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SAMMANFATTNING 

Många myndigheter och organisationer som Naturvårdverket, FN och Stockholms stad har 

påpekat vikten av att främja och sprida innovationer för att uppnå en hållbar 

stadsutveckling. I syfte att främja uppkomsten, implementeringen och spridningen av 

innovationer som stödjer hållbar stadsutveckling fokuserar denna studie på att identifiera 

vanliga framgångsfaktorer och utmaningar som förekommer inom innovationsprocesser i 

hållbar stadsutveckling. Undersökningen baseras på en fallstudie med fokus på 

”tillämpningen av BIM(Byggnadsinformationsmodellering) i ombyggnationen av Slussen”. I 

avsikt att uppnå syftet med rapporten samlades erfarenheter från Vinnova gällande vanliga 

framgångsfaktorer och utmaningar i innovationsprojekt. Ett teoretiskt ramverk som heter 

Technical Innovation System (TIS) användes för att utforska vilka faktorer som kan främja 

uppkomsten, implementeringen och spridningen av innovationer som stödjer en hållbar 

stadsutveckling. Tillslut gjorde tre jämförelser, först jämfördes framgångsfaktorerna och 

utmaningarna i fallstudien med det teoretiska ramverket TIS sedan jämfördes de med 

Vinnovas erfarenheter och tillslut jämfördes vinnovas erfarenheter med det teoretiska 

ramverket TIS. 

Resultatet visade att de vanligaste framgångsfaktorerna i en innovation är bland annat att 

det skall finnas behov av innovationen, att samverkan mellan involverade aktörer ska 

existera, att en gemensam vision för hur innovationen skall etableras vara tillgänglig och att 

erfarenheter skall tas tillvara på bland annat genom erfarenhetsutbyte. Flera utmaningar 

identifierades också. Dessa är bland annat att det finns brist på samverkan mellan aktörer, 

avsaknad av intresse för ny teknologi och svårigheter i etableringen av innovationen i 

marknaden.  Många av framgångsfaktorerna som identifierades av fallstudien och från 

Vinnovas erfarenheter kunde bekräftas av det teoretiska ramverket TIS. För att summera 

föreslogs flera generella rekommendationen av författaren av rapporten till kommande 

arbete med främjande, implementering och spridning av innovationer. En av 

rekommendationerna är att informera och utbilda involverade om innovationen.  
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ABSTRACT 

Several authorities and organization, for example, the Environmental Protection Agency, UN, 

and Stockholm city have pointed out the importance of promotion of innovations and 

diffusion to achieve a sustainable urban development. To promote the emergence, 

implementation and the diffusion of innovations which support sustainable urban 

development, this study focuses on identifying common success factors and challenges in 

sustainable urban development’s innovations processes. 

The examination is based on a case study of “the application of BIM in the reconstruction of 

Slussen”. To achieve the purpose of the study several different steps were taken, these are: 

experiences from Vinnova about common success factors and challenges in innovation 

projects were collected. A theoretical framework was chosen, Technical Innovation System 

(TIS), this framework was used to explore which factors are used to promote the emergence, 

implementation and the deployment of the innovations which supports a sustainable urban 

development. Eventually three comparisons were made, first, the success factors and the 

challenges identified from the case study were compared to the theoretical framework TIS, 

then they were compared to Vinnovas experiences, and the last comparison was made 

between Vinnovas experiences and the theoretical framework. 

The results showed that the most common success factors in an innovation are inter alia, an 

innovation should be needed, the existence of collaboration between the involved 

participants, to have a common vision for how the innovation should be established and that 

experiences should be learned from through experience-sharing.  

Many challenges were also identified, amongst them are, the lack of collaboration between 

participants, lack of interest in new technology and difficulties in the establishment of the 

innovation in the market.  Many of the success factors which were identified in the case 

study and from experiences from Vinnova were confirmed in the theoretical framework TIS.  

To summarise, several recommendations were made by the author of the report for future 

work to promote innovations, one of these recommendations is to inform and educate 

participants about the innovation.  
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1. INLEDNING 

Att arbeta för att nå en hållbar samhällsutveckling är en viktig uppgift. Det internationella 

hållbarhetsarbetet startade 1992, då Förenta Nationernas möte om hållbar utveckling hölls. 

Många länder och organisationer anslöt sig för att satsa på att tillämpa en så kallad ”hållbar 

utveckling”. Termen hållbar utveckling definierades i Brundtlandkommissionen som en 

utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att riskera de kommande generationernas 

behov (Johansson, 2012). FN har arbetat fram 17 olika mål som ska nås till 2030 men även 

agenda 2030 för att uppnå en hållbar utveckling (United Nations, 2018). Ett av dessa mål 

handlar om att åstadkomma ”hållbar industri, innovationer och infrastrukturer”. För att 

uppnå detta mål har de förenta nationerna satt upp åtta delmål (United Nations, 2018). 

Nedan redovisas endast två av delmålen (UNDP, 2018) som anses främja innovation som 

denna studie utforskar.  

Följande delmål visar vikten av innovation vilket denna studie fokuserar på och undersöker:  

• ”Till 2030 rusta upp infrastrukturen och anpassa industrin för att göra dem hållbara, 

med effektivare resursanvändning och fler rena och miljövänliga tekniker och 

industriprocesser. Alla länder vidtar åtgärder i enlighet med sina respektive 

förutsättningar” 

• ”Förbättra den vetenskapliga forskningen och industrisektorernas tekniska kapacitet i 

alla länder, i synnerhet utvecklingsländerna, bland annat genom att till 2030 

uppmuntra innovation och väsentligt öka det antal personer som arbetar med 

forskning och utveckling per 1 miljon människor liksom de offentliga och privata 

utgifterna för forskning och utveckling” 

Ett hållbart samhälle kräver att tillgångar nyttjas på ett effektivt sätt (Johansson, 2012). 

Delmålen som nämndes ovan är inte bara viktiga internationellt men också lokalt. 

Stockholms stad jobbar dagligen med innovationer för att öka effektiviteten och 

hållbarheten inom projekten som utförs i staden (Stockholms stad, 2018a). För att skapa 

miljötekniker och lösa ohållbara produktioner och beteenden är nya innovativa lösningar 

viktiga (Meyer-Krahmer och Frieder, 1998). Vad menas med innovation i detta 

sammanhang? Det är den innovation som innebär att nya idéer, handlingssätt och strategier 

får plats och sprids i samhället (Slättman, 2015). Denna innovation kan i sin tur leda till mer 

miljömässigt, socialt eller ekonomiskt hållbara principer (ibid). En innovation är inte 

nödvändigvist en teknisk nyskapelse (ibid). En innovation kan vara en process eller tjänst 

som har utvecklats ytterligare (Slättman, 2015). Den typ av innovation som ligger i fokus i 

denna studie är en förbättring av en existerande process. Processen att tillämpa BIM 

(Byggnadsinformationsmodellering) i byggbranschen existerar redan. BIM har använts 

tidigare i många byggprojekt men oftast bara i någon del av projektet. Det som är unikt med 

tillämpningen av BIM i ombyggnationen av Slussen är att BIM används hela vägen från start 

till slut i projektet i syfte att skapa modeller med viktig information och undvika 

pappersritningar i största möjliga mån. Det som är innovativt i tillämpningen av BIM i 
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ombyggnationen av Slussen är att det använts över hela byggprocessen. Det vill säga i tidiga 

skeden för att visualisera och kommunicera det tänkta resultatet med användare och 

beslutsfattare; i projekteringen för att sam-granska, minimera fel, genomföra analyser och 

simulering av energi, brand, akustik med mera; i bygget genom anpassad tidsplanering och 

kalkylering och logistik; i förvaltningen delvis genom koordinerad hantering av 

förvaltningsinformation för utrymmen, drift- och skötselinstruktioner, energiförbrukning och 

flöden, dokumentering av utrustningar med mera (Karlsson & Lidelöw, 2018: IQ 

Samhällsbyggnad, 2013). Det är ett arbetssätt som är nytt för Stockholms stad som 

organisation. 

Att undersöka vanliga framgångsfaktorer och utmaningar som förekommer inom 

innovationsprocesser i hållbar stadsutveckling kan leda oss ett steg närmare FN:s 

hållbarhetsmål nummer 9 ”hållbar industri, innovationer och infrastrukturer” som innebär 

bland annat främjande av hållbara innovationer (United Nations, 2018). För att utföra 

studien kommer denna rapport att undersöka en fallstudie om projektet ”tillämpning av BIM 

i ombyggnationen av Slussen”. 

1.1. SYFTE  

Syftet med denna studie är att undersöka framgångsfaktorer och utmaningar som 

förekommer inom innovationsprocesser i hållbar stadsutveckling, Undersökningen baseras 

på en fallstudie med fokus på tillämpningen av BIM i ombyggnationen av Slussen. 

1.2. FRÅGESTÄLLNINGAR 

- Hur uppstod fallstudien och vilka framgångsfaktorer och utmaningar har fallstudien 

bemött? 

- Vilka är de vanligaste svårigheterna och framgångsfaktorerna som Vinnova upplever 

inom deras arbete med innovationsprojekt? 

- Hur stämmer Vinnovas erfarenhet och tillämpning av BIM i ombyggnationen av 

Slussen med de framgångsfaktorer som beskrivs i TIS? 

2. BAKGRUND 

Tillämpningen av BIM i ombyggnationen av Slussen har fascinerat många. BIM är ett verktyg 

som används för att skapa digitala modeller som innehåller användbar information inom 

infrastrukturutveckling (Bradley, Li, Lark, & Dunn, 2016). BIM kan bidra till effektivare 

resursanvändning och att fel i byggandet kan undvikas. Tidigare har det varit vanligt att 

beräkningar blir fel vilket resulterar i att överflödigt material köps, med BIM kan 

beräkningarna ske digitalt och felen blir mindre (Bradley, Li, Lark, & Dunn, 2016). Utöver 

detta är BIM en miljövänlig teknik eftersom allting sker digitalt, vilket gör att 

pappersritningar som vanligen brukar användas frekvent i byggprocessen kan undvikas. 

BIM är inte är nytt inom infrastrukturutveckling, men att undvika ritningar och endast 

använda sig av BIM (för att skapa digitala modeller i 3D, 4D och 5D) är något nytt och 
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innovativt för projekt på Stockholms stad. Därför är tillämpning av BIM i ombyggnationen av 

Slussen en innovation som är värd att undersöka. Processen kommer att undersökas med 

hjälp av det analytiska ramverket ”teknologiska innovationssystem” (TIS) som är ett praktiskt 

inriktat ramverk för att identifiera de faktorer som hindrar och främjar innovationsprocessen 

(Hellsmark et al, 2014). De funktioner som presenteras i det teoretiska ramverket är viktiga. 

Funktionerna används i denna studie i syfte att jämföra identifierade framgångsfaktorer och 

utmaningar i fallstudien men även med erfarenheter från innovationsarbete på Vinnova. På 

så sätt bidrar det teoretiska ramverket TIS till studien. TIS bidrar även till att utforska 

fallstudien på ett effektivt och korrekt sätt, med hjälp av TIS utformades intervjufrågorna 

som förtydligar och ger information om den undersöka fallstudien.  

2.1. VAD ÄR INNOVATION OCH VILKEN INNOVATION HANDLAR STUDIEN OM  

Ordet ”Innovation” har flera synonymer. Till dessa hör: ”teknisk nyhet”, ”uppfinning”, 

”nyhet”, ”nyskapelse”, ”nybildning”, ”ny idé” (Synonymer, 2018: SAOL, 2015 s.541). Termen 

på latinska kommer från ordet innovatio, vilket innebär att förnya eller att åstadkomma 

något nytt (Nationalencyklopedin, 2007). 

Det finns flera definitioner av innovation, termen är således inte given. Många gånger brukar 

termen inkorrekt sägas betyda ”uppfinning”. En uppfinning är enbart en lösning på ett 

problem medan en innovation är vägen till hur lösningen skall introduceras och etableras i 

marknaden (Ipek et al, 2007). Vissa forskare ser innovation som en ny teknologi, en ny 

produktmetod, ny produkt eller introduktion av en existerande produkt i en ny marknad 

eller organisation. Innovation skapas oftast för ekonomiskt syfte och utgörs vanligtvis av en 

blandning av existerande komponenter. Andra forskare ser innovation som en process i sig, 

att den börjar med en förnyelse av en produkt eller tjänst, en mer utvecklad sådan och slutar 

i implementeringen av den nya produkten eller processen. När produkten eller processen 

sedermera kommer ut på marknaden har innovationen etablerats (Ipek et al, 2007). 

Den innovation som undersöks i denna studie är en förbättring av en befintlig process: att 

undvika användningen av pappersritningar och istället tillämpa BIM i ombyggnationen av 

Slussen över hela byggprocessen. Tillämpningen av BIM är ingenting nytt inom 

byggprocessen. Verktyget har länge använts parallellt med ritningar på grund av det 

kontinuerliga motståndet från branschen i att bara nyttja BIM separat utan ritningar 

(Johansson et al, 2008). Det som är speciellt med innovationen som undersöks i denna 

studie är sammanfattningsvis att BIM-verktyg används i alla skeden i ombyggnationen av 

Slussen, det vill säga från planeringen till förvaltningen av byggnaden. Detta är både unikt 

inom byggbranschen och för Stockholms stad som organisation (Ipek et al, 2007: Cousins, 

2017). 

BIM är en del av arbetssättet VDC (Virtual Digital Communication) som används i syfte att 

förbättra byggprocessen. VDC förbättrar byggprocessen genom att öka samarbetet mellan 

aktörer, klargöra informationen och öka erfarenhetsutbytet mellan såväl aktörerna som de 
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olika organisationerna. BIM är ett verktyg som ligger under VDC (Karlsson & Lidelöw, 2018). I 
BIM används objektorienterade modeller vilka innehåller information som används i syfte 

att underlätta i byggprocessen. Utifrån behov kan modellerna skapas i 3D, 4D eller 5D. En 

annan definition av BIM är, ”ett verktyg, process eller produkt som utvecklar virtuella 

intelligenta modeller länkade till andra verktyg inom byggledning (tidsplanering, estimering) 

som främjar samarbete, visualisering och uppfattningen av byggandet för att gynna alla 

involverade aktörer genom byggnadens livscykel” (Dastbaz, 2017, s52).  

2.2. INTRODUKTION TILL TEKNOLOGISKA INNOVATIONSSYSTEM, TIS 

TIS används vanligen i syfte att förbättra förståelsen för innovationsprocesser i olika skeden, 

men också i syfte att ge grund för innovationspolitiska beslut genom att framhäva olika 

systemsvagheter vilket innebär svagheter i systemet som kan hämma tillväxten och 

diffusionen av nya innovationer. TIS handlar bland annat om att analysera och utvärdera 

utvecklingen av ett specifikt tekniskt område, till exempel rörande vad som främjar och 

hindrar utvecklingen, och avser att öka insikten om innovationsprocesser. Med TIS menas en 

samling nätverk som består av institutioner och aktörer som samarbetar inom ett särskilt 

teknikområde och medverkar till diffusion, progression och användning av ny teknik eller 

produkt (Hellsmark et al, 2014). 

 

Figur 2. En schematisk bild över de olika stegen i en TIS-analys (Bergek & Jacobsson, 2011). 

Det analytiska ramverket TIS består av flera steg, där första steget är att definiera och 

avgränsa TISen för att sedan gå över till att kartlägga strukturella komponenter och i steg tre 

utförs en funktionell analys av TISen. I steg fyra identifieras åtgärder, vilket innebär att 
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bedöma hur systemet fungerar gentemot den definierade visionen.  Femte steget handlar 

om att identifiera systemsvagheter och det sista steget i analysen handlar om att identifiera 

åtgärderna. Stegen åskådliggörs i figur 2. Det steget som är av största vikt i denna studie är 

det tredje som kallas för Funktionell analys. Där undersöks hur en innovation beter sig 

utifrån flera olika funktioner/indikatorer som forskaren Anna Bergek m.fl. har utvecklat 

(Bergek & Jacobsson, 2011). Avsikten med detta steg är att bestämma vad som hindrar och 

främjar en innovation (TISen). I steg tre finns det 7 definierade funktioner/indikatorer vilka 

presenteras med en definition i tabell 1. 

Tabell 1: olika funktioner/indikatorer inom steg tre i TIS-analysen, tagen från (Hellsmark et al, 2014: Bergek & 

Jacobsson, 2011). 

Kunskapsutveckling och spridning Är den process vilken kunskapsbasen 

breddas och fördjupas samt kunskap sprids 

och kombineras i systemet 

Entreprenöriellt experimenterande Är den iterativa och sociala lärandeprocess 

genom vilken osäkerhet reduceras i system 

Resursmobilisering  Är den process genom vilka aktörer i system 

bygger upp en resursbas genom att samla 

ihop och bygga upp finansiellt kapital, 

humankapital och fysiska resurser (till 

exempel infrastruktur) 

Inflytande på forskningsinriktning Är den process genom vilket incitament 

införs i syfte att få organisationer inträda 

teknikområden. Detta kan vara i form av 

visioner, förväntningar på tillväxtpotential, 

reglering, artikulering av efterfrågan från 

ledande kunder, kriser i nuvarande affärer 

etc. 

Legitimering Är den process där social acceptans och 

överensstämmelse skapas med relevanta 

institutioner bland relevanta intressenter 

Utveckling av positiva externaliteter Är den process där den kollektiva 

dimensionen av innovation och 

diffusionsprocess förstärks, det vill säga hur 

investeringar från ett företag kan gynna 

andra företag konstansfritt. Det indikerar 

även dynamiken i system eftersom 

externaliteter främjar styrkan i de andra 

funktionerna såsom marknadsformering, 
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legitimering etc. 

Marknadsformering Är den process genom vilka marknader 

växer fram och formas för systemets 

produkter (varor och tjänster)  

 

Funktionerna förklaras närmare nedan: 

• Kunskapsutveckling och spridning  

Detta är en av de viktigaste funktionerna eftersom den är central i innovationen (Bergek et 

al, 2008: Hellsmark et al, 2014). Den avgör hur kunskapen i innovationen sprider sig och 

utvecklas, hur den ändras över tid och hur den är fördelad och kombinerad i systemet. Här 

ska det skiljas på olika typer av kunskap (vetenskaplig, teknisk, produktion, logistik och 

design) men också olika typer av kunskapskällor såsom imitation(kunskapsdelning), forskning 

och utveckling, produktion, och lärande av nya applikationer. Denna funktion mäts oftast 

genom att notera hur innovation har spritt sig och hur kunskapen om innovationen har 

utvecklats genom forskning, utveckling och erfarenhetsutbyte (Bergek et al, 2008: Hellsmark 

et al, 2014). 

• Entreprenöriellt experimenterande  

Handlar om att öka lärdomen om hur osäkerheten i ett system kan minskas genom att 

iterativt pröva olika tekniker, applikationer, marknader och strategier. Det kan börja med 

introducering av ett pilotprojekt av innovation för att testa om den fungerar framgångsrikt, 

därefter om så är fallet kan implementering på en stor skala av innovationen tillämpas 

(Bergek et al, 2008: Hellsmark et al, 2014). 

• Resursmobilisering 

Processen där aktörer i system skapar en resursbas genom att insamla och forma finansiell 

kapital, humankapital och fysiska resurser. Att tillgodose utbildningar och utbilda de 

involverade. 

Det finns flera sätt att mäta resursmobilisering, dessa är: 

- Ökad kapital. 

- Ökat start-och riskkapital. 

- Ändrad volym och kvalitet av personalresurser (antal högskoleexamen). 

- Förändring i kompletterande tillgångkapital. 

• Inflytande på forskningsinriktning  
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En premiss för att en innovation ska utvecklas och bli framgångsrik är att företag och 

organisationer ska vilja använda innovationen. För detta krävs att incitament som uppmanar 

till användningen är tillgängliga (Bergek et al, 2008). 

• Legitimering  

Handlar om socialacceptans av innovationen. Här undersöks om det är något som behövs, 

efterfrågas och ses som angeläget av relevanta aktörer. Legitimering är inte tillhandahållen 

men skapas med hjälp av medvetet ingripande av aktörer och organisationer. Legitimering är 

en process som ibland är komplicerad och kräver tid, vilket kan bero på motstånd av 

befintliga lösningar som finns i marknaden/branschen som motsätter sig nya innovationer 

som kan eliminera deras lösning (Bergek et al, 2008). 

• Utveckling av positiva externaliteter  

Generering av tillväxt i ekonomin är en nyckelindikator i spridning och utveckling av en 

innovation.  Att företag deltar i växande innovation är betydelsefullt för utvecklingen av 

positiva externaliteter. Det kan leda till att osäkerhet i marknaden och tekniken för 

innovationen minskar, men det kan också leda till att legitimiteten för innovationen ökar. 

Denna funktion är inte oberoende, utan stärker de andra sex funktionerna som nämndes 

ovan. Därför kan denna funktion ses som en indikator för den generella dynamiken av 

systemet (Bergek et al, 2008). 

• Marknadsformering 

Finns det en marknad för systemet? Finns det intresse av användare? Under denna process 

skapas marknaden och växer. Hur utvecklas marknaden och vad är drivkrafterna bakom 

utvecklingen av marknaden? (Hellsmark et al, 2014) 

I början av innovationens utveckling är det ovanligt att en marknad för systemet existerar. 

Det är viktigt att en förändring sker genom att till exempel standarder införs som underlättar 

för att främja marknaden för innovationen.  Vanligtvis går marknaden igenom tre olika faser, 

i tidigt skede kallas fasen för ”nursing market”, vilken fungerar som en lärande plattform. 

Nästa fas är ”bridgning market” som innebär att nyttjandet av innovationen och antal 

aktörer ökar i denna fas. Den sista fasen ”mass market” uppstår efter att innovationen har 

varit ute på marknaden i många år och innebär att användningen av innovationen blir vanligt 

förekommande. Det är viktigt att förstå både marknadsutveckling och vad som driver 

marknadsformeringen. Typ, tid och omfattning är viktiga mått som kan avgöra marknaden 

för innovationer (Bergek et al, 2008). 

I samband med att styrkan hos dessa funktioner studeras kan även orsaken till varför de är 

svaga undersökas. Analysen kan börja med vilken funktion som helst, det finns ingen logik 

eller ordning i hur analysen ska börja. Men att en av funktionerna är svag betyder inte att 

innovationssystemet inte fungerar (Hellsmark et al, 2014). Vad som har använts hittills för 
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att undersöka om en innovation fungerar är att jämföra med andra liknande projekt som har 

snarlika bakgrunder. Det andra sättet handlar om att undersöka mer generellt och få en 

generell bild över vilka funktioner som bedöms vara viktiga för att en innovation skall kunna 

utvecklas och spridas (ibid). 

2.3. FALLSTUDIEN, TILLÄMPNINGEN AV BIM I OMBYGGNATIONEN AV SLUSSEN 

Den nuvarande Slussen är gammal och sliten. Det är en plats som har använts dagligen i ca 

80 år och idag efter alla dessa år behöver Slussen nu byggas om eftersom betongen börjat 

vittra och armeringarna rosta. En annan anledning till ombyggnationen är för att anpassa 

området till dagens behov av infrastruktur (Stockholms Stad, 2018b). Exploateringskontoret 

på Stockholms stad ansvarar för ombyggnationen, där ungefär 40 entreprenader är 

involverade för att förverkliga detta (Sverigesstadsbyggare, 2017: Stockholms stad, 2018b). I 

ombyggnationen är olika delar av Slussen involverade: vatten, berg och land 

(Sverigesstadsbyggare, 2017). 

Ombyggnationen startade 2014 och beräknas vara färdig till 2025, figur.3 visar resultatet av 

ombyggnationen (Stockholms Stad, 2018b). 

 

Figur 3. Visionen om hur Slussen kommer att se ut när ombyggnationen är färdig 2025 (Stockholms stad, 

2018d) 
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Slussen-projektet är unikt med sin vision att ersätta ritningar till BIM-modeller och 

informationsdatabaser i alla projektets skeden från planering till förvaltning (Cousins, 2017).  

I många nuvarande projekt och även i tidigare projekt har BIM använts men endast i något 

skede av byggprocessen (Erlandsson & Ängfors, 2011). Detta beror generellt på brist på 

intresse för nya verktyg och vana vid det traditionella arbetssättet, det vill säga ritningar i 

pappersformat men även i PDF-format (Erlandsson & Ängfors, 2011). Det traditionella 

arbetssättet bidrar till bristande kvalitet, större tidsåtgång och missförstånd mellan 

entreprenörerna (Erlandsson & Ängfors, 2011). Det resulterar också i att olika delar i 

byggprocessen tilldelas olika aktörer där varje aktör jobbar separat, vilket resulterar till 

brister i kommunikation och att missuppfattningar kan uppstå, vilket bland annat bidrar till 

missuppfattning om hur den färdiga byggnaden skall se ut (Erlandsson & Ängfors, 2011). 

Att ställa om till användning av BIM istället för det traditionella arbetssättet, ritningar och 

CAD-modellering i 2D (Karlemi &Wikström, 2008), var inte självklart för projektet Slussen, 

utan bestämdes under projektets gång. Det beslutades av Stockholms stad att användningen 

av BIM är en lämplig metod för visionen (Cousins, 2017: D. Dahlström, personlig 

kommunikation, 2 feb, 2018). Detta i syfte att öka förståelse och få bättre struktur på 

information (Sverigesstadsbyggare, 2017). 

Med tillämpningen av BIM i ombyggnationen av Slussen kan antalet timmar som vanligtvis 

spenderas på administration av ritningarna i ett traditionellt arbetssätt minska (D. Möller 

och D. Dahlström, personlig kommunikation, 2 feb, 2018: Sverigesstadsbyggare, 2017: 

Erlandsson & Ängfors, 2011). Ca 20 000 pappersritningar beräknas vara ersatta med BIM 

som är lättare att hantera och kan minska både administrationstid och pengar 

(BIMALLIANCE, 2017).  

2.3.1.  BYGGNADSINFORMATIONSMODELLERING, BIM 

BIM utgör all information som skapas och förvaltas under ett byggnadsverks 

utvecklingsstadier (livscykel), där informationen är strukturerad och formad med hjälp av 

3D-modeller (Jongeling, R. 2008).  BIM-modellering är proceduren för att generera och 

förvalta informationen och BIM-verktyg är IT-verktyg som utnyttjas för att producera och 

hantera informationen (ibid). Det är värt att komma ihåg att BIM inte är någon teknik utan 

det är ett begrepp som beskriver generellt hur informationen genereras, förvaltas och 

tillämpas på ett kvalitetssäkrat och konsekvent tillvägagångssätt (ibid). I BIM används 

objektorienterade modeller, modeller som innehåller viktigt information för byggprocessen 

som den representerar (ibid). En 3D-modell utan information är ingen BIM (ibid).  

Det är förekommande att 3D-modeller utan information som enbart används för att 

visualisera ett objekt, område eller annat kan misstolkas och sägas vara en BIM, men det är 

inte fallet (ibid).  
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3. METOD 

Flera metoder har använts i denna studie, dessa är: litteraturstudie, kvalitativa intervjuer, 

fallstudie samt dialog med personer från Vinnova med erfarenheter av olika 

innovationsprojekt. Dessa metoder är essentiella för att skapa en grund till studien. När flera 

olika metoder används och stödjer varandra kan trovärdigheten i kvalitativa studier öka 

(Kvale & Brinkmann 2009: Wilson, 2014: Yin, 2007). 

3.1. HUR SYFTET SKALL UPPNÅS 

Syftet kommer att uppnås genom att 

• Studera vilka omständigheter som har varit väsentliga respektive hindrande för 

framgången i projektet ”tillämpningen av BIM i ombyggnationen av Slussen”. 

• Samla in erfarenheter från Vinnova angående vanliga framgångsfaktorer och 

svårigheter i innovationsprojekt. 

• Studera ramverket tekniska innovationssystem gällande hur en innovation skall 

lyckas bli framgångsrik. 

• Bedöma om framgångsfaktorerna i ramverket, tekniska innovationssystem, 

överensstämmer med Vinnovas erfarenheter respektive projektet ”tillämpningen av 

BIM i ombyggnationen av Slussen”. 

3.2. LITTERATURSTUDIE 

Litteraturstudier har genomförts för att hitta referenser om ramverket teknologiska 

innovationssystem (TIS) men också för att undersöka processen översiktligt. Detta gjordes i 

databasen som tillhör Kungliga Tekniska Högskolan, Primo och databasen DIVA där sökorden 

var bland annat var: ”Technical innovation system” och ”TIS”. Dessa sökord valdes efter 

diskussion med en expert inom området innovationsmetoder. Experten rekommenderade 

TIS som en innovationsmetod och berättade att Anna Bergek har expertis i metoden. Efter 

några dagars sökande hittades rapporter om ramverket TIS som användes i studien. 

Litteraturen om projektet ”tillämpningen av BIM i ombyggnationen av Slussen” hittades i 

tidningsartiklar och på projektets hemsida (Stockholms stad, 2018b). Det gjordes sökningar i 

både Primo och DIVA med sökorden ”BIM i Slussen”, ”Building information modelling 

Slussen”, ”Digitalisering i Slussen”, ”sustainable methods Construction”. Det sista sökordet 

gav generell information om hållbara metoder i byggprocessen, såsom BIM, men ingenstans 

i rapporten nämndes Slussen. Många försök gjordes för att erhålla rapporter om fallstudien. 

Dessa försök gjordes genom att fråga de som intervjuades om de har tillgång till sådant 

material. Men detta gjordes utan framgång av den anledningen att varken framgångarna 

eller utmaningarna i projektet har dokumenterats enligt respondenterna.  

3.3. FALLSTUDIE 

Fallstudier är nödvändiga för att analysera händelser som är fortlöpande och när gränserna 

mellan händelsen och sammanhanget är oklara (Yin, 2007). Detta passar in på tillämpningen 
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av BIM i ombyggnationen av Slussen som är ett pågående projekt och där det är svårt att se 

gränserna mellan händelsen och sammanhanget. Vid utförande av en fallstudie är målet att 

åskådliggöra en ”process” eller en samling av ”processer”: hur de uppkom, hur de utfördes 

och vilka resultaten blev (Yin, 2007). Eftersom projektet ”tillämpningen av Bim i 

ombyggnationen av Slussen” omfattar ett antal olika personer med olika bakgrund, 

arbetsplatser och intresseområden är det betydelsefullt att examinera deras olika perspektiv 

på händelseförloppet för att kunna förstå helheten och på ett kvalitativt sätt besvara 

forskningsfrågorna. Mer information om fallstudien som undersöks i detta arbete redovisas i 

2.3. Fallstudien, tillämpningen av BIM i ombyggnationen av Slussen.  

För att uppnå syftet med denna studie har det varit nödvändigt att utföra en fallstudie. Utan 

en fallstudie kan resultatet vara mycket översiktligt och svårt att tolka.   

3.4. KVALITATIVA INTERVJUER 

Intervjuerna som har utförts har varit av en kvalitativ, semistrukturerad art. En kvalitativ 

intervjumetod innebär att vissa objekt eller personer undersöks grundligt medan semi-

strukturerat intervju innebär att intervjuaren följer en så kallad intervjuguide som innehåller 

en introduktion där syftet av intervjun skall redovisas, en lista med frågor som skall ställas 

och avslutande kommentarer (Kvale & Brinkmann 2009: Wilson, 2014). Målet med en 

semistrukturerad intervju är att systematiskt samla information om ett ämne parallellt med 

att få möjligheten att utforska det som ligger kring ämnet. Anledningen till valet av 

kvalitativa semi-strukturerade intervjuer är för att författaren av rapporten hade 

grundläggande kunskaper om ämnet som studerades, semi-strukturerade intervjuer kan 

bidra till understödjande i att undersöka ämnet på djupet och fokusera på viktiga aspekter, i 

detta fall utmaningar och framgångsfaktorer för den valda innovationsprocessen.  

Kvalitativa semi-strukturerade intervjuer användes också för att identifiera okända problem 

som kan upptäckas genom dialog med respondenten (Kvale & Brinkmann 2009: Wilson, 

2014). En annan anledning till valet av kvalitativa semi-strukturerade intervjuer är att det 

kan erhållas en öppen relation till respondenten. Under intervjun kan sättet att bete sig och 

att ställa frågorna variera beroende på respondenten. Interaktionen är ömsesidig och bollen 

ligger inte enbart hos intervjuaren men även den intervjuade i en kvalitativ intervjumetod. 

En sådan intervju kan även ske mellan en intervjuare och en grupp personer (Yin, 2011), 

vilket tillämpades i denna studie när både VDC (Virtual Design and Construction) Strateg 

Projekt Slussen och projekteringsledare för delprojekt Land på Slussen intervjuades. 

I en kvalitativ intervjumetod ska de viktigaste frågorna vara öppna, detta för att ge möjlighet 

till den intervjuade att uttrycka sig och inte begränsa sina svar till ett ords svar. Öppna frågor 

ger respondenten möjlighet att berätta om sin aspekt av ämnet (Kvale & Brinkmann 2009: 

Yin, 2011).  

Intervjufrågorna (bilaga 2) utformades utifrån det teoretiska ramverket som har använts i 

studien för att undersöka innovationsprocessen. Frågorna gick ut på att få information om 



 18 

den undersökta processen.  

 

Intervjun inleddes med att lära känna respondentens bakgrund, hur länge hon har jobbat 

med projektet, vad hon har för akademisk bakgrund och om hon har jobbat med liknande 

projekt tidigare. 

Den första frågan i intervjuguiden handlade om att lära känna respondenten kopplat till 

fallstudien, hur hon/han jobbar kopplat till fallstudien samt om han/hon har jobbat tidigare 

med liknande projekt. Den första frågan handlade också om att undersöka en del av 

funktionen ”Kunskapsutveckling och spridning” som enligt TIS är tecken på en lyckad 

innovationsprocess om den existerar i en innovation. Andra frågan om hur arbetet 

initierades handlar fortfarande om att lära känna fallstudiens bakgrund, ta reda på om 

kunskapsutvecklingen samt om projektet har blivit inspirerat av andra liknande projekt eller 

om det är ett helt nytt projekt.  

Den tredje frågan är baserad på andra funktionen i TIS steg tre i ramverket. Det vill säga 

inflytande på forskningsinriktning. Att det ska finnas incitament som uppmanar till 

användning av innovation för att den skall kunna vara framgångsrik. Stockholms stadsvision 

2040 och hållbar utveckling uppmanar till ökad innovation, hur denna innovation bidrar till 

dessa visioner blev tredje frågan i intervjun. 

Fjärde, femte och sjätte frågan handlade om att undersöka innovationens 

(fallstudiens)legitimitet. Är denna en innovation som har socialacceptans? Har den fått 

förhinder/utmaningar, vilka är det? Och är det ett projekt som har legitimitet, att andra har 

inspirerats av den?  

För att prata om framtiden för innovationsprocessen och undersöka funktionen 

”Marknadsformering”, formulerades sjunde frågan baserat på detta. Det vill säga hur det 

fortsatta arbetet ser ut, om det finns en marknad samt om det finns ett intresse att utveckla 

denna och dokumentera erfarenheterna. 

För att avsluta intervjun och få mer information av respondenterna, frågades de om andra 

nyckelaktörer som har inverkan på projektet ”tillämpning av BIM i ombyggnationen av 

Slussen” och vilka av dessa som borde intervjuas, eftersom att det har varit svårt att 

identifiera vilka som är involverade i fallstudien. Därför användes metoden 

snowballsampling: där få personer som känner till ämnet kan identifieras, dessa i sin tur med 

sin kunskap kan hänvisa vidare till andra som de tycker kan besvara de frågor eller 

funderingar som intervjuaren har. Med hjälp av snowballsampling kan det även upptäckas 

personer med erfarenheter som inte har varit bekanta av intervjuaren men som oftast har 

en central betydelse i studien (Cohen and Arieli, 2011). Det finns många personer som har 

haft stor relevans för tillämpningen av BIM i ombyggnationen av Slussen men på grund av 

studien storlek har en avgränsning gjorts över antalet intervjupersoner. Även att frågorna 

kunde besvaras av respondenterna och tillräckligt mycket information kunde erhållas för att 
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uppnå syftet med rapporten. De sex respondenterna som har intervjuats har gett ett 

satisfierande resultat över det som har efterfrågats, respondenterna har omfattat de som 

kan påverka och bli påverkade av tillämpningen av BIM i ombyggnationen av Slussen, vilket 

är det som har studerats i denna rapport.  

Alla intervjuer har med informantens tillåtelse spelats in sedan transkriberades ljudfilerna 

och svaren från respondenterna koncentrerades på frågeställningarna. Författaren av 

rapporten började med att transkribera intervjuerna genom att skriva in allt som sades, 

sedan renskrevs transkriberingen i syfte att inkludera endast det som är relevant för syftet 

av rapporten. Mycket av det som sades var en repetition. Flera respondenter besvarade 

frågorna och gav liknande information därför under bearbetning av informationen skrevs 

svaren under intervjufrågorna och det informationen som repeterades blev markerat med 

rött för att få en tydlig bild över informationen som författaren erhöll.  

3.5. INTERVJU MED VINNOVA 

Denna metod handlar om att intervjua innovationsverket för att komplettera informationen 

som har erhållits från litteraturstudien och fallstudien, för att få tillgång till generella 

framgångsfaktorer inom innovationsprojekt i allmänhet, erfara vad lyckade innovationer har 

gemensamt samt hur Vinnova avgör samt värderar om ett innovationsprojekt har potential 

att lyckas. 

Syftet med intervjun med Vinnova är att komplettera teorin med praktisk erfarenhet av 

innovationsprocesser. Vinnova får möjligheten att göra satsningar på innovationer. Ett av 

deras prioriterade områden är smarta städer med fokus på ”Viable cities” som handlar om 

hållbar stadsutveckling (Vinnova, 2018d), som är av fokus i detta arbete. Frågorna till 

intervjun utformades i syfte att identifiera framgångsfaktorer och svårigheter inom 

innovationsprocesser som Vinnova har erfarenhet av. Under intervjuerna användes frågor 

som framgår av bilaga 3. 

3.6. AVGRÄNSNINGAR 

Fallstudiens syfte har varit att identifiera framgångsfaktorer och svårigheter för 

”Tillämpningen av BIM i ombyggnation av Slussen” och för att göra det har de sex 

personerna som har intervjuats och som jobbar närmast projektet varit tillhjälp. Det finns 

även andra personer som kan bidra till studien på andra sätt men med tanke på studiens 

utsträckning och studiens prioriteringar utifrån syftet valdes respondenterna.  Att välja 

projektet ”Tillämpningen av BIM i ombyggnationen av Slussen” är en avgränsning i sig, då 

den begränsar studien till Slussen-projektet när det egentligen finns ett större område som 

kan studeras. Anledningen till valet av projektet är den stora uppmärksamheten som detta 

projekt har fått senaste åren i media, politik och teknik. 

På grund av studiens omfattning och möjligheten att hitta passande intervjupersoner har 

antalet intervjuade från Vinnova begränsats till två, dessa personer har haft framstående 



 20 

erfarenhet av olika stora projekt. De eftersöktes i syfte att erhålla en värdig bas som kan 

användas för att uppnå delar av syftet av denna studie.  

4. RESULTAT 

4.1. ”TILLÄMPNING AV BIM I OMBYGGNATIONEN AV SLUSSEN” 

Ombyggnationen av Slussen är stor och komplex. 1991 insåg Stockholms stad att Slussen är i 

en dålig kondition, vilket ledde till att en idétävling arrangerades men den genomfördes inte. 

1998 tas frågan om Slussens ombyggnation upp igen, 2001 arrangerades en ny idétävling 

och 2004 utsågs en vinnare. Mycket händer tiden emellan, men år 2014 startas 

ombyggnationen och den beräknas vara färdig år 2025 (Stockholms stad, 2018c). Visionen 

med projektet är att den skall utföras ritningsfritt det vill säga endast med BIM. BIM skall 

användas i syfte att bland annat utföra upphandling, mängdtagning, kalkyl, visualisering och 

tidsplanering (Karlsson & Lidelöw, 2018). 

Projektet har varit framgångsrik i att involvera många aktörer som har nischade 

kompetenser i ett nytt arbetssätt. Men det har även funnits tvivel kring arbetsupplägget. 

Fortfarande är det många i dagsläget positivt inställda och även mottagliga till 

arbetsupplägget. Det skulle i övrigt vara omöjligt att få en stor organisation att arbeta med 

ett nytt upplägg om inte involverade är intresserade och positivt inställda (J. Stribeck, 

personlig kommunikation, 19 mars, 2018: D. Möller och D. Dahlström, personlig 

kommunikation, 2 feb, 2018). 

4.2. INSPIRATION TILL OCH UPPKOMSTEN AV (INNOVATIONEN) 

Förbifarten och projekt som Trafikverket har drivit har fungerat som en inspiration för 

Exploateringskontoret på Stockholms stad. Till en viss del är det genom dessa projekt som 

Exploateringskontoret på Stockholms stad har inspirerats att använda BIM (P. Johnni, 

personlig kommunikation, 13 feb, 2018). Även Gardermoens flygplats i Oslo har fungerat 

som en inspiration och förebild till tillämpningen av BIM i ombyggnationen av Slussen. 

Byggandet av Gardermoen dominerades av armering och betong.  På samma sätt hade 

Slussen mycket armering och betong, därför kunde bygget av Gardermoen ses som en 

förebild för ombyggnationen av Slussen (J. Stribeck, personlig kommunikation, 19 mars, 

2018: D. Möller & D. Dahlström, personlig kommunikation, 2 feb, 2018). 

Slussen är ett av de första stora komplexa projekten som exploateringskontoret har jobbat 

med. Konsulter har i sin tur varit till hjälp genom att bistå med både information och 

vägledning i hur delprojektet ”tillämpning av BIM i ombyggnationen av Slussen” skall 

samordnas. På grund av komplexiteten och att det kräver mycket koordinering var BIM 

passande (Karlsson & Lidelöw, 2018:  J. Stribeck, personlig kommunikation, 19 mars, 2018: J. 

Furugren, personlig kommunikation, 23 mars, 2018: D. Möller & D. Dahlström, personlig 

kommunikation, 2 feb, 2018), och för att hålla till budgeten för projektet och tidsramen som 

var avsatt så var BIM-implementationen ett självklart val (Jongeling, 2008: J. Stribeck, 
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personlig kommunikation, 19 mars, 2018: J. Furugren, personlig kommunikation, 23 mars, 

2018: D. Möller & D. Dahlström, personlig kommunikation, 2 feb, 2018). Projektet innefattar 

fler än ett 20-tal olika teknikområden, detta gör det komplext och svårt att samordna. 

Projektet sker även över en längre tidsperiod och innefattar många aktörer då ungefär 40 

entreprenader som är involverade (Cousins, 2017). Skulle det traditionella arbetssättet med 

pappersritningar användas skulle arbetstillvägagångssättet bli komplicerat, därför är BIM 

passande. Det är bevisat att BIM fungerar bättre än det traditionella arbetssättet i 

samordning av stora och komplexa projekt och även projekt som innefattar många aktörer 

och sker under en längre tidsperiod (Jongeling, 2008). 

Tillämpningen av BIM är bekant för de involverade konsulterna och de ansvariga på 

Exploateringskontoret men Stockholms stad som organisation är inte lika bekanta med BIM 

(Jongeling, 2008: J. Stribeck, personlig kommunikation, 19 mars, 2018: J. Furugren, personlig 

kommunikation, 23 mars, 2018: D. Möller & D. Dahlström, personlig kommunikation, 2 feb, 

2018: P. Johnni, personlig kommunikation, 13 feb, 2018). Ett annat motiv till uppkomsten av 

”tillämpningen av BIM i ombyggnationen av Slussen” är att många av konsulterna som 

jobbar med projektet var välbekanta med BIM vilket gjorde att Stockholms stad lärde sig av 

dem (Jongeling, 2008: J. Stribeck, personlig kommunikation, 19 mars, 2018: J. Furugren, 

personlig kommunikation, 23 mars, 2018: D. Möller & D. Dahlström, personlig 

kommunikation, 2 feb, 2018: P. Johnni, personlig kommunikation, 13 feb, 2018). Ansvariga 

på Exploateringskontoret var säkra att de ville driva projektet effektivt både ekonomiskt och 

tidsmässigt. Projektet innefattar många olika discipliner och olika typer av aktörer, vilket gör 

det komplext att jobba separat, det vill säga varje aktör för sig, BIM underlättar för 

samarbete mellan olika aktörer som är involverade (Jongeling, 2008: J. Stribeck, personlig 

kommunikation, 19 mars, 2018: J. Furugren, personlig kommunikation, 23 mars, 2018: D. 

Möller & D. Dahlström, personlig kommunikation, 2 feb, 2018: P. Johnni, personlig 

kommunikation, 13 feb, 2018). Trots att BIM inte är ett helt moget och utvecklat verktyg 

bedöms det vara mer effektivt än det traditionella arbetssättet som annars brukar tillämpas i 

sådana projekt, det vill säga att pappersritningar och CAD används (Jongeling, 2008: J. 

Stribeck, personlig kommunikation, 19 mars, 2018: J. Furugren, personlig kommunikation, 23 

mars, 2018: D. Möller & D. Dahlström, personlig kommunikation, 2 feb, 2018: P. Johnni, 

personlig kommunikation, 13 feb, 2018). 

En av respondenterna som har intervjuats har fungerat som en granskare av några delar av 

BIM-modellerna. Respondenten har påpekat vid intervjun att beslutet att tillämpa BIM i 

ombyggnationen av Slussen togs i syfte att underlätta granskningen (P. Johnni, personlig 

kommunikation, 13 feb, 2018). Detta bekräftas i rapporten av Jongeling, (2008) där 

författaren förtydligar att när ritningar används kan en del av informationen som är 

levererad i form av ritningar förbises vid granskning, när BIM tillämpas kan det underlätta 

och förtydliga vid granskning.  
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I projektet Slussen var armering och betong viktiga delar (D. Dahlström, personlig 

kommunikation, 2 feb, 2018) då en stor del av bygget domineras av armeringar och betong. 

Mycket tyder på att BIM bidrar till en effektivare och säkrare armeringsprocess 

(BIMALLIANCE, 2018). Enligt en av respondenterna ligger fokus oftast på projektet i sin 

helhet i istället för på detaljer kring en linjes tjocklek och liknande.  Respondenten påpekar 

även att när BIM används bidrar det till minimering av eventuella fel i projekterings- samt 

byggskedet (Prejner, M., Thomas, O., & Näslund, E.,2017). 

En annan respondent poängterar att det som initierade uppkomsten av ”tillämpningen av 

BIM i ombyggnationen av Slussen” är beställarnas krav på vad som skall göras med 

modellerna, några av de krav som ställdes är samordning och visualisering i modellerna, 

produktionsberäkningar, att kunna ta mängder från modellen till kalkyl, att kunna simulera 4 

D, att all armering görs i 3D (Jongeling, 2008: J. Stribeck, personlig kommunikation, 19 mars, 

2018: D. Möller & D. Dahlström, personlig kommunikation, 2 feb, 2018). 

Kraven ställdes i syfte att öka samarbetet mellan konsulter, beställare och entreprenörer 

men också för att öka förståelsen för projektet som är väldigt komplex geometriskt, 

(Jongeling, 2008: J. Stribeck, personlig kommunikation, 19 mars, 2018: D. Möller & D. 

Dahlström, personlig kommunikation, 2 feb, 2018). Projektet är också komplext beträffande 

trafiken i området. Sammanfattningsvis är anledningen till valet och uppkomsten av 

tillämpningen av BIM i ombyggnationen av Slussen är att bidra till en bättre struktur, ökad 

förståelse och samarbete (Jongeling, 2008: J. Stribeck, personlig kommunikation, 19 mars, 

2018). 

4.3. FRAMGÅNGAR  

4.3.1. FÖRDELAR OCH FAKTORER SOM HAR VARIT AVGÖRANDE FÖR FRAMGÅNGEN I NYA ARBETSSÄTTET  

BIM har bidragit till tidsmässig effektiva möten eftersom mindre tid spenderas på att 

förbereda ritningar, tolka och förstå. BIM används bland annat för att visualisera utseendet 

på det resulterande byggnadsverket men också för att utföra upphandling, mängdtagning, 

kalkyl och tidsplanering (Jongeling, 2008: Karlsson & Lidelöw, 2018: J. Stribeck, personlig 

kommunikation, 19 mars, 2018). Vanligen kan en ritning uppfattas olika beroende på vem 

som tittar på den. Med BIM är det svårt att tolka ritningar olika, de flesta som tittar på den 

ser samma sak och tolkar det på samma sätt och den ger en bra verklighetsuppfattning över 

byggnaden (Jongeling, 2008: J. Stribeck, personlig kommunikation, 19 mars, 2018). Därför 

kan planering ske bättre och det uppstår mindre missförstånd mellan entreprenörer vid 

diskussioner och möten (Jongeling, 2008: J. Stribeck, personlig kommunikation, 19 mars, 

2018). Vid användning av BIM kan fel undvikas i produktionen som bidrar till att det kostar 

mindre eftersom inget fel uppstår i produktionen (Jongeling, 2008: J. Stribeck, personlig 

kommunikation, 19 mars, 2018). En viktig omständighet för framgång av innovationen är 

samarbetsförmågan mellan olika aktörer. Det har funnits många nischade kompetenser som 

utan välfungerande samarbete hade varit svåra att utnyttja (Jongeling, 2008: D. Möller & D. 

Dahlström, personlig kommunikation, 2 feb, 2018). 
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De användare av BIM som har till uppgift att granska olika delar i modellen har tyckt att det 

har varit väldigt enkelt att kontakta personer som är kunniga och få hjälp av dessa, att olika 

aktörer har varit tillgängliga och hjälpsamma samt att kunniga inom området har varit 

väldigt öppna och intresserade av att lära ut och hjälpa till. Dessa är viktiga omständigheter 

för framgången i tillämpningen av BIM i ombyggnationen av Slussen (P. Johnni, personlig 

kommunikation, 13 feb, 2018). 

En framgång med att använda BIM i alla stadier i ombyggnationen av Slussen är att 

dubbelarbete undviks. Dubbelinformation uppstår vanligtvis när både ritningar och BIM-

modeller skapas vilket resulterar i en osäkerhet om vilken som ger korrekt information 

(Karlsson & Lidelöw, 2018:  J. Stribeck, personlig kommunikation, 19 mars, 2018). 

Med BIM skapades tydligare underlag och dessa ledde till bättre förståelse och enhetligare 

bild över de olika aktörernas ansvar i bygget (Graphisoft, 2017: J. Furugren, personlig 

kommunikation, 23 mars, 2018). Informationen fick en tydlig struktur vilket bidrog till att 

informationen användes i alla skeden i projektet och när projektet är slut är planen att 

använda BIM i förvaltningsskedet (Graphisoft, 2017: J. Furugren, personlig kommunikation, 

23 mars, 2018). 

Sammanfattningsvis fanns det flera omständigheter som var essentiella för att tillämpningen 

av BIM skall lyckas, dessa är:  

- Snabb förståelse och interaktivitet från aktörernas sida. Att vilja och intresse finns 

hos involverade, vilket underlättar avsevärt (J. Furugren, personlig kommunikation, 

23 mars, 2018). 

 

- Att samarbeta. Utan samarbete hade det varit svårt speciellt när det är många olika 

nischade kompetenser (D. Möller, personlig kommunikation, 2 feb, 2018). 

 

- Projektledningen har varit öppna och mottagliga för de här nya arbetsformerna. De 

har också skapat bra förutsättningar för fungerande samarbete mellan de olika 

disciplinerna (J. Stribeck, personlig kommunikation, 19 mars, 2018). 

 

- Att tillgodose utbildningar för de involverade i hantering av BIM, kunskap om hur den 

hanteras måste existera för att arbetet skall kunna utföras (P. Johnni, personlig 

kommunikation, 13 feb, 2018). 

 

- Att Stockholms stad har varit tydlig att de kräver hög nivå, att de har varit bestämda 

och inte ändrat sina höga krav (J. Stribeck, personlig kommunikation, 19 mars, 2018). 

 

- Att projektet skapade debatt och politikerna stoppade bygget i syfte att genomlysa 

hela projektet (DN, 2014: J. Stribeck, personlig kommunikation, 19 mars, 2018). Detta 

ledde till att Stockholms stad kunde få ett anstånd och justera sina krav till bättre 
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krav (J. Stribeck, personlig kommunikation, 19 mars, 2018). 

 

- Lämplig personal i form av bland annat villiga och ambitiösa konsulter har jobbat 

med projektet. Projektet har genomförts utan detaljerad planering för att kunna 

anpassa sig till olika situationer som kan uppstå under projektets gång. Därför har det 

varit viktigt att entreprenader inte skall förvänta sig alla steg i projektet i detaljer (J. 

Stribeck, personlig kommunikation, 19 mars, 2018). 

 

- Ett sätt att underlätta kommunikationen har varit att olika aktörer sitter i samma 

lokal, vilket ökar möjligheten att samarbeta och ha nära kontakt för att lära sig av 

varandra och ställa frågor när det behövs (D. Möller & D. Dahlström, personlig 

kommunikation, 2 feb, 2018). 

4.3.2. PROJEKTETS BIDRAG TILL HÅLLBAR STADSUTVECKLING 

Tillämpningen av BIM i ombyggnationen av Slussen kan delvist förverkliga visionen om 

”smart city” (C. Linell, personlig kommunikation, 15 Mars, 2018). Flera av respondenterna 

har påpekat att när ritningar undviks kommer det leda bland annat till miljöhållbarhet. Med 

BIM kan det dessutom bli enklare att söka information om bygget, till exempel antal 

belysningsstolpar.  

Genom tillämpningen av BIM är det lättare att räkna på det material som behövs för bygget 

men även att utföra energioptimeringar, vilket bidrar till att onödigt köp av byggmaterial 

undviks. Att mycket byggmaterial köps är ganska vanligt när massbalansen av byggmaterial 

görs fel och detta förekommer vid användningen av det traditionella arbetssättet (D. Möller, 

personlig kommunikation, 2 feb, 2018: Graphisoft, 2017: Prejner, M., Thomas, O., & 

Näslund, E.,2017).  

BIM bidrar till en hållbar stadsutveckling genom att den skapar: kvalitetshöjning, kostnads- 

och tidsbesparingar, bidrag till bättre utformning för brukarna och slutanvändarna och 

minskning av fel i projektering och i byggnation (D. Dahlström, personlig kommunikation, 2 

feb, 2018: Karlsson & Lidelöw, 2018). Visualiseringen vid användning av BIM blir bättre och 

dessutom blir det lättare att planera var olika byggnadsdelar ska sitta, vilket leder till 

minskning i konflikter under byggandet med de olika aktörerna som är involverade är 

resultatet av användning av BIM och bidrag till stadsutveckling (Prejner, M., Thomas, O., & 

Näslund, E.,2017).  

4.3.3. INSPIRATION TILL ANDRA PROJEKT 

Det finns ett stort intresse för projektet "tillämpning av BIM i ombyggnationen av Slussen" 

, oftast från andra som också jobbar med stora projekt som Hagastaden, Norra 

Djurgårdstaden med fler, därför erbjuds studiebesök och informationsmöten (J. Stribeck, 

personlig kommunikation, 19 mars, 2018: J. Furugren, personlig kommunikation, 23 mars, 

2018: D. Möller & D. Dahlström, personlig kommunikation, 2 feb, 2018: P. Johnni, personlig 

kommunikation, 13 feb, 2018).  Det är vanligt att tro att projektet ”tillämpning av BIM i 
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ombyggnationen av Slussen” har facit på alla frågor som kan uppstå vid användning av BIM, 

men så är inte fallet. Vad projektet kan göra och brukar göra är att inspirera andra projekt 

och lära andra projekt processen för att effektivt kunna utesluta ritningar i högsta grad (D. 

Möller, personlig kommunikation, 2 feb, 2018). Det har inte diskuterats om erfarenheter 

från projektet kommer att dokumenteras för att det anses att framgången sitter i kulturen, 

arbetssättet och inte i en mall som beskriver hur andra projekt skall göra (D. Möller & D. 

Dahlström, personlig kommunikation, 2 feb, 2018), eftersom varje byggprojekt är unikt i sig 

(Karlsson & Lidelöw, 2018). Vad som har varit framgångsrikt kan berättas genom 

informationsmöten och studiebesök, sedan beror implementationen på personerna som 

jobbar med kommande projekt. De inblandade ska vara engagerade i projektet för att det 

ska lyckas. Rätt attityd underlättar oerhört (D. Möller & D. Dahlström, personlig 

kommunikation, 2 feb, 2018: Karlsson & Lidelöw, 2018). 

Malmö Stad, Göteborg Stad och andra kommuner har varit intresserade av projektet och har 

varit på besök för att se hur projektet fungerar och hur satsningen mot ett pappersfritt 

arbetssätt har varit (D. Möller & D. Dahlström, personlig kommunikation, 2 feb, 2018). Även 

mottagare av BIM-modeller kan notera intresset som brukar iakttas när dessa sitter i möten 

och workshop, där arbetet med BIM och digitalisering i stort sett blir ett frekvent 

diskussionsämne (P. Johnni, personlig kommunikation, 13 feb, 2018). 

4.4. UTMANINGAR 

Utmaningen har varit att förena alla aktörer i syfte att förklara varför det är gynnsamt att 

använda BIM och vilka fördelar BIM har som kan underlätta suveränt för samarbetet. 

Hanteringen av BIM har däremot inte varit en lika stor utmaning (J. Stribeck, personlig 

kommunikation, 19 mars, 2018). Många av de som jobbade i början av projektet var väldigt 

skeptiska och fästa vid det gamla arbetssättet, det vill säga att använda 2D CAD och 

pappersritningar (J. Stribeck, personlig kommunikation, 19 mars, 2018: D. Möller & D. 

Dahlström, personlig kommunikation, 2 feb, 2018). Många drog sig undan och trodde inte på 

visionen om att uppnå ett ritningsfritt arbetssätt hela vägen i projektet. I det fallet var 

pedagogik räddningen för att förklara vad BIM är och varför den är viktig för ett projekt som 

ombyggnationen av Slussen (J. Stribeck, personlig kommunikation, 19 mars, 2018).  

Eftersom tillämpningen av BIM i ombyggnation av Slussen är ett nytt arbetssätt i Stockholms 

stad att tillämpa över hela projektet, även i förvaltningsskedet, finns det fortfarande brister i 

bland annat tekniken. Många användare, speciellt granskare av BIM-modeller är vana att ta 

emot ritningar men har i dagsläget inte rätt hårdvara för att kunna granska BIM-modellerna 

(P. Johnni, personlig kommunikation, 13 feb, 2018). Kunskap om hantering av BIM-

modellerna existerar inte bland vissa som har som uppgift att granska dessa men det har 

projektledning ansvarat för att utbildning och hjälp som behövs är åtkomlig (P. Johnni, 

personlig kommunikation, 13 feb, 2018). 
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Okunskap och ovana som har funnits hos många aktörer i början är en svår utmaning. 

Många mottagare av BIM-modellerna är vana vid det traditionella arbetssättet och ibland 

har de haft det svårt att acceptera det nya arbetssättet. Detta beror dels på att de är oftast 

är i en ålder som har svårt att anpassa sig till dagens ständiga användning av 

informationsteknik (D. Möller, personlig kommunikation, 2 feb, 2018). 

Andra som har haft svårigheter med tillämpningen av BIM som verktyg är projektörer som är 

vana att få ritningar. I dagsläget får de BIM-modeller och detta har blivit bemött med 

häpnad, omognad och ovillighet att ta emot informationen (D. Möller & D. Dahlström, 

personlig kommunikation, 2 feb, 2018). Detta existerar oftast hos den äldre generation, 

vilket kan bero på okunskap inom användning av dator (D. Möller & D. Dahlström, personlig 

kommunikation, 2 feb, 2018). Det har även framkommit att vissa kan kräva att få ritningar, 

eftersom de har jobbat med ritningar i flera år och att skifta till BIM är något både nytt och 

opraktiskt i deras uppfattning (D. Möller & D. Dahlström, personlig kommunikation, 2 feb, 

2018). Vad som brukar göras för att få dem att bli intresserade och hjälpa dem på vägen är 

att de erbjuds utbildningar för att lära sig om BIM och för att lära sig att tolka modellerna (D. 

Möller & D. Dahlström, personlig kommunikation, 2 feb, 2018). 

På förvaltningssidan, speciellt arkivet, är involverade inte redo att ta emot informationen i 

det formatet som det nya arbetssättet medför. Därför har det blivit av stor vikt att skapa ett 

sätt att kunna ta emot informationen i BIM-format och kunna arkivera det (C. Linell, 

personlig kommunikation, 15 Mars, 2018). Den tekniska dokumentationen och utmaningen 

med den kommer att redovisas i 5.4.1. Arkivet. 

Enligt en respondent som har haft som uppgift att granska vissa delar av BIM saknas det 

kunskap om verktyget, vilket gör det svårt för många att använda BIM. I teorin är det ett bra 

verktyg som kan underlätta snarare än försvåra, men på grund av ovana och okunskap om 

BIM kan det försvåra för nya användare och det krävs både tid och vilja för att lyckas lära sig 

BIM (P. Johnni, personlig kommunikation, 13 feb, 2018). 

En av respondenterna påpekade att ingen information var tillgänglig om att BIM-modeller 

skulle levereras till deras avdelning och att de skulle arkivera modellerna, vilket gjorde att 

det kom som en överraskning. De hade därför svårt att förstå och var inte beredda på 

mottagandet av BIM-modellerna (C. Linell, personlig kommunikation, 15 Mars, 2018). 

4.4.1. ARKIVET 

När Slussen om 80–100 år behöver byggas om måste det finnas informationen från de 

tidigare ombyggnationerna. Slussens övergång till att arbeta med BIM istället för 

traditionella ritningar har klargjort behovet av en särskild satsning på hantering av teknisk 

information. Enligt den tekniska handbok som finns ska ett färdigt projekt överlämna 

ritningar till arkivet men då Slussen byggs utan ritningar måste dessa framställas ur 

projektets BIM-modeller. På exploateringskontoret används BIM i första hand i de stora 

projekten som Slussen och Hagastaden men det finns flera mindre projekt som använder 
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traditionella metoder med ritningar framställda i CAD. Arkivet är skapat för att motta 

ritningar i analog form eller digitalt som PDF. I dagsläget råder brist på metoder och 

arbetssätt för att ta emot BIM-modeller och omforma dessa så att de kan användas på ett 

effektivt sätt i förvaltning och återanvändas i framtida ombyggnadsprojekt. Dagens 

förvaltningssystem såväl som arkivet är inte lämpat för att handskas med BIM (C. Linell, 

personlig kommunikation, 15 Mars, 2018). 

Det existerar en utmaning att arkivera och omhänderta BIM-modeller när projektet är klart 

och när ritningar inte produceras längre. Det har länge funnits skillnader mellan 

informationshantering i projekt och informationshantering i de olika förvaltningar på 

Stockholms stad. En viktig skillnad är att ett projekt endast pågår under en viss tid och 

genomförs av en temporärt sammansatt arbetsgrupp, vanligtvis med både interna och 

externa parter samt att förvaltning av anläggningar pågår fortlöpande och utgör en viktig del 

av arbetet. Informationen som projektet innehåller är teknisk information som är kopplad till 

objekt exempelvis ritningar, objektmodeller, tekniska beräkningar med mera. Teknisk 

information är förvaltningsrelaterad information som är viktig för att bevaka, reglera och 

underhålla en anläggning. Att de förvaltande verksamheterna inte är delaktiga i tidiga 

skeden medför till att de har svårt att ställa krav, kontrollera, granska och godkänna digitala 

del- och slutleveranser (C. Linell, personlig kommunikation, 15 Mars, 2018). 

Teknisk information är viktigt att arkivera och bevara för att den är en strategisk resurs som 

har ett betydande ekonomiskt värde. Brist på information med anledning av att bristande 

eller inaktuella uppgifter nyttjas kan ge väsentliga konsekvenser i infrastruktur och ekonomi. 

Arbetssätten att arkivera är gamla och omoderna, de måste kontinuerligt moderniseras och 

utvecklas för att inte bidra till ytterligare effektivitetssvårigheter och resursbrist. Följden blir 

annars större och mer kostsamma satsningar för att åtgärda bristerna (C. Linell, personlig 

kommunikation, 15 Mars, 2018). 

Staden saknar en förenad informationsförvaltande funktion för mottagande/överlämnande 

av digitala informationsleveranser mellan projekt och förvaltning. Det saknas även 

övergripande, långsiktiga strategier och en helhetssyn för hantering av teknisk information. 

Trots att CAD och BIM används i projekten är en stor del av informationshanteringen 

pappersbaserad och Teknisk handbok ställer krav på traditionella ritningar. Även om 

arkiveringen måste ske i pappers- eller PDF-format måste den digitala informationen tas om 

hand och förvaltas. Att förändra analog information till digital information som kan användas 

för analyser, beräkningar och sammanställningar är en mycket kostsam process (C. Linell, 

personlig kommunikation, 15 Mars, 2018). 

Fördelarna med att skapa en metodik för hantering av teknisk dokumentation är att det ger 

en bättre informationsförsörjning vilket bidrar till en bättre teknisk förvaltning, bättre 

projektgenomförande och underlättar nya arbetssätt. Det ger även en samverkan och utbyte 

av information med externa aktörer, som Trafikverket och trafikförvaltningen, och även 
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kommunikationen internt i staden underlättas (C. Linell, personlig kommunikation, 15 Mars, 

2018). 

4.5. VINNOVA, VANLIGA UTMANINGAR OCH FRAMGÅNGAR I INNOVATIONSPROJEKT 

Vinnova är Sveriges innovationsmyndighet och ligger under näringsdepartementet. 

Myndigheten har som vision att stärka Sverige som innovationsland genom bland annat 

myndighetensbidrag till hållbar utveckling (Vinnova, 2018a). Vinnova finansierar 

innovationsprojekt för att nya lösningar skall utvecklas. Varje år satsar Vinnova tre miljarder 

på innovationsprojekt vilket bidrar till ökat samarbete mellan universitet, företag, offentlig 

sektor och även andra aktörer (Vinnova, 2018a). De som är kvalificerade att söka bidrag av 

Vinnova är företag, offentlig verksamhet och andra organisationer (Vinnova, 2018b). Det 

finns fem olika områden som prioriteras för att säkerställa att innovationen som Vinnova 

satsar på möter samhällsutmaningar som är aktuella. Områdena är "Cirkulär och biobaserad 

ekonomi", "Industri och material”, “Smarta städer”, “Hälsa" samt "Resor och transporter". 

Dessa områden prioriteras genom program som har utformats av Vinnova och andra 

relevanta myndigheter och organisationer, bland annat Trafikverket och energimyndigheten 

(Vinnova, 2018c). Programmen är: ”Forskning om fordon-FFI”, ”Strategiska 

innovationsprogrammen: samarbete för hållbar innovation”, ”Utmaningsdriven innovation”, 

”Vinnväxt skapar innovation i regioner” och ”Kompetenscentrum” (Vinnova, 2018c). 

 

4.5.1. FÖREKOMMANDE FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR FRAMGÅNG  

De vanligaste framgångsfaktorer som har identifierats genom intervjuer med experter på 

Vinnova är:  

- Utgå från behov. Att det finns ett behov för innovationen (D. Rencrantz personlig 

kommunikation, 21 feb 2018). 

- Aktörer. Rätt aktörer som har kompetens, är involverade och kan influera 

organisationen (D. Rencrantz personlig kommunikation, 21 feb 2018). 

- Samverkan och vision. Att alla involverade har samma vision för innovationen, att de 

ser en framtid som alla involverade kommer överens om (D. Rencrantz personlig 

kommunikation, 21 feb 2018). 

- Finansiering. Att innovationen skall ha finansiering så att de är ekonomiskt säkra och 

är kapabla att testa idéer (K. Kvarnström, personlig kommunikation, 21 feb, 2018). 

- Tid och mod. Tid skall finnas för testning av olika idéer och mod att misslyckas för att 

senare lyckas men de ska kunna tillvarata erfarenheter från andra innovationer som 

är relevanta (K. Kvarnström, personlig kommunikation, 21 feb, 2018). 

Ett innovationsprojekt kan ses som framgångsrikt när det har ett så kallat trippel-helix vilket 

innebär att näringsliv, offentlig sektor och akademin (det vill säga högskolor och universitet) 

är involverade i innovationsprojektet (K. Kvarnström, personlig kommunikation, 21 feb, 

2018). 
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En förutsättning för att få finansiering av Vinnova och för att uppfattas som ett sakligt och 

framgångsrikt innovationsprojekt är att innovationsprojektet skall uppfylla tre kriterier. 

Dessa är: (Vinnova, 2018e) 

- Potential: projektet ska ha goda effekter och stor betydelse för samhället. 

- Aktörer: projektet skall ha deltagare som är kompetenta att fullborda och nå 

förväntade resultat och effekter. 

- Genomförbarhet: projektet skall ha en realistisk och övertygande projektplan.  

De tre nämnda kriterierna har delkriterier som varierar beroende på projektet. 

Det första kriteriet, potential, innebär att innovationen ska ha en tillämplighet i samhället, 

den skall vara efterfrågad och behövd (K. Kvarnström, personlig kommunikation, 21 feb, 

2018). Det ska även finnas en socialacceptans av innovationen, detta kan åstadkommas 

genom att användare är engagerade i utvecklingen av innovationen (D. Rencrantz personlig 

kommunikation, 21 feb 2018). Det andra kriteriet, aktörer, är essentiell för framgången i 

innovationsprojektet. Har inte projektet kvalificerade aktörer med kompetens inom området 

som berörs kommer det vara svårt för dem att genomföra projektet. De måste också vara 

engagerade i projektets gång och ha ett inflytande i deras organisation (K. Kvarnström, 

personlig kommunikation, 21 feb, 2018). En aktör skall bland annat kunna tillämpa 

innovationen och förankra den i sin organisation, låta organisationen fungera som en 

effektiv testarena för innovationen vilket kommer underlätta för organisationen att driva 

innovationsprojektet. Det är även relevant att ha en projektledare som håller 

kommunikationen på ett korrekt sätt för att involvera olika intressen och intressenter i 

innovationen (K. Kvarnström, personlig kommunikation, 21 feb, 2018). En förekommande 

framgångsfaktor är att aktörer känner till användarens behov och samhällsutmaningar och 

tar hänsyn till dessa i innovationen (D. Rencrantz personlig kommunikation, 21 feb 2018). 

Det tredje kriteriet handlar om projektets genomförbarhet, att projektet ska ha en tydlig 

vision, övertygande projektplan och realistiska mål. Media och socialmedia kan påverka en 

innovation avsevärt genom att frambringa en positiv eller negativ publicitet. Detta är en 

faktor som ibland avgöra innovationens framgång relativt snabbt (D. Rencrantz personlig 

kommunikation, 21 feb 2018). 

Framgångsfaktorerna och utmaningarna i ett innovationsprojekt varierar beroende på om 

det är en startup eller en redan etablerad organisation som driver projektet, såväl i offentlig 

som i privat verksamhet (D. Rencrantz, personlig kommunikation, 21 feb 2018). Men det 

finns generella framgångsfaktorer och utmaningar som de flesta innovationsprojekt möter 

(D. Rencrantz, personlig kommunikation, 21 feb 2018: K. Kvarnström, personlig 

kommunikation, 21 feb, 2018). 

4.5.2. FÖREKOMMANDE UTMANINGAR 

Utmaningarna i ett innovationsprojekt kan vara många, några av dessa är: 
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- Stuprörsorganisationer, vilket innebär att vissa innovationer kräver samarbete mellan 

olika organisationer/myndigheter/förvaltningar som jobbar mot olika mål. Detta 

fenomen gör det svårt att jobba mot samma vision, eftersom varje 

myndighet/företag/förvaltningar har sin egen agenda (D. Rencrantz, personlig 

kommunikation, 21 feb 2018). 

- Det finns policys och regelverk som kan fungera som ett hinder för innovation (K. 

Kvarnström, personlig kommunikation, 21 feb, 2018). 

- Hinder för innovationsprojektet att sprida sig på marknaden på grund av ekonomiska 

skäl. Detta kan även leda till att det i implementeringsskedet inte kan etablera sig hos 

användare och att användare inte är mottagliga för innovationen (D. Rencrantz, 

personlig kommunikation, 21 feb 2018). 

Intressekonflikter är ett allvarligt hinder för innovationernas framgång. När olika aktörer har 

olika agendor kan det distrahera dem från att fokusera på att jobba för att nå innovationens 

vision. Det är förekommande att aktörer fokuserar på sin egen agenda (D. Rencrantz, 

personlig kommunikation, 21 feb 2018). Policys och regelverk är ett exempel på en annan 

utmaning som hindrar implementeringen av en innovation (K. Kvarnström, personlig 

kommunikation, 21 feb, 2018). Det är även vanligt att svårigheter inom tillstånd och 

upphandlingar fördröjer processen. Den tredje vanliga utmaningen i ett innovationsprojekt 

är när finansiering under projekttiden är slut och projektet går över till 

implementeringsfasen, det vill säga överlämning av projektet till marknaden samt till 

ordinarie drift eller verksamhet (D. Rencrantz, personlig kommunikation, 21 feb 2018). Detta 

för att åtgärder för implementeringen i form av kommunikation med mottagare och 

förankring inte har fungerat (D. Rencrantz, personlig kommunikation, 21 feb 2018). När en 

organisation driver ett innovationsprojekt bara med hjälp av finansiellt stöd från Vinnova 

eller annat externt stöd och inte har pengar inom organisation är det svårt att etablera 

innovationen och fortsätta när projektperioden är färdig (K. Kvarnström, personlig 

kommunikation, 21 feb, 2018). 

5. ANALYS 

5.1. TIS OCH TILLÄMPNINGEN AV BIM I OMBYGGNATIONEN AV SLUSSEN  

- Kunskapsutveckling och spridning 

Denna funktion handlar om hur kunskapen i innovationen sprider och utvecklar sig. Det 

vill säga hur kunskapen i tillämpningen av BIM i ombyggnationen av Slussen har spritt sig 

och utvecklats. Enligt flera av respondenterna har kunskapen om innovationen spritt sig 

snabbt och utvecklats under projektperioden. Det har spritt sig till många andra projekt 

bland annat Hagastaden, förbifarten i Stockholm, Norra Djurgårdstaden och kommuner 

som Malmö och Göteborg. Flera av de föregående har varit på studiebesök för att lära 

sig om projektet och se hur arbetet går till för att sedan ta vidare det till sina egna 

projekt. Enligt teorin ska det skiljas mellan olika typer av kunskap: teknisk, vetenskaplig, 
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produktion, logistik och design. Den kunskapen som dominerar i den studerade 

innovationen är teknisk kunskap. Mycket handlar om tekniken bakom BIM, det vill säga 

hur BIM skall användas, hur den skall anpassas och tolkas i praktiken och hur aktörerna 

skall kunna samarbeta och samverka för att underlätta i deras arbete genom användning 

av BIM. Innovationen har utvecklats under projektets gång och mycket 

erfarenhetsutbyte har skett för att innovationen skall utvecklas. Framförallt genom att 

imitera/lära sig av byggnationen av flygplatsen i Oslo Gardemoen. För att sammanfatta 

har Innovationen både inspirerat omgivningen och inspirerats av den.  

 

- Entreprenöriellt experimenterande 

Funktionen handlar om att minska osäkerheten i innovationen genom att pröva olika 

tekniker, applikationer, marknader och strategier, till exempel genom att introducera ett 

pilotprojekt av innovationen för att testa om den fungerar framgångsrikt, för att sedan 

kunna implementera innovationen i en större skala. För den studerade innovationen 

prövade Stockholms stad tillämpningen av BIM i en mindre skala i andra projekt som 

Hagastaden, i vilket BIM tillämpades endast projekteringsskedet. Projektteamet har även 

studerat andra projekt, framförallt flygplatsen Gardemoen i Oslo som domineras av 

armering och betong i byggnationen vilket är väldigt likt ombyggnationen av Slussen. Det 

gick till på så sätt att projektteamet bjöd in kunniga i tillämpningen av BIM i 

byggnationen av Gardermoen som berättade om viktiga punkter som Slussen projektet 

skall tänka på vid tillämpning av BIM. Därmed utnyttjade projektteamet i Slussen 

möjligheten att lära sig av andra befintliga innovationer/projekt. 

 

- Resursmobilisering 

Processen till resursmobilisering är när aktörer i system bygger upp en resursbas genom 

att skapa finansiellt kapital, humankapital och fysiska resurser. I denna studie sker 

resursmobilisering när aktörer utbildas i varför innovationen är säker att tillämpa och hur 

den fungerar. Resursmobiliseringen sker också genom att skapa fysiska resurser som en 

IT-plattform där involverade i innovationsprojektet kan kommunicera med varandra 

enkelt. En teknisk dokumenteringsplattform där BIM-modellerna skall arkiveras när 

projektet är färdigt behöver skapas för att etablera innovationen. Detta för att 

innovationen skall tillämpas i framtida projekt utan hinder men också för att olika delar 

av BIM skall kunna användas i förvaltningen av Slussen/byggnaden. Flera av 

respondenterna speciellt användare av innovationen har påpekat att hårdvara behöver 

finnas och att den som finns behöver utvecklas samt att mjukvara måste finnas för att 

kunna använda sig av och även visualisera BIM-modellen. Resursmobiliseringen är en 

viktig del i processen att utveckla en innovation. Den granskade fallstudien har jobbat väl 

och noga med denna funktion. 

 

- Inflytande på forskningsinriktning 
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Ett villkor för att en innovation skall utvecklas och bli framgångsrik är att företag och 

organisationer är intresserade av att implementera innovationen i sina 

företag/organisationer. För att skapa motivation hos dessa måste det finnas drivkrafter, i 

form av visioner, tillväxtpotential, reglering, efterfråga från ledande kunder et cetera. 

Denna funktion är inte lika tydlig som andra i den studerade innovationen och inga 

drivkrafter kunde noteras uppmuntra företag/organisationer att använda sig av 

innovationen. Projektledningen har, enligt den informationen som erhölls i resultatdelen, 

inte aktivt drivit innovationen till andra företag/organisation. De har berättat och varit 

transparenta om vad de har gjort, detta har i sin tur intresserat andra 

företag/organisationer. Inga kända incitament har införts i syfte att få organisationer att 

inträda teknikområdet.  

 

- Legitimering 

Funktionen handlar om att innovationen är accepterad av mottagarna (användarna), att 

den är behövd, efterfrågad och aktuell. Det är vanligt att legitimering av innovationen 

möter motstånd från befintliga lösningar som finns i marknaden/branschen. I den 

studerade innovationen kommer motståndet från det traditionella arbetssättet, det vill 

säga användningen av 2D-modellering i CAD och pappersritningar. Dock har den 

studerade innovationen lyckats komma loss från alla fördomar om tillämpningen av BIM, 

vilket är att den är komplicerad att använda samt svår och kostsam. Motsatsen visade sig 

vara sanningen under arbetet med BIM, vilket övertygade många involverade 

projektörer och entreprenader som har varit skeptiska till innovationen att acceptera 

den och se nyttan med den. Legitimering var dessutom tydlig när det kunde observeras 

att många organisationer blev intresserade av innovationen och ville lära sig om 

processen och tillämpa den i sina egna projekt. För att sammanfatta har legitimering 

skett framgångsrikt i den undersökta fallstudien. 

 

- Marknadsformering 

Marknadsformering är den process genom vilka marknader växer fram och formas för 

systemets produkter (varor och tjänster). I denna funktion undersöks intresset av 

innovationen på marknaden, vilka som är villiga att investera både tidsmässigt, 

ekonomisk och med humankapital för att satsa på innovationen samt om den kommer 

ha en etablerad marknad. Det som utmärker den innovation som studeras i denna 

rapport är att den drivs av flera aktörer som har olika agendor, till exempel Stockholms 

stad som är de som har beställt konsulter som driver innovationen/processen. 

Innovationen ägs inte av någon, den är ingen produkt och den kan inte ägas. Som 

tidigare förklarats är den studerade innovationen en utvecklad version av en redan 

existerande process. Stockholms stad har som agenda att innovationen skall 

implementeras framgångsrikt från projektets börjas till slut. Däremot kommer BIM-

samordnare och andra konsulter som har varit involverade i den tekniska delen av 

innovationen kunna föra vidare tekniken det vill säga hur BIM kunde tillämpas 
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framgångsrikt i ett stort och komplext projekt och hur kan det göras i andra projekt utan 

stora hinder. Konsulterna har varit avgörande för implementeringen av innovationen. 

Därför har de också varit noggranna med att berätta om det i rapporter för att inspirera 

andra projekt att söka hjälp från konsulterna. Stockholms stad kan i sin tur inspirera 

andra och berätta om vilka fördelar innovationen har bidragit med i deras arbete, hur de 

kommer att tillämpa det i andra projekt samt hur de satsar på framtiden genom att 

fungera som en testarena för innovationer. Både Stockholms stad och konsulter som är 

involverade driver innovationens marknad. Dessa driver två parallella marknader som 

leder till samma mål, vilket är att främja innovationen. 

 

- Utveckling av positiva externa effekter 

Är en blandning av de andra presenterade funktionerna och överlappar de övriga 

funktionerna, därför har denna utelämnats.  

5.2. VINNOVAS ERFARENHETER JÄMFÖRDA MED TIS-ANALYSEN 

Det finns flera likheter mellan de framgångsfaktorer som identifierades från Vinnovas 

erfarenheter och de framgångsfaktorer det teoretiska ramverket TIS presenterar. I enlighet 

med Vinnovas erfarenheter är framgångsfaktorerna i en innovation att den utgår från behov, 

att det finns rätt aktörer med rätt kompetens och som har inflytande i sina organisationer i 

innovationen, att det finns samverkan och gemensam vision mellan de involverade 

aktörerna.  

 

Pengar, tid och mod i innovationsprojekten är även viktiga faktorer. Det ska finnas pengar 

att testa idéer, tid och mod för att kunna kontrollera idéerna utan stress och rädsla för 

misslyckande. Föregående framgångsfaktorer som identifierades i enlighet med Vinnovas 

erfarenheter kan liknas vid framgångsfaktorer som det teoretiska ramverket TIS framhäver: 

att ha rätt resurser för innovation, det vill säga pengar, tid samt rätt aktörer som är 

kvalificerade för att jobba med innovationsprojektet. Att forma en marknad för innovationen 

på ett framgångsrikt sätt är en förutsättning för att innovationen skall lyckas. Det liknar 

Vinnovas erfarenheter av att ge både tid och mod för att en innovation skall lyckas. Ge tid 

för att idéerna skall testas men även ha mod för att idéerna kan misslyckas, våga misslyckas 

för att lyckas samt etablera samverkan och en gemensam vision. Detta bygger även en 

etablerad marknad för innovationen.  

Legitimering är en viktig förutsättning för att en innovation skall lyckas, vilket bekräftas såväl 

i teoretiska ramverket TIS som genom Vinnovas erfarenheter. Båda påpekar att behov skall 

finnas för innovationen och att acceptans av den skall förekomma framförallt från 

användarnas sida.  

Genom Vinnovas erfarenheter identifierades även utmaningar. Utmaningarna är när olika 

organisationer med olika agendor är involverade så kan de jobba mot olika riktningar, vilket 

påverkar innovationen negativt. I TIS kan detta åtgärdas genom att resursmobiliseringen 
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görs på ett korrekt sätt, att det klargörs vid val av aktörer att visionen för innovationen är 

viktig och att de olika aktörerna ska vara neutrala och hålla sig till innovationens vision 

oavsett intern agenda. En annan utmaning som identifierades av Vinnovas erfarenheter är 

att det kan finnas policy och regelverk som kan fungera som ett hinder för innovationen. Av 

de studerade funktionerna i det teoretiska ramverket TIS verkar ingen av dessa kunna 

påverka eller rekommendera sätt att jobba runt policys och regelverk som kan hindra en 

innovation att bli framgångsrik. Den tredje identifierade utmaningen enligt Vinnovas 

erfarenheter är överlämningen, att innovationsprojektet efter finansiering av Vinnova skall 

kunna fungera framgångsrikt i marknaden och vara självförsörjande. I TIS noteras att 

legitimeringen av innovationen ska ske i början av innovationens uppkomst, genom att en 

undersökning av hur mottagliga användarna är av innovationen och vilken social acceptans 

innovationen har ska genomföras. Funktionen marknadsformering ska tas i beaktande för att 

åtgärda den nämnda utmaningen. För att summera kan det teoretiska ramverket TIS 

användas för att åtgärda några av de utmaningar som Vinnova har identifierat av 

erfarenheter från olika innovationsprojekt. 

5.3. FALLSTUDIEN OCH VINNOVAS ERFARENHETER 

Som tidigare nämnts i sektion (5.5.2) är följande framgångsfaktorer förekommande i ett 

innovationsprojekt enligt Vinnovas erfarenheter: 

- Utgå från behov. Att det finns ett behov för innovationen. 

- Aktörer. Rätt aktörer som har rätt kompetens är involverade och kan influenserna 

organisationen.  

- Samverkan och vision. Att alla involverade har samma vision för innovationen, att de 

ser en framtid för den som alla involverade kommer överens om. 

- Pengar. Att innovationen skall ha finansiering så att de är ekonomiskt säkra och är 

ekonomiskt kapabla att testa idéer.  

- Tid och mod. De ska ha tid att kunna testa olika idéer och våga misslyckas för att 

lyckas men även att de ska kunna tillvarata erfarenheter från andra innovationer som 

är relevanta.  

Det finns flera likheter mellan dessa framgångsfaktorer och de som identifierades i den 

undersökta fallstudien. I fallstudien utgick skapandet av innovationen utifrån behov. 

Projektet Slussen är ett komplext projekt och att tillämpa BIM i ett sådant projekt är aktuellt 

och efterfrågat eftersom det underlättar samordning. Framgången i den studerade 

innovationen byggde på att det hade rätt aktörer som var involverade, många gånger 

påpekades det i intervjuer att utan kvalificerade aktörer hade inte innovationen uppkommit. 

Flera av aktörerna som är involverade hade ett inflytande i sina organisationer, till exempel 

ELU ingenjören, BIM samordnare, även användare på Stockholms stad var enhetschefer och 

hade andra liknande positioner.  
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Att samverka och ha en gemensam vision mellan aktörerna är viktiga delar i framgången av 

den studerade innovationen. En stor anledning till behovet av innovation är att underlätta 

samverkan mellan olika aktörer. Visionen i den studerade innovationen är att inte använda 

ritningar vid ombyggnation av Slussen, men flera av de involverade hävdar att de inte är 

eniga om visionen. På Förvaltningssidan och på arkivet verkar det vara en omöjlig vision i 

dagsläget. Detta framgick av intervjuerna där deltagarna på förvaltningssidan inte var 

medvetna om att det skulle vara BIM-modeller som skulle levereras till arkivet, tekniken för 

att BIM-modellerna ska arkiveras finns inte och information måste arkiveras för framtida 

eventuella ombyggnationer Därför är det fortfarande upp till diskussion hur framtiden ser ut 

för arkiveringen av de BIM-modeller som har valts.  

I intervjuerna gavs bilden av att det fanns utrymme ekonomiskt att testa idéer men inte 

tidsmässigt. En av respondenterna påpekade att när regeringen stoppade bygget år 2014 

och analyserade hela projektet gav det möjlighet för involverade att testa, tänka om och 

tänka rätt. Den typen av innovation som den studerade fallstudien representerar är en 

förbättring/utveckling av en redan existerande process. Därför kan det tänkas att den 

studerade innovationen redan har testats i små skalor i olika marknader och organisationer.  

De hinder/utmaningar som har identifierats av Vinnova som är vanligt förekommande i ett 

innovationsprojekt är följande: 

- Stuprörsproblematik. Detta innebär att vissa innovationer kräver samarbete mellan 

olika organisationer/myndigheter/förvaltningar som jobbar mot olika mål som är 

svåra att koppla till visionen innovationen har. De har helt enkelt olika agendor och 

jobbar mot sin agenda. 

- Policys och regelverk. Det finns policys och regelverk som kan fungera som ett hinder 

för innovation. 

- Övergång/genomförande. Att innovationsprojektet inte kan fortsätta på marknaden 

på grund av ekonomiska skäl, att det vid implementeringsskedet inte kan etablera sig 

hos användare och att användare inte är mottagliga till innovationen. 

I den studerade innovationen är det flera olika aktörer med olika bakgrund och 

organisationer som är involverade. Trots detta hade dessa samma agenda när de jobbade i 

innovationsprojektet, vilket är att tillämpa BIM i ombyggnationen av Slussen. Utmaningen 

att få alla aktörer att jobba mot samma vision hade alltså inte den undersökta fallstudien, 

trots att alla aktörer som tidigare nämnts inte hade information om den bestämda visionen. 

Likaså hade inte fallstudien utmaningen med policys och regelverk. Policys och regelverk var 

till fördel till innovationen, snarare än mot den. Detta gäller stoppet i bygget som regeringen 

krävde år 2014 för att genomanalysera hela projektet och kontrollera om denna står emot 

någon policy eller regelverk.  

Användare av den studerade innovationen är mottagliga så länge tekniken finns, till exempel 

som i fallet med arkivet. Hade tekniken varit tillgänglig hade BIM-modellerna varit enkla att 
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arkivera och använda i förvaltningsskedet. Detta skulle även medföra att de på 

förvaltningssidan och på arkivet skulle vara mer mottagliga till innovationen. 

6. DISKUSSION  

6.1. SAMMANFATTNING AV DISKUSSIONEN  

Den typen av innovation som studeras i detta arbete är en av många olika sorter. Den 

studerade innovationen i fallstudien är av den typen som är en utveckling/förbättring av en 

existerande process/arbetssätt. Teorin som valdes, TIS, tillämpas vanligen för den typ av 

innovation där en ny teknologi introduceras och etableras på marknaden. Därför kan det 

exempelvis vara svårt att generalisera svaren på forskningsfrågorna över alla innovationer. 

Med andra ord är de förutsättningar till framgång och utmaningar som introduceras i detta 

arbete användbara på många innovationer men inte på alla, eftersom detta arbete har tagit 

hänsyn till en fallstudie, erfarenheter från experter som har jobbat med flera innovationer 

på Vinnova och en teori som har tillämpats i flera innovationer för att främja dessa. 

Ramverket TIS påpekar att det är grundläggande att åtminstone några av de sju funktionerna 

som presenterades i sektion (2.1) ska existera i en innovation som en förutsättning för att 

innovationen ska vara framgångsrik. I den här studien undersöktes en fallstudie där några av 

de funktioner som redovisas i teoretiska ramverket TIS utnyttjades i syfte att främja 

innovationen, dessa är Kunskapsutveckling och spridning, Entreprenöriellt 

experimenterande, Resursmobilisering, Legitimering och Marknadsformering. Det var inte 

lika tydligt att de resterande funktionerna existerade/utnyttjades i fallstudien. Stor 

korrelation kunde dock noteras mellan det teoretiska ramverket och fallstudien, även mellan 

studien om Vinnovas erfarenheter och fallstudien. Både fallstudien och Vinnovas 

erfarenheter bekräftade att legitimering av innovationen är en essentiell process för 

framgången, men även marknadsformering, resursmobilisering och andra funktioner är av 

stor betydelse för framgången av innovationsprocessen. Implementeringen av 

några/samtliga av funktionerna som det teoretiska ramverket TIS representerar bidrar till 

framgångsrika innovationsprocesser.  

De förutsättningar som påpekades i intervjuerna för att en innovation skall lyckas bli 

framgångsrik är att det finns samarbete mellan aktörerna, en tydlig vision, vilja och rätt 

attityd hos de involverade. Detta bekräftade både erfarenheter från Vinnova och TIS. 

6.2. GENERELLA REKOMMENDATIONER 

Nedan presenteras författarens rekommendationer inför framtida arbete med liknande 

innovationer (tillämpning av BIM). 

Informera och utbilda involverade  
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Återkommande i fallstudien, ramverket TIS och erfarenheter från Vinnova noterades att 

information och utbildning för involverade samt att ha en gemensam vision är viktigt och 

efterfrågat. Genom att öka kunskapen om olika områden som innovationen berör kan 

innovationen etableras snabbare och få ett positivt mottagande. För att arbetet ska kunna 

utföras ska involverade få utbildningar i hur BIM hanteras.  

Bli inspirerad av andra projekt  

Den studerade innovationen har inte skapats från intet, flera projekt/organisationer har 

tillämpat BIM men inte i samma omfattning. Innovationen inspirerades av andra befintliga 

processer, däremot är denna innovation en förbättring av de olika existerande processerna. 

Stockholms stad och andra involverade konsulter förbättrade och anpassade en redan 

existerande process till organisationen. Flera erfarenhetsutbyten ägde rum och detta har 

varit en central del av den studerade innovationen, men även Vinnovas erfarenheter har 

visat vikten av erfarenhetsutbyte. I en liknande typ av innovationer kan erfarenhetsutbyte 

rekommenderas. 

Nätverk är oerhört viktig för att utveckling ska spridas eftersom det kräver mycket jobb och 

är utmanande att implementera ett nytt arbetssätt. Därför är det viktigt att det finns 

resurser och forum som befrämjar arbetet.  

Inspirera andra projekt 

Det är väsentligt att sprida kunskapen om en innovation som har fungerat väl i 

organisationen, såväl externt som internt. Framförallt i Stockholms stad och andra 

kommuner som är intresserade men även kommuner/organisationer som inte känner till 

projektet skall informeras om fördelar och nackdelar. Projektteamet ska berätta om och 

dokumentera framgångsfaktorer och utmaningar i implementeringen av en innovation. 

Satsa på tekniken och på en BIM-resurs.  

För att kunna satsa på BIM krävs kompetens om BIM, kunskap om filformat, olika 

programvaror, hårdvara och så vidare. Men det krävs även en grundläggande kunskap hos 

de flesta i organisationen för att kunna hantera BIM. Vid uppstart av projekt och även under 

projektets gång krävs att flera BIM-kunniga personer stödjer projektet för att kunna 

säkerställa att tekniken används korrekt och att alla involverade kan få hjälp vid behov, 

speciellt de på användarsidan som granskare och på arkivet.   

Tydlighet.  

Återkommande i intervjuer och i studien av Vinnovas erfarenheter dyker värdet av tydlighet 

upp. Arbetsproceduren måste vara tydlig, visionen/målen måste vara tydliga och 

användbara termer måste vara bestämda. Ett kollektivt språk digitalt och i verkligheten krävs 

för att kommunikationen skall vara möjlig. Ett sätt att underlätta kommunikationen har varit 
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att olika aktörer sitter i samma lokal. Detta ökar möjligheten att samarbeta och ha nära 

kontakt för at lära sig av varandra och ställa frågor när det behövs. 

Motivation.  

Det är viktigt att personer som ska arbeta med BIM är motiverade och ser fördelen med 

BIM. Det är betydande att förtydliga hur BIM leder till att arbetet kommer att underlättas. 

Detta gäller för både personer i den interna organisationen men även externa parter som 

berörs. 

Handlingsplan och mål.  

Det är viktigt att ha med samtliga involverade från början i visionen om projektet, ingen skall 

lämnas utan information. Innovationen blir svåruppnådd om inte alla involverade håller med 

om visionen och fördelarna. Därför är det essentiellt att samarbete och kommunikation sker 

under projektets gång. Det är viktigt att mål finns, förmedlas och stöttas i organisationen. 

Även avsikten och underlaget till målen behöver förmedlas.  

Våga satsa på stor förändring.  

Visa att Stockholms stad är ledande och kan fungera som en testarena för innovation. Ändra 

fördomarna om att kommuner är omoderna och ointresserade av nya lösningar. 

Projektledningen i den studerade innovationen (tillämpning av BIM i ombyggnationen av 

Slussen) har varit öppna och mottagliga för de här nya arbetsformerna, de har också skapat 

bra förutsättningar för fungerande samarbete mellan de olika disciplinerna. På Slussen 

gjordes en framstående förändring då de valde att arbeta helt ritningsfritt för att de 

involverade skulle anpassa sig till nya arbetssätt.  

6.3. MISSFÖRSTÅND 

Många av respondenterna, speciellt mottagare av BIM, förväxlade definitionen av 3D-

modeller med BIM. Det var sällan som någon av de intervjuade använde det korrekta 

begreppet, det vill säga BIM-modeller, oftast användes begreppet 3D-modeller. För att 

undvika det borde intervjuaren i början av intervjun förklara innebörden av de olika 

begreppen och skillnaden mellan dem. Intervjuaren kunde fortfarande notera att alla 

intervjuade syftade på BIM-modeller trots användningen av andra begrepp. 

7. SLUTSATS 

I den här studien skulle vanligt förekommande framgångsfaktorer och utmaningar i 

innovation identifieras med hjälp av en fallstudie, Vinnovas erfarenheter och ett teoretiskt 

ramverk. Fallstudien, Vinnovas erfarenheter och det valda teoretiska ramverket TIS jämförs 

med varandra för att identifiera de vanligaste framgångsfaktorerna och utmaningarna. Flera 

faktorer identifierades som mest väsentliga för framgången för innovationsprocesser, dessa 

är:  
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- Behov av innovationen 

- Samverkan 

- Gemensam vision 

- Teknisk kompetens 

- Erfarenhetsutbyte 

- Rätt aktörer med rätt kompetens 

- Finansiering  

- Testning av olika idéer 

- Mod 

- Snabb förståelse och engagemang 

- Tillgodose utbildningar  

- Öppenhet och acceptans  

- Tydlighet och kommunikation 

Dessa faktorer bekräftades av det teoretiska ramverket TIS att korrelerade med de faktorer 

som ramverket förutsätter för en framgångsrik innovationsprocess. En framgångsrik 

innovationsprocess enligt TIS ska gå igenom några eller alla följande funktioner: 

marknadsformering, legitimering, resursmobilisering, entreprenöriellt experimenterande, 

kunskapsutveckling och spridning, utveckling av positiva externa effekter och inflytande på 

forskningsinriktning. 

Utmaningarna som identifierades i fallstudien och som är vanliga i den typen av innovation 

som fallstudien faller under är sammanfattade nedan: 

- Brist på samverkan mellan aktörer 

- Fast vid det traditionella arbetssättet 

- Okunskap och ovana  

- Det tekniska runt arbetssättet är oftast icke komplett 

Utmaningarna som identifierades av Vinnovas erfarenheter är följande:  

- Stuprörsproblematik. Detta innebär att vissa innovationer kräver samarbete mellan 

olika organisationer/myndigheter/förvaltningar som jobbar mot olika mål som är 

svåra att koppla till visionen innovationen har. De har helt enkelt olika agendor och 

jobbar mot sin agenda. 

- Policys och regelverk. Det finns policys och regelverk som kan fungera som ett hinder 

för innovation. 

- Övergång/genomförande. Att innovationsprojektet inte kan fortsätta på marknaden 

på grund av ekonomiska skäl, att det vid implementeringsskedet inte kan etablera sig 

hos användare och att användare inte är mottagliga till innovationen. 

Flera av de ovanstående utmaningarna kan åtgärdas med hjälp av det valda teoretiska 

ramverket TIS, det vill säga genom att följa de funktioner som har beskrivits i sektion 2.1. 
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7.1. VIDARE FORSKNING 

Stockholms stad och andra kommuner och organisationer står inför flera utmaningar, bland 

annat inom ekologisk hållbar utveckling, digitalisering och globalisering. För att bemöta 

dessa utmaningar måste Stockholms stad främja innovationer genom att låta Stockholm 

fungera som en testarena för nya innovationer. För att kunna komponera generella 

slutsatser krävs att fler projekt som har jobbat med BIM i flera skeden studeras. Detta för att 

kunna säga mer om hur olika kommuner och organisationer enkelt ska kunna tillämpa 

innovationen, det vill säga att jobba ritningsfritt med BIM från början av projektet till 

förvaltningsskedet och även vid arkivering. Genom att studera andra liknande projekt kan 

framgångsfaktorerna och utmaningarna jämföras, vilket gör arbetet mer intressant. Det vore 

även intressant att se hur detta bidrar direkt till de globala målen. 
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BILAGA 1 

Intervjupersoner och deras befattning i projektet 

David Möller (VDC Strateg Projekt Slussen) och David Dahlström (projekteringsledare för 

delprojekt Land på Slussen) har intervjuats i syfte att intervjua personer som har direkt 

kontakt med den undersökta fallstudien. Dessa rekommenderade i sin tur tre andra 

personer, Pernilla Johnni som är en Granskare på trafikkontoret, Cecilia Linell som är en 

arkivarie på Exploateringskontoret och Johan Furugren som jobbar som digital strateg på 

Exploateringskontoret.  Slussen projekt är ett stort och komplext projekt med flera områden, 

det har varit svårt att hitta rätt personer att intervjua därför var det självklart att vända sig 

till de som har direkt kontakt med projektet, det vill säga David Möller och David Dahlström 

för att få tag på andra som är kunniga om fallstudien och i en sådan fallstudie som har valts 

är det viktigt att prata med användare, dessa blev en granskare på Trafikkontoret och en 

arkivarie på Exploateringskontoret men för att få en översiktlig bild över vad Stockholms 

stad anser om processen så intervjuades en person som jobbar som digital strateg på 

Exploateringskontoret. 

David Möller och David Dahlström intervjuades tillsammans, de jobbar i samma arbetsplats 

och kompletterar varandra i arbetet, därför var det idealt att intervjua de tillsammans och 

höra om de håller med varandra om hur deras bild över projektet är.  

Pernilla Johnni intervjuades via Skype och de personer som intervjuades via telefon är 

Pernilla Linell, Johan Furugren och Johan Stribeck.   

Johan Stribeck som är BIM-samordnaren i projektet nämndes frekvent och 

rekommenderades starkt vid intervjun med Pernilla Johnni, han intervjuades också över 

telefon. 
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BILAGA 2  

Intervjufrågorna med introduktion samt en avslutning 

Introduktion  

Berätta om din bakgrund. (utbildning, intresseområden, position inom nuvarande/tidigare 

organisationer) 

Frågorna 

Hur arbetar du/har du arbetet kopplat till BIM som verktyg för effektivare 

stadsbyggnadsprocess? 

Hur initierades arbetet med BIM som verktyg för effektivare stadsbyggnadsprocess? 

Hur bidrar arbetet till Stockholms stads vision 2040 och därigenom hållbar 

stadsutveckling? 

Har arbetet stött på några hinder/utmaningar? Vilka? 

Vilka framgångsfaktorer ser du har varit kritiska för arbetet med BIM som verktyg för 

effektivare stadsbyggnadsprocess? 

Har andra blivit inspirerade av arbetet med BIM som verktyg för effektivare 

stadsbyggnadsprocess? Hur? 

Hur ser det fortsatta arbetet ut med BIM som verktyg för effektivare 

stadsbyggnadsprocess? 

Avslutning  

Vilka andra nyckelaktörer ser du har haft inverkan på arbete och vilka av dessa bör jag 

intervjua? 
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BILAGA 3 

Första versionen av intervjufrågor 

Hur arbetar du/har du arbetat med 

innovationsprocesser? 

Hur väljer Vinnova vilka 

innovationsprojekt som skall få 

finansiering? 

 

Vad är avgörande för en framgångsrik 

innovationsprocess? 

Vilka yttre faktorer påverkar en 

innovationsprocess? 

Vad har lyckade innovationsprocesser 

gemensamt? 

Hur kan innovationsprocesser främjas? 
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