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Sammanfattning  

I takt med att Sverige och dess befolkning ständigt ökar höjs trycket på byggsektorn. 

Situationen mynnar ut i att det nu ligger stor vikt i att man bygger effektivt och till så låg 

kostnad som möjligt. Det är därför vitalt att byggföretag hänger med i den tekniska 

utvecklingen på en marknad med ständigt ökande konkurrens.  

Examensarbetets innehåll bygger på befintliga studier inom ämnet samt ett samarbete med 

ett väletablerat byggföretag vars mål är att bygga och bevara bostäder för framtida 

generationer. 

Som ett resultat på detta examensarbete framkommer det fakta som indikerar att det i 

dagens byggindustri och dess byggprocess finns möjlighet till effektivitetsförbättringar samt 

miljardbelopp att spara vid en implementering av ett modernare och mer effektivt arbetssätt 

vid namn BIM – Building Information Modeling. 

 

 

Nyckelord:  
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Ordlista: 

BIM – Building Information Modeling (Byggnadsinformationsmodell). 

ACB - Andersson Company Byggnads AB. 

3D -  Objekt eller modell som har tre dimensioner - bredd, djup och längd. 

Projektering – En utredning och förberedelse inför en byggproduktion. 

  



Abstract  

Sweden and its population are constantly growing, and with that the pressure on the 

construction industry increases. This situation leads to the importance of constructing 

buildings at low costs and high efficiency. The technical development on an increasing 

market pushes construction companies to join the progress in order to participate in the 

competition. 

The content of this essay is built upon existing studies regarding the subject as well as a 

collaboration with a well-established construction company whose goal is to build and 

maintain housing for future generations.  

As a result, the facts indicate that the building industry of today has great opportunities for 

efficiency improvements as well as billions to save as an effect of a more modern and more 

efficient work method named BIM – Building Information Modeling.  
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1. Inledning  

1.1 Bakgrund  
I detta examensarbete presenteras en jämförelse mellan traditionell projektering och den 

allt mer omtyckta arbetsmodellen BIM – Building Information Modeling och dess påverkan i 

byggprocessen.  

I dagsläget lider byggbranschen av onödiga kostnader och missförstånd som främst beror på 

bristande kommunikation i byggprocessen som skulle kunna förbättras eller i bästa fall helt 

elimineras med hjälp utav BIM. (Granroth 2011, 22-26) 

Svensk Byggtjänst gjorde i samarbete med Industrifakta år 2014 en uppdatering av en 

tidigare undersökning från 2007 där syftet var att få en övergripande bild på kostnader och 

besparingsmöjligheter i byggprocessen med hänsyn till bristande kommunikation. Genom 

intervjuer med 240 företag inom byggsektorn kom man fram till att man skulle kunna spara 

upp till 13 procent på sina kostnader om information och kommunikation skulle fungera 

optimalt. År 2007 motsvarade dessa 13 procent en kostnad på 22 miljarder kronor. Man kan 

se att denna kostnad ökar kontinuerligt då dessa 13 procent med 2016 års byggvolym 

motsvarade en kostnad på 40 miljarder kronor. (Industrifakta 2014, hämtad 2017-04-19) 

Motivet med detta examensarbete är att reda ut det vida begreppet BIM, vad BIM har för 

roll i ett byggprojekt och vilka fördelar och eventuella nackdelar som kan uppkomma för ett 

företag som använder sig utav BIM i byggprocessen. Rapporten kommer att avgränsa sig till 

ett specifikt valt företag, och i vilken utsträckning detta företag använder sig av denna 

informationsmodell. Tanken med rapporten är att få en inblick i hur ett företag som 

Andersson Company Byggnads AB, ett byggföretag som vanligtvis arbetar med 

totalentreprenader, använder sig av BIM i dagsläget, vad syftet är med användningen av det, 

och på vilket sätt det underlättar deras dagliga arbete ute i produktionen.  
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1.2 Målformulering  
Målet med rapporten är att kunna fastställa eventuella för- och nackdelar med BIM-

implementering och därigenom även kunna komma fram till resultat som visar hur ett 

företag som Andersson Company Byggnads AB påverkas av en BIM-implementering i termer 

som tidseffektivitet, lönsamhet och kommunikation med övriga aktörer. Ett delmål är att 

Andersson Company Byggnads AB ska kunna använda sig av resultatet från rapporten för att 

få sig en övergripande bild av vad användandet av BIM kan få för faktiska effekter i 

byggprocessen.   

 

1.3 Avgränsningar  
Rapporten kommer att avgränsas genom att enbart studera Andersson Company AB och ta 

hänsyn till deras arbetssätt och metoder. Då detta företag köper in tjänster i form av 

arkitekt- och konstruktionslösningar, så tas det även hänsyn till detta. Det kommer även att 

begränsas till de modelleringsverktyg som Andersson Company Byggnads AB använder sig av 

under deras projekt. En byggprocess är uppdelad i flera olika skeden, och denna rapport 

kommer att begränsas till projekterings- och produktionsskedet. Därmed undersöks 

exempelvis inte förvaltningsskedet. 

 

1.4 Metod 
De metoder som denna rapport bygger på är dels intervjuer med nyckelpersoner inom 

företaget Andersson Company Byggnads AB dels egna erfarenheter som rapportens 

upphovsmän tillförskaffat sig teoretiskt under utbildningen, praktiskt genom obligatoriska 

praktikperioder samt säsongsarbete.  

Utöver ovan nämnda metoder, har även fakta samlats in från nedanstående källor: 

• Examensarbeten från tidigare årskurser 

• Kurslitteratur från tidigare genomförda kurser inom Byggproduktionsprogrammet 

• Elektroniska källor i form av tidningsartiklar, rapporter och dokument 

• Kostnadsuppskattningar från Andersson Company Byggnads AB 
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1.5 Källkritik  
Samtlig litteratur som använts har valts ut genom att upphovsmännen till stor del använt 

denna litteratur vid tidigare studier i Byggproduktionsprogrammet. Övrig litteratur har stark 

koppling till rapportens specifika frågeställning.  

I dagens IT-inspirerade samhälle går all typ av information att hitta på internet. Därför är det 

av största vikt att elektroniska källor granskas ordentligt, då många hemsidor och 

webbplatser kan vara vinklade för att läsaren ska bli påverkad och tolka texten på ett visst 

sätt. I denna rapport har en viss mängd fakta hämtats från informationsföretaget AB Svensk 

Byggtjänst. Deras syfte är att sprida och sälja väsentlig information som den svenska 

byggbranschen har stor nytta av. De ger exempelvis ut AMA-beskrivningar (allmän material- 

och arbetsbeskrivning) som ofta används under byggprocessen inom flera svenska företag. 

Detta gör att AB Svensk Byggtjänst anses vara en pålitlig källa.  

Vidare har även Socialstyrelsen använts som en källa. Med tanke på att det är en statlig 

myndighet anses även detta vara en pålitlig källa.  

Användningen av tryckta källor i denna rapport har också varit nödvändig. På samma sätt 

som när man arbetar med elektroniska källor så måste man även vara källkritisk när det 

kommer till exempelvis böcker. Detta grundar sig i att olika författare kan ha olika 

uppfattningar om samma ämne. Därför har flera tryckta källor studerats för att få en så 

rättvis bild som möjligt av rapportämnet. Vidare är det viktigt att ta hänsyn till att källor på 

internet ständigt uppdateras kontra tryckta källor där informationen förblir densamma. 

För att jämföra informationen som har hämtats från böcker och Internet har det även utförts 

intervjuer med företaget Andersson Company Byggnads AB. Då rapporten är avgränsad till 

endast ett företag så kan detta ge en ojämn bild av hur BIM faktiskt fungerar i verkligheten. 

Då en av upphovsmännen till denna rapport har praktiserat och arbetat hos ovan nämnt 

företag så anses företaget vara pålitligt, och därför vara en trovärdig källa.  
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2. Nulägesbeskrivning  

Under en traditionell projekteringsprocess går man sedan länge igenom tre olika skeden som 

är uppdelade efter de resulterande handlingar (ritningar och beskrivningar) som utarbetas 

under respektive del. Nedan presenteras denna process och dess olika delar: 

 

 

 
Källa figur 1: Nordstrand, Uno (2008). Byggprocessen. 4., [rev.] uppl. Stockholm: Liber 
 

Olika krav gör att det finns många olika sätt att utforma och konstruera den tilltänkta 

byggnaden på (Stanley 2012, Peab). Dessa krav tas upp och utreds under  

Utredningar. Resultaten från dessa utredningar blir till underlag (s.k. Byggnadsprogram) för 

det första projekteringsskedet, Gestaltning. (Nordstrand 2008, 84-85) 
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2.1 Gestaltning (förslagshandlingsskede) 
Under gestaltningen är det i huvudsak arkitektens uppgift, i samarbete med konstruktörer 

och övriga projektörer, att komma fram till ett alternativ som passar bäst in med de krav 

som togs fram under ovan nämnda utredningar. Exempelvis måste man här kontrollera att 

arkitektens idéer på utformning går hand i hand med konstruktionslösningar, installationer 

och tillgänglighet. Det är under detta skede som man även måste planera för hur och var 

byggnaden ska ligga på den valda tomten, och hur den med dess utformning passar ihop 

med omkringliggande natur och topografi. (Stanley 2012, Peab). Gestaltningsskedet innebär 

att man försöker finna flera olika alternativ för utformningen, så att det finns flera 

möjligheter som man kan jämföra sinsemellan. Därefter är målet att tillsammans med övriga 

aktörer komma fram till en lösning som man bestämmer sig för, som sedan kommer att 

utmynna i förslagshandlingar. (Nordstrand 2008, 85-86) 

 

2.2 Systemutformning (systemskede) 
I det andra skedet under projekteringsfasen fastställs och utformas konstruktions- och 

installationssystemet på så sätt att byggnadsprogrammets krav uppfylls. I detta skede ska 

man komma fram till vilka typer av produkter och byggnadskomponenter som ska användas i 

det kommande projektet. (Stanley 2012, Peab). Dessa val resulterar i vad som kallas för 

systemhandlingar. Målet är att efter avslutat skede endast detaljlösningar återstår. Dessa 

ovan nämnda systemhandlingar används som underlag för projektets kostnads- och tidsram 

samt för resterande detaljutformning. Kommunen kräver även en del av dessa handlingar 

som underlag för den kommande bygglovsansökan. (Nordstrand 2008, 86-89) 

 

2.3 Detaljutformning (bygghandslingsskede) 
I detta tredje och avslutande skede i projekteringsprocessen är målet att i nära samarbete 

med övriga projektörer utföra en detaljprojektering som ska resultera i färdigställda 

bygghandlingar. Dessa bygghandlingar består b.la. av ritningar, beskrivningar och 

förteckningar och ska innehålla en så pass detaljerad information om allt ifrån 

dörrplaceringar till val av ytskikt att de kan ligga till grund för en kostnadsberäkning av 

entreprenörer. (Nordstrand 2008, 90-92), (Stanley 2012, Peab) 

 

 

2.4 Byggnadsinformationsmodellering (BIM) 
Idag används BIM mer och mer bland företag runt om i Sverige och världen. BIM är ett 

väldigt brett begrepp som används på många olika sätt, men generellt är det ett samlingsord 

för en virtuell objektsorienterad modell. (BIM Alliance, hämtad 2017-05-02) 

Denna modell består av byggdelar och dess geometri, egenskaper samt dess 

kostnadsuppgifter. Utöver detta innehåller även modellen all nödvändig information som 

berör byggnaden. Denna information används sedan på olika sätt genom hela 

byggprocessens samtliga skeden. (Nordstrand 2008, 94-95) 
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2.5 Andersson Company Byggnads AB. Org Nr. 556285-1120  
Ovan nämnda företag, hädan efter förkortat till ACB, har i egen regi samt på uppdrag av 

externa beställare byggt och förvaltat fastigheter sedan mitten av 1980-talet. ACB utför 

merparten av sina projekt på totalentreprenad, vilket karaktäriseras av att ACB själva utför 

projekteringen. Tjänster så som arkitektur och konstruktionsberäkningar handlas vanligtvis 

upp på konsultuppdrag. 

 

Med denna erfarenhet har man goda insikter i hur en byggprocess fungerar i både teori och i 

praktik och således även vetskapen om var tids- och kostnadsineffektiva problem uppstår 

under projektets gång. Genom ett gott samarbete mellan upphovsmännen och ACB har 

värdefull och väsentlig information bidragit till utformandet för denna rapport.    

 

2.6  En implementeringsprocess 
En implementeringsprocess benämns ofta som ett förändringsarbete och är något som tar 

lång tid. Generellt tar processen två till fyra år och kan i regel delas upp i fyra olika skeden: 

(Socialstyrelsen 2012) 

 

 

 

Implementering

1. 
Behovsinventering

2. Installation

3. Användning

4. Vidmakthållande
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2.6.1 Behovsinventering 
Vid ett förändringsarbete är det viktigt att tydligt identifiera varför något skall förändras och 

tydligt klargöra behovet av förändringen. Det bör finnas tydliga indikatorer på varför 

införandet av en ny arbetsmetod är mer gynnsam än den befintliga. Vidare är det viktigt att 

sätta upp målet för implementeringen. Ett vanligt misstag är att istället för tydliga mål ha en 

vision om hur det efter förändringsarbetet skall se ut. Problematiken är att en vision lätt kan 

bli otydlig samt att den saknar krav på mätbarhet av resultatet. Ett tydligt mål för en 

implementering bidrar till ett tydligt mätbart resultat i slutet av processen – Har de uppsatta 

målen uppnåtts på ett tillfredsställande sätt? (Socialstyrelsen 2012), (Embretsen, Christina B. 

2015) 

 

2.6.2 Installation 
När beslut att en ny arbetsmetod uppfyller kraven på den förändring som 

behovsinventeringen resulterat i är det viktigt att förankra målen hos samtliga medarbetare i 

organisationen. Detta för att samtliga skall förstå varför en förändring är nödvändig och på 

vilket sätt den skall ske. Om detta inte görs på ett tillfredsställande sätt finns det risk för oro 

och missförstånd viket kan leda till att medarbetare blir motarbetare. För att motverka detta 

är det viktigt att medarbetare fortlöpande får nödvändig information samt rätt utbildning för 

arbetsrollen.  Sammanfattningsvis är det viktigt att samtliga vet vilka krav som ställs på den 

enskilde individen och dess arbetsroll. (Socialstyrelsen 2012,), (Embretsen, Christina B. 2015) 

 

2.6.3 Användning 
Det är i denna fas då många implementeringsarbeten tenderar att misslyckas. Detta tordes 

bero på en viss osäkerhet hos medarbetaren som resulterar i att denne formar sitt eget 

arbetssätt inom den nya arbetsmodellen och på så vis frångår det ursprungliga uppsatta 

arbetssättet. För att förhindra detta är det även här viktigt med fortlöpande information 

samt handledning för att känna delaktighet och att de utsatta och uppföljda målen 

fortfarande är genomförbara. (Socialstyrelsen 2012), (Embretsen, Christina B. 2015) 

 

2.6.4 Vidmakthållande 
När fler än hälften av medarbetarna arbetar efter den nya förändrade metoden anses 

implementeringen vara realiserad men ännu inte fullt slutförd. Det är vidare viktigt att 

uppföljning av arbetet sker kontinuerligt samt utvärdera eventuella hinder och 

förbättringsbehov. Det krävs ytterligare tid för att den nya förändrade metoden skall bli en 

rutin bland samtliga medarbetare. (Socialstyrelsen 2012), (Embretsen, Christina B. 2015) 
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2.7 En implementeringsprocess för Andersson Company Byggnads AB 
En implementering innebär att införa något, men desto viktigare att bevara det man inför. 

(Socialstyrelsen 2012) 

Under en intervju med en av de personer som är ansvarig för implementeringen hos ACB 

framgår det att det till en början uppstod problem som grundade sig i en missbedömning av 

optimeringen gällande införandet av mjukvaruprogrammet VICO till det redan befintliga 

intranätet. Problemet ledde till en större energi- och tidsåtgång än vad som till en början var 

planerat.  

Efter att ha löst de tekniska problemen påbörjades utbildning av personal, där 

utbildningarna skräddarsyddes efter yrkesroller och dess arbetsuppgifter. Idag befinner sig 

ACB 12 månader in i implementeringsprocessen där kravet på konsulternas roll i processen 

visat sig vara högre än vad som bedömdes till en början.  

För vidareutveckling av implementeringsprocessen har det under hösten 2016 tagits fram 

pilotprojekt för möjligheten att utforska arbetsmodellen och i ett tidigt skede upptäcka 

brister utan att påverka verkliga projekt. Detta har lett fram till framtagandet av en BIM-

manual för att säkerställa att samtliga inblandade i projekteringen ritar enligt samma 

riktlinjer och följer samma principer.  

Inom en snar framtid ska fullständiga kalkyleringar genomföras på utvalda projekt. Denna 

kalkylering har valts att göras i mjukvaruprogrammet VICO som anses erbjuda de nödvändiga 

verktyg som efterfrågas. För att göra sammankopplade tidplaner till modellen som tas fram 

har mjukvaruprogrammet Schedule Planner valts, för dess integrerade egenskaper med 

VICO. För att vidare kontrollera den 3D-modell som tas fram används mjukvaruprogrammet 

Solibri Model Checker som erbjuder en lättöverskådlig visualisering av modellen. Detta gör 

att problem så som kollisioner mellan byggnadsdelar och installationer i ett tidigt skede kan 

upptäckas och undvikas. (Telefonintervju med Victor Ericsson, EI. 2017-05-22) 
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3 Teoretisk referensram  

 

3.6 Rapportens upphovsmän 
Rapportens innehåll grundar sig i att författarna sedan år 2015 läst programmet 

Byggproduktion på Kungliga tekniska högskolan i Stockholm. Flertalet av kurserna i 

programmet har präglats av moderna arbetsverktyg så som AutoCAD, Revit, SketchUp m.m.  

En idé om att analysera och forska närmare i det vida begreppet BIM har uppkommit genom 

de kunskaper som rapportens upphovsmän försett sig med under utbildningen, samt den 

kunskap som det goda samarbetet med ACB resulterat i.   

 

3.7 Planering inom byggprocessen  
I Statskontorets rapport Sega gubbar? – En uppföljning av Byggkommissionens betänkande 

”Skärpning gubbar!” har man på uppdrag av regeringen gjort en grundlig nulägesanalys av 

byggsektorn för att utreda orsaker till b.la. ökade byggkostnader, byggfel och bristfällig 

kontroll. Resultatet av nulägesanalysen påvisar att ökade byggkostander till stor grad beror 

på ökade byggfel och att dessa byggfel i sin tur många gånger är resultatet av bristfällig 

planering samt kommunikation. Många av dessa fel som uppstår sägs ha kunnat motverkas 

genom en väl genomtänkt projektering, bra tidsplanering, god kommunikation och en 

fungerande kvalitetssäkring. (Statskontoret 2009:6, 2009, hämtad 2017-05-03) 

För att ytterligare motverka dessa fel är en fullgod planering av yttersta vikt för att förhindra 

och minimera effekten av de störningar som kan uppstå. Vidare är det viktigt att samtliga 

aktörer är väl insatta i denna planering och att ett informationsbyte ständigt pågår för att 

motverka kommunikationsproblem och förseningar till följd av byggfel. (Nordstrand & Révai 

2002, 272-273) 

 Genom att ha en strukturerad byggprocess har man ett viktigt verktyg för att kunna 

säkerställa kvalitéten och samtidigt få ett effektivt arbetsförlopp. (Granroth 2011, 31) 

 

 

3.8 BIM – för en effektivare byggprocess 
Som tidigare nämnt råder det en relativt oklar bild om vad BIM egentligen innebär. Företag 

och individer kan ha olika uppfattningar och förväntningar om vad denna arbetsmodell 

medför och vilka förutsättningar som krävs samt vilka fördelar som kan utvinnas.  

Det som däremot är klart är att BIM är en verklighetsbaserad virtuell modell. Denna modell 

kan innehålla samtlig information som kan tänkas behövas under en byggnads livscykel, från 

idé till förvaltning. För att detta ska bli verklighet krävs att samtliga discipliner (parter) är 

involverade och samarbetar vid framtagandet av modellen. Det är av yttersta vikt att detta 

samarbete startar redan i ett tidigt skede då det är där merparten av informationen samlas 

in, samt att det fortlöper under hela processens gång, så att exempelvis revideringar av 
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informationen som görs kopplas till modellen så att samtliga discipliner ständigt är 

uppdaterade. Den ständigt uppdaterade virtuella modellen som tas fram kan sedan 

visualiseras, testas och granskas på olika sätt vilket tidigare inte varit möjligt. Detta kan leda 

till både material-, kostnads- och tidsbesparingar. (Granroth 2011, 12-13) 

 

3.3.1 Fördelar med BIM 
Ett övergripande problem med den traditionella byggprocessen är att det mellan de 

inblandade aktörerna förekommer kommunikations- och informationsproblem vilket ofta 

resulterar i bland annat onödiga tvister och tidplaner som spricker. BIM ses som en lösning 

på dessa problem genom att information om byggarbetet fortlöpande samlas in och på så vis 

kontinuerligt kan stämmas av mot uppsatta mål samt bidra till en mer kompetent och 

kostnadseffektiv byggprocess. (Granroth 2011, 14-18), (BIM Alliance 2016, hämtad 2017-04-

20) 

 

3.3.2 Ytterliggare fördelar med BIM: 
 

• Kompletterande projekteringsverktyg, kollisionskontroll och samordning  

• Kvalitétssäkring 

• En effektivisering av processerna 

• Kommunikation  

• Möjlighet att spara tid, pengar och energi 

• Ständigt uppdaterat 

• Arbetsberedning och säkerhetsplanering 

• En mycket mer precis mängdavtagning och kostnadsestimering 

• Positiv miljöpåverkan 

(Granroth 2011, 14-18), (BIM Alliance 2016, hämtad 2017-04-20) 

 

 

3.3.3 Resultat av ovanstående fördelar: 
Det finns mycket att vinna på att använda BIM som ett verktyg i det dagliga arbetet. Genom 

en noggrann projektering och planering kan arbetet effektiviseras och fortlöpa på ett sådant 

sätt som gynnar samtliga aktörer. Möjligheten att spara både tid och pengar ökar i och med 

att man redan i projekteringsskedet kan påträffa och eliminera eventuella risker som annars 

skulle kunna uppstå senare i projektet. Detta innebär också att man redan i ett tidigt skede 

kan upptäcka kollisionskrockar genom den virtuella miljön som BIM erbjuder. Som nämnt 

ovan är möjligheten även större att på ett bättre och effektivare sätt mängda olika typer av 

material till ett byggprojekt. Man kan på ett mer exakt sätt beräkna exakt materialåtgång 

utan onödigt spill, vilket i sin tur leder till en mer exakt kostnadsestimering. (Granroth 2011, 

14-18), (BIM Alliance 2016, hämtad 2017-04-20) 
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Den virtuella modellen som tas fram har förutom en positiv påverkan på vår miljö, även ett 

ständigt uppdaterat informationsflöde som gör att risken för att utdaterade och föråldrade 

handlingar används. Utöver detta bidrar den virtuella modellen även till att det i ett tidigt 

skede finns möjlighet att visa upp den tilltänkta slutprodukten för beställare och eventuell 

slutkund, och redan här har möjlighet att göra justeringar och direkt se effekterna av dessa. 

(Skanska 2017. BIM – ett oumbärligt verktyg)  

 

 

Figur 2: En illustration av en kollisionskrock där ett PVC-rör har krockat med en balk.  

Källa: (Handler 2006, Cost of a clash). 

 

3.3.4 BIM ur ett kritiskt perspektiv 
Att använda sig av BIM kan även medföra vissa eventuella komplikationer. När ett företag 

beslutar sig för att implementera en ny arbetsmetod liksom BIM, innebär detta ofta en 

investering i både utbildning, mjukvara och erfarenhet. Exempelvis kan ett större företag 

behöva investera cirka 20 000 – 40 000 kr per person, beroende på program och licens. 

Jämförelsevis kan denna summa för ett mindre företag uppgå till närmare 100 000 kr per 

person. Detta medför att vissa företag inte har råd att börja använda den nya teknologin, 

samtidigt som brist på utbildning gör att man möjligtvis inte vågar byta arbetssätt. När ett 

projekt har BIM som arbetsmodell, tvingas beställaren vara mer selektiv i valen av aktörer 

och entreprenörer. Detta kan leda till att mindre företag blir lidande, då det helt enkelt inte 
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finns resurser för att kunna jobba enligt BIM-modellen. (Granroth 2011, 17), (Intervjubilaga 

3) 

Det finns även tänkbara scenarion där exempelvis en byggherre önskat sig en komplett BIM-

byggprocess, där det slutar i något som Marko Granroth beskriver som en ofullständig BIM-

byggprocess. (Granroth 2011, 27-29). Denna ofullständiga BIM-byggprocess anses bero på 

en icke lyckad BIM-implementering där varje aktör jobbar enligt sin egen princip. Exempelvis 

så jobbar projekteringsledningen enligt deras traditionella arbetssätt och försöker att uppnå 

byggherrens samtliga krav, samtidigt som övriga aktörer eventuellt tar tillfället i akt och ser 

projektet som en möjlighet att utveckla sina egna kunskaper inom BIM. Detta 

tillvägagångssätt gör att många värdeskapande delar går förlorade och många av de fördelar 

som en fullständig BIM-byggprocess innebär istället blir till negativa konsekvenser i form av 

försämrad samordning, längre beslutsprocesser och inkorrekta objektbaserade modeller.  

Till följd av detta innebär en ofullständig BIM-byggprocess i slutändan en högre totalkostnad 

än en traditionell byggprocess (Se figur 3). 

 

Figur 3. Ekonomisk kalkyl för traditionell projektering kontra objektsbaserad projektering 

(BIM) för hus på 10 000 kvadratmeter. Källa: (Granroth 2011, 28) 

Indexreglerad för 2017. (Statistiska Centralbyrån 2017-05-22) 

      Traditionell BIM-   Ofullständig   

      byggprocess byggprocess BIM-byggprocess 

      MSEK   MSEK   MSEK   

Kostnad     2011 2017 2011 2017 2011 2017 

Projekteringskostnad     20,9 29,7 25,1 35,7 25,1 35,7 

Entreprenadkostnad     123,6 175,7 108,5 154,2 123,6 175,7 

Kvalitetfelskostnad     7,1 10,1 2,6 3,7 7,1 10,1 

Övrigt     6,5 9,2 6,5 9,2 6,5 9,2 

Mervärdesskatt     39,5 56,1 35,7 50,7 40,6 57,7 

Indexvärde 1,421404682                 

Totalkostnad MSEK   197,6 280,9 178,4 253,6 202,9 288,4 

Differens SEK           -27,3   7,5 

 

Vidare finns även etiska och moraliska aspekter att ta hänsyn till vid implementeringen av 

BIM då hela arbetsmodellen bygger på en digitalisering och modernisering av en sedan länge 

traditionell arbetsmodell. Frågan om det är moraliskt försvarbart att kräva att människor 

som sedan länge arbetat på ett visst sätt ska behöva genomgå denna digitalisering kvarstår.  
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4 Faktainsamling  

För att få en god insikt i vilken roll BIM kan spela i byggprocessens olika skeden påbörjades 

en förstudie av rapportens upphovsmän. I denna förstudie studerades redan befintliga 

rapporter och studier inom ämnet för att säkerställa att de problem i dagens byggprocess 

som upphovsmännen till en början fått kännedom om genom egna erfarenheter var en 

vedertagen sanning och att det fanns tillräckligt med fakta som gav stöd till 

upphovsmännens hypotes om att BIM kan vara en lösning till dessa problem.  

Genom en tät och givande kontakt med ett specifikt företag, ACB, har nödvändig fakta och 

betydelsefull information samlats in i form av intervjuer med nyckelpersoner inom ovan 

nämnt företag. För att få en så rättvis bild som möjligt har dessa intervjuer skett med 

anställda som har olika yrkesroller där en del inte använder BIM och där en del använder 

BIM mer frekvent. Gemensamt för dessa yrkesroller var att samtliga har god insikt i hur en 

byggprocess ser ut och de problem som kan förekomma i denna process. (Se intervjubilaga 

1-5) 

Upphovsmännen har även utfört studiebesök på aktuella byggarbetsplatser för att där med 

egna ögon se om och hur arbetet på plats är kopplat till det undersökta ämnet.  

Litteraturstudier samt elektroniska källor har granskats löpande genom rapportens 

skapandeprocess för att kunna väga så många källor som möjligt mot varandra.  
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5 Resultat  

Att BIM är ett så pass brett begrepp gör det ofta komplicerat att ge en enhetlig beskrivning 

av dess innerbörd. Detta bidrar till att olika företag kan dra nytta av BIM på olika sätt. 

Exempelvis kan BIM användas som ett verktyg vid kalkylering och mängdning av olika 

material, till en helhetlösning genom hela byggprocessen.  

Utifrån de intervjuer som genomförts med nyckelpersoner från ACB har upphovsmännen till 

rapporten fått en mer tydlig bild av hur ACB använder sig av BIM idag och vad målet med 

användandet ska mynna ut i. I dagsläget ligger ACB i en implementeringsprocess som 

uppskattas ta cirka 2-3 år där ett av målen är att samtliga tjänstemän på ett eller annat sätt 

ska kunna dra nytta av fördelarna med BIM i sitt dagliga arbete. Utöver detta ser man även 

mycket goda utvecklingsmöjligheter med BIM som en gemensam informationsplattform där 

samtliga aktörer ska kunna ladda upp sina 3D-modeller och genomföra sina egna 

kollisionskontroller. För att detta mål ska uppnås har man tillsatt en intern grupp som ska 

driva implementeringen framåt och samla erfarenhetsåterföring för vidareutveckling. Som 

stöd till den interna gruppen har man via en extern BIM-specialist köpt in konsulttjänster 

vars uppdrag går ut på att samordna samtliga aktörers 3D-modeller till en gemensam modell 

där denna specialist bland annat genomför kollisionskontroller samt medverkar under 

projekteringsmöten. (Intervjubilaga 1) 

Under intervju med en av de personer från den interna implementeringsgruppen 

framkommer det att BIM än så länge inte används i det dagliga arbetet som 

entreprenadingenjör men att det under projektering och kalkylering är ett betydande 

verktyg där de främsta fördelarna i dagsläget inte anses vara ekonomiska utan står för en 

betydligt bättre kvalitétssäkring. Denna kvalitétssäkring bidrar till att upptäcka fel innan de 

begås vilket i ett senare skede leder till en signifikant besparing av tid, pengar samt energi. 

(Intervjubilaga 5)  

Vidare intervjustudier med tjänstemän utanför implementeringsgruppen tyder på en mer 

allmän uppfattning av vad BIM är och vilka fördelar som kan tänkas utvinnas. Som 

arbetsledare används inte BIM i det dagliga arbetet, däremot erbjuds en fortlöpande 

utbildning i form av kurser (en del av den ovan nämnda implementeringsprocessen). Med de 

kunskaper de intervjuade har i dagsläget anses de främsta fördelarna med en 

implementering i det dagliga arbetet bli en tydligare och mer enhetlig bild av projektet där 

arbetet med exempelvis mängdning och ritningshantering kommer att underlättas. Detta 

hoppas man ska leda till en effektivare kommunikation och på så vis även ett mer resurs- och 

kostnadseffektivt arbete. (Intervjubilaga 2-4) 

 

Utöver detta ser man även vissa etiska och moraliska problem som kan uppstå med 

implementeringen. I dagsläget har man via tidigare samarbeten goda kontakter med stora 

och små entreprenörer inom branschen, ett samarbete som man är rädd kommer att kunna 

påverkas negativt av de eventuella framtida krav på utbildning, kunskap och 3D-modeller 

som en fullständig BIM-implementering medför.   
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Sammanfattningsvis ser man på ACB positivt på BIM-implementeringen men man ser även 

realistiskt på de problem som kan uppkomma under denna process. (Bilaga 1-4). Det man i 

dagsläget har stött på är ökade kostnader vid projektering som främst består av investering i 

mjukvara, utbildning samt ökad tidsåtgång på grund utav användandet av denna nya 

arbetsmodell. Detta yttrande bekräftas även av Marko Granroth i hans bok. (Granroth 2011, 

17-18) 

 

Enligt ACB ser man långsiktigt på denna investering då man i samarbete med kollegor som 

genom tidigare arbetserfarenhet inom BIM gjort uppskattningar baserat på tidigare 

genomförda projekt. Denna uppskattning påpekar att varje möjlig ÄTA som kan tänkas lösas 

innan produktionsskedet kan innebära en kostnadsbesparing på 10 000 kr. Enligt erfarenhet 

uppkommer problem av denna proportion i stor utsträckning i dagens projekt och där ser 

man möjligheten till stora kostnadsbesparingar. (Bilaga 5)   
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6 Slutsats 

Efter att ha studerat och analyserat rapportens ämne enligt frågeställningen i 

målformuleringen så har vi kommit fram till att det är komplicerat att på ett konkret sätt ge 

en entydig beskrivning om vad BIM är, då detta begrepp skiljer sig avsevärt mellan olika 

individer och aktörer inom branschen.  

Då vi har varit avgränsade till ett specifikt företag så har intervjuer enbart skett med 

personer med anknytning till detta företag, vilket har speglat ett resultat knytet till deras 

specifika arbetsmetoder. Eftersom ACB inte har egna yrkesarbetare och därför köper in 

dessa tjänster på entreprenad leder detta till att implementeringen eventuell kompliceras 

med tanke på att det kräver att samtliga entreprenörer arbetar efter denna arbetsmodell.  

Denna avgränsning har vidare lett till att vi har känt ett behov av att på ett bredare spektra 

studera möjligheterna med BIM för att få en helhetsbild av dess fulla kapacitet. Med denna 

anförskaffade kunskap har vi fått kännedom om att vårt specifikt valda företag endast 

använder en bråkdel av BIM och dess möjligheter. Detta bedöms bero på att företaget i 

dagsläget befinner sig i en implementeringsprocess, men där målet är att inom en snar 

framtid utnyttja dessa möjligheter i en större skala inom samtliga projekt.  

Denna implementeringsprocess anses vara nödvändig för ett företag likt ACB då en så pass 

omfattande övergång från ett sedan länge traditionellt arbetssätt till ett modernare medför 

oundvikliga komplikationer så som merkostnader i form av utbildningar, investeringar och 

tidsåtgång samt moraliska dilemman med tanke på generationsskillnader. Komplikationer 

likt dessa är något som man måste ta hänsyn till och ha med i sina kostnadskalkyler. Dock 

anser både vi och ACB att detta är både ekonomiskt och moraliskt försvarbart då det 

långsiktiga målet och det beräknade resultatet är mer effektiva arbetsmetoder och 

lönsammare projekt. Som det redovisades i resultatdelen av rapporten så räknar ACB med 

att kunna spara 10 000 kr per möjlig ÄTA som lyckas avstyras.  

Vidare anses det vid en BIM-implementering viktigt att se det som en utmaning att utvecklas 

inom snarare än ett hinder. Det är viktigt att ha förståelse för att yngre generationer ofta ses 

som ett hot men desto viktigare att kunna vända detta till att i en implementeringsprocess 

se dessa som ett stöd för äldre generationer med större yrkeserfarenhet.  
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Intervjubilaga 1 
 

 

 
Intervjufrågor 

Andersson Company Byggnads AB 

 

Namn: Victor Ericsson, 26 år 

Roll inom företaget: Entreprenadingenjör 

Bakgrund: Examen inom Byggproduktion KTH. Har under sina fyra verksamma år arbetat 
som arbetsledare och entreprenadingenjör fram till dagens datum.  

 

Fråga 1: 

Vad betyder begreppet BIM för dig? 

En effektivisering av processerna.  

 

Fråga 2: 

Vad betyder begreppet BIM för ACB, och på vilket sätt använder sig ACB av BIM? 

En effektivisering av processerna helt enkelt.  
Användningsområden; projektering, kalkylering, mängdning och tidsplanering. 
I dagsläget använder vi oss av några olika mjukvaruprogram; 

VICO – mängdning och kalkylering 

Schedule  Planner – Tidplanering 
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Solibri Model Checker – Kollisionskontroll. Här läggs även samtliga handlingar in av alla UE på 
bygget för kontroll. UEs projektörer gör en eller flera 3Dmodeller som bakas ihop av 
Anderssons BIM-samordnare och kollisionskontrolleras.  

 

Fråga 3: 

På vilket sätt använder just du dig utav BIM? 

I min roll som entreprenadingenjör använder jag främst VICO för kalkylering och mängdning. 
Detta utvecklas ju hela tiden. 

 

Fråga 4: 

Anser du att BIM hjälper dig i ditt dagliga arbete? 

Dagligen används inte BIM som det ser ut nu. Men vid exempelvis projekteringsskedet 
sparar jag tid och samtidigt får jag en bättre kvalitétssäkring  jämfört med traditionell 
projektering.  

 

Fråga 5: 

Vilken ”storlek” av projekt upplever ni att det är värt att använda sig av BIM på? Använder 
ni er av BIM i alla era projekt? 

Oavsett storlek på projekt kommer BIM vara ett kraftfullt hjälpmedel.  

 

Fråga 6: 

Ser du några problem med att införa BIM? Exempelvis generationsskillnader, 
datakunskaper hos anställda osv. 

Det tar längre tid för de äldre anställda att lära de sig programvarorna samt arbetssättet. Vi 
räknar även med att det kommer att ta cirka 2-3 år att implementera BIM helt och hållet. 

 

Fråga 7: 

Vad ser du som de främsta fördelarna med att använda BIM? 

Egentligen inte primärt för att spara tid utan primärt för att kvalitétssäkra, att kunna 
upptäcka felen innan dom är byggda leder till att man sparar energi, tid och pengar.  
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Fråga 8: 

Hur ser ACB’s framtidsplaner ut gällande BIM-implementering? 
 

Har tillsatt en grupp som ska driva implementeringen och erfarenhetsåterföringen.  
Visionen är att samtliga ska använda sig utav BIM på ett eller annat sätt.  
Implementeringstiden uppskattas till ca.  2-3 år.  

Utvecklingsmöjlighet: Målet är att använda BIM som en gemensam plattform där samtliga 
UE kan ladda upp sina 3d-modeller och göra egna kollisionskontroller.  

 

Fråga 9:  

Vad är nästa steg? Och vad krävs för att uppnå det? (utbildning, kostnader, resurser etc.).  

Fortlöpande kurser, interna bestämmelser om vem som gör vad i BIM etc.  

 

 

Fråga 10: 

Övriga kommentarer: 
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Intervjubilaga 2 
 

 

 
Intervjufrågor 

Andersson Company Byggnads AB 

 

Namn: Christer Lindberg, 63 år 

Roll inom företaget: Platschef 

Bakgrund: Har mycket lång erfarenhet inom byggbranschen och har bland annat under 
många år varit verksam som Platschef.  

 

Fråga 1: 

Vad betyder begreppet BIM för dig? 

För mig innebär BIM en plattform där man samlar all typ av information som rör ett bygge. 
Allt ifrån ritningar till konstruktionslösningar i form av 3D. Det ska även vara tillgängligt för 
alla inom bygget.  

 

Fråga 2: 

Vad betyder begreppet BIM för ACB, och på vilket sätt använder sig ACB av BIM? 

För Andersson Company AB innebär BIM ett hjälpmedel både i projekteringen och i 
produktionen. För dom personer som projekterar, kalkylerar och mängdar material är BIM 
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ett jättebra verktyg som sparar både tid och pengar. Man använder sig även av ett program 
kopplat till BIM som kollisionskontrollerar ritningar innan de skickas ut i produktionen. 

 

 

 

Fråga 3: 

På vilket sätt använder just du dig utav BIM? 

Som det ser ut just nu så har vi ute på byggarbetsplatsen ännu inte börjat använda oss så 
mycket av BIM. Men planen är att vi inom 2-3 år ska göra det på ett eller annat sätt.  

 

Fråga 4: 

Anser du att BIM hjälper dig i ditt dagliga arbete? 

Det kommer absolut att hjälpa mig i mitt dagliga arbete. I min roll som platschef handlar 
mycket om kommunikation med olika entreprenörer, och det uppstår ofta missförstånd. 
Detta tror jag kan avhjälpas med hjälp av BIM. 

 

Fråga 5: 

Vilken ”storlek” av projekt upplever ni att det är värt att använda sig av BIM på? Använder 
ni er av BIM i alla era projekt? 

Målet är att samtliga projekt som vi har ska styras genom BIM, oavsett storlek.  

 

Fråga 6: 

Ser du några problem med att införa BIM? Exempelvis generationsskillnader, 
datakunskaper hos anställda osv. 

Självklart kan det uppstå problem för de personer som kanske inte är vana att arbeta så 
mycket med datorer och ritplattor, men då hänger det mycket på att man får rätt sorts 
utbildning. Ska BIM fungera så måste man använda det fullt ut, och vissa 
underentreprenörer kan ha svårt att mäta sig med större företag ur en ekonomisk synvinkel.  

 

Fråga 7: 
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Vad ser du som de främsta fördelarna med att använda BIM? 

Risken för missförstånd minskas eller elimineras helt. Man har allting samlat på samma 
ställe, och det är alltid de senaste ritningarna som används. I det långa perspektivet kommer 
det även att kunna spara mycket pengar genom att använda BIM.  

 

 

 

Fråga 8: 

Hur ser ACB’s framtidsplaner ut gällande BIM-implementering? 
 

Vad jag har hört så pågår implementeringen för fullt. Det finns en handplockad grupp 
människor som jobbar med denna implementering. Målet är att vi inom ett par år ska 
använda oss av BIM på alla projekt.  

 

Fråga 9:  

Vad är nästa steg? Och vad krävs för att uppnå det? (utbildning, kostnader, resurser etc.).  

Det krävs mer utbildning för oss ute i produktionen om vi ska kunna använda BIM på rätt 
sätt. Eftersom att planen är att använda BIM helt och hållet så finns det med i framtida 
kalkyler. Det lär också behöva avsättas tid för oss så att vi kan lära oss det nya arbetssättet 
ordentligt.  

 

 

Fråga 10: 

Övriga kommentarer: 
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Intervjubilaga 3 

 

 
Intervjufrågor 

Andersson Company Byggnads AB 

 

Namn: Kim Karlsson, 27 år 

Roll inom företaget: Arbetsledare  

Bakgrund: Examen inom Byggproduktion KTH. Har under sina två verksamma år arbetat 
som arbetsledare.  

 

Fråga 1: 

Vad betyder begreppet BIM för dig? 

Generell uppfattning:  

Mycket jobb i 3D.  

Brett begrepp – Som ett verktyg vid ex. mängdning. 
Ser fram emot den dagen då man ska använda den som tänkt, ”att fysiskt kunna gå in i 3d-
byggnad och direkt se eventuella krockar etc.”.  
 
”Kommer kunna underlätta mitt arbete mycket.” 
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Fråga 2: 

Vad betyder begreppet BIM för ACB, och på vilket sätt använder sig ACB av BIM? 

Det finns ju en grupp av människor här på företaget som håller på med implementeringen, 
och jag ingår inte i den gruppen. Men i dagsläget använder man sig av BIM när man 
tidplanerar, kollisionskontrollerar och när det mängdas material. 

 

Fråga 3: 

På vilket sätt använder just du dig utav BIM? 

Har ännu inte börjat använda BIM i arbetet i dagsläget. Jag har dock fått gå en kurs för att få 
mig en uppfattning/presentation om vad BIM är.  

 

Fråga 4: 

Anser du att BIM hjälper dig i ditt dagliga arbete? 

Kommer kunna underlätta mitt arbete mycket. Att alla inblandade har tillgång till samma 
ritningar, modeller och kalkyler kommer att hjälpa mig i min roll som arbetsledare då det 
förhoppningsvis blir färre missförstånd.  

 

Fråga 5: 

Vilken ”storlek” av projekt upplever ni att det är värt att använda sig av BIM på? Använder 
ni er av BIM i alla era projekt? 

Vad jag förstår så är tanken att vi ska använda oss av BIM på samtliga projekt i framtiden, 
oavsett storlek. Missförstånd och onödiga kostnader kan ju finnas under alla byggen.  

 

Fråga 6: 

Ser du några problem med att införa BIM? Exempelvis generationsskillnader, 
datakunskaper hos anställda osv. 

Lång implementeringsprocess.  

Att samordning mellan A, K & Installatörer måste flyta och samtliga aktörer måste besitta 
liknande kunskaper för att det ska ge resultat. 
 



28 
 

Det är även en etik- & moralfråga. Stora krav ställs på små aktörer om man ska kräva 3d-
projektering.  
En kostnad som många små företag med stor sannolikhet inte har råd med.  
Detta kan leda till att man måste vara mer selektiv i valet av samarbetspartners och kanske 
inte kan använda sig av samma entreprenörer som tidigare.  

 

 

Fråga 7: 

Vad ser du som de främsta fördelarna med att använda BIM? 

Att man kan upptäcka fel och brister som kan uppstå innan man ens börjat bygga. Detta gör 
ju också att man i det långa loppet kan spara och tjäna mycket pengar på detta.  

 

Fråga 8: 

Hur ser ACB’s framtidsplaner ut gällande BIM-implementering? 
 

Vad jag förstår så är planen att vi(Andersson Company AB) ska använda oss av BIM i alla våra 
projekt i framtiden.  

 

Fråga 9:  

Vad är nästa steg? Och vad krävs för att uppnå det? (utbildning, kostnader, resurser etc.).  

Jag tror att det är väldigt viktigt med utbildning. I och med att BIM är ett så pass brett 
begrepp så tror jag att det är viktigt att alla som har med oss att göra vet vad BIM står för 
just Andersson Company AB och på vilket sätt vi ska använda oss av det.  

 

Fråga 10: 

Övriga kommentarer: 
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Intervjubilaga 4 

 

 
Intervjufrågor 

Andersson Company Byggnads AB 

 

Namn: Morgan Sjöstrand, 36 år  

Roll inom företaget: Arbetsledare  

Bakgrund: Har varit verksam som yrkesarbetare sedan ca. tio år tillbaka. Har sedan ett år 
varit verksam som arbetsledare.  

 

Fråga 1: 

Vad betyder begreppet BIM för dig? 

För mig betyder begreppet BIM att man jobbar med 3D-modeller. Istället för att arbeta 
traditionellt med pappersritningar så ska man jobba mer med datorgjorda modeller.  

 

Fråga 2: 

Vad betyder begreppet BIM för ACB, och på vilket sätt använder sig ACB av BIM? 

I dagsläget har jag förstått att man använder sig av BIM speciellt när man projekterar en 
byggnad. Bland annat när man ska räkna ut materialåtgång och tidsåtgång.  

 

Fråga 3: 

På vilket sätt använder just du dig utav BIM? 
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Jag använder inte BIM ännu i mitt arbete. Dock vet jag att det finns planer för det, och vi 
arbetsledare har fått gå på en kurs där BIM har presenterats för oss. 

 

Fråga 4: 

Anser du att BIM hjälper dig i ditt dagliga arbete? 

Som jag svarade på frågan innan så använder jag inte BIM ännu, men min uppfattning om 
det är att det kommer att hjälpa oss ute i produktionen väldigt mycket. Det kommer att vara 
lättare att kommunicera och undvika onödiga byggfel etc. 

 

Fråga 5: 

Vilken ”storlek” av projekt upplever ni att det är värt att använda sig av BIM på? Använder 
ni er av BIM i alla era projekt? 

Planen är att BIM ska användas i alla våra projekt i framtiden.  

 

Fråga 6: 

Ser du några problem med att införa BIM? Exempelvis generationsskillnader, 
datakunskaper hos anställda osv. 

Det jag kan tänka mig bli ett problem är att den äldre generationen kan ha svårt att anpassa 
sig till det nya arbetssättet då det kanske inte har samma datorkunskaper som de yngre. 
Förhoppningsvis kommer det att finnas så pass mycket kunskap inom företaget att vi kan 
komplettera och hjälpa varandra.  

 

Fråga 7: 

Vad ser du som de främsta fördelarna med att använda BIM? 

Att allting kommer att vara samlat på samma ställe. Mindre risk för missförstånd. Istället för 
att det kan ligga flera olika ritningar utspridda på bygget, så finns allt digitalt och 
lättåtkomligt.  
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Fråga 8: 

Hur ser ACB’s framtidsplaner ut gällande BIM-implementering? 
 

BIM-implementeringen har redan startat. Målet är att samtliga projekt ska vara BIM-
projekterade i framtiden. 

 

 

Fråga 9:  

Vad är nästa steg? Och vad krävs för att uppnå det? (utbildning, kostnader, resurser etc.).  

Nästa steg är nog att vi ute i den dagliga produktionen ska använda oss av BIM på ett eller 
annat sätt. För att det ska kunna ske så krävs det mer utbildning, och att man från 
ledningens håll förklarar vad BIM verkligen är för just oss på Andersson Company AB.  

 

Fråga 10: 

Övriga kommentarer: 
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Mailbilaga 5  
 

”Hej Anton, 
  
Då vi är i ett inledande skede med hela BIM implementeringen har vi inga säkra siffror som 
speglar det egentliga utfallet på vad vi eventuellt sparar genom att projektera i 3D. 
Redan från tidigt skede då vi har suttit med olika leverantörer och konsulter som har en 
gedigen erfarenhet inom BIM i byggprocessen har vi varit förbereda på att själva 
kostnadsbesparingen som det i slutändan kommer leda till kommer bli väldigt svårt att 
prissätta. Detta då det är tid och energi i olika skeden under processen som vi egentligen 
inte blir medvetna om att vi sparar genom att använda BIM. 
  
Det vi vet redan idag är att vi faktiskt får större kostnader och mer tid som kommer behövas 
läggas ner under implementeringstiden. Det vi däremot redan har märkt att dessa kostnader 
och nedlagd tid kortas ner för varje steg framåt vi tar. 
  
I ett inledande skede lekte vi med siffror där flera med erfarenhet av att jobba med BIM fick 
dela med sig att uppskattningar från sina tidigare projekt. Där uppskattade vi att varje 
problem vi kan lösa redan innan produktionen har dragit igång kan spara oss 10 000 kr. Ta 
denna summa och multiplicera den med antalet problem som brukar dyka upp under 
produktionsskedet så ser du att vi kommer spara väldigt mycket. 
  
Den stora besparingen som vi också räknar med att göra är all nedlagd tid i form av 
tjänstemannatider och konsulter som vi förhoppningsvis i slutändan kan spara ner på.” 
  
  
  
Vänligen 

Victor Ericsson 

  
Entreprenadingenjör 
  
Andersson Company Byggnads AB 

Rålambsvägen 17, 14 Tr 
Box 49114 

100 28 Stockholm 

Växel 08-588 983 00 

  
Mobil: 070-431 08 10 

Mail: victor.ericsson@anderssoncompany.se 
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