordnaren och levereras installerade och klara till produktion. Delning 

av information, dokument, kalendrar och uppgifter görs genom projektytor. Till projektytan kopplas 

sedan applikationer som har till syfte att minska administrationen och spara tid. Nya applikationer 

tillförs efter behov och det finns möjlighet för användarna att påverka och tillföra idéer (One Skanska 9, 

2016). 

5.2.6 360 Field 

360 Field är ett verktyg som används i produktion för att uppnå bättre operationell effektivitet. Verktyget 

är molnbaserat och tillgängligt för medarbetare, UE och besiktningsförrättare. 360 Field kan nås genom 

en applikation via dator eller Ipad med förutsättning att mjuk- och hårdvara finns.  Verktyget går att 

arbeta med utan att vara uppkopplad till ett nätverk och vid synkning möjliggörs ett arbetsflöde i realtid. 

Verktyget bidrar även med att på ett enkelt sätt kunna följa upp och analysera kvalitén för att få nöjdare 

kunder, ökad lönsamhet, färre fel och högre produktivitet.  

Om ett projekt är intresserade av att använda verktyget kan man via intranätet se vilka andra projekt 

som redan nyttjar det, för att få tips och råd. Man bokar sedan ett informationsmöte ute i produktion 

med regionansvarig. Vill man därefter gå vidare så hålls en introduktionsutbildning av densamme och 

UE introduceras även för verktyget. Kostnaden för 360 Field ligger centralt och det finns även löpande 

uppdateringar rörande förbättringar och problem på företaget intranät (One Skanska 10, 2016). 

5.2.7 BIM Knowledge Hub internationellt 

Sedan 2009 finns BIM Knowledge Hub bestående av en internationell expertgrupp. Förutom att dela 

med sig av erfarenheter och kunskap för att främja och möjliggöra BIM fungerar även BIM Knowledge 

Hub som ett diskussionsforum och samarbetsplats på företagets intranät. (One Skanska 3, 2016) 

Samarbetsplatsen är levande och uppdateras systematiskt med pågående projekt som anammat BIM. 

Den innehåller även information och tips om hur man ska gå till väga för att använda BIM.  Grenarna 

beskrivs i figur 11 och under varje gren finns det en beskrivning på möjliga användningsområden och 

tips. Användningsområdena är omfattande och flertalet områden har kontaktinformation tillgänglig för 

den som har kunskap och ägandeskap. Andra är under uppbyggnad och innehåller endast rubriker. 
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De övergripande nyttor som BIM Knowledge Hub uppmärksammar är att BIM leder till Snabbare, 

grönare och smidigare processer samt en säkrare arbetsmiljö. Men även ett fördjupat samarbete med 

kunder, UE och leverantörer. Det möjliggör även en ny nivå av transparens och bättre förståelse för alla 

involverade (One Skanska 10, u.å.).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figur 12, Grenar inom BIM Internationellt på företaget 
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5.2.8 Utbildning och kunskapsåterföring  

Inom företaget tillhandahålls utbildningar inom BIM-verktyg som rekommenderas av IT-koordinatorer 

och tekniker. I nuläget finns det t.ex. en klassrumsutbildning inom programmet NavisWorks Simulate 

som är upplagt på 3,5 timmar och en på SMC som är upplagd på 3 timmar. Det finns även möjlighet att 

skräddarsy utbildningarna efter olika typer av grupper eller avdelningar. De som undervisar är BIM-

koordinatorer från företaget och fokus ligger på punkterna  i figur 12 nedan (One Skanska 11, 2016) 

(One Skanska 12, 2017). Idag används förutom Groupe Knowledge Hubs även kunskapsbanken för 

kunskapsåterföring. Under kunskapsbanken kan man som anställd inhämta rekommendationer och 

tips genom hela byggprocessen. De rekommendationer och tips som finns tillgängliga är ofta baserade 

på tidigare använda projekt (One Skanska 13, 2015). 

 

 

Figur 13, Syfte med BIM-utbildningar 
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5.3 Sammanställning från intervjuer och enkäter 
 

______________________________________________________________________ 

I detta kapitel sammanfattas och beskrivs de identifierade faktorer som bromsar och driver 
implementeringsprocessen på företaget idag, samt de nyttor och trösklar som respondenterna ser med 
BIM. Först översiktligt, sedan varje faktor i detalj.   
______________________________________________________________________ 

5.3.1 Översikt faktorer i produktion 

Samtliga intervjuade individer har fått frågan om vilka drivkrafter och nyttor samt vilka trösklar de ser 

med BIM inom bostadsproduktion. Svaren har sammanställt i figur 13 och figur 14 nedan. 
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Vanligast angivna faktorer 

Nedan presenteras de av respondenterna vanligast nämnda drivande och bromsande faktorerna. De 

redovisas i detalj tillsammans med övriga faktorer i kapitel 5.3.2 nedan. 

 

 
            Figur 16, De vanligast angivna faktorerna från respondenterna 
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5.3.2 Identifierade faktorer 

 

__________________________________________________________________________________ 

Här presenteras en sammanställning av de identifierande faktorerna som bromsar och driver 

implementeringen av BIM. Då samtliga framkomna faktorer integrerar med varandra, samt att en faktor 

i sig kan vara både drivande och bromsande, sammanställs de under samlade rubriker. 

__________________________________________________________________________________ 

5.3.2.1  Definition av BIM    

Hur BIM definieras skiljer sig mycket mellan de olika rollerna, både internt inom företaget men även 

externt. Gruppchefen för BIM/Arkitektur (2016) beskriver typiskt BIM som "effektivisering av 

processen, mindre slöseri med material, tid och pengar".  Trots olika definitioner och erfarenheter av 

BIM, är samtliga respondenter överens om att BIM kommer ha en ledande roll inom byggbranschens 

framtid. Vem och vad som ska möjliggöra denna utveckling är oklart, men det talas ofta om "eldsjälar", 

intresserade och drivna individer som tar frågan i egna händer (Distriktschef, Verksamhetsutvecklare, 

Utvecklingsledare BIM, BIM Alliance, 2016).  

 
Figur 17, Olika definitioner på BIM 
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5.3.2.2.Attityder.till.BIM  

De som jobbar med utvecklingen av BIM anser till skillnad från övriga att frågan inte längre bör handla 

om varför BIM ska användas, utan snarare hur det ska användas. Att se framåt, implementera långsiktigt 

och aktivt ligger i tiden (Professor BIM KTH, BIM-specialist Plan B 2016). Ett typiskt missförstånd är att 

det finns väldigt stora förväntningar på BIM och att man genom att implementera BIM ska lösa alla 

problem (BIM-specialist Plan B, 2016). Det är viktigt att poängtera att det inte bara är inom produktion 

som attityderna och arbetssättet måste förändras utan även statliga fastighetsbolag som t.ex. Statens 

fastighetsverk, Akademiska hus och Locum måste ta till förändring (Implementeringsansvarig BIM, 

NCC, 2016).  

 
Företagets ledning och de som jobbar med organisationsutveckling verkar överens om att BIM är ett tåg 

som inte kan missas (Verksamhetsutvecklare, Distriktschef 2016). Däremot så anser flera inom företaget 

att produktion inte är redo eller mottagliga för att använda BIM ännu (Regionsutvecklingschef, 

Projektchef affär 2016). Det är svårt att implementera nya arbetssätt och många motsätter sig när de inte 

förstår nyttan (Chef Norges BIM-avdelning, 2016). Det är krävande att ta till sig något nytt och många 

tycker att nuvarande arbetssätt fungerar bra. Ett problem är när personal väl vill lära sig något nytt, är 

att de inte vet vem de ska kontakta. Förändring ses därför som något jobbigt och dessutom verkar tiden 

och energin saknas av många medarbetare (Verksamhetsutvecklare, 2016). I stora drag handlar BIM om 

att förändra arbetsprocessen och ju större organisation desto svårare är BIM att implementera 

(Utvecklingsledare BIM, 2016). Det är en tuff utmaning eftersom det är människor och företagskultur 

som måste förändras (Projektledare BIM, 2016). Det anses inte heller att man inte ska lägga tid på BIM 

förrän man kan leverera ett resultat som är värt att betala för (Projektchef, 2016).      

Verktygen finns redan idag men det är svårt att ändra sin arbetsmetod och projekten tjänar redan pengar 

med dagens befintliga arbetsmetoder (Arbetsledare projekt 1, 2016). Vid uppstarten av BIM- 

implementering i Norge var produktionsmedarbetarna tveksamma att byta arbetssätt. Det tog ett par år 

att överkomma motståndet, men sju år efter start så är det inte ett problem längre (Chef Norges BIM-

avdelning,2016). Medarbetare i produktion vill nämligen gärna lära sig och använda mer BIM, det som 

de känner till. Problemet ses som brist på initiativ uppifrån, support och finansiering. Samtidigt vill de 

inte bli påtryckta något som de själva inte ser nyttan i (Arbetsledare projekt 2, Arbetsledare projekt 1, 

YA1, 2016).  Åt andra hållet förstår inte kontorspersonal hur det fungerar i produktionen och därför krävs 

en samverkan (Projektledare BIM, 2016). 

Yrkesarbetarna har varit väldigt skeptiska till att använda surfplattor i sitt arbete. Däremot har de som 

börjat använda BIM poängterat att det blir mindre arbete för dem eftersom alla ritningar finns på plats 

(Arbetsledare projekt 1, 2016). En efterfrågan på att ha en skärm med tillgång till digitala ritningar har 

nämnts (YA2, YA3, 2016). Företaget har börjat ge ut smartphones till yrkesarbetarna, för att  fler ska ha 

tillgång till ritningar i digital form (Arbetsledare projekt 2, 2016).  
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5.3.2.3.Implementering.och.strategier 

Implementering av arbetssätt sker på många olika sätt i företaget. Ledningen styr mot att det ska jobbas 

på ett visst sätt och kontrollerar det med uppföljningar (Utvecklingsledare, 2016). Det är ofta svårt att 

implementera nya arbetsprocesser och få människor att veta vilka möjligheter som finns i ett väldigt 

decentraliserat företag (IT-chef Norden, Kvalitetschef, 2016). Ägandeskapet ligger i linjen, så det är där 

det måste efterfrågas och  det blir svårt om det kommer från annat håll (Utvecklingsledare, 2016).  

 

Ju större företag, desto svårare är det att få igenom en organisationsförändring. Det är därför viktigt att 

i sitt strategiska ramavtal med leverantörer, designers och arkitekter skriver in att BIM ska användas och 

inom vilken tidsperiod det kommer vara standard (BIM-specialist Plan B, 2016).  Företaget är nu i 

uppstarten för att vända skutan. (Utvecklingsledare BIM, 2016). Det är därför viktigt med tydlighet kring 

frågan, som vem som är ansvarig för vad och till vem man ska vända sig för stöd (Distriktschef, 

Projektchef 2016). Det bör finnas en strategi och en plan som säger varför, när och hur man ska 

implementera och nyttorna med arbetssättet måste presenteras för användarna (Arbetsledare projekt 1, 

Projektchef, Utvecklingsledare, 2016). En region kan inte själv driva frågan, det är viktigt att man hela 

tiden pratar med varandra och  lär sig av  varandra genom exempelvis studiebesök och 

kunskapsåterföring (Utvecklingsledare BIM, 2016). BIM i produktion är idag ett tillval på företaget och 

ingår inte i projektstandarden. Ofta används BIM i projekteringen, men inte alltid.(Arkitekt,.2016).  

 

Enligt Utvecklingsledaren (2016) så är hygienfaktorer för implementering av nya arbetssätt: 

• Beslut och förankring i högsta ledningen 

• Strategi (Varför) 

• Organisation (Vem) 

• Process och arbetssätt (Hur) 

• Verktyg (Hur ska det göras i praktiken) 

• Vad får organisationen, regionen, projekten och individen ut av detta arbetssätt? (Varför) 

Utmaningen är:  

• Linjeverksamheten måste ha ett behov av att vilja ha nya saker och arbetssätt för att lyckas.  

Vid implementering är det viktigt att regionen har ett engagemang och beslutsamhet från ledningen samt 

att frågan är förankrad i ledningsgruppen (Projektledare BIM, Utvecklingsledare, 2016). Centralt 

behöver man stötta verksamheten, så att de känner ägarskap i frågan (Projektledare BIM, 2016). Även 

en strategi och handlingsplan behövs i det arbetet (Utvecklingsledare, 2016). Husregionen är idag något 

strategilös, men det finns en idé och riktning (Projektledare BIM, 2016). I nuläget görs ingen 

implementering av BIM i regionen, de initiativ som finns kommer underifrån (Regionsutvecklingschef, 

2016). Anledningen är att det  saknas krav och man har nog inte fått med sig ledningen. BIM-frågan 

har i samband med affärsplanen flyttats till regionerna från teknikavdelningen (Utvecklingsledare, 

2016). Detta kan bidra till att företaget använder mer BIM i framtiden. En annan anledning till att det 

saknas krav på att använda BIM i byggskedet är för att BIM-frågan även ligger under utvecklingsenheten 

då det är i  ett tidigt skede (Regionsutvecklingschef, 2016). Utvecklingsenheten operationell effektivitet 

är den avdelning på företaget som hanterar BIM-frågan (Projektingenjör 1, 2016). Den operationella 

chefen kan säkerställa att BIM används samt driva och motivera utvecklingen. På de regioner där det 
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saknas operationell chef är det upp till organisationen och projekten att ta upp frågan under 

projekteringen. Att husregionen saknar operativ chef idag bromsar implementeringen. De övriga 

operativa cheferna har lagt tyngden på att i framtiden jobba med en BIM-strategi, men i dagsläget finns 

det bara som ett mål i affärsplanen år 2016-2020. Beslut- och budgetmässigt är frågan om BIM upp till 

ledningsgruppen (Verksamhetsutvecklare, 2016).  

Vid implementering vill inte projekten vara testfabriker, det finns varken budget eller tid för det. En 

bättre lösning är att ta in duktiga personer som är specialiserade på området (Projektchef, 2016). 

Utmaningen med att implementera BIM kräver en rejäl organisationsförändring för att lyckas med det 

fullt ut (Professor BIM KTH, 2016). Personalen i produktion stretar emot, viljan finns inte de behöver 

lära sig verktygen (Gruppchef BIM/arkitektur, 2016). Det är även en trög bransch som är konservativ 

och har svårt att ta till sig förändringar, vilket är ett av de största hindren idag (Regionsutvecklingschef, 

2016). 

 Implementeringen är väldigt beroende av ambitionsnivå och drivkrafter i projekten 

(Verksamhetsutvecklare, 2016). Det tvingas sällan ut något på företaget, mål har satts upp men det är 

frivilligt för projekten. För att stötta de nya arbetssätten görs revisioner då man åker ut till arbetsplatsen 

och går igenom hur medarbetarna jobbar. Om det inte görs enligt föreskrivet arbetssätt upprättas en 

åtgärdsplan (Utvecklingsledare, 2016). Det är viktigt att tidigt i projektet bestämma vilken nivå man vill 

ha. BIM skulle kunna ingå i de startkort som finns för projektering och produktion, så att ett vägval kan 

göras tidigt i projekten (Verksamhetsutvecklare, 2016). Eldsjälarna som finns kan hjälpa till att förmedla 

kunskap och stötta medarbetarna, men det behövs stöd för att hålla igång BIM så att det blir en vana 

(Distriktschef 2016). I produktion har man fullt upp och det finns lite tid och driv därför måste 

medarbetare våga släppa lite på ansvarsområden för att få stöd att utvecklas (Verksamhetsutvecklare, 

2016). BIM måste därmed bli ett vedertaget arbetssätt, annars kommer det att dö ut (Utvecklingsledare 

BIM, 2016). 

Regionerna har nu anställt digitala coacher för att underlätta implementeringen av BIM. Det är en viktig 

fråga att ställa sig varför coacherna sitter i regionen istället för en separat supportfunktion. En annan 

viktig fråga är om linjen är redo att ta kostnaden. Ofta är det svårt med internfakturering, att villigheten 

att betala är låg, t.ex. från projekt till support (Regionchef, 2016). I koppling till projekten måste det 

därför finnas en digital utvecklingsgrupp, det räcker inte som det är idag. Företaget måste satsa på att få 

ut kunskapen i produktion för att BIM ska hända (Arbetsledare projekt 1, 2016).  

 

Intresset att implementera BIM har funnits på företaget sedan 2008-2009, då det skapades en BIM-

avdelning. Gruppen gav direktiv till hur man skulle arbeta inom hela byggprocessen men hade inte 

förankrat idén hos projekten som slog bakut. Det exemplet visar att det är väldigt viktigt att involvera 

människor i hela ledet i utvecklingsarbetet samt att ägandet av frågan måste hamna rätt. Om produktion 

ska arbeta med BIM är det dem som ska utforma ett verktyg för produktionsstyrning. Åtminstone ska de 

kunna ge förslag och ha påverkan på hur de ska arbeta. BIM-gruppen missade att få produktionspersonal 

med på tåget och deras misslyckande har fått konsekvenser för företaget än idag. Uppskattningsvis ligger 

företaget därför fem år efter sina konkurrenter (Utvecklingsledare BIM, 2016).  

Nyckeln till framgång av implementering av BIM är att starta lätt. Ibland kastar vissa in alla delar av BIM 

i ett projekt och sen blir de förvirrade. Företaget ska starta upp med de enkla sakerna som projektet lätt 

ser att de kan få vinster ifrån, därefter bygger man på. Problemen projekten har idag måste lösas och om 

de investerar en krona så måste de se att de får kronor tillbaka (Chef Norges BIM-avdelning, 2016). 
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I början av Norges implementeringsprocess var BIM-koordinater tvungna att gå ut i projekten och sälja 

in BIM och påvisa dess fördelar. Nu kommer medarbetarna till BIM-avdelningen för att utveckla 

projekten samt fråga efter fler tjänster. De som äger BIM-frågan måste därför få medarbetarna att förstå 

nyttorna, annars kommer de aldrig betala för att använda BIM. Det hölls ett seminarium i Norge för inte 

så länge sen för att just visa vilka möjligheter det finns med BIM, något likande borde Sverige ha (Chef 

Norges BIM-avdelning, 2016).   

Enligt externa källor är det viktigt att ha en organisation som är utpekad att arbeta med BIM för att 

implementeringen ska fungera. Det måste därför finnas en tydlig organisation, där det framgår vem som 

äger frågan och vem som kan ställa krav samt vilka krav. Detta saknas inom många företag idag. 

Kravställningen är även viktigt för att lyckas med att få till en status på modellen så att medarbetarna 

kan lita på den (BIM-specialist Plan B, 2016). Det tar tid att ändra ett arbetssätt och få in tänket i 

organisationen. Det måste ses över ett längre perspektiv, vad det innebär för kostnad och vinst att göra 

om hela processen (Implementeringsansvarig BIM, NCC, 2016). Det måste därför finnas en acceptans 

uppifrån och ett incitament för att använda BIM (BIM Alliance, 2016). Att företagen går med vinst utan 

BIM bromsar implementeringen, en lågkonjunktur skulle förmodligen snabba på processen (BIM-

specialist Plan B, 2016).   

 

5.3.2.3.Konkurrenskraft  

Flera respondenter förklarar att en av anledningarna till att implementera BIM fullt ut är att fortsätta att 

vara en attraktiv arbetsgivare (Distriktschef, Verksamhetsutvecklare, Projektchef, 2016). Företaget har 

som ambition att vara en attraktiv arbetsgivare och för att locka till sig den unga duktiga skaran, måste 

man hänga på BIM-utvecklingen och inte stanna kvar med stenåldersverktyg (Verksamhetsutvecklare, 

2016). Kvalitetsbrister kostar mycket pengar och missnöjda kunder leder till färre jobb. Det måttsätt som 

finns i ekonomiska dokument är främst ”nollfel” och garantikostnader, men de största är det som under 

pågående produktion som blir fel och måste rättas till, där ligger de stora pengarna (Kvalitetschef, 2016). 

BIM innebär att man kan testa systemet innan produktion, vilket skulle minska fel som uppkommer 

längs vägen och därmed kan spara in pengar (Projektingenjör projekt 1, 2016).  

5.3.2.4 Effektivisering  

En av de mest kända nyttorna med BIM i produktion är effektivisering av arbetet, exempelvis att 

arbetsledarna kan ta ut mängder ur modellen. Mängder kan även kopplas och generera 

mängförteckningar (Distriktschef, Implementeringsansvarig BIM NCC, Professor BIM KTH, 

Projektledare BIM, 2016). Mängavtagning kan idag göras via BIM-verktyg och inte ute på plats vilket 

bidrar till att få en mer exakt mängd och sparar tid (Arbetsledare projekt 2, 2016, BIM-koordinator 

2016). Det är bra för produktion och det effektiviserar även logistiken (BIM Alliance, 2016). Har man 

tillräcklig kunskap kan man även få ut deltamängder (Projektledare BIM, 2016). Mängdavtagning 

underlättar även för produktion när de ska göra inköp och upphandlingar samt sammanställa 

förfrågningsunderlag (BIM-koordinator, Arkitekt, 2016). De projekt som är mest framgångsrika i sin 

användning av BIM tar ut målbilder inför den dagliga genomgången. Modellen genererar bilder som 

bidrar till att göra arbetsuppgiften tydligare under arbetsberedningar. Man får direkt insyn i problem 

som kan avhjälpas tillsammans och man får med sig ritningar och bilder på detaljer och ritningar 

(Projektledare BIM, Projekteringsledare projekt 1, 2016). BIM underlättar även arbetet då man tidigt 

kan se vad som väntas (Verksamhetsutvecklare, Arbetsledare 1 2016). En annan aspekt är att det sparar 

tid när en arbetsledare har med sig surfplattan ut och ska prata med YA.  Arbetsledaren behöver då inte 

springa in till boden och hämta ritningar (Arbetsledare projekt 1, 2, 2016). Ett annat exempel är vid 

protokollskrivning då medarbetarna i produktion kan skriva in allt direkt på surfplattan. Detta sparar 

också tid och de slipper sitta i efterhand och lägga i anteckningarna på datorn. Det har gjorts studier i 



     

     

 

  

 

37 

 

Norge som visar att en elektriker endast använder 34% av sin arbetstid effektivt per dag. Resterande tid 

lägger hen på att hitta information och ta reda på vad hen ska göra, leta efter verktyg och liknande. 

Genom BIM och bra kommunikation kan man öka effektiviteten både på av sin egen arbetstid men även 

andra (Chef Norges BIM-avdelning, 2016).  

BIM bidrar till att produktionspersonalen kan ta ut sektioner och vyer för att se vart UE håller till samt 

planera arbetsmomenten framöver. Detta skapar mindre frustrationer och mer förståelse ute på 

arbetsplatsen (Verksamhetsutvecklare, 2016). Det är även lättare för YA att förstå vad det pratas om när 

det kan visas på en surfplatta (Arbetsledare projekt 2, 2016). Samordningen och förståelse blir också 

bättre mellan medarbetarna i produktion genom att använda sig av simuleringar och visualisering, 

framförallt mellan de olika disciplinerna; VVS, arkitekter, gas, projektörer och elektriker 

(Implementeringsansvarig BIM NCC, 2016). Det har gjorts undersökningar som visar att man i snitt 

lägger 40% av sin arbetstid i produktion på att säkerställa att man har rätt information, genom BIM kan 

information förstås och säkerställas snabbare (BIM-specialist Plan B, 2016). Modellen genererar bilder 

som gör det lättare att förstå och det är en tydligare överenskommelse om vad man ska bygga. Det 

minskar även problem som "löses på plats", vilket bidrar till minskade kostnader (IT-chef Norden, 

Projektledare BIM, 2016).   

 Med BIM som arbetssätt skapas en överenskommelse för vad som ska byggas, vilket är en förutsättning 

för effektivisering och i framtiden automatisering (IT-chef Norden, 2016). Att slippa leta i alla 2D-

ritningar och lätt navigera i all information i byggnaden skulle spara mycket tid för 

produktionspersonalen (Arbetsledare projekt 2, 2016).  Vissa delar av BIM medför ingen extrakostnad, 

som armeringen som konstruktörerna ändå ritar. Det är ingen större skillnad för arkitekter och 

konstruktörer att rita 2D och 3D idag (Projekteringsledare projekt 1, 2016). Idag ritar arkitekten även 

konstruktörens delar, det blir dubbelt i modellen och samma  jobb görs två gånger 

(Implementeringsansvarig BIM NCC, 2016). 

 

BIM är också ett sätt att strukturera och samla information på för att effektivisera (Kvalitetschef, 

Arbetsledare projekt 2, 2016). Det behövs även tydliga beskrivningar av processer och 

informationsleveranser (BIM-specialist Plan B, 2016). En komplett BIM-modell skulle innebära att all 

information kan hämtas från samma ställe, tillskillnad från nu, vilket skulle förenkla och effektivisera 

arbetet (Arkitekt, 2016). Att informationen struktureras och samlas på samma ställe gör att man slipper 

skriva om samma sak om igen och snabbare kan massbearbeta information (Arbetsledare projekt 2, 

2016).  

Det skulle underlätta arbetet om alla jobbade i samma modell (Projektchef Affär, Projektchef, 2016). 

Modellen måste vara giltig för de som jobbar i projektering (Implementeringsansvarig BIM NCC, 2016). 

Idag är det ofta hemligt vad modellerna innehåller, bara i vissa projekt ges vetskap om hur man använder 

dem. Där behöver företaget gå in med tydliga krav, exempelvis att det bara är en modell som gäller (BIM 

Alliance, 2016). En lösning skulle vara att beställaren och inte konsulterna äger informationen. Mycket 

information kan läggas in i modellen och det är en självklarhet att det ska nå ända ut till produktion 

(Implementeringsansvarig BIM, NCC, 2016). 
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5.3.2.5 Kommunikation och kunskapsåterföring 

Den vanligaste drivande faktorn enligt respondenterna är kommunikation. Enligt dem underlättar 

kommunikation i hela ledet, processen blir mer effektiv och minskar missförstånd. Ett förslag som en 

respondent ger för att öka kommunikationsnivån i produktion är att gå över från papper till surfplatta. 

Då slarvas inte information och dokument bort och projektet har allting samlat vilket gör att alla 

medarbetare kan komma åt informationen (Projektchef Affär, 2016). Som exempel så underlättar 360 

Field när arbetsledarna ska kommunicera med YA (Arbetsledare projekt 2, Chef Norges BIM-avdelning, 

2016). Även installationsbiten är en fördel för att kunna slippa osämja mellan de olika lagen och 

underentreprenörer (Arbetsledare projekt 1, 2016). BIM är informationsutbyte på ett smart sätt som 

involverar och inkluderar människor på ett annat sätt än dagens traditionella byggprocess. Detta gör att 

kommunikationen ökar samtidigt som BIM hjälper till att leverera mer lönsamma projekt 

(Utvecklingsledare BIM, 2016). Kommunikationen blir tydligare och snabbare även vad gäller när 

konsulter ska svara på frågor ställda av beställare, då är modellen till väldigt stor hjälp (BIM Alliance, 

2016). BIM och dess digitala verktyg hjälper därmed projekten genom att ta bort onödiga arbetsmoment. 

Dessutom ökar kommunikationsnivån  om man använder modellen för visualisering (BIM-koordinator, 

2016).     

Kunskapsåterföring är ett kulturarbete som innebär att dela med sig av erfarenheter. Om någon har 

producerat en produkt som är väldigt bra så bör det delas. Idag tar lång tid att förändra en företagskultur, 

det handlar mycket om människor (Utvecklingsledare BIM, 2016). De olika avdelningarnas samarbete 

inom företaget beskrivs som bristfälligt (Gruppchef BIM/arkitektur, 2016). Det upplevs också saknas en 

plattform för erfarenhetsutbyte (BIM-koordinator, 2016). Medarbetarna vill ha information om nyttorna 

men inte vet vart dom ska få tag på det (Regionsutvecklingschef, 2016). En anledning till att 

medarbetarna inte förstår varandras nyttor är för att det inte kan läsa på om dem. De som jobbar på 

kontoret vet sällan vet hur det funkar ute och vise versa. Detta var problemet med BIM-gruppen, de 

förstod inte personalens vardag i produktion så när de presenterades BIM kunde inte 

produktionspersonalen se nyttorna med det nya arbetssättet. Men detta är inte den enda anledningen. 

Många ser inte nyttorna för att de även saknar kunskapen (Projektledare BIM, 2016). Kunskapsnivån 

avgör vilken nivå man hamnar på inom BIM i projekten (Implementeringsansvarig BIM NCC, 2016). 

Exempelvis så finns det inte så stor kunskap på teknikavdelningen som det hade kunnat göra. BIM-

koordinatorerna är inte direkt framåtsträvande. Det behövs fler innovatörer som kan BIM och kopplar 

på alla delarna med BIM. Det finns tyvärr inte många på teknikavdelningen som har just den 

kompetensen då de antigen slutat eller avancerat till andra områden inom företaget (Kvalitetschef, 

2016).  Sett över hela företaget så finns det mycket kunskap om BIM, men den är inte samlad och 

förmedlas bristfälligt mellan medarbetarna och områdena (Projektingenjör projekt 1, 

Regionsutvecklingschef, BIM-koordinator, 2016).  
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5.3.2.6.Utbildning.och.kunskapsnivå 

Flertalet respondenter talar om vikten av utbildning för att kunna börja använda BIM. Vid 

implementering krävs utbildning av personal, men det räcker inte att bara skicka medarbetare på kurser 

utan tillsatta roller måste finnas tillgängliga och stötta (Distriktschef, 2016). Produktionspersonalen 

efterfrågar en mer kontinuerlig utbildning och mer stöd istället för dagens lösning med hela eller  halva 

kursdagar (Arbetsledare 2, 2016). Ett förslag är att utbilda alla projekteringsledare i BIM, så att de har 

kunskapen (Arbetsledare 1,.2016). Utbildning i verktygen finns, men inte om själva BIM-processen och 

dess möjligheter samt nyttor. Produktionsmedarbetare som har använt BIM efterfrågar mer utbildning 

och support, men även mer kännedom om vilka alternativ som finns (Arbetsledare 1, Arbetsledare 2, 

2016). Det är inte helt uppenbart hur BIM ska användas t.ex. så vet medarbetarna inte hur det ska ta ut 

information från modellen (Projektchef Affär, 2016).  Vissa installatörer använder fortfarande 2D-

ritningar på grund av att de anser det svårt att lokalisera sig i 3D-modeller (Projektingenjör 3,  

Arbetsledare 2, 2016). Om det inte finns kunskap i produktionen kommer inte BIM användas, projekten 

tjänar redan pengar och går bra med befintliga arbetssätt. Många väljer trygghet och fortsätter att arbeta 

på sätt de redan kan (Arbetsledare 1, 2016).  

 

Ofta är det okänt vilka möjligheter som finns med BIM, då dessa inte presenteras i forum som 

produktionspersonalen har tillgång till (Projekteringsledare, Projektingenjör 1, Arkitekt, 2016). 

Användningen förväntas därför kunna öka om produktionspersonalen får ett forum för att påpeka brister 

i systemen samt att få visa att de faktiskt använder och nyttjar verktyg och arbetssätt som BIM medför 

(Arbetsledare 2, 2016). Det kanske inte alltid är den högsta kvalitén på mottagaren av BIM, mycket 

eftersom alla inte har intresse (Projektchef , 2016). Det behövs mer utbildningar så att vi alla kan arbeta 

på samma sätt (Gruppchef BIM/arkitektur , 2016) Sitter man ute i produktion så har man sällan koll på 

hur mycket det finns att tillgå från huvudkontoret. Det är nog först när någon har jobbat där som insikten 

av hur mycket kunskap som hade kunnat föras över till produktion (Projektingenjör 1, 2016). Det saknas 

helt enkelt kunskap både hos tjänstemän och YA att hantera de verktyg som finns att tillgå 

(Regionsutvecklingschef, 2016). För att övervinna det finns ett önskemål från produktion att även 

inkludera UE på utbildningar och avtala att det ska använda digitala verktyg. Detta eftersom samarbetet 

är tätt och skulle underlätta för alla. De UE som har sett och förstått nyttan har redan kommit igång med 

surfplattor (Arbetsledare 2, 2016). 

 

Kunskapsnivån på företagets teknikavdelning och tjänsterna de erbjuder i dagsläget pekas ut som en 

anledning till den långsamma utvecklingen i användandet av BIM (Kvalitetschef, Projektchef , 2016). För 

utveckling krävs innovatörer som kan lyfta in fler saker i BIM och göra projekten mer kompletta i frågan 

(Kvalitetschef, 2016). Avdelningen har idag ingen strategi eller handlingsplan för att nå ut och sprida 

BIM, utan arbetar efter efterfrågan och bra renommé (Gruppchef BIM/arkitektur , 2016).  

 

Norge ligger före i implementeringen av BIM och verktyget 360 Field, därför gjordes studiebesök dit av 

den svenska husregionen. Ett par år efter implementeringen påbörjats i Norge jobbade BIM-

koordinatorer med att gå ut i projekten och starta upp BIM. Företaget uppmärksammade att 

produktionspersonalen inte lärde sig mycket genom detta arbetssätt. Det företaget gör nu är att vi 

avsätter mer tid i början av ett projekt och involverar produktion. BIM-avdelningen lär dem t.ex. att 

utföra kollisonskontroller själva och numera börjar de utveckla egna idéer. I början hjälpte även BIM-

avdelningen till mer i projekten men det var med förutsättningen att de var tvungna att sitta med och 

lära sig (Chef BIM avdelning Norge, 2016). En avgörande faktor varför Norge ligger i framkant kan vara 

att koncernen rekryterar personer med rätt BIM-kompetens. Ofta kan deras bakgrund vara elektriker, 

Träarbetare eller VVS-montörer. Men företaget rekryterar även från BIM-skolan i Norge där de hjälper 

skolan med att skapa en aktuell utbildning som är eftertraktad och tidsenlig för företaget (Chef BIM 

avdelning Norge, 2016). 
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Det externa företaget satsar mycket på interaktiva kurser så att medarbetarna slipper restiden. Många 

har mycket att göra och har inte tid att gå på långa kurser. Det externa företaget har även utbildningar 

ute i produktion och en support man kan kontakta under tiden som man jobbar med modellen 

(Implementerings ansvarig extern, 2016). Företaget har även interna och externa utbildningar på 

programvaror, för platschef och projektchef. Kravet finns att samtliga ska gå en VDC-kurs så att alla har 

en allmän grund. Sen har de även fortsättningskurser om medarbetarna är intresserade. Alla 

utbildningar är en central kostnad (Implementerings ansvarig extern, 2016). Det är viktigt att få 

människor och organisationer att prata med varandra. Det kräver en lösning där alla som nyttjar BIM 

tycker att det sitter ihop (BIM Alliance inspiratör , 2016). 

5.3.2.7 Tekniksvårigheter  

För att BIM ska fungera fullt ut måste alla delar gå hand i hand. Det är viktigt att öppet gränssnitt 

används, så att allt kan kopplas till en modellserver och information och data hanteras därifrån. Utan det  

är det svårt att få hårdvara och mjukvara att samverka (Jongeling, 2016). Projektörer tenderar att jobba 

i olika filformat, på kollisionskontroller kommer nästan alltid detta upp som ett problem. I vissa fall går 

inte filerna ens ihop (Projektchef , 2016). Det är ett måste att ha en programvara som fungerar mellan 

alla konsulter för annars förvinner det information när konsulterna utbyter modeller mellan varandra 

(Projekteringsledare, 2016).  

 

Företaget vill titta på BIM ur ekonomisk synvinkel och då används SPIK. Problemet är att SPIK och andra 

system som Oracle och planeringsverktyg inte är integrerat med de BIM-verktyg företaget använder. 

Företaget har inte riktigt löst den frågan och idag finns det ett par system på marknaden att välja mellan. 

Däremot förekommer det fortfarande glapp i dessa system och det skulle innebära att företaget måste 

frångå många av de nuvarande system samt satsa fullt ut på ett omfattande system som exempelvis VICO. 

Företaget har därför satt mål och strategier för att få system och information att integrera med varandra 

(Nordell, 2016).  

  

De är alltid en fråga vart BIM-modellerna ska lagras, antingen i molnet eller ”second storage”.  Idag söker 

därför företaget efter en plattform där modellerna kan hanteras och som klarar av rätt mängd 

information (Chef IT Nordic, 2016). Det finns en bra molntjänst som kopplar Revit-filer, men tyvärr 

saknas dubbelriktad information till IFC (BIM Alliance inspiratör , 2016). IT-strategin talar tydligt för 

BIM men företaget i övrigt gör inte det. Initiativ föds istället direkt ur projekten eller om en beställare 

kräver det (Chef IT Nordic, 2016).  Tidigare har modellerna varit för dåliga, då de inte stämde och var 

trovärdiga. Arkitekterna och konstruktörerna var inte på banan vilket gjorde att det blev väldigt dyrt att 

göra modeller (Projektchef , 2016). Det är svårt därför svårt att implementera BIM för att det är för 

komplexa verktyg inom företaget (BIM Alliance inspiratör , 2016). Idag ser man inte nyttorna med att ta 

ställning till vilka verktyg man ska använda i produktion, det är väldigt mycket fokus på kostnader istället 

(Chef IT Nordic, 2016).  Det är även enligt en respondent viktigt att ”stresstesta” verktyg innan man 

börjar sälja in dom. Om BIM ska blomstra ut så behövs föregångsprojekt som kan sprida nyttorna till 

andra projekt (Projektchef , 2016). För att nå ut till produktion måste arbetsledarna kunna hantera 

modellen på ett annat sätt än tidigare, och där behövs utbildning och support (Implementerings ansvarig 

extern, 2016). Många programvaror och information är även på engelska idag. Detta har upplevts som 

ett problem av vissa inom produktionspersonalen (Arbetsledare 1, 2016). De digitala verktygen måste 

samverka med SPIK och företaget är inte riktigt där ännu (Utvecklingsledare, 2016). Ett annat exempel 

som kan nämnas är att 360 Field inte synkar med Apricon. Detta borde ske per automatik (Arbetsledare 

1, 2016).   
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5.3.2.8.Branschkultur  

Det finns otroligt mycket information och kunskap om de vedertagna arbetssätten i företaget.  Med 

tekniken kommer fler och fler möjligheter att optimeras, men byggbranschen är trög och det tar tid att 

haka på (Utvecklingsledare BIM, 2016). Idag finns det inte heller någon branschgemensam struktur 

inom BIM (BIM-Koordinator, 2016). Det finns ett motstånd mellan projektörer. Som exempel kan 

nämnas att arkitekter ogärna släpper ifrån sig sina modeller, vilket gör att t.ex. kalkylpersonalen får 

skapa den information som redan finns, men mindre exakt. Skulle de få tillgång till modellen skulle 

noggrannheten öka och hela processen snabbas på avsevärt (Projektchef Affär, 2016). Därför behöver 

beslut tas om vem som äger informationen så att varje enhet vågar släppa sitt eget och dela med sig av 

modeller och påbörjade arbeten (Implementerings ansvarig extern, 2016). 

5.3.2.9 Kravställning på BIM 

Juridik, skyldigheter, förväntningar och upphandlingsförfarandet som handlar om krav måste bli mer 

BIM-anpassat. Då skulle medarbetarna få mycket bättre utväxling av modellen. Exempelvis skulle inte 

förvaltning få projekteringsmodellen, utan en version med de objekt som faktiskt byggts in (BIM Alliance 

inspiratör , 2016).   

 

Kraven på BIM ställs inte vid upphandling men kompetensen finns inom företaget. BIM kan utvecklas 

och startas upp av interna beställarorganisationer, de har ett stort ansvar i implementeringsarbetet 

(Utvecklingsledare BIM, 2016). Det är viktigt att ha med kravställningen redan under upphandling och 

projekteringsfasen men det krävs en del för att se att det är värt att investera i BIM (Distriktschef, 2016). 

De större fastighetsbolagen ligger lågt vad gäller kravställning, den enda som verkligen driver frågan 

verkar vara Trafikverket. Kraven måste därför komma högt uppifrån och BIM måste ha ledningens stöd 

och förståelse, men man ska däremot inte tvinga på medarbetare något (Professor BIM, 2016). Det ställs 

inga krav på BIM-användning av den interna beställaren Nya Hem vilket är en bromsande faktor 

(Projektchef affär, 2016). Det beror troligtvis på  kunskapsbrist och en avsaknad på förståelse av nyttan. 

När man har en intern beställare finns möjligheten att påverka hela kedjan så att företaget kan få en 

modell i världsklass och de positiva följderna det innebär (Projektchef Affär, 2016). Företaget i sin 

entreprenörsroll jobbar efter uppdrag, därför har även externa beställare stor påverkan i upphandling. 

Finns det krav från beställaren blir det mycket lättare för företaget att förhålla sig till det. Det ligger i 

kulturen, det som inte efterfrågas görs inte (Utvecklingsledare BIM, 2016). Projekt- eller affärsutvecklare 

på Nya Hem borde ställa kraven på BIM i början, men de har bristande kunskap för att göra det 

(Projektchef Affär, 2016). 

 

Det är upp till projektchefen att sätta krav på BIM i projektering. Standarden i ett projekt måste sättas 

tidigt för att nå den BIM-nivå som önskas (Projektingenjör 1, 2016). Dåliga föreskrifter som kommer in 

för sent bromsar implementeringen (BIM-Koordinator, 2016). Om informationen var kravställd skulle 

den kunna användas i produktion (Gruppchef BIM/arkitektur , 2016). Företaget borde ta maktpinnen 

och vara tydlig i sin kravställning och göra designen till perfektion (Projektchef , 2016). Idag är det 

avgörande vilken projekteringsledare som är tillsatt. Det är denna som kan ställa krav och är nyckeln i 

de tidiga skedena, alla projekteringsledare klarar nog inte av att handskas med det. Men det är även 

viktigt att ta med kravställningen vid upprättande av kontraktshandlingar (Arbetsledare 1, 2016). 

Möjligheten är stor att ställa krav när företaget handlar upp projekteringstjänster internt, men detta görs 

inte riktigt idag (Nordell, 2016). Företaget styr inte heller kraven vad gäller CAD-handlingar, detta skulle 

man kunna göra, speciellt om det är ett Nya Hem projekt (Projektchef , 2016). 
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I produktion existerar idag ingen kravställning på BIM, det är upp till medarbetare som har intresse och 

engagemang att driva frågan själv. Informationen som medarbetarna skulle kunna använda missas att 

kravställas eftersom de personer från produktion som deltar i kravställning inte har tillräckligt hög 

kompetens i BIM (Regionchef, 2016). Det saknas även krav på vad som ska finnas med när man beställer 

surfplattor till projekten. Det borde finnas olika typer av paket beroende av vilken nivå av BIM som 

används i projektet (BIM-Koordinator, 2016).  

Som företag vill man ha underlag för alla möjliga typer av processer. Därför måste byggbranschen bredda 

sin syn för att arbetssättet ska blir mer och mer digitalt. Det blir därmed modeller som granskas utifrån 

krav som är uppställda, då måste man också ställa kraven på ett helt annat sätt än tidigare (BIM-

specialist2016). I NKS där Skanska även är förvaltare och skriver avtal, är det självklart att man ställer 

höga krav på BIM  för att få ner kostnaden i förvaltning. Där användes en databas med all information 

som senare blev användbar historik för förvaltaren (BIM Alliance inspiratör , 2016). I andra företag 

kommer satsningen på VDC och BIM i produktion uppifrån, från högre chefer, så högt upp man kan 

komma.(Implementerings ansvarig extern,2016). 

5.3.3 Svar från produktionspersonal i de tre projekten 

__________________________________________________________________________________ 

Här presenteras kort det sammanställda resultatet från enkäterna som besvarat av tjänstemän och 

yrkesarbetare i de tre projekten Lamellhuset, Pyrolan och Hornslandet. Respondenternas syn på BIM 

och dess användning klargörs. Enkäterna redovisas separat i bilagor. 

__________________________________________________________________________________ 

 

  

5.3.3.1 Tjänstemän.  

Enkäten från de tre projekten har besvarats av  arbetsledare, projektingenjör, platschef samt 

projektchef. Tre personer från varje roll, totalt tolv stycken respondenter. Svar kan ses mer utförligt i 

bilaga 1.  

Respondenterna är i skiftande ålder och har arbetat mellan 1 och 25 år i produktion. Deras förståelse för 

BIM är skiftande, men de flesta beskriver det som ett sätt att visa upp och sprida information. Någon 

upplever att förtaget borde ha kommit längre med sin användning av BIM i både projektering och 

produktion. Inom produktionen används BIM främst för att visualisering och kollisionskontroller. Andra 

arbetssätt som nämns är planering, dokumentering och dubbelkontroll mot 2D-ritningar. Vissa anger 

att de inte använder BIM alls.  Det man vill använda BIM till är support för produktionen, mindre 

pappersanvändning och att samla fler funktioner och information på samma plats.  

Fördelarna som upplevs av respondenterna är: ökad förståelse, tidsbesparing, kvalitetsförbättring och 

effektivisering. Bättre helhetsbild och att lättare kunna lösa problem med YA är andra positiva aspekter. 

Vissa ser inga direkta fördelar. En sak som ses som negativt med BIM är att modellen inte varit giltig så 

de har bara kunnat använda den i visualiseringssyfte. Andra nackdelar  som anges är att kunskap i 

verktygen saknas och tidsanspråket att överkomma det.  Det nämns även att det inte finns en 

industristandard som möjliggör att informationen delas mellan beställare, projekteringsgrupp och 

leverantörer. Det som efterfrågas för att kunna använda BIM är ekonomiskt stöd, lättanvända program, 

någon som kan hjälpa och stödja användningen av programmen. Tid att lära sig verktygen och ett beslut 

att använda BIM fullt ut är andra önskemål.   
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5.3.3.2.Yrkesarbetare  

Enkäterna från de tre projekten har besvarats av Träarbetare, betongarbetare, verksamhetsansvarig och 

lagbas. Totalt har åtta respondenter deltagit. Respondenternas ålder varierar och majoriteten är mellan 

20-30 år. Över 40% av respondenterna har inte kommit i kontakt med BIM men de flesta definierar BIM 

som 3D-modellering. De finns få svar vad gäller fördelar och nackdelar med BIM men ändå vill 

yrkesarbetarna använda BIM för mängdavtagning, visualisering och tidsplanering. Svar från enkäterna 

kan ses mer utförligt i bilaga 2. 

5.3.4.Framtidstro 

__________________________________________________________________________________ 

I detta kapitel beskrivs hur respondenterna ser på framtidens användning av BIM i produktion. 

__________________________________________________________________________________ 

 

Framtidstron på BIM är stor hos respondenterna. De tror exempelvis att företaget skulle kunna 

prefabricera mer om medarbetarna på företaget lär sig att modellera avancerat. Köparna av lägenheter 

skulle kunna nyttja VR genom att gå på visning i sin lägenhet innan den är byggd, och kanske även skriva 

kontrakt i modellen. Det finns många möjligheter med framtidens BIM (Chef BIM avdelning Norge, 

2016). I framtiden bygger man tillsammans och projekterar en produkt som levereras till kund. ”Det 

heter inte BIM längre och det är lättare och smidigare att hantera” (Projektchef , 2016).  

Byggbranschen måste vara mer öppen så att alla kan bli mer effektiva (Distriktschef, 2016). De 

kommande fem åren kan bli banbrytande, det kommer man säkerligen uppleva i efterhand. Nya 

kompetenta människor kommer in i branschen och det är ett stort generationsskifte på gång. Begreppet 

BIM kommer inte att leva kvar utan det kommer tillslut att kallas något annat. (Utvecklingsledare BIM). 

Medarbetarna kommer säkerligen fråga hur man kan driva ett projekt utan BIM-stöd (Jägerhök). 

Förhoppningsvis ökar nyttjandet av digitala verktyg och företaget måste jobba mot att YA också har 

tillgång till BIM men på rätt nivå (Arbetsledare 2, 2016).  

I framtiden kommer det att skapas BIM-modeller som är så detaljerade och korrekta att de kan användas 

för att styra robotar. Framtiden är självlärande system som använder modellen för automatisering. Detta 

gör att byggbolag kan ”bygga” huset en gång innan de verkligen börjar bygga det på riktigt, vilket kan 

minska fel. BIM kommer även att används mer inom säkerhet på arbetsplatsen (Chef IT Nordic, 2016). 

År 2026 jobbar troligtvis samtliga projekt långt utvecklat med BIM. Annars kommer företaget att vara 

bortsprunget av konkurrenterna (Kvalitetschef, 2016). Byggprocessen kommer att vara ritningslös och 

användning av surfplattor ökar säkerligen markant (BIM-Koordinator, 2016). För 10 år sedan pratade 

byggbranschen nästan om samma saker som idag. Om 10 år förstår nog människor bättre och de kan få 

ut den information som behövs ur modellen (Gruppchef BIM/arkitektur, 2016). Det finns en stor 

möjlighet att använda modellen till mer än vad man gör idag, men det juridiska hindrar. (Arkitekt, 2016). 

De externt intervjuade beskriver att begreppen BIM och PLM förmodligen kommer att försvinna och 

byggbranschen kommer istället prata om "life cycle management". Enligt Implementeringsansvarig BIM 

extern (2016)  kommer  inte VDC-koordinatorerna finns kvar år 2026. Alla gör och kan sitt angående 

VDC. Förhoppningsvis kopplar man ihop modellen med tidsplaneringen på ett annat sätt och utnyttjar 

den information som finns i modellen (Implementerings ansvarig extern, 2016). Troligtvis kommer det 

att genereras modeller utifrån Excelblad. Det kommer definitivt att finnas en programkod för att skicka 

ut beståndsdelar i modellen, för mycket utav det som programmeras idag är repetition (BIM Alliance 

inspiratör , 2016). 
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6. Analys och diskussion 

__________________________________________________________________________________ 

Resultatet tolkas, analyseras och diskuteras. En jämförelse av faktorer framkomna i den presenterade 

teorin och empirin görs i detta kapitel. 

__________________________________________________________________________________ 

6.1 Riskanalys av resultatet 

I beaktande av resultatet bör det tas hänsyn till att rapporten endast jämfört arbetssättet och 

inställningen till BIM i tre bostadsprojekt i regionen Hus Stockholm Bostäder på företaget samt 

intervjuat ett 20-tal personer inom organisationen. För att få en större säkerhet kan flera projekt 

undersökas och ett större antal personer intervjuas.  

6.2.Implementeringsprocessen 

Hur BIM används idag och hur långt implementeringsprocessen har kommit påverkar de drivande och 

bromsande faktorerna. Även  hur det historiskt har arbetats med BIM sätter förutsättningar för framtida 

arbete varpå detta tas i beaktning vid beskrivning av de bromsande och drivande faktorerna. Enligt 

respondenterna saknas en strategi och handlingsplan för användning och implementering av BIM i 

bostadsproduktion. Utan en tydlig vision och målsättning formulerad i en strategi  är det svårt att 

omorganisera sitt arbetssätt (Kolbusa, 2014). En möjlig förklaring till att en strategi saknas kan vara att  

BIM-frågan inte är fullt förankrad i företagets ledning, vilket kan bero på en bristande kunskap om BIM. 

En annan förklaring kan tänkas vara att den nedlagda BIM-gruppen inte lyckades med sitt 

implementeringsförsök och därmed skapade en negativ association till ledningens styrning av BIM. Att 

då istället låta implementeringen växa underifrån kan vara ett sätt att undvika ett misslyckande igen. För 

att ledningen ska prioritera BIM måste det finnas ett behov och nyttorna måste kunna påvisas för både 

ledning som användare. Nyttoaspekten är även viktig i utformandet av en vision och strategi. Detta 

genom att precisera hur det nya arbetssättet är bättre än det befintliga (BIM Alliance, 2014. Strategi för 

BIM i förvaltning och projekt).  

Företagets arbetssätt idag fungerar bra och genererar vinst (Utvecklingsledare BIM, 2016). Detta kan 

leda till en mindre förändringsbenägenhet samt att behovet och kostnader ifrågasätts mer ingående. 

Utan kunskap om nyttor och en strategi är det svårt att motivera kostnaden av BIM implementeringen 

(Projektchef, 2016). Detta kan även vara en av anledningar till att respondenterna anser att en av de 

största bromsande faktorerna är att ta till sig nya arbetssätt. De incitament som finns handlar snarare 

om att vara en attraktiv arbetsgivare, krav från beställare samt att effektivisera processen. Det krävs 

därför ett långsiktigt tänkande där man har möjlighet att följa upp BIM och göra dess resultat mätbara. 

Det är idag ett problem att BIMs påverkan är svår att mäta och att på förhand kalkylera för de misstag 

och tidskrävande aktiviteter som besparas genom att använda BIM (Jongeling, 2008). Organisationen 

låter därmed processen drivas underifrån genom s.k. "eldsjälar" eller "early adapters". Dessa personer är 

viktiga för att kunna genomföra en stor förändring, men de behöver mer stöd från organisationen. Stödet 

kan innebära en tydlig definition av roller och ansvarsområden, utbildning och ekonomiska satsningar. 

I annat fall kan en konsekvens bli att företaget tappar kompetens under personalomsättningar och 

förändringar i organisationen. För en lyckad implementering är det viktigt att börja småskaligt och då 

blir eldsjälarna nyckelpersoner i förändringsprocessen. Ett annat stöd för ”eldsjälar” och övrig 

produktionspersonalen skulle vara att ha en BIM-koordinator på etableringen. Det skulle höja 

kunskapsnivån och motverka rädslor att förändra sitt arbetssätt.  
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 6.3 Drivande och bromsande faktorer 
 

__________________________________________________________________________________ 

Här presenteras framkomna faktorer som påverkar den pågående implementeringsprocessen. 

Faktorerna är inte rangordnade efter deras inverkan på implementering och flertalet är integrerade i 

varandra. 

__________________________________________________________________________________ 

6.3.1 Branschkultur 

Branschen beskrivs ha låg produktivitet och ligger efter i jämförelse med stål- och flygindustrin främst i 

form av effektivisering och digitalisering (Vass, Lindblad, 2015). Kulturen kan alltså ses som en 

bromsande faktor för implementering av BIM. En branschgemensam struktur för digitalisering och BIM 

är under uppbyggnad genom att bland annat privata företag och ideella organisationer arbetar med olika 

utvecklingsprojekt. Den rådande avsaknaden av en gemensam struktur är en bromsande faktor som 

påverkar implementeringsprocessen. Detta kan vara en förklaring till att företaget väntar på att 

branschen ska komma med riktlinjer och att de därför inte är villiga att ta steget och satsa på BIM fullt 

ut. Utbildningar på landets lärosäten tros påverka framtidens medarbetare gällande förväntningar på 

BIM, verktyg och digitalisering. Detta kan påverka kommande arbetssätt men även framtidens 

branschkultur då ett stort generationsbyte pågår inom byggnadssektorn. 

6.3.2 Konkurrenskraft 

6.3.2.1 Allmänt   

Om BIM lyckas att implementeras fullt ut kan det bidra till en ökad konkurrenskraft. Till detta spelar 

flera faktorer in, bland annat ökad attraktion som arbetsgivare, effektivisering och 

informationsstrukturering, vilket motiverar en implementering av BIM i hela kedjan. Att vara ett företag 

i framkant av teknikanvändningen tros attrahera medarbetare, framförallt den yngre duktiga skaran 

(Distriktschef, Verksamhetsutvecklare, Projektchef , 2016). Med teknikintresserade och drivna 

medarbetare drivs frågan snabbare och leder till en positiv spiral. Att arbeta med BIM är en del av 

utvecklingen och förmågan att implementera BIM i sitt arbetssätt kommer troligtvis påverka företagets 

position som attraktiv arbetsgivare. Norge har kommit så långt att den produktionspersonal som har 

jobbat med t.ex. 360 Field inte vill jobba för projektchefer som avstår från att satsa på verktyget (Chef 

BIM-avdelning Norge, 2016). Det som kan tänkas hända om företaget inte väljer att jobba mer aktivt 

med BIM, är att det därmed även kommer vara svårt att behålla kompetens inom företaget samt 

rekrytera nyutexaminerade eller BIM-orienterade medarbetare. Sammanfattningsvis kan detta 

beskrivas som BIM-tippning Point, alltså en punkt då de företag  som inte är med på banan kommer ha 

svårt att hänga med (Lindgren, 2016). Det händer redan idag att beställare diskvalificerar stora 

entreprenörer på grund av deras låga kunskap inom BIM (Jongeling, 2016).  

6.3.2.2 Effektivisering   

Med BIM integrerat i organisationens arbetssätt hanteras informationen på ett effektivare sätt och finns 

tillgänglig för fler inom företaget. Detta kan leda till ett mer medvetet kvalitetsarbete i produktionen, då 

de utgår ifrån statistik om faktiska fall. Just kvalitetsbrister är något som ringast in som en anledning till 

att "Nöjdkund-index" inte är så högt som önskat på företaget (Kvalitetschef, Projektingenjör 2016). BIM 

skulle kunna vara ett verktyg för att förbättra nöjdhet och positionen på marknaden. Att ha bättre 

information om vilka misstag som begås kommer leda till nöjdare kunder, besparingar och därmed en 

starkare position på marknaden som kan generera en högre vinst.  Om BIM med giltiga modeller används 
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i produktion kan även misstag förhindras genom att de upptäcks i modellen, istället för vid byggnation. 

BIM kan också underlätta lösningen på uppkomna problem genom att det kan testas i modellen 

(Jongeling, 2008). 

Utöver kvalitetsförbättring  skulle själva produktionsprocessen kunna effektiviseras och på sikt även 

automatiseras med hjälp av BIM. Detta medför kostnadsbesparingar till följd av mindre slöseri av 

material och tid. Det saknas konkreta mätmetoder för förtaget att beräkna denna förändring, men det 

finns dock flertalet rapporter som visar på nyttorna med BIM samt föregångsprojekt som är 

framgångsrika (Eastman, et al. 2008, BIM-specialist 2016, Jongeling 2008. En anledning till att 

företaget inte har en BIM-strategi kan därför vara avsaknaden av konkreta mätvärden som påvisar 

nyttorna. 

6.3.3 Kravställning 

Otydlig eller avsaknad av befintlig kravställning är en av de mest förkommande faktorerna som bromsar 

implementeringen av BIM enligt respondenterna (Figur 15 kapitel 5.3). Företaget har dock visat att de 

kan jobba med BIM fullt ut inom produktion om det finns ställda krav. NKS är ett gott exempel där 

företaget lyckats använda BIM genom incitamentet att de själva ansvarade för förvaltningen efter att 

byggnationen var klar. Potentialen finns därmed men företaget måste själv ställa samma typer av krav 

på BIM både internt och externt, gärna i ett så tidigt skede som möjligt. I kravställningen bör det 

inkluderas personer från alla olika skeden, som även har kunskap om BIM (Regionchef, 2016). Enligt 

respondenterna skiljer sig åsikterna om vem som idag är ansvarig för att ställa krav. Majoriteten önskar 

tydligare krav av beställaren men även projekteringsledare, projektchef, ledningen, teknikavdelning och 

verksamhetsgrenen.affär.nämns. 

(Projektchef Affär, Projektingenjör 1, Utvecklingsledare BIM, Projektledare BIM).  

Rapporten har identifierat en orsak till avsaknad av kravställning är otydliga roller och ägandeskap 

inom BIM-frågan. Respondenterna är  osäkra på vems ansvar det är och svaren skiljer sig åt. I brist på 

kunskap verkar företaget lägga över ansvaret på den externa beställarsidan. Avsaknaden av tydliga 

roller och ägandeskap kan sannolikt bero på att företaget saknar en BIM-strategi. Tydliga roller hade 

troligtvis gett bättre förutsättningar för kravställning, då personer i dessa roller haft ett starkare 

mandat att formulera specifika krav. Teorin om denna kedja visas i figur 17 nedan. 
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Figur 18, Teorin om de faktorer som påverkar kravställningen 

 
För att BIM ska användas av fler medarbetare i produktion är det av stor vikt att kravställnigen är 

specifik, så att produktion får det som de eftersöker av BIM. Idag är det mestadels beställaren, 

teknikavdelningen eller verksamhetsgrenen affär som ställer krav (Projektchef Affär, 2016). En möjlighet 

för att undvika samma problem som uppstod vid första implementeringsförsöket år 2008-2009 är därför 

att låta medarbetare från produktion som har BIM-kunskap delta vid kravställningen. Vid kravställning 

är det även av stor vikt att kravställaren har rätt kompetens för att projektet ska hamna på en lämplig 

nivå inom BIM. Därför går utbildning hand i hand med kravställning och faktorerna påverkar varandra. 

Att beställare ställer höga krav på användningen av BIM förekommer redan idag, men kommer troligtvis 

ske mer frekvent i framtiden (Andersson 2014). En konsekvens som kan uppkomma om företaget ligger 

kvar inom nivå 1 i mognadsgrad inom BIM  är att andra byggföretag hinner ikapp och konkurrerar ut 

företaget gällande dessa avseenden (NBS, 2014).   

6.3.4 Utbildning och kunskapsnivå 

Att implementeringen av BIM i produktion går långsamt förklaras delvis av att kunskapen om nyttan, 

möjligheter och tekniken är låg. Rapporten efterfrågar mer utbildning och support i arbetssättet för 

produktionspersonalen. Det förkommer redan utbildningar i verktygen, men detta är inte tillräckligt 

eftersom medarbetare då behöver förstå nyttan innan de kan efterfråga denna utbildning. Utbildning är 

dock inte lika verksam för produktionspersonalen innan BIM är kravställt för deras behov och det finns 

en tydlig vision av användandet. För att detta ska vara möjligt krävs kunskap om BIM i alla nivåer på 

företaget. Under de intervjuer som genomförts trädde en stor skara kompetenta medarbetare fram som 

idag sitter på väldigt mycket kunskap och idéer. För att medarbetarna ska få nå sin fulla potential föreslås 

det att företaget initierar fler pilotprojekt men även incitament för att vilja träda fram och bidra med sina 

idéer.  

Ett sätt att sprida kunskap och höja BIM-nivån inom företaget skulle kunna vara pilotprojekt med delvis 

finansiering från verksamhetsgrenen operationell effektivitet i företaget. Dessa projekt kan fungera som 

testfabriker, där förväntade nyttor kan testas och BIM-arbetet kan anpassas till företagets egna 
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processer. Ett annat sätt att utbilda sig är att dra nytta av den kunskap som formats av användningen av 

BIM inom företaget både internationellt och nationellt. Storbritannien, Norge, Finland och USA ligger 

alla före i implementeringen av BIM. Att ta del av deras kunskap och erfarenheter skulle kunna göra att 

samma misstag inte begås samt se vad som har fungerat för dem. Det är svårt att få människor att 

förändra ett tryggt och invant arbetssätt. För att de ska vilja förändras måste nyttorna och den personliga 

vinsten av förändringen tydliggöras. Det viktiga är att fokusera på de som är intresserade och låta 

motsträvare haka på när de är redo (Utvecklingsledare BIM, 2016).   

Ett annat sätt att utbilda produktionspersonalen på ett kontinuerligt sätt skulle vara att BIM- 

koordinatorerna gjordes mer delaktiga i projekten och att det initialt bekostas på central nivå, detta 

saknas i dagens arbetssätt. Förslaget skulle bidra till att projekten inte skulle behöva bekosta 

upplärningen och introduktionen. Teknikavdelningen som  BIM- koordinatorerna tillhör skulle därmed 

motiveras att öka sin kunskapsnivå för att projekten ska ges skäl för att samarbeta med dem. Avdelningen 

behöver  även bli bättre på att sälja in sina tjänster, med tydlighet om nyttor och kostnader så att ett 

övervägt beslut kan fattas av projekten. Utbildning och en kunskapshöjning möjliggör en förändring. Alla 

inom processen, från ledning till medarbetare måste förstå varför de ska förändra sitt sätt att arbeta och 

tänka för att en förändring ska kunna ske. Att delta mer aktivt i den ideella föreningen BIM Alliance 

skulle vara ett sätt för företaget att inhämta aktuell information och att höja kunskapsnivån om BIM.  

6.3.5 Kommunikation och Kunskapsåterföring   

Den vanligast angivna drivande faktorn som BIM bidrar med är smartare och tydligare kommunikation. 

En möjlig anledning till  att den nämns ofta kan vara att nuvarande arbetssättet och företages egna 

"reklam" nämner just kommunikation och förbättrad förståelse som två av de tre nyttorna med 

användningen av BIM (Skanska 2, 2016). Det innebär att medarbetarna har förstått nyttan genom att 

företaget har implementerat verktyg och lagt ner tid på att beskriva nyttorna för användarna. Resultatet 

hade möjligen kunnat ge ett annat utfall om företaget poängterat och uppmärksammat andra nyttor och 

använt BIM på andra sätt i byggprocessen. 

Processen vid återföringen av kunskap av de som använt sig av BIM och insett nyttorna kan diskuteras. 

Pyrolan var ett projekt i framkant i användandet av BIM i produktion. Detta uppmärksammades och 

projektingenjören och arbetsledaren fick hålla utbildningar om deras arbetssätt med BIM samt nyttorna 

med dessa. Däremot finns presentationen inte på företagets intranät och endast två respondenter har 

nämnt att de fått ta del utav utbildningen. Kunskapsåterföringen på företaget är inte systematiserad och 

strukturerad inom BIM och tenderar att bli en  icke teoretisk "viskarlek".   

Även i de situationer kunskap eftersöks  bör företaget kunna vara mer kritiska och jämföra olika metoder 

samt utvärdera sitt eget behov av BIM. Ett exempel är satsningen på verktyget 360 Field som är ett 

initiativ av ett utvecklingsprojekt som startades genom ett studiebesök till koncernen i Norge. Detta 

informations- och kunskapsutbyte gjorde att Sverige kunde satsa och på ett smidigt sätt ”hoppa på” 

Norges avtal med Autocad. Om Norge hade rekommenderat ett annat BIM-verktyg eller endast 

poängterat trösklarna med 360 Field hade detta troligen medfört att Sverige inte anammat verktyget i 

sin arbetsprocess. Det kan tänkas att även om möjligheten till kunskapsåterföring är oerhört stor inom 

företaget, så bör företag vara kritisk och ta medvetna beslut om vad BIM ska ge koncernen inom Sverige. 

Ett tips kan vara att genom BIM Knowledge Hub hitta inspiration inom flera olika BIM-verktyg för att 

välja ut relevanta studiebesök och få en större bredd på urvalet. Förslagsvis bör företaget även ta med sig 

produktionspersonalen på dessa studiebesök för att få en inblick i de nyttor de kan få av BIM.  
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7. Slutsats 

______________________________________________________________________ 

Slutsatsen har till syfte att svara på rapportens frågeställning. 

 ______________________________________________________________________ 

 

Syftet med rapporten var att identifiera och synliggöra de faktorer som driver och bromsar 

implementering av BIM i bostadsproduktion inom företaget. Eftersom rapportens studie endast bygger 

på regionen Hus Stockholm Bostäder och ett fåtal externa respondenter kan inga generella slutsatser 

dras. Studien ger möjligheten att skapa en uppfattning om företagets arbete med BIM inom 

bostadsproduktion samt de trösklar och nyttor som uppmärksammats under processen gång. 

Rapporten har undersökt hur de bromsande faktorerna kan överkommas och de drivande faktorerna tas 

tillvara. Hur ansvarsfördelningen av BIM-implementering fördelas och hur BIM används i regionen. 

Regionens framtidstro om BIM har även studerats. I kapitel 4 presenteras teorin bakom BIM, 

implementering och byggprocessen. I kapitel 5 presenteras hur nya arbetssätt implementeras på 

företaget, hur företaget jobbar med BIM samt sammanställningen av de intervjuer och enkäter som 

utförts. Vidare i kapitel 6 analyseras faktorerna.  

 

Följande slutsatser kan dras från rapportens insamlade material: 

 

Inom företagets region Hus Stockholm Bostäder jobbar man idag med BIM enligt en modell som kallas 

baspaketet. I den ingår  att upprätta en CAD-manual, 3D-samordning samt kollisonskontroller. Utöver 

baspaketet finns tillvalen mängavtagning, 3D APD, 4D-planering, modeller på arbetsplats och säkerhet. 

Det förekommer en vision om BIM och i affärsplanen för år 2016-2020 finns ett mål om att öka 

digitaliseringen i produktion. En åtgärd är att implementera BIM och andra IT/tekniska verktyg. 

Ansvarig för åtgärden är distriktscheferna inom varje distrikt. Emellertid saknas en strategi och 

handlingsplan för att implementera BIM inom bostadsproduktion. De som driver implementeringen 

idag är "eldsjälar", intresserade och drivna medarbetare, som ofta har en titel inom produktion.  

Medarbetarna framtidstro om BIM är hög och samtliga respondenter har en positiv inställning till 

användningen av BIM framöver. Flertalet av respondenterna nämner även att de 10 närmsta åren med 

användning av BIM kommer ses tillbaka på som banbrytande. De talas om en digitalisering med vilket 

ett papperslöst arbetssätt följer och att med hjälp av robotar, AR, VR, detaljrika BIM-modeller och 

visualisering skapa nya arbetssätt och processer men framförallt öka effektiviteten.  
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De påvisande bromsande och drivande faktorerna vid implementering av BIM är väldigt komplexa. 

Många av faktorerna går hand i hand och därav sammanfattas först de tre vitalaste av de bromsande 

faktorerna följt av de tre vitalaste drivande faktorerna: 

 

1. En BIM-strategi och handlingsplan saknas inom företagets hus- och 

bostadsverksamhet vilket resulterar i  en ogenomtänkt implementering där tydliga roller 

och ägandeskap saknas. Därför baserad implementeringen idag på personliga initiativ 

och uppkomna krav för stunden.  

2. Viljan att förändra sitt arbetssätt påverkas av branschens kultur och att de befintliga 

arbetssätten redan genererar god vinst på dagens bostadsmarknad.  

 

3. Avsaknaden av strategi och viljan att förändra sitt arbetssätt hänger även ihop med 

den kunskapsbrist som råder inom ämnet BIM på företaget idag. 

 

1. Genom att använda BIM effektiviseras byggprocessens olika skeden vilket även bidrar 

till bättre kommunikation, kostnadssänkningar, kvalitetsförbättring och 

kompetensutveckling inom medarbetarna. 

 

2. Kunskap om nyttorna med BIM bidrar till att medarbetarna vill utveckla sitt 

arbetssätt och använda BIM som hjälpmedel. 

 

3. Konkurrenskraften för företaget ökar genom att investera i BIM och därmed även 

attrahera kompetent arbetskraft. Det blir även lättare att möta beställarens krav om man 

redan innan kravställningen använder BIM i sin arbetsprocess. 

 

Nedan beskrivs ett förslag för att övervinna och nyttja tidigare nämnde faktorer. Steg ett vid 

implementering av BIM är att ha en vision, utreda sitt behov, sina möjligheter och viljan inom företaget 

och hos medarbetarna. Detta kan bland annat göras genom studiebesök t.ex. på föregångsprojekt inom 

företaget. Alternativt kan företaget ta in externa BIM-strateger för att studera detta. Därefter bör frågan 

förankras i ledningen genom att påvisa nyttorna som framkommit och därmed motivera till att utforma 

en BIM-strategi och handlingsplan. Strategin ska utformas i samråd med alla berörda parter där 

ägandeskap och rollbeskrivning tydliggörs. Steg två är att utbilda medarbetarna. Detta bör göras 

kontinuerligt då tekniken och arbetssättet med BIM utvecklas. Då de berörda har fått kunskapen de 

behöver blir det även ett naturligt steg att utforma kravställningar. Det har visat sig vara effektiv för 

implementering av BIM. Genom att kravställa informationsleveranser, nivån av BIM i projekten och 

inkludera krav på BIM i ramavtalen möjliggörs en ökad användning av BIM inom företaget. Ett sista steg 

i introduktionen av implementeringen är att starta pilotprojekt och initiera incitament. 

Implementeringen av BIM är en pågående process eftersom kunskap om arbetssätt och teknik 

kontinuerligt.utvecklas. 
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8. Rekommendationer 

______________________________________________________________________ 

Kapitlet syftar till att ge rekommendationer till framtida aktiviteter och initiativ baserat på studien och 

rapportens utfall. 

 ______________________________________________________________________ 

  

8.1 Rekommendationer för vidare studier  

I denna rapport uppkom frågor utanför avgränsningen som kan inspirera fortsatta studier. Det har  

uppmärksammats att beställarens påverkan vid kravställning av BIM verkar ha en betydande roll och 

behöver utredas djupare. En annan intressant aspekt av kravställning är de statliga bolagens roll och 

eventuellt en jämförelse hur de statliga bolagen påverkat de nordiska ländernas användning av BIM. 

Rapporten har identifierat exempel då entreprenören övertar förvaltningen och därmed har intresse att 

kravställa BIM i tidiga skeden. Förvaltning ligger utanför rapportens avgränsning men vidare forskning 

på förvaltarens roll och påverkan på kravställning efterfrågas. Rapporten har också observerat att 

byggbranschen ligger långt efter stål-, bil-, och flygindustrin vad gäller processhantering och 

effektivisering. En vidare studie skulle kunna undersöka varför så är fallet. 

En sista rekommendation på fortsatta studier är att jämföra företagets arbetssätt inom BIM på 

anläggningssidan med bostadssidan. Rapporten har inte tagit detta i beaktande utan endast fokuserat på 

bostadsproduktion. 

 

8.2 Rekommendationer för företaget 

Författarnas rekommendation till företaget är att utreda behovet av BIM och presentera vilka nyttor och 

möjligheter BIM tillför alla medarbetarnas arbetssätt. Företaget rekommenderas även att ta hjälp av den 

kunskapen som redan finns inom företaget både inom och utanför Sverige och med den kunskapen starta 

upp försiktigt i form av utvecklingsprojekt.  
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workplace/Countries/Sweden/IT/Programvaror/verksamhetsnaraverktyg/BIM-360-Field/ (Hämtad 

2017-01-18, Uppdaterad 2016-12-21) 

One Skanska 10. u.å. BIM Knowledge Hub. One Skanska. 

https://groups.one.skanska.com/sites/bim/_layouts/15/start.aspx#/SitePages/GroupsHome.aspx 

Hämtad 2017-01-18) 

One Skanska 11. 2016. Grundutbildning 3D-verktyget Solibri. One Skanska. 

http://one.skanska/Skanska-och-jag/Arbeta-pa-

Skanska/Countries/Sweden/Utbildningsportalen/Utbildning-och-

http://one.skanska/sv-se/My-unit/Organizational-units/Skanska-Sverige/Regioner/Hus/Hus-Stockholm-Syd/
http://one.skanska/sv-se/My-unit/Organizational-units/Skanska-Sverige/Regioner/Hus/Hus-Stockholm-Syd/
http://one.skanska/en-us/Home/Knowledge-Sharing/Collaboration/Global-Expert-Groups/
http://one.skanska/Kunskap-och-samarbete/Samarbete/Global-Expert-Groups/BIM/
http://one.skanska/sv-se/Home/My-unit/Organizational-units/Skanska-Sweden/About-Skanska-Sweden/Affarsplaner/Affarsplan-2020-/Affarsplaner-regioner/
http://one.skanska/sv-se/Home/My-unit/Organizational-units/Skanska-Sweden/About-Skanska-Sweden/Affarsplaner/Affarsplan-2020-/Affarsplaner-regioner/
http://one.skanska/sv-se/Home/My-unit/Organizational-units/Skanska-Sweden/Support/BIM/bim_i_byggprojekt/
http://one.skanska/sv-se/Home/My-unit/Organizational-units/Skanska-Sweden/Support/BIM/bim_i_byggprojekt/
http://one.skanska/My-unit/Organizational-units/Skanska-Sverige/Support/Teknik/BIM-koordinering/
http://one.skanska/My-unit/Organizational-units/Skanska-Sverige/Support/Teknik/BIM-koordinering/
http://one.skanska/Skanska-och-jag/Min-arbetsplats/Countries/Sweden/IT/Programvaror/CAD--BIM/
http://one.skanska/Skanska-och-jag/Min-arbetsplats/Countries/Sweden/IT/Programvaror/CAD--BIM/
http://one.skanska/sv-se/Home/Skanska--Me/Working-at-Skanska/Organizational-units/Skanska-Sweden/GoMobile/
http://one.skanska/sv-se/Home/Skanska--Me/Working-at-Skanska/Organizational-units/Skanska-Sweden/GoMobile/
http://one.skanska/sv-se/Home/Skanska--Me/My-workplace/Countries/Sweden/IT/Programvaror/verksamhetsnaraverktyg/BIM-360-Field/
http://one.skanska/sv-se/Home/Skanska--Me/My-workplace/Countries/Sweden/IT/Programvaror/verksamhetsnaraverktyg/BIM-360-Field/
https://groups.one.skanska.com/sites/bim/_layouts/15/start.aspx
http://one.skanska/Skanska-och-jag/Arbeta-pa-Skanska/Countries/Sweden/Utbildningsportalen/Utbildning-och-utvecklingsprogram/Byggteknik/Grundutbildning-3D-verktyget-Solibri/
http://one.skanska/Skanska-och-jag/Arbeta-pa-Skanska/Countries/Sweden/Utbildningsportalen/Utbildning-och-utvecklingsprogram/Byggteknik/Grundutbildning-3D-verktyget-Solibri/
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utvecklingsprogram/Byggteknik/Grundutbildning-3D-verktyget-Solibri/ (Hämtad 2016-12-17, 

Uppdaterad 2016-08-19) 

One Skanska 12. Grundutbildning i NavisWorks Simulate. One Skanska. 

(http://one.skanska/sv-se/Home/Skanska--Me/Working-at-

Skanska/Countries/Sweden/Utbildningsportalen/Utbildning-och-

utvecklingsprogram/Byggteknik/Grundutbildning-i-NavisWorks-Freedom-BIM/ (Hämtad 2017-01-18, 

Uppdaterad 2017-01-17) 

One Skanska 13. 2015. Kunskapsbanken. One Skanska 

http://one.skanska/sv-se/Home/My-unit/Organizational-units/Skanska-

Sweden/Support/Miljonhemmet1/Kunskapsbanken/ (Hämtad 2017-01-24, Uppdaterad  

2015-06-30) 
 
One Skanska 14. 2017. Operationell Effektivitet. One Skanska 

http://one.skanska/sv-se/Home/My-unit/Organizational-units/Skanska-Sweden/About-Skanska-

Sweden/Organisationsbild-Skanska-Sverige/Supportfunktioner/Operationell-effektivitet/ (Hämtad 

2017-01-25, Uppdaterad 2017-01-24) 

One Skanska 15. 2012. Implementering i Skanska Sverige. One Skanska. 

http://one.skanska/sv-se/Home/My-unit/Organizational-units/Skanska-Sweden/Support/BIM/Vad-

ar-BIM/Implementering-i-Skanska/ (Hämtad 2016-12-19, Uppdaterad 2012-04-05) 

 

Personlig kommunikation 

Informant 1: Regionsutvecklingschef, Stockholms Kommun. 2016. Intervju 16 november.  

Informant 2: Projektingenjör, Stockholms Kommun. 2016. Intervju 17 november.  

Informant 3: Projektingenjör Projekt 1, Stockholms Kommun. 2016. Intervju 18 november.  

Informant 4: Arkitekt, Stockholms Kommun. 2016. Intervju 21 november.  

Informant 5: Projektledare BIM. 2016. Telefonintervju 23 november.  

Informant 6: Utvecklingsledare BIM, Stockholms Kommun. 2016. Intervju 23 november.  

Informant 7: BIM-koordinator, Stockholms Kommun. 2016. Intervju 24 november.  

Informant 8: Projekteringsledare. 2016. Skypeintervju 24 november. 

Informant 9: Arbetsledare 1, Stockholms Kommun. 2016. Intervju 25 november.  

Informant 10: IT-chef Norden, Stockholms Kommun. 2016. Intervju 29 november.  

Informant 11: Arbetsledare 2, Stockholms Kommun. 2016. Intervju 30 november.  

Informant 12: Distriktschef, Stockholms Kommun. 2016. Intervju 30 november.  

Informant 13: Utvecklingsledare. 2016. Skypeintervju 7 december.  

http://one.skanska/Skanska-och-jag/Arbeta-pa-Skanska/Countries/Sweden/Utbildningsportalen/Utbildning-och-utvecklingsprogram/Byggteknik/Grundutbildning-3D-verktyget-Solibri/
http://one.skanska/sv-se/Home/Skanska--Me/Working-at-Skanska/Countries/Sweden/Utbildningsportalen/Utbildning-och-utvecklingsprogram/Byggteknik/Grundutbildning-i-NavisWorks-Freedom-BIM/
http://one.skanska/sv-se/Home/Skanska--Me/Working-at-Skanska/Countries/Sweden/Utbildningsportalen/Utbildning-och-utvecklingsprogram/Byggteknik/Grundutbildning-i-NavisWorks-Freedom-BIM/
http://one.skanska/sv-se/Home/Skanska--Me/Working-at-Skanska/Countries/Sweden/Utbildningsportalen/Utbildning-och-utvecklingsprogram/Byggteknik/Grundutbildning-i-NavisWorks-Freedom-BIM/
http://one.skanska/sv-se/Home/My-unit/Organizational-units/Skanska-Sweden/Support/Miljonhemmet1/Kunskapsbanken/
http://one.skanska/sv-se/Home/My-unit/Organizational-units/Skanska-Sweden/Support/Miljonhemmet1/Kunskapsbanken/
http://one.skanska/sv-se/Home/My-unit/Organizational-units/Skanska-Sweden/About-Skanska-Sweden/Organisationsbild-Skanska-Sverige/Supportfunktioner/Operationell-effektivitet/
http://one.skanska/sv-se/Home/My-unit/Organizational-units/Skanska-Sweden/About-Skanska-Sweden/Organisationsbild-Skanska-Sverige/Supportfunktioner/Operationell-effektivitet/
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Informant 14: Gruppchef BIM/arkitektur, Stockholms Kommun. 2016. Intervju 9 december.  

Informant 15: Kvalitetschef. 2016. Skypeintervju 12 december.  

Informant 16: Projektchef affär, Stockholms Kommun. 2016. Intervju 12 december.  

Informant 17: Verksamhetsutvecklare. 2016. Skypeintervju 13 december.  

Informant 18: Projektchef, Stockholms Kommun. 2016. Intervju 14 december.  

Informant 19: Chef BIM-avdelningen Norge. 2016. Skypeintervju 14 december.  

Informant 20: Regionchef & tillförordnad operativ chef, Stockholms Kommun. 2016. Intervju 15 

december.  

Informant 21: BIM-specialist, Stockholms Kommun. 2016. Intervju 28 november.  

Informant 22: BIM Alliance, Stockholms Kommun. 2016. Intervju 5 december.  

Informant 23: Implementeringsansvarig för BIM på NCC. 2016. Skypeintervju 14 december. 

Informant 24: Professor BIM, Stockholms Kommun. 2016. Intervju 15 december.  

Övrigt 

Intervjuer kan erhållas av författarna vid önskemål. 

Företagets ledningssystem ”vårt sätt att arbeta”, VSAA, intern information. 

VSAA 1. 2016. BIM Hus 

https://vsaa.skanska.se/teknik/supportuppdrag/bim-hus (Hämtad 2016-12-17, Uppdaterad 2016-05-

02) 

VSAA 1. 2014. Mall projektspecifik BIM-plan. Mall i Word. 

(Hämtad 2017-12-07, Uppdaterad 2014-04-09) 

VSAA 2. 2017. Organisation och styrning. 

https://vsaa.skanska.se/projekt-hus/projektering/organisation-och-styrning (Hämtad 2017-01-22, 

Uppdaterad 2017-01-19) 

VSAA 3. 2017. Tekniska lösningar och produktionsmetoder. 

https://vsaa.skanska.se/projekt-hus/produktion/tekniska-l%C3%B6sningar-och-produktionsmetoder 

(Hämtad 2017-02-10, Uppdaterad 2017-02-08 ) 

Powerpoint- presentation 

Prolog. (2015) Byggandets försäljningskedja [PowerPoint-presentation]. Hämtad i januari, 2017, från 

material inom kursen Bygglogistik & Riskhantering vid Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm. 

Youtube 

Lindgren, Mats, 2013. 

https://www.youtube.com/watch?v=JsQjfBIdJBQ (Hämtad 2016-12-19 Uppdaterad 2013-02-1)   

https://vsaa.skanska.se/teknik/supportuppdrag/bim-hus
https://vsaa.skanska.se/projekt-hus/projektering/organisation-och-styrning
https://vsaa.skanska.se/projekt-hus/produktion/tekniska-l%C3%B6sningar-och-produktionsmetoder
https://www.youtube.com/watch?v=JsQjfBIdJBQ%20(Hämtad
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Bilagor 

Bilaga 1 Enkätundersökning tjänstemän 
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Bilaga 2 Enkätundersökning yrkesarbetare 
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Fördelar med BIM 

YA ENKÄTER 

Att man ser tydligare än på en ritning 
Vinna tid i projekt, mera kontroll i projekten, förenklar produktionen 
Vid projektering, arbetsberedning, tydlighet 
Dåligt insatt 
Vet inte 
Snabbare, lättare, framtiden 
Information 
Vet inte 

 

Nackdelar med BIM 

YA ENKÄTER 

Vet inte 
Vet inte 
Inga alls 
Svårt att förstå, behöver mer information 
Ingen Ipad ute på arbetsplats, man glömmer uppdatera 2D-ritningar i ritningspärmen 
Dåligt insatt 
Jag vet inte 
Ansvar 
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