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Sammanfattning 
Dagens arbetssätt inom byggbranschen anses som föråldrad med en bit att gå för att nå det önskade 
resultaten. Lyckligtvis har fler och fler företag fått upp ögonen för ett mer digitalt arbetssätt och har 
numera planer att utveckla och implementera detta internt, då detta har påvisat effektivitet och 
lönsamhet. Idag används BIM flitigt inom projekteringen men den stora frågan kvarstår, hur Building 
Information Modeling (BIM) ska appliceras i produktionen. Utvecklingskurvan inom projekteringen 
ökar exponentiellt samtidigt som visioner om den framtida byggproduktionen strävar mot att bli mer 
och mer digitalt, som snart blir en verklighet.  
 
Rapporten är främst baserad på fältstudier där byggsektorn ofta talar om de bakomliggande 
faktorerna för implementering av digitala verktyg. Det huvudsakliga fokusområdet ligger inom 
produktionsskedet där studierna visar att det finns mycket goda kunskaper och resurser inom 
branschen, men att individens begränsade kunskap om digitalisering, vilja, rädsla till förändring, 
generationsgap som tillsammans kan benämnas, mänskliga faktorn är den primära orsaken till den 
tröga framstegen.  
 
Det slutgiltiga resultatet grundas på faktainsamling, enkätundersökning, byggmässor och intervjuer 
med erfarna tjänstemän inom området. Platsbesök utfördes hos Sweco Civil AB men även hos andra 
liknande företag med ungefärlig förutsättning. Fördelarna med att tillämpa digitalisering till det 
dagliga arbetet betraktas som många. Att utföra arbetsmoment med hjälp av exempelvis en 
surfplatta resulterar till en enklare arbetsvardag eftersom användarna kan navigera behövlig 
information på ett mer effektivt sätt, det är tidsbesparande och höjer även kvalitéten. Ur ett 
långsiktigt perspektiv innebär det en ökad konkurrenskraft, ökad lönsamhet och rättvis fördelning av 
uppdrag.  
 
“Att göra information tillgängligt är ett sätt att effektivisera. Med rätt information vid rätt tillfälle kan 
vi lösa våra arbetsuppgifter och problem snabbare, enklare och roligare” (Skanskas portal “Go 
mobile”) 
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Abstract 
The general mode of operation within the building and construction sector in the present days are 
classified as outdated with plenty of room for improvement. Fortunately, this has been picked up by 
more organizations and has enabled them to spot the future of the work procedures in digitalization. 
This has now been put on the agenda of implementation within the organizations as it has proven to 
be more efficient not to mention profitable.  
 
BIM (Building Information Modeling) is today frequently used within projection but the main 
question remains, the question on “how to implement BIM to the production”. The evolutionary 
curve within projection is exponentially increasing and at the same time, the vision of a more digital 
driven production process within the building sector is becoming more of a reality. 
 
This report is mainly based on field studies in which the building sector often touches the underlying 
factors on the implementation of digital tools. The focus area lies within the production stage of 
which many studies show that there is in fact an existence of good knowledge of digitalization and 
resources within the branch to apply it to the streamline in order to achieve increased efficiency. 
However, the process of advancement is being pulled back by the human factor in terms of the 
individual´s limited knowledge of digitalization, the willingness and fear of change and also the 
generation gap.  
 
The Final result is based on fact collection, surveys, construction exhibitions and interviews with 
experienced workers in the targeted field. Study visit has been arranged to SWECO Civil AB and other 
companies with the similar qualifications. The advantages of implementing digital tools to the day-
to-day work are considered to be many. Performing work tasks using for example a tablet will result 
in a simplified workday in the terms that one will be able to navigate and store required data much 
more efficiently than before. The process will become less time consuming and with the focus now 
directed to what is more important, it will result in an improvement of the overall quality. In the long 
term the above mentioned measure is equivalent to a more competitive and profitable organization.  
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Förord 
Detta examensarbete är det avslutande momentet i högskoleutbildningen Byggproduktion på 
Kungliga Tekniska Högskolan. Arbetet omfattas av 7,5 högskolepoäng och har pågått i 8 veckor 
exklusive förarbetet under vårterminen 2018. Detta arbete har gjorts i samarbete med Sweco Civil 
AB.  
 
Vi vill rikta all vår tacksamhet till vår näringslivshandledare på Sweco - Conrad Ledin som ställt upp 
för oss samt stöttat oss under hela resans gång.  Vi vill även tacka Sweco själva för att de gav oss 
möjligheten att få arbeta med rapporten i deras huvudkontor.  
 
Utan allas medverkan från Skanska och Sweco så skulle detta examensarbete ej vara möjligt att 
slutföra. Vi vill därför passa på att tacka alla medverkande från både Sweco och Skanska för deras 
engagemang, men även övriga parter som varit delaktiga under intervjuerna. 
 
Vi vill slutligen tacka vår akademiska handledare Hans Zetterholm för hans feedback, glada humör 
och stöttning genom hela arbetet.  
 
Stockholm, maj 2018 
Slobodan Aleksic & Max Lin 
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 
I dagsläget befinner vi oss i en snarlik situation som vi gjorde under 1960-talet (funktionalismen). Det 
råder en stor bostadsbrist i samhället vilket väcker frågor om ett “nytt” miljonprogram bör startas? 
Boverket anser att byggsektorn behöver 600 000 nya bostäder på tio år. (Boverket, 2017) Vad beror 
detta på? Hur kan bostadsbristen elimineras? Samt åtgärder för en mer effektiv och hållbar 
produktion? Dessa knäckfrågor dyker upp oftare än vad man tror, just för att slå om trenden.  
 
Enligt Vismas digitaliseringsindex ligger byggsektorn sämst till bland alla branscher i landet vad gäller 
digitalisering. Det är ingen talan om att den digitala utvecklingen spelar en viktig roll i branschens 
framtid. Tidigare undersökningar som industrifakta och Svensk Byggtjänst gjort, visar att dålig 
kommunikation i både byggprocessen och förvaltningsprocessen kan kosta upp till 60 miljarder 
kronor årligen. En ökad digitalisering underlättar samarbetet mellan samtliga inblandade både intern 
och externt. Med andra ord ses en ökad digitalisering som en möjlighet att effektivisera samverkan 
och dialogerna i byggprocessen och förvaltningsprocessen. Många chefer, installatörer och 
bostadsbolag inom branschen anser att en effektivare digital kommunikation är en stor del av 
lösningen. (Svensk Byggtjänst, 2017) 
 
Branschen besitter mycket kompetens och stora mängder resurser finns tillgängligt för att göra detta 
till verklighet, dock påverkar diverse bromsande faktorer branschen att nå målet.  

1.2 Målformulering 

1.2.1 Mål 
Målet med rapporten är att lokalisera faktorer av olika slag som ger implementeringen en 
bromsande effekt. Utefter dessa faktorer kunna dra slutsatser som vägleder byggbranschen i rätt 
riktning och nå det mer digitaliserade arbetssättet.  
 

1.2.2 Delmålsprocess  
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1.3 Syfte och frågeställning 
Syfte 
Syftet med denna rapport är att undersöka vilka faktorer som hindrar implementeringen av digitala 
verktyg i produktionen. Ett flertal studier visar att arbetsmetoder som involverar BIM, tyder på ett 
effektivare men framförallt lönsammare resultat. Syftet är också att lokalisera svårigheterna i ämnet. 
I denna rapport kommer diverse påverkande faktorer tas fram, förhoppningsvis kommer denna 
rapport att underlätta implementeringen inom byggsektorn samtidigt bidra till fortsatta diskussioner 
och ett mer fokuserat utvecklingsarbete inom digitalisering. 
 
Frågeställningar 
Följande frågeställningar besvaras i rapporten. 
 

- Vilka faktorer hindrar implementeringen? 
- Hur kan man underlätta implementeringen av BIM i produktionen? 
- Vad finns det för strategier för att öka användningen av digitala verktyg?  

1.4 Avgränsningar 
På grund av BIM:s omfattande inverkan på byggbranschen, tvingas avgränsningar göras. I början var 
tanken att ta med hur användningen av VR kan underlätta visualiseringen inom projekteringen samt 
få med de olika dimensionerna med fokus på den 7:e dimensionen vilket är förvaltningsskedet. 
Utefter rapportens huvudsyfte upplevs förvaltningsskedet irrelevant, därför har beslutet tagits att 
bortse användningen av VR samt de olika dimensionerna. Studien kommer enbart kretsa kring hur 
implementeringen av BIM i produktionen kan effektiviseras och lägga mer fokus på den mänskliga 
faktorn.  
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2. Metod 
I denna studie användes följande metoder, intervjuer, enkätundersökning samt egna observationer, 
för faktainsamling med syfte att få en bredare och djupare syn på ställda frågeställningarna. För att 
möjliggöra denna rapport krävdes dialoger med näringslivspersoner i branschen för att få en tydlig 
nulägesbeskrivning över byggsektorns dagliga utvecklingsprocess inom digitalisering.  

2.1 Intervjuer 
Selektion 
Redan i ett tidigt skede låg huvudfokusen på urvalsprocessen, samtliga medverkande respondenter 
hade en viktig roll i företaget. Personerna valdes noga ut för att inhämta kunskap och information 
om branschens tillvägagångssätt gällande implementering av BIM i produktionen. 
 
Se tabell nedan för kort presentation av deltagarna  

 
 
Utformning av frågor 
Inför varje intervjutillfälle anpassades frågorna utefter personens yrkesroll. För att få en bredare 
förståelse inom ämnet utformades frågorna på ett öppet men avgränsat vis. På detta sätt fick 
respondenterna möjlighet att svara på de ställda frågorna utifrån tidigare kunskap och erfarenheter. 

2.2 Enkätundersökning  
Selektion 
Enkätundersökningen riktades främst till utställare på Nordbygg mässan. Förväntningarna var höga 
men väl på plats gav det inte det resultat som förväntades. Väldigt få företag med BIM i fokus befann 
sig på plats. Resultatet blev endast 6 av 25 enkäter ifylldes på plats.  
Tanken efter det var att resterande 19 enkäter överlämnas till Sweco.  
 
Utformning av enkätundersökningen 
Inför Nordbygg mässan anpassades generella och öppna frågor om ämnet i enkätform. Frågor som 
“vad är din yrkesroll?”, “vilket företag arbetar du för?”, “vilka digitala verktyg använder du i ditt 
dagliga arbete?”, “tre faktorer som hindrar implementeringen av BIM i dagsläget?” med mera 
ställdes till varje deltagande. I och med att frågorna var väldigt öppna men samtidigt styrande fick 
varje respondent möjlighet att svara på de ställda frågorna utefter deras kunskap och erfarenheter 
kring ämnet. Självfallet delades enkäterna ut till berörda företag.  
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2.3 Egna observationer 
Då praktiken pågick hos företagen Sweco och Skanska så samlades även information in under 
praktiken hos båda parterna. Med tillstånd att använda Skanskas portal “Go mobile” från ansvarig 
utgivare blev intern information tillgänglig att hämta hem.  

3. Nulägesbeskrivning  
I samarbete med Sweco Civil AB upprättas denna rapport i granskningssyfte om möjligheten finns att 
lyfta frågan om implementeringen av BIM i produktionen till en ny nivå. 
 
Swecos historia började när arkitektkontoret FFNS började köpa upp konsultbolag, däribland VBB (AB 
Vattenbyggnadsbyrån). Den nya konstellationen döptes till Sweco som är ett teleskopord av Swedish 
Consultants. Swedish Consultants var ett namn VBB tidigare använde vid uppdrag utomlands. I 
dagsläget består Sweco av ett antal teknikkonsultföretag med inriktning mot anläggning- och 
byggnadskonstruktion, installationsteknik, arkitektur, infrastruktur, energi och miljö. Swecos helägda 
dotterbolagen som tidigare var fristående konsultbolag som de köpte upp går idag under namnen 
Sweco Architects AB, Sweco Environment AB, Sweco Civil AB, Sweco Structures AB, Sweco Systems 
AB med flera. Koncernen är en av de största aktörerna i Europa och består idag av cirka 14 500 
medarbetare och är lokaliserat i femton länder (Sverige, Norge, Danmark, Finland, Estland, Litauen, 
Bulgarien, Polen, Tjeckien, Tyskland, Nederländerna, Belgien, England, Turkiet och Kina). (Sweco, 
2018) 
 
I dagsläget har Sweco en ledande roll inom BIM då koncernen anses ha BIM-kompetens i världsklass 
inom alla discipliner. Då stor fokus hos Sweco ligger på att försöka integrera processen för BIM- och 
informationshantering med hjälp av outsourcing så anser de att skillnad kan ske och förflytta både 
Sweco och deras kunder till digital framkant. (Sweco, 2018) 
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4. Teoretisk referensram 
De teoretiska referensramarna grundar sig på lärdomar från tidigare kurser som har varit en del av 
utbildningen. Dessutom har nedanstående punkter inhämtats från litteraturer, websökningar samt 
fältstudier. 

4.1 Traditionell byggprocess 

4.1.1 Byggprocessen 
Byggprocessens varierar beroende på storlek och typ av projekt och entreprenadform. Då processen 
är väldigt omfattande har den delats in i sex olika skeden: 
 
Planskedet 
Byggprocessens första skede är planskedet och upprättas av kommunen där de har det övergripande 
ansvaret att bestämma hur mark- och vattenområdet ska användas och bebyggas ur ett långsiktigt 
perspektiv. Enligt Plan- och bygglagen har kommunen ett ansvar att upprätta översiktsplaner och 
även detaljplaner för varje delområde där nya byggnader ska uppstå eller stora ombyggnader ska 
ske. (Svensk Byggtjänst, 2018) 
 
Idé- och programskedet 
Idé- och programskedet är väldigt varierande beroende på vem som är byggherren. Byggherren är 
den dominerande aktören under beställningen av en byggnad samt ombyggnad men även ägare av 
fastigheten och har därför rätt till att bestämma om det ska pågå någon form av verksamhet i 
byggnaden eller om det ska användas för eget bruk.  
 
En byggherre behöver nödvändigtvis inte vara en juridisk person utan det kan exempelvis vara en 
kommun eller ett fastighetsbolag. Om kommunen är en byggherre så ligger fokusen i att producera 
statligt funktionsdugliga byggnader, såsom skolor, sjukhus med mera. Medan om ett fastighetsbolag 
är en byggherre så är strävan att bygga det som har stor efterfrågan och som skapar god avkastning. 
(Svensk Byggtjänst, 2018) 
 
Projekteringsskedet 
I detta skede ska handlingar konkretiseras från byggprogrammet utifrån förra skedet. Handlingarna 
ska i detalj beskriva hur byggnaden ska konstrueras samt hur slutresultatet ska se ut. Byggherrens 
projektledare styr även detta skede och arkitekter och konsulter (exempelvis: konstruktörer, VVS, el 
med mera) som varit med i det tidigare skedet idé- och programskedet medverkar även här och 
bestämmer hur byggnaden ska konstrueras. Dessa beskrivningar går under namnet 
Systemhandlingar och innefattar tekniska beskrivningar och ritningar. 
 
Slutligen sammanställs en detaljutformning som består av färdiga ritningar, beskrivningar och 
förteckningar som är noga utformade i detalj. Dessa dokument ska visa alla aktörer i detaljnivå hur 
den fortsatta byggprocessen ska genomföras tills att byggnaden är färdigställd. 
(Svensk Byggtjänst, 2018) 
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Upphandlingsskedet 
Upphandlingsskedet går ut på att ett förfrågningsunderlag tas fram av beställaren utifrån de 
bygghandlingar som projekteringsskedet resulterat i. I förfrågningsunderlagen beskrivs vilka krav 
som ställs av respektive entreprenör.  
 
Förfrågningsunderlaget består av två delar, en administrativ och en teknisk. Den administrativa delen 
består av hur upphandlingen ska gå till samt information om det kommande 
entreprenadsamarbetet, med andra ord vilka bestämmelser som gäller mellan beställaren och 
entreprenören. Medan den tekniska delen involverar ritningar och beskrivningar av hur byggnaden 
ska utformas. 
 
Med utgångspunkt från förfrågningsunderlaget lämnar entreprenaden en offert till beställaren. 
Beställaren granskar nu de olika offerterna mot varandra och väljer den entreprenad som erbjudit 
det bästa avtalet. (Svensk Byggtjänst, 2018) 
 
Produktionsskedet 
När valet av entreprenadform och entreprenörer är gjorda kan produktionen eller 
ombyggnadsarbetet ta fart.  
 
När allt material har levererats till önskad plats, ska mark- och anläggningsarbetarna schakta för 
grundkonstruktionen och placera de utvändiga ledningarna. Därefter är det dags att montera upp 
stommen. När husets grundläggande konstruktion är fastställd, övergår processen till att beklä de 
kompletterande stombyggnadsdelarna. Därefter ska all installation vara färdigmonterade såsom: El, 
rör, VVS-komponenter, tele, larm och data. Sedan ska beställningar av invändiga komponenter 
monteras exempelvis: toaletter, kökets vitvaror, garderob, tapeter, parkett med mera. 
 
Avslutningsvis ska byggnaden kvalitét testas med en rad olika besiktningar, kontroller och provningar 
för att undersöka om den håller de kvalitéerna som utlovades från första början. (Svensk Byggtjänst, 
2018) 
 
Förvaltningsskedet 
Nu går byggnaden in i sitt sista och längsta skede vilket är förvaltningen. Först nu tillträder brukarna 
och byggnaden tas i drift. Fastighetens drift består av vatten, ventilation, avfallshantering, el, tele, 
datakommunikation och avlopp med mera. Drift och underhåll börjar allt mer skötas av inhyrda 
specialister åt fastighetsbolagen. Fastighetsförvaltningen kan delas upp i två moment, del ett är 
felavhjälpande och del två är förebyggande underhåll. Med hjälp av en kontinuerlig tillsyn minimeras 
dyra och akuta oväntade insatser. Har informationstunga 3D-modeller används under projektets 
gång kan även dessa utnyttjas. Vilket medför en tydligare visuell bild över projektet samt gör det 
lättare att bedöma om en om-/tillbyggnad kan komma att bli aktuell. (Svensk Byggtjänst,2018) 

4.1.2 Traditionell byggprocess  
Ritningarna i en traditionell byggprocess framställs i form av 2 dimensionella format. Där linjer och 
symboler från ett bibliotek sammanställs i y- och x-axeln. Modellerna innefattar information som kan 
presenteras i planritningar respektive sektionsritningar som är snitt i antigen horisontella vyer eller 
vertikala vyer. De traditionella modellerna är inte kopplade till en databas på så sätt som dagens 
modeller är vilket innebär att om en detalj ändras på en traditionell ritning måste samma åtgärder 
göras för varje individuell ritning manuellt. I produktionen är styr- och planeringsarbeten beroende 
av 2D-ritningar, skisser, GANTT-Scheman med mera. Användaren måste samordna alla 2D-
ritningsunderlag under förvaltningsskedet. (Jongeling, R. 2008) 
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4.2 Vad är BIM?  

4.2.1 Teori 
Building Information Modeling (BIM) har existerat inom byggbranschen under en väldigt lång tid, 
men fortfarande upplevs BIM som ett relativt nytt verktyg. BIM är en process för att skapa och 
underlätta informationshanteringen och kommunikationen mellan samtliga discipliner om ett 
byggprojekt över hela projektets livscykel med syfte att främja en så problemfri, lättarbetad och 
lönsam arbetsprocess som möjligt. Idag används BIM i projektets samtliga skeden, dock saknar det 
fortfarande en digital standardisering som vägleder produktionen i rätt riktning. (NBS, 2016) 

4.2.2 Historia 
BIM akronymen till Building Information Modeling är en term som har blivit det samlings ord som 
används inom design- och byggnadsfält under de senaste 15 åren. Charles Eastman, amerikansk 
professor, var en av de första forskarna som nämnde begreppet när han under 1974 beskrev sina 
tankar om dagens BIM, som vid den tidpunkten benämndes Building Description Systems.  
 
Professor Eastman tydliggjorde sin ledande idé om hur en databaserad beskrivning av en byggnad 
kunde förbättra hanteringen av de stora mängder data som fanns, att data från olika databaser 
kunde integreras till en och samma byggnadsmodell. Med andra ord att det skulle kunna bli möjligt 
att sammanställa olika discipliners ritningar på ett och samma ställe och eliminera hinder och 
svagheter. Eastman förutsatte att databasen skulle integrera den geometriska, rumsliga och 
egenskapsbeskrivningarna av samtliga fysiska element och samspela dessa till en mycket väl 
detaljerad modell. Eastmans innovativa tankesätt om digitalisering var troligtvis startskotten till de 
tankar om BIM som existerar idag. (Eastman. C, 1974) 

4.3 Nytta med BIM?   
Med BIM är det möjligt att anpassa tillgänglig information utefter varje delprocess som effektiviserar 
det dagliga arbetet. Nyckeln till framgången är att diverse aktörer möts och förstår varandras 
tankesätt, behov och möjligheter.  
 
Resultatet som BIM kan medföra är till exempel utmärkta underlag för en effektiv förvaltning av 
fastigheter och byggnadens tekniska system såsom installationer och VVS. Om projektinformationen 
förses med sin värdefulla fakta redan i ett tidigt skede, så underlättas efterarbeten i 
förvaltningsskedet.  
 
Vad gäller byggprocessen kan utformningen av underlag innebära en betydligt enklare men 
framförallt säkrare planering, kalkylering, logistik, inköp och uppföljning. Likt ovan nämnda är 
nyckeln till framgången att få ut full effekt, att diverse aktörer möts och bestämmer vilken 
information som är mest relevant. Dock finns det en tendens att allt för mycket icke användbar 
information förmedlas. (Lindström. M & Jongeling. R, 2010) 

4.3.1 Stora möjligheter med BIM 
En av de stora möjligheterna som branschen nuförtiden ofta talar om är att i en 3D-modell ha 
möjlighet att i “förväg” bygga upp ett projekt och få en tydlig visuell blick över exempelvis fasaden. 
På detta sätt kan företagen enkelt och effektivt se till att eliminera kollisionsrisker mellan exempelvis 
en byggnadsdel och installationsanordningen, som annars hade medfört diverse konsekvenser under 
byggprocessen. 
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Den yttersta fördelen med BIM är att med bra verktyg och samarbete får möjlighet att undersöka 
flera smarta lösningar på ett tids- och kostnadseffektivt sätt som resulterar att byggprocessen får en 
ökad kvalitet och minimerade fel. (Lindström. M & Jongeling. R, 2010) 
 

 
Figur 1. Visar en kollision bland installationer. (Autodesk, u.å) 

4.4 Hinder för implementeringen av BIM 
Dagens byggsektor har ont om drivande aktörer som är målmedvetna och som kan skapa ett allmänt 
ramverk där fokusen ligger på effektiv informationshantering. Detta är en branschangelägenhet där 
ansträngning med offentlig stöttning verkar nödvändigt för att driva implementeringen framåt. 
 
Företag inom branschen befinner sig idag i ett omoget stadie för att organisera dokumentationer av 
sina produkter och processer. Byggbranschen har det väldigt problematiskt att begripa abstrakt 
tänkande som processer och informationsstrukturer. Mycket kunskap och resurser finns tillgängligt, 
dock hos enskilda personer som informell kunskap samt yrkeserfarenheter. Att individer “tvingas” in 
i det okända gör att övergången från det trygga vardagliga rutinerna, till det nya digitaliserade 
metoden betraktas som skrämmande och somliga ser denna förändring som ett stort svart hål.  
 
Sammanfattningsvis innebär det att de bristfälliga dokumenterade processerna är ett stort hinder för 
implementeringen av BIM i produktionen. För att få ut en positiv nytta av en satsning för införandet, 
krävs en attitydförändring hos samtliga företag inom byggsektorn. (Boverket, 2008) 

4.5 Ledande länder och Sverige inom BIM 
Länder som Singapore, Finland, Norge, Storbritannien, Tyskland, USA med flera ligger alla i framkant 
när det gäller olika delmoment inom digitalisering. Statliga bestämmelser har införts i diverse länder 
medan andra har en bra strategiplan.  
 
Här nedan redogörs en mer ingående beskrivning om Storbritannien, Finland samt Norge angående 
strategiplaner och digitalisering. (Åkerlund. S, 2013) 

4.5.1 Storbritannien  
Digital Build Britain, ett initiativ taget från Storbritanniens regering, har till syfte att öka BIM-
leveranser för statliga projekt till “nivå 3”. Tanken är att integrera BIM så att den används flitigt 
genom hela bygg- och förvaltningsprocessen. Mark Bew, höll en lägespresentation på konferensen 
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“UK Government - Building a new world, BuildingSMART” i London i fjol. Under lägespresentationen 
visade Bew hur “nivå 2” i BIM huvudsakligen effektiviserar byggprocessen och fortsatt presenterades 
ögonbrynshöjande siffror på hela 89 miljarder pund som Storbritannien omsatt årligen. Han menar 
att om denna positiva kurvan fortsätter skjuta i höjden, så har “Nivå 3” en stor potential att påverka 
driften ytterligare.  
 
Digital Build Britain är en massiv satsning, syftet med detta program är att stödja det digitala 
samarbetet med ett informationsramverk där möjligheten tas fram att kunna dela data över hela 
marknaden men även utbildningsinsatser för att den offentliga sektorn ska ha möjlighet att ta del av 
den mängd data som skall finnas tillgängligt.  
 
Andra betydelsefulla delar i programmet som nämns är ett forskningscenter för implementering, 
certifiering för olika roller samt metoder för säkert datautbyte. Strävan med detta är att frambringa 
en kulturell miljö som underlättar samarbetet samt livar upp lärande och värdeskapande fronter, 
men även för att skapa tillväxt för Storbritannien. (Bew. M, 2017) 
 
Digital Build Britain är uppdelat i 4 nivåer 
Storbritanniens regering, konstruktionstrategi, definierade 4 olika nivåer av BIM under 2011. Syftet 
med detta var att stödja kunder och leverantörer att förstå hur BIM och digital teknik ska användas 
för projekt.  
 
Dessa nivåer utformades för att stadga byggindustrin för att skapa specifika volymer på varje nivå, 
men även för att säkerställa kvalificerade standarder för effektivitet och rättvis upphandling. 
 
Idag stöttar den brittiska regeringen alla projekt som befinner sig på “Nivå 2”. Samtliga centralt 
finansierade myndigheter använder den här smarta metoden som sin byggstrategi 2016–2020 
 
Var och en av de 4 nivåerna representerar en ökande mognadsgrad vid användningen av 
digitalisering och samarbete i ett bygg- eller infrastrukturprojekt, se figur 2 nedan för en tydligare 
beskrivning. 
 

Nivå 0 Projekt kommer endast att använda 2D-ritningar. En låg samarbetsnivå. All data som 
utbyts görs vanligtvis med hjälp av papper eller utskrift. (Innovate UK, 2017) 

Nivå 1 Projekt kommer använda en blandning av 2D och 3D CAD-ritningar. De kommer att 
använda ett gemensamt datamoln för elektronisk delning av data. Oftast hanteras detta 
av huvudentreprenören och kan delas mellan olika discipliner. Vanliga datastrukturer 
och format förekommer. (Innovate UK, 2017) 

Nivå 2 Projekt kommer använda intelligenta, databerikade 3D-objekt. Alla parter som arbetar 
med ett projekt kan kombinera sin BIM och designdata för att samarbeta och dela 
information genom det gemensamma datamolnet. Möjlighet att utföra kontroller mot 
datavalidering strategier för att säkerställa att målet är nått. (Innovate UK, 2017) 

Nivå 3 Projekt på denna nivå är i stort sätt helt samarbetsbaserad. Samtliga discipliner 
använder en gemensam projektvy för dataintegration, där alla parter kan komma åt och 
korrigera objektet. Tillträde fås efter genomgång av process- och säkerhetskontroller. 
(Innovate UK, 2017) 

Figur 2, beskrivning av nivåerna angående mognadsgraden för digitalisering.  
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4.5.2 Finland  
Senaatti, Senatsfastigheter, är den finska motsvarigheten till de svenska statliga verken, Statens 
fastighetsverk, Vasakronan och Akademiska Hus, bygger, äger och förvaltar i stort sett alla statliga 
fastigheter. Sedan hösten 2007, kräver Senatsfastigheter att samtliga anbudshandlingar från 
arkitekter ska levereras och genomarbetas i en BIM-baserad modell.  
 
Flera viktiga mjukvaror som exempel Tekla som är grundad i Finland är en världsledande aktör inom 
byggkonstruktion. 
 
Christer Finne på Rakennustieto, den finska motsvarigheten till Svensk Byggtjänst, instämmer att 
Finland är ett pågående utvecklingsland inom digitalisering. Han instämmer även att Finland ligger i 
framkant vad gäller BIM i jämförelse med exempelvis Sverige. Finne menar att en avgörande faktor 
till att Finland kommit så långt med implementeringen av BIM är att staten har satsat rejält på 
forskning kring ämnet.  
 
Innan kravet på BIM infördes, gjorde Senatsfastigheter en forskningsstudie om Finlands 
arkitektkontor har möjlighet och kapacitet att leverera BIM-baserade handlingar. Resultatet påvisade 
att hälften av cirka 200 arkitektkontor klarade testet. Det positiva resultatet var allt som räckte för 
att införa kravet på landets arkitekter. Avslutningsvis menar Christer Finne att kravet så småningom 
kommer att omfatta fler discipliner. (Hindersson. P, 2010) 

4.5.3 Norge  
Likt Storbritannien och Finland är Norge på god väg inom digitaliseringen. Småhustillverkaren 
Norgehus har utvecklat en ny BIM-stödprocess, “Concept Homes”, med fokus på reducering av 
kostnader för både bygg och mark. De uppsatta målen som Norgehus strävar att producera husen till 
är en lägre produktionskostnad, hela 20 procent lägre än föregående projekt.  
 
Hela byggprocessen är baserad på Open BIM, innebörden med detta är utväxling med öppna 
filformat exempelvis IFC, där de olika stegen länkas ihop. Projektering görs i detalj med kundens 
medverkan med användning av diverse digitala verktyg såsom VR-teknologin för att få upp en visuell 
bild och visa kunden den “färdiga” produkten.  
Modellen går sedan vidare till ett system för produktionsplanering, kalkyl, beställningar, tillverkning 
och sammansättning med samtliga underentreprenörer.  
 
Även i detaljplaneprocessen har Norgehus övergått från 2D till 3D projektering. Det föreslagna huset 
överlagras på en 3D-modell med byggrätter som volymer. Förhoppningsvis ska det finnas möjlighet 
att utföra bygglovsgranskningen i 3D-modellen. (Löwnertz. K, 2017) 

4.5.4 Sverige 

De svenska statliga byggherrarna; Specialfastigheter, Akademiska hus, Riksdagsförvaltningen, Statens 
Fastighetsverk och Fortifikationsverket, har likt Storbritannien tagit ett statligt initiativ. De fem 
organisationerna samarbetar för att ta fram en strategiplan för arbete gällande BIM-relaterade 
frågor, vilket innebär en gemensam arbetsmetodik och kravspecifikation för BIM-användning i 
projekt samt hur samarbetet skall utformas kring införandet av BIM i förvaltningsskedet. 
Samarbetsprojektet benämns ”BIM i staden” och har tagits fram som en strategiplan med riktlinjer 
för arbete och användande av byggnadsinformationshantering i projekt och förvaltning. (BIM 
Alliance, 2018) 
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Innebörden med detta arbetssätt är bland annat att organisationerna har som mål att öppna 
neutrala standarder. Vidare identifierar strategin ett antal viktiga områden där utvecklingsarbetet 
måste ske. Utvecklingsarbetena kommer till stor del att förverkligas i form av ”testprojekt” inom 
respektive organisation. Denna strategiplan stöttas av riktlinjer för en bättre hantering av BIM i 
projekten för informationshantering i förvaltningsskedet. (BIM Alliance, 2018) 
 
Likt Storbritanniens program, Digital Build Britain, har de svenska statliga byggherrarna framtagit 4 
nivåer där ”nivå 0” speglar låg mognadsgrad medan ”nivå 3” speglar hög mognadsgrad vilket 
illustreras i nedanstående figur 3, samt en beskrivning av nivåtabellen i figur 4. (BIM Alliance, 2018) 
 

 
Figur 3. Mognadsnivåer för BIM-implementeringen. (BIM Alliancen, 2018) 
 
 

Nivå 0 Datorprogram används för att producera CAD-ritningar och andra handlingar. 
Exempelvis, ritningar och kontrakt som betraktas som originalhandlingar. (BIM Alliance, 
2018) 

Nivå 1 Byggnaderna avbildas i CAD-system med kombinerade 2D eller 3D ritningar, dock utan 
objekthantering som stödjer kompatibilitet mot andra system. Inom förvaltning är 
handlingar lagrade i en central databas. Informationshanteringen i databaser sker utan 
integration i exempelvis ett fastighetssystem. (BIM Alliance, 2018) 

Nivå 2 Informationssystemens databaser är sammankopplade via identiteter på varje objekt. 
Exempelvis kan kopplingen göras mellan ett objekts attributdata, geometri samt 
länkning av dokument. Om intresset för arbete med Nivå 2 måste samtliga aktörer 
specificera detta i juridiskt bindande avtal. (BIM Alliance, 2018) 

Nivå 3 ”Framtidsscenario som bygger på en enhetlig informationsmodell baserat på 
standardiserade strukturer. Detta scenario utgår från ett livscykelperspektiv och 
stödsystem stödjer fullt ut en processorienterad verksamhet”. Information lagras i 
databaser som synkas ihop med hjälp av webbtjänster. (BIM Alliance, 2018) 

Figur 4. Den svenska nivåtabellen (BIM Alliance, 2018) 
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5. Genomförande 
Använd information har hämtats från intervjuer, enkätundersökningar, egna observationer samt 
Nordbygg mässan. För att få den mest konkreta och relevanta informationen som möjligt 
kontaktades/intervjuades personer som arbetar någorlunda med detta dagligen. Kontaktpersoner på 
Sweco, Skanska, diverse små företag samt AMA chefen som arbetar med digitalisering till vardags 
har varit en stor nyckelkälla för att få denna rapport möjlig. Därefter drogs paralleller och jämförelser 
mellan digitaliseringen i projekteringsskedet och produktionsskedet.  
 
Intervjuernas tillvägagångssätt 
Första intervjun gjordes här på Kungliga Tekniska Högskolan. En aning stressad men väl utformade 
frågor genomfördes intervjun på ett sätt att respondenten ovetandes visste vilka frågor som 
väntades. Över all förväntning blev resultatet väldigt lyckat. Efter detta togs lärdomen att innan varje 
intervju ägdes rum skickades en kopia på intervjufrågorna till samtliga medverkande parter. Tanken 
bakom detta var att ge varje respondent en möjlighet att få ett hum om syftet samt förbereda sig 
någorlunda i förväg.  
 
Intervjuerna påbörjades med en kort introduktion om skribenterna samt en kortfattad presentation 
om examensarbetet. Varje intervju spelades in efter godkännande från medverkande person för att 
underlätta samt effektivisera sammanställningen av mottagna svar. Transkribering gjordes och 
sammanställdes in i rapporten.  
 
Genomförandet av enkätundersökning 
Under sista utställningsdagen på Nordbygg mässan söktes diverse företag som har en koppling till 
BIM i vardagen. Urvalen på företagen var en viktig faktor, dels för att samla in relevant information 
men även för att hålla sig inom avgränsningarna som gjorts i rapporten.  
 
Varje samtal inleddes med en kort presentation om oss själva, samt syftet med kontakten. 
Majoriteten av de personer som kontaktades hade en väldigt positiv inställning och deltog med nöje i 
enkätundersökningen. Tyvärr blev antalet insamlade svar inte som förväntat. Resterande enkäter 
delades därefter ut på Sweco Civil AB vilket gav liknande resultat.  
Då resultatet inte ansågs vara tillräckligt nog, gjordes en sista ansträngning att få ihop en bättre 
sondering. Dessvärre avböjdes förfrågan om att utföra önskad enkätundersökning på en 
byggarbetsplats.  
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6. Resultat  
I detta stycke behandlas resultatet utifrån samtliga genomförda intervjuer, insamlade enkäter samt 
de observationer som gjorts. Paralleller dras mellan metoderna och selektera ut relevant information 
om hur den mänskliga faktorn påverkar trögheten i den digitala implementeringen. 

6.1 Mänskliga faktorn, ett stort hinder som måste överkommas 
Den huvudsakliga faktorn som påverkar implementeringen av digitala verktyg i produktionen är 
främst den mänskliga faktorn. Vilket återspeglas i individens personliga beteendemönster. Rutiner 
och bekvämligheter är det typiska vardagliga exemplen som reflekterar på personer med en given 
arbetsvana, vilket kan medföra rädsla för kommande förändringar och nya arbetssätt. Efter att ha 
granskat svaren från samtliga respondenter får skribenterna ett svar om 100 procent enighet att den 
faktiska orsaken tyder på mänskliga faktorn. Medan 50 procent av svarande även anser att tid och 
pengar är nämnvärda faktorer som hindrar digitaliseringsprocessen framåt. 

6.2 Kompetens och generationens påverkan 
Förutom exemplen som presenteras ovan, så har även kompetens samt generationsbeteendet en 
stor inverkan på att främja digitaliseringen inom byggsektorn.  
 
Det finns ett tydligt generationsgap bland yrkes- och tjänstemännen i denna bransch vilket skapar ett 
hinder för nya möjliga arbetsmetoder för att underlätta det dagliga arbetet. 30 procent av de 
tillfrågade anser även att den yngre generationen oftast har betydligt lättare att orientera sig i 
digitala verktyg, de har en stark vilja och ser gärna till att förändringar sker kring verksamheten som 
medför till ett effektivt och tidsbesparande arbetssätt, som i sin tur resulterar till ökad lönsamhet. 
Till skillnad från den ovan nämnda generationen, besitter den äldre generationen den kunskap och 
livserfarenhet som är mycket önskvärda meriter vilket är väldigt ovärderligt för byggprocessen. 
Däremot har deras konservativa tankesätt och bristande vilja till förändring en bromsande effekt för 
implementeringen att ta fart.   

6.3 Olika utbildningsnivåer  
I dagsläget är det konstaterat att utbildningsnivån inom digitalisering är relativt lågt i byggbranschen 
gentemot övriga verksamhetsområden, detta framgår i Svensk byggtjänsts rapport (Byggbranschen 
och digitalisering). För att ändra denna norm bör aktörerna sträva efter ständig 
kompetensutveckling. Förvisso är den interna utbildningsnivån relativt lågt, kunskapen är begränsad 
vilket medför till att hälften av företagen inte har möjlighet att utöka sitt tjänsteutbud med 
digitaliseringstjänster. Dock börjar aktörerna inse de värdeskapande faktorerna med digitalisering 
vilket medför att fler och fler väljer att investera i det. Samtliga respondenter har en positiv 
inställning till denna framtida utveckling. De menar att i dagsläget befinner de sig i ett 
diskussionsstadie som i ett senare skede, med störst sannolikhet, bli ett krav från beställaren. 
Paralleller kan dras med Trafikverkets krav på digitalisering. Från och med 2015 har Trafikverket 
dragit nytta av sin dominerande roll som aktör i branschen och tagit i akt att ställa krav på BIM i alla 
upphandlingar inom nya investeringar. (Trafikverket, 2017) 
Därav bör företagen fatta beslut att ha digitalisering som en affärsstrategi. Detta kan genomföras 
genom att i första hand “förankra kunskapen på hög nivå, som i sin tur sprider dessa kunskaper 
nedåt i organisationen” (Respondent 6). Genom flera utbildningstillfällen på olika nivåer och upplägg, 
det vill säga en kombination av det teoretiska genomgångarna samt praktiska studiebesök på olika 
byggarbetsplatser, medför till en bättre förståelse på individnivå som både höjer kunskap och 
användningen av digitala verktyg. 
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6.4 Möjligt till framtida krav  
Både England och Finland har statligt kravsatt att dessa riktlinjer ska införas, det vill säga att digitala 
hjälpmedel ska appliceras under byggprocessens gång. Även Norge ser detta till en fördel och tar 
efter arbetssättet. (Innovate UK, 2016) 
 
Sverige har likt Storbritannien tagit ett statligt initiativ att införa en BIM-strategi med 4 nivåer.  
I nuläget bedöms Sveriges BIM-mognadsgrad befinna sig mellan: 
Nivå 1 till 2 inom projektverksamhet 
Nivå 0 till 1 inom förvaltningsverksamhet. (BIM Alliance, 2018) 
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7. Analys 
Numera har flera aktörer inom branschen fått upp ögonen för BIM och dess fördelaktiga 
arbetsmetoder som gynnar byggprocessen på olika sätt såsom ekonomiskt, tidsmässigt, planering 
med mera. Däremot står företagen inför en lång resa för att implementeringen ska fungera felfritt. 
Detta konstaterades av samtliga intervjuerna med varierande yrkesroller inom branschen.  
 
Utifrån intervjuerna med samtliga respondenter samt enkätundersökningar som genomfördes på 
Nordbygg mässan och med hjälp av anställda på Sweco Civil AB, får skribenterna fram ett resultat 
som visar att de bakomliggande orsakerna till att digitalkunskap har en trög utveckling är främst 
kunskap, vanesak, rädsla till förändring och bekvämlighet. Ett gemensamt samlings ord för dessa 
faktorer kan benämnas “mänskliga faktorn”.  
 
En tredjedel av respondenterna upplever att det är en stor kontrast mellan generationerna då 
respektive besitter/värderar olika kunskaper och mål inom arbetet. För att lyckas ta 
implementeringen över tröskeln är det viktigt med förbättrad kunskapsöverföring samt hitta ett sätt 
att integrera generationerna. På så sätt kommer förbättringsområde kunna ske inom organisationen 
och i senare skede driva digitaliseringsutvecklingen framåt vilket så småningom kommer efterfrågas. 
 
Samtliga respondenter har en enad åsikt att den övergripande kunskapsnivån, om digitalisering och 
dess arbetssätt, hos medarbetarna är relativt lågt och bör höjas. Somliga har föreslagit en ny 
kombinerad tjänst vid namn digital ledare som innebär att vara arbetsledare över all digitalisering på 
byggarbetsplatsen. Skribenterna menar att uppfattningen som målades upp efter intervjuerna inte är 
en hållbar idé på sikt, fler och fler kommer besitta likvärdig kunskap inom en snar framtid. När 
kunskapen finns hos folket kommer även viljan att arbeta med dess verktyg och teknologi att öka då 
användarna inser värdet i det.  
 
Bygghandlingar har en mycket viktig och central funktion som idag omfattas i endast pappersformat 
då BIM-modell anses som icke godkända bygghandling eftersom det är svårt att påvisa vem den 
ansvarige personen är som senast uppdaterade BIM-modellen när problemen är kommen. 
Skribenterna menar att det inte finns ett tillräckligt kvalificerat program som stödjer detta och bör 
därmed utvecklas för att underlätta framtida byggprocesser. Funktioner som kan utvecklas i 
programmen kan exempelvis vara en loggbok där användarna kan se vem som reviderat senast 
alternativt ha en låsfunktion över BIM-modellen som endast skaparen har tillgång till. Fördelen med 
att BIM-modell används som en bygghandling är främst att entreprenörerna själva kan ta ut önskad 
information genom att ta fram olika snitt och sektioner i modellen, därav undviks det onödiga 
missförstånd och spill av tid som kan läggas på annat. 
 
Ett annat problem som skribenterna har identifierat inom detta ämne är att diverse företag har haft 
fel huvudfokus. Det talas mycket om hur företagen kan maximera lönsamhet samt effektivisera 
arbetsmetoder genom att tillämpa det moderna arbetssättet med hjälp av digitalisering på både 
pågående samt framtida projekt. Faktumet är att lönsamheten och effektiviteten inte bör vara det 
huvudsakliga fokusen i organisationen, däremot kan det ses som ett viktigt delmål i processens gång. 
Skribenterna menar att det primära fokusen bör istället vara ett långsiktigt mål om var företaget ser 
sig själva om 10 - 12 år. Detta är viktigt då det löper en stor risk att konkurrenter kommer ikapp och 
att ens företag hamnar längst ner i näringskedjan. Ett tydligt exempel på hur branschen kan komma 
att se ut om 10 - 12 år är att användningen av parametrisk design påträffas allt mer hos arkitekter 
och projektörerna vilket skapar möjligheterna till att designa en mer komplex konstruktion. 
Exempelvis kan verktyget användas till att mängda en platta där mängdningen av betong och 
armering sker automatiskt och skapar ett antal exceptionella valmöjligheter ur ett konstruktion- och 
ekonomiskt vinnande perspektiv som konstruktörerna kan välja mellan.  
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Mycket av dagens arbete kan därför komma att bli automatiserat med hjälp av parametrisk design, 
vilket kan komma att utrota samtliga yrkesroller som mängdar armering, betong etc. Syftet med 
parametrisk design är att implementera det i ett tidigt projekteringsskede som senare kan utvecklas 
till att bli fysiska användbara modeller som kan komma att bli underlag för produktionsritningar.  
 
En viktig punkt som noterats är hur drastiskt grannländerna har utvecklats inom digitalisering, 
exempelvis med statligt kravsatta direktiv. Tidigare i rapporten beskrevs hur även Sverige tagit 
statligt initiativ gällande de fem statliga organisationerna. Skribenterna tror att så småningom 
kommer dessa strategier även omfatta övriga organisationer i Sverige och ta efter dessa statliga 
direktiv och riktlinjer. 
 
Det som är en självklarhet idag behöver inte vara det inom en snar framtid om inte ett tydligt och 
konkret mål ställs.  
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8. Slutsatser 
Utifrån ämnet skribenterna har valt att studera och djupanalysera så är det konstaterat att det finns 
ett starkt intresse för BIM inom branschens ledande aktörer, dock är det viktigt att kunna urskilja 
vilka svårigheter som kan uppstå under processens gång och jobba emot det istället för att se det 
som ett hinder.  
 
Resultatet i rapporten tyder på att samtliga respondenter ser digitala verktygen som ett omfattande 
verktyg med många bra fördelar och egenskaper om implementeringen i byggproduktionen blir 
aktuellt. Det största sannolika hindret för implementering av digitalt verktyg sägs vara samlingsordet 
mänskliga faktorn. Kunskap, rädsla till förändring, generation, vanesak är ett fåtal faktorer som 
omfattar ordet mänskliga faktorn. För att underlätta implementeringen bör företagen planera hur 
personalen ska stegvis utbildas både praktiskt och teoretiskt eftersom det finns ett intresse från 
chefernas perspektiv, att kunna erbjuda rätt förutsättningar hos medarbetarna. Därav börs det även 
se över hur samspelet mellan generationerna kan utvecklas så att kunskap och drivkraften 
tillsammans lyfter upp byggsektorn.  
 
För att öka användning av digitala verktyg kan lösningarna visualiseras som en trappa.  
Steg 1, på en grundlig nivå utse en digitalansvarig i produktionen, kanske inte i alla projekt men ha 
det som åtanke i de lönsammare projekten.  
Steg 2, utforma specifika utbildningar för tjänste- och yrkesmännen där de ska innefatta grundlig 
information och därefter fördjupa sig i betydande ämnen.  
Steg 3, detta steg är ett pågående utvecklingsprocess på initiativ av de stora statliga 
förvaltningsorganisationerna. Medan de privata företagen utbildar sina medarbetare samt att staten 
ta lärdomar om hur grannländerna, som ligger i framkant, arbetar. Sveriges byggsektor kan ta lärdom 
och vidarearbeta ”BIM i staden” så att Sverige når nästa nivå i mognadsgraden.  
 
Avslutningsvis, skribenterna är medvetna om att det är ytterst viktigt att vara kritisk avseende 
resultatet, men då respondenterna samt enkätundersökningarna indikerar snarlika svar som 
faktainsamlingen, anser därmed skribenterna att tillförlitligheten är hög.  
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



18 
 

9. Rekommendationer 

9.1 Rekommendationer till företagen 
Skribenterna väljer att rikta följande rekommendationer till företagen: 
 
Agera i rätt tidpunkt 
Att agera i rätt tidpunkt är kritiskt för att få en fungerande arbetsmetod vid användningen av BIM i 
både projekteringen som i produktionen. Det gäller att få med BIM redan i början av projektet då det 
blir betydligt mer kostsammare att implementera i efterhand.  
 
Kompetens 
Satsa mer på anpassningsbara utbildningar i form av heldags- /eventuellt halvdagsutbildningar. 
Försöka specificera utbildningar utefter varje yrkesrolls bristande kompetens istället för att låta alla 
yrkesroller gå på en och samma utbildning. 
 
Skanska pratar om en idé att införa en ny yrkesroll inom produktionen vid namnet ”Digital ledare” 
vilket innebär att den digitala ledaren ansvarar för all digitalisering som pågår under produktionen 
och har en liknande roll som arbetsledare med inriktning mot digitalisering. Skribenterna valde att ta 
med detta i rekommendationerna då det ansågs som något fler företag borde ta lärdom av. 

9.2 Rekommendationer till vidare studier  
Skribenternas rekommendationer inom området av examensarbetet till vidare studier: 
 
Undersöka hur BIM kan utnyttjas som ett konkurrensmedel 
Undersöka hur BIM kan användas som ett medel för att framtidssäkra företag genom att ständigt 
vara i framkant när det gäller digitala verktyg för att kontinuerligt vara attraktiva i beställarens ögon.  
 
Optimera kompetensutvecklingen 
Undersöka hur utbildningar kan optimeras för att anpassas för medarbetarna på bästa möjliga sätt 
utifrån deras bristfällande kunskapsområden. Utreda vilka utbildningsmetoder som gynnar 
produktionen mest utifrån ett tidsbesparande perspektiv.  
 
Hur kan BIM utvecklas så det kan användas som bygghandlingar 
Ett annat intressant område som dök upp under en intervju med en utav respondenterna var hur 
entreprenörer i framtiden kan använda sig av bygghandlingar i 3D-format där beställaren själv har 
möjligheten att välja ut sektioner som anses lönsamma för parten från 3D-modellen.  
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Bilagor 
Respondent 1 (Bilaga 1) 
Vad är BIM för dig? 
BIM för mig är informationshantering (hur man skapar, sparar och använder informationen). CAD 
filer anses också som BIM eftersom dessa filer presenterar informationen med hjälp av DWG. 
formatet. Med hjälp av Per Roald var vi bland de första i Sverige som tog fram en kurs där vi lärde ut 
ett BIM program (Revit) för ett antal år sedan.  
 
När och hur började du arbeta med BIM? 
Föreläsare i Uppsala i 10–11 år där jag undervisade digitalisering och hantering av handlingar inom 
byggprojekt. Föråldrade mjukvaror var uppbyggda annorlunda mot vad de är idag. 2008 började jag 
undervisa på KTH. Under den tiden jag startade min undervisning var KTH en av de första i Sverige att 
hålla på med BIM. 
 
Vilka faktorer hindrar implementeringen i dagsläget? 
Faktorer som påverkar implementeringen är rädslan att lämna sin Comfort zone. Exempelvis, att 
man är bekväm med det gamla arbetssättet, att man inte vågar prova något nytt (man vill ej vara 
“försökskaninen”). 
 
Hur ska implementeringen gå till? 
Skapa en ny yrkesroll “Digital ledare” som ska agera som arbetsledare inom BIM ute i produktionen. 
Problemet är att den som utser en “Digital ledare” måste själv ha väldigt goda kunskaper inom 
digitalisering. En annan faktor för hur implementeringen ska gå till är väldigt avgörande beroende på 
situation och individens vilja att lära sig.  
 
Hur kommer vi använda BIM i framtiden? 
BIMS framtid ligger i mjukvaruutvecklarnas händer. Beroende på vad som skapas och utvecklas från 
IT-branschen måste byggbranschen anpassa sig. Exempelvis, så finns det ett väldigt bra program för 
tidsplanering/ekonomi som heter Graphisoft. Nackdelen med Graphisoft är att programmet endast 
är programmerad för envägskommunikation. Detta innebär att ändringar i projektet påverkar 
ekonomin och tidsplanen. Men vill man ändra något ekonomiskt eller i tidsplanen så reagerar inte 
projektet på ändringarna. En annan förändring i framtiden är att fler och fler mobila enheter blir 
vanligare i branschen.  
    
Hur tror du KTH kan påverka framgången av BIM i byggbranschen? 
Jag tror att KTH har en väldigt viktig roll för hur framgången av BIM kan komma att se ut. Dock är 
underbemanning av personal en bromsande faktor som har en inverkan i framgången. Ibland 
upplever jag det som att tid inte räcker till för att hjälpa varje student så mycket som jag önskat. 
Detta påverkar inte bara kursen och min förmåga att dela med mig av kompetens, utan det är 
studenterna som åker på den stora smällen. Begränsad kompetens och utveckling lärs ut på grund av 
personalbrist. På grund av personal-/tidsbrist finner jag ingen överbliven tid att gå på diverse 
utbildningar för att både utveckla mig själv och studenterna vidare.  
 
Hur tycker du att dagens arbetsmetoder kring digitala verktygen fungerar? 
För-/nackdelar? 
Dagens mjukvaror är väldigt kostsamma. Återigen är problemet hos mjukvaruutvecklarna då vi är 
väldigt beroende av IT-branschen. Mycket energi i utvecklingen läggs på att underlätta 
användargränssnittet då vi är väldigt begränsade (att vi för tillfället bara har tillgång till ett 
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tangentbord och mus).  
 
Tror du det är lönsamt att köra med outsourcing? 
(Outsourcing = låter en annan part sköta en eller flera processer. På detta sätt kan företaget fokusera 
på sin kärnverksamhet.) 
 
Beroende på hur stort företaget är och hur stor budget de har. Budgeten är den största faktorn som 
avgör om outsourcing är lönsamt.  

 
Anser du att kompetensnivån för digitala verktyg är ett hinder för implementeringen? 
Ja, kompetens är ett stort hinder och kan lösas på så vis att man går utbildningar. 

 
Hur tar man sig runt detta problem? 
 Utbilda personal och försöka höja den generella BIM kompetensen.  
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Respondent 2 (Bilaga 2) 
Vad är din roll? 
Produktionsledare/arbetsledare, har hand om allt invändigt så som inredning. Från att parkett 
läggs till slutbesiktningen. Samordna så att exempelvis elektrikerna och VVS killarna är samspelta.  

 
Hur länge har du arbetet med det? 
Jag har varit arbetsledare i drygt 2 år. Första projektet var jag på projekt Fredriksdal, lamellhuset, i 
Hammarby sjöstad.  
 
Vad är BIM för dig? 
Användningen av BIM i produktionen underlättar mitt arbete dagligen. Med hjälp av detta arbetssätt 
kan fel upptäckas och förebyggas redan i det tidiga skeden. BIM 360 field underlättar och 
effektiviserar förmedlingen av problem. Exempelvis, under skyddsronder kan man enkelt och 
effektivt fota de fel och problem som man stöter på, denna notering skickas sedan vidare till 
berörd/berörda personer utan att behöva prata med personen. Tidssparande.  
 
Tidigare erfarenheter om BIM i olika projekt? 
Jag har kommit i kontakt med BIM 360 field i ett tidigare projekt. 

 
Hur bra tycker du att BIM fungerar i dagsläget ute i produktionen? 
Bra, men ett förbättringsområde jag anser att man måste fokusera på är att försöka få med alla 
yrkesgrupper att arbeta med BIM. Då detta ej är ett krav för tillfället så undviker yrkesgrupperna 
detta då de endast ser detta som en påfrestning. De nuvarande yrkesgrupperna som arbetar digitalt 
är plattsättaren, rörmokaren, elektrikern och målaren delvist. Den största utmaningen är att försöka 
få alla att förstå nyttan i att använda sig av digitala verktyg.  
 
Vilka standardprogram eventuellt digitala verktyg använder du i dagsläget? 
BIM 360 field (Onlinebaserat, bred kompatibilitet), Bluebeam för att hantera Pdf filer såsom 
ritningar/mätningar etc. Vi använder oss även av en Leveransplanerare som underlättar planeringen 
och logistiken. 

 
Hur upplever du att de digitala verktygen fungerar ute på fält? 
– Vad anser du att för-/nackdelarna är med dessa verktyg? 
Ett av de vanligaste verktygen ute på fält är Ipaden. Den används för att notera brister vid ett utfört 
arbete med BIM 360 Field, men används även för att granska ritningar då Ipaden underlättar en hel 
del eftersom alla ritningar finns på en och samma plats. Fördelen med verktygen är att det blir 
betydligt enklare och effektivare att sprida information. Nackdelen är att alla inte riktigt är med på 
tåget än, de har inte insett värdet i att använda sig av digitala verktyg. Ett exempel är om 
besiktningsmannen börjar använda sig av BIM så kommer samgranskningen mellan besiktningsman 
och UE att underlättas då båda har möjlighet att arbeta under ett standardiserat protokoll. Båda 
kommer jobba under samma protokoll bara att UE:n kommer jobba under ett protokoll som heter 
Produktionsfel och besiktningsmannen under ett protokoll som heter Besiktningsprotokoll. På så sätt 
blir det mer överskådligt.  

 
Vilka faktorer hindrar implementeringen i dagsläget? (Kompetens? Generation? Vanesak?) 
En viktig faktor som hindrar implementeringen är att vissa beställare inte har digitaliseringen som ett 
krav. En annan faktor är att det krävs någorlunda datorvana samt viljan att lära sig.  
Generellt anser jag att man måste få lite tid för att sätta sig in i de olika systemen. Men generation, 
datorvana samt ändra individens inställning och bli mer positivt inställda mot BIM är de 
huvudfaktorerna.  
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Hur tycker du att implementeringen av BIM i produktionen ska gå till? (Strategiplan? 
Framtidsplaner?) 
Försöka visa de som är tveksamma varför BIM är nyttigt med hjälp av praktiska studiebesök och inte 
bara någon som håller en presentation. Digital coach är ett alternativ för att underlätta 
implementeringen. 
Vid frågan: anser du att man bör införa en ny tjänst med titeln “digital ledare” som enbart arbetar 
med de digitala frågorna?  
Svar: Bra, men att införa det som en heltidstjänst lär nog inte vara hållbart och lönsamt i längden. 
Bra om det går att kombinera digital ledare med arbetsledare så att man inte bara fokuserar på de 
digitala frågorna. Sen beror det på projektets storlek, mer lönsamt på större projekt. 
 
Hur påverkar BIM underentreprenörer och andra samarbetspartner? 
(exempelvis, val av entreprenörer, väljer man de som använder sig av BIM vardagligen?) 
I dagsläget så spelar BIM kompetensen hos underentreprenörerna inte så stor roll då det ej är ett 
krav i avtalen. Men jag anser att det kan komma att bli en självklarhet om 3–4 år att en UE ska ha 
BIM kompetens. Exempelvis använder sig plattsättaren av digitala verktyg vilket gör honom väldigt 
konkurrenskraftig i dagsläget. Jag anser även att det är en väldigt bra investering att till exempel 
köpa en padda och integrera sig med digitala verktygen eftersom att man sparar otroligt mycket tid 
med hjälp av dagens digitala verktyg samt att de blir mer effektiva och minimerar fel, vilket i sin tur 
resulterar att man sparar pengar. 
 
Beroende på storleken på företaget, är det lönsamt med BIM? 
Jag tycker att det är lönsamt oavsett storleken på företaget eftersom att en så liten investering görs i 
kompetensutveckling hos personalen och i gengäld får man så mycket mer tillbaka. Exempelvis så 
låter man personalen gå en halvdagsutbildning och avsätter två dagar för inlärning av systemet. 
Dessa tre dagar tjänar man in nästan direkt då personalen blir så mycket mer effektivare.  
 
Anser du att outsourcing skulle vara användbart? Om så är fallet, varför?  
”Outsourcing betyder att ett företag låter en annan part sköta en eller flera processer. På detta sätt 
kan företaget fokusera på sin kärnverksamhet”. 

 
Det är inte säkert att den andra parten gör så som Skanska vill ha det vilket bara kommer ställa till 
det för oss i längden. Att de exempelvist gör ritningarna annorlunda eller länkar de annorlunda än 
vad vi är vana med på Skanska. Jag anser att vi som är på produktionen vet exakt på vilket sätt vi vill 
ha våra handlingar gentemot vad den andra parten skulle gjort. På detta sätt har jag mer kontroll 
över läget och kan styra hur saker och ting ska gå till.  

 
 

Om BIM inte var ett krav från beställarens sida, hade ni ändå valt att arbeta på detta arbetssätt? 
Eller återgått till det gamla traditionella arbetssättet? 
Vi på Skanska har inget krav att vi måste arbeta med BIM, men vi väljer ändå att göra det pga. 
effektiviseringen och lönsamheten. Tyvärr har inte beställaren insett värdet i BIM eftersom de 
beställer en besiktningsman som använder sig av helt andra program än vad vi gör.  
 
Så småningom kommer det nog bli ett standardkrav hos samtliga beställare att arbeta mer digitalt, 
jag anser att vi som arbetar ute i produktionen alltid kommer vara ett steg före i BIM än vad 
beställaren kommer vara då vi är mer medvetna om vad som händer och vad som behövs här ute.  
 
Slutligen anser jag att BIM är framtiden och att det är en tidsfråga innan det blir ett krav. Både stora 
och små företag kommer snart att gå över till detta arbetssätt.  
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Respondent 3 (Bilaga 3) 
Vad är din roll? 
BIM ansvarig och innan det har jag varit VVS-konstruktör. 

 
Hur länge har du arbetat med det? 
Har arbetat med det i 5 år och varit ansvarig i 3 år.  

 
Vad är BIM för dig? 
BIM för mig är samarbetsplattformar och utnyttja information till dess fulla potential som i sin tur 
leder till effektivisering. Ta hand om informationen som konsulten levererar och kunna använda 
informationen som tillhandahålls. 

 
Tidigare erfarenheter om BIM i olika projekt? 
I Norra tornet projektet använde man sig av 3D samordning som innebar att man samlade ihop 3D 
modeller som sedan förs in i ett program för att analysera om några kollisioner uppstår vilket i sin tur 
kan underlätta produktionen. Under projektet Ericsson datahallar så använde man sig av 7D BIM 
vilket innefattar förvaltning med hjälp av BIM.  

 
Hur bra tycker du att BIM fungerar i dagsläget? 
BIM fungerar bra, ute i byggproduktionen så arbetar man mycket med att ta fram strategier för 
byggentreprenörer för att kunna ta hand om ifc. modeller som är en standardiserad modell. Man tar 
emot information, gör sina egna kontroller som man sedan upprättar en tidsplan/kalkyl plan utifrån, 
för att få en kvalitetssäkring för sina produkter. 
 
Vilka standardprogram eventuellt digitala verktyg använder du i ditt arbete? 
Vi använder oss av Solibri vid utförande av kollisionskontroller. Dalux field använder vi för att göra 
om modellen till en mobilanpassad version, detta för att underlätta det dagliga arbetet och ha 
ritningar, både i 2D och 3D, lättillgängligt i alla mobila enheter.  
 
Hur tycker du att dagens arbetsmetoder kring digitala verktygen fungerar? 
- För- och nackdelar? 
Fördelen med digitala verktyg är att kommunikationen mellan byggarbetarna ute i produktionen och 
projektörerna blir enklare då man med hjälp av Dalux kan uppdatera en ritning som sedan skickas 
direkt till byggarbetarna. Tidigare har det varit en väldigt lång process när man ska leverera 
ritningarna., detta brukar ta 3–4 veckor. Under dessa veckor så jobbade byggarbetarna med 
utdaterade ritningar. 
 
Nackdelen med BIM är att det kan innehålla överflödig information vilket kan skapa förvirringar hos 
användaren om den inte vet vilka parametrar den är ute efter. Detta kan lösas med hjälp av BIP 
koder vilket kommer sortera bort onödig information och välja ut nödvändig information vilket 
skapar ett effektivare informationsflöde.  
 
- Hur anser du att detta kan förbättras? 
Nya generationen har störst inverkan på hur BIM kan förbättras. Om nya generationen visar intresse 
och sprider kunskap så kommer fler och fler att börja använda BIM.  
 
Hur upplever du att samgranskningen av olika program fungerar? (Kompatibilitet) 
Autodesk är väldigt begränsade när det kommer till fil kompatibilitet. Det blir väldigt svårt för oss att 
arbeta med autodesk produkter då vi mestadels använder oss av ifc filer. I och med att Autodesk 
äger största delen av BIM-branschen hindras mindre mjukvarutillverkare att konkurrera in sig i 
marknaden. 
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Vilka faktorer hindrar implementeringen i dagsläget? (Kompetens? Generation? Vanesak?) 
Vanesak är en stor påverkande faktor, man väljer alltid de arbetsmetoder man är van vid. 
Exempelvis, så är man inte van vid att lägga till en extra BIM/BIP kod vilket anses som en påfrestning.  
 
Hur anser du att implementeringen ska gå till? 
Man bör försöka påvisa lönsamheten och effektiviteten som BIM medför i det dagliga arbetet. Om 
fler individer inser de positiva följderna har vi kommit en bra bit på vägen. 

 
Anser du att outsourcing skulle kunna vara användbart? Om ja, varför? 
Jag anser att outsourcing kan vara lönsamt inom vissa specifika områden. Exempelvis vid 
kollisionskontroller kan det vara användbart då det finns väldigt mycket data som måste sorteras. 
Dock är det väldigt svårt för företagen att veta vad man kan överlåta till en annan verksamhet då allt 
arbete bär på ansvar.   

 
Om BIM inte var ett krav från beställarens sida, skulle ni ändå valt att arbeta på detta sätt? 
På VVS sidan har man inget annat val, eftersom man utför alla tryckfallsberäkningar, ljudberäkningar 
vilket simuleras i CAD modeller. Skillnad är hos arkitekterna, arkitekterna har ingen ekonomisk 
vinning från BIM förutom att det ser estetiskt tilltalande ut.  

 
Hur kommer vi använda BIM i framtiden? (Strategiplan?) 
Vi på Bengt Dahlgren har vår interna strategiplan där vi anser att BIM blir större och större. Det ställs 
krav från entreprenörer att BIM-modeller ska innehålla information för att de ska kunna granska 
deras 3D-modeller. Strategin går ut på att granska sig själv för att se så att modellerna verkligen 
stämmer. Vår strategi är även att ge lite extra utöver det begärda modellerna. Exempelvis när vi 
skickar ut en bygghandling så kan vi i samma veva skicka ut en kalkyl också vilket innebär att man 
levererar en extra tjänst utan extra kostnad.  
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Respondent 4 (Bilaga 4) 
Vad är din roll? 
Teknikansvarig och funktionsansvarig för Bim i Tunnelbanan Nacka vilket innebär att Teknikansvarig 
för BIM i BEST (Bana El Signal Tele), samordnar alla teknikansvariga för BIM i hela 
tunnelbaneprojektet.   
 
Hur länge har du arbetat med det? 
Sen juli förra året här på Sweco.  
 
Vad är BIM för dig? 
BIM för mig är hopp, framtiden samt framkant av utvecklingen inom byggbranschen. Under en lång 
period har vi varit fast vid handritade ritningar, men sakta men säkert jobbar vi oss mot det mer 
digitala verkligheten. Vi på Sweco försöker arbeta mycket mer digitalt och kommer fortsättningsvis 
ha en digital databas där vi förvarar diverse dokument, handlingar etc. Jag anser att branschen 
befinner sig just nu i ett sådant läge att den digitala utvecklingen kommer gå exponentiellt mot vad 
den har varit innan. 
 
Tidigare erfarenheter om BIM i olika projekt? 
En av mina första projekt jag kom i kontakt med BIM var när jag arbetade som geotekniker. Där 
användes BIM endast för att markera ut borrhål och markytor men inte mer än så. Därefter började 
jag arbeta på ett vattenkraftsprojekt där jag jobbade som designer. Vi använde oss av en ganska 
basal BIM för att rita i 3D men la inte till så mycket information om attributet i objektet utan 
fokuserade på lagerinformation i modellerna för att sedan kunna ta ut en automatisk mängdning. 
Efter vattenkraftsprojektet började jag jobba hos ÅF där jag var teknikansvarig för Ostlänkens 
höghastighetsbana inom järnväg. 
 
Hur bra tycker du att BIM fungerar i dagsläget? 
Relativt bra, Olika från projekt till projekt. Blickar man tillbaka 5 år i tunnelbaneprojektet så hade 
man diverse hinder och komplikationer där beställaren inte hade en positiv inställning för BIM och 
var väldigt ovilliga att ändra arbetssätt. Nu på senare tid har man äntligen fått upp beställaren till en 
viss nivå där de insett lönsamheten samt effektiviteten med BIM. Nu har vi kommer till den punkt att 
beställaren är villig och positiv inställd till detta, men det nya problemet är övriga UE och discipliner 
som inte riktigt kommit till det stadiet ännu. Ännu är vi inte där, men så småningom.  
 
Vilka standardprogram eventuellt digitala verktyg använder du i ditt arbete? 
Naviswork i tunnelbaneprojektet. Bentley Navigator i Ostlänken (lite kraftfullare än Navisworks i 
vissa aspekter). Autodesk Civil 3D, Microstation, Powercivil, Revit samt BIM track där man samlar in 
problem och utför kollisionskontroller.  
 
Hur tycker du att dagens arbetsmetoder kring digitala verktyg fungerar? 
(För- och nackdelar? Hur anser du att detta kan förbättras?) 
Förbättringar för arbetsmetoder är att i tidigt skede sätta upp vilka krav man vill uppnå och hur man 
ska uppnå de. I tunnelbaneprojektet har man inte riktigt haft någon plan utan där hade man bara 
kört på. Eftersom detta fortfarande var en väldigt ny arbetsmetodik. 2-3 år senare började man lägga 
upp strategiplan och mål planer. Det hade underlättats om man använde sig av en tydlig och 
strukturerad mall från början.   
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Hur upplever du att samgranskningen av olika program fungerar? (Kompatibiliteten) 
Om man tar in en DWG fil från autodesk med mesh och samma mesh från Bentley så är DWG filen 
tre gånger större, även om båda filerna innehåller identisk information. Kompatibiliteten är inte så 
jättebra. Nu på senare tid börjar det bli bättre och jag tror att ifc filer kommer bli allt vanligare med 
tiden, det känns som ett mer framtidsformat. Vid dialoger med forskare från Stanford University 
ansåg de att i framtiden kommer det finnas olika arbetsmetoder men att alla involverade kommer 
jobba med en och samma filformat. Behöver nödvändigtvis inte vara DWG eller IFC, att det 
förmodligen kommer komma ett helt nytt filformat som blir standard i framtiden.  
 
Vilka faktorer hindrar implementeringen i dagsläget? (Kompetens? Generation? Vanesak?) 
Jag tror att kompetens går att överkomma ganska lätt men däremot kan vanesak vara lite svårare. 
Vanesak och generation hör lite ihop med varandra eftersom oftast så håller sig den äldre 
generationen till det de är vana vid. Dock finns det undantag där ett fåtal människor är lite äldre men 
ändå tycker det är kul med digitala verktyg och inte så låsta till det de är vana vid. Byråkrati är en 
annan faktor som hindrar implementeringen, det finns fortfarande väldigt många moment som 
måste utföras på ett visst sätt. Exempelvis så måste en järnvägsplan alltid vara i pappersformat enligt 
lag. Sådana faktorer är ett hinder.  
 
Hur anser du att implementeringen ska gå till? 
Börja planera i ett tidigt skede hur arbetsprocessen ska gå till, vara målmedveten och inte bara 
fokusera på vad vi ska leverera. Om detta undviks kan det vara jobbigt att implementera ett 
standardiserat arbetssätt när alla redan jobbar som de vill några år in i projektet.  
 
Anser du att outsourcing skulle kunna vara användbart? Om ja, Varför? 
Absolut, Sweco har ett samarbete med ett team i Indien som är väldigt kompetenta och utför arbetet 
precis så som vi önskar. Fördelen är att de är betydligt kostnadseffektivare. Just nu hjälper de till att 
bygga upp en 3D-modell från ett 30–40 årigt gammalt projekt(Gullmarsplan). De har fått i uppgift att 
bygga upp modellen som vi sedan granskar.  
 
Om BIM inte var ett krav från beställarens sida, skulle ni ändå valt att arbeta på detta sätt? 
Vi hade ändå valt att jobba med det men utvecklingen hade inte gått lika snabbt framåt om inte 
beställaren hade tryckt på och pressat projektörerna. I mitt tidigare vattenkraftsprojekt byggde jag 
upp modellen i 3D även fast jag var medveten om att allt hade fungerat på ritningar. I slutändan var 
det betydligt lättare för mig att ha en 3D-modell eftersom att en visuell bild över hur projektet ser ut 
är mycket tydligare än om man haft det på 2D ritningar. Svårt att visualisera sig en 3D modell utefter 
en 2D ritning 
 
Hur kommer vi använda BIM i framtiden? (Strategiplan) 
Mycket parametrisk design som innebär att datorn räknar ut allt själv. Med hjälp av parametrisk 
design kan man mata in parametrar för en platta som sedan räknar ut hur mycket betong och 
armering som behövs. Jag tror att i framtiden kommer yrkesroller som räknar på stål, armering osv. 
ersättas med parametrisk design. 
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Respondent 5 (Bilaga 5) 
Vad är din roll? 
Program Specialist, Strateg, Uppdragsledare inom BIM och samordning.  
 
Hur länge har du arbetat med det? 
Jag har arbetat med BIM överlag i 6 år. Började arbeta som tunnelprojektör i 3,5 år i projektet 
förbifart Stockholm och projekterade tunnlarna med hjälp av BIM. Därefter började jag på Sweco och 
har arbetat här i 2,5 år med BIM.  
 
Vad är BIM för dig? 
BIM för mig är information i modellerna i objekttyper som fungerar i olika sammanhang. Exempelvis 
ytobjekt för att definiera asfaltsytan och olika skikt i vägkroppen. Likaså gällande brytlinjer som går 
att använda till utsättning.  
 
Tidigare erfarenheter om BIM i olika projekt? (NCC) 
Som jag tidigare nämnde så arbetade jag som bergprojektör i projektet Tunnelbana förbifart 
Stockholm. NCC projektet förbifart Stockholm mot häggvik har varit stoppat sedan i december pga. 
många olika faktorer. En faktor var att då ÅF har levererat dåligt utförda modeller så hävdar NCC att 
de inte kan bygga enligt modellerna för att det är en väldigt stor osäkerhet och kan inte utlova att 
kvaliteten håller enligt de ställda kraven. ÅF har inte angett vad för typ av material det ska vara vid 
exempelvis en slänt i tekniska beskrivningen, detta gör att NCC inte har något annat val än att gå 
efter en standard. Detta i sin tur skapar ett hålrum då NCC måste gissa sig fram och kan tillslut leda 
till att det inte håller. Ett annat problem NCC stött på är att de har fått in en leverans med en yta 
med mängder av olika brytpunkter men problemet är att vid exempelvis utsättning så är det fel typ 
av information. Det utsättarna är ute efter är en kantlinje som går längst med tunneln som går att 
sortera i flera mindre linjer för att få ut ett antal koordinater som är enklare att använda vid 
utsättning. Det de istället fått är en yta med massor av brytpunkter. Ett citat från NCC var: “Det fanns 
väldigt mycket data men väldigt lite information”  
 
Skulle varit bra om det fanns någon typ av mall för hur man ex. levererar bergtunnel, så för att det 
ska funka i alla steg i projekteringen så ska det finnas krav som beställaren kräver och vad 
entreprenören behöver göra. Försöka sprida ut kunskapen hos flera medarbetare så inte projektet är 
beroende av en specifik person. Försöka sätta krav/taktik redan i ett tidigt skede. Ett exempel 
respondenten nämnde var när han i ett sent skede skulle göra upp en taktik, hade de meddelat 
honom det i början så hade det tagit 15 minuter att implementera detta i deras uppsättnings filer 
och då hade 60% av arbetet varit klart.  
 
Hur bra tycker du att BIM fungerar i dagsläget? 
Brist på kompetens och vana kring BIM är ett problem som hindrar framgången av BIM. Det har 
förekommit fall där projektörer aldrig använt sig av en 3D-modell och helt plötsligt varit tvungen att 
lära sig. Stort ansvar hamnar då hos medarbetarna som måste göra exempelvis sektionsritningar för 
att underlätta för projektörerna. Överlag tycker jag att alla åtminstone borde ha en aning 3D 
kompetens/Vana. Dock anser jag att bara för att vi övergår till en virtuell värld så ska man inte 
glömma bort ritningarna helt. 
 
Vilka standardprogram eventuellt digitala verktyg använder du i ditt arbete? 
Microstation och Powercivil från Bentley. Microstation är motsvarigheten till AutoCAD och Powercivil 
är motsvarigheten till Civil 3D. Har använt mig av dessa program i tidigare projekt vilket gjort att jag 
blivit riktigt bra, därav fortsatte jag använda samma program hos Sweco. Har även varit i kontakt 
med Autodesk och Tekla program.  
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Hur tycker du att dagens arbetsmetoder kring digitala verktyg fungerar? 
(För- och nackdelar? Hur anser du att detta kan förbättras?) 
Nackdelen med dagens arbetsmetoder är att det är väldigt svårt att få folk att följa spelreglerna. 
Sweco använder sig av ICE metodiken som innebär samlokaliserad projektering. Detta innebär att 
alla är samlade i ett rum med tydliga spelregler och en agenda för dagen, ibland har man även 
actionpunkter som ska lösas under dagen osv. Målet med denna metodik är att försöka lösa så 
många problem som möjligt på plats. Ett stort problem idag är att hitta en metod för att underlätta 
samkörningen eftersom så fort en ny rekryteras så tar det tid för den att komma in då den är ovan 
vid arbetsprocessen Sweco använder vilket påverkar det resterande medarbetare. Problem uppstår 
även vid beställarsidan då Sweco har väldigt svårt att implementera en arbetsprocess som fungerar 
för båda parterna då beställaren håller sig till den processen han är van vid. Olika beställare sätter 
även olika krav.  
 
Hur upplever du att samgranskningen av olika program fungerar? (Kompatibiliteten) 
Samgranskningen fungerar bra i dagsläget, men den kan bli bättre. Anledningen till detta är att 
Autodesk har ett väldigt låst system där kompatibiliteten med andra filtyper utöver deras egna blir 
ett problem. Bentley som jag använder kan jag jobba med lite bredare sortiment av filer. I vissa fall 
kan är det svårt att veta vilket filformat kunderna uppskattar mest, även här uppstår det 
problematik. Problem med när man har två olika filformat så kan information försvinna när man ska 
konverterar men då gäller det helt enkelt att lära sig och jämföra med de två olika formaten för att 
se vad som går miste för det finns ingen annan lösning för tillfället.  
 
Vilka faktorer hindrar implementeringen i dagsläget? (Kompetens? Generation? Vanesak?) 
Ett hinder som hindrar implementeringen är att kunskapsåterföringen inte är den bästa på Sweco. 
Oftast pågår det mesta av arbetet individuellt vilket gör att kunskapen sitter hos en person. Om 
något positivt upplevts från tidigare projekt gäller det att dela med sig av den kunskapen. En lösning 
Sweco har infört är att hålla sittningar/presentationer om hur och vad de jobbar med vilket skapar 
möjlighet för mig att få reda på vad min bordsgranne arbetar med och lära mig mer om vad han 
håller på med. Exempelvis om min bordsgranne arbetat med VR-modeller så kan han presentera den 
för resterande medarbetare och förklara vad för nytta det ger att arbeta med denna typ av 
arbetsmetodik. Ett problem om kunskapen låser sig hos en enda person är när den personen slutar 
så går Sweco miste om en hel del information vilket innebär att det tar ännu längre tid för den 
ersättnings personen att sätta sig in i projektet.  
 
Generation är delvist ett hinder då den yngre generationen har enklare att orientera sig i digitala 
verktyg men å andra sidan så har de brist på erfarenheter inom projektering så därför är det viktigt 
med kunskapsöverföring mellan generationerna.  
 
Hur anser du att implementeringen ska gå till? 
Att man lägger mer fokus på att dela kunskap med varandra. Att man pratar med sin bordsgranne 
och delar med sig av sin kunskap och erfarenheter. Istället att en person ska ha hand om en uppgift 
på heltid så bör man istället se till så att minst två personer besitter samma kunskaper och 
ansvarsområden.  
 
Anser du att outsourcing skulle kunna vara användbart? Om ja, Varför? 
Nämnde det Conrad pratade om med outsourcing i Indien. Ett problem med outsourcing är att de 
inte är delaktiga i möten som hålls här i Sverige, då måste man ha någon intern person från Sweco 
som ska samordna och guida outsourcing gruppen i exempelvis Indien, vilket kan vara väldigt 
tidskrävande.  
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Om BIM inte var ett krav från beställarens sida, skulle ni ändå valt att arbeta på detta sätt? 
Beroende vilken yrkesgrupp man frågar. Av de projekten jag tidigare varit med på så anser jag att jag 
ändå hade valt att jobba med det. Det ät en otrolig lättnad att kunna ta ut 2d information från en 3D 
modell genom att göra en sektion och hämta informationen som jag behöver. Om man har två 
sektioner en sektion A och en sektion B som ligger 50 m ifrån varandra, utan en 3d modell så har 
man ingen som helst aning om vad som finns däremellan. Om man går till en projekteringsledare 
eller en projektör så hade många tyckt annorlunda. Där är man van vid att jobba på ett visst sätt och 
då blir man lite konservativ eftersom man kommer i kontakt med något man inte är van vid.  
 
Hur kommer vi använda BIM i framtiden? (Strategiplan) 
Försöka hitta automatiseringar som gör att dator står och tuggar på istället för att tjänstemännen ska 
sitta flera timmar. Då är frågan, är detta BIM eller en teknisk lösning. Försöka fortsätta att 
implementera BIM som den är idag och när det kommer nyare program så ska man använda sig av 
mer information fast inte mer data som gör informationen svåråtkomlig utan att fortfarande försöka 
vara tydlig. Försöka skapa information som kan komma till nytta i något skede.  
 
Försöka få med klungan så att alla höjer sin kompetens. Det kommer inte göra så stor skillnad om 
man har 1 person som har otrolig kompetens inom modellering när resterande knappt kan använda 
sig av en 3d modell. Så det gäller att få med alla på tåget för att få ett bra flyt på det.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



33 
 

Respondent 6 (Bilaga 6) 
Vad är din roll? 
Digital Coach på Hus Stockholm Bostäder 
 
Hur länge har du arbetet med det? 
Snart 1 år, rollen har bara funnits sen januari 2017 på Skanska. 
 
Vad är BIM för dig? 
Stor, svår och komplex fråga. Från början handlade det om en 3D-modell med information. Denna 
information var dock sällan kravställd utan det var helt olika från projekt till projekt och helt 
beroende på vem som ritade. 
BIM för mig är en 3D-modell med kravställd information, rätt parametrar/metadata för respektive 
skede ska finnas för att vi ska kunna använda oss av denna information på ett tillfredställande och 
hållbart sätt. Finns rätt information på plats kan vi använda oss av modellen till kalkyl, inköp, 
planering, simulering och inte minst i produktion och det är först då BIM blir starkt på riktigt. Ett 
kortfattat svar men för mig är det vad det handlar om i grund och botten. 
 
Tidigare erfarenheter om BIM i olika projekt? 
Mina tidigare erfarenheter av BIM från både Skanska och Ramböll där jag jobbade innan är att BIM 
är något av ett modeord, alla pratar om det men samtidigt har alla, både individer och företag, en 
egen uppfattning om vad BIM är, vilket i sig är naturligt, men också gör det svårt. 
 
Hur bra tycker du att BIM fungerar i dagsläget? (informationshantering etc.) 
Generellt har vi långt kvar, för mycket system som inte har en koppling till varandra. 
 
Vilka Standardprogram eventuellt digitala verktyg använder du i ditt arbete? 
Navisworks, Solibri, Revit, BIM 360 familjen, Bluebeam, BimEYE till viss del, Sketchup. 
 
Hur anser du att dagens arbetsmetoder kring digitala verktygen fungerar? 
- För- och nackdelar? 
Finns väldigt många delar i denna fråga, kring projektering så går det ändå ganska bra. Vi och våra 
konsulter har blivit bättre på att kravställa och följa/förstå vad vi vill ha. Granskningsskedet blir 
bättre och bättre. Inköp, planering, kalkyl har sina arbetssätt som blir mer kopplade mot övriga 
verksamheten men mycket sker fortfarande på traditionellt sätt, ofta pga. av att informationen i 
modellen är bristfällig. Produktionsskedet blir mer och mer digitala men förändringsarbete tar tid 
 
Hur upplever du att samgranskningen av olika program fungerar? (Kompatibilitet) 
Om ni med denna fråga undrar hur kompatibiliteten är mellan olika filformat så är det huvudsakligen 
IFC som vi begär in och där är det inga direkta problem, händer att custom-objekt med svår geometri 
inte läses in korrekt men trots detta inga större problem. 
Menar ni hur samgranskning fungerar i olika program så föredrar jag Navis då man har kopplingen till 
360 Familjen. 
 
Vilka faktorer hindrar implementeringen i dagsläget? (Kompetens? Generation? Vanesak?) 
Förändringsarbete tar som sagt tid. Väldigt många av våra processer är djupt rotade sen många år 
och det kan man inte förändra över en natt. Äldre generationer sitter på massor med kunskap som är 
ovärderlig för byggprocessen, men vi får samtidigt in den nya generationen nu som vill förändra, och 
förväntar sig smidigare arbetssätt och då måste man försöka anpassa sig till båda dessa. 
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Hur anser du att implementeringen ska gå till? 
Stor fråga. Beror lite på vad som ska implementeras, och till vem! Men först och främst måste det 
förankras på hög nivå, sen sprida dessa beslut nedåt i organisationen. Många små delmål, man kan 
inte förändra allt samtidigt. Vissa saker ska vara obligatoriska, andra valbara. 
 
Om BIM inte var ett krav från beställarens sida, skulle ni ändå valt att arbeta på detta sätt? 
Ja, det är ett krav från Skanskas sida oavsett vad beställare säger. 
 
Hur kommer vi använda BIM i framtiden? (Strategiplan?) 
Tydligt kravställd information så att vi får det vi behöver i rätt skede. På sikt, när alla våra system kan 
kommunicera med varandra, kommer modellen vara grunden för allt. 
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Respondent 7 (Bilaga 7) 
Vad är din roll? 
Produktionsledare/arbetsledare 
 
Hur länge har du arbetat med det? 
Jag har varit arbetsledare i snart 3 år. Mitt första projekt var Kv Fredriksdal i Hammarby sjöstad. 
 
Vad är BIM för dig? 
BIM för mig är att man samordnar information från olika discipliner, exempelvis Installatörer och 
projektörer. 
 
Tidigare erfarenheter om BIM i olika projekt? 
Har inte tidigare erfarenheter med BIM i projekt, men jag är medveten om att mina kollegor 
använder mobila enheter, exempelvis Ipad, ute i produktionen. Ipaden är mycket användbar under 
till exempel skyddsronder där man lätt och effektivt kan dokumentera och fota alla observationer på 
bygget. När man kommer in till kontoret synkar man iPaden och all dokumentation överförs till 
datorn för att distribueras vidare till berörda entreprenörer. Det effektiviserar och förbättrar 
produktionens arbete och säkerhet. 
 
Hur bra tycker du att BIM fungerar i dagsläget ute i produktionen? 
Bra till skyddsronder och enklare ritningsuppdrag. Man sparar tid och kan direkt ta fram ritningar på 
kollisioner och snabbare hitta lösningar. 
 
Vilka standardprogram eventuellt digitala verktyg använder du i dagsläget? 
Program som jag använder dagligen i mitt arbete är Bluebeam. I detta program finns möjligheten att 
snabbt och enkelt ta fram önskade ritningar, skalor, lägga till kommentarer mm för att tydligare 
kommunicera med ritningar. 
 
Hur upplever du att de digitala verktygen fungerar ute på fält? 
- Vad anser du att för- /nackdelarna är med dessa verktyg? 
Som ovannämnda är Ipaden ett bra digitalt verktyg som används ute på produktionen. Fördelen med 
verktygen är att det blir mycket lättare och smidigare att fördela informationen. En nackdel är att 
många inte insett lönsamheten och hur mycket effektivare det är med digitala verktyg. Därför 
vill/vågar man inte övergå till det okända. 
 
Vilka faktorer hindrar implementeringen i dagsläget? (kompetens? Generation? Vanesak?) 
Faktorer som hindrar det digitala implementering är dels kunskap och vetskap. Många projekt 
arbetar med ett mer digitaliserat arbetssätt men det förekommer fortfarande ett flertal projekt som 
inte är medvetna om det nya arbetssättet. Exempelvis så har jag konstaterat att Skanska i Göteborg 
har kommit en bit längre inom digitalisering än vad vi i Stockholm har gjort. Generellt sätt är den 
mänskliga faktorn en av de betydande faktorerna till att en del städer ligger mer i framkant än andra. 
 
Hur tycker du att implementeringen av BIM i produktionen ska gå till? (Strategiplan? 
Framtidsplaner?) 
Man ska vara väldigt tydliga och ge direktiv som inte går att misstolka. Utforma varierande 
utbildningar som ger en positiv påverkan på individen samtidigt som man allmänt sprider mer 
grundläggande kännedom om ämnet via vardagliga dialoger med mera. Tala om att BIM 
effektiviserar och i längden kommer spara tid, för det finns många moment som arbetsledare 
behöver göras, men som man sällan hinner med. 
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Hur påverkar BIM underentreprenörer och andra samarbetspartner? (Exempelvis, val av 
entreprenörer, väljer man de som använder sig av BIM vardagligen?) 
Detta beror på beställare och hur de valt att vi ska arbeta 
 
Lönsamt med BIM? 
ja, kopplingar mellan BIM och lönsamhet kan absolut dras. 
 
Anser du att outsourcing skulle vara användbart? Om ja, varför? 
Både ja och nej. Utifrån Skanskas perspektiv är det mer lönsamt och bättre att vi själva utför våra 
arbeten istället för att använda oss av outsourcing. På det sättet har man mer kontroll över 
situationen och samtidigt ”äger” man hela processen själv. 
 
Om BIM inte var ett krav från beställarens sida, hade ni ändå valt att arbeta på detta arbetssätt? 
Eller återgått till det gamla traditionella arbetssättet? 
Jag som inte använder BIM i mitt dagliga arbete anser att inom snar framtid kommer det bli ett 
standardiserat krav från varje beställare att man ska projektera och arbeta mer digitalt. Snart inse 
man effektiviteten och lönsamheten med BIM. 
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Respondent 8 (Bilaga 8)  
Vad är din roll? 
Platschef 
 
Hur länge har du arbetat med det? 
12 år 
 
Vad är BIM för dig? 
BIM för mig är ett hjälpmedel för att lätt kunna ta med ritningar och kontroller ute på arbetsplatsen. 
 
Hur bra tycker du att de digitala verktygen fungerar ute i produktionen? 
(Informationshantering, Ipad, etc.) 
Fungerar relativt bra i vissa situationer, så som ritningsläsning, skyddsrondsprotokoll mm  
 
Hur anser du att dagens arbetsmetoder kring digitala verktyg fungerar? 
För- och nackdelar? 
De största fördelarna är att det går fort att tex skicka ut protokoll, ta bilder osv. 
De största nackdelarna med ett stort projekt är att det finns mängder med ritningar, och tar tid att få 
upp ritningarna som man vill ha på så liten skärm.  
 
Vilka faktorer hindrar implementeringen? (Kompetens? Generation? Vanesak? etc.) 
Det är klart att teknik vana är ett hinder för vissa, den äldre generationen har inget intresse för 
surfplattor och telefoner. I det stora hela så handlar det om ett hantverk och inte ett IT-jobb. 
 
Anser du att kompetensnivån för digitala verktyg är ett hinder för implementeringen? (Om ja, hur 
tar man sig runt detta problem?) 
I viss mån, vissa har helt enkelt inte intresset för att lära sig digitala tjänster.  
 
Vad har ni för strategier för att öka användningen av digitala verktyg i det dagliga arbetet? 
Ingen just nu, de som vill använda och signera protokoll mm digitalt får göra det. Det som 
fortfarande vill använda papperskopior får göra det.  
 
Hur kan man underlätta implementeringen av BIM i produktionen? 
Viss utveckling av lättare användning, på det bygget vi arbetar finns det över 1000 ritningar. Och det 
är svårt att få upp den man behöver på tex en surfplatta.   
 
Om BIM inte var ett krav från beställarens sida, skulle man ändå valt att arbeta med digitala 
hjälpmedel? 
Det är inget krav från beställaren, utan ett verktyg som företaget själv valt att använda som 
hjälpmedel. 
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Respondent 9 (Bilaga 9) 
Vad är din roll? 
Min roll är BIM development vilket innebär att jag utvecklar framtida verktyg och arbetssätt som 
underlättar för produktionen. Sitter i dagsläget i en organisation som kallas operationell effektivitet. 
 
Hur länge har du arbetet med det? 
5 År 
 
Vad är BIM för dig? 
BIM för mig är uppdelad i två delar. Första delen går ut på att vi bygger modeller innehållande objekt 
som innehåller information. Andra delen är hur vi använder den här informationen i produktionen på 
ett smart sätt. Förhoppningarna är att det ska gå att använda informationen på ett mer avancerat 
sätt i framtiden förutom att det bara ska var till för att skriva ut en ritning och granska en modell ur 
ett 3D-perpektiv. Om det här skulle varit den enda orsaken till att använda BIM så anser jag att vi har 
misslyckats helt med vår digitaliseringsresa. Vi hittar en digital lösning för att bibehålla informationen 
genom projektets levnad. Helst att vi börjar med projektutveckling ända till dess att vi överlämnar 
informationen till förvaltning. Dock är inte all visuell design meningslös. Med hjälp av en 3D-modell 
kan man hämta ut linjer som kan beskriva exempelvis en yta.  

 
Hur bra tycker du att de digitala verktygen fungerar ute i produktionen? (Informationshantering, 
Ipad etc.) 
Jag anser att dagens digitala verktyg i produktionen fungerar bra, men tyvärr inte tills sin fulla 
potential. Exempelvis har BIM 360 Field en väldigt hög inlärningströskel men sen när den har blivit 
överkommen så kan man börja inse nyttan i det. En problematik som uppstår med digitala verktyg 
ute i produktionen är att det mesta är online baserad vilket gör att täckningen begränsar ens arbete. 
Man kan exempelvis inte jobba där det är dålig teckning. Det finns off-line baserade program, men 
kräver ändå att all inskriven data ska föras in på nytt när man är online igen. Man ska handla upp 
entreprenörer med krav om att de ska ha en viss BIM relaterad arbetsmetodik.  
 
Hur anser du att dagens arbetsmetoder kring digitala verktyg fungerar? 
För- och nackdelar? 
Dagens arbetsmetodiker fungerar relativt bra då man börjat mer och mer med 4D- och 5D-BIM vilket 
innebär tidsplanering och kalkyler. Problemet vid 5D-projektering när man kopplar kalkyler så kan 
man ej riktigt koppla kalkyler på grund av att dessa program inte riktigt finns än eller inte här helt 
utvecklade för lansering. Jag anser att med hjälp av 5D-BIM kan man få förändrade arbetsvillkor 
vilket i sin tur innebär förbättrade arbetssätt. Tyvärr har vi inte kommit så långt än. 
 
Vilka faktorer hindrar implementeringen? (Kompetens? Generation? Vanesak? Etc.) 
BIM:s lönsamhet måste bli mer självbeskrivande vilket innebär att det visar sin nytta gentemot vad 
exempelvis traditionella arbetsmetoder gör. Exempelvis när man för första gången använde en 
smartphone istället för Nokia så insåg man snabbt att smartphonen hade betydligt fler funktioner 
och var bättre på alla möjliga områden vilket gjorde att man snabbt fattade beslutet att ej gå tillbaka 
till det gamla. Samma aha-upplevelse måste ske med BIM. Försöka visa konsumenten nyttan med 
BIM och låta honom inse värdet. Unga generationen har hög ambitionsnivåer när det gäller att 
digitalisera bygget, men sen när det kommer till att arbeta med byggprocessen så har de inte lika hög 
kompetens. Det gäller att komplettera varandra svagheter när det gäller den äldre och den yngre 
generationen.  
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Vad har ni för strategier för att öka användningen av digitala verktyg i det dagliga arbetet? 
Strategierna är att tillföra resurser som exempelvis en digital coach. Den andra strategin är att 
kombinera bra verktyg med bra arbetssätt vilket motiverar till att man vill jobba mer med BIM 
modeller. Sammanfattningsvist är det att försöka bedriva någon form av transformationsarbete i 
lagom stor mån med smarta verktyg och arbetssätt för att tillföra nytta i projekten.  
 
Hur kan man underlätta implementeringen av BIM i produktionen? (Digital Coach) 
Digital Coach är en viktig del inom digitaliseringen eftersom Skanska måste skicka resurser centralt 
för att stötta implementeringen. Försöka införa en form av digital kvalificering för att bedöma vad 
som gått snett under projektet. Exempelvis så brukar man göra en kvalificering av hur betongen 
gjutits och armeringen installerats. Samma sak behövs göras inom digitala arbeten. Gäller alltså att 
sätta sig tidigt i projekteringen och ställa frågorna: Vad har ni för förhoppningar om detta projekt? 
Vill ni ha det här eller det där? Vill ni spara såhär mycket tid? Etc. Sådana frågor driver branschen 
framåt. 
 
Tid är en faktor som hindar implementeringen, om denna faktor går att överkomma så kan man 
underlätta implementeringen en hel del. Gå på studiebesök hos andra projekt där de har en mer 
utvecklad kompetens inom BIM är även ett förslag. 
 
Om BIM inte var ett krav från beställarens sida, skulle man ändå valt att arbeta med digitala 
hjälpmedel? 
Ja, då kommer vi tillbaka på frågan om nytta. Om vi kan bevisa att det nya arbetssättet (BIM) är 
smartare och effektivare än dagens arbetssätt ska vi självklart ta till oss detta.  (Här dras Nokia 
exemplet, försöka få en känsla att vi verkligen vill jobba med detta). 
 
Det var en engelsman jag pratade med och frågade honom vad som skulle krävas för oss att arbeta 
med BIM 2020. Då svarade han: Förmodligen diktatur. Detta låter inte så motiverande för oss som 
försöker implementera detta. I England har man exempelvis satt stora statliga krav på hur deras 
digitala leveranser ska gå till. Norge har även sakta börja ta till sig detta. Tyvärr är Sverige väldigt 
dåliga på att ta till sig detta. Staten sätter inga tydliga krav vilket retarderar implementeringen. 
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Respondent 10 (Bilaga 10)  
Vad är din roll? 
Produktchef på Svensk Byggtjänst 
 
Hur länge har du arbetat med det? 
Har arbetat med BIM i 25 år, varit produktchef på Svensk Byggtjänst i ca ett år.  
 
Vad är BIM för dig? 
BIM för mig handlar inte om 3D-modeller utan om informationen som gömmer sig i 3D-modellerna. 
Att kunna sortera och använda sig av informationen i informationsobjekten. En vägg exempelvis är 
ett datapaket som innehåller massvis med information (Properties). BIM är en akronym som står för: 
B och M som motsvarar byggnadsmodeller och I som står för den information som vi kopplar till 
själva modellen. 
 
Det är väldigt viktigt att vi fyller en 3D-modell med information. Utan informationen är det inte BIM. 
 
Vilka faktorer anser du hindrar implementeringen av BIM i produktionen? (Kompetens? 
Generation? Vanesak? Etc.). 
Alla hinder som stöts på idag är lösta ”teoretiskt”. Det vi saknar i Sverige är en BIM standard. Vi i 
branschen har tillräckligt med information i form av ett pussel, problemet är att användarna inte vet 
hur vi ska använda oss av dessa pusselbitar och få ihop en helhet. Detta är en av anledningarna till 
varför det tagit sådan tid med implementeringen. 
 
Ett annat stort hinder är att massvis information finns tillgängligt, men orienteringen genom all 
information sätter stopp då sorteringen och framtagningen av informationen tar sådan tid då mycket 
av informationen är irrelevant. 
 
Jag har inget emot ritningar, men genom att göra så som man gjorde i Slussen att inte ha några 
pappersritningar så tvingar man alla att tänka på nytt, för om man inte har ett papper att notera på, 
vad ska man göra istället? Poängen med detta är att få samtliga medarbetare att se saker ur ett 
annat perspektiv och eventuellt tänka med ett nytt mindsett. 
 
Svårt för äldre personer i branschen som jobbar på ett sätt under flera år att sätta sig in i det nya 
sättet, och plötsligt göra det på ett helt nytt sätt. Det är ett teknikskifte. 
 
Vad har man för strategier/framtidsplaner för att göra byggsektorn mer digitaliserad? (Om möjligt, 
förslag på strategier som gör produktionerna mer digitala) 
Med hjälp av CoClass kan standarder tas fram vilket i sin tur löser informationssorteringen. 
Möjligheten att kunna filtrera bort irrelevant data uppstår. Alla tekniker behöver indata i 
strukturerad form för att detta ska gå att användas. Strukturerad information är ett väldigt 
debatterat ämne idag. Funktionen att kunna filtrera olika sökningar på olika sätt är en kritisk del i att 
komma vidare i digitaliseringen. Branschens lösning på detta problem är att 150 experter under två 
år har tagit fram CoClass vilket agerar som en form av klassifikationssystem. Stora satsningar pågår 
just nu med hjälp från statens sida. 
 
För att få en digitaliserad byggsektor så måste hela branschen enas om ett standardiserat sätt att 
arbeta.  
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Vad anser du är orsaken till att byggsektorn ligger så långt efter övriga branscher inom 
digitaliseringen? 
Vi har ganska starka byggfack som styr vår arbetsprocess, man får inte göra någon annans jobb. 
Detta gör att vi inte har någon processägare i byggbranschen, den ända part som kan vara det är den 
så kallad beställare/byggherre. Problemet är att de inte har kompetens att driva byggprojekt än, man 
använder sig av outsourcing. De sköter för det mesta endast finansieringen medan andra företag 
sköter resterande. Detta medför att inför varje projekt måste samtliga företag träffas och komma 
fram till ett tillvägagångsätt som ska användas. Varje projekt blir därför unikt eftersom hjulet 
uppfinns på nytt varje gång. 
 
Den stora utmaningen för vår bransch är att höja den generella kompetensnivån till en rimlig nivå. 
 
Mer krav måste ställas på informations leverantörerna. En massa data levereras som måste tas 
tillvara. Hur ska detta hanteras? Eftersom att kunden sätter krav gäller det även att vara tydlig vad 
för information som de kräver. Väldigt vanligt att man får mycket information, men hur mycket av 
informationen är faktiskt användbar? 
 
Slutsatsen är att huvudskälet är att vi saknar en processägare, vi gör ofta jämförelse med 
biltillverkningsindustrin. Volvo exempel äger sin tillverkningsprocess. Volvo bestämmer i alla steg. 
Konsulter som jobbar för de tvingas in i deras process. Men så fungerar inte byggbranschen, 
byggbranschen är ett ”fragmenterad” industri. Vi är uppdelade i otroligt många småföretag, 
specialister, konsulter, ventilation, entreprenörer, underentreprenörer med flera. Därför väljer alla 
parter den process som gynnar en själv. 

 
Enligt Svensk Byggtjänst studie är det konstaterat att den interna utbildningsnivån är relativt låg. 
Förslag på hur man kan överkomma detta problem? 
Man måste gå på kurs och vi som ligger i framkant av utvecklingen (exempelvis, några av oss på 
byggtjänst) behöves fler konkreta exemplar och vägledningar. Exempelvis hålla föreläsningar, besöka 
skolor och andra företag och hålla presentationer. Utbilda personal med mera. Det räcker inte att 
utbilda alla om företagsledningen inte ser nytta utav det nya arbetssättet. 
 
Lönar sig inte att man tänker kortsiktigt. Man måste tänka långsiktigt och verkligen fundera på vart 
man är om 10 år.  
 
Hur anser du att BIM kommer användas i framtiden ute i produktionen? 
3D-objekt som används som bygghandling där entreprenörerna själva kan ta ut önskad information 
genom att framta olika snitt och sektioner i 3D-objektet. Istället för att konsulterna gissar på vilka 
vyer entreprenörer vill ha kan entreprenörerna själva ta ut önskad vy och information.  
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Utdelare enkäter.  
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