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Abstract	
Today	Building	 Information	Modelling	 (BIM)	 involves	more	 than	 just	 3D-modeling	 and	 the	
dimensions	 time	 (4D)	 and	 cost	 (5D)	 can	be	added.	 The	positive	effects	of	5D-BIM	and	 the	
potential	to	involve	more	actors	earlier	in	the	project	make	it	interesting	to	study	the	needs	
of	5D-BIM	in	the	early	stages	of	the	project.	This	study	has	an	organizational	perspective	on	
change	 where	 focus	 is	 on	 how	 5D-BIM	 is	 perceived	 and	 how	 the	 technic	 should	 be	
implemented.		

This	master	thesis	has	been	written	in	collaboration	with	JM	and	the	interviews	are	based	on	
actors	in	early	stages	within	the	JM	organization.	The	results	of	the	study	are	based	on	JM,	
which	 are	 characterized	 by	 ownership	 of	 the	 entire	 project	 process	 from	 acquisition	 to	
management	 and	deliver	 relatively	 standardized	products.	 The	purpose	of	 this	 thesis	 is	 to	
investigate	 the	needs	of	5D-BIM	 in	early	 stages	and	 the	 level	of	 information	 required.	The	
study	 also	 focuses	 on	 examining	 the	 organizational	 conditions	 required	 to	 motivate	 the	
implementation	of	 information	systems	 in	existing	organizational	structures.	 It	appeared	 in	
the	 interview	 study	 that	 it	 is	 important	 for	 the	organization	 to	be	 clear	 in	 its	definition	of	
concepts	 like	 BIM.	 The	 needs	 found	 are	 linked	 to	 the	 knowledge	 the	 respondent	 have	 on	
BIM	and	their	definition	of	BIM.	

The	 study	 shows	 that	 the	 implementation	 of	 BIM	 is	 strongly	 linked	 to	 collaboration	 and	
information	management	between	stakeholders,	and	that	enhanced	collaboration	between	
actors	is	a	prerequisite	for	creating	an	integrated	flow	of	information.	Today	there	is	a	need	
for	an	integrated	system	created	from	a	connected	flow	of	information.	An	integrated	flow	
of	information	answers	the	need	of	making	successive	calculations	on	time	and	cost	as	well	
as	understanding	the	effects	of	decisions	made.	Today,	models	 lack	traceability	as	desired.	
Without	traceability,	the	 information	 is	specific	to	the	project	and	cannot	be	used	 in	other	
projects.	For	a	successful	implementation	of	5D-BIM,	respondents	believe	it	is	important	that	
the	technology	is	implemented	step-by-step	and	adapted	to	the	existing	needs.	

This	study	 indicates	that	a	company's	structure	and	culture	are	 important	prerequisites	for	
the	 implementation	 of	 information	 technology.	 Implementation	 is	 also	 facilitated	 by	 a	
structured	 way	 of	 working	 and	 a	 culture	 positive	 toward	 changes.	Motivation	 for	 change	
within	 organizations	 is	 based	 on	 creating	 value	 for	 individuals.	 Intuitive	 systems	 are	 a	
prerequisite	for	individuals	to	see	value	in	the	change	and	to	trust	the	technology.		

 



 

	 ii	

Acknowledgement	
	
	
This	master	 thesis	 has	 been	 completed	 as	 a	 final	moment	 of	 the	 Degree	 Program	 in	 Civil	
Engineering	 and	 Urban	 Management	 Program	 at	 the	 Royal	 Institute	 of	 Technology.	 The	
thesis	 is	 written	 in	 the	 Master's	 program	 Real	 Estate	 and	 Construction	 Management,	
focusing	on	construction	project	management.	This	thesis	has	been	completed	together	with	
JM	and	was	carried	out	during	the	spring	of	2018.	

We	would	 like	 to	 thank	 our	 supervisor	 Tina	 Karrbom	 Gustavsson	 for	 your	 good	 guidance	
throughout	the	work.	Our	conversations	have	led	the	work	forward	and	you	have	challenged	
us	to	think	in	new	directions.	We	also	want	to	thank	our	supervisor	at	JM	Tobias	Klarbo	for	
your	energy	and	ideas	as	well	as	for	your	help	to	get	in	touch	with	the	right	people	for	the	
interviews.	Finally,	we	would	like	to	thank	those	who	we	interviewed	and	took	the	time	to	
contribute	to	the	work.	

Stockholm,	June	5th	2018.	

Victor	Holmberg	and	Wiking	Westlund	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 	



 

	 iii	

Examensarbete	

  
  Titel  5D-BIM i tidigt projektskede – Behov och förutsättningar för 

teknikdriven förändring 
Författare                                        Victor Holmberg & Wiking Westlund 
Institution                                       
Examensarbete Master nivå             

Fastigheter och byggande 
TRITA-ABE-MBT-18212 

Handledare Tina Karrbom Gustavsson 
Nyckelord 5D-BIM, Tidigt skede, Teknikdriven förändring, Behov 
  	
Sammanfattning	
Building	 Information	 Modelling	 (BIM)	 involverar	 idag	 mer	 än	 bara	 3D-modellering	 och	
möjligheter	 finns	 att	 addera	 dimensioner	 som	 tid	 (4D)	 och	 kostnad	 (5D).	 De	 positiva	
effekterna	av	5D-BIM	och	potentialen	att	 involvera	 fler	aktörer	 tidigare	 i	projektet	gör	det	
intressant	 att	 studera	 de	 faktiska	 behoven	 av	 5D-BIM	 i	 tidigt	 skede	 av	 projektet.	 I	 denna	
studie	 har	 ett	 organisatoriskt	 perspektiv	 på	 förändring	 tillämpats	 där	 fokus	 läggs	 på	
uppfattningen	av	5D-BIM	och	hur	tekniken	ska	implementeras.		

Examensarbetet	 har	 skrivits	 i	 samarbete	 med	 JM	 och	 intervjuer	 är	 utförda	 med	 aktörer	
aktiva	i	tidigt	skede	inom	JM	koncernen.	Studiens	resultat	är	baserat	på	bostadsutvecklaren	
JM,	 vilka	 karakteriseras	 av	 att	 äga	 hela	 produktkedjan	 från	 förvärv	 till	 förvaltning	 och	 har	
relativt	 standardiserade	 produkter.	 Syftet	 med	 det	 här	 examensarbetet	 är	 att	 undersöka	
behov	 av	 5D-BIM	 hos	 aktörer	 i	 tidigt	 skede	 samt	 vilken	 nivå	 på	 informationen	 som	 är	
nödvändig.	 Studien	 fokuserar	 även	 på	 att	 undersöka	 vilka	 organisatoriska	 förutsättningar	
som	 krävs	 för	 att	 motivera	 implementationen	 av	 informationssystem	 i	 existerande	
organisationsstrukturer.	Det	framkommer	i	 intervjustudien	att	det	är	viktigt	att	vara	tydlig	i	
sin	 definition	 av	 begrepp	 likt	 BIM.	 Då	 respondenternas	 behov	 är	 kopplade	 till	 vilken	
förförståelse	som	respondenten	har	på	BIM.		

Studien	 visar	 att	 implementeringen	 av	 5D-BIM	 är	 starkt	 kopplat	 till	 samarbete	 och	
informationshantering	mellan	 aktörer	 inom	organisationen	 samt	 att	 ökat	 samarbete	 är	 en	
förutsättning	för	att	skapa	ett	integrerat	informationsflöde.	Enligt	respondenterna	finns	det	
idag	ett	behov	av	ett	 integrerat	system	med	ett	 informationsflöde	som	hänger	 ihop,	då	ett	
integrerat	 informationsflöde	 gör	 det	 möjligt	 att	 göra	 successiva	 beräkningar	 på	 tid	 och	
kostnad	samt	se	effekterna	av	beslut	som	tas.	Idag	saknar	BIM-modellerna	spårbarhet	vilket	
efterfrågas.	 Utan	 spårbarhet	 blir	 informationen	 projektspecifik	 och	 går	 inte	 att	 utnyttja	 i	
andra	 projekt.	 För	 en	 lyckad	 implementering	 av	 5D-BIM	 anser	 respondenterna	 att	 det	 är	
viktigt	att	teknik	implementeras	stegvis	och	är	anpassad	till	de	behov	som	finns.		

Studien	 visar	 att	 en	 organisations	 struktur	 och	 kultur	 är	 viktiga	 förutsättningar	 för	
implementation	 av	 5D-BIM.	 Implementationen	 underlättas	 även	 av	 ett	 strukturerat	
arbetssätt	och	en	förändringsbenägen	kultur.	Motivation	för	förändring	inom	organisationer	
grundar	 sig	 i	 att	 skapa	 värde	 för	 individerna.	 Intuitiva	 system	 är	 en	 förutsättning	 för	 att	
individer	ska	se	värde	i	förändringen	och	känna	tillit	till	tekniken.		
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1 Introduktion	
I	 introduktionskapitlet	 ges	 en	 bakgrund	 till	 frågeställningen	 som	 detta	 examensarbete	 tar	
upp.	 Vidare	 beskrivs	 problemet	 och	 dess	 sammanhang	 följt	 av	 syftet	 för	 studien.	
Avslutningsvis	går	det	att	se	avgränsningar	till	problemet	samt	dispositionen	av	rapporten.		
	
1.1 Bakgrund	
Byggindustrin	 är	 fortfarande	 starkt	 beroende	 av	 traditionella	 arbetsmetoder	 i	
planeringsfasen,	såsom	pappersbaserade	dokument	och	manuellt	hanterade	av	information	
(Fung	 et	 al.,	 2014).	Dessa	 arbetsmetoder	 är	 ofta	 tidskrävande,	 ineffektiva	 och	 känsliga	 för	
mänskliga	 fel	 (Fung	et	al.,	2014).	 	Digitalisering	handlar	om	att	 förändra	aktuella	processer	
genom	nya	perspektiv	aktiverade	av	digital	 teknik	(Parviainen	et	al.,	2017).	Enligt	Launberg	
(2017)	är	digitalisering	inte	bara	en	teknisk	process	utan	också	en	organisatorisk	process	och	
att	tekniken	måste	integreras	in	i	verksamheten	för	att	bli	en	fungerande	del	av	arbetssättet.	
Nya	tekniska	lösningar	påverkar	en	organisations	struktur	och	affärsmöjligheter	(Eriksson	et	
al.,	2014).		

Building	 Information	Modeling	 (BIM)	 föreslås	 som	 ett	 sätt	 att	 förbättra	 effektiviteten	 och	
produktiviteten	 i	 byggprojekt	 (Succar,	 2009;	 Azhar,	 2011;	 Eastman	 et	 al,	 2011).	 BIM	 är	 en	
modelleringsteknik	med	tillhörande	uppsättning	processer	 för	att	producera,	kommunicera	
och	analysera	byggnadsinformationsmodeller	(Eastman	et	al.,	2011).	Implementering	av	BIM	
i	byggprojekt	är	för	närvarande	en	viktig	fråga	för	många	länder	såsom	USA,	Storbritannien,	
Australien,	Finland	och	Norge	(Wong	et	al.,	2010).	Frågan	om	BIM	har	även	i	Sverige	fått	ökat	
intresse	men	 ingen	 enhetlig	 digital	 hantering	 av	 projektinformation	 har	 införts	 (Boverket,	
2017).	Enstaka	organisationer	som	Trafikverket	har	sedan	2015	regleringar	om	användningen	
av	BIM	i	statliga	projekt	(Trafikverket,	2015).	

Användningen	av	BIM	är	beroende	av	 involveringen	av	alla	aktörer	 inom	projektet	 (Succar,	
2009).	 Med	 ett	 bredare	 nätverk	 av	 aktörer	 som	 har	 möjlighet	 att	 påverka	
genomförandeprocessen	av	en	ny	teknik	så	blir	de	organisatoriska	aspekterna	ännu	viktigare	
att	 beakta	 (Lindblad,	 2017).	 Launberg	 (2017)	 menar	 på	 att	 en	 av	 utmaningarna	 för	
digitaliseringen	 av	 organisationer	 är	 att	 få	 människorna	 och	 tekniken	 att	 samspela,	 där	
medarbetare	 trivs	och	är	engagerade,	där	 rätt	kompetens	 finns	 tillgänglig	och	där	den	nya	
tekniken	utnyttjas	till	fullo.		

BIM	 involverar	 idag	 mer	 än	 bara	 3D-modellering	 och	 möjligheter	 finns	 att	 addera	
dimensioner	som	tid	(4D)	och	kostnad	(5D)	(Eastman	et	al.,	2011).	Smith	(2014)	konstaterar	
att	 5D-BIM	 ger	 företag	 möjlighet	 att	 simulera	 ett	 antal	 designalternativ	 med	
realtidsinformation	 om	 tid	 och	 kostnad	 samt	 ökar	 möjligheten	 att	 ha	 underlag	 till	 viktiga	
beslut	 i	 realtid.	 Detta	 kan	 vara	 ett	 viktigt	 verktyg	 då	 nyckelinformation	 av	 modellen	 är	
tillgänglig	 till	 alla	 aktörer	 samtidigt	 (Aouad	 et	 al.,	 2005;	 Ding	 et	 al.,	 2014,	 Andersson	 &	
Lessing,	2017).		

Att	 integrera	 ytterligare	 dimensioner	 inom	 BIM	 ger	 möjligheter	 för	 uppskattningar	 av	
förändringar	och	finansiella	representationer	tidigt	i	projektet	(Eastman	et	al.,	2011;	Forgues	
et	 al.,	 2012).	 Då	 BIM	 kan	 visualisera,	 simulera	 och	 analysera	 byggnader	 redan	 i	 ett	 tidigt	
skede	 av	 projekteringsprocessen	 är	 det	 viktigt	 att	 utveckla	 modeller	 som	 nyttjar	 detta	
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(Andersson	&	Lessing,	2017).	Candelario	Garriado	et	al.	 (2017)	 visar	på	att	 integrera	BIM	 i	
planeringsfasen	 leder	 till	 större	 kontroll	 av	 projektet,	 vilket	 förhindrar	 uppkomsten	 av	
ineffektivitet	 under	 projektets	 utveckling.	 Bryde	 et	 al.	 (2013)	 menar	 för	 att	 fullt	 kunna	
utnyttja	BIM	i	byggprojekt	måste	användaren	av	tekniken	se	potentialen	av	BIM	i	ett	bredare	
sammanhang.	 Detta	 kräver	 tidigare	 involvering	 och	 samarbete	 mellan	 olika	 aktörer.	 En	
integrerad	 projekteringsmodell	 och	 effektiv	 involveringsprocess	 måste	 börja	 tidigare	 i	
byggprocessen	för	att	uppnå	maximal	potential	av	BIM	(MacLeamy,	2004;	Bryde	et	al.,	2013).		

1.2 Problemformulering		
Utmaningarna	 vid	 införandet	 av	 BIM	 är	 inte	 enbart	 kopplat	 till	 att	 övervinna	 tekniska	
svårigheter	 utan	 även	 till	 att	 integrera	BIM	 i	 dagliga	 arbetsprocesser	 och	 att	 kontinuerliga	
förbättringar	sker	(He	et	al.,	2012;	Sun	et	al.,	2017).	Tidigare	litteratur	beskriver	fördelar	med	
5D-BIM	 och	 den	 positiva	 inverkan	 det	 har	 på	 projektresultatet,	 men	 fortfarande	 finns	
osäkerhet	 kring	 teknikens	 inverkan	 på	 samarbete	 mellan	 aktörer	 och	 hur	 en	 eventuell	
informationshantering	ska	utformas	för	optimal	användning	(Poirier	et	al.,	2017).	De	positiva	
effekterna	av	5D-BIM	och	potentialen	att	 involvera	 fler	aktörer	 tidigare	 i	projektet	gör	det	
intressant	att	 studera	de	 faktiska	behoven	av	5D-BIM	 i	 tidigt	 skede	av	projektet.	Fokus	 för	
denna	 studie	 kommer	 att	 ligga	 på	 planeringsfasen	 som	 inkluderar	 förvärv,	 detaljplan	 och	
programhandlingar.	Detta	kommer	benämnas	som	tidigt	skede	vidare	i	denna	studie.	 

Då	 tidigare	 litteratur	 har	 stort	 fokus	 på	 den	 tekniska	 aspekten	 av	 5D-BIM	 och	 de	 positiva	
effekterna	 det	 leder	 till,	 ger	 det	 möjlighet	 till	 denna	 studie	 att	 fokusera	 på	 den	
organisatoriska	 process	 som	 även	 den	 är	 avgörande	 för	 implementation	 av	 teknik	 likt	 5D-
BIM.	 I	 denna	 studie	 har	 ett	 organisatoriskt	 perspektiv	 på	 förändring	 tillämpats	 där	 fokus	
läggs	på	organisationens	uppfattning	av	5D-BIM	och	hur	tekniken	ska	implementeras.	För	att	
studera	 hur	 teknikdriven	 förändring	 påverkas	 av	 en	 viss	 organisation	 läggs	 stor	 fokus	 på	
vilken	struktur	och	kultur	som	råder	inom	organisationen.		

1.3 Syfte	
Syftet	med	det	här	examensarbetet	är	att	utöka	kunskapen	om	behov	av	5D-BIM	hos	aktörer	
i	 tidigt	 skede.	Arbete	 är	 skrivet	 tillsammans	med	bostadsutvecklaren	 JM	med	 fokus	på	 att	
undersöka	 behoven	 av	 5D-BIM	 i	 tidigt	 skede	 samt	 vilken	 nivå	 på	 informationen	 som	 är	
nödvändig.	 Denna	 studie	 fokuserar	 även	 på	 att	 undersöka	 vilka	 organisatoriska	
förutsättningar	 som	 behövs	 för	 att	 motivera	 implementationen	 av	 5D-BIM	 i	 existerande	
organisationer.			 

Målet	 är	 att	 bestämma	 vilka	 behov	 som	 finns	 för	 att	 förbättra	 den	 tidiga	
planeringsprocessen	 i	 byggprojekt	 genom	 att	 utnyttja	 5D-BIM	 samt	 beskriva	 vilka	
organisatoriska	 förutsättningar	 som	 behövs	 för	 att	 motivera	 teknikdriven	 förändring	 i	
existerande	organisationsstrukturer.	
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1.4 Forskningsfrågor	
Frågeställningarna	 har	 utformats	 för	 att	 besvara	 syftet	 och	 målet	 med	 studien.	
Problemformuleringen	består	av	två	frågor:	 

• Vilka	behov	ser	aktörer	i	tidigt	skede	för	att	implementera	5D-BIM	i	tidigt	skede?	 

• Vilka	organisatoriska	förutsättningar	behövs	för	att	motivera	implementation	av	5D-
BIM	i	existerande	organisationer? 

1.5 Avgränsningar	
Examensarbetet	har	skrivits	i	samarbete	med	JM	och	intervjuerna	baseras	på	aktörer	aktiva	i	
tidigt	 skede	 inom	 JM	 koncernen.	 En	 annan	 begränsning	 är	 att	 bostadsutvecklaren	 JM	
karakteriseras	genom	att	äga	hela	produktkedjan	från	förvärv	till	förvaltning	och	har	relativt	
standardiserade	produkter.	 

Avgränsningar	 har	 gjorts	 för	 att	 smalna	 av	 frågeställning	 till	 ett	 specifikt	 skede	 i	
byggprocessen	då	hela	processen	hade	omfattat	för	många	olika	aktörer	och	arbetet	skulle	
ha	 blivit	 för	 omfattande.	 Terminologin	 kring	 tidiga	 skeden	 är	 inte	 enhetlig	 (Ryd	 och	
Carenholm,	 2008).	 Därför	 har	 vi	 tillsammans	 med	 JM	 definierat	 tidigt	 skede	 som	
planeringsfasen	 som	 inkluderar	 förvärv,	 detaljplan	 och	 programhandlingar	 i	 denna	 studie.	
Resultaten	 i	 denna	 rapport	 baseras	 på	 denna	 definition	 därför	 kan	 andra	 resultat	 fås	 om	
andra	avgränsningar	sker.	Då	det	är	en	kvalitativ	studie	så	kommer	resultatet	endast	spegla	
respondenternas	egna	åsikter	och	uppfattningar	om	ämnet. 

1.6 Disposition		
Introduktion 
I	 introduktionskapitlet	 ges	 en	 bakgrund	 till	 frågeställningen	 som	 detta	 examensarbete	 tar	
upp.	 Vidare	 beskrivs	 problemet	 och	 dess	 sammanhang	 följt	 av	 syftet	 för	 studien.	
Avslutningsvis	går	det	att	se	avgränsningar	till	problemet	samt	dispositionen	av	rapporten.		
 
Metod 
I	metodkapitlet	beskrivs	vilken	metod	som	använts	 för	att	besvara	 forskningsfrågorna.	Det	
motiveras	 varför	 den	 valts	 samt	 vad	 den	 ska	 besvara.	 Beskrivningar	 av	 litteraturstudien,	
intervjuerna,	transkribering	och	analys	följs	sedan	av	en	avslutande	metodkritik.	
 
Litteraturstudie	 
I	litteraturstudien	presenteras	den	litteratur	som	erhållits	genom	en	studie	av	vetenskapliga	
artiklar,	 forskningsrapporter	 och	 böcker.	 Den	 insamlade	 litteraturen	 bidrar	 till	 en	 djupare	
förståelse	 för	 5D-BIM,	 tidigt	 skede,	 organisationsstruktur,	 organisationskultur	 och	
teknikdriven	organisationsförändring.	
	
Teori 
I	 teorikapitlet	 presenteras	 den	 teori	 som	 ligger	 till	 grund	 för	 detta	 arbete.	 Det	 inledande	
stycket	 om	 teknikdriven	 organisationsförändring	 beskriver	 vilka	 perspektiv	 som	 kan	
användas	vid	forskning	inom	ämnet.	Det	leder	in	på	det	teoretiska	ramverket,	Normalization	
Process	 Theory	 (NPT),	 som	 används	 i	 detta	 arbete	 för	 att	 beskriva	 teknikdriven	
organisationsförändring.	
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Empiri 
Empirikapitlet	 presenterar	 resultatet	 från	de	utförda	 intervjuerna.	Målsättningen	 är	 att	 på	
ett	tematiskt	sätt	presentera	det	insamlade	materialet	på	ett	överskådligt	sätt.	Rubrikerna	i	
empirin	 följer	 kärnkatergorierna	 i	Normalization	Process	 Theory	 efter	 ett	 inledande	 stycke	
om	JM.	I	empirin	kommer	inga	analyser	eller	slutsatser	att	ske.	Samtliga	respondenter	går	att	
se	i	Tabell	1	i	metodkapitlet.	
 
Analys 
Analyskapitlet	 består	 av	 en	 jämförelse	 av	 empirin	med	 teori	 och	 tidigare	 litteratur	 som	är	
presenterad	i	rapporten.	I	analysen	sker	även	en	diskussion	som	i	sin	tur	ligger	till	grund	för	
slutsatsen	 och	 rapportens	 rekommendationer.	 Genom	 analysen	 har	 ett	 organisatoriskt	
perspektiv	på	 förändring	 tillämpats	 (Lindblad,	2017).	Analysen	 följer	Normalization	Process	
Theory	 som	 är	 det	 teoretiska	 ramverket	 i	 detta	 examensarbete.	 Fokus	 läggs	 på	
organisationens	uppfattning	om	tekniken	och	implementationsstrategierna.	

Slutsats	 
I	 det	 avslutande	 kapitlet	 sammanfattas	 studien	 genom	 att	 upprepa	 frågeställningen	 och	
besvara	 frågorna.	 Rekommendationerna	 som	 följer	 grundas	 i	 forskningsfrågorna	 och	 är	
anpassade	 att	 passa	 uppdragsgivaren	 JM.	 Avslutningsvis	 presenteras	 förslag	 på	 framtida	
forskning.	
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2 Metod		
I	metodkapitlet	beskrivs	 vilken	metod	 som	använts	 för	att	besvara	 forskningsfrågorna.	Det	
motiveras	 varför	 den	 valts	 samt	 vad	 den	 ska	 besvara.	 Beskrivningar	 av	 litteraturstudien,	
intervjuerna,	transkribering	och	analys	följs	sedan	av	en	avslutande	metodkritik.	

2.1 Forskningsmetod	
Då	 mycket	 av	 studien	 kretsar	 kring	 JM	 som	 företag	 har	 mycket	 tid	 lagts	 på	 att	 få	 en	
förståelse	hur	organisationen	 ser	ut	och	vilken	kultur	 som	 råder.	Det	har	 genomförts	med	
hjälp	 av	 tillgång	 till	 interna	 system	 och	 genom	 att	 vara	 på	 plats	 på	 huvudkontoret	 för	 de	
formella	 intervjuerna	i	 intervjustudien	och	informella	konversationer.	Studien	ger	 insikt	om	
sociala	 fenomen	 på	 arbetsplatsen,	 vilket	 betyder	 att	 forskningen	 måste	 anta	 att	 sociala	
fenomen	skapas	av	sociala	aktörers	handlingar	(Saunders	et	al.,	2016).	 

Kvalitativa	metoder	har	använts	för	att	skapa	empiri	så	att	frågeställningarna	kan	besvaras.	
Det	 kvalitativa	 tillvägagångssättet	 uppfattas	 som	 subjektivt	 och	 använder	 språk	 och	
beskrivning	för	att	förklara	forskningsresultat	(Levy	&	Henry,	2003).	Kvalitativa	metoder	gör	
det	möjligt	för	forskaren	att	upptäcka	nya	variabler	och	relationer,	för	att	avslöja	och	förstå	
komplexa	processer	och	illustrera	påverkan	av	den	sociala	kontexten	(Shah	&	Corley,	2006).	
Kvalitativa	 forskningsmetoder	 är	 ofta	 förknippade	 med	 explorativ	 forskning	 eftersom	 det	
försöker	ge	ökad	kunskap	om	ett	specifikt	ämne	som	studeras	genom	subjektiva	och	socialt	
observerade	beteenden	(Saunders	et	al.,	2016).	 

2.2 Litteraturstudie	
Under	 litteraturstudien	 har	 publicerat	 material	 om	 befintlig	 forskning	 inom	 området	
studerats.	 Detta	 för	 att	 presentera	 tidigare	 studier	 som	 har	 anknytning	 till	 syftet,	
forskningsfrågan	 och	 avgränsningen	 i	 studien.	 Litteraturstudien	 genomfördes	 i	 arbetets	
inledande	 skede	 för	 att	 samla	 och	 vidareutveckla	 informationen	 om	 ämnet	 samt	 under	
arbetets	 gång	 då	 empirin	 analyserades.	 Parallellt	 med	 litteraturinsamlingen	 har	 lämpliga	
teoretiska	 ramverk	 utvärderats	 för	 att	 kunna	 appliceras	 till	 empirin.	 Den	 insamlade	
litteraturen	bidrar	 till	en	djupare	 förståelse	 för	5D-BIM,	 tidigt	 skede,	organisationsstruktur,	
organisationskultur	 och	 teknikdriven	 organisationsförändring.	 Litteraturen	 grundar	 sig	 i	
sökningar	 gjorda	 på	 olika	 plattformar,	 som	 KTH	 primo	 och	 Google	 Scholar,	 publicerade	
artiklar	och	böcker.	 

Då	 det	 är	 viktigt	 att	 kritiskt	 granska	 en	 litteraturkälla	 för	 att	 förbättra	 resultatets	
övergripande	tillförlitlighet	och	giltighet	(Saunders	et	al.,	2016)	har	det	medvetet	gjorts	val	
om	vilka	artiklar	som	ska	ingå	i	rapporten.	Valda	artiklar	har	granskats	utifrån	om	de	är	peer-
reviewed	 och	 publicerade	 av	 pålitliga	 tidskrifter.	 Fokus	 har	 varit	 att	 använda	 så	 aktuella	
artiklar	 som	 möjligt	 och	 när	 äldre	 artiklar	 har	 använts	 har	 det	 motiverats	 genom	 att	
informationen	fortfarande	ses	som	aktuell.		 

2.3 Intervjuer		
Denna	 studie	 är	 en	 intervjustudie	 där	 7	 intervjuer	 genomförts	 varav	 en	 gruppintervju.	 De	
intervjuade	har	olika	 roller	 inom	organisationen	med	olika	 kunskaper	om	ämnet.	De	valda	
rollerna	 är	 involverade	 i	 det	 aktuella	 skedet	 och	 har	 intresse	 och	 möjlighet	 att	 påverka	
implementationen.	 Respondenterna	 har	 bidragit	 med	 olika	 specialistkunskaper	 till	 hur	



 

	 6	

behovet	 av	 5D-BIM	 ser	 ut	 i	 ett	 tidigt	 projektskede.	 Enligt	 Longhurst	 (2010)	 så	 ger	 en	
mångsidig	grupp	bättre	grund	för	empiri	och	analys.	Deras	åsikter	bör	därför	tas	i	beaktning	i	
resultatet	 och	 är	 då	 intressanta	 i	 ett	 forskningsperspektiv.	 Respondenterna	 är	 noggrant	
utvalda	då	de	alla	är	involverade	i	tidigt	skede	och	antingen	har	ledande	befattning,	arbetar	
aktivt	 i	 tidigt	 skede	 eller	 har	 hög	 involveringsgrad	 för	 verksamhetsutveckling.	 För	
respondenternas	roller	och	övrig	information	gällande	intervjuerna	se	Tabell	1.	Sett	till	etiska	
aspekter	har	samtliga	respondenter	fått	vara	anonyma	i	rapporten	och	därför	är	inga	namn	
publicerade.			 

Tabell	1.	Genomförda	intervjuer	

Referens Befattning Tid Datum 

Respondent A Kalkyl 60 minuter 2018-03-06 
Respondent B Verksamhetsutveckling 60 minuter 2018-03-12 
Respondent C Byggrättsportfölj 60 minuter 2018-03-13 

Respondent D Tidplan/Produktion 65 minuter 2018-03-19 
Respondent E Förvärv/Detaljplan 80 minuter 2018-03-27 
Respondent F Förvärv/Detaljplan 80 minuter 2018-03-27 
Respondent G Kalkyl förvärv 80 minuter 2018-03-27 

Respondent H Verksamhetsutveckling 60 minuter 2018-03-27 
Respondent I Affärsutveckling 55 minuter 2018-04-04 

	

2.4 Semistrukturerade	intervjuer	
Semistrukturerade	intervjuer	användes	där	samma	frågor	ställdes	till	samtliga	respondenter,	
men	 intervjuerna	 innehöll	 även	 specifika	 frågor	 om	 behovet	 i	 det	 skede	 respondenten	
arbetar.	 	Målet	 med	 intervjuerna	 var	 att	 samla	 in	 information	 om	 dagsläget	 kopplat	 till	
ämnet	 och	 hur	 behovet	 för	 ett	 nytt	 sätt	 att	 jobba	 kopplat	 till	 digitala	 lösningar	 såg	 ut.	
Barriball	 och	While	 (1994)	menar	 att	 semistrukturerade	 intervjuer	 är	 det	 bästa	 sättet	 för	
studier	 som	 utforskar	 uppfattningar	 och	 behov	 hos	 en	 bransch	 eftersom	 forskaren	
interagerar	 med	 de	 andra	 aktörerna.	 Semistrukturerade	 intervjuer	 valdes	 då	 det	 ger	
forskaren	 kontroll	 över	 frågorna	men	 samtidigt	 ger	 respondenterna	möjlighet	 att	 uttrycka	
åsikter	 och	 erfarenheter.	 En	 risk	 vid	 semistrukturerade	 intervjuer	 är	 att	 det	 under	
genomförandet	finns	risk	för	en	partiskhet.	En	annan	risk	är	att	de	som	håller	i	intervjun	kan	
påverka	 respondenterna	 omedvetet	 (Saunders	 et	 al.,	 2016).	 Subjektiviteten	 är	 svår	 att	
undvika	 och	 därför	 representerar	 empirin	 endast	 respondenternas	 uppfattning	 om	
problemet	och	deras	syn	på	verkligheten. 

En	semistrukturerad	gruppintervju	genomfördes	då	den	tänkta	respondenten	fick	förhinder	
och	 anordnade	 en	 gruppintervju	 istället	 med	 individer	 inom	 samma	 befattning.	
Gruppintervjun	 tillät	 studien	att	 skapa	mycket	empiri	under	 samma	 intervju	och	 inbjöd	 till	
diskussion	 mellan	 respondenterna.	 En	 risk	 med	 denna	 form	 av	 intervju	 är	 att	
respondenterna	påverkar	varandra	och	deras	åsikter	speglar	inte	deras	verkliga	uppfattning.	 
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2.5 Transkribering	
Samtligt	 material	 från	 intervjuerna	 har	 spelats	 in	 och	 i	 efterhand	 har	 det	 transkriberats.	
Transkriberingen	är	gjord	 för	att	 få	en	bättre	översikt	av	empirin	och	 för	att	analysera	det	
som	sagts.	Detta	för	att	öka	transparensen	av	resultatet.	Transkriberingen	går	att	erhållas	på	
begäran	då	den	inte	är	bifogad	i	detta	examensarbete.	

2.6 Tematisering	och	analys		
Normalization	 Process	 Theory	 (NPT)	 förklarar	 de	 sociala	 processer	 genom	 vilka	 nya	 eller	
modifierade	arbetssätt	 implementeras	 in	 i	existerande	organisationer	 (May	&	Finch,	2009).	
NPT	valdes	som	det	teoretiska	ramverket	i	detta	arbete	då	syftet	är	att	utöka	kunskapen	om	
behov	 av	 5D-BIM	 hos	 aktörer	 i	 tidigt	 skede	 och	 vilka	 organisatoriska	 förutsättningar	 som	
behövs	för	att	motivera	implementationen	av	5D-BIM	i	existerande	organisationer. 

Transkriberingen	 tematiseras	 utifrån	 det	 valda	 teoretiska	 ramverket.	 Empirin	
kategoriseras	enligt	 de	 fyra	 kärnkategorierna	Coherence,	 Cognitive	 Participation,	 Collective	
Action	 och	 Reflexive	 Monitoring,	 som	 presenteras	 i	 teorikapitlet.	 För	 att	 svara	 på	
forskningsfrågorna	identifierades	respondenternas	åsikter	om	behov	och	förutsättningar	för	
implementation	av	5D-BIM.	Analysen	består	av	en	jämförelse	av	empirin	med	den	teori	och	
tidigare	litteratur	som	är	presenterad	i	arbetet.	I	analysen	sker	även	en	diskussion	som	i	sin	
tur	ligger	till	grund	till	slutsatsen	och	rapportens	rekommendationer.	 

2.7 Metodkritik		
Kvalitativ	forskning	har	fått	kritik	för	svårigheterna	att	replikera	studien.	En	kvalitativ	studie	
är	 baserade	 på	 upplevelser	 och	 tolkningar	 från	 respondenterna	 och	 kommer	med	 största	
sannolikhet	 att	 påverkas	 av	 både	 respondenternas	 och	 forskarens	 kön,	 ålder	 och	
personlighet	(Bryman,	2002).		För	att	möjliggöra	så	hög	transparens	som	möjligt	för	arbetet	
har	alla	steg	dokumenteras	och	intervjumallen	som	användes	till	intervjuerna	bifogas	i	Bilaga	
1. 

Denna	studie	har	sina	begränsningar	som	grundar	sig	i	omfattning	på	detta	examensarbete	
och	den	begränsade	tidsramen.	Svårigheter	med	definitionen	av	BIM	har	påverkat	studien	i	
sin	helhet	då	begreppet	användes	vid	ett	initialt	skede	och	mindre	i	senare	skede.	Detta	på	
grund	 av	 att	 begrepp	 som	modeller	 eller	 bara	 ett	 allmänt	 fokus	 på	 informationssystem	 i	
tidiga	 skeden	 ansågs	 mer	 lättillgängligt	 för	 respondenterna	 oavsett	 deras	 befattning	 eller	
tidigare	erfarenhet.	 

När	 avgränsning	 skett	 mot	 enbart	 ett	 företag	 så	 speglar	 inte	 resultatet	 hela	
branschen.		Detta	göra	det	svårt	för	branschen	att	kunna	utnyttja	de	resultat	som	genererats	
i	 den	 här	 studien.	 Då	 endast	 semistrukturerade	 intervjuer	 har	 genomförts	 med	 utvalda	
individer	 så	kommer	 resultatet	 spegla	 respondenternas	egna	åsikter	och	uppfattningar	om	
ämnet.	Motiven	för	de	valda	respondenterna	anser	vi	vara	tillräckliga	för	omfattningen	och	
syftet	i	denna	studie.	Men	risken	är	att	resultatet	baseras	på	en	för	liten	grupp	och	att	dessa	
nödvändigtvis	inte	behöver	spegla	hela	organisationen	eller	andra	individer	inom	branschen.	 

Den	valda	teorin	förklarar	empirin	utifrån	ett	perspektiv	och	kan	då	inte	täcka	upp	allt.	Val	av	
andra	teorier	kan	möjligen	ge	andra	resultat	än	detta	arbete,	då	dessa	teorier	svarar	på	
andra	frågor	än	vad	den	valda	teorin	i	detta	arbete	gör.	  
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3 Litteraturstudie	
I	litteraturstudien	presenteras	den	litteratur	som	erhållits	genom	en	studie	av	vetenskapliga	
artiklar,	 forskningsrapporter	 och	 böcker.	 Den	 insamlade	 litteraturen	 bidrar	 till	 en	 djupare	
förståelse	 för	 5D-BIM,	 tidigt	 skede,	 organisationsstruktur,	 organisationskultur	 och	
teknikdriven	organisationsförändring.	

3.1 Building	Information	Modelling	(BIM)	
Building	Information	Modelling	(BIM)	definieras	av	US	National	Institute	of	Building	Sciences	
(2007)	 som	 en	 "digital	 representation	 av	 fysiska	 och	 funktionella	 egenskaper	 hos	 en	
anläggning	 som	 skapar	 en	 gemensam	kunskapsbank	 för	 information	om	det	 som	utgör	 en	
pålitlig	grund	för	beslut	under	dess	livscykel,	från	tidigaste	koncept	till	rivning"	(NIBS,	2007).	 

BIM	är	en	modelleringsteknik	med	tillhörande	processer	för	att	producera,	kommunicera	och	
analysera	byggnadsmodeller	 (Eastman	et	al.,	2011).	Penttilä	 (2006)	anser	att	BIM	refererar	
till	en	uppsättning	interaktiva	riktlinjer,	processer	och	tekniker	som	genererar	en	metod	för	
att	 hantera	 väsentlig	 information	 om	 byggdesign	 och	 projektdata	 i	 digitalt	 format	 genom	
hela	 livscykeln.	 Kymmell	 (2008)	 föreslår	 att	 tanken	 bakom	 BIM	 är	 att	 efterlikna	 ett	
byggprojekt	i	en	virtuell	miljö	med	hjälp	av	datorprogram.	Aouad	et	al.	(2005)	beskriver	BIM	
som	 ett	 förråd	 som	 lagrar	 olika	 dataobjekt,	 där	 varje	 objekt	 endast	 beskrivs	 en	 gång	 och	
inkluderar	 både	 grafiska	 och	 icke-grafiska	 objekt,	 såsom	 ritningar	 och	 specifikationer,	
scheman	och	annan	data.	 

5D-BIM	 involverar	 förutom	en	 3D-modell	 av	 byggnaden	 även	 dimensionerna	 tidsplan	 (4D)	
och	 kostnadskalkyl	 (5D)	 (Eastman	 et	 al.,	 2011).	 Eastman	 et	 al.	 definierar	 denna	
multidimension	av	BIM	som	nD-modellering	som	har	möjligheter	att	addera	i	princip	oändligt	
många	 dimensioner	 i	 BIM-modellen.	 Aouad	 et	 al.	 (2005)	 visar	 på	 att	 problemen	 kring	 nD-
modellering	 inte	 är	 tekniska,	 utan	 främst	 kulturella,	 mänskliga	 och	 processrelaterade	
faktorer	 som	hindrar	 utvecklingen.	 nD-modelleringen	 kan	hjälpa	 till	 att	 föra	 samman	olika	
intressenter	 i	 projekt,	men	 villigheten	 att	 förändra	 organisationsstrukturen	 och	 att	 arbeta	
med	nya	metoder	påverkar	implementeringen	av	sådana	system.		 

Poirier	et	al.	(2017)	förklarar	BIMs	inverkan	på	samarbete	som	en	omformning	av	en	persons	
kognitiva	 perspektiv,	 vilket	 leder	 till	 utveckling	 gällande	 händelsemönster	 och	
arbetsmetoder.	BIM	bidrar	till	att	ändra	en	organisations	informationslandskap,	det	vill	säga	
källor	och	informationsflöden,	som	genereras,	delas	och	konsumeras	 inom	projektgruppen.	
BIM-mognad	beskriver	kvalitet,	repeterbarhet	och	kompetensnivå	av	en	BIM-aktiverad	tjänst	
eller	 produkt	 (Succar,	 2010).	 Succar	 (2009)	 identifierar	 BIM-mognad	 inom	 organisationer,	
projekt	 och	 industri	 som	 en	 serie	 steg	 som	 intressenterna	 behöver	 genomföra	
successivt.		Succar	identifierar	fyra	steg	som	leder	till	en	fulländad	integrerad	projektprocess.	
Dessa	steg	är	beroende	på	nivån	av	 samarbete	 i	 varje	 steg.	Succar	menar	att	en	 fulländad	
integrerad	projektprocess	innebär	fullt	samarbete	mellan	projektaktörer	och	att	projektet	är	
tillgängligt	för	alla	i	en	samlad	portfölj.		
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•	 BIM	 Steg	 0:	 Pre-BIM	 status.	 Definieras	 av	 2D-CAD	 för	 projektinformation	 och	
mycket	arbete	sker	via	papper	eller	elektroniska	utskrifter.	

•	BIM	Steg	1:	Objektbaserad	modellering.	Karakteriseras	av	en	blandning	av	3D-CAD	
modeller	 för	 projekteringsarbetet	 och	 2D-modeller	 gällande	 dokumentation,	
byggregleringar	och	projektinformation.	

•	BIM	Steg	2:	Modellbaserat	samarbete.	Kan	identifieras	som	samarbete	mellan	alla	
intressenter.	Nivån	där	BIM-begreppet	börjar	 inkluderas.	 I	 detta	 steg	är	det	möjligt	
att	 intressenterna	 arbetar	 tillsammans	 med	 en	 samlad	 modell,	 men	 det	 är	 inte	
nödvändigt.						

•	BIM	Steg	3:	Nätverksbaserad	 integration.	Då	 företag	uppnått	 fullt	 samarbete	och	
en	 samlad	projektmodell	 som	alla	använder	och	har	 tillgång	 till,	 så	kallat	 iBIM	eller	
integrerad	BIM	

 
3.2 Tidigt	skede	 
För	att	fullt	ut	kunna	utnyttja	BIM	i	byggprocessen	måste	utövare	se	potentialen	av	BIM	i	ett	
bredare	sammanhang	(Bryde	et	al.,	2013).	Bryde	et	al.	konstaterade	att	detta	kräver	tidigare	
involvering	och	samarbete	mellan	de	olika	projektaktörerna	som	är	involverade	i	planering,	
projektering,	 konstruktion	 och	 anläggningshantering.	 Det	 innebär	 att	 en	 integrerad	
projekteringsmodell	 och	 effektiv	 involveringsprocess	måste	 börja	 tidigare	 i	 byggprocessen	
för	att	uppnå	maximal	potential	hos	BIM.	

Terminologin	kring	tidiga	skeden	är	inte	enhetlig	enligt	Ryd	och	Carenholm	(2008).	Det	finns	
olika	definitioner	av	tidiga	skeden	med	olika	utgångspunkt.	En	definition	är	att	tidigt	skede	
representerar	 när	 det	 uppstår	 en	 marknadssituation	 som	 skapar	 förutsättningar	 för	 en	
affärsmöjlighet.	 Jongeling	 (2008)	 definierar	 tidigt	 skede	 som	 tiden	 för	 system-	 och	
bygghandlingar.		

Företag	 som	 uppnått	 fullt	 samarbete	 genom	 informationsdelning	 tidigt	 i	 projektprocessen	
kommer	sannolikt	att	uppnå	de	önskade	resultaten:	snabba,	effektiva	och	kostnadsbundna	
projekt	(MacLeamy,	2004).	Ett	sådant	samarbete	förskjuter	huvuddelen	av	analys,	design	och	
beslutsfattande	 tidigare	 i	 processen,	 vilket	 ger	medarbetarna	 största	möjliga	möjlighet	 till	
bra	beslut.	Detta	koncept	visas	i	Figur	1	nedan	(MacLeamy,	2004).	I	figuren	går	det	att	utläsa	
att	ändringar	som	görs	tidigt	av	ett	projekt	ofta	är	enkla	och	billiga	att	göra	i	jämförelse	med	
ändringar	 som	görs	 senare	 i	projektet	 som	ofta	är	mer	komplexa	och	 i	och	med	det	också	
dyrare.	



 

	 10	

									 	

Figur	1.	MacLeamy	Kurva	(Figuren	inspirerad	av	MacLeamy,	2004)	

Likt	MacLeamy	 (2004)	 visar	 Jongeling	 (2008)	 på	 att	 tidsvinsten	 finns	 i	 ett	 senare	 skede	 av	
projekteringen	då	framtagandet	av	bygghandlingar	och	rapporter	kan	utföras	med	hjälp	av	
BIM.	 Tiden	 som	 lagts	 ner	 i	 de	 tidiga	 skedena	 tjänar	 aktörerna	 igen	 vid	 framtagning	 av	
rapporter,	bygghandlingar	och	totalt	sett	är	arbetsbelastningen	med	BIM-verktyg	 lägre	sett	
till	projektering	med	2D-CAD-verktyg.	Det	ska	noteras	att	det	per	automatik	inte	leder	till	en	
kortare	 projekteringstid.	 Enligt	 Jongeling	 är	 verktygen	 som	 används	 i	 BIM-arbetet	 mer	
komplicerade	 och	 komplexa	 än	 2D-verktygen	 och	 att	 det	 därför	 fordras	mer	 tid	 för	 bland	
annat	utbildning.				

3.3 Organisationsstruktur	
Det	 kan	 vara	 svårt	 att	 förändra	 en	 organisation	 genom	 att	 bara	 ändra	 sin	 struktur	 eller	
teknik,	 då	 människor	 och	 uppgifter	 skapar	 den	 största	 utmaningen	 för	 förändring	 i	
organisationen	 (Lucas	 et	 al.,	 1990).	 Informationsteknologi	 kan	 kombineras	med	hänsyn	 till	
struktur,	människor	och	uppgifter	för	att	skapa	mer	flexibla	organisationer	(Lucas	&	Barudi,	
1994).	

Malhotra	 (2000)	 beskriver	 humankapital	 som	 den	 kombinerade	 innovationsförmågan,	
visdomen,	expertisen,	skickligheten,	kunskapen	och	förmågan	hos	individer	att	möta	de	mål	
och	 uppgifter	 som	 ställs.	 En	 annan	 definition	 är	 att	 humankapital	 är	 individens	 eller	
organisationens	 samlade	kapacitet	att	 få	 fram	de	bästa	 lösningarna	 från	den	kunskap	 som	
finns	hos	 individerna	 samt	 representerar	 kreativiteten	och	 innovationsförmågan	hos	dessa	
(Van	 Marrewijk	 &	 Timmers,	 2003).	 Lim	 et	 al.	 (2010)	 menar	 att	 humankapitalet	 är	 en	
fördelaktig	 resurs	 som	 är	 beroende	 av	 organisationens	 förmåga	 att	 utnyttja	 individens	
kunskaper.	 Förmågan	 av	 utnyttjande	 kommer	 troligtvis	 sedan	 att	 avspegla	 sig	 på	
organisationens	produktivitet.	

Ett	enkelt	sätt	att	se	på	strukturkapital	kan	vara	att	det	är	allting	som	är	kvar	på	kontoret	när	
alla	anställda	gått	hem	för	dagen	(Edvinsson	&	Malone,	1997).	Om	humankapital	är	kopplat	
till	 de	 anställda	 så	 är	 strukturkapitalet	 kontrollerat	 och	 hanterat	 av	 organisationen.	
Edvinsson	 och	 Malone	 definierar	 det	 vidare	 som	 hårdvara,	 mjukvara,	 databaser,	
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organisationsstruktur,	 rutiner,	 patent,	 varumärken	 och	 allt	 annat	 som	 av	 organisatorisk	
förmåga	stöder	de	anställdas	produktivitet.	Martín-de-Castro	et	al.	(2011)	väljer	att	dela	upp	
strukturkapitalet	i	teknologiskt	kapital	och	organisatoriskt	kapital.	Det	teknologiska	kapitalet	
består	 bland	 annat	 av	 insatser	 inom	 forskning	 och	 utveckling	 samt	 den	 tekniska	
infrastrukturen.	 Sett	 till	 det	 organisatoriska	 kapitalet	 så	 innehåller	 det	 organisationens	
kultur,	 värderingar	 och	 attityder,	 förmågan	 att	 hantera	 och	 förmedla	 information	 och	
kunskap	inom	organisationen	samt	organisationsstrukturen.		

Johnson	 (2002)	 menar	 att	 omvandlingen	 från	 humankapital	 till	 strukturkapital	 är	 av	 stor	
betydelse	 för	 att	 skapa	 värde	 till	 organisationen.	 På	 så	 sett	 kan	 alla	 medarbetare	 ha	
förfogande	 och	 kännedom	 om	 den	 kunskap	 och	 expertis	 som	 finns	 inom	 organisationen.	
Omvandlingen	kan	dock	i	många	aspekter	ses	som	svår,	antingen	orimligt	kostsam	eller	helt	
enkelt	omöjlig.	En	alternativ	approach	för	att	hantera	sådan	kunskap	för	värdeskapande	är	
att	se	det	som	en	process	och	inte	en	produkt.	Det	vill	säga	att	dra	nytta	av	utvecklingen	av	
humankapitalet	och	att	dra	fördelar	av	att	vara	omringad	av	sådana	tysta	kunskapstillgångar.	

3.4 Organisationskultur			
Organisationskultur	 kan	 definieras	 som	 antaganden,	 värderingar	 och	 övertygelser	 som	 är	
underliggande,	självklara	och	omedvetna	för	medlemmarna	i	organisationen	(Schein,	2004).	
De	 går	 också	 att	 observeras	 på	 en	mer	 synlig	 nivå	 genom	 rutiner,	 handlingar	 och	 språket	
(Martins	 &	 Terblanche,	 2003).	 Jassawalla	 och	 Sashittal	 (2002)	 menar	 att	
organisationskulturen	 framgår	 av	 inlärningen	 och	 interaktionen	 mellan	 individer	 inom	
organisationen.	 Rollen	 som	 organisationskulturen	 spelar	 för	 att	 underlätta	 innovation	
härstammar	från	det	åtagande	som	kulturen	kan	skapa	mellan	medlemmar	i	organisationen	
när	 det	 gäller	 att	 tro	 på	 innovation	 som	 värde	 för	 organisationen	 och	 acceptera	 de	
innovationsrelaterade	normer	som	förekommer	inom	organisationen	(Boxx	et	al.,	1991;	Erez,	
1997).		

Individer	 som	 är	 engagerade	 är	 villiga	 att	 utöva	 särskild	 ansträngning	 för	 organisationen	
eftersom	den	står	 för	något	de	personligen	värderar	 (Boxx	et	al.,	1991;	Erez,	1997).	Vilken	
nivå	 av	 engagemang	 individer	 visar	 beror	 på,	 förutom	 deras	 individuella	 behov	 och	
värderingar,	 i	 vilken	 utsträckning	 organisationen	 kan	 förmedla	 och	 uttrycka	 för	 sina	
medlemmar	vad	som	är	viktigt	och	vad	som	är	 lämpligt	beteende	(O’Reilly,	1989).	Det	kan	
annars	 ge	 upphov	 till	 konflikter	 där	 organisationen	 skiljer	 presentation	 och	 praktik	 från	
varandra,	 det	 vill	 säga	 visa	 upp	 en	 sak	 utåt	 och	 göra	 något	 annat	 i	 praktiken	 (Ivarsson	
Westberg,	2013).	

Tillit	anses	vara	en	viktig	förutsättning	för	framgången	med	en	snabb	förändringsanpassning	
och	för	större	behov	av	förändring	som	kan	krävas	desto	större	blir	vikten	av	förtroendet	hos	
de	anställda	för	ledningen	(Kontoghiorghes	&	Hansen,	2004).	Jorgensen	&	Klay	(2007)	menar	
att	 tillit	 är	 en	 viktig	 del	 i	 det	 sociala	 kapitalet	 och	 att	 när	 tillit	 rådet	 är	 människor	 mer	
benägna	att	skapa	flexibla	och	kreativa	nätverk	för	problemlösning.	Vilket	är	nödvändigt	för	
att	få	fullt	utnyttjande	av	den	moderna	informationstekniken.	Tidigare	studier	betonar	vikten	
av	 dessa	 nätverk	 för	 att	 fullt	 utnyttja	 kapaciteten	 hos	 ny	 informationsteknik	 (Jorgensen	&	
Klay,	2007;	Launberg,	2017;	Lindblad,	2017).	
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3.5 Teknikdriven	organisationsförändring	
Förhållandet	 mellan	 nya	 tekniker	 och	 organisationsförändring	 har	 ofta	 studerats	 inom	
informationssystem.	 Införandet	 av	 informationsteknik	 kan	 leda	 till	 stora	
organisationsförändringar	 som	Markus	 (2004)	 kallar	 för	 ”technochange”	 eller	 teknikdriven	
organisationsförändring.	 Markus	 och	 Robey	 (1988)	 menar	 att	 utformningen	 av	 en	
organisation	 är	 en	 framväxande	 process	 och	 att	 den	 baseras	 på	 en	 komplex	 interaktion	
mellan	den	tekniska	och	sociala	miljön.		

Markus	(2004)	anser	att	hur	teknik	implementeras	är	lika	viktig	som	själva	tekniken	i	sig.	Om	
tekniken	är	bra	men	processen	att	utforma	och	genomföra	förändringen	är	dåligt	så	kan	folk	
avvisa	 lösningen.	Om	design	och	 implementeringsprocessen	 är	 bra	men	 lösningen	 är	 dålig	
kommer	önskade	effekter	av	tekniken	utebli.	Leonardi	och	Barley	(2008)	påpekar	att	de	som	
fokuserar	på	tekniken	kritiseras	för	att	vara	blinda	för	den	roll	människor	har	i	införandet	av	
ny	teknik	i	organisationer	och	effekterna	som	följer.	Omvänt	kritiseras	de	som	fokuserar	på	
det	 sociala	 för	 att	 ignorera	 teknikens	 egenskaper	 och	 dess	 begränsningar.	 Cabrera	 et	 al.	
(2001)	menar	att	de	önskade	effekterna	av	den	nya	tekniken	uppnås	oftast	i	organisationer	
som	 lyckas	 balansera	 implementeringen	 av	 den	 nya	 tekniken	 och	 nuvarande	 arbetssätt.	
Lucas	 och	 Barudi	 (1994)	 menar	 att	 det	 kan	 bli	 svårt	 och	 i	 vissa	 fall	 omöjligt	 för	 vissa	
traditionella	 organisationer	 anta	 nya	 strukturer	 baserade	 på	 informationssystem,	 då	
skillnaden	i	arbetssätt	blir	för	stort.	

Long	och	Spurlock	(2015)	definierar	tre	olika	typer	av	förändring.	Utvecklingsförändring	är	en	
finjustering	 av	 befintliga	 strukturer.	 Övergångsförändring	 innebär	 en	 kontrollerad	
introduktion	 av	 nya	 processer	 och	 teknik.	 Transformationsförändring	 uppkommer	 plötsligt	
och	när	drastiska	förändringar	behövs	inom	organisationen.	En	medvetenhet	om	den	typ	av	
förändring	 som	 förutses	 erbjuder	 ledningen	 guidning	 i	 beslutsfattande	 och	
implementeringsstrategier	(Long	&	Spurlock,	2015).	

Brown	 och	 Vessey	 (2003)	 beskriver	 två	 rekommenderade	 implementeringsstrategier.	 Big	
bang	implementationen	kan	ses	som	fullständigt	genomförande	av	ett	system	inom	en	kort	
tidsperiod.	Den	andra	är	en	implementering	som	baseras	på	ett	stegvis	tillvägagångssätt	över	
en	längre	tid.	Bower	och	Walker	(2007)	menar	att	en	stegvis	implementation	kan	ses	som	en	
evolutionär	process	mot	en	önskvärd	 förändring.	Den	stegvisa	 implementeringen	kan	bero	
på	behovet	av	att	börja	med	en	prototyp	och	genom	olika	 förbättringar	över	tid	tillgodose	
ändrade	 miljöer,	 omständigheter	 och	 reviderade	 krav.	 	När	 organisationer	 agerar	 för	 att	
utveckla	 eller	 tillämpa	 ny	 teknik	 så	 kan	 människorna	 inom	 organisationen	 känna	 av	
konsekvenserna,	därför	måste	studier	om	teknikdriven	förändring	omfatta	relationen	mellan	
aktörer	och	informationsteknik	samt	de	normer	som	styr	utveckling	och	tillämpning	av	den	
(Jorgensen	&	Klay,	2007).		

3.5.1 Risker	och	motstånd		
Förändringar	som	följer	av	implementeringen	av	ny	teknik	kan	påverka	organisationskulturen	
och	teknikdrivna	system	stöter	ofta	på	större	initialt	motstånd	och	problem	än	andra	system	
(Townsend	&	Hendrickson,	 1998).	Motståndskrafter	mot	 förändringarna	 kan	 bero	 på	 flera	
olika	faktorer.		
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• Rutiner	och	traditioner 
Långa	 organisatoriska	 traditioner	 och	 arbetsprocesser	 skapar	 en	 säkerhet	 och	 bekantskap	
hos	de	anställda.	Även	om	arbetsprocesserna	 inte	 längre	är	effektiva	så	är	de	bekanta	och	
det	 finns	 en	 grad	 av	 motstånd	 på	 grund	 av	 förändring	 som	 rör	 sig	 utanför	
organisationsnormer	och	komfortzoner	(Allen,	1991).	 
 
• Technophobia 
Det	 finns	ofta	 äldre	och	erfarna	medarbetare	 som	har	mindre	erfarenhet	 av	datorbaserad	
teknik.	Delar	av	problemet	undviks	när	 tekniken	blir	mer	användarvänlig.	Utbildningar	och	
teknisk	 support	 är	 ytterligare	 sätt	 att	 få	 organisationen	 att	 anpassa	 sig	 till	 ett	 mer	
teknikbaserat	arbetssätt	(Townsend	&	Hendrickson,	1998). 
 
• Överbelastning 
En	 av	 fördelarna	 med	 den	 virtuella	 miljön	 är	 förmågan	 att	 effektivt	 sammankoppla	
människor	och	möjliggöra	en	högre	produktivitetsnivå.	Det	kan	leda	till	att	anställda	tilldelas	
mer	uppgifter,	vilket	skapar	en	mer	komplex	och	potentiellt	stressig	arbetsmiljö.	En	viktig	roll	
är	att	förhindra	överbelastning	av	de	anställda	(Townsend	&	Hendrickson,	1998). 
 
• Strukturellt	motstånd 
Införandet	 av	 teknikdrivna	 system	 kräver	 förändringar	 inom	 organisationen.	 Många	
organisationsmedlemmar	 ser	 inte	 denna	 typ	 av	 förändring	 som	 önskvärd	 eller	 nödvändig.	
Därför	blir	det	viktigt	att	visa	upp	fördelarna	och	vad	systemet	bidrar	till	 i	arbetsprocessen	
(Townsend	&	Hendrickson,	1998). 
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4 Teori	
I	 teorikapitlet	 presenteras	 den	 teori	 som	 ligger	 till	 grund	 för	 detta	 arbete.	 Det	 inledande	
stycket	om	teknikdriven	organisationsförändring	beskriver	vilka	perspektiv	som	kan	användas	
vid	 forskning	 inom	ämnet.	Det	 leder	 in	på	det	 teoretiska	 ramverket,	Normalization	Process	
Theory	 (NPT),	 som	 används	 i	 detta	 arbete	 för	 att	 beskriva	 teknikdriven	
organisationsförändring.	

4.1 Teknikdriven	organisationsförändring  
En	 grundläggande	 fråga	 som	 påverkar	 hur	 forskare	 ser	 på	 förändringar	 är	 om	 de	 ser	
organisationer	 som	 bestående	 av	 saker	 eller	 processer	 (Tsoukas	 &	 Chia,	 2002).	 Då	
organisationsförändring	är	centralt	för	organisationsstudier	så	är	det	viktigt	hur	det	studeras	
i	 samband	 med	 forskning	 om	 organisation	 och	 förändring	 (Van	 de	 Ven	 &	 Poole,	 2005).	
Organisationer	 utgörs	 av	 regulativa,	 normativa	 och	 kognitiva	 strukturer,	 vilka	 skapar	 stark	
press	på	hur	organisationen	ska	se	ut	och	bete	sig	(Scott,	2005).	Regulativa	strukturer	utgör	
de	formella	lagar	och	regler	som	organisationer	måste	förhålla	sig	till,	normativa	strukturer	
är	 de	 moraliska	 regler	 och	 föreställningar	 som	 finns	 inom	 organisationen	 om	 lämpligt	
beteende	och	kognitiva	strukturer	är	de	grundläggande	idéer	och	uppfattningar	varje	individ	
har	om	världen.		
	
Utifrån	studier	av	Markus	och	Robey	(1988)	och	Orlikowski	(1992)	om	sambandet	som	finns	
mellan	 teknik	 och	 organisationsförändring,	 fann	 Lindblad	 (2017)	 tre	 olika	 perspektiv	 som	
beskriver	 teknik	 inom	organisation:	 Teknologiskt	perspektiv,	organisatoriskt	perspektiv	och	
framväxande	 perspektiv.	 Dessa	 perspektiv	 visar	 att	 i	 studier	 om	 hur	 teknik	 leder	 till	
förändring	 i	 en	 organisation	 blir	 det	 relevant	 att	 både	 studera	 tekniken	 i	 sig	 och	
sammanhanget	där	tekniken	ska	användas.	
 
•	 Teknologiskt	 perspektiv:	 Tekniken	 ses	 som	 en	 exogen	 kraft	 som	 har	 stor	 inverkan	 på	

individens	 och	 organisationens	 beteende.	 Individens	 förmåga	 att	 utveckla	 och	
förändra	teknik	 ignoreras	då	perspektivet	fokuserar	på	valet	av	IT	och	dess	tekniska	
krav.	När	 den	 korrekta	 tekniken	 är	 på	plats	 förväntas	organisationsförändringar	 att	
följa.	

	
•	Organisatoriskt	perspektiv:	Teknik	ses	som	den	beroende	variabeln,	påverkad	av	krafter	i	

organisationen	 och	 enskilda	 aktörer.	 Eftersom	 detta	 perspektiv	 förutsätter	 att	
tekniken	 påverkas	 av	 det	 sammanhang	 där	 den	 implementeras,	 läggs	 fokus	 på	
organisationens	 uppfattning	 om	 tekniken,	 utvecklingen	 av	 tekniken	 och	
implementeringsstrategierna.	 Resultaten	 av	 implementeringen	 av	 teknik	 uppfattas	
som	följd	av	organisationens	beteende.	

	
•	 Framväxande	 perspektiv:	 Beskriver	 teknikens	 inflytande	 på	 organisationen	 som	 ett	

resultat	 av	 komplexa	 sociala	 interaktioner.	 Tekniken	 ses	 som	 en	 exogen	 kraft	 som	
påverkar	organisationen,	men	påverkas	i	sin	tur	av	individer	och	det	organisatoriska	
sammanhanget.	 Perspektivet	 förklarar	 varför	 samma	 teknik	 ibland	 påverkar	 två	
liknande	organisationer	på	olika	sätt	med	olika	strukturella	resultat.	
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4.2 Normalization	Process	Theory	(NPT)			
Normalisering	 förklarar	 hur	 ny	 teknik,	 sätt	 att	 agera	 och	 sätt	 att	 arbeta	 blir	 rutinmässigt	
inbäddade	 i	 vardagliga	 uppgifter	 (May	 &	 Finch,	 2009).	 Normalisering	 kan	 beskrivas	 med	
Normalization	 Process	 Theory	 (NPT)	 och	 kan	 användas	 som	 ett	 ramverk	 för	 att	 förstå	 hur	
implementering	 av	ny	 teknik	 sker	 (May	&	 Finch,	 2009).	NPT	 förklarar	 de	 sociala	 processer	
genom	 vilka	 nya	 eller	 modifierade	 arbetssätt,	 beslutsfattande	 och	 organisationsarbete	
implementeras	 in	 i	 existerande	 organisationer	 (May	 &	 Finch,	 2009).	 I	 synnerhet	 handlar	
teorin	om	tre	problem	för	att	förklara	förändring	i	organisationer:	

• Implementation,	den	sociala	organisationen	som	för	praxis	till	handling.	
• Inbäddning,	de	processer	genom	vilka	en	handling	blir	 (eller	 inte	blir),	 rutinmässigt	

inkorporerad	i	vardagliga	arbeten	hos	individer	och	grupper.	
• Integration,	 de	 processer	 genom	 vilka	 en	 handling	 reproduceras	 och	 upprätthålls	

bland	en	organisations	sociala	matriser.	
	
Vidare	menar	May	och	Finch	att	handlingen	blir	rutinmässigt	inbäddad	i	sociala	sammanhang	
som	 resultat	 av	 att	 personer	 arbetar,	 individuellt	 och	 kollektivt,	 för	 att	 anta	 dem.	 När	
handlingen	är	implementerad	kräver	det	kontinuerlig	användning	av	aktörer	för	att	den	ska	
fortsättas	 användas.	 Rapporten	 behandlar	 främst	 inbäddningen	 av	 handlingen	 alltså	 de	
processer	genom	vilka	handlingen	blir	rutinmässig	hos	individer	och	organisationen.		
 
4.2.1 De	fyra	kärnkategorierna		
Arbetet	 med	 att	 anta	 en	 handling	 grundar	 sig	 enligt	 NPT	 i	 de	 fyra	 kärnkategorierna;	
coherence,	cognitive	participation,	collective	action	och	reflexive	monitoring	(May	&	Finch,	
2009).	 Alla	 fyra	 kärnkategorier	 anses	 vara	 en	 kontinuerlig	 process	 där	 kategorierna	 sker	
parallellt	med	varandra.			
	
Coherence		

Processen	att	förstå	ett	nytt	sätt	att	arbeta	kallas	enligt	NPT	för	coherence,	vilket	involverar	
processen	att	skapa	en	förståelse	hos	individen	och	organisationen	innan	arbetssättet	kan	bli	
rutinmässigt.	 Antagandet	 här	 är	 att	 implementationen	 av	 en	 ny	 teknik	 grundar	 sig	 i	
förståelse	för	teknikens	innebörd,	användning	och	nytta.	Det	handlar	om	att	individen	har	en	
personlig	förståelse	för	tekniken	men	även	att	det	finns	en	gemensam	delad	förståelse	inom	
organisationen	för	teknikens	innebörd,	användning	och	nytta	innan	användning	av	tekniken	
kan	upplevas	 fördelaktigt.	Detta	 innefattar	även	en	förståelse	om	värdet	och	fördelarna	av	
det	nya	sättet	att	arbeta	samt	varför	tekniken	är	av	betydelse	(May	&	Finch,	2009).		

Cognitive	Participation		

Processen	 att	 involvera	 eller	 engagera	 sig	 i	 ett	 nytt	 sätt	 att	 arbeta	 kallas	 enligt	 NPT	 för	
Cognitive	 Participation.	 Det	 kan	 i	 större	 utsträckning	 beskrivas	 som	 delaktigheten	 som	
förbereder	människor	för	ansträngningarna	kopplade	till	att	implementationen	ska	ske.	När	
ett	 nytt	 sätt	 att	 arbeta	 introduceras	 måste	 individen	 vara	 villig	 att	 delta	 för	 att	 det	 ska	
integreras	 korrekt	 i	 det	 vardagliga	 arbetet.	 Vidare	 menar	 NPT	 att	 det	 måste	 finnas	 en	
gemensam	uppfattning	 inom	gruppen	 för	 att	 det	 ska	 kunna	 införas.	 Ett	 exempel	 är	 att	 en	
deltagare	 som	 har	 i	 uppgift	 att	 testa	 ett	 program	 måste	 kunna	 tro	 på	 programmet	 och	
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rekommendera	det	vidare	till	andra	användare.	Cognitive	Participation	kan	beskrivas	som	en	
tro	att	det	är	rätt	att	vara	involverad	i	det	nya	sättet	att	arbeta.	Det	beskriver	också	vikten	av	
nyckelaktörers	förmåga	och	vilja	att	involvera	andra	aktörer	i	det	nya	sättet	att	arbeta	(May	
&	Finch,	2009).		

Collective	Action		

Implementeringen	 av	 ny	 teknik	 innebär	 nya	 arbetssätt	 som	 innefattar	 att	 uppgifter	 och	
ansvar	 förändras	 som	 omformar	 beteenden,	 relationer	 och	 rutiner	 inom	 organisationen.	
Ansträngningen	som	sker	 för	att	anta	ett	nytt	arbetssätt	kallas	 för	Collective	Action	då	det	
kräver	 att	 individer	 är	 medvetna	 om	 hur	 strukturen	 inom	 organisationen	 förändras.	
Collective	 action	 förklarar	 hur	 det	 nya	 arbetssättet	 passar	 med	 den	 befintliga	
organisationsstrukturen,	 hur	 tekniken	 påverkar	 interaktionen	 mellan	 individer	 och	 hur	
tekniken	passar	med	de	befintliga	relationerna	som	finns	inom	organisationen	(May	&	Finch,	
2009).	

Reflexive	Monitoring		

Den	 formella	 och	 informella	 utvärderingen	 av	 en	 handling	 kallas	 enligt	NPT	 som	Reflexive	
Monitoring.	Det	är	likt	de	tre	andra	en	process	som	kan	antas	vara	kontinuerligt	pågående.	
Utvärderingarna	kan	innebära	bedömningar	om	nyttan	av	det	nya	sättet	att	arbeta	och	kan	
baseras	 på	 antingen	 personlig	 eller	 delad	 övertygelse.	 Utvärderingarna	 kan	 då	 leda	 till	
åtgärder	 som	 omformar	 arbetssättet.	 Reflexive	Monitoring	 beskriver	 också	 vilka	 lösningar	
som	individer	försöker	hitta	när	de	uppfattar	att	sättet	att	arbeta	inte	fungerar	(May	&	Finch,	
2009).		

4.2.2 Kritik	mot	Normalization	Process	Theory		
Normalization	Process	Theory	är	en	teori	som	grundar	sig	i	handling.	Vilket	gör	att	den	skiljer	
sig	 från	 teorier	 om	 kulturell	 överföring	 av	 innovationer	 som	 försöker	 förklara	 hur	
innovationer	sprids,	teorier	om	kollektivt	och	individuellt	lärande	och	expertis	som	försöker	
förklara	 hur	 innovationer	 internaliseras	 och	 teorier	 om	 relationerna	 mellan	 individuella	
attityder,	avsikter	och	beteendeutfall	(Sooklal	et	al.,	2011).	

Normalization	 Process	 Theory	 har	 sin	 bakgrund	 inom	 sjukvården	 för	 att	 beskriva	 hur	 nya	
innovationer	normaliseras	inom	sjukvården	(May	&	Finch,	2009).	Genom	att	fokusera	på	de	
grundläggande	 stegen	 som	 organisationer	 måste	 uppnå	 för	 att	 en	 ny	 teknik	 ska	 bli	
normaliserad	 in	 i	 organisationen	 så	 finns	 det	 potential	 för	 NPT	 att	 förklara	 varför	 vissa	
informationssystem	normaliseras	in	i	organisationer	medan	andra	inte	gör	det	(Elwyn	et	al.,	
2008).	NPT	har	inte	använts	i	större	omfattning	inom	forskning	om	informationssystem	vilket	
bidrar	till	osäkerheten	om	hur	väl	teorin	är	anpassade	för	den	typen	av	forskning	(Sooklal	et	
al.,	2011).	Sooklal	et	al.	(2011)	menar	att	detta	kan	bero	på	att	NPT	är	en	relativt	ung	teori	då	
den	 utvecklades	 2009,	 vilket	 kan	 ha	 bidragit	 till	 att	 den	 inte	 har	 används	 inom	 så	många	
forskningsområden.		
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5 Empiri		
Empirikapitlet	 presenterar	 resultatet	 från	 de	 utförda	 intervjuerna.	Målsättningen	 är	 att	 på	
ett	tematiskt	sätt	presentera	det	insamlade	materialet	på	ett	överskådligt	sätt.	Rubrikerna	i	
empirin	följer	kärnkategorierna	i	Normalization	Process	Theory	efter	ett	inledande	stycke	om	
JM.	I	empirin	kommer	inga	analyser	eller	slutsatser	att	ske.	Samtliga	respondenter	går	att	se	i	
Tabell	1	i	metodkapitlet.	
	
5.1 JM		
JM:s	 kärnaffär	 är	 bostadsproduktion	 och	 är	 idag	 aktiva	 i	 Sverige,	Norge	 och	 Finland.	Olika	
byggbolag	 i	 Sverige	arbetar	på	olika	 sätt	och	med	 lite	olika	produkter,	 samtidigt	möter	de	
ungefär	samma	problem	gällande	digitalisering	(Respondent	C).	Idag	är	det	är	fokus	på	BIM	
från	andra	aktörer	än	byggbolag	och	projektutvecklare,	det	finns	även	på	en	statlig	nivå	där	
lantmäterimyndigheter	 tittar	 på	 digitala	 detaljplaneprocesser	 (Respondent	 H).	 JM	 har	 ett	
standardiserat	och	strukturerat	arbetssätt,	det	vill	säga	att	de	inte	bygger	typhus	men	de	har	
koll	på	hur	de	bygger	och	deras	processer	(Respondent	H).	 JM	skiljer	sig	 från	många	andra	
byggbolag	 då	 de	 äger	 hela	 processen	 själva,	 från	 förvärv	 till	 förvaltning,	 och	 är	 inte	 lika	
beroende	av	andra	aktörer	(Respondent	I).	
	
Likt	 byggbranschen	 generellt	 så	 har	 JM	 inte	 legat	 i	 framkant	 när	 det	 gäller	 IT-relaterad	
utveckling	(Respondent	C).	JM	har	 idag	ett	uttalat	mål	att	bli	BIM-ledande	(Respondent	D).	
Ett	 sätt	 att	 nå	 dit	 är	 genom	 en	 ny	 satsning	 där	 alla	 nystartade	 projekt	 ska	 följa	 det	 nya	
styrande	 arbetssättet,	 som	 till	 stor	 del	 grundar	 sig	 på	 krav	 om	 vilken	 lägsta	 nivå	
projekteringen	ska	ligga	på.	Det	är	första	gången	det	har	gjorts	något	så	stort	på	koncernnivå	
inom	BIM	på	 JM.	 Förut	 har	 det	 varit	 enskilda	projekt	 och	 regionen	 Stockholm	 som	 jobbat	
med	BIM.	MMI	nivåer,	Modell	Mognadsindex,	eller	LOD,	level	of	detail,	är	krav	på	en	lägsta	
nivå	som	kravställs	och	som	ger	möjlighet	att	koppla	tid	och	kostnad	till	ett	specifikt	skede	
(Respondent	 B).	 I	 samband	med	 att	 BIM	 introduceras	 till	 de	 nya	 projekten	 kommer	 BIM-
sakkunniga	 också	 in	 i	 projekten	 tidigare	 för	 att	 underlätta	 arbetet	 (Respondent	 I).	 Det	
kommer	ta	några	år	innan	hela	företaget	är	inne	i	det	nya	arbetssättet	och	innan	resultat	av	
denna	satsning	blir	synlig,	på	grund	av	de	långa	projekttiderna	(Respondent	H).	
	
5.2 Coherence		
I	 samband	 med	 implementeringen	 av	 ny	 teknik	 hänvisar	 coherence	 till	 hur	 både	 den	
individuella	 och	 gemensamma	 förståelsen	 för	 teknikens	 innebörd,	 användning	 och	 nytta	
är	relevant	för	att	det	nya	arbetssättet	ska	bli	rutin.	Nedan	följer	svårigheter	med	begreppet	
BIM	och	identifierade	behov	av	5D-BIM	i	tidigt	skede.			
	
5.2.1 Svårighet	med	begreppet	BIM		
BIM	 är	 bra	 att	 använda	 som	 begrepp	 för	 det	 är	 etablerat,	 men	 det	 är	 svårdefinierat	 då	
många	har	olika	uppfattningar	om	vad	det	innebär	(Respondent	H).	Det	är	olika	från	företag	
till	företag	hur	man	definierar	BIM.	Många	ute	i	branschen	anser	att	de	har	jobbat	med	BIM	i	
många	 år,	 det	 är	mycket	möjligt	 att	 de	har	men	det	 finns	 ingen	enad	bild	om	vad	BIM	är	
(Respondent	B).	Inom	organisationen	kan	uppfattningen	skiljas	drastiskt,	Respondent	B	som	
har	jobbat	med	BIM	sen	hen	började	på	JM	har	en	bra	uppfattning	om	vad	BIM	står	för	till	
skillnad	 från	 Respondent	 E	 som	 inte	 har	 någon	 erfarenhet	 att	 arbeta	med	 det.	 Begreppet	
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BIM	 blir	 dimmigt	 om	 individen	 inte	 arbetar	 aktivt	med	 det	 utan	 är	 involverad	med	 andra	
arbetsuppgifter	inom	organisationen	(Respondent	C).	Enligt	Respondent	H	är	BIM	snävt	och	
begränsat	 till	 att	 beskriva	 det	 fysiska	 projektet,	 men	 det	 befinner	 sig	 i	 en	 kontext,	 på	 en	
plats.	Sett	till	behovet	i	tidigt	skede	ställer	sig	Respondent	H	frågande	om	det	egentligen	är	
en	 BIM-modell	 som	 är	 intressant	 eller	 är	 det	 en	 geografisk	 informationsmodell	 för	 ett	
exploateringsområde	 som	man	 kan	 ställa	 in	 projektet	 i	 eller	 vill	 man	 använda	 ett	 typhus	
kanske	 för	att	 förstå	vad	det	är	 för	kostnader	 i	den	här	byggrätten.	Då	är	det	 inte	en	BIM	
modell	 över	 projektet,	 utan	 det	 kanske	 är	 för	 att	 få	 en	 känsla	 för	 förvärvskapacitet	 eller	
möjligheter	 att	 få	 ihop	 ett	 projekt.	 Snarare	 än	 begreppet	 BIM	 kan	 därför	 begrepp	 som	
sammanhängande	 informationsflöde	 användas	 för	 att	 förklara	 behovet	 av	 teknik	 i	 tidigt	
skede	och	undvika	förvirring	(Respondent	H).		
	
5.2.2 Behov	av	5D-BIM	i	tidigt	skede	
5.2.2.1 Samarbete	
Idag	är	det	 för	 lite	samarbete	mellan	produktion	och	projektering,	vilket	måste	öka	 för	att	
förstå	vad	som	framförallt	driver	tid	i	projekten	(Respondent	A,	Respondent	D).	Det	gäller	att	
jobba	mer	 öppet	 mellan	 olika	 projektskeden,	 då	 det	 finns	 erfarenheter	 i	 produktion	 som	
måste	 med	 tidigare	 i	 projekteringen.	 Respondent	 C	 ser	 inget	 behov	 av	 ökat	 samarbete	
kopplat	till	 förvärv,	utan	snarare	ska	samarbetet	ske	i	projekteringen	där	produkten	sätts.	 I	
detaljplaneskedet	är	det	viktigt	att	fånga	upp	alla	fallgropar	tidigt	genom	att	involvera	flera	
synpunkter	 i	 detaljplaneskedet,	 så	 att	 inte	 en	 detaljplan	 tas	 fram	 som	 sen	 visar	 sig	 vara	
alldeles	för	dyr	(Respondent	F).	Övriga	respondenter	menar	på	att	även	om	bra	samarbete	
finns	 idag	 bör	 en	 integrerad	 modell	 öka	 samarbetet	 ytterligare	 mellan	 avdelningar	
(Respondent	 E,	 Respondent	 G,	 Respondent	 H,	 Respondent	 I).	 Men	modellen	 skulle	 också	
kunna	 innebära	att	aktörer	 inte	skulle	behöva	 jobba	 lika	nära,	 för	att	all	 information	skulle	
redan	 finnas	 hos	 de	 som	 gör	 och	 använder	modellen.	 Det	 är	 svårt	 att	 avgöra	 om	 en	 5D-
modell	 underlättar	 eller	 försvårar	 samarbete.	 Fördelen	 är	 att	 individer	 inte	 behöver	 ha	 all	
kunskap	själv	utan	den	finns	i	modellen	men	samtidigt	är	det	nödvändigt	att	de	som	håller	på	
med	modellen	ska	ha	en	förståelse	för	den	så	att	fel	upptäcks	(Respondent	I).	

5.2.2.2 Integrerat	informationsflöde	
Idag	görs	kalkyl,	tidsplan	och	3D-modell	i	olika	program	(Respondent	A).	Den	största	nyttan	
för	 att	 jobba	effektivt	med	5D-BIM	är	 att	det	måste	 vara	ett	 integrerat	 arbetssätt,	 jobba	 i	
samma	 program	 eller	 i	 alla	 fall	 att	 systemen	 pratar	 samma	 språk	 och	 kan	 prata	 med	
varandra.	Då	uppstår	stor	nytta	genom	att	snabbt	se	effekter	av	beslut	och	möjligheten	att	
kunna	göra	successiva	beräkningar	med	både	kostnad	och	tid	under	programhandlingsskedet	
(Respondent	B).	På	så	sätt	kan	arbetet	ske	iterativt	eller	agilt,	med	en	modell	när	den	är	rätt	
uppbyggd	 innehåller	 rätt	 information	 och	 har	 rätt	 relationer	 med	 saker	 och	 ting.	
Informationsmässigt	måste	vi	 lyckas	med	att	bygga	ett	 informationsflöde	som	hänger	 ihop	
(Respondent	H).		

Största	behovet	 är	 att	 skapa	en	modell	 som	 fortsätter	uppdateras	 även	 in	 i	 produktion	 så	
den	 inte	 förfaller	 och	 inte	 utnyttjas	 (Respondent	 H).	 Byggs	 en	 modell	 som	 innehåller	
information	gällande	vad	som	ska	byggas,	hur	det	ska	byggas,	var	det	ska	byggas	och	när	det	
ska	byggas,	skapas	en	integrerad	modell	som	är	komplett	och	kan	användas	i	hela	processen.	
Allt	 ska	utgå	 ifrån	modellen	och	alla	 ska	arbeta	 real-time	 i	 samma	modell	 (Respondent	D).	
Det	 finns	 också	 tveksamheter	 till	 ett	 behov	 av	 kontinuerlig	 uppdatering	 av	 kostnad	 då	
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projektet	ritas	om	så	ofta	i	tidigt	skede	(Respondent	E,	Respondent	F).	

5.2.2.3 Optimera	projekt	med	fokus	på	kostnad	
Det	 största	 behovet	 av	 5D-BIM	 i	 tidigt	 skede	 är	 att	 kunna	 optimera	 och	 analysera	 den	
faktiska	kostnaden	i	det	aktuella	projektet	i	ett	tidigt	skede	och	veta	vad	olika	medvetna	val,	
som	 man	 har	 möjlighet	 att	 göra,	 faktiskt	 påverkar	 projektet	 innan	 produkten	 är	 låst	
(Respondent	 A).	 5D-BIM	 modeller	 innebär	 bättre	 kostnadskontroll	 tidigt	 i	 projekten	
(Respondent	I).	Olika	val	påverkar	kostnaden	och	det	är	därför	viktigt	att	modellen	hanterar	
de	olika	valen	som	görs,	speciellt	när	produkten	blir	mer	och	mer	detaljerad	(Respondent	H).	
Genom	att	laborera	med	volymer,	kopplat	till	erfarenhetstal	och	testa	lite	olika	scenarier,	går	
det	 att	 få	 ut	 flera	 alternativ	 från	 samma	mark	 för	 att	 optimera	 projektet	 och	 kostnaden	
(Respondent	B,	Respondent	A).			

Den	stora	potentialen	i	BIM	och	modeller	är	att	få	ut	information	så	tidigt	som	möjligt.	Det	
handlar	om	att	få	en	bättre	kvalitet	på	handlingarna	och	potentialen	till	att	samgranska	ligger	
i	de	 skedena	då	utformningen	sätts	 (Respondent	D).	 Syftet	är	att	man	 inte	börjar	om	 igen	
(Respondent	 F)	 och	undviker	oväntade	 kostnader	 i	 produktion	 (Respondent	G).	 Kostnaden	
för	en	extra	dag	ute	i	produktion	för	ett	snittprojekt	är	ungefär	80	000–120	000	kronor,	då	
går	 det	 att	 förstå	 potentialen	 i	 att	 koppla	 in	 kostnader	 och	 tidsplan	 tidigare	 i	 projekten	
(Respondent	A,	Respondent	D).		

5.2.2.4 Bättre	beslutsunderlag	
Modeller	ska	inte	skapas	bara	för	att,	de	ska	användas	som	ett	beslutsunderlag	(Respondent	
C).	 Det	 finns	möjlighet	 till	 bättre	 beslutsunderlag	 i	 tidiga	 skeden	 specifikt	 vid	 förvärv-	 och	
detaljplaneskedet	(Respondent	I).	Med	bra	beslutsunderlag	i	tidigt	skede	kan	beslut	som	får	
oanade	konsekvenser	 för	projektet	undvikas	 (Respondent	A).	Genom	modeller	kan	vår	bild	
och	 vision	 tydliggöras	 när	 detaljplanearbetet	 börjar	 och	 för	 att	 informera	 blivande	 kunder	
om	 hur	 det	 kommer	 se	 ut.	 Det	 ger	 även	 bättre	 underlag	 för	 boende	 i	 närheten,	 nöjdare	
kunder	och	stadsdelar	som	är	nöjdare	generellt.	Genom	att	ta	 fram	bättre	beslutsunderlag	
som	 kan	 stödja	 de	 kommunala	 processerna	 hjälper	 detta	 kommunerna	 också	 genom	 att	
medföra	snabbare	detaljplaneprocesser	(Respondent	B).	

5.2.2.5 Spårbarhet	av	information		
Det	 finns	 idag	ett	behov	att	 spåra	 information	genom	hela	projektet.	Framförallt	att	 spåra	
alla	beslut	som	tas	under	projektets	gång	och	att	alla	får	tillgång	till	samma	information	på	
samma	ställe	 (Respondent	A).	Att	kunna	följa	 informationen	hela	vägen	och	kunna	se	vilka	
förändringar	som	görs	är	en	fördel	med	att	kunna	sitta	med	samma	modell	(Respondent	G).	
Det	blir	en	helt	annan	spårbarhet	 i	det	och	mycket	större	möjligheter	att	 inte	behöva	göra	
om	 som	 kan	 vara	 fallet	 idag	 (Respondent	 A).	 Idag	 blir	 det	 mycket	 handpåläggning	 så	
spårbarheten	 försvinner.	 Förhoppningen	är	att	 i	 ett	och	 samma	 flöde	kunna	 följa	hur	hela	
resan	har	gått,	 från	det	att	vi	börjar	tänka	på	att	förvärva	marken	hela	vägen	till	att	kunna	
göra	en	uppföljning	när	någon	har	flyttat	in	(Respondent	C).		

För	att	BIM	ska	slå	igenom	måste	det	vara	möjligt	att	skicka	tillbaka	informationen	till	exakt	
var	 i	 tidplanen	 kostnaden	 uppstod	 (Respondent	 G).	 Idag	 går	 det	 inte	 att	 spåra	 specifika	
kostnader,	 utan	 de	 sparas	 på	 kontonivå,	 spårbarheten	 är	 låg	 så	 informationen	 kan	 inte	
utnyttjas	till	 framtida	projekt	(Respondent	A,	Respondent	G).	Möjligheterna	för	uppföljning	
ökar	om	det	finns	ett	system	som	pratar	samma	språk	(Respondent	C).		
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5.2.3 Summering	Behov	
Nedan	visas	en	Tabell	med	respektive	respondent	och	deras	främsta	behov.			

Tabell	2.	Respondenter	och	deras	främsta	behov	

Respondent		
(Befattning)	

Främsta	behov	av	5D-BIM	 Behov,	underrubrik	

Respondent	A		
(Kalkyl)	

Det	största	behovet	av	5D-BIM	i	tidigt	skede	är	att	kunna	
optimera	 och	 analysera	 den	 faktiska	 kostnaden	 i	 det	
aktuella	 projektet	 i	 ett	 tidigt	 skede	 och	 veta	 vad	 olika	
medvetna	val,	 som	man	har	möjlighet	att	göra,	 faktiskt	
påverkar	projektet	innan	produkten	är	låst.		

Optimera	projekt		

Respondent	B	
(Verksamhetsutveckling)	

Den	största	nyttan	för	att	jobba	effektivt	med	5D-BIM	är	
att	 det	 måste	 vara	 ett	 integrerat	 arbetssätt,	 jobba	 i	
samma	 program	 eller	 i	 alla	 fall	 att	 systemen	 pratar	
samma	språk	och	kan	prata	med	varandra.		

Integrerat	
arbetssätt	

Respondent	C	
(Byggrättsportfölj)	

Idag	 blir	 det	 mycket	 handpåläggning	 så	 spårbarheten	
försvinner.	Förhoppningen	är	att	 i	ett	och	samma	flöde	
kunna	följa	hur	hela	resan	har	gått,	från	det	att	vi	börjar	
tänka	 på	 att	 förvärva	marken	 hela	 vägen	 till	 att	 kunna	
göra	en	uppföljning	när	någon	har	flyttat	in.		

Spårbarhet		

Respondent	D	
(Tidsplan/Produktion)	

Den	 stora	 potentialen	 i	 BIM	 och	 modeller	 är	 att	 få	 ut	
information	så	tidigt	som	möjligt.	Det	handlar	om	att	få	
en	bättre	kvalitet	på	handlingarna	och	potentialen	till	att	
samgranska	ligger	i	de	skedena	då	utformningen	sätts.	

Optimera	projekt	

Respondent	E	
(Förvärv/Detaljplan)	

Ökat	samarbete	mellan	avdelningar.	 Samarbete	

Respondent	F	
(Förvärv/Detaljplan)	

	I	 detaljplaneskedet	 är	 det	 viktigt	 att	 fånga	 upp	 alla	
fallgropar	 tidigt	 genom	 att	 involvera	 flera	 synpunkter	 i	
detaljplaneskedet,	så	att	inte	en	detaljplan	tas	fram	som	
sen	visar	sig	vara	alldeles	för	dyr.	

Integrerat	
arbetssätt	och	
optimera	projekt		

Respondent	G		
(Kalkyl	förvärv)	

För	 att	 BIM	 ska	 slå	 igenom	måste	 det	 vara	möjligt	 att	
skicka	 tillbaka	 informationen	 till	 exakt	 var	 i	 tidplanen	
kostnaden	uppstod.	Idag	går	det	inte	att	spåra	specifika	
kostnader,	utan	de	sparas	på	kontonivå,	spårbarheten	är	
låg	 så	 informationen	 kan	 inte	 utnyttjas	 till	 framtida	
projekt.	

Spårbarhet		

Respondent	H	
(Verksamhetsutveckling)	

Största	 behovet	 är	 att	 skapa	 en	modell	 som	 fortsätter	
uppdateras	även	in	i	produktion	så	den	inte	förfaller	och	
inte	utnyttjas.	

Integrerat	
arbetssätt	

Respondent	I	
(Affärsutveckling)	

5D-BIM	modeller	innebär	bättre	kostnadskontroll	tidigt	i	
projekten.	Modellerna	ska	kunna	göra	att	informationen	
kan	 komma	 mycket	 tidigare	 som	 leder	 till	 bra	
beslutsunderlag	redan	i	detaljplaneskedet.		

Optimera	projekt	
och	bättre	
beslutsunderlag		
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5.3 Cognitive	Participation		
I	 samband	 med	 implementeringen	 av	 ny	 teknik	 hänvisar	 Cognitive	 Participation	 till	 att	
involvera	 eller	 engagera	 aktörer	 i	 det	 nya	 sättet	 att	 arbeta.	 Nedan	 följer	 motivation	 för	
teknikdriven	förändring	samt	vilken	nivå	av	information	respondenterna	anser	lämplig	i	tidigt	
skede.	

5.3.1 Motivation	för	teknikdriven	förändring		
“I	grund	och	botten	måste	en	förändring	skapa	ett	värde	för	de	som	arbetar	med	det,	om	det	
inte	skapar	ett	värde	för	individen	måste	de	förstå	vem	det	skapar	ett	värde	för.	Det	handlar	
mycket	om	att	skapa	förståelse	och	samsyn	om	varför	förändringen	sker	och	vad	det	kommer	

leda	till	och	vad	händer	om	vi	inte	gör	det”	(Respondent	H).	

Respondent	H	menar	att	värde	skapas	genom	förutsättningar	för	människor	att	arbeta	enligt	
arbetssättet	 i	 form	av	utbildning	eller	nya	 roller.	Vissa	 släpper	gamla	 rutiner	direkt	medan	
andra	blir	mer	osäkra	 för	 att	de	 tycker	att	ny	 teknik	 känns	 svårt	 att	 lära	 sig	och	då	är	det	
lättare	att	jobba	kvar	i	det	gamla	arbetssättet	(Respondent	C,	Respondent	I).		

Tekniken	för	5D-BIM	finns	idag,	genom	den	kan	både	tid	och	kostnad	generas	snabbt.	Men	
tekniken	 fungerar	 inte	 till	 100	%,	 vilket	måste	 lösas	 innan	den	 kan	 implementeras	 på	 fullt	
allvar	(Respondent	G).	Respondent	D	menar	att	utnyttjandegraden	av	modellerna	som	finns	
är	 för	 låg.	Det	gäller	att	modellen	 inte	är	mer	komplicerad	och	 tar	mer	 tid	att	använda	än	
arbetet	 idag	 (Respondent	 E).	 Litar	 inte	 individen	 på	modellen	 kommer	 det	 inte	 användas	
(Respondent	G).	Respondent	G	menar	att	det	kommer	vara	ett	motstånd	i	att	vissa	vill	göra	
jobbet	 själva	 för	 att	 kolla	 om	modellen	 har	 rätt.	 Respondent	 I	menar	 däremot	 att	 en	 del	
kommer	 lita	 så	 mycket	 på	 modellen	 att	 de	 inte	 ser	 att	 innehållet	 i	 modellen	 är	 orimligt,	
individen	måste	alltid	kunna	värdera	modellen	i	förhållande	till	rimlighet	(Respondent	I).	Om	
inte	 kvaliteten	på	 informationen	 i	modellen	 är	 bra	 kommer	det	 aldrig	 gå	 att	 skörda	några	
frukter	av	den.	Det	räcker	med	att	någon	ute	i	produktion	använder	modellen	och	problem	
uppstår	på	grund	av	att	informationen	är	felaktig	(Respondent	H).	Det	krävs	alltså	ganska	lite	
för	att	sabotera	och	så	faller	individen	tillbaka	i	gamla	rutinerna	(Respondent	H,	Respondent	
B).	För	att	få	någon	riktig	utveckling	så	behöver	hela	organisationen	gå	i	takt	och	utvecklas	i	
takt	med	systemen.	Det	är	 lättare	att	engagera	alla	delar	av	organisationen	 i	 tidiga	skeden	
om	det	finns	vettiga	modeller	för	att	sätta	sig	in	i	ett	projekt.	Samtidigt	är	det	svårt	att	tänka	
nytt	 då	 individer	 är	 vana	 att	 jobba	 på	 ett	 visst	 sätt,	 vilket	 kan	 vara	 en	 generationsfråga	
(Respondent	D).		

5.3.2 Nivå	av	information	i	tidigt	skede	
“Vi	ska	lära	oss	krypa,	sen	kan	vi	gå,	sen	kan	vi	lära	oss	jogga	och	springa,	sen	kan	vi	åka	

rymdraket.”	(Respondent	H).	

Historiskt	så	har	det	varit	så	att	företag	gärna	lägger	sig	på	lite	för	hög	nivå,	speciellt	när	man	
pratar	 om	BIM	och	det	har	 bidragit	 till	 förvirringen	om	BIM	 (Respondent	A).	Generellt	 för	
tekniska	lösningar	är	den	största	svårigheten	att	hitta	rätt	nivå	(Respondent	B,	Respondent	
I).	Det	gäller	att	börja	i	rätt	ände	och	ta	det	steg	för	steg	(Respondent	A,	Respondent	H).	Att	
börja	i	rätt	ände	betyder	att	fokusera	på	de	interna	processerna	och	den	interna	produkten.	
Det	gäller	att	sätta	en	lägsta	nivå	och	jobba	med	att	säkerställa	att	informationsmodellen	har	
jämnhög	 kvalitet	 och	 en	 accepterad	 lägsta	 nivå	 som	 alla	 har	 förutsättningar	 att	 hantera	
(Respondent	H).	Det	är	sällan	någon	bra	ide	att	ta	allting	på	en	gång	då	det	blir	ohanterligt	
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för	de	som	ska	lära	sig	tekniken	(Respondent	C).	För	alla	saker	som	läggs	till	 i	modellen	blir	
det	ytterligare	en	sak	som	man	inte	är	van	med	och	då	kan	det	uppstå	ett	motstånd.	Intuitiva	
system	är	nyckeln,	de	säljer	in	sig	själva	(Respondent	D).		

Det	 gäller	 att	 hålla	 modellen	 enkel.	 Tid,	 kostnad	 och	 3D-modell,	 dessa	 parametrar	 är	
tillräckliga	 i	 tidigt	 skede	 (Respondent	 I).	 Det	 gäller	 att	 balansera	 och	 hitta	medelvägen	 på	
information	i	modellen,	är	det	verkligen	“need	to	have”	eller	bara	“nice	to	have”.	För	mycket	
information	som	inte	används	i	ett	skede	är	bortkastat	arbete	och	kan	skapa	mer	förvirring	
än	vad	det	ger	(Respondent	B).	Det	finns	inget	som	säger	att	JM	inte	kan	blanda	nivåerna	av	
detaljer	eftersom	vissa	saker	återkommer	och	andra	är	unika	för	projektet	(Respondent	A).	
Det	 finns	 stor	 nytta	 i	 tidigt	 skede	 om	 erfarenhetssiffror,	 nyckeltal	 och	 grundläggande	
parametrar	 i	 större	 utsträckning	 kunde	 använda,	 både	 på	 tid	 och	 kostnad,	 i	 de	 första	
modellerna	(Respondent	A,	Respondent	H,	Respondent	G,	Respondent	I).	

I	förvärvsskedet	bör	man	endast	jobba	med	volymer	då	det	inte	krävs	så	mycket	information	
(Respondent	B,	Respondent	D).	Det	handlar	om	att	ha	möjlighet	att	 leka	med	volymer	och	
geometri	för	att	få	en	känsla	för	hur	det	påverkar	både	tidplan	och	kostnad	(Respondent	I).	I	
detaljplaneskedet	 är	 det	 fortsatt	 volymer	 som	 är	 intressanta	 samt	 platsen	 (Respondent	 B,	
Respondent	 H,	 Respondent	 F).	 När	 det	 gäller	 projekteringsfasen	 handlar	 det	 om	 en	 BIM-
modell	 som	 innehåller	 rätt	 information	 och	 har	 rätt	 relationer	 med	 saker	 och	 ting.	 Att	
modellen	 per	 automatik	 kan	 få	 ut	 kostnaden	 och	 effekterna	 av	 en	 förändring	 som	 görs	
(Respondent	B,	Respondent	H).	

Svårigheten	 i	 dagens	modeller	 är	 att	 komplexiteten	missas	 (Respondent	 E,	 Respondent	 A,	
Respondent	 G).	 Hur	 fångar	 man	 upp	 exempelvis	 att	 det	 är	 en	 trång	 arbetsplats,	
grundläggningen,	 grundvattennivåerna	 och	 parametrar	 som	 påverkar	 den	 totala	
byggkostnaden	(Respondent	E).	Varje	projekt	kommer	behöva	projektanpassas	för	det	finns	
yttre	faktorer	som	kommer	påverka	både	tid	och	kostnad	i	projektet.	Kan	komplexiteten	inte	
inkluderas	 i	 någon	modell	 blir	 det	 ändå	 handpåläggning	 och	 poängen	 i	 modellen	 förloras	
(Respondent	G).		

5.4 Collective	Action		
I	samband	med	implementeringen	av	ny	teknik	hänvisar	Collective	Action	till	ansträngningen	
som	 sker	 för	 att	 anta	 ett	 nytt	 arbetssätt	 då	 det	 kräver	 att	 individer	 är	medvetna	 om	 hur	
strukturen	inom	organisationen	förändras.	Nedan	följer	avsnitt	om	organisationsstruktur	och	
organisationskultur.	

5.4.1 Organisationsstruktur	och	organisationskultur	
JM	har	en	unik	möjlighet	då	företaget	ägt	hela	processen	från	ax	till	limpa	länge.	JM	har	även	
skapat	 gemensamma	 processer	 och	 har	 ett	 strukturkapital	 där	 vissa	 processer	 är	
återkommande	(Respondent	A).	Fördelen	med	JM	är	att	när	en	standard	är	satt	följs	den	till	
en	stor	grad	(Respondent	H).	JM	arbetar	med	att	höja	lägsta	nivån	hela	tiden.	Där	spetsarna	
med	prestigeprojekt,	där	man	drivit	BIM-frågor	långt,	inte	finns	(Respondent	H).	Respondent	
I	menar	att	JM	ligger	 lite	före	konkurrenter	på	grund	av	standardiserade	system	där	det	är	
lättare	att	 föra	 in	 information	 i	 system,	både	samla	 informationen	och	skapa	en	modell	av	
det.	Men	det	kommer	nog	ta	lite	längre	tid	än	vad	man	förväntar	sig.	Respondent	H	säger	att	
då	 JM	 äger	 hela	 processen	 själva	 och	 tar	 in	 underentreprenörer,	 skapar	 det	 bättre	
förutsättningar	 för	 implementering	 av	 teknik.	 Många	 andra	 stora	 byggbolag	 är	
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entreprenadbolag	 och	 där	 uppstår	 det	 andra	 utmaningar	 till	 skillnad	 från	 JM	 som	 i	 större	
utsträckning	äger	frågan	mer	internt	(Respondent	H).		

Idag	handlar	det	om	erfarenhet	hos	de	specifika	individer	som	arbetar	med	tidigt	skede	att	
veta	 exakt	 vad	 som	 händer	 när	man	 drar	 i	 huset	 åt	 olika	 håll	 och	 kanter.	 Det	 är	 mycket	
“know	 how”,	 humankapital	 (Respondent	 H).	 Respondent	 H	 påpekar	 frågan	 om	 vad	 som	
händer	 om	 hen	 slutar	 eller	 går	 till	 något	 annat	 företag	 eller	 pensioneras.	 Hur	 utnyttjar	
organisationen	den	kunskapen	hen	har	och	överför	den	till	ett	verktyg	och	skapar	ett	stöd	för	
personer	med	mycket	kunskap	och	erfarenheter	(Respondent	H).	Kan	humankapitalet	istället	
inkluderas	 i	 ett	 system	 så	 blir	 organisationen	 oberoende	 av	 kunskapen	 hos	 varje	 enskild	
medarbetare.	Det	handlar	om	att	få	teknik	och	människor	att	samspela	(Respondent	I).	

JM	har	mycket	rutiner	så	medarbetare	är	vana	att	arbeta	enligt	en	struktur,	vilket	medför	att	
det	 blir	 lättare	 att	 föra	 in	 nya	 arbetssätt.	 Det	 blir	 inte	 så	 att	 individer	 skriker	 och	 gör	
motstånd	mot	förändringar,	snarare	att	det	blir	en	naturlig	ny	del	av	verksamhetssystemet	
(Respondent	I).	Arbetet	med	BIM	ska	vara	lika	naturligt	som	en	2D-handling	är	idag.	Företag	
pratar	 inte	om	att	de	arbetar	med	2D-handlingar,	 för	det	är	naturligt,	men	de	säger	att	de	
arbetar	med	BIM	(Respondent	B).	Respondent	B	ser	inte	att	det	ska	vara	någon	skillnad,	det	
ska	vara	en	naturlig	del	av	arbetssättet.	

I	samband	med	tekniksatsningar	kan	roller	förändras	och	arbetsuppgifter	läggas	till	eller	tas	
bort	 (Respondent	 B).	 BIM-ledarna	 är	 en	 ny	 roll	 på	 JM	 i	 samband	med	 satsningen	 på	 BIM	
(Respondent	H).		Idag	är	BIM-ledarna	inte	med	i	tidiga	skeden	utan	endast	i	programhandling	
och	framförallt	systembygghandlingar	men	de	bör	vara	med	genom	hela	projektet	och	jobba	
parallellt	med	alla	skeden	(Respondent	D).	Om	varje	moment	ska	inkludera	kostnad	och	tid,	
så	måste	 någon	 analysera	 och	 granska	 informationen	 i	 tidigt	 skede.	 Den	 rollen	 finns	 inte	
idag,	så	antingen	måste	nya	roller	utvecklas	eller	så	adderas	arbetsuppgifter	till	ansvariga	 i	
förvärv	och	detaljplan	(Respondent	F).	Respondent	F	menar	vidare	att	det	kanske	ska	finnas	
projekteringsledare	 eller	 BIM-ledare	 i	 tidigt	 skede	 som	 styr	 projekteringen.	 Respondent	 G	
förklarar	att	i	tidigt	skedet	måste	det	finnas	någon	som	har	kunskap	om	tekniken,	då	enbart	
geometrin	 inte	 förklarar	 hela	 sanningen,	 eftersom	 det	 kan	 skilja	 mer	 mellan	 enkla	 och	
komplicerade	projekt	i	verkligheten	än	i	modellen	(Respondent	G).		

5.5 Reflexive	Monitoring		
I	 samband	 med	 implementeringen	 av	 ny	 teknik	 hänvisar	 Reflexive	 Monitoring	 till	
utvärderingar	 av	 tekniken	 och	 bedömningar	 om	 nyttan	 av	 det	 nya	 sättet	 att	 arbeta.	
Utvärderingarna	kan	baseras	på	antingen	personlig	eller	delad	övertygelse.	

5.5.1 Utvärderingar	av	5D-BIM			
På	kalkylavdelning	har	ett	program	med	möjligheter	att	koppla	in	5D-BIM	testats	en	hel	del	
och	möjligheter	 finns	 att	 arbeta	mer	med	 5D-BIM	 än	 vad	 som	 görs	 idag	 (Respondent	 A).	
Respondent	 A	 är	 därför	 positivt	 inställt	 till	 att	 införa	 5D-BIM	 lösningar	 i	 tidigt	 skede.	 Som	
tidigare	nämnt	är	Respondent	D	och	Respondent	G	positivt	 inställda	 till	en	5D-BIM	 lösning	
men	 innan	 tekniken	 kan	 implementeras	på	 allvar	måste	den	 fungera	 till	 100	%,	 vilket	 den	
inte	gör	idag.		

Respondent	 B,	 Respondent	 H	 och	 Respondent	 I	 ställer	 sig	 också	 positiva	 till	 5D-BIM.	
Respondent	 B	 förklarar	 att	 det	 handlar	 om	 att	 kravställa	 tekniken	 utifrån	 behoven.	 När	
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tekniken	väl	är	implementerad	kommer	det	krävas	en	utvärdering	av	tekniken	då	nya	behov	
och	arbetssätt	kan	ha	uppstått.	Det	måste	finnas	en	mentalitet	av	att	inte	känna	sig	klar	med	
en	kravställning	på	tekniken	utan	hela	tiden	se	att	den	ska	förändras	enligt	behoven	och	på	
så	 sätt	 också	 förbättras	 (Respondent	 B).	 De	 långa	 projekttiderna	 i	 byggprojekt	 gör	 att	 det	
kommer	ta	några	år	innan	hela	företaget	är	inne	i	det	nya	arbetssättet	och	innan	resultat	av	
denna	satsning	blir	synlig	(Respondent	H).		

Respondent	C,	E	och	F	ser	alla	enstaka	fördelar	med	5D-BIM.	Respondent	E	och	respondent	F	
är	dock	 tveksamma	till	 kontinuerlig	uppdatering	av	kostnad	då	projektet	 ritas	om	så	ofta	 i	
tidigt	skede	och	ser	att	tekniken	kan	upplevas	som	störande.	Respondent	C	höll	sig	relativt	
neutral	till	5D-BIM	även	om	hen	såg	vissa	behov	som	kan	lösas	med	tekniken.	
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6 Analys			
Analyskapitlet	 består	 av	 en	 jämförelse	 av	 empirin	med	 teori	 och	 tidigare	 litteratur	 som	är	
presenterad	i	rapporten.	I	analysen	sker	även	en	diskussion	som	i	sin	tur	ligger	till	grund	för	
slutsatsen	 och	 rapportens	 rekommendationer.	 Genom	 analysen	 har	 ett	 organisatoriskt	
perspektiv	på	 förändring	 tillämpats	 (Lindblad,	2017).	Analysen	 följer	Normalization	Process	
Theory	 som	 är	 det	 teoretiska	 ramverket	 i	 detta	 examensarbete.	 Fokus	 läggs	 på	
organisationens	uppfattning	om	tekniken	och	implementationsstrategierna.	

6.1 Coherence	
6.1.1 Svårighet	med	BIM		
Eastman	 et	 al.	 (2011),	 Penttilä	 (2006),	 Kymmel	 (2008)	 och	 Succar	 (2009)	 har	 alla	 olika	
definitioner	 på	 BIM	 vilket	 har	 bidragit	 till	 oklarheter	 kring	 begreppet	 BIM.	 Likt	 tidigare	
litteratur	 så	 har	 de	 intervjuade	olika	 definitioner	 och	 förståelser	 om	vad	BIM	är.	 Vad	 som	
framkom	 av	 empirin	 är	 att	 den	 individuella	 förståelsen	 om	 BIM	 skiljer	 sig	 mellan	
respondenter.	Mycket	av	oklarheten	grundar	sig	i	deras	tidigare	kunskaper	om	BIM	och	hur	
de	 själva	 uppfattar	 begreppet,	 vilket	 blir	 tydligt	 då	 jämförelse	 mellan	 Respondent	 C	 och	
Respondent	E	med	Respondent	B	och	Respondent	H	sker.	Respondent	C	och	Respondent	E	
har	mindre	erfarenhet	och	kunskap	i	jämförelse	med	Respondent	B	och	Respondent	H	som	
har	mer	erfarenhet	och	arbetar	aktivt	med	begreppet.	Respondent	C	anser	att	begreppet	lätt	
blev	dimmigt	när	hen	inte	aktivt	arbetar	med	BIM	och	Respondent	E	hade	inga	förkunskaper	
om	BIM	vilket	innebar	att	hen	inte	hade	någon	direkt	definition	på	begreppet.	Respondent	B	
och	Respondent	H	har	arbetat	med	BIM	dagligen	i	flertalet	år	och	tyckte	sig	ha	bra	grepp	på	
konceptet.	 Det	 blir	 tydligt	 att	 definitionen	 av	 BIM	 är	 komplicerad,	 vilket	 påverkar	 hur	
individer	uppfattar	behoven	av	en	informationsmodell.	

För	 att	 uppnå	 en	 integrerad	 projektprocess	 och	 fullt	 samarbete	 mellan	 aktörer	 krävs	 en	
gemensam	 förståelse	 om	 tekniken	 (Succar,	 2009),	 vilket	 inte	 finns	 idag.	 Saknaden	 av	 en	
gemensam	 organisatorisk	 förståelse	 för	 BIM	 kan	 även	 ha	 bidragit	 till	 att	 den	 individuella	
förståelsen	 skiljer	 sig	 mellan	 respondenterna.	 Genom	 att	 inte	 förstå	 vad	 BIM	 och	 5D-
begreppet	 innebär	 är	 det	 svårt	 att	 visualisera	 ett	 behov	 av	 det.	 Respondenter	 likt	
Respondent	C	ser	inte	behov	när	definitionen	är	oklar	och	kan	inte	koppla	det	till	det	dagliga	
arbetet.	Det	kan	också	vara	så	att	respondenterna	ser	behov	av	det	som	tekniken	ska	lösa,	
men	deras	definition	på	tekniken	hindrar	deras	koppling	att	se	tekniken	som	en	 lösning	till	
behoven	 (Respondent	 E,	 Respondent	 F).	 Då	 både	 den	 individuella	 och	 gemensamma	
förståelsen	är	viktig	för	att	skapa	coherence	är	det	därför	nödvändigt	för	en	organisation	att	
uppfylla	en	tydlig	förståelse	om	den	nya	tekniken.		

Ur	 ett	 organisatoriskt	 perspektiv	 påverkas	 tekniken	 av	 det	 sammanhang	 där	 den	
implementeras.	För	att	få	tydlighet	i	begreppet	måste	alltså	tekniken	uppfylla	behovet	som	
finns	 i	organisationen	och	det	är	viktigt	att	det	 finns	en	gemensam	förståelse	om	vad	BIM	
innebär	och	vilka	effekter	det	bidrar	med.	Definitionen	av	tekniken	som	används	bör	därför	
spegla	behoven	som	tekniken	löser.	Detta	belyser	Respondent	H	som	ifrågasätter	vilken	typ	
av	 modell	 som	 egentligen	 behövs	 i	 tidigt	 skede,	 är	 det	 en	 BIM-modell,	 geografisk	
informationsmodell	 eller	 en	modell	med	 bara	 typhus.	Hen	 anser	 att	 fokus	 bör	 flyttas	 från	
bara	BIM	och	se	 till	hela	processen	och	hela	 informationsflödet.	 	Enligt	Bryde	et	al.	 (2013)	
måste	utövare	se	potentialen	i	BIM	i	ett	bredare	sammanhang	för	att	fullt	ut	kunna	utnyttja	
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BIM	 i	 byggprocessen.	 Det	 kan	 därför	 vara	 bra	 för	 organisationer	 att	 använda	 mer	
lättillgängliga	begrepp	eller	tydligare	definiera	vad	BIM	innebär.	

6.1.2 Behov	av	5D-BIM	i	tidigt	skede	
Enligt	NPT	uppstår	coherence	inte	bara	när	det	finns	en	individuell	och	gemensam	förståelse	
om	 tekniken	 men	 även	 när	 aktörerna	 förstår	 och	 har	 en	 delad	 uppfattning	 om	 värdet,	
fördelarna	och	vikten	av	tekniken	samt	hur	den	nya	tekniken	skiljer	sig	från	det	nuvarande	
arbetssättet	 (May	 &	 Finch,	 2009).	 De	 identifierade	 behoven	 i	 empirin	 analyseras	 utifrån	
coherence.		

Empirin	 visar	 på	 att	 respondenterna	 ser	 behov	 av	 5D-BIM	 i	 tidigt	 skede.	 Däremot	 är	 inte	
behoven	 entydiga	 mellan	 respondenterna.	 Två	 behov,	 samarbete	 och	 integrerat	
informationsflöde,	 kommenterades	 genomgående	av	 respondenterna.	Dessa	behov	ansågs	
generellt	 viktiga	 för	 respondenterna	då	de	påverkar	 alla	 aktörer.	Att	optimera	projekt	och	
kostnaden	 nämndes	 av	 majoriteten	 av	 respondenterna.	 Spårbarhet	 och	 bättre	
beslutsunderlag	 nämndes	 bara	 hos	 vissa	 av	 respondenterna.	 Detta	 kan	 bero	 på	 de	 övriga	
respondenternas	 kunskap	och	 erfarenhet	 av	BIM	eller	 att	 deras	 befattning	 gör	 att	 de	 inte	
uppfattar	dessa	som	ett	behov.		

6.1.2.1 Samarbete	och	integrerat	informationsflöde		
Från	 intervjuerna	 blir	 det	 tydligt	 att	 implementeringen	 av	 BIM	 är	 starkt	 kopplat	 till	 både	
samarbete	 och	 informationshantering	 mellan	 intressenter	 samt	 att	 ökat	 samarbete	 är	 en	
förutsättning	för	att	skapa	ett	integrerat	informationsflöde.	Det	är	något	som	stöds	av	Succar	
(2009)	som	anser	att	en	fulländad	integrerad	projektprocess	innebär	fullt	samarbete	mellan	
projektaktörer	 och	 att	 projektet	 är	 tillgängligt	 för	 alla	 i	 en	 samlad	 portfölj.	 Även	 Lindblad	
(2017)	 visar	 på	 att	 om	 vissa	 aktörer	 inte	 är	 involverade	minskas	 värdet	 av	modellerna	 då	
viktig	information	saknas.		

Behovet	 för	 ökat	 samarbete	 mellan	 projektaktörer	 i	 tidigare	 skede	 har	 identifierats	 av	
respondenterna.	Då	 flertalet	 studier	 (Succar,	2009;	Aouad	et	al.,	2005;	Poirier	et	al.,	2017)	
visar	 på	 att	 BIM	 ökar	 samarbetet	mellan	 aktörer	 inom	 organisationen	 är	 BIM	 ett	 sätt	 att	
uppnå	behovet.	Respondent	 I	håller	med	om	att	en	 integrerad	modell	bör	öka	samarbetet	
mellan	 avdelningar	 men	 påpekar	 även	 att	 det	 kan	 vara	 svårt	 att	 avgöra	 om	 BIM	 faktiskt	
underlättar	 eller	 försvårar	 samarbete.	 Informationen	 lagras	 i	 modellen	 istället	 för	 hos	
individen	 vilket	 kan	 innebära	 att	 det	 ökade	 samarbetet	 mellan	 aktörer	 endast	 sker	 i	
modellen	 och	 behovet	 att	 arbeta	 lika	 nära	 varandra	 inte	 längre	 finns.	 	En	 viktig	 tid	 för	
samarbete	är	i	tidigt	skede	så	att	åsikter	och	expertis	om	projektet	hinner	komma	upp	innan	
produkten	 spikas	 (Respondent	 F).	 Detta	 stöds	 av	 både	MacLeamy	 (2004)	 och	 Bryde	 et	 al.	
(2013)	 som	 menar	 att	 företag	 som	 uppnått	 fullt	 samarbete	 genom	 integrerad	
informationsdelning	tidigt	i	projektprocessen	sannolikt	kommer	att	uppnå	maximal	potential	
hos	BIM.	

Poirier	 et	 al.	 (2017)	 förklarar	 att	 BIM	 bidrar	 till	 att	 ändra	 en	 organisations	
informationslandskap	 och	 Eastman	 et	 al.	 (2011)	menar	 att	 BIM	 kan	 fungera	 som	 en	 enda	
källa	av	information.	Eftersom	kalkyl,	tidplan	och	modell	görs	i	olika	program	idag	finns	det	
ett	behov	av	ett	integrerat	system	och	ett	informationsflöde	som	hänger	ihop	(Respondent	
A,	Respondent	C,	Respondent	H,	Respondent	D).	Genom	att	införa	ett	integrerat	arbetssätt	
med	 integrerade	 system	 som	 pratar	 med	 varandra	 så	 uppstår	 ett	 integrerat	
informationsflöde	 (Respondent	 B,	 Respondent	 H).	 Det	 leder	 till	 iterativt	 och	 kontinuerligt	
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arbete	 under	 hela	 processen	 med	 information	 som	 finns	 tillgänglig	 för	 alla	 hela	 tiden	 i	
samma	 modell.	 Respondent	 E	 och	 Respondent	 F	 ställer	 sig	 dock	 frågande	 till	 om	 det	 är	
nödvändigt	med	kontinuerlig	uppdatering	av	kostnad	då	projektet	i	tidigt	skede	ritas	om	så	
ofta	 att	 det	 ses	 som	 en	 distraktion.	 Detta	 kan	 innebära	 ett	 problem	 för	 att	 uppnå	 en	
gemensam	förståelse	för	värdet	av	tekniken	då	kontinuerligt	arbete	inte	ses	som	fördelaktigt	
av	alla.		 

6.1.2.2 Optimera	projekt	med	fokus	på	kostnad	
Respondent	D	tycker	att	största	potentialen	med	BIM	är	att	få	ut	informationen	så	tidigt	som	
möjligt.	Respondent	A	bygger	vidare	på	detta	och	menar	att	största	behovet	i	tidiga	skeden	
är	att	kunna	analysera	den	kostnaden	och	kunna	göra	medvetna	val	som	det	 faktiskt	 finns	
möjlighet	att	göra	innan	produkten	är	låst.	Genom	att	laborera	med	volymer,	erfarenhetstal	
och	olika	scenarier	kan	flera	alternativ	på	samma	mark	illustreras	för	att	optimera	projektet	
(Respondent	B,	Respondent	A).	Det	kan	användas	för	att	successivt	kunna	göra	beräkningar	
på	 tid	 och	 kostnad	 samt	 se	 effekterna	 av	 beslut	 som	 tas.	 Syftet	 enligt	 Respondent	 F	 och	
Respondent	G	är	att	undvika	onödigt	arbete	genom	att	projektera	om	manuellt	 innan	man	
hittar	den	optimala	 lösningen.	Likt	MacLeamy	(2004)	och	Jongeling	(2008)	visar	empirin	på	
potentialen	 att	 använda	 sig	 av	mer	 information	 i	 tidigare	 skeden	 av	 projekten.	 Ett	 sådant	
samarbete	förskjuter	huvuddelen	av	analys,	design	och	beslutsfattande	tidigare	i	processen,	
vilket	ger	medarbetarna	störst	möjlighet	till	bra	beslut.	Genom	att	få	all	information	i	realtid	
och	involvera	fler	aktörer	kan	projekt	optimeras	och	analyseras	snabbare	och	enklare.		

6.1.2.3 Bättre	beslutsunderlag	
Det	 finns	 ett	 stort	 behov	 av	 att	 använda	modeller	 i	 förvärv-	 och	 detaljplaneskedet	 för	 att	
uppnå	bättre	beslutsunderlag	(Respondent	A,	Respondent	C,	Respondent	D,	Respondent	I).	
Då	en	extra	arbetsdag	är	kostsam	enligt	Respondent	A	och	Respondent	D,	går	det	att	förstå	
potentialen	 i	 att	 koppla	 in	 kostnader	 och	 tidsplan	 tidigare	 i	 projekten	 för	 bättre	
beslutsunderlag.	 MacLeamy	 (2004)	 förklarar	 det	 genom	 att	 ändringar	 som	 görs	 senare	 i	
projektet	ofta	är	mer	komplexa	och	dyrare	än	ändringar	i	tidigt	skede.		

Modellerna	 kan	 även	 bidra	 som	 externa	 beslutsunderlag	 för	 till	 exempel	 kommunala	
processer	 och	 kan	 då	 leda	 till	 snabbare	 beslut	 gällande	 detaljplaner.	 Framtida	 kunder	 kan	
även	de	dra	fördelar	i	sitt	beslutsfattande	då	visionen	av	projektet	blir	tydligare	(Respondent	
B).	 Informationsmodeller	 skapar	 bättre	 kontinuerliga	 beslutsunderlag	 både	 internt	 och	
externt,	vilket	efterfrågas.	Poängen	med	modeller	är	enligt	Respondent	C	att	de	inte	bara	ska	
skapas	för	att	utan	de	ska	användas	som	ett	beslutsunderlag.	

6.1.2.4 Spårbarhet	av	information		
Respondent	 H	 anser	 att	 det	 största	 behovet	 är	 att	 skapa	 en	 modell	 som	 fortsätter	
uppdateras	in	i	produktion	så	den	inte	förfaller	och	inte	utnyttjas	vidare.	En	anledning	till	att	
fortsätta	 uppdatera	 modellen	 in	 i	 produktion	 är	 för	 att	 skapa	 en	 spårbarhet	 som	 kan	
utnyttjas	 senare	 i	 framtida	 projekt	 för	 beslutsfattande	 i	 de	 tidiga	 skedena.	 I	 empirin	
framkommer	 att	 det	 blir	 mycket	 handpåläggning	 av	 information	 idag	 och	 spårbarheten	 i	
projekten	försvinner	(Respondent	A,	Respondent	C,	Respondent	G).	Eftersom	spårbarheten	
är	låg	går	det	inte	att	utnyttja	informationen	till	framtida	projekt.	Det	finns	därför	ett	behov	
att	 spåra	 information	 genom	 hela	 processen	 och	 framförallt	 spårbarheten	 i	 alla	 beslut	
(Respondent	 A).	 Utan	 spårbarhet	 blir	 informationen	 i	 projekten	 specifik	 och	 kan	 inte	
utnyttjas	 vidare	 i	 andra	 projekt	 och	 skapa	 en	 kunskapsbank	 för	 organisationen.	 Genom	
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integrerade	 informationsmodeller	 går	 det	 att	 öka	 spårbarheten	 samt	 möjligheterna	 för	
uppföljning,	vilket	Succar	(2009)	menar	är	en	högre	grad	av	integrerad	BIM-mognad.		

6.2 Cognitive	Participation		
6.2.1 Motivation	för	teknikdriven	förändring		
Cognitive	Participation	handlar	om	processen	att	engagera	sig	i	ett	nytt	arbetssätt	och	som	
Respondent	H	konstaterar	så	“..måste	en	förändring	skapa	ett	värde	för	de	som	arbetar	med	
det,	 om	det	 inte	 skapar	 ett	 värde	 för	 individen	måste	 de	 förstå	 vem	det	 skapar	 ett	 värde	
för..”.	Detta	för	att	de	ska	tro	på	tekniken	som	nytt	arbetssätt	och	vilja	investera	tid,	energi	
och	arbete	för	att	lära	sig	det.		

Respondenterna	i	denna	studie	ställer	sig	positiva	till	förändring	då	de	ser	behov	av	en	5D-
BIM	 lösning	 och	 därav	 värdet	 i	 modellen.	 Men	 det	 är	 möjligt	 att	 andra	
organisationsmedlemmar	 inte	 ser	 den	 teknikdrivna	 förändringen	 som	 önskvärd	 eller	
nödvändig.	Alla	systemförändringar	som	sker	 innebär	att	vissa	släpper	gamla	rutiner	direkt	
medan	andra	blir	 lite	mer	osäkra	och	 tycker	att	ny	 teknik	är	avskräckande	 (Respondent	D,	
Respondent	C,	Respondent	I).	Det	blir	då	lättare	för	dem	att	jobba	kvar	i	de	gamla	rutinerna	
och	 därför	 blir	 det	 som	 Townsend	 och	 Hendrickson	 (1998)	 menar	 viktigt	 att	 visa	 upp	
fördelarna	 och	 vad	 systemet	 bidrar	 till	 i	 arbetsprocessen.	 Individer	 som	 är	 engagerade	 är	
villiga	 att	 utöva	 särskild	 ansträngning	 för	 organisationen,	 eftersom	 den	 står	 för	 något	 de	
personligen	värderar	(Boxx	et	al.,	1991;	Erez,	1997).		

Launberg	 (2017)	 menar	 på	 att	 utmaningen	 ligger	 i	 att	 få	 människorna	 och	 tekniken	 att	
samspela.	Vad	som	framkommit	i	empirin	är	att	det	blir	lättare	att	acceptera	förändring	när	
tekniken	 skapar	 värde	 för	 individen	 och	 leder	 till	 enklare	 och	mindre	 onödigt	 arbete.	 Det	
gäller	att	modellen	 inte	är	mer	komplicerad	och	tar	mer	tid	att	arbeta	med	än	 idag,	 för	då	
kommer	 den	 inte	 användas	 (Respondent	 E,	 Respondent	 B,	 Respondent	 C,	 Respondent	 D).	
Det	 innebär	att	 vilken	nivå	modellen	 implementeras	med	är	 viktigt	 för	att	 skapa	värde	 för	
medarbetarna.		

Idag	 fungerar	 inte	 den	 5D-BIM	 teknik	 som	 finns	 till	 100	 %	 vilket	 Respondent	 D	 och	
Respondent	G	menar	måste	lösas	innan	den	kan	implementeras	på	allvar.	Respondent	G	och	
Respondent	H	menar	vidare	att	om	inte	individen	litar	på	modellen	så	kommer	individen	vilja	
göra	 jobbet	 själv	 för	 att	 kolla	 om	 modellen	 har	 rätt.	 Respondent	 I	 menar	 att	 det	 även	
kommer	 finnas	de	som	 litar	 för	mycket	på	modellen	så	att	de	 inte	upptäcker	 fel,	 individen	
måste	alltid	kunna	värdera	modellen	i	förhållande	till	rimlighet.	Där	tidigare	studier	belyser	
tillit	 inom	 organisation	 och	 mellan	 medarbetare	 som	 en	 viktig	 förutsättning	 för	
implementation	 av	 teknik	 (Kontoghiorghes	 &	 Hansen,	 2004;	 Jorgensen	 &	 Klay,	 2007;	
Launberg,	 2017;	 Lindblad,	 2017),	 belyser	 intervjuerna	 i	 denna	 studie	 att	 tilliten	 främst	bör	
finnas	 till	 tekniken	 som	 ska	 användas.	 Det	 betyder	 inte	 att	 tilliten	 inom	organisationen	 är	
irrelevant	utan	snarare	att	det	är	nödvändigt	med	tillit	hos	medarbetare	både	i	tekniken	som	
ska	implementeras	men	även	strukturen	i	organisationen.	Det	är	möjligt	att	respondenterna	
upplever	 att	 tillit	 inom	 organisationen	 redan	 existerar	 och	 fokuserar	 därför	 på	 tilliten	 till	
tekniken.		

Motstånd	 till	 teknikdriven	 organisationsförändring	 kan	 enligt	 Townsend	 och	 Henrickson	
(1998)	undvikas	genom	att	göra	tekniken	mer	användarvänlig	samt	erbjuda	utbildningar	och	
teknisk	support	för	att	få	organisationen	att	anpassa	sig	till	ett	mer	teknikbaserat	arbetssätt.	
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Respondent	 H	 är	 inne	 på	 samma	 spår	 och	 menar	 att	 organisationen	 måste	 skapa	
förutsättningar	för	människor	att	jobba	enligt	det	nya	arbetssättet	i	form	av	utbildning	eller	i	
form	av	nya	roller.	Nyckeln	till	detta	menar	Respondent	D	är	intuitiva	system	då	de	säljer	in	
sig	själva.		

6.2.2 Nivå	av	information	i	tidigt	skede	
En	 medvetenhet	 om	 den	 typ	 av	 förändring	 som	 tekniken	 innebär	 påverkar	
implementeringsstrategier	 (Long	 &	 Spurlock,	 2015).	 Införandet	 av	 5D-BIM	 kan	 för	 JM	
beskrivas	 enligt	 Long	 och	 Spurlock	 som	 en	 övergångsförändring.	 Det	 är	 viktigt	 för	
övergångsförändringar	att	nya	processer	och	teknik	introduceras	kontrollerat,	vilket	betyder	
att	 stegvis	 implementation	 är	 passande	 för	 att	 uppnå	 en	 önskvärd	 förändring	 (Brown	 &	
Vessey,	2003;	Bower	&	Walker,	2007).	Respondent	A	påpekar	att	det	är	viktigt	att	börja	i	rätt	
ände	 och	 implementera	 teknik	 steg	 för	 steg	 då	 företag	 historiskt	 lägger	 sig	 på	 en	 för	 hög	
nivå,	vilket	inte	har	lett	till	någon	vidare	användning	av	tekniken.	Respondent	A	menar	även	
att	detta	kan	ha	bidragit	till	förvirringen	kring	begreppet	BIM.	Respondent	B	och	Respondent	
I	menar	 att	 den	 största	 svårigheten	med	 att	 implementera	 teknik	 är	 att	 hitta	 rätt	 nivå	 på	
tekniken.	 Respondent	 C,	 Respondent	 D,	 Respondent	 B	 och	 Respondent	 H	 menar	 att	 det	
sällan	är	bra	att	ta	allt	på	en	gång	utan	det	gäller	att	säkerställa	en	jämnhög	kvalitet	och	en	
accepterad	lägsta	nivå	som	alla	har	förutsättningar	att	hantera.	Det	gäller	att	balansera	och	
hitta	medelvägen	på	information	i	modellen,	är	det	verkligen	“need	to	have”	eller	bara	“nice	
to	have”	(Respondent	B).	Detta	för	att	göra	det	möjligt	att	involvera	hela	organisationen	att	
tro	 på	 den	 tekniska	 lösningen	 och	 skapa	 en	 vilja	 hos	 individer	 att	 arbeta	 men	 den	 nya	
tekniken.		

Det	framgår	 i	empirin	hur	viktigt	det	är	på	vilket	sätt	ny	teknik	 implementeras	 i	en	specifik	
organisation.	Detta	stöds	även	av	Cabrera	et	al.	(2001)	som	menar	att	de	önskade	effekterna	
av	den	nya	tekniken	oftast	uppnås	i	organisationer	som	lyckas	balansera	implementeringen	
av	tekniken	med	nuvarande	organisationsstruktur	och	arbetssätt.	Det	finns	en	medvetenhet	
hos	 respondenterna	 om	 att	 teknik	 bör	 föras	 in	 steg	 för	 steg	 för	 att	 undvika	 att	 störa	 den	
nuvarande	strukturen.	En	stegvis	implementation	av	teknik	passar	organisationer	likt	JM	som	
redan	arbetar	enligt	ett	standardiserat	och	strukturerat	arbetssätt	då	stegvis	implementation	
innebär	 att	 skillnaden	 i	 arbetssätt	 inte	 blir	 lika	 stort.	 Något	 som	 Lucas	 och	 Barudi	 (1994)	
menar	gör	det	omöjligt	för	organisationer	att	implementera	nya	arbetssätt.		

För	detaljerade	modeller	anses	av	Respondent	B,	Respondent	H,	Respondent	I	vara	onödigt	
komplicerat	 och	 ger	 ingen	 större	 nytta	 till	 projektet.	 Tid,	 kostnad	 och	 3D-modell,	 dessa	
parametrar	anses	vara	tillräckliga	i	tidigt	skede	då	det	gäller	att	hålla	modellen	relativt	enkel	
(Respondent	 I).	 Respondent	 B	 menar	 att	 för	 mycket	 information	 skapar	 förvirring	 och	
används	 det	 inte	 är	 det	 bara	 bortkastat	 arbete.	 Det	 viktigaste	 är	 alltså	 att	 säkerhetsställa	
informationen	och	kvaliteten	i	modellen	genom	att	göra	den	tillgänglig	och	förståelig	för	alla.	
Är	inte	modellen	anpassad	för	tidigt	skede	kommer	ingen	använda	den	utan	fortsätta	arbeta	
som	idag,	då	engagemang	bland	aktörer	är	beroende	av	att	tekniken	är	rätt	anpassad.	Därför	
är	det	viktigt	att	ta	det	steg	för	steg	och	som	Respondent	H	säger	“Vi	ska	lära	oss	krypa,	sen	
kan	vi	gå,	 sen	kan	vi	 lära	oss	 jogga	och	springa,	 sen	kan	vi	åka	 rymdraket”.	Markus	 (2004)	
konfirmerar	 detta	 då	 han	 anser	 att	 implementationen	 av	 teknik	 är	 lika	 viktig	 som	 själva	
tekniken	i	sig.		
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Något	som	i	stor	grad	har	dykt	upp	under	intervjuerna	är	frågan	om	komplexiteten	i	projekt.	
Svårigheten	med	modellerna	 idag	 är	 att	man	missar	 viktiga	 parametrar	 i	 tidigt	 skede	 som	
påverkar	 den	 totala	 kostnaden	 (Respondent	 E,	 Respondent	 B).	 Respondent	 G	 menar	 att	
komplexiteten	måste	behandlas	i	modellen	annars	ger	det	en	förenklad	bild	av	verkligheten	
som	 bara	 är	 fokuserad	 på	 produkten.	 Som	 Respondent	 G	 menar	 förklarar	 geometrin	 i	
modellen	 inte	 hela	 sanningen	 eftersom	det	 kan	 skilja	mer	mellan	 enkla	 och	 komplicerade	
projekt	 i	 verkligheten	än	 i	en	modell.	Den	här	 typen	av	begränsning	gällande	BIM	har	 inte	
påträffats	 under	 litteraturstudien.	 Komplexiteten	 påverkar	 Cognitive	 Participation	 då	 det	
uppstår	en	konflikt	i	att	respondenterna	vill	hålla	modellen	enkel	men	samtidigt	vill	inkludera	
komplexiteten	 i	 projekten.	 Kanske	 är	 det	 som	 Respondent	 H	 påpekar	 inte	 BIM	 och	 den	
egentliga	produkten	som	borde	vara	 i	 fokus	 i	de	tidiga	skedena	utan	det	är	kombinationen	
mellan	 BIM	 (produkten),	 geografiska	 informationsförhållanden	 (platsen)	 och	 övriga	
parametrar	som	är	det	största	behovet.		

6.3 Collective	Action		
6.3.1 Organisationsstruktur	och	organisationskultur				
Det	finns	ett	mål	på	JM	att	bli	BIM-ledande	(Respondent	D).	Respondent	H	nämner	däremot	
att	 JM	arbetar	med	att	höja	 lägsta	nivån	hela	 tiden	och	att	 spetsarna	med	prestigeprojekt	
inom	BIM	inte	finns.	Möjligtvis	talar	de	två	påståendena	emot	varandra	och	då	kan	det	skapa	
förvirring	inom	organisationen	om	vad	som	det	egentliga	målet	är.	Resultatet	av	detta	kan	bli	
att	som	Ivarsson	Westberg	(2013)	säger	att	organisationen	skiljer	presentationer	och	praktik	
från	varandra,	det	vill	säga	visar	upp	en	sak	utåt	och	gör	något	annat	i	praktiken.	Det	gäller	
för	företag	att	ha	en	gemensam	bild	om	hur	tekniken	ska	implementeras,	så	det	inte	blir	fel	
fokus	 från	 ledningens	 håll.	 Det	 finns	 annars	 en	 risk	 att	 de	 som	 inte	 är	 involverade	 i	
utvecklingen	av	 teknik	 inte	 förstår	att	det	egentliga	arbetet	är	att	höja	 lägsta	nivån	 i	 varje	
projekt,	utan	förväntar	sig	spjutspetsprojekt.		

Strukturkapitalet	hos	JM	tillsammans	med	att	organisationen	äger	hela	processen	från	ax	till	
limpa	 gör	 att	 förutsättningarna	för	 att	 implementera	 informationssystem	 är	 bättre	 än	 för	
andra	byggbolag	som	är	entreprenadbaserade	(Respondent	A	och	Respondent	H).	Därför	blir	
enligt	 respondent	 H	 frågan	 om	 teknikdriven	 förändring	 mer	 intern	 i	 jämförelse	 till	
entreprenadbolag.	En	annan	fördel	gällande	implementering	av	informationsteknik	som	lyfts	
fram	är	att	JMs	produkt	är	relativt	standardiserad	och	lika	mellan	olika	projekt	(Respondent	
A).	En	stor	del	inom	Collective	Action	är	hur	väl	individerna	anser	att	en	ny	teknik	passar	in	i	
organisationsstrukturen	 (May	 &	 Finch,	 2009).	 Det	 blir	 tydligt	 att	 respondenterna	 tror	 att	
olika	organisationsstrukturer	samt	vilken	produkt	som	produceras	ger	olika	behov	av	5D-BIM	
i	 tidigt	 skede	och	 förutsättningar	 för	 implementation.	Om	 strukturkapitalet	 definieras	 som	
Martín-de-Castro	et	al.	(2011)	och	består	av	teknologiskt	kapital	och	organisatoriskt	kapital,	
så	 bör	 implementeringen	 av	 5D-BIM	 underlättas	 när	 en	 organisation	 redan	 har	 ett	
fungerande	organisatorisk	kapital.			

För	 att	 skapa	 värde	 till	 organisationen	 menar	 Johnson	 (2002)	 att	 omvandlingen	 från	
humankapital	 till	 strukturkapital	är	av	stor	betydelse.	Respondent	 I	är	 inne	på	samma	spår	
att	 om	 kunskapen	 och	 informationen	 hos	 individer	 kan	 samlas	 i	 system	 är	 organisationen	
inte	beroende	utav	kunskapen	hos	varje	enskild	individ.	Med	bättre	hjälpmedel	som	gör	att	
teknik	och	människor	kan	samspela	behöver	inte	organisationen	förlita	sig	på	människor	hela	
tiden.	Det	ger	också	en	trygghet	till	organisationen	när	kunskap	försvinner	om	medarbetare	
slutar.	Johnson	(2002)	beskriver	dock	svårigheter	med	omvandlingen	till	mer	strukturkapital,	
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då	den	kan	vara	kostsam	eller	ibland	helt	enkelt	omöjlig.	Samtidigt	som	en	omvandling	skulle	
ge	stor	nytta	är	det	nödvändigt	att	de	som	håller	på	med	modellen	ska	ha	en	förståelse	för	
modellen	 så	 att	 fel	 kan	 undvikas	 eller	 upptäckas	 (Respondent	 I).	 Rutiner,	 processer	 och	
inarbetade	 system	 som	 är	 oberoende	 av	 enskilda	 individer	 är	 strukturkapital	 som	 ger	 rätt	
bas,	men	kompetensen	för	att	dra	nytta	av	den	basen	är	nödvändig.		Lim	et	al.	(2010)	håller	
med	 och	 menar	 att	 förmågan	 att	 kunna	 utnyttja	 organisationens	 kollektiva	 intelligens	
avspeglar	sig	i	organisationens	produktivitet.		

Likt	 Cabrera	 et	 al.	 (2001)	 så	 finns	 en	 medvetenhet	 hos	 respondenterna	 om	 att	 teknik	
påverkar	 organisationsstrukturer	 och	 att	 förändring	 i	 organisationsstrukturen	 leder	 till	 att	
nya	roller	krävs	för	att	hantera	den	nya	tekniken.	Respondent	F	och	Respondent	G	påpekar	
att	 om	 kostnad	 och	 tid	 ska	 inkluderas	 i	 varje	 skede	 måste	 någon	 analysera	 och	 granska	
informationen	i	tidigt	skede,	en	roll	som	inte	finns	idag.	Denna	roll	skulle	enligt	Respondent	
D	 tas	 av	 BIM-ledaren	 som	 idag	 arbetar	 i	 senare	 skeden.	 BIM-ledarna	 bör	 komma	 in	 i	 ett	
tidigare	skede	för	att	dra	full	nytta	av	den	rollen	och	bör	 finnas	med	under	hela	projektet.	
Motstånd	kan	uppstå	mot	att	nya	roller	måste	utvecklas	eller	att	arbetsuppgifter	adderas	till	
ansvariga	i	respektive	skede.	Townsend	och	Hendrickson	(1998)	förklarar	att	det	är	viktigt	att	
förhindra	överbelastning	av	de	anställda.	Lucas	och	Barudi	(1994)	menar	att	det	kan	bli	svårt	
att	 anta	nya	 strukturer	baserade	på	 informationssystem	om	 skillnaden	 i	 arbetssätt	 blir	 för	
stort.	 Så	 även	 om	 tekniken	 i	 sig	 bidrar	 till	 att	 effektivt	 sammankoppla	 människor	 och	
möjliggöra	en	bättre	produkt	så	bidrar	motstånd	till	att	effekterna	av	tekniken	uteblir.		

Villigheten	att	 förändra	organisationsstrukturen	och	att	arbeta	med	nya	metoder	påverkar	
implementeringen	av	informationssystem	(Aouad	et	al.,	2005).	Respondenterna	anser	att	om	
BIM	 ska	 implementeras	 ska	det	 bli	 en	naturlig	 del	 av	 deras	 arbetssätt	 snarare	 än	 att	 bara	
utnyttja	tekniken	(Respondent	A,	Respondent	B,	Respondent	H,	Respondent	I).	Respondent	B	
menar	att	det	ska	vara	 lika	naturligt	att	arbeta	med	BIM	som	en	2D	handling	är	 idag.	May	
och	 Finch	 (2009)	 förklarar	 enligt	NPT	 att	 tekniken	blir	 normaliserad	 i	 sociala	 sammanhang	
som	 resultat	 av	 att	personer	 arbetar,	 individuellt	 och	 kollektivt,	 för	 att	 anta	dem	samt	att	
tekniken	 kontinuerligt	 upprätthålls	 inom	organisationen.	Det	 gäller	 att	 tekniken	blir	 del	 av	
individens	 rutiner	 och	 vana	 för	 att	 sedan	 kunna	 normaliseras	 in	 i	 organisationen	 (May	 &	
Finch,	 2009).	 Normalisering	 underlättas	 därför	 av	 en	 mer	 förändringsbenägen	
organisationskultur,	 att	 organisationen	 genomsyras	 av	 en	 positiv	 inställning	 till	 förändring	
och	har	lättare	att	skapa	nya	rutiner	och	arbetssätt.		

Tidigare	 studier	 belyser	 vikten	 av	 organisationskultur	 i	 frågan	 om	 att	 underlätta	
implementation	av	ny	 teknik	 (Boxx	et	 al.,	 1991;	 Erez,	 1997).	 Respondent	A,	Respondent	H	
och	 Respondent	 I	 anser	 att	 JM	 kan	 ses	 som	 en	 förändringsbenägen	 kultur	 då	 JM	 är	
förberedda	på	förändring	i	större	utsträckning	än	andra	företag	på	grund	av	strukturkapitalet	
och	medvetenheten	om	tillgångarna	inom	organisationen.	Den	förändringsbenägenhet	som	
diskuteras	 utgår	 från	 svaren	 av	 intervjuer	 där	 respondenterna	 ställer	 sig	 positiva	 till	
förändring	 och	 att	 skapa	 nya	 arbetssätt	 genom	 teknik.	 Detta	 behöver	 inte	 spegla	 hela	
organisationen	 och	 därför	 blir	 det	 viktigt	 att	 fånga	 upp	 de	 som	 motsätter	 sig	 denna	
förändring,	 speciellt	 då	 byggindustrin	 fortfarande	 är	 starkt	 beroende	 av	 traditionella	
arbetsmetoder	 i	 planeringsfasen	 (Fung	 et	 al.,	 2014).	 Det	 kan	 vara	 svårt	 att	 förändra	 en	
organisation	 genom	 att	 bara	 ändra	 sin	 struktur	 eller	 teknik,	 då	 människor	 och	 uppgifter	
skapar	den	största	utmaningen	för	förändring	i	organisationen	(Lucas	et	al.,	1990).	
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6.4 Reflexive	Monitoring		
Reflexive	 monitoring	 handlar	 om	 utvärderingar	 när	 tekniken	 är	 implementerad	 eller	 är	
längre	fram	i	 implementeringen	än	vad	fallet	är	gällande	5D-BIM.	Därför	har	det	varit	svårt	
att	 identifiera	 denna	 kategori	 i	 intervjuerna	 vilket	 bidragit	 till	 mindre	 fokus	 på	 Reflexive	
Monitoring,	även	om	den	är	viktig	för	NPT	och	utförs	parallellt	med	de	övriga	kategorierna.		

Det	 som	 framkommit	 av	 empirin	 är	 att	 respondenterna	 ställer	 sig	 positiva	 till	 5D-BIM.	
Kalkylavdelningen	har	kommit	 längst	 i	 frågan	om	att	använda	någon	typ	av	5D-BIM	lösning	
och	ställer	sig	positiv	till	effekterna	av	tekniken.	Deras	utvärdering	av	den	teknik	som	finns	är	
att	 den	 anses	 passande	 i	 tidigt	 skede.	 Likt	 Respondent	 A	 är	 respondent	 D	 och	 G	 positivt	
inställda	till	5D-BIM	men	ser	dock	hinder	med	den	teknik	som	finns	idag	och	att	den	måste	
utvecklas	enligt	behoven	ovan	för	att	kunna	implementeras	på	allvar.		

Då	det	krävs	 lite	för	att	 falla	tillbaka	till	gamla	arbetssätt	 (Respondent	H,	Respondent	B)	är	
kontinuerlig	utvärdering	en	nödvändighet	för	att	tekniken	ska	bli	en	del	av	en	organisations	
rutiner.	 Därför	 måste	 lösningar	 på	 problem	 som	 uppstått	 med	 tekniken	 kontinuerligt	
utvärderas	och	bemötas.	Men	Respondent	B	och	Respondent	H	diskuterar	svårigheten	med	
kontinuerlig	utvärdering	av	en	modell	 i	byggprojekt.	De	menar	på	att	de	 långa	 ledtiderna	 i	
byggprojekt	leder	till	att	effekterna	av	att	införa	ny	teknik	blir	synliga	först	efter	flera	år.	Vid	
det	laget	lär	nya	behov	och	arbetssätt	uppstått.	Det	måste	därför	alltid	finnas	en	mentalitet	
av	att	hela	tiden	utvärdera	tekniken	i	förhållande	till	kravställningen	på	tekniken.		

Respondent	C,	E	och	F	ser	alla	enstaka	fördelar	med	5D-BIM	men	ställer	sig	också	tveksamma	
till	tekniken.	Detta	kan	möjligen	bero	på	att	deras	kunskap	och	tidigare	erfarenhet	av	BIM	är	
mindre	än	övriga	respondenter.		

	

6.5 Hållbar	utveckling	
6.5.1 Social	hållbarhet		
Social	hållbarhet	handlar	om	att	tillgodose	både	organisationens	och	individens	behov.	BIM	
underlättar	 transparensen	 både	 externt	 och	 internt.	 Genom	 att	 det	 blir	 enklare	 att	
presentera	 visionen	 för	 projektet	 både	 inom	 organisationen	 men	 även	 till	 exempelvis	
kommunen	och	boende	i	området	så	är	alla	medvetna	om	vad	projektet	innebär	och	när	det	
eventuellt	 kommer	 byggas.	 På	 individnivå	 gäller	 det	 att	 jobba	 på	 användarvänligheten	 i	
modellen	 för	 att	 inkludera	 olika	 kompetenser	 och	 erfarenhetsnivåer	 som	 finns	 inom	
organisationen.	Det	gäller	även	att	 tillgodose	medarbetare	med	utbildning	och	support	 för	
att	underlätta	övergången	från	mer	traditionella	arbetssätt.	

6.5.2 Ekonomisk	hållbarhet	
Projektet	 kan	 optimeras	 i	 mycket	 tidigare	 skede	 utan	manuell	 handpåläggning,	 vilket	 bör	
leda	 till	 bättre	 beslutsunderlag	 och	 bättre	 handlingar.	 Genom	 detta	 bör	 den	 ekonomiska	
aspekten	 av	 projektet	 hanteras	 mycket	 tidigare	 och	 onödiga	 kostnader	 kan	 undvikas	 när	
handlingarna	 sedan	 ska	 in	 i	 produktion.	 När	 informationen	 är	 samlad	 i	 en	
informationsmodell	 ökar	 spårbarheten	 vilket	 kan	 användas	 i	 framtida	 projekt,	 genom	 att	
utnyttja	tidigare	erfarenheter	för	att	minimera	kostnaden	i	projektet.	
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6.5.3 Ekologisk	hållbarhet	
Mycket	 fokus	kring	BIM	handlar	om	produkten	 i	 sig.	Kan	produkten	kopplas	 samman	med	
platsen	och	marken	i	området	där	produkten	ska	byggas	bör	det	blir	enklare	att	utvärdera	de	
ekologiska	effekterna	av	bygget.	 Komplexiteten	 som	påverkar	de	ekologiska	 systemen,	 likt	
grundvattennivå,	markförhållande	och	omgivande	natur	måste	hanteras	för	att	utnyttja	BIM	
till	 fullo.	 En	 aspekt	 som	 inte	 har	 nämnts	 av	 respondenterna	 är	 BIMs	 påverkan	 på	
materialvalet	 i	 tidigt	 skede.	 Då	 BIM	 ger	 möjligheten	 att	 i	 ett	 tidigt	 skede	 pröva	 ett	 antal	
alternativ	 för	 att	 hitta	 den	 optimala	 produkten,	 så	 kan	 även	 den	 ekologiska	 aspekten	
påverkas	 av	 olika	 materialval.	 Genom	 att	 se	 hur	 olika	 alternativ	 påverkar	 det	 ekologiska	
fotavtrycket	blir	det	en	del	av	bedömningen	och	beslutfattandet	i	projektet.	 	
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7 Slutsats		
I	 det	 avslutande	 kapitlet	 sammanfattas	 studien	 genom	 att	 upprepa	 frågeställningen	 och	
besvara	 frågorna.	 Rekommendationerna	 som	 följer	 grundas	 i	 forskningsfrågorna	 och	 är	
anpassade	 att	 passa	 uppdragsgivaren	 JM.	 Avslutningsvis	 presenteras	 förslag	 på	 framtida	
forskning.	

7.1 Slutsats	
Syftet	med	det	här	examensarbetet	 var	 att	undersöka	behov	av	5D-BIM	hos	aktörer	 tidigt	
skede	 samt	 undersöka	 vilka	 organisatoriska	 förutsättningar	 som	 behövs	 för	 att	 motivera	
implementationen	 av	 5D-BIM	 i	 existerande	 organisationer.	 I	 denna	 studie	 har	 ett	
organisatoriskt	 perspektiv	 på	 förändring	 tillämpats	 där	 fokus	 läggs	 på	 organisationens	
uppfattning	av	5D-BIM	och	hur	tekniken	ska	implementeras.		

Det	 uppmärksammades	 tidigt	 att	 behoven	 var	 kopplade	 till	 vilken	 kunskap	 och	 definition	
som	 respondenten	 hade	 på	 BIM.	 Det	 är	 viktigt	 att	 tekniken	 ska	 spegla	 behoven	 som	 den	
löser	 och	 så	 även	 definitionen	 som	 används	 inom	 organisationen	 för	 att	 undvika	
missförstånd.	 Därför	 är	 det	 viktigt	 för	 organisationen	 att	 vara	 tydlig	 i	 sin	 definition	 av	
begrepp	likt	BIM.		

Vilka	behov	ser	aktörer	i	tidigt	skede	för	att	implementera	5D-BIM	i	tidigt	skede?	 

• Implementeringen	av	BIM	är	starkt	kopplat	till	samarbete	och	informationshantering	
mellan	 aktörer	 samt	 att	 ökat	 samarbetet	 är	 en	 förutsättning	 för	 att	 skapa	 ett	
integrerat	 informationsflöde.	 Enligt	 respondenterna	 kommer	 en	 integrerad	 modell	
troligtvis	att	öka	samarbetet	mellan	avdelningar.	Det	är	i	tidigt	skede	när	produkten	
fastställs	som	behovet	av	samarbete	är	som	störst.	Det	är	då	som	all	expertis	behöver	
samlas	så	åsikter	hinner	tas	upp.	
	

• Genom	att	 införa	ett	 integrerat	arbetssätt	med	integrerade	system	som	pratar	med	
varandra	 så	 menar	 respondenterna	 att	 ett	 integrerat	 informationsflöde	 uppstår,	
vilket	stöds	av	tidigare	studier.	Det	finns	idag	ett	behov	av	ett	integrerat	system	och	
ett	informationsflöde	som	hänger	ihop,	då	kalkyl,	tidsplan	och	3D-modell	görs	i	olika	
program.	 Syftet	 är	 att	 undvika	 onödigt	 arbete	 genom	 att	 projektera	 om	 manuellt	
innan	den	optimala	lösningen	hittas.		

	
• Det	finns	ett	behov	av	att	successivt	kunna	göra	beräkningar	på	tid	och	kostnad	samt	

se	 effekterna	 av	 beslut	 som	 tas.	 Genom	 att	 få	 in	 information	 tidigt	 ger	 det	 bättre	
beslutsunderlag	vilket	underlättar	hela	projektprocessen.		

	
• Det	finns	även	ett	behov	att	spåra	information	genom	hela	processen	och	framförallt	

spårbarheten	 i	 alla	 beslut	 som	 tas	 samt	 samla	 det	 på	 ett	 och	 samma	 ställe.	 Utan	
spårbarhet	blir	informationen	projektspecifik	och	går	inte	att	utnyttja	i	andra	projekt.		
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Vilka	 organisatoriska	 förutsättningar	 behövs	 för	 att	motivera	 implementation	 av	 5D-BIM	 i	
existerande	organisationer? 

För	en	 lyckad	 implementering	av	5D-BIM	anser	respondenterna	att	det	är	viktigt	att	teknik	
implementeras	stegvis	och	är	anpassad	till	de	behov	som	finns.	Tid,	kostnad	och	3D-modell	
är	tillräckligt	med	information	då	det	gäller	att	hålla	modellen	relativt	enkel.	Att	arbeta	med	
volymer	och	enkla	geometrier	anses	rimligt	då	 inte	ett	behov	av	en	mer	detaljerad	modell	
finns	i	tidigt	skede.	Dock	måste	komplexiteten	i	projekten	behandlas	 i	modellen	annars	ger	
det	en	förenklad	bild	av	verkligheten	som	bara	är	fokuserad	på	produkten.	Kanske	är	det	inte	
BIM	 och	 den	 egentliga	 produkten	 som	 borde	 vara	 i	 fokus	 i	 de	 tidiga	 skedena	 utan	 det	 är	
kombinationen	 mellan	 BIM,	 geografiska	 informationsförhållanden	 och	 övriga	 parametrar	
som	är	det	största	behovet.	 

En	 förutsättning	 som	 tydligt	 framkommit	 under	 studien	 är	 hur	 viktig	 en	 organisations	
struktur	och	kultur	är	 för	att	hantera	 implementation	av	 informationssystem.	Det	 finns	en	
uppfattning	 om	 att	 byggbranschen	 är	 förändringsobenägen	men	 det	 som	 framkommit	 av	
intervjuerna	är	att	JM	har	en	kultur	av	förändring.	Respondenterna	anser	att	organisationen	
är	 bra	 på	 att	 hantera	 förändring	 eftersom	 de	 är	 vana	 med	 förändring	 och	 ser	 det	 som	
nödvändigt	 och	 del	 av	 verksamheten.	 Ett	 omfattande	 strukturkapital	med	 ett	 strukturerat	
arbetssätt	 och	 en	 medvetenhet	 om	 tillgångarna	 inom	 organisationen	 ses	 som	 en	 fördel	
gällande	 förändring.	 BIM-implementering	 överför	 humankapital	 till	 strukturkapital	 så	
organisationer	blir	oberoende	av	individer.	Samtidigt	är	det	viktigt	att	det	finns	humankapital	
som	 tolkar	 strukturkapitalet.	 Teknikdriven	 förändring	 innebär	 att	 organisationsstrukturen	
kommer	 att	 ändras	 vilket	 innebär	 att	 nya	 roller	 måste	 anpassas	 för	 att	 hantera	
förändringen.				

Då	5D-BIM	kan	användas	för	att	skapa	ett	integrerat	informationsflöde	genom	hela	projektet	
så	visar	detta	arbete	att	företag	likt	JM	bör	kunna	utnyttja	fördelarna	med	5D-BIM	bättre	då	
de	 äger	 hela	 projektprocessen.	 Hur	 produkten	 som	 skapas	 är	 utformad	 är	 också	 en	
förutsättning	för	att	få	stor	utdelning	av	5D-BIM,	där	standardiserade	produkter	innebär	att	
information	 kan	 återanvändas	 och	 en	 kunskapsbank	 skapas.	 Implementeringen	 av	
informationssystem	 är	 enligt	 respondenterna	 svårare	 för	 entreprenadföretag	 som	 arbetar	
under	 kortare	 del	 av	 processen	 och	 företag	 som	 arbetar	 med	 mer	 projektspecifika	
produkter.	Vilken	typ	av	struktur	och	vilken	typ	av	produkt	skapar	olika	behov	för	5D-BIM	i	
tidigt	skede	och	skapar	olika	förutsättningar	för	att	implementera	tekniken.	

Motivation	för	 förändring	 inom	organisationer	grundar	sig	 i	att	skapa	värde	för	 individerna	
samt	skapa	förståelse	och	samsyn	om	varför	förändringen	sker,	vad	den	kommer	leda	till	och	
vad	 händer	 om	 förändringen	 inte	 sker.	 Det	 underlättar	 att	 se	 värdet	 i	 förändringen	 om	
förändring	är	en	del	 av	organisationens	 struktur	och	kultur.	Även	 i	 en	 förändringsbenägen	
organisationskultur	kan	motstånd	mot	teknikdriven	förändring	uppstå.	Sådant	motstånd	kan	
undvikas	 genom	 att	 göra	 tekniken	 blir	mer	 användarvänlig	 samt	 erbjuda	 utbildningar	 och	
teknisk	 support.	 Det	 gäller	 även	 att	 individer	 känner	 en	 tillit	 till	 både	 organisationen	 och	
tekniken	 för	att	se	värde	 i	 förändringen.	Därför	är	det	viktigt	att	nivån	på	tekniken	speglar	
kunskapsnivån	 inom	 organisationen	 och	 de	målsättningar	 som	 finns	 om	 vad	 tekniken	 ska	
leda	till.		
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7.2 	Rekommendationer	
Studien	visar	på	att	det	 finns	behov	av	att	 implementera	nya	sätt	att	arbeta	 i	 tidigt	skede.	
Studien	 är	 baserad	 på	 empirin	 insamlad	 från	 bostadsutvecklaren	 JM	 och	 därför	 blir	
rekommendationerna	 anpassade	 till	 detta.	 Studien	 ger	 följande	 rekommendationer	 till	
uppdragsgivaren	JM	och	övriga	intressenter	som	till	exempel	övriga	bostadsutvecklare:	

• Vara	 tydlig	 i	 kommunikationen	 kring	 begreppet	 BIM	 och	 vad	 en	 satsning	 på	
digitalisering	betyder.		
	

• 5D-BIM	 bör	 ingå	 i	 ett	 integrerat	 informationssystem	 där	 flera	 program	 pratar	med	
varandra	och	utnyttjas	tillsammans,	för	att	ta	hänsyn	till	komplexiteten	som	5D-BIM	
inte	gör.		
	

• Stegvis	införande	av	tekniken	underlättar	implementationen.		
	

• Struktur	 och	 kultur	 är	 viktiga	 förutsättningar	 för	 implementation	 av	
informationsteknik.	Där	implementationen	underlättas	av	ett	strukturerat	arbetssätt	
och	en	förändringsbenägen	kultur.	
	

• Intuitiva	system	är	en	förutsättning	för	att	 individer	ska	se	värde	i	förändringen	och	
känna	tillit	till	tekniken.		
	

7.3 Vidare	forskning	
Då	det	finns	många	olika	byggföretag	som	har	olika	approach	och	möjlighet	att	påverka	i	ett	
så	tidigt	skede,	vilket	inte	behandlas	i	denna	studie.	Vidare	forskning	kan	göras	på	en	annan	
del	av	projektprocessen	då	fokus	i	denna	studie	var	tidigt	skede.	Då	tanken	är	att	en	5D-BIM	
modell	ska	fortsättas	använda	i	produktion	vore	det	intressant	hur	behovet	av	5D-BIM	ser	ut	
där.	Hur	ställer	sig	exempelvis	projektledare	och	arbetsledare	 i	 frågan.	En	annan	intressant	
studie	 vore	 koppling	 till	 externa	 aktörer	 exempelvis	 kommun.	 Sett	 till	 deras	 behov	 och	
perspektiv	 på	 vad	 som	kan	 krävas	 för	 bättre	processer.	 Kan	deras	behov	 vara	 liknande	de	
som	tagits	fram	i	denna	studie	och	snabba	på	till	exempel	detaljplaneprocessen?		

Denna	 studie	 är	 kopplade	 till	 de	 organisatoriska	 processerna	 för	 teknikdriven	 förändring.	
Andra	 studier	 kan	 göras	 kopplade	 till	 tekniken	 och	 hur	 eventuellt	 integrerat	
informationssystem	 där	 flera	 program	 pratar	med	 varandra	 och	 utnyttjas	 tillsammans	 ska	
utformas	och	implementeras.	
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9 Bilagor		
9.1 Bilaga	1		
Intervjumall	
Varje	 intervju	 började	 med	 en	 presentation	 av	 intervjuarna	 följt	 av	 en	 bakgrund	 till	
examensarbetet	och	en	presentation	med	bilder	som	bland	annat	beskriver	BIM	och	5D-BIM	
samt	kopplingen	till	tidigt	skede.	
	 	 	

Namn:	
Titel/roll:	
År	på	JM	och	inom	byggindustrin:	
Berätta	allmänt	om	dig	själv	och	din	roll	på	JM!			

	
Frågor	om	nuläge	med	fokus	på	5D-BIM.		

• Hur	är	nuläget	enligt	dig	sett	till	förklaringen	och	beskriven	given	i	inledningen?		
• Hur	arbetar	du	idag	sett	till	3D,	4D	och	5D?	
• Sitter	de	tre	dimensionerna	ihop	längre	fram	i	processen	eller	är	de	separata?	

	
Behov	och	förutsättningar		

• Vilka	behov	ser	du	att	det	finns	gällande	digitalisering?	
• Vilka	behov	tycker	du	det	finns	sett	till	5D	BIM	i	tidigt	skede?	
• Finns	det	nytta	i	denna	typ	av	modell,	genom	att	föra	in	den	i	praktiken?	

	
• Vad	 är	 miniminivå	 på	 informationen	 om	 tid,	 kostnad	 och	 3D-modellen	 i	 de	 tidiga	

planeringsfaserna	 för	 att	 öka	 arbetsnyttan	 och	 undvika	 onödigt	 arbete?	 Vad	 är	 en	
lämplig	nivå	att	lägga	sig	på?	

• Vilken	 information	 behöver	man	 ha	 i	 ett	 tidigt	 skede	 för	 att	 få	 bättre	 kunskap	 om	
affären?	Vilken	typ	av	information	vill	du	ta	del	av	i	olika	skeden	i	byggprojekten?	

	
• Hur	ser	samarbetet	mellan	olika	avdelningar	och	andra	ansvarsområden	ut	idag?		
• Och	 tror	 du	 att	 ett	 mer	 utbrett	 samarbete	 skulle	 vara	 nödvändigt	 och	 positivt	 för	

vidare	implementering?		
• Tid	och	kostnad,	i	vilka	projektskeden	ska	de	ligga	för	att	koppla	ihop	informationen	

av	GIS	och	5D	modellen?		
	

• Hur	implementeras	BIM	idag?		
• Hur	kan	implementation	av	teknik	stödjas	eller	underlättas?		
• Vad	som	motiverar/driver	människor	att	förändra	arbetssätt?	
• Hur	 bra	 brukar	 företaget	 vara	 på	 att	 anpassa	 sig	 till	 ny	 teknik?	 Vad	 har	 gått	

bra/dåligt?	
• Vilka	risker	och	svårigheter	ser	du	med	5D-BIM?	
• Vilka	risker	och	svårigheter	ser	du	med	att	implementera	ny	teknik?	
• Vad	är	din	visionsbild	för	framtiden?	Hur	ser	ditt	arbete	ut	om	3	år?	
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