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Abstract 

 

As a result of the AEC industry implementing and using BIM, new roles have been created to 

manage and lead the work. Research has shown that there are uncertainties regarding these 

roles, which tasks they should perform and which phases they will be involved in. BIM is 

generally used more during the design phase than the production phase, even though research 

shows that there are advantages if BIM is used throughout all phases. This study has 

investigated how the planning for production could make use of BIM, the conditions for 

implementation and the role that will manage the work. 

 

Based on an interview study, four areas of production planning: safety planning, site planning, 

time scheduling and calculation are examined. A scenario for each area and how these could 

be implemented with BIM is presented followed by a survey of the employees working on the 

matters and their thoughts and their attitude towards it.  

 

The case study shows that there are good conditions for using BIM in production planning as 

employees see great benefits and are positive about working with BIM. At the same time, it is 

noted that knowledge levels differentiate between the employees and between the areas, which 

can create an obstacle to the implementation. 

 

The BIM manager is considered important in all four areas. In the work with calculations, 

where employees show a higher experience and knowledge level of BIM than other areas, the 

role is considered to be needed as mostly technical support. In other areas, BIM managers are 

considered to take more part of the work process. They show that the BIM manager is 

considered to have extensive experience in construction. There is an uncertainty about the 

responsibility for the model in production planning where the BIM manager, site manager and 

design manager are all considered for the task. 
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Based on the employees estimated commitment and competence, the study has presented 

different leadership styles with respect to the theory of situational leadership. This could be 

seen as guidance for the BIM manager. For the work with calculations, a delegating leadership 

style is recommended, for safety and site planning a coaching and supporting leadership style 

is recommended. For the work with time scheduling a more directing leadership style is 

recommended. 
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Sammanfattning 

 

Som en följd av att byggbranschen implementerar och använder sig av BIM har nya yrkesroller 

skapats för att hantera och leda arbetet. Forskning har visat att det råder en osäkerhet gällande 

dessa yrkesroller, vilka arbetsuppgifter och vilka faser de ska vara delaktig i. BIM används 

generellt sett i större utsträckning i projekteringsfasen än produktionsfasen, samtidigt visar 

forskning att det finns fördelar om BIM används genom alla faser. Denna studie har undersökt 

hur det i planeringen inför produktion skulle kunna gå att använda sig av BIM, vilka 

förutsättningar som finns och vilken roll som ska leda arbetet. 

 
Baserat på en intervjustudie presenteras fyra arbetsgångar gällande några av 

produktionsplaneringens områden: Arbetsmiljö, APD-plan, Tidsplan, Kalkyl och hur dessa 

skulle kunna genomföras med stöd av BIM. I en enkätstudie har sedan platschefer, 

arbetsledare och kalkylatorer fått svara på frågor angående inställning, förutsättningar och 

ledarskap kopplat till arbetsgångarna.  

 

Fallstudien visar att det finns goda förutsättningar att använda BIM i produktionsplanering då 

de anställda ser en stor nytta och är positiva till att arbeta med stöd av BIM. Samtidigt 

konstateras att kunskapsnivå är blandad och skiljer mellan områdena vilket kan skapa ett 

hinder i implementeringen. 

 
För att arbeta med stöd av BIM anses den nya rollen, i studien kallad BIM-ledare, som viktig. 

I arbetet med kalkyl, där de anställda visar en högre erfarenhet och kunskap om BIM än övriga 

områden, anses BIM-ledaren framförallt behövas som tekniskt stöd. I övriga områden anses 

BIM-ledaren istället ha en mer närvarande roll och vara delaktig i framtagandet. BIM-ledaren 

anses behöva ha stor erfarenhet av byggprocessen. På vilken yrkesroll ansvaret för modellen 

skall ligga på i produktionsplanering finns en osäkerhet där BIM-ledare, platschef och 

projekteringsledare är tänkbara kandidater. 
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Baserat på personalens bedömda engagemang och kompetens har studien utifrån teorin om 

situationsanpassat ledarskap presenterat olika ledarstilar som kan ses som vägledning för 

BIM-ledaren. För arbetet med kalkyl rekommenderas en delegerande ledarstil, för arbetet med 

arbetsmiljö och APD-planeringen en coachande och stödjande ledarstil medan arbetet med 

tidplan en mer instruerande ledarstil.    
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1. Introduktion 

 

1.1 Bakgrund 

Konceptet BIM kan spåras tillbaka till mitten på 70-talet när Charles Eastman, professor på 

Georgia Tech School of Architecture, lanserade ett koncept kallat Building Description System, 

BDS (Latiffi et al., 2014). Eastman menade bland annat att den tidens ritningar var för 

begränsade gällande visualiseringen av byggnader och ville därför ta hjälp av datorn som 

verktyg (Alberto, 2016). Utvecklingen kom sedan att fortsätta i såväl USA, Asien som Europa 

och när programvaran ArchiCAD lanserades 1983 ses detta av många som det första steget mot 

BIM (Smith, 2014). En annan lansering som anses viktig för utvecklingen av BIM var när 

programvaran Revit släpptes år 2000. Revit hanterade 3D modeller med möjlighet att koppla 

information om objektens geometri och övriga egenskaper. Fler programvaror med möjlighet 

att hantera BIM-modeller har sedan dess utvecklats och lanserats. Utveckling har lett till att en 

“fjärde dimension” kan kopplas till modellen i form av tid (Kim et al., 2013), så kallad BIM 4D 

och en “femte dimension” som gör det möjligt att koppla kostnader och kalkyl direkt till 

modellen, så kallad BIM 5D (Smith, 2016) 

 

Det finns flertalet studier som påvisar potentiella fördelar med användandet av BIM 

(Linderoth, 2010, Azhar, 2011, Bryde et al., 2013, Migilinskas et al., 2013). Att det till exempel 

finns incitament för beställare att använda BIM visade Azhar (2011) i en studie av fyra 

byggprojekt i Atlanta, USA, där samtliga hade en positiv BIM-kapitalavkastning på över 140%. 

Användandet av BIM har också visat sig kunna minska kostnaden för byggprojekt (Bryde et al., 

2013). Effektivisering av energianvändandet och förenklad kunskapsdelning har även det lyfts 

fram som fördelar med att använda BIM (Doumbouya et al., 2016). Dock ska fördelarna inte 

tas för givet utan varierar beroende på såväl projektstorlek, externa organisatoriska faktorer 

och kunskapsnivå (Barlish & Sullivan, 2012). Kritik mot användandet har bland annat pekat 

på svårigheter och oklarheter kring juridiska sakfrågor gällande äganderätt av modeller (Fox, 

2014) Salman 2011). 

 

Trots höga förväntningar och lovord över potentialen gällande BIM i byggbranschen har 

implementeringen av det dagliga användandet av tekniken inte tagit fart (Bosch-Sijtsema et 

al., 2017, Linderoth, 2010). Faktorer som kan påverka implementeringen av 

informationsteknik är till exempel hur användarna upplever nyttan av den nya tekniken och 

dess svårhanterlighet, något som (Davis, 1989) beskriver i teorin Technology Acceptance 

Model, TAM. Gällande BIM har forskning visat på flera orsaker till varför användandet inte 

tagit fart, bland annat behov för standardiseringar och specifikationer (SBUF 2012, 2013) och 

den blandade kunskapsnivån som gäller inom branschen (Migilinskas et al., 2013). Ytterligare 
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anledningar som lyfts fram har varit problem med begränsningar gällande traditionella 

kontrakt och organisationer (Linderoth, 2010). Användandet av BIM har också varit ojämnt 

fördelat över faser, i en studie av Eadie (2013) genomförd i Storbritannien använde 55% ofta 

BIM i projektering medan 34% använde det ofta i produktion. En av anledningarna till detta 

är att kunskapsnivån generellt varit högre bland projektering gentemot produktion vilket har 

skapat en barriär för användning av BIM genom hela byggprocessen (Bråthen, 2016). 

 

Fasen mellan projekteringen och produktion består till stor del av planering inför produktion, 

så kallad produktionsplanering (Révai, 2012). I denna fas visade Hellström (2011) och Eriksson 

(2015) att användningen av BIM kan öka effektiviteten. Enligt Jupp (2017) kan säkerheten 

förbättras och slöseriet minskas i produktionen när tidplanen kopplas samman med modellen. 

Lee (2013) visade att om modellen också knyts till kalkyl, så kan det både höja pålitligheten 

och träffsäkerheten gällande kalkylarbetet. Det finns också vinster med att implementera BIM 

i arbetet med arbetsmiljö och APD-planer (Zhang et al., 2013, Kumar & Cheng, 2015, Choe & 

Leite, 2017), bland annat genom visualisering som minskar risken för olyckor (Azhar, 2017).  

 

För att underlätta implementering av BIM har både forskning (Russell et al., 2014) och bransch 

(openBIM, 2013) föreslagit att nya roller skapas. Huruvida rollen ska ha en stödjande, 

coachande, instruerande eller delegerande ledarstil beror enligt teorin om situationsanpassat 

ledarskap på användarnas kompetens och engagemang inför den nya tekniken (Blanchard et 

al., 1993). Forskning på de nya rollerna inom BIM har hittills fokuserat på generella 

arbetsuppgifter, kompetenser och i vilka faser rollen borde vara delaktig (Gustafsson et al., 

2015, Bosch-Sijtsema & Gluch, 2017, Uhm et al., 2017) där framförallt projektering och 

produktion ansetts som de viktigaste faserna. Vad den nya rollens arbetsuppgifter och 

funktioner innebär i mer specifika processer och faser finns det i dagsläget inga omfattande 

studier kring. 
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1.2 Problem 

Trots att användandet av BIM i produktion kan ge hög lönsamhet, bättre produktionskvalité, 

och säkrare planering (Azhar et al., 2015) har implementering inte skett i samma grad som i 

projektering (Eadie et al., 2013). Inför produktionen påbörjas produktionsplaneringen där 

flera moment har visat sig kunna gynnas av användandet av BIM, bland annat 

arbetsmiljöarbetet (Zhang et al., 2013),  APD-planering (Kumar & Cheng, 2015), tidplanering 

(Jupp, 2017) och kalkyl (Lee et al., 2013). Ett stort hinder är ovissheten om vilka roller som ska 

hantera, ansvara, utbilda och utveckla BIM-arbetet (Gu & London, 2010) och även avsaknaden 

av tydliga rollbeskrivningar och ansvarsområden för dessa (openBIM, 2013). Rollen eller 

rollerna har getts många olika namn till exempel BIM- manager, -koordinator, -strateg och -

ledare (BIM-ledare kommer fortsättningsvis användas i denna uppsats) och det efterfrågas 

studier av utvecklingen på denna roll i byggbranschen (Bosch-Sijtsema & Gluch, 2017, Uhm et 

al., 2017). 

 

1.2.1 Syfte 

Syftet med denna uppsats är att undersöka BIM-ledarens roll och förutsättningarna för att 

använda BIM i produktionsplanering.  

 

1.2.2 Frågeställning 

Frågeställningen har delats upp i följande tre delar: 

1. Hur sker produktionsplanering idag? 

2. Hur kan BIM användas i produktionsplanering och vilka hinder finns? 

3. Vilka förutsättningar finns för att använda BIM i produktionsplanering och hur 

anpassas ledarskapet därefter? 

1.3 Avgränsningar 

Avgränsningar har skett med hänsyn till JM AB och dess verksamhet i Sverige våren 2018. 

Studien har avgränsats genom att undersöka produktionsplanering mellan projektering och 

produktionsstart. I produktionsplaneringen har studien fokuserat på rollerna inom 

produktion, på framtagandet och arbetet med arbetsmiljöplan, APD-plan, tidplan och kalkyl.  
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1.4 Disposition 

I kapitel 1 ges en introduktion och bakgrund till området följt av en problemformulering. Syfte 

och frågeställningen presenteras tillsammans med studiens avgränsningar.  

 

Kapitel 2 är dedikerat till studiens metodik och presenterar den vetenskapliga ansatsen, hur 

arbetsprocessen sett ut samt beskrivningar av dess moment. I kapitlet nämns även 

förhållningssättet till validitet, reliabilitet och bias samt en kort beskrivning av det undersökta 

företaget. 

 

Det teoretiska ramverket upptar kapitel 3 där koncept som är viktiga för studien presenteras. 

En beskrivning av teorier gällande Technology acceptance model och situationsanpassat 

ledarskap ges. 

 

I kapitel 4 redovisas empirin utifrån intervju- och enkätstudien. Kapitlet delas upp av en 

beskrivning av hur intervjustudien används för att formulera enkätstudien. 

 

Kapitel 5 analyserar empirin utifrån de tidigare beskrivna teorierna och kapitel 6 består av 

studiens diskussionsdel som knyter an till tidigare forskning som presenterats i bakgrunden.  

 

Avslutningsvis presenterar kapitel 7 slutsatsen utifrån studiens frågeställningar och förslag på 

fortsatt forskning ges. 
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2. Metod 

 

2.1 Vetenskaplig ansats 

Studien är genomförd som en fallstudie på företaget JM AB i samarbete med avdelningen för 

produktion i Stockholm. Genom en abduktiv process (Dubois & Gadde, 2002) har insamlandet 

av empiriskt material och teori varvats med varandra och drivit arbetet framåt. Både kvalitativa 

och kvantitativa metoder har används, så kallad mixed method approach (Saunders, 2009). 

 

2.2 Arbetsprocess 

Inledningsvis utfördes en litteraturstudie (se kap. 2.2.1) med fokus på forskning inom 

områdena BIM i produktionsplanering och nya roller knutna till BIM. För att besvara 

forskningsfråga 1 genomfördes intervjuer (se kap. 2.2.2) om produktionsplanering med 

sakkunniga på företaget (se intervjulista kap. 2.2.3) inom områden Arbetsmiljö, APD-plan, 

Tidplan och Kalkyl. Vidare hölls intervjuer med anställda BIM-ledare på företaget med syfte 

att utreda hur planeringsmetoderna skulle kunna genomföras med hjälp av BIM, detta för att 

besvara forskningsfråga 2. Baserat på intervjuerna formulerades en enkät (se kap 2.2.4) för 

respektive område med syfte att besvara forskningsfråga 3. Enkätsvaren sammanställdes, 

analyserades och användes som bakgrund för en intervju med ansvarig för strategisk 

utveckling av BIM på företaget. Avslutningsvis genomfördes en diskussionsdel baserat på all 

information och kunskap som insamlats. 

 

 
Figur 1. Studiens arbetsprocess 
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2.2.1 Litteraturstudie 

Litteraturstudien har varit oberoende företaget och genomfördes till största del i början av 

arbetsprocessen. Syftet med studien har varit att skapa en bred bild och en djupare förståelse 

av området samt kartlägga dagens forskning. Inledningsvis söktes litteratur kring BIM och 

produktionsplanering på plattformar som KTH primo och Google Scholar. Granskade 

forskningsartiklar, branschrapporter, tidigare examensarbeten samt facklitteratur har ingått i 

litteraturstudien där fokus främst har legat på forskningsartiklar. Sökningen har skett både på 

svenska och engelska med exempel på sökord som BIM roles, BIM production, BIM 

construction, BIM management, Production planning, Site planning, BIM 4D, BIM 5D, BIM 

environment/safety planning.  

 

2.2.2 Intervjuer 

Semi-strukturerade intervjuer har genomförts med sakkunniga inom områden för att fördjupa 

kunskaperna inom forskningsfrågorna. Intervjuerna har pågått i 45–60 minuter och samtliga 

har efter godkännande spelats in och sedan transkriberats. Urval av lämpliga yrkesroller för 

intervju har gjorts i samråd med handledare på företaget eller genom vägledning av tidigare 

intervjupersoner.  

 

2.2.3 Intervjulista 

Datum  Yrkesroll    Ämne 

5/2  Arbetsmiljöchef   Arbetsmiljö   

8/2  Utvecklingschef Produktion  Produktionsplanering 

8/2  Logistiksamordnare   APD 

13/2  Arbetschef    Arbetsmiljöplan 

15/2  Kalkylchef    Kalkyl 

15/2  BIM-ledare    BIM Arbetsmiljö/APD 

20/2  Produktionschef   Tidplan 

21/3  BIM-ledare    BIM Tidplan/Kalkyl  

  



7 
 

2.2.4 Enkätstudie 

En enkätstudie bestående av fyra separata enkäter har genomförts i regionerna Väst, Syd, Öst, 

Stockholm Nord, Stockholm Stad och Stockholm Syd där företaget har verksamhet i Sverige. 

Studien delades upp i områdena APD, Arbetsmiljö, Tidplan och Kalkyl (se tabell 1) och 

motsvarar en ögonblicksbild av hur rollerna idag förhåller sig till BIM i 

produktionsplaneringen. För att få ett så brett underlag som möjligt riktades enkäterna till 

samtliga personer med en yrkesroll som idag använder sig utav någon av planeringsmetoderna. 

Enkäterna för Arbetsmiljö, APD-plan och tidplan skickades till platschefer och arbetsledare, 

och enkäten för kalkyl skickades till kalkylatorer. Undersökningen var anonym och öppen för 

svar i två veckors tid där en påminnelse skickades ut den andra veckan. Med hjälp av verktyget 

Webropol utformades interaktiva enkäter där en länk till undersökningen skickades på mejl 

till respondenterna. 

 

Varje enkät bestod av 12 frågor och tog uppskattningsvis 3–5 minuter att besvara. Frågorna 

baserades delvis på intervjustudien och teorier om situationsanpassat ledarskap (Blanchard et 

al., 1993) och technology acceptance model, TAM (Davis & Venkatesh, 1996), se kapitel 3 för 

beskrivning av teorierna. Enkäterna är utformande med identiska inledningsfrågor gällande 

respondentens bakgrund, upplevd nytta med BIM och erfarenhet av BIM. Efter 

inledningsfrågorna följer mer områdesspecifika frågor i respektive område där en kort 

förklaring ges om hur planeringsmetoden skulle kunna genomföras med BIM. Förklaringen 

ligger sedan som grund för hur respondenten väljer att svara på frågan hur BIM-ledaren ska 

hjälpa vederbörande gällande implementeringen och arbetet med BIM. Se bilagor för 

enkäterna i sin helhet. 

 

Tabell 1: Antal skickade enkäter och svarsprocent 

Enkät 
Antal  

skickade 
Antal 

Enkätsvar 
Svars- 
procent 

APD 80 35 44% 

Arbetsmiljö 80 39 49% 

Tidplan 80 33 41% 

Kalkyl 14 11 79% 

Total 254 118 46% 
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2.3 Validitet och Reliabilitet 

För att uppnå hög reliabilitet, studiens pålitlighet (Eneroth, 1987) har frågorna i enkäterna 

utformats så tydligt som möjligt och med avsikt att undvika olika tolkningar. Enkätfrågorna 

har innan utskick testats på personer med samma eller liknande yrkesroll som respondenterna 

för att få återkoppling gällande utformningen. Utifrån återkopplingen har enkäterna sedan 

förtydligats eller omformuleras vid behov med avsikt att säkerställa att studien mäter det den 

avser att mäta, alltså dess validitet (Eneroth, 1987). 

 

2.4 Bias 

Utifrån respondenternas och författarnas perspektiv riskerar studien bias (Saunders, 2009). 

Nedan listas riskmoment och hur de har hanterats: 

• Intervju- och enkätfrågor har baserats på teori och litteraturstudie för att författarnas 

åsikter i mindre omfattning skall påverka.  

• För att öka sannolikheten att studien representerar respondentens opåverkade åsikter 

har enkätsvaren insamlats anonymt.  

• Studien löper en risk för snedvridning då icke-respondenter inte säkert liknar den 

responderande populationen och den eventuella skillnaden mellan dessa inte framgår 

av undersökningen.  

• För att minimera bias i intervjuerna har frågorna inte skickats ut i förhand. 

• Litteraturstudiens material är oberoende av företaget och så aktuellt som möjligt för att 

minska bias.  

 

2.5 Företaget 

JM AB grundades 1945 av byggmästare John Mattson och är ett projektutvecklingsföretag med 

fokus på nyproduktion av bostäder och bostadsområden. Företaget genomför till största del 

projekt i egen regi vilket innebär att man ansvarar för såväl projektering som produktion. 

Omsättningen är ca 17 miljarder kronor per år och verksamheten är baserad i Sverige, Norge 

och Finland. Antal anställda är 2500 där de största delmarknaderna är storstadsområdena 

Stockholm, Uppsala, Göteborg, Malmö/Lund och Oslo-området. JMs verksamhet i Sverige är 

uppdelat i sex regioner: Väst, Syd, Öst, Stockholm Nord, Stockholm Stad och Stockholm Syd. 
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3. Teoretiskt ramverk 

 

3.1 Begrepp och teorier 

3.1.1 BIM 

Förkortningen BIM och dess betydelse har många olika definitioner (Latiffi et al., 2014) till 

exempel Building Information Model, Building Information Modelling och Building 

Information Management. BIM-definitionerna kan kategoriseras utifrån tre olika nivåer 

(Matějka & Tomek, 2017, Aranda-Mena et al., 2009):  

• Den första nivån ser det som en produkt i form av en applikation till ett program eller 

en mjukvara. 

• Den andra nivån ser det som en metod i form av en process för design och 

dokumentering av information gällande byggprojekt. 

• Den tredje nivån ser det som en metodik och ett helt nytt synsätt på byggande som 

kräver implementationer av nya policyn, kontrakt och relationer. 

Sektorsdrivna BIMalliance (2017) använder sig av fyra olika kriterier för att definiera BIM: 

• Informationshantering sker med en eller flera objektorienterade modeller. 

• Egenskaper är kopplade till objekten i modellerna, och används. 

• Objekten i modellerna har relationer till varandra. 

• Olika informationsvyer kan skapas ur en och samma modell. 

I byggbranschen har BIM ofta fått representera hur man ser på informationssystem ur ett brett 

begrepp (Jung & Joo, 2011, Eastman, 2011). I studien används begreppet BIM enligt 

definitionen i BIM Handbook av (Eastman, 2011): “We use BIM as a verb or an adjective 

phrase to describe tools, processes and technologies that are facilitated by digital, machine— 

readable documentation about a building, its performance, its planning, its construction and 

later its operation. Therefore BIM describes an activity, not an object.” 

 

3.1.2 Traditionell Produktionsplanering 

Inför produktionsstarten planeras utförandet i detalj under något som kallas 

produktionsplanering (Révai, 2012). Planeringen är till för att produktionen ska fungera 

problemfritt och upptäcka eventuella oklarheter och risker som kan uppstå gällande teknik, 

kvalitet, resurser, organisation, tider, maskiner, etableringsfrågor, miljöfrågor och annat. 

Platschef, entreprenadingenjör och arbetsledare är viktiga roller i planeringen som 

tillsammans upprättar en produktionsplan. Produktionsplanen består vanligtvis av: 

produktionstidplan, strukturplan, detaljplan, produktionskalkyl, resursplan, APD-plan, 

kvalitetsplan, inköps- och leveransplan och en arbetsmiljöplan (Nordstrand, 2002). 
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3.1.3 Interoperabilitet 

Interoperabilitet är förmågan hos olika mjukvaror att utbyta information och kommunicera 

med varandra (Wegner, 1996). I byggprojekt som använder BIM förekommer ofta flera olika 

mjukvaror som använder sig av olika filformat (Hooper, 2015b). På grund av detta blir 

interoperabiliteten en kritisk faktor för att möjliggöra utbyte av information. Ett filformat som 

tagits fram i detta syfte är Industry Foundation Classes, IFC, som är ett öppet filformat som 

hanterar geometri, relationer, material, fabrikat och andra egenskaper. IFC utvecklades av en 

global intresseorganisation kallad BuildingSMART och kan användas i såväl projektering, 

produktionsplanering som produktion.  

 

3.1.4 Detaljeringsnivåer 

Detaljeringsnivåer har getts olika benämningar till exempel Degree of Description, Level of 

Detail och Level of Development (Jongeling & Norberg, 2017a), i denna uppsats används LOD 

i likhet med begreppet Level of Development. LOD beskriver hur väl detaljerad och till vilken 

grad informationen i en BIM-modell är säkerställd (Hooper, 2015a). Konceptet togs fram av 

American Institute of Architects, AIA och är indelat i olika nivåer (Grytting et al., 2017). 

 

3.1.5 Roller knutna till BIM 

När BIM introducerades i byggbranschen skapade detta också ett behov för nya roller och 

omorganisering för att hantera den nya tekniken (Bosch-Sijtsema & Gluch, 2017). 

Rollbeskrivningar har utvecklats i syfte att främja en branschgemensam 

befattningsbeskrivning där två nivåer identifierats; en så kallad BIM-strateg och en BIM-

samordnare (BIMAlliance, 2013). Strategens roll kan beskrivas som övergripande med en 

central roll för projektledningen och ansvar för utvecklingen av företagets BIM-strategi. 

Samordnaren ges en mer teknisk roll och ska ha kompetens gällande program och processer 

som används i BIM-arbetet. Rollerna kan hos olika företag ges olika namn där strateg-rollen 

ofta sammanfaller med BIM manager och samordnaren jämställs med koordinator eller BIM-

ledare. 

 

3.1.6 Technology Acceptance Model 

Technology Acceptande Model, TAM, är en modell med syfte att förklara hur väl en 

organisation kan ta till sig och implementera ny informationsteknik (Holden & Karsh, 2010). 

Modellen baserades till en början på två faktorer; användarens upplevda användbarhet 

“Perceived Usefulness” och användarens upplevda användarvänlighet “Perceived Ease of Use” 

som förklaring till hur väl en organisation kan ta till sig ny teknik (Davis, 1989), se figur 2. Den 

slutgiltiga versionen av originalmodellen publicerades 1996 och adderar som tredje faktor 
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användarens avsikt att använda tekniken “Behavioural Intention” (Davis & Venkatesh, 1996). 

Utifrån originalmodellen har bland annat TAM2 och TAM3 utvecklats, som tar hänsyn till 

ytterligare faktorer som till exempel erfarenhet, frivillighet i implementeringen och sociala 

influenser (Lai, 2017).   

 

Figur 2. TAM baserad på (Davis & Venkatesh, 1996)  

 

3.1.7 Situational Leadership Theory 

Situationsanpassat ledarskap, SLT, är en ledarskapsteori, ledarstil och modell som går ut på 

att olika ledarstilar är bättre i olika situationer och att ledare behöver vara flexibla och kunna 

anpassa sin ledarstil till olika situationer (Hersey, 1982). I modellen kategoriseras fyra olika 

mognadsfaser U1, U2, U3, U4 som baseras på de anställdas kompetens och engagemang, dessa 

matchas med fyra ledarskapsbetéenden (Blanchard et al., 1993). De fyra ledarskapsbetéendena 

kategoriseras S1, S2, S3, S4 beroende på graden av stödjande och instruerande betéende. Enligt 

teorin skall anställda i kategori U1 matchas med en ledarstil S1 och anställda i kategori U2 

matchas med ledarstil S2 och så vidare, se figur 3. 

 

 

Figur 3. SLT baserad på (Blanchard m.fl. 2005) 
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4. Empiri 

 

4.1 Intervjustudie 

4.1.1 Produktionsplanering på företaget idag 

Baserat på intervju med Produktionschef, beskrivningar i verksamhetssystemet och 

medverkan på planeringsmöte inför produktion. 

 

Under produktionsplaneringen på företaget hålls projektgenomgångar indelade i områdena 

projekteringen, produktion och försäljning. Genomgångarna motsvarar olika grindar, enligt 

Stage-gate modell, som måste godkännas för att projektet ska kunna gå vidare. I 

projekteringsgenomgången tar projekteringsledare och arbetschef tillsammans fram en grov 

strategi för projektets utformning. Strategin berör bland annat viktiga frågor i projekteringen 

som påverkar produktionen och projektets komplexitet, till exempel uppskattad resursåtgång 

och val av stomme. Därefter består kontakten mellan projektering och produktion till största 

del av teknisk rådgivning under projekteringen. 

 

När det första bygghandlingarna tagits fram börjar planeringen inför produktionsstart. I detta 

skede tillsätts platschef, entreprenadingenjör, kalkylator och eventuellt arbetsledare i 

projektet. Planeringen består bland annat av framtagande av APD-plan, arbetsmiljöplan, 

tidplan och kalkyl. Dessa områden är viktiga delar i projektgenomgång inför produktionsstart, 

så kallade PIP-mötet. På PIP-mötet presenteras och granskas hur projektet utöver tidigare 

nämnda områden har planerat att hantera organisation, ekonomi, projektering, inköp, 

produktion och övriga frågor inför produktionen.  

 

4.1.2 Arbetsmiljöarbetet på företaget idag 

Baserat på intervjuer med arbetschef och arbetsmiljöchef samt arbetsmiljöplaner hämtade från 

verksamhetssystemet. 

 

Arbetet med arbetsmiljö börjar i tidiga skeden, redan i projektering är en arbetschef med och 

ser över planering inför produktion. Projekteringen sammanställer eventuella risker i en lista 

och markerar huruvida riskerna har omhändertagits i projektering eller överförs till 

produktion. 

 

Väl inne i produktionsplaneringen påbörjas arbetet med arbetsmiljöplanen. En platschef, 

alternativt arbetschef eller arbetsledare, är ansvarig för att projektanpassa den mall som 

arbetsmiljöplanen bygger på. Mallen listar olika moment där risker kan förekomma, till 
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exempel fallrisk, arbete med risk för drunkning och risk för hot och våld. Platschefens uppgift 

är att identifiera moment som förekommer i det aktuella projektet. För det risker som finns 

och som inte har gått att projektera bort beskrivs sedan hur dessa skall hanteras för att undvika 

olyckor och tillbud. Till sin hjälp i detta arbete har platschefen ritningar i form av 

översiktsplaner, fasadritningar och sektionsritningar. Innan produktionsstart skall 

arbetsmiljöplanen gås igenom med arbetsledning, skyddsombud och lagbas. 

 

Arbetsmiljöplanen omfattas av system- och arbetsmiljöplan, anhöriginformation och 

riskanalyser. Innehållet brukar rymmas i tre fysiska pärmar men tanken är att det även ska 

finnas digitalt. I arbetsmiljöplanen skall det framgå vem som har ansvaret för 

byggarbetsmiljösamordningen. Fram till PIP-mötet är projekteringsledaren ansvarig och efter 

övergår ansvaret till arbetschef alternativt platschef. I praktiken kan planeringen gällande 

byggarbetsmiljösamordningen variera mellan rollerna då projektering och produktion till viss 

del går in i varandra. 

 

Hinder och utmaningar 

En utmaning på byggarbetsplatsen är att nå ut med informationen gällande arbetsmiljö och 

säkerställa att den följs upp på byggarbetsplatserna. Problemen gäller framförallt 

underentreprenörer som gör kortare jobb och vistas på arbetsplatsen tillfälligt. Ytterligare en 

utmaning är arbetsmiljörisker som inte syns direkt på ritning, till exempel när flera 

yrkesgrupper jobbar i en och samma lägenhet samtidigt. Utmaningen i denna situation handlar 

om att upptäcka det i tid så man kan lägga om tidplan eller ändra ordningsföljden. Ett hinder 

för platschefens närvaro på byggarbetsplatsen är de administrativa uppgifter som finns ålagda 

och som istället skulle kunna hanteras av en central resurs. 

  

4.1.3 APD-planering på företaget idag  

Baserat på intervju med logistiksamordnare samt arbetsbeskrivningar ur 

verksamhetssystemet samt medverkan i Planeringsmöte inför produktion. 

 

Framtagande av arbetsplatsdispositionsplan, APD-plan, inför produktionsstart sker till en 

början framförallt av arbetschef, platschef och ibland med stöttning från arbetsledare. Arbetet 

med APD-planen påbörjas när projekteringen framställt en situationsplan. 

 

Situationsplanen importeras i PDF-format till programvaran Bluebeam. Bluebeam innehåller 

olika förritade objekt till exempel byggbodar, byggstängsel som placeras ut på en skalanpassad 

ritning. För objekt som inte är inlagda i biblioteket finns standardverktyg som gör det möjligt 

att med olika linjebredder rita för fri hand på APD-planen. Placeringen av förritade/ritade 
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objekt baseras på platschefens bedömning, erfarenhet från tidigare projekt och utifrån 

handlingar som finns tillgängliga. Information angående mängder och mått på objekten kan 

exporteras från Bluebeam i form av listor och legends för användning i exempelvis Microsoft 

Excel. APD-planen skrivs ut i A3 format som presenteras och granskas under PIP-mötet. 

 

Ett handledningsdokument finns som stöd som beskriver till exempel “Råd för placering av 

bygghiss”. Ytterligare stöd finns i form av handledande dokument som beskriver hur APD-

planen bör anpassas efter olika skeden i produktionsprocessen. Utöver dokumenten finns en 

e-utbildning i Bluebeam i form av en 30 minuters lång film. Filmen går igenom alla funktioner 

som programvaran kan hantera, där ungefär 5 minuter ägnas åt APD. 

 

Hinder och utmaningar 

En utmaning för företaget är att få en mer enhetlig utformning av byggarbetsplatser och 

förbättra tillgängligheten för kunder. Att APD-planen till stor del baseras på erfarenhet och 

bedömningar är också en utmaning eftersom att det kräver en stor förståelse för byggnaden. 

Det kan utifrån ritningar vara svårt att förstå volymer och nivåer, exempelvis hur hög en 

huskropp är och olika marknivåer.  

 

4.1.4 Tidplanering på företaget idag 

Baserat på intervju med produktionschef och tidplanmallar i verksamhetssystemet. 

 

I produktionsplaneringen tas en översiktlig produktionstidplan fram som beskriver 

byggprocessen från första spadtag till överlämning. Framtagandet sker till största del av en 

platschef med underlag i form av en aktivitetsmatris, ritningar och produktionskalkyl. 

Samarbetet med kalkyl pågår parallellt under produktionsplaneringen. 

 

Arbetet med produktionstidplan utgår från en standardiserad mall som tillhandahålls från 

företaget. Mallen är uppbyggd av aktivitetsmatriser och utgår från ett exempelhus och dess 

olika etapper. Aktivitetsmatrisen speglar tidplanen för exempelhuset där varje moment har 

tilldelats en standardtakt och resurs, till exempel har stomme på ett normalplan ett bestämt 

antal dagar och hantverkare för uppförande. Utöver matrisen finns även ritningar som ett 

hjälpmedel. Utifrån ritningarna kan en yta eller volym hämtas som sen adderas med en 

enhetstid från produktionskalkylen. När antalet resurser sen adderats kan en tid för momentet 

erhållas och sedan läggas in i ett gantt-schema, oftast sker detta med hjälp av programvarorna 

Powerproject eller Microsoft Excel. Andra arbeten som pågår samtidigt som till exempel APD-

planeringen kan också påverka både tidplan och budget och måste därför också tas hänsyn till. 

Produktionstidplan granskas av såväl produktionschef som vid PIP-mötet för godkännande. 
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Mallarna projektanpassas och alla avsteg från exempelhuset måste motiveras under PIP-

mötet. Om projektet som skall planeras avviker från exempelhuset finns anvisningar som visar 

hur man ska hantera detta exempelvis genom att beakta löpmeter vägg, antalet väggsättningar 

etc.  

 

Hinder utmaningar 

En utmaning är att få in tidplanen i ett tidigare skede för att på så vis ha en möjlighet att 

påverka kostnadspotentialen. Personer som idag är ansvariga för att ta fram tidplanen måste 

ha stor erfarenhet av både planering och tolka ritningar. Ett problem är också 

interoperabiliteten, när system inte talar med varandra leder det till att många personer 

behöver administrera istället för att leda och planera. För att kapa ledtider ses störningar som 

det största hindret men även byggbranschens kultur kan ses som ett övergripande hinder.  

 

4.1.5 Kalkylarbete på företaget idag 

Baserat på intervju med kalkylchef för JM Bostad Stockholm och kalkylmallar i 

verksamhetssystemet. 

 

I kalkylarbetet räknas oftast två kalkyler på produktionskostnaden, en grundkalkyl som 

baseras på systemhandling och en produktionskalkyl som baseras på bygghandling. 

Produktionskalkylen är en del av projektkalkylen som utöver produktionskostnad även 

innehåller andra delar såsom förvärv, sälj och projektering. Produktionskalkylen beställs av 

arbetschef och är mer detaljerad än grundkalkylen. 

 

Under arbetet med produktionskalkylen upprättas ett samarbete med entreprenadingenjör 

som är behjälplig med offerter, och en platschef som tillsammans med arbetschefen tar fram 

omkostnads- och tjänstemannakalkyler. Programvaran som används i kalkyl är idag MAP, men 

sedan en viss tid tillbaka används även programvaran Vico Office för hantering av modeller. 

Vid utförande av produktionskalkyl har det hittills inte varit möjligt att helt basera arbetet på 

modeller på grund av variationer i modellernas kvalitet, istället används mängdning utifrån 

ritningar. Grundkalkylen har i vissa fall kunnat baseras helt på modeller då den inte har samma 

leveranskrav som produktionskalkylen. 

 

Det som levereras i en kalkyl är dels ett ackordsunderlag där projekten tillsammans med 

fackföreningen Byggnads kommer överens om timmar, dels ett underlag för löneavstämning 

ute i projekten och dels en Excel-fil som förs in i ett ekonomisystem och fungerar som underlag 

för att man ska kunna göra prognoser i produktionen. Utöver kostnaden för producering är 
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även delar av kalkylen förberedande inför produktion. För att få fram en exakt kostnad är det 

exempelvis inte nödvändigt att indela mängder per lägenhet, men det underlättar förpackning 

och frakt i ett senare skede.  

 

Handlingarna som används till mängdning i kalkylen tillhandahålls av arkitekt och 

konstruktör, detta som följd av att företaget har hantverkare för bygg och stom. Installationer 

ingår inte i kalkylen utan istället lämnas offert av entreprenör i bygghandlingsskedet.  

 

Hinder och utmaningar 

I dagsläget har modellerna varit av varierande kvalitet och inte varit samordnade eller 

samgranskade enligt kraven för att klassificeras som bygghandling. En utmaning är hur kalkyl 

kan säkerställa att modellerna är uppdaterade och hålls aktuella under projektets gång. Det 

pågår en diskussion gällande den implementeringsprocess som följer när det finns modeller 

för samtliga discipliner där mängder framgår. 

 

4.1.6 Arbetsmiljöarbete med hjälp av BIM 

Baserad på intervju med BIM-ledare.  

 

En viktig förutsättning för att BIM ska kunna förbättra och underlätta arbetsmiljöarbetet är att 

modellen är knuten till tidsplanen, så kallat 4D BIM. Detta gör det möjligt att visualisera bygget 

utifrån olika skeden och på så sätt lokalisera och synliggöra olika riskmoment redan i ett tidigt 

skede.  

 

Riskerna som kvarstår från projekteringen finns inlagda och utmärka i modellen i form av 

varningstrianglar, så kallade solider, se figur 4. Exempel på vad en solid kan representera är 

fallrisk, uppstickande armering, snubbelrisk eller tunga lyft. Även stag, stämp och fallskydd 

kan placeras ut i modellen. Utifrån modellen kan sedan plan-, sektions- och detaljritningar 

exporteras där utmärkta risker följer med. 

 

Figur 4. Modell med varningstrianglar (SBUF) 
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I mjukvaror som till exempel Solibri kan information gällande risk visas när varningstriangeln 

markeras, informationen går även att nå via sökfunktioner. Likt en kollisionrapport kan alla 

risker hämtas och exporteras, vilket gör att man kommer kunna se till exempel vilka fallrisker 

som är aktuella. Inför arbetsberedningen kan illustrerande bilder från 3D-vyer på riskerna 

presenteras för att öka förståelse för situationen. Riskerna kan knytas till faser i modellen vilket 

gör att alla risker inte behöver visas samtidigt. Utmärkandet av risker kan ske både under 

projekteringsfasen och under produktionsplaneringen. 

 

Soliderna finns i ett objektbibliotek som en egen familj och är tillgängliga för samtliga 

discipliner. Alla discipliner har sin egen siffra knuten till soliden och på så sätt syns vilken risk 

som tillhör vilken disciplin och vilka som berörs eller ansvarar för den.  

 

Utifrån modellen kan en säkerhetshandling i 2D genereras, en så kallad K1-ritning. Ritningen 

utgår ifrån en mall som anpassas utifrån projektet och kan presenteras som plan-, sektions- 

och detaljritningar. Modellerna och säkerhetshandling kommer sen kunna användas som hjälp 

när själva arbetsmiljöplanen görs.  

 

Hinder och utmaningar 

Att få till objektbiblioteket så att soliderna blir kompatibla med samtliga programvaror är en 

utmaning. Korrekt utplaceringen av riskerna är också en utmaning vilket kommer ställa krav 

på användarnas noggrannhet och hantering av modeller.  

 

4.1.7 APD-planering med hjälp av BIM 

Baserad på intervju med BIM-ledare.  

 

Med hjälp av BIM kan APD-planer tas fram i 3D och kopplas till olika faser eller tidplan. 

Modellen placeras på en situationsplan utifrån projektets förutbestämda nollpunkts-

koordinater. APD-planen kan sammanlänkas med den säkerhetshandling som tagits fram där 

respektive disciplin markerat ut sina risker (se. kap 4.1.6). Detta leder till att varningstrianglar 

och till exempel fallskydd som är aktuella kan synas även på APD-planen.  

 

När modellen är utplacerad kan förritade objekt i form av exempelvis kranar, bodar, 

grävmaskiner och stängsel placeras ut i antingen 2D- eller 3D-vy. Till objekten knyts 

information i form av olika säkerhetszoner och säkerhetsavstånd som sedan kan märkas ut 

med hjälp av färgkodning. Objekten kan även knytas till tidplanen eller till en specifik fas vilket 

gör att APD-planen ändras automatiskt beroende på vilken fas eller tidpunkt som gestaltas. Då 

objekten är ritade i det öppna filformatet IFC gör detta att APD-plan kan användas i olika 



18 
 

programvaror och exporteras till 2D-plan i form av PDF.  

 

Hinder och utmaningar 

En utmaning är att se till så att objektbiblioteket är omfattande och att alla objekt finns 

tillgängliga med uppdaterad information. Eftersom APD-planen uppdateras kontinuerligt i 

produktion måste det finnas kunskap hos yrkesrollen som hanterar programvaran. 

 

4.1.8 Tidplanering med hjälp av BIM 

Baserad på intervju med BIM-ledare.  

 

Genom att koppla kända enhetstider för utföranden av arbetsmoment till objekt i en modell så 

är det möjligt att generera en tidplan. Objekten kan knytas till olika aktiviteter som till exempel 

grundläggning, stomresning, inredning. Beroenden i ordningsföljden mellan aktiviteterna 

bestäms och visualiseras i en tidplan som Gantt-schema eller Line Of Balance, LOB. Eftersom 

objekten i aktiviteterna har bestämd ordningsföljd går det att visualisera tidplanen i en modell, 

och se hur byggnaden tar form. 

 

Om modellen uppdateras under projektets gång så uppdateras även tidsplanen. Objekten är 

tillskrivna en standardiserad kod, så kallad BIP-kod, för att hamna under rätt aktivitet. Utöver 

funktionen att knyta enhetstider till objekten är det även möjligt att knyta resurser till 

aktiviteterna. Detta genererar en resursplanering baserad på aktiviteterna som ingår i 

tidplanen.  

 

Vid tidpunkten då det finns en modell så går det att göra en preliminär tidsplan, vilket ger 

möjlighet att påverka tidsplanen i tidigare skeden. Det ger exempelvis möjlighet att i valet av 

två väggtyper utvärdera olika lösningar beroende på hur dessa påverkar tidsplanen. Ifall den 

modellbaserade tidplanen inte kan hantera. I projekt som innehåller moment som inte går att 

koppla till enhetstider i en modell kan det modellbaserade tidplanen fungera som en 

projektspecifik mall. 

 

Hinder och utmaningar 

Eftersom vissa aktiviteter är projektspecifika kan den generera tidplanen behöva justeras 

manuellt utifrån erfarenhet och kunskap. Det ses som ett hinder att kunskap om programvaran 

saknas hos de yrkesroller som hanterar tidsplaner. 
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4.1.9 Kalkylarbete med hjälp av BIM 

Baserad på intervju med BIM-ledare.  

 

En viktig förutsättning för att använda sig av BIM i arbetet med kalkyl är att modellernas 

information är pålitlig och korrekt. Principen är att kostnader knyts till objekten i modellen, 

som kan användas vid beräkningen av olika kalkyler. I modellen ska varje objekt tillskrivas en 

unik kod för enkelt kunna sorteras och för att inte riskeras att räknas dubbelt eller glömmas 

bort. Detta kan ske med hjälp av objektbibliotek i projekteringen då modellen tas fram.  

 

Arbetsprocessen för kalkylering börjar med att en samordningsmodell med en kravställd 

detaljeringsnivå importeras till programvaran. Beroende på om delar eller hela projektet skall 

kalkyleras kan en platsindelning ske i programmet. Utifrån en objektlista eller 3D-vy kan 

objekt indelas och tillskrivas en grupp och skapa en så kallad objektklass. Objekten och 

objektklasserna kopplas till enhetstider och kostnader. Mängderna sammanställs i 

programvaran utifrån platsindelningen eller hela projektet och exporteras till en lista. Listan 

med mängder kan hanteras i programmet med möjlighet att jämföra olika referensprojekt. 

Arbetssättet möjliggör att kalkyler kan hämtas och produceras i ett tidigare skede och fungera 

som underlag i projekteringen när beslut skall tas gällande olika metoder och materialval. 

 

För att säkerställa olika detaljeringsnivåer i modellerna används en matris som listar vilka krav 

som ska vara uppfyllda på varje nivå. Matrisen bygger på det amerikanska LOD, level of 

development och sträcker sig från nivå 100 till 500, där högre siffra talar om högre pålitlighet 

gällande detaljeringsnivån i modellen. Med matrisen som grund kravställs vilken nivå som 

skall överlämnas från projekteringen vid framtagandet av kalkylrapporter. En modell klassad 

som nivå 350 motsvarar systemhandling och kan vara till grund för de tidiga kalkylerna 

medans en nivå 400 motsvarar bygghandling och kan användas för produktionskalkylen.  

 

Hinder och utmaningar  

Ett hinder är att få modeller att uppfylla kravställda detaljeringsnivåer. När modellerna väl 

följer kraven i matrisen är det största hindret övervunnet. Stora informationsmängder i 

modellerna kan innebära svårigheter i hanteringen, då de kräver bättre prestanda liksom 

kunskap kring metoden och programmen.  
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4.2 Enkätutformning 

Varje enkät bestod av 12 frågor och tog uppskattningsvis 3–5 minuter att besvara, se bilagor 

3–6 för fullständiga enkäter. Frågorna utformades för att kunna ge möjlighet att besvara 

frågeställning 3 och analysera svaren utifrån teorier om roller knutna till BIM, 

situationsanpassat ledarskap (Blanchard et al., 1993) och technology acceptance model, TAM 

(Venkatesh & Davies, 1996), se kapitel 3 för beskrivning av teorierna.  

 
Fråga 1–3 (Bakgrund) 

I fråga 1–3 ställs frågor om respondentens ålder, tillhörande region och dess yrkesroll. Dessa 

frågor ställs med anledning att ge möjlighet att sortera och kategorisera i enkätsvaren. 

Kategorierna ålder och region har sitt främsta syfte att ge en förståelse för den undersökta 

populationen. Den huvudsakliga kategoriseringen i resultatet görs utifrån respondentens 

yrkesroll, detta för att kunna bedöma hur ledarskapet skulle kunna anpassas till de olika 

yrkesrollerna. 

 

Fråga 4–5 (Kunskap) 

I fråga fyra och fem får respondenten i en skala 1–7 bedöma sin egen kännedom om BIM och 

erfarenhet av BIM. Svaret på frågan används för att kunna avgöra i vilken roll eller område 

som det finns mer eller mindre kompetens. Studien har definierat kompetens som det 

sammanlagda värdet av kunskap och erfarenhet där den totala poängen 14 delas in i 4 

intervaller och tilldelas varsin nivå enligt SLT. För nivåer och beräkningar se bilaga 2. 

 

Fråga 6 (Nytta) 

Baserat på intervjustudien beskrivs ett scenario för respektive område hur arbetet skulle kunna 

ske med ett modellbaserat arbetssätt. Med detta som bakgrund ställs frågan huruvida det 

skulle underlätta respondentens arbete. Frågan är ställd med svarsalternativ skala 1–7, och 

svaret på denna fråga används som underlag för att bedöma inställningen till teknikens 

upplevda användbarhet “Perceived usefulness” i enlighet med TAM. 

 

Bakgrund till fråga 7–8 (Beskrivning av arbetsgång med hjälp av BIM) 

Med kunskap inhämtad från intervjustudien beskrivs ett mer detaljerat scenario i flera steg hur 

arbetet skulle kunna ske med hjälp av ett modellbaserat arbetssätt. Detta för att inför fråga 7 

och 8 bilda en förståelse för vilka arbetsuppgifter detta medför. 

 

Fråga 7 - 8 (Implementering och Långsiktigt arbetssätt) 

Fråga 7 undersöker vilka alternativ som respondenten upplever att denna skulle vilja ha för att 

börja arbeta med BIM. Fem svarsalternativ ges där flera svar är möjliga. Alternativen sträcker 
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sig från utbildning, att själv testa sig fram, till att annan roll sköter framtagandet. I denna fråga 

analyseras användarvänligheten “Perceived Ease of Use” enligt TAM. I fråga 8 undersöks hur 

respondenten ser långsiktigt på BIM som arbetssätt. Frågan består av fyra svarsalternativ, där 

flera svar är möjliga. Alternativen sträcker sig från att respondenten ser sig själv skaffa 

tillräcklig kompetens för att arbeta med tekniken till att denne helt frånsäger sig arbetet och 

föreslår att en annan roll sköter detta. Genom detta undersöks användarens avsikt att använda 

tekniken “Behavioural intention” enligt TAM.  

 

För att använda teorin om SLT har studien definierat variationer i engagemang genom att se 

till kombinationen av svarsalternativen på fråga 6,7 och 8. Där bedömningen (se bilaga 2) av 

engagemang avgörs på om respondenten upplever nytta med tekniken, vill lära sig och använda 

den eller låta någon annan roll sköta hanteringen.  

 

Fråga 9–11 (BIM-ledarens bakgrund) 

I fråga 9 och 10 undersöks hur respondenten i en skala 1–7 anser att det är viktigt att BIM-

ledaren har erfarenhet av byggprocessen och respektive område som behandlas av enkäten. 

Fråga 11 syftar till att undersöka vilken yrkesroll som respondenten anser ska vara ansvarig för 

att modellen fungerar och är uppdaterad i produktionsplaneringen. De här frågorna ställs för 

att avgöra vilka egenskaper respondenterna anser nödvändiga för rollen BIM-ledare. 

 

Fråga 12 (Fritextsvar) 

I fråga 12 så ges respondenten frihet att i ett textsvar lämna övriga tankar gällande 

planeringsområdet och BIM. Detta för att fånga upp tankar och reflektioner som inte annars 

hade omfattats av enkätstudien. Ett urval av svaren lyfts fram i empirin och används i 

diskussionen. 
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4.3 Enkätstudie 

Analysen är baserad på resultat från enkätstudien. Frågor med graderingsskala 1–7 har delats 

in i tre nivåer beroende på svaren: 1,2 = låg, 3,4,5 = medel, 6,7= hög. 

 

4.3.1 Respondenternas bakgrund 

I diagram 1 visas respondenternas ålder indelat i fem intervaller. De intervallen med flest 

representerade är 26–35 år (43%) och 36–45 år (26%). Studien är jämnt fördelad över 

företagets regioner i Sverige, se diagram 2. Eftersom att tre regioner representerar 

Stockholmsområdet innebär det att en stor del av respondenterna verksamma där.  

 

       Diagram 1. Fördelning ålder               Diagram 2. Fördelning region 

 

Enkätstudien riktar sig till yrkesrollerna arbetsledare, platschef, kalkylator. Den största delen 

består av arbetsledare (59%), följt av platschefer (28%) och kalkylatorer (9%), vilket 

presenteras i diagram 3. Av respondenterna har 4 stycken (3%) svarat annan roll och dessa 

bortses från i enkätfråga 4, 5 och 9 då dessa utgår från de i studien riktade yrkesrollerna (se 

kapitel 4.2). 

  

    Diagram 3. Fördelning yrkesroller 
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4.3.2 Kännedom och erfarenhet av BIM 

Diagram 4 visar att det finns en stor spridning mellan yrkesrollerna gällande kännedom om 

BIM. Bland kalkylatorer svarar 45 % att de har en hög kännedom om BIM medan motsvarande 

siffra för arbetsledare var 32% och platschefer 11%. 

 

 

Diagram 4. Din kännedom av modellbaserat arbetssätt (BIM) – enkätfråga 4  

(skala: 1=’ingen kännedom’ 7 =’stor kännedom’) 

 
Diagram 5 visar erfarenheten av att jobba med BIM. Där svarade 23% av arbetsledarna att de 

har hög erfarenhet, för platschefer var motsvarande siffra 6% och kalkylatorer 18%. 

Platscheferna utmärker sig genom att 81% svarar att de har låg erfarenhet. 

 

Diagram 5. Din erfarenhet av att jobba med BIM – enkätfråga 5  

(skala: 1=’ingen erfarenhet 7 =’stor erfarenhet’) 
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4.3.3 Nytta med BIM 

I frågan om nytta presenterades en arbetsgång där respektive planeringsmetod utförs med BIM 

(se kapitel 5.1), diagram 6 visar i vilken grad respondenterna upplever att denna skulle vara till 

hjälp i deras arbete. I arbetet med tidplan anser 63% att det i hög grad skulle vara till hjälp att 

använda BIM. Motsvarande siffra för APD-plan var 66%, arbetsmiljöplan 55% och kalkyl 91%. 

Det kan nämnas gällande arbetsmiljö att 66% av arbetsledare i hög grad ansåg att det skulle 

vara till hjälp med BIM medan siffran för platscheferna var 33%. 

 

 

Diagram 6. ...skulle arbetsgången med BIM vara till hjälp i ditt arbete? – enkätfråga 6 

(skala: 1=’ingen hjälp’ 7 =’stor hjälp’) 

 

 

4.3.4 Implementering och långsiktigt arbete 

Diagram 7 presenterar svar på frågan hur respondenterna vill ta till sig ett modellbaserat 

arbetssätt på kort sikt. Samtliga områden föredrar kurser/workshops framför E-utbildningar.  

Gällande kalkyl ansågs alternativet att ”testa mig fram med BIM-ledaren som support” mest 

önskvärt, medan de tre övriga områdena föredrar att tillsammans med BIM-ledare ta till sig 

tekniken. 
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Diagram 7. För att börja arbeta med BIM, ser jag helst att jag får… - enkätfråga 7 

(Mer än ett svarsalternativ gick att angiva) 

 
Diagram 8 visar hur respondenterna ser på BIM-användandet i varje område på lång sikt.  

Kalkyl utmärker sig genom att en klar majoritet anser att kalkylatorerna på lång sikt själva 

skaffar kompentens för att kunna utföra arbetet. Gällande APD och tidplan råder det delade 

meningar huruvida man ska skaffa egen kompetens eller samarbeta med BIM-ledare vid 

framtagande. För arbetsmiljöplanen ansågs enligt studiens resultat att framtagande ska ske i 

samarbete med BIM-ledaren. 

 

Diagram 8: Långsiktigt ser jag på arbetet med BIM – enkätfråga 8 

(Mer än ett svarsalternativ gick att angiva) 
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4.3.5 BIM-ledarens bakgrund 

Gällande BIM-ledarens bakgrund har studien undersökt hur viktigt respondenterna anser att 

det är att BIM-ledaren har erfarenhet av byggprocessen och respektive område. Diagram 9 

visar att 72% av arbetsledarna anser det är mycket viktigt att BIM-ledaren har erfarenhet av 

byggprocessen, motsvarande siffra för platscheferna och kalkylatorerna är 38% respektive 

36%. 

 

 

Diagram 9. Hur viktigt är det att BIM-ledaren har erfarenhet av byggprocessen? – enkätfråga 9 

(skala: 1=’inte viktigt’ 7 =’mycket viktigt’) 

 

 
I diagram 10 presenteras hur viktigt det är att BIM-ledaren har erfarenhet av respektive 

område. Svaren skiljer sig mellan områdena, till exempel anser 66% att erfarenhet inom 

tidplan är mycket viktigt medan motsvarande siffra för kalkyl är 9%. Att BIM-ledarens 

erfarenhet är viktig gällande APD och arbetsmiljö kan konstateras även fast resultatet visar en 

viss spridning. 
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Diagram 10. Hur viktigt är det att BIM-ledaren har erfarenhet av (resp. område)? – enkätfråga 10 

(skala: 1=’inte viktigt’ 7 =’mycket viktigt’) 

 

4.3.6 Modellansvar 

I diagram 11 utläses resultatet i studien där det undersöks vilka yrkesroller som anses ansvara 

för att modellen fungerar och är uppdaterad i produktionsplaneringen. I det sammanlagda 

resultatet är det tre yrkesroller som utmärker sig: Projekteringsledaren, platschefen och BIM-

ledaren. För respondenter som svarat ”annan roll” har fritextsvaren förklarat att dessa inte vet 

eller saknar tillräcklig kunskap för att kunna avgöra ansvarsfrågan. 

 

 

Diagram 11: Ansvaret för att modellen funkar och är uppdaterad i produktionsplanering bör ligga på?  

– enkätfråga 11 
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4.3.7 Fritextsvar 

Enkätens avslutande fråga ställdes öppen om huruvida respondenten hade några övriga 

synpunkter på BIM och respektive område. I enkäterna fokuserade kommentarerna på 

användningsområden för BIM. Mängden fritextsvar varierade mellan enkäterna, där 

arbetsmiljö var det område som utmärkte sig med dubbelt så många svar som de andra. 

 

I enkäten gällande APD-plan fokuserade kommentarerna på möjligheten att gestalta volymer 

och transporter. Användandet av BIM ansågs kunna vara till hjälp genom att till exempel ”få 

en mer realistisk bild över hur stor volym olika saker tar i anspråk” och ”vara ett hjälpmedel 

till att bedöma storleken på transporter som får plats på lossningsplatserna”.  

 

Det efterfrågades att modellen finns tillgänglig “både 2D och 3D” och att “man kan få upp 

modellen i mobilen”. BIM ansågs också kunna vara ett hjälpmedel för att “Förtydliga ett 

eventuellt problem eller detalj som man kan skicka vidare till våra underentreprenörer och 

leverantörer”. Samtidigt såg respondenterna potential gällande logistikflöden, till exempel 

genom att avstånd går att utläsa i modellerna för att “lättare kunna avgöra effektiva lyftvägar 

med tornkran”.  

 

Textsvar i enkäten för arbetsmiljöplan berörde bland annat ansvarsfrågan gällande BIM-

modellen, till exempel: “anser att platschefen måste äga frågan i roll av BAS-U, men kommer 

behöva stöd av såväl BIM-ledare som projekteringsledare för att ta fram och hålla modellen 

uppdaterad”.  

 

Det efterfrågades av flera respondenter att omgivningen finns med i modellen så som 

“tillträdesleder, infarter, stängsel, kranar” och att kunna koppla ”tillfälliga konstruktioner 

t.ex. ställning, schakt, omledda transportleder”. Ytterligare ett förslag på hur BIM skulle 

kunna förbättra arbetsmiljöarbetet var om “slänter som dödar yta och som folk kan rasa ner 

i” kunde märkas ut i modellen och möjligheten fanns att visualisera “landskapsarkitekt och 

fyllnadsmassor”. 

 

Ett förslag gällande ställningsarbetet var att utarbeta en “strategi med hjälp av BIM-modellen 

i ett tidigt skede”.  
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Det förtydligades från flera respondenter att programmets hanterbarhet är viktig då det “måste 

vara väldigt enkelt” och “ALLT måste vara klart och lätt att använda”. En respondent ansåg 

att största fördelarna utöver produktionsplanering vara i “projekterings- och 

produktionsskedet”. 

 

Rörande tidplan påpekades bland annat att samordning är viktig genom ”Att man kan 

samordna BIM, tidsplan, Onenote och Outlook”. Kopplingen mellan kalkyl och tidplan ansågs 

också viktig ”koppla ihop med ekonomin också. Tidplan är starkt knuten till ekonomin”. 

 

Svaren angående kalkyl fokuserar mestadels på BIM-ledarens roll ”Min syn är att BIM-ledaren 

ansvarar för 3D-modellen och att den levereras enligt företagets MMI krav i de olika skeden”. 

En annan kommentar såg en liknande uppdelning, att kalkylatorn ansvarar för “kalkyl, 

mängdning och prissättning” samtidigt som BIM-ledaren ansvarar för att modellen 

”Levereras korrekt och är granskad”. Att BIM-ledaren kan fungera som stöd och teknisk 

support ger en respondent som förslag: ” är något fel, dålig export av IFC eller liknande finns 

BIM ledaren som stöd, driver tekniska frågor och kontaktar konsulten för att få fram en ny 

modell”.  
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5 Analys 

 

5.1 Respondenter med erfarenhet av BIM 

För att undersöka huruvida det finns skillnader mellan den grupp som svarat att de har 

erfarenhet av BIM och studiens totala resultat togs en urvalsgrupp fram. Kriteriet för denna 

urvalsgrupp utgick från fråga 5 “Din erfarenhet av att jobba med BIM” och där alla som svarat 

från medianvärdet eller högre på skalan 1–7 (dvs 4–7) ingick. Svarsalternativen under 

medianvärdet exkluderades då de ansågs motsvara för liten erfarenhet. Antal respondenter i 

urvalsgruppen blev 30 stycken. 

 
Jämförelsen visar att genomsnittsåldern för de med erfarenhet av BIM var lägre än 

undersökning i sin helhet. Frågor där de med erfarenhet av BIM utmärker sig är bland annat 

kring implementering av BIM där en större andel väljer alternativet att “testa sig fram med 

BIM-ledaren som support” istället för “kurser/workshops”. Vilket kan tolkas som att utbildning 

är mindre viktigt för de som har erfarenhet. Urvalsgruppen är också mer intresserade av att 

jobba tillsammans med en BIM-ledare, se diagram 12. 

 

 
Diagram 12. Implementering 

 
Hur arbetet med BIM ska se ut ur ett långsiktigt perspektiv och BIM-ledarens bakgrund råder 

det enighet mellan hela undersökningen och urvalsgruppen. Det råder även enighet att BIM 

kan underlätta arbetet hos båda urvalsgrupperna. Diagram 13 visar att urvalsgruppen 

bekräftar bilden av att rollerna projekteringsledaren, platschefen och BIM-ledaren anses vara 

ansvariga för att modellen funkar och är uppdaterad. Att ansvaret skall ligga hos BIM-ledaren 

förstärks ytterligare av urvalsgruppen.  
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Diagram 13. Modellansvar 

 

5.2 Förutsättningar 

Utifrån TAM modellens tre faktorer (se kapitel 3.1.6) “Percevied usefulness”, “Perceived Ease 

of Use” och “Behavioural intention” kan studien ge en bild av vilka förutsättningar företaget 

har för implementering av BIM.  

 

Enkätsvaren på fråga 6 används för att uppskatta respondenternas ”Percevied usefulness” (se 

kapitel 4.2). Diagram 14 illustrerar att samtliga områden har en hög ”Perceived usefulness”. 

För områdena APD, arbetsmiljö och tidplan är andelen runt 60% och kalkyl över 90%.  

 

 
Diagram 14. Perceived Usefulness 
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För “Perceived ease of use” användes fråga 7 som bakgrund (se kapitel 4.2). I diagram 15 utläses 

att kalkyl är det område som har högst ”Perceived Ease of Use”. De tre övriga områdena visar 

en medelnivå gällande ”Perceived Ease of Use”. 

 

 
Diagram 15. Perceived Ease of Use 

 
För att analysera den avslutande faktorn “Behavioural intention” i TAM användes fråga 8 som 

bakgrund (se kapitel 4.2). Diagram 16 visar att kalkyl avser att använda BIM till en hög nivå. 

Tidplan visar upp en inställning som är medel till hög gällande ”Behavioural intention” medan 

arbetsmiljö och APD-plan är mer varierande gällande denna faktor. 

 

 
Diagram 16. Behavioural intention 
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5.3 Ledarskap 

Enligt teorin om situationsanpassat ledarskap (se kapitel 3.1.7) sammankopplas kompetens 

och engagemang med ledarskapsstilarna instruerande, coachande, stödjande och delegerande. 

Kompetensen hos de anställda delas upp nivåerna låg, låg till viss, måttlig till hög och hög. 

Engagemang delas upp i nivåerna låg, varierande och hög.  

 

Baserat på vilken kompetens och vilket engagemang som finns hos respondenterna gällande 

användandet av BIM kan BIM-ledarens ledarskap anpassas till de olika områdena. 

Kompetensnivå erhålls ur frågorna om kännedom och erfarenhet som adderas tillsammans, se 

kapitel 4.2. Diagram 17 visar att spridningen av kompentens inom samtliga områden är stor. 

Kalkyl utmärker sig då kompetensnivån är högre än övriga områden. 

 

 
Diagram 17. Kompetensnivån 

 

 
För att bedöma engagemang bland respondenterna har studien utgått från svaren på frågorna 

gällande uppskattad nytta, implementering och långsiktigt arbete med BIM, se kapitel 4.2 för 

vidare förklaring. Resultatet i diagram 18 visar att den uppskattade engagemangnivån hos 

kalkyl är högre än resterande områden. 
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Diagram 18. Engagemang 

 
 

Baserat på dessa resultat bör BIM-ledaren enligt SLT ha en stödjande och coachande ledarstil 

i områdena APD-plan och arbetsmiljöplan. Vilket enligt teorin innebär ett ledarskap som ger 

mycket instruktion och mycket stöd. Med andra ord uppmuntrar, förklarar hur och fattar 

gemensamma beslut. 

 

Gällande tidplan visade respondenterna en lägre kompetensnivå vilket enligt SLT bör 

sammankopplas med en “instruerande” ledarstil. Denna ledarstil innebär att ledaren visar och 

berättar hur. 

 

För kalkyl som visade både högt engagemang och hög kompetens bör ledarstilen vara 

“delegerande” vilket innebär lite instruktion och lite stöd. Ledarstilen tillåter 

självbestämmande och tillhandahåller resurser. 
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6. Diskussion 

 
Produktionsplanering idag 

Produktionsplaneringen på företaget sker idag till stor del i enighet med traditionell 

produktionsplanering (Revai, 2012). Ett undantag är inom arbetet med kalkyl där 

implementering av BIM har påbörjats och används parallellt med det traditionella 

kalkylarbetet. En av anledningarna till att kalkylerna inte kunnat göras fullt ut med BIM beror 

på modellernas blandade kvalitet. Att modellernas kvalitet varierar är något som skulle kunna 

påverka förtroendet för det modellbaserade arbetssättet på ett negativt sätt. Ett hinder för 

APD-planering, framtagande av arbetsmiljöplan och tidplan idag är att det krävs stor 

erfarenhet, vilket begränsar vilka som kan sköta arbetet. Tydligare referensprojekt och 

återkoppling till tidigare projekt skulle kunna vara till hjälp för detta.  

 

Intervjustudien visar att arbetschefer, platschefer, arbetsledare och kalkylatorer är de roller 

som är mest involverade i arbetet. Det finns en tydlig struktur på vilka som ansvarar för olika 

områden och att samarbetet fungerar mellan dessa roller är en förutsättning för 

produktionsplaneringen.  

 

Produktionsplanering med BIM och hinder 

Studien visar upp ett arbetssätt med BIM inom respektive område, det bör nämnas att det finns 

många olika sätt att använda sig av BIM och även i olika omfattningar och nivåer. 

Intervjustudien visar ett synsätt på BIM som en metod eller metodik något som 

överensstämmer med de två senare nivåerna som definieras av Matějka & Tomek (2017) och 

Aranda-Mena et al. (2009). Intervjustudien visar att det finns en tro på fördelarna med 

användandet av BIM och att de överensstämmer med de som Linderoth (2010), Azhar (2011), 

Bryde et al., (2013), Migilinskas et al. (2013) belyser. Studien har dock inte närmare granskat 

dessa. 

 

Utifrån intervjustudien har samtliga områden en möjlighet att använda sig av ett 

modellbaserat arbetssätt. Ett hinder är den blandade kunskapsnivån hos de som skall använda 

tekniken. Att en blandad kunskapsnivå kan vara ett hinder för implementering av BIM stärks 

även av tidigare forskning (Migilinskas et al., 2013). Att kunskapsnivån är blandad inom ett 

område som är nytt för ett företag och även till viss del bransch kan anses förväntat, frågan är 

istället hur kunskapsnivå på smidigast sätt kan höjas. Ett annat hinder som framkommit är 

bristen på standardisering som även nämns av SBUF (2012, 2013). 
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Områdena arbetsmiljö och APD-planering är nära sammankopplat vilket skulle kunna 

utnyttjas med hjälp av BIM. Modellen kan användas för att utmärka och tydligare visualisera 

byggarbetsplatsen och dess arbetsmiljörisker. Azhar (2017) visade att visualisering kan 

förbättra arbetsmiljöarbetet och Kumar och Cheng (2015) detsamma för APD-planering. 

Visualisering efterfrågades även i enkätstudiens textsvar samtidigt som den ansågs kunna 

underlätta arbetet. Hinder för BIM-arbetet är de objektbibliotek som måste skapas och hållas 

uppdaterade. Detta ansvarsområde blir viktigt att klargöra och kan antingen läggas på 

befintliga roller, nya roller eller externa företag. Att lägga fler ansvarsområden på de befintliga 

rollerna kan anses vara riskfyllt då de redan idag har en stor arbetsbelastning. 

 

Arbetet med tidplan skulle innebära att modellens olika objekt kopplas till enhetstider, vilket 

sen skulle kunna visas som Gantt-schema, LOB eller gestaltas i form av en tidslinje kopplad till 

modellen. Detta har ansetts ge fördelar för andra områden till exempel APD-planering som 

enligt Jupp (2017) gynnas av tidkopplingen. Själva framtagandet av tidplan ansågs enligt 

enkätstudien kunna hjälpas av BIM då krockar bland arbetsmoment skulle kunna upptäckas 

visuellt. Hinder för implementeringen är först och främst erfarenheten av att hantera BIM-

modeller hos de som idag är ansvariga för framtagandet av tidplan. Arbetet skulle kunna 

underlättas om objekten i modellen är kopplade till enhetstider och tidplanen genereras utifrån 

dessa. Vilket skulle innebära att tidplanarbete mer skulle bestå av att granskande och 

redigerande uppgifter.  

 

Arbetsättet med BIM inom kalkyl är redan idag till viss del implementerat, vilket kan noteras 

då kapitel 4.1.5 ’Kalkylarbete på företaget idag’ och kapitel 4.1.9 ’Kalkylarbete med hjälp av 

BIM’ påminner om varandra. Fördelarna som Lee (2014) visar med att koppla BIM till kalkyl 

har dock inte uppnått sin fulla potential än på grund av bristande detaljeringsnivå vilket lett 

till att mycket har behövt granskas och kontrolleras utifrån traditionellt kalkylarbete. 

Arbetssättet med BIM skulle innebära att mängdningar inte skulle behövas göra manuellt utan 

hämtas direkt från modellen vilket bidrar till effektivisering. Samtidigt skulle kalkylerna kunna 

produceras i ett tidigare skede och fungera som underlag för projekteringen. Att tidigare få 

kalkyler skulle kunna bidra till en större möjlighet att kunna påverka kostnaden. Ett hinder för 

kalkyl är att få tillgång till modeller som uppfyller den kravställda detaljeringsnivåer från 

samtliga discipliner i projekteringen. 
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Förutsättningar 

Enkätstudien visar att det råder en tilltro till att BIM kan underlätta arbetet inom de olika 

områdena, något som även tidigare studier visat (Bosch-Sijtsema et al., 2017, Linderoth, 2010). 

Fördelarna med att använda BIM i produktionsplanering bör vägas mot kostnaderna i att 

implementera och använda sig av det, detta är något som denna studie inte har berört på grund 

av studiens omfattning.  

 

De fördelar som Zhang, Kumar, Jupp, Lee visat anses av respondenterna kunna vara till hjälp 

vid arbetet med produktionsplanering. Det bör påpekas att en stor del av respondenterna har 

en liten erfarenhet av BIM, vilket skapar en osäkerhet gällande tolkningarna av vad tekniken 

innebär och dess arbetsprocess. På grund av osäkerheten skall inte för stora slutsatser dras 

utifrån dessa svar. Ett annat sätt att se på fördelarna är utifrån urvalsgruppen med 

respondenter med hög erfarenhet av BIM. Där är tilltron än högre gällande fördelar med BIM. 

Att personer med erfarenhet är mer positiva kan vara på grund av de har enklare att förstå vad 

tekniken innebär och dess arbetsprocess.   

 

Textsvaren i enkätundersökningen visar att respondenterna anser att kopplingen mellan 

tidplanen och modell är en viktigt förutsättning för att kunna nyttja fördelarna. Utifrån 

textsvaren kan också konstateras att samordningen mellan modeller, kalkyl och tidplan anses 

viktig för användning av BIM. En förutsättning för att få samordning att fungera är då 

interoperabilitet (Hooper, 2015b) vilket i sin tur kräver standardiseringar.   

 

Utifrån TAM har kalkyl visat det bästa förutsättningarna för att implementera BIM. Detta kan 

anses förväntat då kalkyl som tidigare nämnt till viss del redan implementerat ett 

modellbaserat arbetssätt. Områdena arbetsmiljö, tidplan och APD-plan visar samtliga 

blandade resultat. Samtliga områden kan anses ha goda förutsättningar utifrån TAM då 

respondenterna generellt sätt har en positiv inställning till BIM och även en avsikt att använda 

tekniken “Behavioural intention”. För att kunna dra tydligare slutsatser utifrån TAM är det 

önskvärt att respondenterna får ta del av arbetsprocessen och inte bara en beskrivning av 

denna.  
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Ledarskap 

Otydligheten gällande vem som skall ansvara, hantera, utbilda och utveckla BIM-arbetet som 

Gu och London (2010) och Bosch-Sijtsema och Gluch (2017) visade kan utläsas även i denna 

studie. Gällande ansvaret för att BIM-modellen skall vara uppdaterad och korrekt fördelas 

detta på så väl BIM-ledare, som platschef och projekteringsledare. Att projekteringsledaren 

ansågs vara ansvarig i produktionsplaneringen är något som inte har granskats närmare i 

denna studie. Urvalsgruppen med BIM-erfarenhet svarade i högre grad att BIM-ledaren borde 

bära ansvaret. Detta kan tolkas som att det finns en efterfrågan av en BIM-ledarroll som 

modellansvarig i produktionsplaneringen.  

 

Gällande utbildning kan konstateras att de med erfarenhet av att arbeta med BIM till högre 

grad vill testa sig själva fram och arbeta tillsammans med BIM-ledaren. Detta skulle kunna 

vara ett resultat av att personerna har en tillräcklig förståelse för arbetet med BIM, så de är 

bekväma med att vidareutveckla sitt arbete genom eget arbete, och i de delar där de saknar 

kunskap kan de vända sig till BIM-ledaren för stöd.  

 

För att utföra produktionsplanering med modellbaserat arbetssätt anses BIM-ledaren enligt 

denna studie vara en viktig roll som yrkesrollerna idag vill samarbeta med. Arbetsmiljö ser 

helst att arbetet långsiktigt sker tillsammans med en BIM-ledaren medan kalkyl ser BIM-

ledaren mer som ett tekniskt stöd. Synen på BIM-ledarens roll kan kopplas till kunskapsnivån 

hos de anställda. Det är därför troligt att synen på rollen kommer förändras i takt med att 

kunskapsnivån höjs. 

 

Att BIM-ledaren behöver ha erfarenhet från byggbranschen är tydligt. Även erfarenhet inom 

områdena APD-planering och tidplan anses viktigt och till viss del även erfarenhet gällande 

arbetsmiljö. Detta betyder att till exempel tekniska konsulter utan byggerfarenhet inte anses 

kunna fylla rollen som BIM-ledare. 

 
Då studien har bedömt att det finns ett högt engagemang och en hög kompetens gällande BIM 

inom kalkyl behöver BIM-ledaren enligt teorin om SLT ge lite instruktion och lite stöd, vad 

som kallas för en “delegerande” ledarstil. Den delegerande rollen stämmer överens med vad 

som efterfrågas av respondenterna som arbetar med kalkyl i enkätundersökningen. BIM-

ledarens ledarstil för arbetet med tidplan bör enligt teorin vara instruerande då studien visar 

på en låg kompetens men samtidigt ett högt engagemang. Detta kan sättas i sammanhanget att 

respondenterna som svarat angående tidplan till stor del anser att det själva på lång sikt skaffar 

sig tillräcklig hög kompetens för att själva sköta arbetet.  
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För arbetet med APD-plan och arbetsmiljöplan bör BIM-ledaren enligt teorin ha en mer 

stödjande och coachande ledarstil eftersom studiens resultat visade att den bedömda 

kompetensen och engagemanget varierade.  

 

Det bör påpekas att områdena APD-plan, arbetsmiljö och tidplan visade en stor spridning över 

respondenternas bedömda engagemang och kompetensnivåer vilket gör att slutsatserna 

angående ledarstilar bör ses som vägledning och rekommendationer. 

 

6.1 Hållbarhet 

I produktionsplanering tas beslut gällande bland annat resurser och miljöfrågor som påverkar 

hållbarhet ur flera aspekter. De fördelar som studien lyfter fram med användandet av BIM i 

produktionsplanering kan ha en positiv påverkan på detta.  

 

Visualiseringen skulle kunna förenkla kommunikationen i projekt, vilket i sin tur kan innebära 

att barriärer i språk och utbildning till viss del kan minska och resultera i en bättre arbetsmiljö. 

Om ledarskapet anpassas efter individens behov, i enlighet med rekommendationer i kap 5.3, 

skulle detta kunna innebära en mer trivsam arbetssituation och på så vis främja ett socialt 

hållbarhetsperspektiv. I studien lyfts det fram att anställda inom produktion anser att BIM 

bland annat skulle kunna effektivisera logistikflöden, något som påverkar den ekonomiska och 

ekologiska hållbarheten positivt. 
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7. Slutsats 

 
Forskningsfråga 1: Hur sker produktionsplanering på företaget idag? 

• Företaget jobbar idag till stor del utifrån traditionell produktionsplanering. Arbetet 

med kalkyl utmärker sig då ett modellbaserat arbetssätt används till viss del. 

Forskningsfråga 2: Hur kan BIM användas i produktionsplanering och vilka hinder finns där? 

• Produktionsplanering kan utifrån de fyra olika områdena använda BIM: 

o Arbetsmiljö: visualisera och märka ut arbetsmiljörisker m.m. i modellen. 

o APD-planering: visualisera APD-planen i 3D och i olika faser. 

o Tidplanering: generera en projektanpassad mall till tidplanen.  

o Kalkyl: generera mängder och information ur modellen till kalkyl. 

 

• Hinder för använda BIM är bland annat den blandade kunskapsnivån och avsaknaden 

av standardiserat objektbibliotek. 

 
Forskningsfråga 3: Vilka förutsättningar finns för att använda BIM i produktionsplanering och 

hur anpassas ledarskapet därefter? 

• Samtliga områden kan anses ha goda förutsättningar för att implementera BIM då de 

anställda ser en stor nytta och är positiva till att arbeta med ett modellbaserat 

arbetssätt. 

• Kalkyl utmärker sig som det område som är mest positiva både sett till uppskattad nytta 

och inställningen till att arbeta med BIM. 

• Att BIM-modellen kopplas till tidplan anses som viktigt och att det skulle ge fördelar 

för samtliga områden. 

• Studien visar en otydlighet gällande vem som skall ha ansvaret för att modellen är 

uppdaterad och korrekt. 

• BIM-ledarens roll skiljer mellan områdena. Kalkyl ser rollen som ett tekniskt stöd 

medan resterande områden ser ett nära samarbete med rollen i sitt arbete. Synen på 

rollen kan kopplas till kunskapsnivån hos de anställda. Det är därför troligt att synen 

på BIM-ledarens roll kommer förändras i takt med att kunskapsnivån höjs. 

• Det anses mycket viktigt att BIM-ledaren har erfarenhet av byggprocessen. Specifik 

erfarenhet inom respektive område anses viktigt gällande APD-plan, arbetsmiljö och 

tidplan. 

• BIM-ledarens ledarstil bör anpassas utifrån de olika områdena då den bedömda 

kompetensen och engagemanget varierar. För tidplanarbetet rekommenderas en 

instruerande ledarstil med mycket instruktion och lite stöd. För APD-plan och 

arbetsmiljö rekommenderas en coachande och stödjande ledarstil med mycket 

instruktion och mycket stöd. För kalkyl rekommenderas en delegerande ledarstil som 

innebär lite instruktion och lite stöd. 
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7.1 Förslag på fortsatt forskning 

 

• För att få en bättre bild över hur BIM kan användas genom alla faser föreslås att fortsatta 

studier gällande BIM i produktionsplanering kopplas till andra faser så som 

projektering, produktion och förvaltning. Vilka moment och arbetsprocesser som sker 

med BIM i produktionsplanering kan andra faser dra nytta av?  

 

• Från både ett akademiskt och branschmässigt synsätt är det intressant att undersöka hur 

de fördelar som BIM anses ge upphov till förhåller sig till kostnaden av att implementera 

och använda tekniken.  

 

• För att få en djupare förståelse för BIM-ledarens roll bör den undersökas både i fall där 

BIM är under implementering men också i fall där BIM har implementerats och 

används. Om kunskapsnivå gällande BIM hos de anställda är hög ändras synen på BIM-

ledarens roll?  

 

• Studien har fokuserat på att undersöka rollerna inom produktion. Att 

projekteringsledaren ansågs vara en kandidat till att ansvara för modellen under 

produktionsplaneringen öppnar upp för att vidare undersöka rollen i denna fas.
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Bilagor 

Bilaga 1 TAM 

 

(Alternativ 1 motsvarar låg och 7 hög) 

 

 

(Alternativ 3 motsvarar hög “Ease of use”, alternativ 4  
motsvarar medel och alternativ 5 motsvarar låg) 

 

 

(Alternativ 1 motsvarar hög “Behavioural intention”,  
alternativ 2 medel och alternativ 3-4 låg) 

 

 

 

Fråga 6: Med hjälp av BIM kan man… (respektive områdes BIM-arbetsprocess)…

Skulle det vara till hjälp i ditt arbete? (1-7)

Fråga 7: För att börja arbete med BIM ser jag helst att jag får:

Alt:3 Testar mig fram med möjlighet att fråga om BIM-ledare som support

Alt:4

Alt:5

Jag tillsammans med en BIM-ledare går igenom hela modellen

En BIM-ledare leder arbetet medan jag assisterar vid behov

Fråga 8: Långsiktigt ser jag på arbetet med BIM:

Alt:1

Alt2

Alt3

Alt:4 Jag ser helst att annan roll sköter arbetet

Jag skaffar tillräckligt med kompetens med BIM-ledaren som stöd

Jag och BIM-ledare arbetar tillsammans

BIM-ledare tar sköter arbetet och jag granskar

APD
Fråga 6: 

Nytta

Fråga 7: 

ALT 3

Fråga 7: 

ALT 4

Fråga 7: 

ALT 5

Total 

poäng

Fråga 8: 

ALT 1

Fråga 8: 

ALT 2

Fråga 8: 

ALT 3

Fråga 8: 

ALT 4 Total poäng

Respondent Usefulness

Ease of 

use

Ease of 

use

Ease of 

use

Ease of 

use

Behavioral 

intention

Behavioral 

intention

Behavioral 

intention

Behavioral 

intention

Behavioral 

intention

högt medel lågt hög medel låg låg

1 7 1 1 0 1 1

2 6 0 0 1 1

3 7 0 2 2 1 2 4 7

4 7 0 0 1 4 5

5 7 0 0 0

6 7 0 0 0

7 5 0 4 4

8 6 0 2 2 0 1 2 3

9 5 1 1 0 0

10 6 0 2 2

11 5 1 0 2 3 0 1 1

12 7 0 0 0 0

13 6 0 0 1 2 3

14 7 0 0 0 0

15 5 1 1 0 0

16 6 0 4 4

17 6 0 0 0

18 6 1 1 0 0

19 6 0 0 0 4 4

20 5 1 1 0 0

21 1 2 2 2 2

22 5 0 1 1

23 5 0 1 2 3

24 6 1 1 4 4

25 6 0 0 1 1

26 7 1 1 0

27 6 1 1 1 1

28 3 0 2 2

29 7 0 0 0 0

30 3 1 1 0 0

31 7 0 0 0 0

32 5 1 1 1 1

33 4 2 2 2 2

34 7 0 2 2 1 2 3

35 7 0 2 2

Bedömningskriterier:  

 

Enkätfråga 6: Usefullness 

1,2=låg usefullnes 

3,4,5=medel usefullness 

6,7= hög usefullness 

 

Enkätfråga 7: Ease of use 

1= hög ease of use 

0= medel ease of use 

>1 = låg ease of use 

 

Enkätfråga 8: Behavioral intention 

0 =hög behavioral intention 

1,2,3=medel behavioral intention 

>3 = låg behavioral intention 
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Kalkyl
Fråga 6: 

1-7

Fråga 7: 

ALT 3

Fråga 7: 

ALT 4

Fråga 7: 

ALT 5

Total 

poäng

Fråga 8: 

ALT 0

Fråga 8: 

ALT 1

Fråga 8: 

ALT 2

Fråga 8: 

ALT 4 Total poäng

Respondent Usefulness

Ease of 

use

Ease of 

use

Ease of 

use

Ease of 

use

Behavioral 

intention

Behavioral 

intention

Behavioral 

intention

Behavioral 

intention

Behavioral 

intention

högt medel lågt hög medel låg låg

1 7 1 1 0 0

2 6 1 1 0 0

3 7 1 1 0 0

4 7 1 1 0 0

5 7 0 0 0

6 7 1 1 0 0

7 7 1 1 0 0

8 7 1 0 1 0 1 1

9 7 1 1 0 0

10 5 1 1 0 0

11 7 1 1 0 0

Arbetsmiljö
Fråga 6: 

Nytta

Fråga 7: 

ALT 3

Fråga 7: 

ALT 4

Fråga 7: 

ALT 5

Total 

poäng

Fråga 8: 

ALT 0

Fråga 8: 

ALT 1

Fråga 8: 

ALT 2

Fråga 8: 

ALT 4 Total poäng

Respondent Usefulness

Ease of 

use

Ease of 

use

Ease of 

use

Ease of 

use

Behavioral 

intention

Behavioral 

intention

Behavioral 

intention

Behavioral 

intention

Behavioral 

intention

högt medel lågt hög medel låg låg

1 5 2 2 1 2 3

2 6 2 2 1 1

3 7 0 0 1 1

4 6 0 1 1

5 7 0 0 0

6 7 1 0 1 1 2 3

7 7 1 1 0 1 1

8 5 2 2 1 1

9 4 0 0 0

10 2 1 0 0 0 1 1

11 4 2 2 1 1

12 7 2 2 1 1

13 6 0 0 4 4

14 5 0 2 2

15 4 1 0 2 3 1 1

16 4 0 2 2 1 2 3

17 7 1 2 3 0 1 1

18 6 0 1 2 3

19 5 0 0 0

20 6 0 0 1 1

21 6 1 0 2 3 0 1 2 3

22 7 0 0 0 0

23 6 1 0 1 1 4 5

24 5 1 1 0 0

25 5 0 0 1 1

26 5 1 0 1 1 1

27 4 0 0 1 2 3

28 5 0 0 0

29 6 0 0 0 0

30 7 0 0 1 2 3

31 6 1 1 1 2 3

32 0 0 1 1

33 6 1 0 1 1 1

34 5 0 0 0

35 6 1 0 1 1 1

36 5 0 0 1 1

37 7 0 1 1

38 7 1 1 2 4 6

39 4 0 0 0
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Fördelning TAM 

USEFULNESS APD ARBETSMILJÖ TIDPLAN KALKYL 

HÖG 66% 55% 64% 91% 

MEDEL 31% 42% 36% 9% 

LÅG 3% 3% 0% 0% 

 

EASE OF USE APD ARBETSMILJÖ TIDPLAN KALKYL 

HÖG 29% 26% 21% 91% 

MEDEL 54% 51% 52% 9% 

LÅG 17% 23% 27% 0% 

 

BEHAVIORAL  
INTENTION APD ARBETSMILJÖ TIDPLAN KALKYL 

HÖG 37% 23% 30% 91% 

MEDEL 46% 69% 67% 9% 

LÅG 17% 8% 3% 0% 

 

Tidplan
Fråga 6: 

Nytta

Fråga 7: 

ALT 3

Fråga 7: 

ALT 4

Fråga 7: 

ALT 5

Total 

poäng

Fråga 8: 

ALT 0

Fråga 8: 

ALT 1

Fråga 8: 

ALT 2

Fråga 8: 

ALT 4 Total poäng

Respondent Usefulness

Ease of 

use

Ease of 

use

Ease of 

use

Ease of 

use

Behavioral 

intention

Behavioral 

intention

Behavioral 

intention

Behavioral 

intention

Behavioral 

intention

högt medel lågt hög medel låg låg

1 7 1 1 1 1

2 7 0 2 2 1 2 3

3 7 1 0 1 0 0

4 7 1 1 0 1 2 3

5 6 1 1 0 0

6 6 0 0 1 1

7 5 1 2 3 1 1

8 5 1 0 1 1 1

9 7 0 0 0 1 1

10 7 0 0 0

11 7 0 0 1 1

12 5 0 2 2 1 2 3

13 3 0 2 2 0 1 2 3

14 6 2 2 0 1 1

15 5 1 0 1 0 0

16 6 0 2 2

17 7 0 0 0 0

18 6 1 2 3 0 1 1

19 4 0 2 2 1 1

20 6 0 0 0 0

21 3 0 1 1

22 4 0 0 0

23 6 1 0 1 0 0

24 4 0 0 0 1 1

25 7 0 0 0

26 5 0 2 2 0 2 2

27 4 0 0 0

28 6 0 1 1

29 6 0 2 2 1 4 5

30 6 0 0 0 1 1

31 4 0 1 1

32 7 0 0 2 2

33 7 0 0 0 1 1
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Bedömning av studiens definition av 

engagemang hos respondenterna, för att 

appliceras till SLT-modellen. Tre frågor 

har poängsatts och summerats. Utifrån 

en skapad graderingsmatris har 

respondents totalpoäng kategoriserats i 

en engagemangsnivå.  

 

Bilaga 2 SLT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fråga 6:  Med hjälp av BIM kan man… (respektive områdes BIM-arbetsprocess)...  

  Skulle det vara till hjälp i ditt arbete? 1-7   

 (Bedömningen har delat in svaren 1-7 i tre poängnivåer. 1,2= 1 poäng. 3,4,5= 2 poäng. 6,7= 3 poäng) 
 

Fråga 7:  För att implementera BIM ser jag helst att jag får:   

alt1 Utbildning i BIM och den nya arbetsmetoden i form av kurser/workshops 

alt2 Utbildning i BIM och den nya arbetsmetoden i digital form exempelvis filmer 

alt3 Testar mig fram med möjlighet att fråga om BIM-ledare som support 

alt4 Jag tillsammans med en BIM-ledare går igenom hela modellen 

alt5 En BIM-ledare leder framtagandet av (respektive område)  

  och styr modellen medans jag assisterar vid behov 

(Bedömningen har gett  svarsalt. 1,2,3,4 =1 poäng och alt. 5 = 0 poäng) 

 

Fråga 8: Långsiktigt ser jag på arbetet med BIM:   

alt1 Platschefer skaffar tillräcklig kompetens inom BIM för att använda modell- 

  programmet och använder sig av BIM-ledarna som support när något krånglar 

alt2 Platschefer tillsammans med BIM-ledare tar fram (respektive område) 

alt3 BIM-ledare tar fram (respektive område) som sedan platschefen dubbelkollar 

alt4 Jag ser helst att annan roll sköter framtagandet av (respektive område): 

(Bedömningen har gett svarsalt.1 = 2 poäng, svarsalt.2 = 1 poäng, svarsalt. 3,4= 0 poäng)  

 

 

Graderingsmatris 

SLT-nivå Total poäng 

  1 

Låg 2 

  3 

  4 

Varierande 5 

  6 

  7 

Hög 8 

  9 
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Bilaga 3 Enkät kalkyl 
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Bilaga 4 Enkät tidplan 
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Bilaga 5 Enkät APD-plan 
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Bilaga 6 Enkät arbetsmiljöplan 
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Keep on rockin’ in the free world.
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