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SAMMANFATTNING 

Trafikverket som är beställare till den här studien har, efter de första åren med 
leveranser av BIM- projekteringar, upplevt att deras förväntningar på leveranserna 
av BIM- projekteringar inte uppfylls. Avsikten med den här studien är att 
undersöka vilka faktorer som kan orsaka att beställaren och konsulterna inte
verkar inneha en samsyn gällande processen, och på vilket sätt man skulle kunna 
synkronisera konsultens process med beställarens, så att kvaliteten på 
leveranserna blir mer tillfredsställande utifrån beställarens krav. 

Syftet med studien är att, utifrån ett sociotekniskt perspektiv, analysera och 
identifiera vilka faktorer som krävs för att erhålla en effektiv BIM-
projekteringsprocess.   

Frågeställningarna är vilka förväntningar och upplevelser Trafikverket har som 
beställare på leveranserna av BIM- projekteringarna avseende kommunikation, 
teknik och process, samt vilka förväntningar och upplevelser konsulterna har av 
implementeringen av Trafikverkets krav på BIM- projekteringarna avseende 
kommunikation, teknik och process. 

Intervjuer har utförts tillsammans med informanter både från Trafikverket och 
från olika konsultbolag.  

Resultatet visar att processen fortfarande är mycket omogen. Tekniken finns men 
kunskapen om vad BIM är och förståelse för nyttan av processen är otillräcklig. 

Studien avslutas med att ge förslag på hur det kommande implementeringsarbetet 
bör se ut från ett sociotekniskt perspektiv. 

 

Nyckelord: BIM, Implementering, Socioteknisk systemteori  
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ABSTRACT 
 
The Swedish Transport Administration, which is the contractor of this study, has, after the first 
years of delivering BIM surveys, experienced that their expectations for the delivery of BIM 
surveys have not been met. The purpose of this study is to investigate what factors may cause the 
contractor and consultants to fail to reach a consensus on the process and how to synchronise the 
consultant's process with the contractor so that the quality of the deliveries becomes more 
satisfactory based on the contractor's requirements. 
 
The purpose of the study is to analyse, from a sociotechnical perspective, and identify the factors 
required to obtain an effective BIM survey process.  
  
The questions are what expectations and experiences the Swedish Transport Administration has 
as a contractor of deliveries of BIM surveys relating to communication, technology and 
processes, as well as what expectations and experiences the consultants have from the 
implementation of the Swedish Transport Administration's requirements for the BIM surveys 
relating to communication, technology and processes. 
 
Interviews have been conducted with informants both from the Swedish Transport 
Administration and from different consultancy companies.  
 
The result shows that the process is still very immature. The technology exists but the knowledge 
of what BIM is and understanding of the benefit of the process is insufficient. 
 
The study concludes by suggesting how the future implementation work should look from a 
sociotechnical perspective. 
 
 
Keywords: BIM, Implementation, Socio-technical systems theory  
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NOMENKLATUR 
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BIM  Building Information Modelling 

MTO Människa Teknik Organisation 

STS Socioteknisk Systemteori 

2D Tvådimensionell 

3D Tredimensionell 
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1  INTRODUKTION 

I detta kapitel ges en introduktion till examensarbetet genom en beskrivning av dess bakgrund, 
syfte och frågeställningar. Även avgränsning för vad studien inte behandlar beskrivs. 

1.1 Bakgrund 

Som uppdragsledare inom infrastruktur på ett av Sveriges teknikkonsultbolag leder 
man uppdrag inom projektering av infrastruktur såsom vägar och järnvägar. En av 
konsultbolagens största kunder är Trafikverket som ansvarar för landets statliga vägar och 
järnvägar. Trafikverket har ett flertal olika processer som man som konsult arbetar i, beroende på 
uppdragets storlek och omfattning. 
 
En process kan enligt Bergman och Klefsjö (2012) definieras som ett nätverk av aktiviteter, som 
upprepas i tiden, och vars syfte är att skapa värde åt någon extern eller intern kund. De skriver 
vidare att, syftet med varje process är att tillfredsställa sina kunder med så liten resursåtgång 
som möjligt. Att tydliggöra processen är en viktig del för att kunna tillsätta nödvändiga 
resurser av olika slag till den. Det är nödvändigt att leverantörerna till processen identifieras 
och att de får tydliga signaler om vad som krävs (Bergman & Klefsjö, 2012). 
 
BIM (building information modelling) är en projekteringsprocess som använts och utvecklats 
främst inom fastighetsbyggnad samt vid uppbyggnad av industrier. Arbetssättet utgår ifrån en 
3D- modell istället för det traditionella projekteringsförfarandet i 2D, med ritningar som 
underlag. En av fördelarna med att arbeta i 3D är att man tidigt i projekteringsprocessen kan 
upptäcka kollisioner mellan olika teknikområden och därmed kunna reducera dem redan under 
projekteringen, istället för att dessa ska uppdagas i ett senare skede när de kan bli komplicerade 
och dyra att åtgärda. Man gör rätt från början och minskar andelen fel. Andra fördelar är att man 
kan förutsäga kostnader och arbeta mer tidseffektivt. Man kan kort säga att man sparar tid och 
pengar samtidigt som man säkerställer kvaliteten. 
 
I figur 1. visas hur en 3D- modell för en järnväg kan se ut. Detta exempel på 3D- modell är från 
The Ordsall Chord, ett järnvägsprojekt i Manchester i Storbritannien, vars syfte var att skapa en 
länk mellan Manchester Citys huvudstationer samt en ny anslutning mellan Manchester City och 
Manchester Airport.       
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Figur 1. 3D- modell av The Ordsall Chord (https://www.tekla.com/bim-awards/ordsall-chord#) 

 
BIM- projekteringens kärna består alltså av en 3D modell. För att uppnå fördelarna med BIM 
och kunna kalla det för en fullständig BIM- projektering knyter man ytterligare faktorer såsom 
tid och kostnader till modellen. Utan att ha minst dessa två faktorer anslutna till modellen så 
utför man inte en BIM- projektering, utan då är det enbart en 3D- modell man arbetar med och 
därmed uppnår man heller inte den fulla nyttan som en BIM- projektering kan erbjuda. I Bilaga 1 
illustreras en BIM- modell med data som tidplan och kostnader kopplad till 3D- modellen.    
 
Angående BIM- projekteringens fördelar så skriver Guangbin Wang och Jiule Song (2016) om 
de ekonomiska fördelarna, vilka de menar fortfarande är oklara eftersom de allmänt accepterade 
värderingsstandarderna fortfarande är under utveckling. David Bryde m. fl. (2012) menar dock 
att vinsterna på lång sikt bör vara så pass stora att det är värt att införa BIM- projektering. En 
välfungerande BIM- projekteringsprocess skulle alltså i förlängningen kunna ge stora 
samhällsekonomiska fördelar.  
 
Sedan 2015 har Trafikverket, på uppdrag av regeringen, börjat ställa krav på BIM- projekteringar 
i alla upphandlingar inom nya investeringar. Det har inneburit att konsulterna har fått påbörja en 
implementering av en förändring av sina arbetssätt, för att matcha beställarens krav och vara en 
del av den konkurrensutsatta marknaden som råder. Några av de större förändringar och 
utmaningar som konsulterna har fått börja anpassa sig till är, förutom de nya kraven från 
Trafikverket, nya programvaror samt en ny projekteringsprocess.  
 
BSAB är en förkortning av Byggandets Samordning AB. BSAB- systemet är ett 
klassifikationssystem vars uppgift är att dela upp och sortera information på ett likartat sätt, 
oberoende av i vilken tillämpning informationen finns eller vilken aktör som hanterar den. 
BSAB-systemet är ett system av koder som används för att skapa ett gemensamt språk när man 
upprättar tekniska beskrivningar. Våren 2012 var startpunkten för ett utvecklingsprojekt, Fokus 
I, där Svensk Byggtjänst och NCC ingick ett samarbete i syfte att utvärdera möjligheten till en 
branschgemensam informationsstruktur med hjälp av BSAB, samt pröva hur väl BSAB skulle 
kunna överbrygga informationsglappet i byggprocessens alla faser. Författarna till rapporten som 
projektet utmynnade i, menar att byggindustrin behöver mogna och bli lika professionell i 
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hantering av information som andra industrier sedan länge har varit. Resultatet av Fokus I visar 
tydligt på värdet av att se bygg och förvaltning som en sammanhållen process med en  
sammanhållen informationskedja (Svensk Byggtjänst, 2013). 2015 beslutade Trafikverket att 
använda BSAB- systemet bland annat genom att få stöd i att uppfylla sina BIM- strategiska mål.  
 

Figur 3. visar vad Trafikverket kallar BIM- trappan. BIM- trappan är en modell över hur man 
tänker sig olika mognadsnivåer av BIM- projekteringsprocessen. År 2015 bedömde Trafikverket 
att leverantörerna arbetade på nivå 0 och 1. Under samma år avsåg man att formulera krav 
gentemot leverantörerna för nivå 2. Nästa steg i Trafikverkets mognadsutveckling beräknas ske 
2018-2019 när förutsättningar för hantering av objektorienterad information och till viss del livs-
cykelhantering finns framarbetade tillsammans med ett antal systemlösningar i Trafikverkets 
underhålls- och trafikledningsverksamhet.  

 

  

Figur 3. BIM- trappan (https://www.trafikverket.se/for-dig-i-branschen/teknik/ny-teknik-i-transportsystemet/informationsmodellering-bim/bim-
trappan/) 

 

MTO-konceptet har sitt ursprung i kärnkraftsindustrins säkerhetsarbete och innebär ett 
tvärvetenskapligt förhållningssätt som kan tillämpas inom vilken verksamhet som helst (Karltun, 
2007). MTO- konceptet kan tillämpas på olika sätt beroende på vilket sammanhang det 
förekommer i och inom vilken skolbildning det tillämpas (Ogén, 2011). 
 

John R. Wilson (2013) beskriver MTO- systemet som holistiskt och vanligtvis större (mer 
användbart, kraftfullt och funktionellt) än summan av dess ingående delar, och att MTO tydligt 
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påvisar att systemet ändrar sig och modifierar sitt tillstånd i ljuset av olika omständigheter och 
händelser. 

Eftersom det här examensarbetet skrivs inom magisterprogrammet i MTO så kommer 
frågeställningarna att angripas med en utgångspunkt i MTO och socioteknik. Att studera 
Trafikverkets BIM- projekteringsprocess utifrån ett MTO- perspektiv har bedömts vara ytterst 
lämpligt då alla områden innefattas i BIM- processen i hög grad, exempelvis: 
M- Projektörer, projektledare och konstruktörer 
T- Mjukvaror, hårdvaror och system för leveranser 
O- Processen och arbetssätt  

I den här rapporten kommer begreppet ”effektiv process” att användas. Begreppets innebörd kan 
härledas till hur Jacobsen m.fl. (2008) definierar det: ”Grad av måluppfyllelse i förhållande till 
resursanvändning.” 

Implementeringen av Trafikverkets BIM- process har tidigare studerats av Hannes Lindblad 
(2017). Lindblad har utfört en fallstudie vilken har analyserats utifrån ett teoretiskt ramverk med 
inspiration tagen från Actor-Network Theory och Sociology of Translation. Utifrån denna analys 
beskrivs översättningsprocesser där nyckelaktörer identifieras och försöks knytas till att använda 
BIM. Analysen visar på ett komplext nätverk av aktörer kopplat till implementeringen i fråga. 
Istället för ett enskilt BIM koncept hittas flertal samtidiga, och stundtals motsägelsefulla 
tolkningar av BIM som alla samtidigt översätts i organisationen (Lindblad, 2017).  

 

Resultatet av den här studien förväntas bidra med ny kunskap om hur både konsulter och 
beställare ser på BIM- projekteringsprocessen och dess nytta. Studien kommer förhoppningsvis 
även att resultera i att viktiga aspekter gällande samarbetet lyfts fram, vilka kan vara bra att ha i 
åtanke vid det fortsatta utvecklingsarbetet av BIM- projekteringsprocessen.   

 

1.2 Syfte 
Trafikverket som är uppdragsgivare till den här studien har, efter de första åren med leveranser 
av BIM- projekteringar, upplevt att deras definition av BIM- projektering inte verkar stämma 
överens med konsulternas. Avsikten med den här studien är att undersöka vilka faktorer som kan 
orsaka att beställaren och konsulterna inte innehar en samsyn gällande processen, och på vilket 
sätt man skulle kunna synkronisera konsultens process med beställarens, så kvaliteten på 
leveranser av BIM- projekteringar blir mer tillfredsställande utifrån beställarens krav. 
 
Syftet med studien är att, utifrån ett sociotekniskt perspektiv, analysera och identifiera vilka 
faktorer som krävs för att erhålla en effektiv BIM- projekteringsprocess, samt att ge Trafikverket 
som beställare förslag på hur det fortsatta implementeringsarbetet bör se ut från ett sociotekniskt 
perspektiv. 

 

1.3 Frågeställningar 
Vilka förväntningar och upplevelser har Trafikverket som beställare på leveranserna av BIM- 
projekteringarna avseende kommunikation, teknik och process? 



 15 

 
Vilka förväntningar och upplevelser har konsulterna av implementeringen av Trafikverkets krav 
på BIM- projekteringarna avseende kommunikation, teknik och process? 
 

1.4 Avgränsning 
Trafikverkets mål är att använda BIM- modellen i hela den fysiska anläggningens livscykel hela 
vägen från planering till underhåll och förvaltning (trafikverket.se). Den här studien avgränsar 
sig dock till att undersöka projekteringsprocessen. 
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2  TEORI 

I kapitlet presenteras och beskrivs teoretiska begrepp, koncept och litteratur som är relevanta för 
examensarbetet. Inledningsvis presenteras processbegreppet. Efter det följer en fördjupning kring 
BIM och Trafikverkets krav på leveranserna och socioteknisk systemteori vilken har en central 
betydelse för examensarbetet. 
 

2.1 Process 
 
Ljungberg och Larsson (2012) skriver att införandet av nya processer är relativt komplext och 
mångfacetterat. Ett införande innehåller hela spektrat av frågor från de mjuka (kulturella och 
värderingsmässiga) till de mer hårda såsom IT och principer för ekonomistyrning. 
Mognadsmodeller ger en evolutionär vägbeskrivning för utveckling och etablering av 
processer. Utvecklingssteg i en mognadsmodell kan beskrivas enligt punkterna Okänd, 
Repeterbar, Utvecklad, Styrd samt Optimerad. Inom varje steg beskrivs vilka kriterier som 
ska uppfyllas för att steget ska anses vara fullgjort (Ljungberg och Larsson, 2012). 
 
Om framgångsrika förändringar och utveckling av verksamheter beskriver Ljungberg och 
Larsson (2012) ett antal viktiga punkter att ta hänsyn till innan arbetet inleds: 

• Se helheten av de förändringar som krävs 

• Ha tydliga mål 

• Driva utvecklingsarbetet i projektform 

• Eftersträva konkreta förbättringar 

• Skaffa erforderlig kompetens och initiera lärande. 
 
Övergången mellan 2D projektering och BIM kan liknas vid ett paradigmskifte som pågår just 
i detta nu. Ljungberg och Larsson (2012) skriver en del även om detta och menar att den typen 
av förändringar kan verka skrämmande och riskfyllda men att motsatsen till förändringen kan 
vara än mer farofylld. Lars Sörqvist (2004) konstaterar att behovet av utveckling och 
förbättringar ökar inom organisationerna idag. Han menar att konkurrensen blir allt hårdare, 
kundernas krav tuffare, teknikutvecklingen accelererar, globalisering och avregleringar förändrar 
många traditionella normer samt avkastningskraven från ägarna blir både större och mer 
kortsiktiga. Allt detta, menar Sörqvist, ställer enorma krav på att förbättringstakten är hög. Det är 
omöjligt att uppnå vad som krävs genom att bara arbeta hårdare och hårdare.     
 

2.2 BIM 
 
BIM, building information modeling, är en projekteringsprocess i vilken man projekterar i en 
gemensam 3D- modell istället för i 2D. Den viktigaste skillnaden mellan de olika 
projekteringssätten är att i BIM- projekteringsprocessen finns modellen lagrad i ett moln där alla 
projektörer och konstruktörer för de olika teknikområdena kan arbeta samtidigt i 
modellen och eventuella kollisioner mellan teknikområdena upptäcks direkt. Man har alltid 
den senaste versionen att arbeta med till skillnad från projekteringssättet i 2D då man måste 
kontrollera de övriga teknikområdenas uppdateringar, exempelvis av väglinjer, för att veta att 
man inte arbetar utifrån fel version.  
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Ali Ghaffarianhoseini m.fl. (2016) ger i sin studie en introduktion till BIM begreppet och 3D- 
projekteringens historik. Man har sammanställt BIM- projekteringens fördelar på olika nivåer 
och i grova drag beskrivit implementeringen globalt. Ghaffarianhoseini mfl. (2016) skriver att ett 
framgångsrikt införande av BIM- projektering kräver omfattande investeringar i form av 
mjukvaror, hårdvaror, utbildningar och andra nödvändigheter för en framgångsrik 
implementering. Enligt författarna till artikeln krävs också investeringar i de interna processerna 
och affärsmässiga investeringar för utveckling av framtida BIM- resurser. 
 
Att det finns utmaningar och risker vid implementering av BIM slår Xianbo 
Zhao m. fl. (2017) fast. I deras studie redovisar de även hur man kan hantera dessa risker 
och underlätta processen av BIM- implementering. Författarna har i likhet med 
Ghaffarianhoseini m.fl. (2016) kunnat identifiera att utbildning och investeringar är 
nödvändiga för en framgångsrik implementering av BIM. Zhao m. fl. tillägger dessutom att 
standardiserade arbetssätt, samarbete och effektiv kommunikation också är viktiga 
komponenter för att säkerställa att man uppnår fördelarna med BIM. 
 

2.2.1 Bim Infrastruktur 
 
Vid en sammanställning av tidigare forskning av BIM inom infrastruktur, återfinns en artikel av 
Alex Bradley m.fl. (2016) där författarna specifikt har undersökt tidigare forskning om BIM 
inom infrastruktur. Författarna kunde identifiera fyra stycken kunskapsluckor vilket stärker 
slutsatsen att BIM- projekteringen inom infrastruktur ännu är i en tidig utvecklingsfas. De luckor 
i forskningen man identifierade var 1. Informationsintegration- gemensamma dataformat för 
infrastruktur 2. Helhetslösningar för informationshantering 3. Inriktning av affärsprocesser mot 
BIM 4. Ramverk för styrningen av information och definitioner av ”dataanvändbarhet” inom 
infrastruktur. 
 

2.2.2 Trafikverkets krav 
 
I juli 2017 lanserades den europeiska BIM- handboken, som Trafikverket bidragit till att ta fram. 
EU BIM Task Group är namnet på den grupp, initierad av EU kommissionen, som tagit fram 
handboken. Handboken syftar till att skapa ett gemensamt förhållningssätt till BIM i hela 
Europa. I Bilaga 2 återfinns ett utdrag ur handboken som illustrerar vilka nivåer man menar 
utgör grunden till aktiviteter för implementering. Man har definierat dessa nivåer som Policy, 
Technical, Process samt People & Skills.  
 
Handboken ligger till grund för Trafikverkets strategi för BIM, Bilaga 3, i vilken man beskriver 
att BIM ska förenkla och förtydliga arbetet för Trafikverkets leverantörer, men att den främsta 
förbättringen av förvaltningen i sin helhet dock anses tillfalla beställaren/förvaltaren.  
 
Trafikverkets dokument Krav- Objektorienterad Informationsmodell TDOK 2015:0181 
Version 3.0 2017-01-16, Bilaga 4, redovisar de gällande kraven som Trafikverket ställer på 
leveranserna av BIM- projekteringar och dess digitala modeller.     
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2.3 MTO och Socioteknisk Systemteori  
 
MTO är ett kraftfullt koncept som kan fungera som grund för analyser och skapande av 
högkvalitativa arbetssystem och processer. Karltun m fl. (2016) beskriver att konceptet består av 
en blandning av flera andra vetenskapsområden såsom teknik, medicin och beteendevetenskap. 
Områdets syfte är enligt författarna, att erbjuda säkerhet, välbefinnande och systemfokus.  
 
Karltun m fl. betonar dock att det kan vara svårt att kommunicera ut områdets potential pga. dess 
bredd, vilket kan få det att te sig oklart och ytligt. Både Leena Norros (2014) och R.H.Y So & 
S.T Lam (2014) beskriver dock tre stycken karaktäristika för området. För det första kräver det 
ett systemfokus, för det andra drivs det av design och för det tredje fokuserar det på två nära 
relaterade faktorer, nämligen utförande och välbefinnande.     
 
Ola Ogén (2011) har i sin rapport sammanfattat kärnan i Socioteknisk systemteori, STS, som en 
teori vilken växte fram vid Tavistock Institute of Human Relations på 1950-talet och som sedan 
har spridits och utvecklats världen över. STS fokuserar på att skapa arbetsdesign och 
organisation i arbetssystem som ger bästa möjliga resultat och tillfredsställelse för medarbetarna.  
 
Ett grundläggande antagande inom socioteknisk systemteori är att tekniska och sociala system 
inom ett arbetssystem är ömsesidigt beroende av varandra och påverkar varandra i båda 
riktningarna. Teknik och mänskliga förutsättningar bör samspela harmoniskt för att 
arbetssystemet ska uppnå maximal effektivitet. Socioteknisk systemteori betonar vikten av att ta 
hänsyn till människans behov och förutsättningar när arbetssystem utformas (Ogén, 2011).  
 

2.4 BIM ur ett MTO-perspektiv 
 
Tidigare forskning kring BIM utifrån ett MTO- perspektiv har visat sig vara mycket begränsad. 
Vid litteratursökningarna inför denna studie har i princip endast en tidigare studie funnits som 
bedömts vara helt relevant för fokus i den här studien. Liu m.fl. (2016) menar att de ”mjuka” 
faktorerna borde vara av lika stort intresse som de ”hårda” och de har fokuserat sin forskning på 
interaktionen mellan teknologi, människa och process, samt dess effekt på inlärning och det 
praktiska arbetet.     
 
Författarna beskriver BIM som ett sociotekniskt system och deras rapport genomsyras av en 
tydlig koppling till MTO. De har i sin studie kunnat identifiera åtta stycken faktorer vilka kan 
sägas influera utvecklingen av BIM- processen. Dessa faktorer är följande: 1. IT kapacitet 2. 
Teknologisk styrning 3. Attityder och beteenden  4. Rolltagning 5. Tillit 6. Kommunikation 7. 
Ledarskap 8. Inlärning och erfarenheter. Vidare har de delat in ovan nämnda faktorer i tre olika 
kategorier vilka de benämner som teknologi, människa och process och det är interaktionen 
dessa emellan man menar är betydelsefulla huruvida en implementering av BIM blir 
framgångsrik eller ej.  
 
BIM- processen skulle kunna liknas vid ett komplext sociotekniskt system även utifrån hur 
Pascal Carayon (2006) beskriver dessa. Bland annat sammanfattar hon sex stycken aktiviteter 
vilka hon menar bidrar till anpassning och förbättring av ett sociotekniskt system.   
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Deltagande- Aktivt deltagande av kunder och slutanvändare i designprocessen. 
Interaktion- Kontinuerlig interaktion mellan kund och leverantör. 
Design- Kontinuerlig design och förändrad design. 
Anpassning- Adaptiva produkter och långsiktiga anpassningar. 
Inlärning- Aktiviteter och stöd för både den individuella och organisationens inlärning. 
”Make sense”- Att pågående förändringar är rimliga. 
 
Albert Cherns beskriver den sociotekniska systemteorin via tio olika principer som syftar till att 
utveckla och utvärdera arbetssystem. Principerna är tänkta som idéer och diskussionsfrågor vid 
design eller utvärdering av arbetssystem snarare än som en konkret metod eller verktyg (Ogén, 
2011). Cherns principer beskrivs under nästa rubrik 

 
2.5 Socioteknisk systemteori  
 
I detta kapitel sker en sammanställning och en utveckling av de kategorier som Liu m.fl. (2016) 
presenterar i resultatet av sin studie. Studien är utförd 2015 på olika konstruktionsfirmor i Kina. 
Metoderna för datainsamling var dels diskussioner i fokusgrupper, och dels intervjuer med 
erfarna användare av BIM. De stycken som är skrivna i punktform är sammanfattningar från 
studiens resultat. För att förstärka det vetenskapliga perspektivet har kategorierna kompletterats 
med ytterligare teorier bland annat Albert Cherns tio principer för socioteknisk systemteori. För 
att beskriva de tio principerna har Ola Ogéns (2011) översättning av dem använts.    
 

Människoperspektivet: 
 
Attityder och beteenden: Det finns enligt författarna två viktiga faktorer för vilka attityder som 
kan uppstå vid implementeringen av BIM- processen. 1. Ojämna premieringar mellan de 
inblandade organisationerna verkar vara ett betydande praktiskt hinder sett från konstruktörernas 
perspektiv, vilka har en nyckelroll vid BIM- projekteringar. 2. Kravet på att en betydande 
förändring av det befintliga arbetsflödet.   
 

• Konstruktörernas attityder: Förväntningar på konsultbolagen finns att installera mjukvara, 
uppgradera hårdvara, utbilda de anställda och spetsa sin användning av BIM. Man 
behöver omstrukturera sina arbetsflöden och återinvestera i konstruktionsprocessen. Om 
inte konstruktörerna får ta del av de ekonomiska vinsterna så torde inte motivationen att 
anpassa sig mot BIM vara så stor. Från konsultbolagens perspektiv så finns det en 
motvilja att betala för ytterligare hårdvara och mjukvara, för att inte tala om den tid som 
krävs för att skapa komplicerade 3D- modeller. Det åligger konsultfirmorna att göra de 
största investeringarna. Om BIM- projektering efterfrågas men det inte erbjuds någon 
ekonomisk återbäring, så efterföljs det av en stark negativ känsla. 
 

• Motvilja mot att initiera nya arbetsflöden: Det finns en motvilja hos konstruktörerna på 
grund av den ojämna ekonomiska fördelningen samtidigt som ägarna förväntar sig en 
snabb vinst på sina investeringar. BIM borde följas av ett ökat samarbete för gemensam 
nytta utifrån informationsflödet mellan konstruktör och beställare. Då skulle varje part 
kunna skörda sina förtjänade vinster.  
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Guangbin Wang och Jiule Song (2016) söker i sin studie att öka förståelsen för bristande 
tillfredsställelse hos användarna i BIM- projekteringar. De har undersökt relationen mellan 
potentiella variabler, som upplevda förmåner och stöd från organisationen, och vad de kallar 
BIM US- BIM user satisfaction, (tillfredsställelse hos användaren). Resultatet visar att upplevd 
användarvänlighet, attityder, ledarskap och tydliga mål märkbart påverkar BIM US i ett tidigt 
skede av implementeringen. Resultatet tyder också på att BIM US i hög grad är en produkt av 
sociala aktiviteter, som inte bara påverkas av de uppnådda fördelarna utan även av stödet från 
organisationen.         
 
James B. Avey, Tara S. Wernsing och Fred Luthans (2008) skriver att de anställdas motstånd är 
allmänt erkänt att vara det största hindret och hotet mot en organisations försök till förändring, 
för att behålla eller utveckla interna eller externa förhållanden. Resultatet av deras studie tyder på 
att positiva attityder och beteenden motverkar de negativa som ofta kan associeras med 
förändringar i organisationen. Positiva reaktioner definierar författarna som känslomässigt 
engagemang, psykologiskt kapital och organisatorisk tillhörighet. Som negativa reaktioner 
nämner de cynism och hopplöshet. Det tycks som att de anställdas psykologiska övertygelser, 
förväntningar och värderingar (hopp, optimism, effektivitet och flexibilitet) är en kraftfull källa 
till positiva känslor och efterföljande attityder och beteenden relaterade till en positiv förändring 
av organisationen.     
 
Ytterligare ett perspektiv på attityder och beteenden ger Cherns (1987) åttonde princip 
Stödkongruens. Han menar att systemen av socialt stöd bör designas så att de förstärker de 
beteenden som organisationen vill framkalla. Om t ex en organisation är designad att utföra 
teamarbete så är ett incitamentssystem som belönar individinsatser inkronguent med 
organisationens målsättningar. System för urval, utbildning, konflikthantering, mått på 
arbetsinsatser, utvärdering av prestationer, befordran och ledighetsfördelning kan förstärka eller 
försvaga önskvärda beteenden. Det återfinns ofta motsägelser mellan vad man uttrycker att man 
förstärker och vad man faktiskt förstärker på arbetsplatser.  

 
Roller:  Roller och ansvar hos den individuella medarbetaren förändras troligen inte i grunden 
när BIM implementeras, men nya roller och ansvarsområden inom teamen uppstår, såsom 
specialister och samordnare. Det vanligaste verkar vara att befintlig personal utbildar sig för att 
kunna ta på sig dessa roller.   
 

• Uppkomst av nya roller: Roller som BIM- konstruktörer och BIM- samordnare har 
uppstått. De har vunnit en position där de deltar vid designen och konstruktionen. 
Konstruktören kan tilldela uppgifter och rättigheter för modellelementen samt skicka och 
ta emot modelldata. Detta överensstämmer med tidigare studier att 
teamworkfunktionerna i nuvarande BIM-verktyg möjliggör samordning av 
modelleringsarbetet, och tillåter grundläggande kommunikation. Arbetet med modellen 
är internt när konstruktören söker individuell reflektion. Arbetet med modellen är externt 
när representationer måste meddelas mellan projektdeltagare. 
 

Enligt Cherns Multifunktionsprincipen (1987) är det en fördel för arbetssystemet om dess 
medlemmar kan utföra ett visst överskott av funktioner, särskilt när omgivningens krav varierar 
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och ställer krav på oförutsedda reaktioner. Det ger arbetssystemet en ökad flexibilitet och mindre 
sårbarhet.  

 

• Motstridiga skyldigheter: Det förefaller sig att BIM- konstruktören har en svår roll. Man 
måste samla in information under komplicerade omständigheter, göra omfattande 
ommodelleringar då dokumenten i förfrågningsunderlagen är i 2D, meddela andra 
konstruktörer och andra deltagare om potentiella kollisioner, för att ofta få ett svar att 
sådana kollisioner skulle hittas ute på bygget ändå. Varje BIM- konstruktör har ett 
specifikt arbetsområde, men deras arbete är ofta beroende av andra människors beslut och 
utformningar. De nuvarande referensramarna för arbetet består emellertid av en miljö 
med mindre samarbete, och konstruktörerna beskriver kontraktsmässiga problem som 
hinder för integrerade team. Kontraktsmässiga skyldigheter begränsar ofta möjligheter till 
samarbete mellan olika parter. Man kan inte uppnå den fulla potentialen av BIM utan att 
göra förändringar i projektdeltagarnas arbetsuppgifter och färdigheter. De nya rollerna 
har i syfte att förbättra informationens kvalitet och att främja kommunikation. Men deras 
fulla fördelar är begränsade i det nuvarande konstruktionskontextet på grund av icke 
adresserade skyldighetsfrågor.  

 
Eissa Alreshidia, Monjur Mourshed och Yacine Rezgui (2017) understryker vikten av att i ett 
tidigt skede av BIM- projekteringen definiera och klargöra roller och ansvarsområden. Att utdela 
rättigheter till producerad och lagrad data minimerar risken för oönskade fel. Att veta vem som 
ska arbeta med vilken modell, samt när och hur, är nyckelfaktorer för en effektiv styrning av 
samarbetsprocessen. Författarna menar att en erfaren ledare av teamet är essentiellt för att 
motivera deltagarna till att producera framgångsrika resultat, och därmed återkommer de till 
vikten av att involvera alla deltagare i ett tidigt skede. Sammanfattningsvis skriver Alreshidia    
m fl. att de viktiga komponenterna i rollfördelningen består av deltagarnas tillit, definition av 
deltagarens roll, klargörande av deltagarens ansvar, tilldelning av åtkomst till data och att 
deltagaren ska erbjudas relevant utbildning.     
 
Marilu Nuñez Palomino och Fábio Frezatti (2015) styrker ovan beskrivna teorier genom att 
presentera ett flertal studier som pekar på hur oklara och tvetydiga roller påverkar 
arbetstillfredsställelsen på ett negativt sätt. Tvetydighet menar man är osäkerhet kring vad en 
person som har ansvar för en viss aktivitet ska utföra. Avsaknad av definition eller information 
om ansvar, förväntningar och förväntat beteende av en person i en viss position, eller rollens 
omfattning kan skapa tvetydighet. Arbetstillfredsställelsen beskrivs som ett resultat av 
gynnsamma förhållanden skapade av organisationen, vilka tillåter individen att nå optimalt 
utförande, samtidigt som ett personligt välmående uppnås.  
 

Teknikperspektivet:  
 
IT kapacitet:  IT- systemens kapacitet påverkar i hög grad kvaliteten på BIM- projekteringen 
och hur den svarar upp mot projektets gällande krav. 
 

• Mjukvarans funktion: Användbarheten hos en ny avancerad funktion är kritisk för hur 
användarna definierar och implementerar den i praktiken. Det är svårt för äldre användare 
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att känna till befintliga BIM- system vad gäller dess potential och tillämpning. Det finns 
inga garantier för att ny teknologi ska uppfylla utlovade vinster. BIM- verktygen måste 
erbjuda en ökad förmåga för fördjupad kommunikation, snarare än för enbart 
informationsutbyte och lagring.    
 

• Teknologisk omognad: BIM är inte helt lämpad i vissa discipliner på grund av sin brist på 
förmåga att utföra en specifik uppgift. När deltagarna i en designprocess tar beslut och 
förhandlar med varandra så använder de sin egna perspektiv, kunskaper och metoder. 
Många kommunikationsproblem beror på otillräckligt kommunicerad designinformation 
vilket resulterar i felaktig modelltolkning. Mottagarna kan tycka det är svårt att förstå och 
få en god användning av modellerna man erhåller från leverantören eftersom man antagit 
olika verktyg och standarder. Detta resulterar i olika modellformat och levels of details 
(LOD). Otydlighet uppstår när det är svårt för en part att utvärdera resultaten eller 
produkten som mottagits från en annan part. 
 

Gregory N. Stock och Christopher M. McDermott (2001) förklarar att en hög grad av 
teknologisk omognad i kombination med höga krav på resurserna kan förknippas med låg nivå 
av operativ framgång, samtidigt som en hög nivå av positiva förändringar av organisationen kan 
relateras till höga nivåer av operativ nytta. Men de konstaterar även att organisationens kultur i 
hög grad påverkar resultatet av implementeringen. En alltför kontrollerande och styrande 
organisation kommer inte att få samma framgångsrika resultat av implementeringen som en 
öppen och tillåtande.      

 

• Kompatibilitet: I vissa situationer har det visat sig att traditionella arbetssätt ger ett mer 
effektivt resultat. Som ett exempel nämns att skissa. Syftet med BIM är inte att skissa, 
men att skissa har visat sig vara ett viktigt sätt att kommunicera på under möten. Det 
finns mycket subtil information i skisser vilken riskerar att falla bort från eller inte 
komma med i en digital modell.    

 
Elena Karahanna, Ritu Agarwal och Corey M. Angst (2006) beskriver kompatibilitet ur ett 
vidare perspektiv och belyser hur implementeringsprocessen kan påverka acceptansen av den 
nya teknologin, och i förlängningen upplevelsen av användbarhet och användarvänlighet. Bland 
annat förklarar författarna att positiva övertygelser om kompatibiliteten hos en ny teknik kan 
utvecklas på många sätt. Exempelvis genom att lyfta fram likheterna mellan arbetsflödet som 
aktiveras av tekniken och individens nuvarande och föredragna arbetsstilar, genom att 
understryka hur tekniken förkroppsligar vanliga värden och genom att betona passformen mellan 
tekniken och de mentala modeller som skapats sedan tidigare. Författarna skriver vidare att det är 
de nyckelpersoner vilka ansvarar för implementeringen som har till uppgift att förmedla detta till 
användarna.    
 
Enligt Cherns (1987) bör designprocessen vara kompatibel med sitt syfte. Om t ex syftet med 
designen är att skapa ett system kapabelt till utveckling och ansvarstagande så bör utveckling 
och ansvarstagande anammas i designprocessen av systemet. Alla deltagare bör öppet bidra med 
sina åsikter så att de kan granskas och förstås av de andra i designgruppen.   
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Teknologihantering: Enligt Cherns tredje princip, varianskontroll, definieras varians som en 
oförutsedd händelse eller avvikelse som påverkar arbetssystemets resultat. Variansen bör, om 
den inte kan undvikas, hanteras eller kontrolleras så nära som möjligt där den uppstår, dvs av 
arbetsgruppen där den uppstår. Syftet är att minimera onödig tillsyn.  
 
Funktionerna av BIM är begränsade i de dagliga projekten och nuvarande BIM- tekniker passar 
inte in i några områden av design- och byggaktiviteter, vilket innebär att vi inte använder alla 
BIM- funktioner för närvarande. Det beror dock inte på olösta tekniska problem utan på 
inkongruens mellan tekniska och sociala system. 
 
Människa- till- människa och människa- till- datorinteraktioner uppstår under processen av ett 
projekt. När ett projekts komplexitet ökar, så blir det svårare att säkerställa ett adekvat 
informationsflöde vid människa- till- människainteraktion. Tanken är att BIM ska ersätta en del 
av människa- till- människainteraktionen med människa- till- datorinteraktion. BIM- modeller 
håller all information i en digital fil vilket är kärnan i BIM. Med möjligheten att utnyttja och 
återanvända informationen direkt från modellen kan det nuvarande interdisciplinära samarbetet 
utvecklas mot ett integrerat multi-disciplinärt samarbete kring modellerna. Om modellerna 
underhålls ordentligt så kan de bli verktyg som kan användas av ägaren till att bevara och driva 
sitt objekt mer effektivt.  
 

• Skapande av modeller: Skapande, användning, delning, administrering och lagring av 
modellen. Aktörer inom industrin kan ha rollen som deltagare, användare eller 
samordnare av innehållet i modellen. Det finns stora skillnader i arbetssättet som 
modellen uppstår från, jämfört med det traditionella projekteringssättet i 2D. 
 

• Delning av modeller: Implementeringen av BIM har lett till ett nytt behov av hantering 
av modellen som produkt samt delning av den, men industrin är just nu upptagen med att 
använda, administrera och lagra information, för att ge hanteringen mindre  
uppmärksamhet. 
 

Ramiro Montealegre och Wayne F. Cascio (2017) presenterar tre insikter om hur användningen 
av teknologi påverkar arbetet och organisationen. Den första insikten innebär att allteftersom 
teknologin fortsätter att utvecklas med automatisering som följd, kan den kreativa processen som 
människorna arbetar i bli lidande. Därför behöver vi tänka bortom automatiseringen för att 
hantera detta. Den andra insikten handlar om att det som möjliggör eller begränsar människor i 
sitt arbete är på sättet man använder teknologin på, inte teknologin i sig själv. Den tredje insikten 
som författarna presenterar är att teknologiskt drivna förändringar kräver att det finns en 
förståelse för teknologins relation till hela arbetssystemet, relationella och icke-relationella roller 
och interaktioner mellan mänskliga resurser och / eller maskiner.     
 
Michael J. Smith, Frank T. Conway och Ben-Tzion Karsh (1999) har undersökt hur 
implementeringen av ny teknologi faktiskt kan orsaka stress hos människan, så till den grad att 
fysiologiska förändringar har kunnat iakttas. Exempel på sådana stressreaktioner är förhöjd puls, 
förhöjt blodtryck, påverkan på nivån av katekolaminer och förändrade hjärnvågor. Författarna 
har även kunnat konstatera att strategierna vid implementeringen av ny teknologi har påverkan 
på stressnivån hos de anställda. De faktorer man menar har betydelse huruvida stress upplevs i 
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större eller mindre grad är följande: (1) Höga krav såsom hög arbetsbelastning, högt arbetstryck 
eller hög produktionstakt (2) Avsaknad av kontroll över processen och / eller oförmåga att vara 
delaktig i beslut (3) Svåra arbetsuppgifter i relation till bristande kunskaper och kompetens (4) 
Monotoni, brist på variation eller avsaknad av innehåll i arbetet (5) Svaga relationer mellan 
chefer och anställda eller avsaknad av stöd från ledare. (6) Problem med teknologin såsom 
långsamma enheter eller enheter som går sönder, vilket orsakar en känsla av mindre kontroll och 
arbete som inte kan utföras (7) Rädsla att förlora jobbet.        
 

Organisationsperspektivet: 
 
Kommunikation: BIM kan erbjuda ett öppet kommunikationsklimat men distansen mellan olika 
konstruktörsteam kan bli ett hinder för direkt kommunikation. Informationssystem ska designas 
så att informationen i första hand går där den behövs för att åtgärder ska vidtas. Cherns (1987) 
ser att information har tre funktioner i organisationer; kontroll, dokumentation och handling. 
Information för kontroll missbrukas ofta och används av ledningen för att ingripa i utförandet av 
åtgärder där deras underordnade borde vara ansvariga. Information för handling ska riktas först 
till dem vars uppgift det är att agera. Korrekt riktad information kan förse arbetsgrupper med den 
feedback de behöver för att lära sig att kontrollera varians inom deras ansvarsområden och 
kompetensen för att förutse händelser som sannolikt påverkar deras resultat. 
 

• Sätt för att utbyta information: Traditionellt överförs data i isolerade filer via ritningar 
och rapporter. Det finns många tillfällen för samordning som kan gå förlorade i den här 
processen, speciellt med flera specialister från olika discipliner, som kanske sällan 
funderar på andra discipliners ansvarsområden. Implementeringen av BIM förändrar 
sättet på vilket information utbytts. I praktiken så tenderar fler att använda BIM- 
modellen för att utbyta information och söker integrera många fler detaljer från början. 
På det sättet utökas omfattningen av BIM, från att vara ett verktyg till att bli en plattform 
för samarbete.    
 

• Direkt tillgång till samarbete: I projekten finns det olika nivåer på rollerna, vissa av dem 
har ingen direkt tillgång till BIM- modellen av olika anledningar. På det sättet får inte 
personen i den rollen tillräcklig feedback, och kan inte påverka processen på ett konkret 
sätt. Det leder till att dessa känner sig begränsade i att bidra till beslut i projektet. Medan 
de kanske har förmågan att lösa konflikter eller göra mindre ändringar i designen, så 
blockeras projektmedlemmar på en lägre nivå, från att bidra med idéer och lösningar. Det 
finns tydliga överlappningar, individuell BIM-programvara kan inte erbjuda den 
flexibilitet som olika aktörer behöver.  

 

• Organisationsstrukturer: Organisationsstrukturen i konstruktionsprojekt delas vanligtvis 
upp i olika design- och konstruktionsteam. Man kan känna ett motstånd till att dela sina 
modeller på grund av tillitsproblem, obehörig återanvändning och risk för feltolkningar 
av informationen. I traditionella entreprenader har entreprenören ingen påverkan under 
design- och konstruktionsfasen därför att dennes kunskaper på ett mycket begränsat sätt 
tas med i handlingarna. Konstruktörer är ofta beroende av beställarens samordnare för att 
lyfta teknikfrågor och kommunikationen mellan teamen försvåras när ingen direkt 
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kommunikation mellan dessa sker. Man tvingas lita på de formella kanalerna för 
kommunikationen och har inget förtroende för den digitala informationen den håller. På 
så vis blir kommunikationsprocessen linjär istället för integrerad.    

 

• Affärsändamål: De två olika tillvägagångsätten som beställaren använder BIM för 
kommunikation med andra parter, är dels som ett underlag under anbudsfasen, dels för att 
upptäcka kollisioner under konstruktionsfasen. Enligt informanterna är inte syftet med 
något av tillvägagångsätten att förbättra kommunikationen mellan parterna. Det första 
sättet, menar de, krävs av beställaren för att bevisa sin tekniska expertis, medan det 
senare är till för att testa konstruktionen och inte för att man tror på BIM som ett verktyg 
för djup kommunikation. De här sätten att använda BIM är mer till för marknadsföring 
och förhandling med kunderna. 

 

• Skiftande krav: Avseende konstruktionsprocessen så ses BIM som en förlängning av 
CAD där ritningar av planer och konstruktioner skapas, medan det för beställaren och 
dess projektledare ter sig som ett intelligent ledningssystem varifrån man snabbt kan ta 
ner information direkt från 3D- modellen.  
 

Att kommunikation är grunden till lyckade samarbeten är ett väldokumenterat faktum i 
litteraturen om organisationer och individerna som verkar i dem. Utifrån punkterna ovan vilka 
Liu m fl. (2016) sammanfattar, så kan man dra slutsatsen att det dessutom finns många olika 
nivåer av kommunikation. Oavsett vilken nivå man avser så menar dock Steward Tubbs och 
Sylvia Moss (2008) att det finns en generell tumregel hur man uppnår en effektiv 
kommunikation i organisationen, och det är att ju bättre relationerna i organisationen är, desto 
mer framgångsrik blir kommunikationen i dess fulla bemärkelse.   
 
Ledarskap: Ledarskapet är identifierat som viktigt för samarbetet och att effektivt samarbeta 
genom att göra mer än bara skaffa sig kunskaper från andra företag och tillämpa det. I industrin 
behövs ledare som kan hålla ihop team och färdigställa arbetet genom samarbete, snarare än att 
enbart hantera utmaningarna vid omstrukturering för att stödja samarbete.  
 
Det öppna och fria informationsutbytet är begränsat i ett enkelriktat informationsflöde. När 
konstruktionsfel eller kollisioner återfinns eller när orimliga konstruktioner uppdagas, så är felen 
svåra att korrigera då den ena parten inte har rättigheter över den andra. En separerad 
organisation orsakar ineffektiv kommunikation. Samordningen hos beställaren beskylls oftast för 
att kommunikationen genom projektet är otillräcklig. 
 

• Tredjepart som ledare: Professionen bör uppmuntra närmare samarbeten mellan 
projektdeltagarna. Trots att ett naturligt uppstått ledarskap är mer effektivt än ett utpekat, 
tar en del beställare in externa BIM- konsulter i projekten eftersom de tror att den interna 
förmågan är otillräcklig. Fördelarna med BIM kan dock erhållas endast under ledarskapet 
av en säker part där ett enhetligt arbetsmönster är syftet.  
 

• Deltagare som ledare: Att ta in externa BIM- konsulter för implementering av processen 
förespråkas inte av designers och konstruktörer. Respondenter från dessa grupper menade 
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att vem som helst som bidrar till ett positivt gruppklimat, kan ta rollen som ledare för 
produktivitet och kreativitet. På det sättet tillåts den interna resursen att ha bättre kontroll 
över modellen. Eftersom modellens ursprung finns i konstruktörens tankar och idéer så 
kan de genom sin profession eliminera mycket teknisk osäkerhet från den fortsatta 
användningen av BIM- modellen. Uppkomsten av BIM har förändrat formerna för 
samarbetet både vad gäller uppgifter och frekvens. Därför är ledarskapet viktigt för 
samordning mellan de olika projektdeltagarna. En ledare från en tredje part såsom 
exempelvis en BIM- konsult utses ofta för att uppfylla det syftet, men de interna 
resurserna såsom konstruktören har också potentialen att agera i en ledande roll. 
 

Cherns (1987) menar att gränser i arbetssystemet inte bör hindra flödet av relevant information, 
kunskap och lärande. Ju mer kontroll och ansvar som ligger hos medlemmar i systemet, desto 
mer kan chefen fokusera på koordinerande verksamhet med andra avdelningar, förutse 
förändringar eller störningar som påverkar systemet. Chefsrollen antar karaktären av en resurs 
för arbetssystemet.  

 
By Roland Bel, Vladimir Smirnov och Andrew Wait (2018) bekräftar i sin studie att ledaren har 
en viktig roll när det kommer till att staka ut organisationens strategiska inriktning och att 
implementera nödvändiga förändringar för att nå organisationens mål. Författarna beskriver att 
det finns ett flertal faktorer som kan påverka hur väl en implementering blir framgångsrik eller 
ej, men om ledarens roll skriver de följande: Ledaregenskaperna spelar roll. Ledaren bör inneha 
en inre drivkraft som denna kan överföra till övriga. Motiverade ledare som bedriver 
förändringar och förstår dess värde är mycket fördelaktiga att ha i en organisation.      
 
Tillit:  Projektets framgång beror på hur projektmedlemmarna kan integrera sina kunskaper och 
färdigheter. När man arbetar tillsammans så definieras tillit som avgörande. Cherns (1987) 
skriver om auktoritet och mandat – De som behöver utrustning, material eller andra resurser för 
deras ansvarsområden ska ha tillgång och mandat till att använda dem. I gengäld så accepterar de 
ansvaret för ett välbetänkt och ekonomiskt användande. De besitter det mandat de behöver för att 
ta ansvar för deras prestation.  
  

• Förtroendeeffekter: Vid BIM- projekteringar saknas ofta tidigare samarbeten och 
erfarenhet. Detta medför ofta svårigheter att lita på varandra i början. Respondenterna 
beskrev ett flertal orsaker såsom ansvarsfrågor, brist på tillit gällande modellens design, 
osäkerhet gällande ägarskapet och copyright och extra tid för att granska modellen. För 
att införa BIM- teorin, vilken fortfarande är ny för alla, i praktiken, så måste 
representanter från alla parter sitta ner tillsammans i fler formella möten och informella 
diskussioner än man gjort traditionellt. Respondenterna menar att BIM kräver mer 
frekvent interaktion mellan teammedlemmarna för att stärka relationerna mellan dem och 
skapa en mer tillitsfull miljö.   
 

• Påverkat förtroende: Samarbete mellan konstruktörerna påverkar inte bara 
projekteringens resultat utan även relationerna med avseende på tilliten. Vid det intensiva 
samarbetet i en BIM- projektering delas information som låter den andra parten att bättre 
förstå förväntningar, förutsäga händelser och visa hur man önskar hjälpa till. En 
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gemensam modell som är öppen för alla visar på ett förtroende för varandra vilket när en 
atmosfär av tillit. Som ett resultat ökar tilliten ytterligare mellan de olika parterna.   
 

• Tidigare erfarenheter: När medlemmarna i ett projektteam arbetar tillsammans för första 
gången så visar erfarenheten att man behöver spendera en stor mängd tid för att bekanta 
sig med varandra och för att klargöra roller och förväntningar. Konstruktörernas tidigare 
erfarenheter, tillsammans med beställarens tidigare erfarenheter, ligger till grund för 
gruppbildning, utförande, resultat och framgång vid nya samarbeten. Man kan lära av 
tidigare samarbeten och utveckla strategier för kommande. Emellertid så försvinner 
påverkan av de tidigare erfarenheterna vartefter nya inslag uppstår och tillitsfulla 
relationer förändras. Dessutom, tidigare erfarenheter av 2D- projekteringar kommer 
endast leda till framgång hos just sådana, och behöver inte nödvändigtvis bidra till ett 
framgångsrikt samarbete i det nya kontextet av BIM. På samma sätt har tidigare 
erfarenheter av BIM visat sig ha positiva effekter för vinnande av anbud. BIM- 
projekteringens historia möjliggör implementeringen av BIM och ökar dess positiva 
påverkan. Djupare tillitsfulla relationer spelar en avgörande roll i samarbeten mellan 
organisationer och samarbetets utförande och kommunikationen genom BIM- 
projekteringen har å andra sidan positiv påverkan på hur förtroendet gestaltar sig.   

 
Stewart Tubbs och Sylvia Moss (2008) har identifierat två olika typer av tillit vilka de menar att 
båda är viktiga för hur tilliten mellan de anställda och ledningen kommer att utvecklas. Den 
första typen kallas Kognitiv tillit eller rationell. Denna består av att jag kan lita på att individen 
tar sig an sina arbetsuppgifter professionellt och med hängivenhet, att det inte finns någon 
anledning att tvivla på individens kompetens och att individen inte kommer att försvåra mitt jobb 
genom att vara oförsiktig eller omdömeslös. Den andra typen kallar författarna för Affektiv tillit 
eller känslomässig. Det innebär en öppen relation där båda kan dela sina idéer, känslor och 
förhoppningar, man kan tala öppet om de svårigheter man upplever i arbetet och man vet att 
denna kommer att lyssna och man kan dela med sig av sina problem och veta att den andra 
personen kommer att bemöta en konstruktivt och omsorgsfullt. Tubbs och Moss skriver även att 
många experter menar att det är ledningen som måste initiera en tillitsfull relation till individerna 
i organisationen.  
 
Minimal kritisk specifikation - arbetssystemet bör inte ha mer detalj i designen av det än 
nödvändigt, men designen måste utrycka de nödvändiga kraven. De nödvändiga kraven måste 
specificeras Cherns (1987).  
 
Inlärning och erfarenheter: Vartefter tekniken utvecklas så krävs det att människorna som 
använder tekniken gör detsamma. Den största förändringen som BIM har medfört är att BIM 
underlättar och accelererar överföringshastigheten mellan kunskap och erfarenhet   
 

• Otillräckliga färdigheter i BIM: I stort sett alla som på något sätt ska involveras i BIM- 
processen behöver få ta del av inlärning i praktiken. Det vanligaste verkar vara att det är 
den yngre personalen med begränsad erfarenhet som till största delen deltar i träning och 
utbildning. Detta kan medföra att den yngre personalen med den begränsade erfarenheten 
får färdigheter i BIM- verktygen vilket tvingar den erfarna personalen att lita på denna, 
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då de erfarna inte sällan saknar kunskaper för att kunna sköta mjukvaran för BIM- 
projekteringen.    
 

• Inlärning: Studien visar att slutanvändarna ofta är oerfarna och att de lösningar man 
föredrar varierar mellan beställare, konsult och entreprenör. Beställaren lämnar ut BIM 
helt och hållet, utanför den egna organisationen, vilket innebär att man i 
beställarorganisationen sällan deltar i någon särskild utbildning. På konsultsidan tenderar 
de seniora konstruktörerna att få utbildning av en extern utbildare medan de nyanställda 
rekryteras med ett krav på god BIM- kompetens. Entreprenören är ofta självlärd då man 
tar över modellen från konsulten. 

 

• Organisationens inlärning: Under den här kategorin identifierar man kontinuerlig 
utveckling av projektmedlemmarna och hur man ska möjliggöra för laget att förbli 
konkurrenskraftigt. För att skapa en lärande organisation krävs det att man arbetar för en 
innovativ kultur som främjar inlärning. Däremot har forskning gällande konsultföretag 
visat på ett litet intresset av att återföra erfarenheter i slutet av projekten. Därmed tar man 
inte med sig sina erfarenheter från de gamla projekten till de nya. Informanterna 
förespråkade starkt tanken om att BIM erbjuder ett utmärkt tillfälle för hela branschen att 
förändras till det bättre och öka graden av samarbete. Generellt behöver alla anställda 
förberedas för en förändring och justera sina färdigheter vilka bidrar till organisationen. 
BIM underlättar och accelererar överföringen mellan kunskap och erfarenhet. 
Organisationens inlärning har blivit utpekad som det bästa sättet för att leverera 
kontinuerlig förbättring i samarbetet i BIM- processen.    
 

Liu m fl. har ovan delat in det här området i individuell- och organisatorisk inlärning och 
erfarenhet, och det är en gemensam nämnare med en stor mängd litteratur inom 
organisationslära. Prevent (2008) skriver att det individuella lärandet är nödvändigt, men inte 
tillräckligt för en lärande organisation. Man menar att enskilda medarbetare kan lära utan att 
organisationen påverkas och att det även krävs ett kollektivt lärande för att man ska kunna börja 
tala om en lärande organisation. Bergman och Klefsjö (2012) menar även de att den enskilda 
individens utveckling inte är någon garanti för att organisationen utvecklas men däremot en 
nödvändig förutsättning. Bruzelius och Skärvad (2011) sammanfattar området som att ju bättre 
lärprocesserna fungerar, desto mer effektivt anpassar sig organisationen och medarbetarna 
fortlöpande till förändringar i verksamhetens krav och förutsättningar. På det viset menar de att 
behovet av stora och uppslitande förändringar minskar. Istället sker förändringarna kontinuerligt 
och blir ett naturligt tillstånd.  
 
Cherns (1987) skriver att när ett system har designats och implementerats uppstår ett behov av 
att utvärdera och förändra systemet. Fullbordan och stabilitet kommer ej att uppnås, förändring 
är ett normaltillstånd. Han menar även i sin nionde princip, förändringens organisation, att vid 
förändringar befinner sig arbetssystemet i en övergångsperiod från det gamla till det nya. Under 
den perioden bör designprocessen präglas av de värderingar som ska gälla i det nya systemet. 
Hur man t ex hanterar dem som inte kommer att vara en del av det nya systemet, hur man väljer 
och organiserar dem som ska vara det och vilken förberedelse de får manifesterar hur 
värderingarna är tänkta att vara i det nya systemet. Principen påminner om den första principen 
om kompatibilitet.  
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Även Carayon (2006) beskriver ett antal faktorer som är viktiga för att underlätta och främja den 
förändring som implementeringen av sociotekniska system innebär. Hon benämner dessa 
faktorer som delaktighet, feedback, träning och utbildning, projektledningen, stöd från 
organisationen samt ledarskapsinitiativ. Dessa kan direkt kopplas till kategorierna ovan såsom 
kommunikation, ledarskap och inlärning och erfarenheter.    
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3  METOD 
I metodkapitlet beskrivs metoden och tillvägagångssättet för studien, hur designen är utformad 
och hur den har genomförts. Kapitlet beskriver också hur resultatet har sammanställts och hur 
analyser har gjorts. 
 

3.1 Metodansats 

Metodansatsen för denna studie är en kvalitativ intervjustudie. Den kvalitativa 
forskningsintervjun söker förstå världen från undersökningspersonernas synvinkel och utveckla 
mening ur deras erfarenheter (Kvale, 2009).   
 
För att kunna besvara frågeställningarna, förväntningar och upplevelser, och uppfylla syftet med 
studien har både litteraturgenomgång och semistrukturerade intervjuer bedömts vara lämpliga 
metoder för datainsamlingen. Dessa antas även vara lämpliga metoder då kunskapsområdet 
fortfarande är nytt och relativt outforskat. Enligt Jarl Backman (1998) så tjänar en genomgång av 
befintlig litteratur till ett flertal funktioner. Bland annat hjälper den oss att formulera en 
meningsfull ”forskningsbar” vetenskaplig problemställning, vilket Backman menar är den 
kanske viktigaste fasen i hela forskningsprocessen.  
 
Resultatet av litteraturöversikten som finns sammanställd under rubrik 2.5 Socioteknisk 
systemteori har bidragit till att relevanta intervjufrågor har kunnat tas fram.  
 

3.2 Urval 

Denna studie är gjord på uppdrag av Trafikverket och eftersom studien söker svara på två olika 
frågeställningar så har två olika urvalsgrupper intervjuats.   

Urvalsgrupp 1- För att kunna kartlägga beställarens, Trafikverkets, förväntningar och 
upplevelser på leveranserna av BIM- projekteringarna, så har nyckelpersoner för BIM- 
projekteringsprocessen på Trafikverket intervjuats. Urvalskriterierna har varit att informanterna 
ska ha en djupare förståelse för Trafikverkets BIM- process samt erfarenheter utav 
implementeringen av den. Fem stycken informanter har intervjuats. 

Urvalsgrupp 2- Den andra frågeställningen behandlar konsulternas förväntningar och upplevelser 
av implementeringen av BIM- projekteringsprocessen inom infrastruktur. Urvalsgruppen har 
bestått av personer från konsultbolag inom infrastruktur som har en betydande roll för företagets 
implementering av BIM samt utveckling eller samordning av BIM- projekteringsprocessen. 11 
stycken informanter från fyra olika konsultbolag har intervjuats. 
 
Orsaken till skillnaden i antalet informanter mellan urvalsgrupperna är att kunskapsmättnad 
uppnåtts tidigare i processen i Urvalsgrupp 1.  
 

3.3 Procedur 
 
Inledningsvis har en intervjuguide utformats utifrån resultatet av litteraturgenomgången. Därefter 
har kontakt tagits med representanter dels från Trafikverket, dels från konsultföretag. Personlig 
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kontakt med informanterna har tagits, och de har fått ta del av information om studiens syfte och 
praktiska detaljer via en inbjudan. Inbjudan återfinns i Bilaga 7.  
 
Två stycken provintervjuer har föregått de intervjuer som analyserats under rubrik 4 Resultat. En 
provintervju med respektive urvalsgrupp har genomförts. Efter provintervjuerna har frågorna 
omformulerats något. Även nya frågor har tillkommit för att uppnå en fördjupning inom 
respektive område.    
 

3.4 Intervjuguide 
 
Vid semistrukturerade intervjuer har man i förväg tagit fram intervjufrågor men har samtidigt 
möjlighet att ställa följdfrågor. Intervjuguiden har tagits fram utifrån hur Cherns (1987), Carayon 
(2006) och Liu m.fl. (2016) beskriver och behandlar socioteknisk systemteori. Vid 
litteraturgenomgången har ett antal teman identifierats vilka intervjuguiden baseras på. Dessa 
teman har bedömts vara gemensamma för både beställare och konsulter.  
 
Vidare har de olika temana strukturerats in under områdena M- människa, T- teknik och O- 
organisation beroende på vilket område de bäst passat in under, och bildat huvudkategorier. 
Under varje huvudkategori har även underkategorier identifierats. Slutligen har intervjufrågor 
formulerats, utifrån innehållet i varje kategori. Resultatet presenteras utifrån huvud- och 
underkategorierna. Kategorierna presenteras i Bilaga 5 och intervjufrågorna redovisas i 
intervjuguiden i Bilaga 6.  
 
De identifierade huvud- och underkategorierna har täckt upp alla områden som har varit av 
intresse att undersöka utifrån frågeställningarna, och inga övriga kategorier har bedömts som 
nödvändiga. Inga kategorier har heller valts bort vid formuleringen av intervjufrågorna.  
 
En del av intervjufrågorna är identiska för de båda urvalsgrupperna, medan andra frågor har 
anpassats för att kunna fånga kunskaperna från de respektive urvalsgrupperna på ett optimalt 
sätt.      
 

3.5 Genomförande 
 
Efter att informanterna tackat ja till att delta har tid för intervjun bokats. Eftersom informanterna 
har funnits runt om i Sverige, så har intervjuerna skett via inspelningsfunktionen i Skype. Enligt 
Wilson (2012) så är Skype ett lämpligt hjälpmedel med tanke på kostnadseffektiviteten, då inga 
resor behövs. Vidare skriver hon att intervjuer via Skype även kan ge deltagarna en känsla av 
komfort. Skype som verktyg har även ansetts som lämpligt eftersom det används frekvent i 
möten, mellan konsulter och beställare i branschen.  

 

Inför varje intervju har varje informant även fått muntlig information om studiens syfte och en 
kort introduktion till begreppen socioteknisk systemteori och MTO. Informanterna har både före 
och efter intervjun fått möjlighet att ställa frågor.  
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3.6 Databearbetning och analys 
 
Databearbetning och analys har utförts i tre steg, utskrift, sammanställning och analys. 
Analysprocessen har skett identiskt men separat för de två urvalsgrupperna.  
 
Alla intervjuer har skrivits ut ordagrant. Därefter har svaren sammanställts utifrån kategorierna i 
intervjuguiden. Intervjusvaren har sorterats in under de huvudkategorier och underkategorier 
som på förhand fastställdes och redovisades i teorigenomgången i kapitel 2.  
 
Alla huvud- och underkategorier har täckts in av intervjusvaren.  
Analysen har utförts genom att svaren från de två urvalsgrupperna jämförts och slutsatser har 
noterats.  
 
Svaren från provintervjuerna har inte inkluderats i analyserna.  
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4  RESULTAT  

I det här kapitlet sammanställs svaren från de utförda intervjuerna utifrån strukturen i 
intervjuguiden. Vidare analyseras interaktionerna mellan människa, teknik och organisation i 
Trafikverkets BIM- projekteringsprocess.  
 

4.1 Trafikverkets organisation 

Fem stycken informanter från Trafikverket har intervjuats. Samtliga har en nyckelroll för 
implementeringen av BIM i organisationen. Efter fem intervjuer bedömdes att kunskapsmättnad 
uppnåtts då många av svaren återkom vartefter.     
 
I figuren nedan illustreras Trafikverkets organisation. För att säkerställa informanternas 
anonymitet redovisas inte på vilken eller vilka funktioner eller verksamhetsområden dessa 
tillhör, men det kan ändå vara av intresse för den fortsatta analysen och diskussionen att ha en 
bild av hur organisationen är uppbyggd. Omkring 6500 anställda är fördelade över 
grupperingarna.  
 
Trafikverkets beställarroll innebär att man köper projekteringarna från de olika konsulter som är 
aktiva i branschen. 
 

 
 
 
4.1.1 Trafikverkets BIM- process 

Under rubrikerna nedan presenteras resultatet från intervjuerna med medarbetarna på 
Trafikverket. Fem stycken personer på Trafikverket har intervjuats. Citat används för att 
förtydliga resultatet. 
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4.1.1.1 Människoperspektivet: 
- Attityder och beteenden 

• Konstruktörernas attityder 
Informanterna på Trafikverket uppger att attityden till implementeringen av BIM, och 
projekteringar i BIM, varierar. En del är odelat positiva till det, medan andra tar emot det med 
skepsis, men det finns även de som uppfattar BIM som en positiv utveckling men inte riktigt tar 
till sig konceptet för att börja använda det i sina egna projekt. Det verkar som att kunskapen om 
vad BIM innebär, påverkar vilken attityd man har till att konceptet. De varierande attityderna 
borde i så fall kunna innebära, att även kunskaperna i ämnet varierar.   
 
” Vi behöver få det här till något positivt och det handlar nog om att öka kunskapen och för att 
det ska bli ett bra mottagande. Finns det ett motstånd så kommer det inte att hända hur bra det 
än är.” 
 
Datormognad anses vara en stor faktor till attityderna till BIM. Det kopplas till generationsfrågan 
och man menar att många i den äldre generationen inte förstår sig på datorer, vilket för den yngre 
generationen kan upplevas som frustrerande. Det bedömer man vara en stor utmaning även 
fortsättningsvis.  
 
”Det räcker med att en dator kraschar en gång så tycker de att allting med BIM är 
katastrofdåligt.” 
 

 

• Motvilja att initiera nya flöden 
Motvilja att initiera nya flöden kan anses vara direkt kopplad till attityderna till BIM, att det även 
här finns två olika ståndpunkter. Ju sämre kunskap man har om BIM och nyttan, desto större 
upplevelse av motvilja kan man känna, och ju större kunskap man har om BIM och nyttan, desto 
lättare tar man till sig det och börjar utforska och använda processen för att implementera den i 
sina egna projekt.  
 
”Det går fortfarande ganska trögt för det finns två läger, de som ser nyttorna och möjligheterna 
med det och de som tyckte att det är nytt och besvärligt. ”  
 
Genom att öka kunskaperna hos medarbetarna, skulle man kunna erhålla en mer positiv 
inställning till BIM. Detta skulle ske genom en ökad förståelse för varför man ska arbeta i BIM 
och hur det kan förbättra och effektivisera det egna arbetet. Man menar att inarbetade arbetssätt 
är svåra att förändra, och det beror på att det i slutänden endast är individen själv som kan göra 
det jobbet. Organisationen kan endast stötta individen med olika insatser. På Trafikverket anser 
man att det kommer att ta lång tid att få alla att förstå, att det är så här branschen kommer att 
jobba i framtiden, och det är så mycket bättre än det man har gjort tidigare. Man inser att det är 
en process som man måste igenom. 
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”Att få arbetssättet att funka och att få alla medarbetare, projektledare och specialister att förstå 
nyttan är den stora utmaningen. Men även att få dem att förstå hur man ska arbeta med 
modellen.”  
 
Det är Trafikverkets projektledare som äger projektet som därmed väljer vad som ska ingå och 
vad som kan tas bort eller ändras i uppdragsbeskrivningen. Trots kravet på BIM är det många av 
projektledarna som stryker bort det i uppdragsbeskrivningen med motivet att det inte behövs. Å 
andra sidan beskrivs hur många som använt sig av det är jättenöjda med 3D- modellerna och hur 
man kan prata om dem med både konsult och entreprenör, men också med övriga externa. Man 
ser att det är jättelätt att visa modellen även till allmänheten så att alla förstår.      
 
På Trafikverket ser man att storleken på projekten verkar påverka hur BIM- kravet hanteras av 
Trafikverkets projektledare. Man ser skillnader på projektledarna som ansvarar för små eller 
mindre projekt, jämfört med projektledare som ansvarar för stora projekt. Projektledarna för små 
projekt tenderar att inte se nyttan med BIM på samma sätt utan anser att det blir krångligare. 
Informanterna säger att det är väldigt tydligt hur man i små projekt slår ifrån sig BIM redan i 
upphandlingen, medan man i större projekt lättare ser nyttan. 
 
”Det har varit rätt så besvärligt att kommunicera ut BIM till alla projektledare internt på 
Trafikverket och få alla projektledare att inse att man har det här kravet på sig.” 
 
Man pratar om förändringskurvor, hur det funkar när man ställs inför nånting nytt. Vid det första 
tillfället duckar de flesta. Vid det andra tillfället duckar fortfarande de flesta, men vid det tredje 
tillfället brukar de flesta följa med, för då har några redan provat och tycker att det funkar bra. 
 
 
- Roller 

• Uppkomst av nya roller 
Det finns två olika aspekter av hur rollerna påverkas vid BIM- projekteringar. Informanterna på 
Trafikverket identifierar en förändrad roll dels för projektledarna, men även helt nya roller såsom 
BIM- samordnare och BIM- strateger som inte tidigare har funnits i organisationen. Man 
förklarar den förändrade projektledarrollen med att det kan bli skillnader i projektens intensitet, 
jämfört med om man projekterar i 2D. Att det skiljer sig lite i arbetsinsats men att fördelen är ett 
jämnare arbetsflöde i och med en jämnare projektering. I övrigt anser man att projektledarrollen 
egentligen inte ska påverkas speciellt mycket, men att det förändrade arbetssättet innebär att man 
måste ändra tankesätt om man är van vid traditionell projektering.   
 
”I 2D är flödet mer upp och ner, det blir som en sinuskurva inför leveranserna, men med BIM så  
blir det en planare kurva. Modellerna fylls på ett annat sätt än när man tar fram ritningar.”  
 
BIM- samordnarens roll är att finnas ute i projekten för att hjälpa till att starta upp projektet, sätta 
upp modellen, få rätt struktur och annat som behövs för att kunna arbeta i modellen. Men BIM- 
samordnaren har också till uppgift att handleda dem som ska arbeta dagligen med BIM ute i 
projekten. 
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• Motstridiga skyldigheter 
Som projektledare kan man uppleva motstridiga skyldigheter med kraven på BIM, centralt från 
Trafikverket, samtidigt som man äger projektet och bestämmer över det. Om man som  
projektledare också upplever att man saknar tillräckliga kunskaper, så kan kraven kännas 
besvärliga.  
 

 
 
Som projektledare med stor erfarenhet av 2D- projekteringar så kan man även uppleva 
motstridiga skyldigheter i sättet man ska hantera data på. Är man van att få pärmar med papper 
som man kan sitta och bläddra fram informationen ifrån, kan det bli en stor omställning till att 
förstå modeller och kunna titta på utsnitt av dem. De två olika projekteringssätten kräver olika 
färdigheter av individen vilket speciellt drabbar de som har arbetat i 2D ett tag men nu behöver 
ställa om tanke och arbetssätt till BIM. Till detta kommer kraven på att kunna driva projekten 
framåt på ett effektivt sätt genom att ta bra beslut och kunna entusiasmera övriga deltagare 
genom förändringarna.    
 
 

4.1.1.2 Teknikperspektivet: 
- IT- kapacitet 

• Mjukvarans funktion 
Eftersom det är konsulterna som ska arbeta fram 3D- modellen så påverkas inte Trafikverket 
nämnvärt av nya krav på mjukvaran för just detta. På Trafikverket använder man viewerprogram 
för att kunna öppna modellerna för att titta på dem. Men man gör inga förändringar eller 
justeringar i modellen. 
 
Trafikverket har dock krav på leverantörerna vilka filformat som ska användas för att man ska 
kunna öppna dem. Man har erfarit problem när konsulten har gått in med någon annan 
programvara än någon av de kravställda. Problemen har då visat sig genom att data får arbetas 
om vilket slutänden genererat mycket onödigt arbete. Trafikverket efterfrågar ett objektorienterat 
verktygsneutralt format vilket man upplever sig sakna idag.  
 
Man har på Trafikverket upptäckt även andra tekniska utmaningar att hantera i och med 
implementeringen av BIM, exempelvis otillräcklig prestanda på hårdvara samt brist på 
lagringsutrymme för data. Modellerna från konsulterna blir allt större och befintliga datorer är på 
många håll för svaga för att kunna öppna och hantera modellerna.     
 
”Det är en investering som måste göras, datorer, programvaror och minne framför allt.” 
 
Trafikverket kommer att behöva uppdatera sin datorpark för att kunna möta de nya kraven. Man 
har startat testprojekt som provar lösningar via Citrix, programvara på externa datorer och 
servrar för att kunna starta de tunga modellerna via dem.      
 
 

 

”Man står med det ena benet i 2D, och med det andra i BIM…” 
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• Teknologisk omognad 
Informanterna talar om ”barnsjukdomar” i BIM- processen och att sådana har funnits men att det 
blir lite bättre vartefter tiden går och erfarenheterna samlas in. 
 
”Tekniken finns och nu gäller det att lära sig använda den och dra nytta av den. Det här är 
framtiden och vi kommer inte undan.” 
 
Man tenderar att relatera problemen man stöter på till 3D- modellen och till själva BIM- 
processen, medan det istället är projekteringsmässiga fel som troligtvis hade funnits även vid en 
2D- projektering, men som kanske upptäckts först vid byggskedet. Många av problemen man 
hittar skulle ha funnits även med gammal ritningshantering, men med BIM blir det mycket 
tydligare och mycket tidigare. Man ser allt mycket tidigare i projekteringsprocessen. 
 
Det här kan bero på att man fortfarande är obekant med processen och inte van vid att hitta de fel 
som tidigare enbart uppdagats ute på bygget. Här kommer informanterna åter in på områden som 
kunskap och förståelse. 
 
”Man måste lära sig att det är bra att vi hittar de här kollisionerna här och nu. Det är ju vad det 
går ut på.”    
 
I BIM- processen får man en omedelbar feedback genom det man ser i modellen. 
 
”Man måste komma över tröskeln och känna tillit till den digitala modellen som innehåller 
sanningen.” 
 

• Kompatibilitet 
Generellt sett så kan man säga att syftet med att implementera BIM är att på kort sikt får en mer 
effektiv process med minskat antal fel, och i förlängningen få samhällsekonomiska förtjänster.  
 
Man provar digitalt om det är genomförbart och var kollisionerna finns. Man kan testa designen 
och göra ändringar som hade varit extremt kostsamma ute på bygget. Man tar bort 1000- tals 
kollisioner som annars ska hanteras antingen genom att granska det på ritningarna mellan 
teknikområdena eller under produktion. Man hanterar informationen och behöver inte återskapa 
den och därmed sparas väldigt mycket pengar. Man har gjort utredningar inför implementeringen 
av BIM på Trafikverket där man räknat fram hur mycket pengar man kan spara vid en effektiv 
BIM- projekteringsprocess.  
 
”Det låter ibland som fantasibelopp det man har räknat fram, men jag tror att man sparar 
mycket på att veta att det är rätt information man har och inte behöver göra om den mellan de 
olika faserna. Där tror jag att man hittar de riktigt stora vinsterna. Vi snackar miljarder per år.”  
 
Med tanke på att branschen fortfarande är i ett relativt tidigt stadie av implementeringen så är det 
mesta fokus just nu att få processen kompatibel med sitt syfte. 
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Datorer till mycket och det kan vara en källa till problem när programvaror åldras, datorer inte 
fungerar som de ska och de ”hänger sig”. Det i sin tur skapar frustration men man anser ändå att 
processens förtjänster överväger.  
 
”Det är väldigt sällan en pappersritning hänger sig, å andra sidan så kan man ju i en 
pappersritning inte flytta saker utan att det tar en vecka.” 
 
Informanterna pratar mycket om att BIM presenterar sanningen om objektet, anläggningsdelen. 
Man har en modell som man vet stämmer med verkligheten. Vid traditionella projekteringar så 
har man gamla ritningar som man inte vet om de stämmer. För att kontrollera hur väl ritningarna 
stämmer med verkligheten måste man åka ut på plats för att kolla. I en modell som uppdateras 
under hela anläggningens livscykel så sker det automatiskt.  
 
Man kan säga att i dagsläget prövas och utvärderas processen ganska intensivt på olika sätt och 
mycket av det handlar om data- och informationshantering, och på vilken nivå beställare och 
leverantörer ska hitta varandra. Utvecklingen av Trafikverkets datahantering sker till stor del i 
projektform. 
 
Man har drivit ett stort projekt som heter AnDa vilket syftar till att förändra hela 
anläggningsdatahanteringen. Man har sett att man har för många olika appar för hantera 
informationen kring anläggningen, exempelvis gamla program som har vidareutvecklats med 
tiden. Om man ska kunna få det önskade obrutna informationsflödet så behöver man skapa nån 
typ av hub där man kan tanka in och tanka ut informationen på ett smidigt sätt. 
 
En av informanterna uttryckte hela det här anpassningsarbetet som: ”ett bitvis frustrerande men 
alldeles nödvändigt arbete för att kunna hitta vår version av BIM.”    
 
- Teknologihantering 

• Skapande av modeller 
Trafikverket i sin beställarroll skapar inte modellerna. Det ingår i projekteringen vilken man 
köper in av konsulterna. 
 

• Delning av modeller 
När Trafikverket tar emot leveransen av modellen lagras den på en intern projektplattform och 
där stannar den kvar även under underhålls- och förvaltningsskedet.   
 
Under projekteringsskedet delas modellen från konsulten visuellt under projekteringsmöten. 
Delningen syftar till att Trafikverket som beställare ska kunna stämma av hur arbetet fortskrider, 
och kontrollera det mot sin tidplan och budget. Man är överens om att mötestekniken för dessa 
möten dock skulle kunna utvecklas för att bli mer effektiva. 
 
”Det blir ju ganska stora möten och det skulle man kunna jobba med på sikt, att hitta ex 
uppdelningar så att alla inte behöver vara med hela tiden. Vissa har upplevt att de inte bidragit 
med så mycket, och kanske inte hade behövt vara med hela mötet.” 
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4.1.1.3 Organisationsperspektivet: 
- Kommunikation 

• Sätt att utbyta information 
Från Trafikverkets håll har man internt hållit i olika informationsinsatser för att sprida kunskap 
om BIM och status för implementeringen. Det har skett via muntliga presentationer som man, 
från centralt håll, haft ute på samtliga kontor i Sverige. I övrigt har man varit aktiva med att 
föreläsa och på så sätt sprida information via olika forum bland annat BIM Alliance, vilket är en 
intresseförening som ägs av branschen.    
 
”Jag har stått på många BIM Alliancedagar, branschdagar och nationella anläggningsdagen, så 
jag har informerat både i chefsled och för de som utför jobbet. Vi har också bjudit in till olika 
träffar så vi har haft väldigt mycket kommunikation utåt.” 
 
Trafikverket har alltså haft både interna och externa informationsinsatser men man är även lite 
självkritiska till upplägget på vissa av insatserna, då inte utfallet har blivit som förväntat.   
 
”Om vi ska utvärdera oss själva så har vi kanske använt för tekniskt språk många gånger. Det 
var först när vi tog ”ner” språket till en grundläggande nivå som vi började få ett bra 
mottagande. I många år har vi åkt runt och förvirrat folk.” 
 
Man anser att man hade vunnit på att kommunicera mer till marknaden, och gjort ett tydligare 
startskott för implementeringen. Man tycker att man har kommunicerat men att det ändå inte har 
varit tillräckligt. Upplevelsen är att man inte nått ända ut. En slutsats som man har dragit på 
Trafikverket är att kommunikationen varit på en för hög nivå. Man har exempelvis informerat i 
branschorganisationer, och trott att det var på den vägen man skulle nå ut. I efterhand anser man 
att man skulle ha gått på organisationerna mer handfast, och informerat till de som verkligen 
arbetar med det.  
 
”Det är svårt med kommunikation man tycker att man kommunicerar tydligt men sen bryts 
kedjan någonstans.” 
 

• Direkt tillgång till samarbete 
Precis som man konstaterat i tidigare studier så är BIM ett kraftfullt och direkt verktyg för 
samarbetet mellan beställare och konsulter. Samordningen som man erhåller mellan 
teknikområdena går inte att jämföra med 2D- projekteringar. Orsaken är att i samordningsmöten 
med genomarbetade modeller, där man tydligt ser kollisionerna, är ett väldigt starkt visuellt 
verktyg.  
 
”Det blir nästan som ett väckelsemöte för människor som inte är vana att se modeller. De ser 
bron och pålarna och va- ledningarna som går mellan pålarna. Det blir en wow- upplevelse för 
dom.”  
 
Man upplever att diskussionerna har ändrat karaktär i de projekt där man har använt sig av 
modellerna och där man har haft en kontinuerlig uppföljning på varje projekteringsmöte. I de 
projekten har man definierat sig som en grupp utan att skilja ut teknikområdena för sig. Alla har 
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sett samma saker och alla har varit involverade i alla diskussioner. Det har varit en intressant och 
positiv insikt.  
 
”Det är mycket positivt för skattebetalarna för det upptäcks väldigt mycket tokigheter som 
annars hade kunnat ske.”     
 
Att samarbete och kommunikation går hand i hand är man också överens om samt att 
kommunikationen blir bättre med den samordnade 3D modellen. I de projekt där man haft höga 
intentioner att följa kraven som Trafikverket har på filformat, 3D, kontinuerlig uppföljning och 
samordning, så erfar man att det har varit väldigt lätt att prata med konsulterna om förändrade 
förutsättningar. Man menar att det har varit lätt att lösa problem exempelvis om det funnits olika 
tolkningar eller om något inte har stämt mot förfrågningsunderlaget.  
 
Dock så förmedlar man att det är uppenbart att processen fortfarande är omogen och inte till 
fullo förankrad. Det kan visa sig genom att projektet börjar bra med att alla är engagerade och 
har intentionen att jobba med BIM fullt ut, för att sedan sluta det med att det inte blir så mycket 
av det hela i alla fall. Trafikverket pekar ut bra exempel men konstaterar att intentionen ofta 
tappas bort efter ett tag och till slut sitter man och pratar precis som man gjort förut.  
 
”Vår förhoppning är, att när vi kommer till ett projekteringsmöte hos en konsult, är det första 
man ser modellen, så jag kan sitta med min tidplan och jämföra vad som är utfört jämfört med 
planerat. Så jag kan sitta och följa planeringen och bygget och inte bara se det som en 
biprodukt. Så vill vi ha det.” 
 

 

• Organisationsstrukturer 
Trafikverket har fått utföra organisationsförändringar på så sätt att nya enheter och roller har 
tillkommit i samband med implementeringen av BIM. Efter en omorganisation flyttade man in 
frågan till en organisatorisk enhet centralt i Trafikverket som har till uppgift att jobba med BIM 
och digital information generellt. Så nu jobbar man centralt med frågan och påverkar hela 
ledningssystemet både för planering och investering och även underhållsverksamheten. Man ser 
att det skulle kunna finnas en risk med att centralisera frågan genom att den då kommer längre 
ifrån kärnverksamheten, men har ändå bedömt det vara en bra åtgärd för att implementeringen 
ska få en tydlig och given plats i organisationen.   
 
”Jag tror att man behövde göra det för att få muskler för att styra och kravställa processen.”  
 
Beställarrollen och hur den skiljer sig från leverantörsrollen beskrivs. Trafikverket beskriver att 
de ska följa upp leverantörerna och att det är den stora skillnaden mellan beställare jämte 
utförare. Man har ingen organisation för projektering utan köper all projektering från 
konsulterna.  
 
När det gäller utvecklingen och implementeringen av BIM så har man specifika personer ute på 
varje distrikt, en grupp som jobbar med just de frågorna. Man har även haft personer som har 
varit ute och kommunicerat förändringarna. Så organisationen runt det har bestått av en ganska 
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stor mängd människor. Specialister inom de olika teknikområdena som geoteknik, miljö, bro och 
avvattning har deltagit, men också datasamordnare har varit med. 
 
Ytterligare en aspekt som inte tidigare har kommit upp under litteraturgenomgången, men som 
flera av Trafikverkets informanter påtalar, är arbetsmiljö och hur den kan knytas till BIM. 
 
”Det blir ett helhetsgrepp i projektet så med det även arbetsmiljöaspekter bland annat. Det 
tycker jag är otroligt viktigt men något som har brustit jättemycket förut, både intern och externt 
och överallt.”   
 

 

• Affärsändamål 
Anläggningsbranschen är på väg mot den digitalisering som byggindustrin har börjat närma sig. 
Man anser att de ekonomiska vinsterna i detta är stora och att genom att gå mot en digitalisering 
i slutänden kommer att spara skattepengar, och att nyttan för pengar som används kommer att bli 
mycket större.   
 
Utifrån utredningar och beräkningar man låtit göra, har regeringen beslutat att Trafikverket i sitt  
uppdrag, ska nyttja digitaliseringens möjligheter för att förbättra produktiviteten. Därefter 
skapades vad man kallar ett sakområde, som man hade under en period inom Trafikverket, och 
det gjorde att man fick mandat att äga och styra i frågan. 
 
Affärsmodellen och system för incitament är något som nämndes under litteraturgenomgången. 
På Trafikverket har man funderat över dessa frågor. Man vill att leverantörerna ska börja tävla 
om jobben genom att börja jobba smartare och inte bara till lägst timpris. Den som kan göra 
jobbet smartare och fortare får det. Det uttrycker man är en del av utvecklingen och innovationen 
hos Trafikverket. 
 
Konsultbolagens omsättning är beroende av att sälja timmar och på Trafikverket har man börjat 
arbeta med fastprisuppdrag för att konsulterna ska kunna få ett incitament om de utför 
projekteringen smartare, snabbare och billigare. På så sätt menar man att även konsulten får del 
av nyttan 
 
”Jobbar du i BIM och 3D- modeller istället för att sätta ihop ritningar och sen behöva försöka 
pussla ihop allting i skallen, låt datorn pussla ihop bilden framför dej så man ser vad som 
händer och kan visa det. Då jobbar du smartare och snabbare och kan göra en större förtjänst. 
Det finns mycket synergi där emellan.” 
 
Man är på Trafikverket medveten om att implementeringen av BIM kan komma att påverka 
leverantörer på ett negativt sätt. Man ser att mindre konsulterbolag kan få svårt att klara av att 
följa med i programuppdateringar och annat. Det gäller även mindre entreprenörföretag. Det 
krävs resurser att lära sig läsa modeller och räkna på det. Men man menar att detta även gäller de 
större konsult- och entreprenadfirmorna, att även de måste anpassa sig. Risken är att de som inte 
vill eller kan anpassa sig till BIM, kommer att få det svårt i branschen. 
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• Skiftande krav 
Det är via förfrågningsunderlagen som Trafikverket kommunicerar ut sina förväntningar till 
konsulterna. I dessa framgår det projektets omfattning och de krav man har på projekteringen. 
Man har anpassat förfrågningsunderlagen till BIM genom att lägga till beskrivningar av 
leveransen. Vilken information som ska levereras och hur det ska dokumenteras. 
 
Det finns ett antal malldokument för konsultupphandlingar och i dem har man gått in och gjort 
förändringar mot BIM, så om de inte förändras så handlar man upp en kravställning på 3D, 
kontinuerlig uppföljning och samordning samt filformaten det ska levereras i. Det finns även ett 
krav på slutprodukten. 
 
”Egentligen ska alla projekt ha BIM- kraven i sej, men jag vet att det inte är så idag.” 
 
Man har på Trafikverket en relativt tydlig bild av vad man förväntar sig av projekteringarna. Det 
verkar däremot som att kraven inte riktigt tas emot optimalt av konsulterna och att det är något i 
formuleringarna som man inte tar till sig. Enligt Trafikverket så har det blivit andra saker att ta 
hänsyn till i och med fastprisuppdragen man har börjat arbeta allt mer med, exempelvis hur man  
formulerar mer kalkylerbara krav. Man upplever att man ligger efter i det arbetet. 
 
Trafikverket håller på med arbetet att gå från utförare till beställare och kravdokumenten är an 
inte helt anpassade utefter det. Man menar att det gör så att det blir svårt att börja räkna på BIM- 
projekteringarna, framförallt i fastprisuppdragen. Arbetet med att uppdatera dokumenten är ett  
stort arbete. Trafikverket har inte fått bra respons på TDOK:en (bilaga 4) från konsulterna, man 
förstår inte vad det är som gäller och man anser att den inte är bra skriven.  
 
”Om man tittar på Trafikverkets kravställning så förstår man att den inte alls fungerar. Den 
finns med i varje uppdragsbeskrivning i förfrågningsunderlagen till konsulterna. Det är skrivet 
så att det nästan är omöjligt att räkna på hur man ska prissätta.”      
 
 
- Ledarskap 

• Tredjepart som ledare 
På Trafikverket tog man initialt in externa konsulter för att påbörja arbetet med 
implementeringen, men inga andra reflektioner om hur detta har fungerat har återgetts under 
intervjuerna. Man uppger att det som mest var ett 20- tal som var centralpersoner som jobbade 
med frågan. Det var de som från början skrev dokument och kravställde processen, och efter 
hand har det spridit sig ut i organisationen.  
 

 

• Deltagare som ledare 
Till stor del har intresse för BIM varit ett viktigt kriterium när Trafikverket letat nyckelpersoner 
till verksamheten, i synnerhet i uppstarten av implementeringen. Av förklarliga skäl har det inte 
funnits så många med erfarenhet, så då har man fått söka och fånga de som visat intresse och 
ändå haft lite kunskaper i ämnet. Det har inte funnits någon egentlig färdig strategi mer än att 
söka folk internt och externt med riktade annonser och försöka få ihop dem till en grupp som ska 
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arbeta gemensamt med frågan. Gruppen har avrapporterat regelbundet till högsta ledningen om 
hur arbetet har fortskridit och vad man önskar sig av organisationen.   
 
”Det var från början ett jagande av folk som var genuint intresserade av frågan helt enkelt, och 
som gärna hade med sig lite i bagaget från konsulter eller entreprenörer.” 
 
- Tillit 

• Förtroendeeffekter 
I och med beställarrollen lägger Trafikverket ut hela projekteringsprocessen på konsulterna. Det 
är konsulten som ska hålla data under projekteringen, och redovisa data under 
projekteringsmötena. Trafikverket litar på att 3D- modellen innehåller allt den ska och  
säkerställer inte på fler sätt än att komma till mötena och följa upp status på projekteringen. Hur 
det går, om det har varit några problem osv.  
 

 

• Påverkat förtroende 
Informanterna menar att leverantörerna är kända för beställaren sedan tidigare och att 
förtroendefrågorna mer handlar om den nya datahanteringen som alla nu får anpassa sig till. Man 
tar säkerheten som ett exempel och frågor som om man ska ha en gemensam server, och var ska 
den i så fall finnas?  Man menar att de här bitarna kan ställa till problem, om molnet inte är 
aktuellt osv. Man befarar också att problemet förväntas öka med tiden när antalet projekt blir 
fler.   
 
”Om 10 konsulter jobbar i en modell, var ska modellen förvaltas? Vem äger den? Det är frågor 
som måste klargöras.” 
 

 

• Tidigare erfarenheter 
En speciell aspekt som tas upp är Trafikverkets interna projektledare och hur dessa känner tillit 
till att implementeringen kommer att generera fördelar på utlovade sätt. Man har inga referenser 
för att kunna utvärdera om processen är så effektiv som det förmedlas inom organisationen. Man 
menar att det nyttan är svår att förmedla och det är främst implementeringsprojekten som 
försöker nå ut till medarbetarna vad det gäller den.  
 
I pilotprojekten utför man mätningar för att se vad nyttan med BIM har varit men eftersom det är 
ett förändringsarbete som inte har pågått så länge, så är det svårt att få korrekta data i de här 
mätningarna. Trafikverket tror att det behöver gå några år innan man kan se någon skillnad och 
urskilja en tydlig trend hur BIM har påverkat nyttan.  
 
”Tills vi kan peka på vinsterna behöver vi så gott vi kan förmedla hur vi ser på nyttan, och 
använda befintliga projekt för att kunna visa på det konkret.” 
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- Inlärning och erfarenheter 
• Otillräckliga färdigheter i BIM 

På Trafikverket menar man att behovet av att kunna programvarorna i vilka man skapar 3D- 
modellerna inte finns i organisationen, eftersom man inte själva ska arbeta i dessa. Man använder 
däremot viewerprogramvaror för att kunna titta på modellerna. Man menar att man inte behöver  
så mycket teknisk utbildning för att använda viewerprogramvarorna men att tekniskt stöd behövs 
ute på kontoren.  
 
” Idag finns det inte på varje kontor men jag hoppas att det gör det inom en snar framtid.” 
 
Vad man menar är ett större bekymmer är att projektledarna på grund av otillräckliga färdigheter 
väljer bort BIM- kravet i sina uppdrag, och att man på det sättet kan gå miste om flera år av 
erfarenheter då man inte använder det. Trafikverkets projekt har en livstid på ca 3 år innan de tar 
slut. Så om en ansvarig projektledare sitter med en uppdragsbeskrivning och stryker bort BIM- 
kravet, så kan det i teorin ta upp till tre år innan denna stöter på det igen. Stryker man det från sitt 
projekt två gånger på raken så kan det i teorin ta upp till 6 år efter att man sett det första gången.  
 
”Många tycker att det är verkar bra men tror att programvaran är svår.” 
 

 

• Inlärning 
Det finns ett fåtal utbildningar som informanterna tar upp. Det visar sig att utbildningarnas 
inriktning främst har en teknisk inriktning och ingen av informanterna kan identifiera att någon 
av de tillgängliga kurserna har mer fokus på arbetssätt och process. De som har velat har fått 
teknisk utbildning, men man har inte bedömt behovet av det som särskilt stort. Utbildningar har 
tagits fram, exempelvis BIM-basnivå och lite mer avancerade för de som handfast ska jobba med 
modellerna.  
 
”Nej, det finns ingen utbildning mot processen, som är riktad mot arbetssättet. Det är mer 
informationsinsatser och presentationer om hur arbetssättet är tänkt att vara. Men det är 
verkligen nåt som skulle behövas.” 
 
Informanterna menar att det dock har funnits en medvetenhet om att arbetssätt behöver 
förändras, och att utbildningar kring det kan tänkas komma i nästa steg när man ser hur 
implementeringen har slagit ut. 
 
Initialt i implementeringsprocessen höll man en utbildning som alla på Trafikverket skulle 
genomföra, men den beskrivs som inte relevant utifrån var man befann sig i implementeringen 
just då. Man upplevde att innehållet i den inte riktigt var anpassat för det man skulle göra.  
 
”Man hade inte tagit Trafikverkets uppdrag och filtrerat igenom det. Det var mer BIM generellt, 
så det blev lite förvirrat och många blev skeptiska till konceptet. Den var väldigt teknisk, ända 
ner på kodning, så där tappade man alla. Det blev inte bra.” 
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Fler forum för utbildningar på Trafikverket beskrivs. Bland annat nämns Lärtorget där det finns 
både grundläggande och mer avancerade kurser. Även Webbinarier tas upp som en plattform för 
utbildning. Någon specifik rollutbildning inte.   
 

 

• Organisationens inlärning 
En stor del av organisationens inlärning handlar om erfarenhetsåterföring för att sprida kunskap 
och erfarenheter ut i organisationen. Samtliga informanter på Trafikverket uppger i någon form 
att man, trots detta, inte utför erfarenhetsåterföringarna i enlighet med befintliga rutiner. 
 
”Vi har erfarenhetsmöten efter projekten. Vi har rutiner för det. Det ska protokollföras men jag 
vet att det inte alltid görs.” 
 
Det verkar som att det fungerar något bättre med interna erfarenhetsåterföringar, än att ha 
gemensamma med leverantörerna. När bygget är färdigställt brukar Trafikverket hålla ett 
avslutande möte internt.  
 
”Jag har för mig att vi ska ha ett möte med varje leverantör också efter varje utfört skede, eller 
slutfört kontrakt. Men för att vara helt ärlig så vet jag inte hur det där hålls.” 
 
Flera av informanterna uppger att erfarenhetsåterföringsmöten med projekterande konsult är 
bristfälliga. Det är samstämmigt informanterna uttrycker att detta inte sker trots rutinerna för det. 
Det finns informanter som inte har deltagit på något sånt möte.  
 
Alternativa forum för att sprida kunskaper och erfarenheter internt på Trafikverket lyfts under 
intervjuerna. Trafikverket har nyligen startat Digiträff vilket är en digital portal som man kan 
dela sina erfarenheter i. Portalen ska fungera som en plats enbart för erfarenhetsåterföring där 
ska man kunna föra in alla erfarenheter även för BIM. Man befarar dock att det kan bli svårt att 
få folk att använda den och hålla den uppdaterad. Å andra sidan tror man att en del kan vara 
väldigt intresserade och lägger in mycket erfarenheter, och med det så har man ändå nått en viss 
grad av förbättring. Man tänker också att portalen kan hjälpa till att organisera kunskaperna och 
informationen. Ofta har det stannat vid ett protokoll som inte har nått ut i organisationen.  
 
”Det är dåligt. Just erfarenhetsåterföring är extremt svårt att få till.” 
 
Att få en fungerande erfarenhetsåterföring visar sig alltså vara problematiskt, och informanterna 
är överens om att det är något som skulle behöva arbetas mer med. Man resonerar kring att det 
kanske måste skrivas fast i avtal vid projektets initiering för att det ska utföras. Man tar även upp 
tidsaspekten för när ett erfarenhetsåterföringsmöte kan vara mest optimalt att hålla.  
 
”Kanske erfarenhetsåterföringarna skulle behöva hållas efter ca ett halvår eller nåt, när man 
har haft tid att reflektera och utvärdera utfallet.” 
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4.2 Beskrivning av konsultbolagens roll  
 
Det finns ett antal konsultbolag i Sverige som utför projekteringar åt Trafikverket i olika skeden. 
Företagen konkurrerar om att få utföra projekteringar till Trafikverkets olika projekt enligt lagen 
om offentlig upphandling. Bolagens storlek och organisation varierar och informanterna som 
deltagit i denna studie är anställda på något av de fyra största teknikkonsultföretagen.  
 
Flera av bolagen har verksamheter i fler länder än Sverige men alla informanter som deltagit är 
anställda på kontor runt om i Sverige.   

 
4.2.1 Konsultbolagens Bim- projekteringsprocess 
Under rubrikerna nedan presenteras resultatet från intervjuerna med konsulterna. Totalt 11 
stycken konsulter har intervjuats och det har visat sig att bolagen arbetar med BIM- processen på 
lite olika sätt men också att man har kommit olika långt med att implementera den i företaget.  
 

4.2.1.1 Människoperspektivet: 
- Attityder och beteenden 

• Konstruktörernas attityder 
Precis som hos beställaren så verkar attityderna till BIM variera internt. Man upplever att en del 
är helt med på att BIM bör och ska användas, medan andra har en mer negativ hållning till det. 
Man upplever dock att de flesta är positiva till BIM, men att en del kanske är lite rädd för att 
behöva lära nytt och lära om något som man har utfört på ett visst sätt i många år.  
 
”Det är så blandat det där. De flesta tycker att det låter jättebra att projektera i BIM men sen att 
ta steget att göra det själv, det är det ju inte alla som gör.” 
 
Det verkar generellt även vara så att det personliga intresset är det som styr vilka som arbetar 
med BIM på det ena eller andra sättet, vilket kan framstå som naturligt. De som har ett stort 
intresse för BIM- projektering tenderar att ha en mer positiv attityd till det. Ytterligare en aspekt 
som har återkommit är förståelsen för BIM. De som förstår vad BIM innebär och nyttan med 
processen tenderar att ha en positiv inställning till det. 
 
”Det har nog mycket att göra med intresset. Intresse men även förståelsen. Varför ska man göra 
nåt man inte är intresserad av eller inte förstår vitsen med?”  
 
 

• Motvilja att initiera nya flöden 
Även på konsultsidan upplever man skillnader i hur de olika generationerna ser på BIM och att 
de äldre projektörerna tenderar att inte vilja arbeta med BIM. Man är van att arbeta med 
traditionella 2D- projekteringar och vill helst inte ändra på sina arbetssätt.  
 
Man konstaterar att den yngre generationen inte ser några andra alternativ än att projektera i BIM 
och man säger att det är en tydlig generationsfråga.  
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”Börjar man som projektör idag så vill man ju projektera i 3D. Den yngre generationen som 
kommer in i yrket nu är ju uppvuxna med Minecraft och att designa i 3D.” 
 
Konsulternas svar bekräftar det Trafikverket uttrycker om att det är vanligt att Trafikverkets 
projektledare stryker BIM- kravet från uppdragsbeskrivningen initialt i projektet. Så även om 
konsulten har verktyg och en utarbetad process så får man inte möjlighet att använda det då det 
inte köps av beställaren.   
 
Konsulterna upplever att kraven är ganska tydliga strategiskt gällande vad man har för idé med 
BIM, men att det finns det mycket att vinna i implementeringen ner till Trafikverkets 
projektledare. Uppfattningen bland konsulterna är att det finns projektledare som inte har förstått 
och tagit till sig arbetssättet BIM.  
 
”Man behöver jobba mer med att ta det från teori till praktik så att Trafikverkets projektledare 
förstår kravställningarna och nyttoeffekterna, och börja jobba aktivt med att använda BIM fullt 
ut.”   
 
- Roller 

• Uppkomst av nya roller 
Även hos konsulterna har nya roller uppstått i form av BIM- samordnare och BIM- strateger. 
Dessa har arbetsuppgifter som tidigare inte har existerat vilket innebär att man inte har så mycket 
beprövad erfarenhet att koppla sitt arbete till. I större projekt stärker man upp med de rollerna. 
BIM- samordnarens roll beskrivs som spindeln i nätet inför de gemensamma mötena där man 
granskar BIM- modellen. Modeller från alla olika teknikområden samlas in och sätts ihop till den 
gemensamma modellen. Detta definieras som en väldigt viktig roll, då man sammanställer 
statusen i projekten. Vidare skapar man vyer och kritiska snitt på olika delar och förbereder de 
olika delarna inför granskningen. 
 
Man anser att de personer som innehar dessa roller har en mycket viktig uppgift att vara 
föregångare och vara dem som skapar en kunskapsbank för utveckling av det fortsatta arbetet.  
 
”I den rollen behöver man både ha teknisk kunskap men också i de olika teknikområdena, och 
hur de samverkar. Det är en nyckelroll men också en svår roll.” 
 
Man kallar det för domänkunskap, en övergripande fackkunskap som man behöver ha för att 
framgångsrikt kunna samordna projekten. Man anser att det behövs en kombination av resurser 
som kan dataverktygen och andra som kan den byggtekniska delen. De som är äldre och har 
arbetat med projektering länge så förstår man den byggtekniska helheten men då behärskar man 
ofta inte dataverktygen. Av den anledningen vill man blanda teamen med både äldre och lite 
yngre och man ser att det är få som behärskar båda delarna. 
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• Motstridiga skyldigheter 
De allra flesta konsulter är överens om att uppdragsledarens roll och funktion förändras när man 
leder BIM- projekteringar. Det ställer högre krav på uppdragsledaren på så sätt att man 
traditionellt sett har en mer administrativ ledarroll i stora projekt. I små och mellanstora projekt 
agerar man mer som både uppdragsledare och projekteringsledare, och det är där man menar att 
de största skillnaderna finns. I uppdragsledarrollen håller man med andra ord, dels reda på tid 
och ekonomi och dels ledningen av projekteringen. Det blir projekteringsledningsdelen som man 
ser förändras med BIM- modellen som verktyg för att kommunicera. I den delen blir mer aktiv 
som uppdragsledare.  
 
I flera av intervjuerna gav man uttryck för den kluvenhet som kan upplevas i samarbetet med 
Trafikverket. Trafikverket ställer som beställare krav på konsulten, samtidigt som konsulten ska 
ha rollen som experten som köps in i projektet. Man upplever att det kan vara svårt att tolka 
kraven på vad som faktiskt ska levereras, samtidigt som man förväntas vara den som sitter på 
kunskaperna.  
 
Att det dessutom är Trafikverkets projektledare som har det sista ordet i projektet, gör att man 
som konsult ofta inte får möjlighet att använda sina tekniska lösningar även om man  ser hur de 
skulle bidra positivt till projektet.    
 
 

4.2.1.2 Teknikperspektivet: 
- IT- kapacitet 

• Mjukvarans funktion 
Konsulterna använder olika typer av mjukvara vid BIM- projekteringarna. De program som 
nämns under intervjuerna är ofta vidareutvecklingar av leverantörernas befintliga program för 
2D- projekteringar. I huvudsak nämns tre olika leverantörer och deras program- Bentleys 
Microstation Inroad / Inrail, Autodesk Civil 3D och Novapoint. Alla program fungerar som, och 
kan utföra samma saker som CAD- program även om uppläggen på programmen är olika. 
 
Mjukvarorna till BIM- projekteringar har utvecklats för att kunna skapa modeller och hantera 
objekten i dem. De traditionella programmen är gjorda för att skapa 2D- ritningar. Med BIM 
fokuserar man på objekten, man går från ritningar och modellorientering mot en 
objektorientering. Objektsorientering innebär att man strukturerar och kopplar all information 
som hör till objektet, och på så sätt skapas det nytta även längre fram i byggandet. 
 
Objekten består av de enskilda anläggningsdelar som ska ingå i den färdiga anläggningen. Som 
exempel nämns brunnar såsom dagvattenbrunnar, armaturer, skyltar etc.  
 
”Med BIM- modellen vet man var brunnen ska vara och vilka krav som ställs på den. Sen i 
förvaltningen vet du var den är, vilka behov den har och vilka egenskaper.” 
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• Teknologisk omognad 
Konsulterna är överens om att nödvändig teknik finns tillgänglig i nuläget och att leverantörerna 
är aktiva med att utveckla och förfina programmen, men att användarna inte nyttjar den fullt ut i 
nuläget. Man härleder det till en bristande kompetens i hela branschen.   
 
Man anser alltså att tekniken finns för att framgångsrikt kunna projektera i BIM, men även att 
det finns risk för att så länge branschen inte använder den fullt ut, så blir programmens 
utveckling lidande då feedback från användarna uteblir. Programmens ägare riskerar att inte få 
reda på vad som saknas, inte är relevant eller funktioner som skulle kunna bli mer effektiva. 
 
Det är inte optimalt att arbeta med flera olika plattformar och många utmaningar är kopplade till 
det. Konsulterna säger att det är en utmaning att hitta gemensamma utbytesformat mellan olika 
BIM plattformar och anser att man behöver lägga resurser på att utveckla standardiserade 
program. IFC nämns som ett standardiserat program i vilket man kan arbeta i via Bentley, 
Autodesk, Tekla eller Revit. 
 
Förutom programmen är det själva standarderna i sig som också behöver utvecklas, att man 
arbetar på likartade sätt i olika projekt. I bygg- och anläggningsbranschen så är det fortfarande 
upp till varje projekt att lösa uppgiften. Så där har branschen ytterligare en utmaning, att komma 
upp i den industrialiseringen, att alla projekt jobbar på samma sätt och drar nytta från 
erfarenheten som man lärt sig sen tidigare dvs standardisering och effektivisering. 
 
Även om man anser att tekniken finns för att utföra tillfredsställande BIM- projekteringar, så 
säger man samtidigt att det finns vissa teknikområden som inte i nuläget inte kommer med i 
BIM- modellen. Orsaken skulle kunna vara att branschen inte har kommit tillräckligt långt i 
användningen av programmen än, och därför uteblir konsekvenserna av att dessa teknikområden 
saknas i modellen.  
 
Det är väldigt få projekt som har projekterats i BIM fullt ut enligt Trafikverkets krav, även om de 
blir allt fler. Det görs undantag för vissa teknikområden, till exempel armering som du inte har 
med i BIM- modellerna idag. Det finns vissa teknikområden som informanterna menar är svårare 
att få med i modellen i nuläget, så som armering och VA (vatten och avlopp). Konsulterna 
resonerar kring att just de delarna oftast inte är så stora teknikområden i Trafikverkets projekt, 
och att utvecklingen därför inte fokuserats dit än. 
 
En av informanterna jämförde anläggningsbranschen med övriga byggbranschen för att illustrera 
omognaden i den tekniska processen som ännu finns på anläggningssidan.   
 
”I anläggningsbranschen ligger vi efter, men inom bygg så tror jag inte att det är så långt bort 
innan någon hustillverkare kommer med ett helt parametriserat hus. Där man kan bara vrida på 
ratten om du vill ha åtta våningar istället för sex våningar, och så följer alla egenskaper med. 
Vill man ha fyra lägenheter istället för tre på ett plan så då möbleras det om automatiskt. Man 
kan välja vissa egenskaper som att man vill att alla lägenheter ska ha” 
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• Kompatibilitet 
En av informanterna använde begreppet “single point of truth”, och det begreppet sammanfattar 
egentligen samtliga informanters definitioner om vad BIM som arbetssätt innebär. Man menar att 
när man går över till objektorienterad projektering i full grad, så kommer det att finnas data 
kopplad till varje objekt, man kommer att veta exakt var objektet ligger och vilka egenskaper det 
har. Målet är att komma dit men i nuläget har man inte kommit så långt. 
 
Anpassningar behövs för hur man ska koda objekten. Man behöver ta fram mallar och 
exempelfiler över hur man ska koda efter AMA eller Coclass- kodning (ett klassifikationssystem 
framtaget av Svensk byggtjänst).  
 
”Nu börjar Trafikverket komma med krav på Coclass- kodning och då är det på mjukvarusidan 
man behöver göra anpassningar så att det är kompatibelt.” 
 
 Det är en branschsamverkan som behövs för att ta fram strukturerade arbetssätt. Byggtjänst 
beskrivningsverktyg används väldigt mycket i projekten i nuläget, men frågan om hur det ska  
kopplas till BIM- modellerna återstår.  
 
Om man som nu projekterar i flera verktyg, då tappar man bort ”single point of truth”, för då 
behöver objektet och dess egenskaper beskrivas både i en mängdförteckning och i en teknisk 
beskrivning och dessutom kopplingen till där den finns i modellen, dvs på ritningarna. 
 
 
- Teknologihantering 

• Skapande av modeller 
Vid traditionell 2D- projektering utgår projekteringen från projektörens modeller. Det är därifrån 
de övriga teknikområdena hämtar sina data. All data ska finnas sparad i uppdragsmappar i en 
struktur som skapats initialt i uppdraget. Den här strukturen kan se olika ut mellan uppdragen 
och det är inte ovanligt att det bara är de olika konstruktörerna som vet vilken versionen av 
modellen som är den aktuella. Man vet egentligen inte vilken sanningen är. Det är det som enligt 
konsulterna är en väldigt stor förtjänst med BIM. Gör man en förändring av sitt teknikområde i 
modellen, så ser man direkt eventuella kollisioner och man behöver inte vänta på besked från de 
andra teknikområdena för att kunna fortsätta sitt jobb. 
 
”BIM metodiken bygger på att alla jobbar mot samma modell, och här kommer vi tillbaka till 
singel point of truth”. Man har den gällande BIM- modellen och det är den som gäller helt 
enkelt. Man använder den vid möten och granskningar och är det något som inte stämmer så 
skickar man feedback tillbaka till konstruktören som reviderar i modellen.”  
 
Facit har man i BIM och i samordningsmodellen. Det är en stor risk för fel när man som idag 
jobbar på många olika ställen och med lokala kopior. 
 
Man resonerar även kring hur framtiden kommer att se ut när det gäller att skapa modellerna. Då 
pratar konsulterna om automatisering och AI som troliga scenarion när det kommer till att skapa 
modellerna.  
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”Har man alla data och alla krav, då kommer man in på det som kallas digitalisering, att du kan 
låta datorn generera ut fem olika kompletta vägmodeller, eller automatiska projekteringar 
egentligen. Så där har vi nästa steg. Väglinjen styrs ju av VGU (krav på vägar och gators 
utformning, förf. anm.) och överbyggnaden styrs ju av geotekniska förutsättningar och  
beräkningar av överbyggnaden. Så då kan du låta datorn pröva olika alternativ.” 
 
Med a´ priser på alla arbeten så kan man då välja om man vill ha det billigaste alternativet och 
samtidigt se var det krockar med olika intressen, justera utefter det och optimera. En av 
informanterna menar att det kommer bli ett ännu större paradigmskifte, när man går över mot 
automatiserad design. 
 
 

• Delning av modeller 
Konsulterna anser att mycket av vinsterna med en gemensam 3D- modell i BIM- projektet är just 
att det är en enda gällande modell. Man menar att man slipper problemen med att flera modeller 
florerar och att man därmed minimerar risken för fel. Alla informanter är överens om att alla som 
ska göra något i eller kring modellen får tillgång till den.  
 
”I större uppdrag så har vi interna möten då vi sitter tillsammans varannan vecka, alla 
projektörer. Då sitter man och projekterar i samma rum och har modellen framme på en 
gemensam stor skärm. I modellen uppdaterar vi och löser problemen tillsammans.”  
 
Man menar att det inte finns så många projekt med Trafikverket att titta tillbaka på, och att det 
därför är svårt att dra slutsatser gällande arbetet med att dela modellerna. Men att man uppfattat 
att tanken är att man på liknande sätt ska låta modellen vara i fokus på projekteringsmötena. 
 
 

4.2.1.3 Organisationsperspektivet: 
- Kommunikation 

• Sätt att utbyta information 
Precis som informanterna på Trafikverket anser de intervjuade konsulterna att 
informationsutbytet blir mer direkt och effektiv med BIM jämfört med vid traditionella 
projekteringar. De informanter som tycker sig ha deltagit i framgångsrika BIM- projekteringar 
menar att kommunikationen blivit mer kontinuerlig och att det har funnits fördelar med det 
muntliga utbytet under projekteringsmötena.  
 
”Jag tror att vi pratar mer med varandra i projektgruppen vid BIM- projekteringar. När man 
pratar så lär man känna varandra och då är det lättare att fortsätta prata på något sätt. Det blir 
som en positiv spiral av kommunikation.”   
 
Man tycker att fördelarna gäller både internt och externt mot beställaren.  
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Stora mängder information tenderar att skickas i mail som växer till långa mailkonversationer 
och därmed riskerar viktiga delar av information att falla bort. Det kan troligtvis hända även 
under en BIM- projektering, men man tror att den jämnare arbetsgången med tätare och mer 
kontinuerliga möten kan kompensera för detta.   
 
”Flera gånger har jag varit med om att viktiga saker har försvunnit. Jag tror att det i stressen 
kan vara lätt att snabbt vilja få ut viktig information till andra och då använder man gärna 
mailen så att alla ska få informationen samtidigt. Men jag tror att det är väldigt olika hur folk 
prioriterar och sorterar i all information som man får varje dag.” 
 

 

• Direkt tillgång till samarbete 
Alla informanter är överens om att BIM erbjuder nya möjligheter för samarbete mellan beställare 
och leverantör.  
  
”Alla aktörer bidrar med information och då har det skapat en bra delaktighet. Genom att jobba 
med modellen i fokus bäddar man för bättre samarbete genom diskussion och dialog för de 
tekniska lösningarna.”  
 
Man uppger att det är en väsentlig skillnad jämfört med traditionella projekteringar där man 
sitter och projekterar utifrån givna förutsättningar. Man upplever en bättre process med BIM, 
man arbetar mer agilt och får ett större utbyte.  
 
”Det är ju det som är syftet med BIM, att man ska diskutera konstruktionen och modellen under 
resans gång.” 
 
 

• Organisationsstrukturer 
Hur organisationen kring implementeringen av BIM- projekteringar ser ut hos de olika 
konsulterna skiljer sig åt. Det verkar dock som att de flesta har byggt upp kompetensen organiskt 
utifrån tillgängliga resurser och intresse.  
 
”Vår organisation är väldigt decentraliserad så att det är mycket upp till varje enhet att lösa 
uppgiften, men sen har vi några grupper som är specialiserade på BIM och  
informationsmodeller. Så man kan säga det finns ingen övergripande organisation som styr hur 
alla ska jobba.” 
 
Att man behöver se helheten i branschen är man överens om. Man menar även att beställare och 
konsulter måste hantera liknande utmaningar i implementeringen av BIM, och flera av 
informanterna tror att mycket av de upplevda friktionerna återfinns här.  
 
Konsulterna säger att det beror mycket på Trafikverkets projektledare, och att det gäller att få en 
förståelse för nyttan med BIM genom hela linjen, från de som jobbar med övergripande 
strategier på Trafikverket ner till de individuella projektledarna. Det är Trafikverkets 
projektledare som utgör länken mellan Trafikverkets uppdrag och konsultens projektering.   
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• Affärsändamål 
Alla informanter från konsultsidan säger samstämmigt att det inte längre är frågan om man ska 
använda BIM, utan om hur och när. Man är medveten om att det är så det kommer att bli, och att 
digitalisering och automatisering sedan kommer efter. Det här är bara ett första steg mot en 
digitaliserad anläggningsbransch. 
 
Medan Trafikverket centralt har en ganska klar bild över hur de ekonomiska förtjänsterna av 
BIM kommer att yttra sig när processen används fullt ut, så upplevs konsultsidan just nu vara 
upptagna med att implementera internt, testa program och tolka kraven. Däremot delar man 
Trafikverkets funderingar om hur man ska kunna få till upphandlingar som gynnar alla. En av 
informanterna uttryckte följande:   
 
”Affärsmodellen är ett hinder som jag skulle vilja lyfta. Att man köper konsulter på timmar, och 
eftersom det är timmar man köper så skapar man inte utrymme för innovation, så det finns inga 
drivkrafter att vi ska jobba snabbare om vi ändå får betalt per timme.”  
 
Då blir det prispress enligt konsulterna, då det exempelvis finns andra länder som gör det 
billigare. Man säger att Trafikverket måste tänka ut hur ska man göra för att köpa så mycket 
värde som möjligt för pengarna, hur ska man få en så bra slutprodukt som möjligt. 
Upphandlingsformer för innovation är en utmaning som Trafikverket måste lösa.                  

 
 

• Skiftande krav 
Konsulterna bekräftar åsikterna om att förfrågningsunderlagens kravformuleringar inte är helt 
enkla att tolka och förstå förväntningarna ifrån. Man menar att det i nuläget, när processen är så 
ny i branschen, är särskilt viktigt att ha välformulerade krav att arbeta ifrån.    
 
”Den största skillnaden är när modellen ska gälla före ritningarna. Då krävs det andra 
arbetssätt och andra granskningar. Man har inte anpassat förfrågningsunderlagen utan de är ju 
lite som de har sett ut tidigare, men man har lagt på en kravställning om BIM lite vid sidan om.” 
 
Man har en bilaga med BIM- krav som man hänvisar till i förfrågningsunderlagen, och 
Trafikverket vill ha BIM i alla projekt. BIM är ett krav nu, men resultatet av BIM- 
projekteringarna upplever man blir olika i olika projekt och har en väldigt stor spridning just nu. 
 
 
- Ledarskap 

• Tredjepart som ledare 
Ingen av informanterna nämner att deras företag har tagit in någon underkonsult för att leda 
BIM- projekteringarna. 
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• Deltagare som ledare 
Som tidigare kommit fram beskriver konsulterna att uppdragsledarens roll förändras vid BIM- 
projekteringar genom högre krav på en mer kontinuerlig uppföljning.  
 
Det verkar finnas två olika kriterier för vem som väljs ut som uppdragsledare till BIM- uppdrag. 
I det första fallet är det en uppdragsledare som har en gedigen erfarenhet av att leda traditionella 
2D- projekteringar. Flera av informanterna säger dock att det inte alls behöver vara det bästa 
alternativet eftersom man då riskerar att vara för fast i sina gamla mönster och tankesätt. I det 
andra fallet är det en uppdragsledare med kortare eller något längre erfarenhet av att leda 
uppdrag, som ser det som en rolig utmaning och gärna tar sig an det nya arbetssättet.  
 
 
- Tillit 

• Förtroendeeffekter 
Själva 3D- modellen ser man som en positiv faktor för tilliten mellan beställare och konsult. Man 
upplever att det blir mindre ifrågasättanden från Trafikverket, exempelvis på 
projekteringsmötena. När modellen är uppe ser alla deltagare vad man pratar om och kan själv se 
vad som fungerar och inte.   
 
Men även den mer kontinuerliga samordningen och avstämningen som BIM- projekteringen 
innebär menar man är positivt för relationerna inom projektgruppen. 
 
”Att titta och arbeta tillsammans i modellen är oerhört givande. Man får ta del av hur andra 
tänker på ett sätt man inte har gjort tidigare. I vårt fall har effekten faktiskt kvarstått även 
utanför projektrummet då vi börjat fika och luncha mer med varandra.”  
 
Vad som fortfarande kan inverka något negativt på förtroendet är att erfarenheterna fortfarande 
är begränsade, och man vet inte ännu hur samarbetet ska fungera fastän man har arbetat 
tillsammans tidigare i traditionella projekteringar.  
 
”I det projektet var det som att börja från noll. Även om de flesta kände varandra väl sedan 
tidigare projekt, i 2D, så var vi tvungna att börja sätta upp nya gränssnitt och känna av 
varandras kompetenser och förhållningssätt. Sånt som varit givet förut.” 
 
De flesta av informanterna är dock överens om att man måste ta steget att börja arbeta i den nya 
processen. Annars kan man inte utveckla sin verksamhet och fortsätta vara en förtroendegivande 
aktör på marknaden.  
 
 

• Påverkat förtroende 
I den här kategorin har den närmaste chefens roll kommit upp vid ett flertal intervjuer med 
konsulterna. Den närmaste chefens förståelse och inställning är oftast avgörande för vem som 
ska leda BIM- uppdragen samt arbeta i dem.  
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”Min chef har fullt förtroende för det jag gör och det känns jätteroligt att få vara en del av den 
här 3D- utvecklingen.” 
 
Det verkar dock finnas delade erfarenheter av den närmaste chefens attityd till BIM. 
Informanterna tror att det beror på att man inte kan relatera till processen och anser därför att 
BIM inte är något att ägna sig åt.   
 
”Jag bad om att få leda uppdraget som enligt förfrågningsunderlaget skulle projekteras med 
BIM, men min chef tyckte att jag saknade kompetens och resultatet blev att vi inte lämnade något 
anbud på projektet. Jag har 4,5 år uppdragsledarerfarenhet, så jag förstod faktiskt inte varför.” 
 
Under kategorierna som hanterar Attityder och Motvilja till att införa nya flöden, ser man att det 
verkar vara förknippat med brist på kunskap och förståelse, och utifrån vad informanterna 
berättar så kan man utgå att så är fallet även med de närmaste cheferna i organisationen. Det är 
vanligt att man tror och säger att man använder BIM medan man i själva verket arbetar med en 
3D- modell och det är per definition inte samma sak. Många i branschen förstår fortfarande inte 
skillnaden. 
 

 

• Tidigare erfarenheter 
Det finns ännu inte så många som har jobbat med BIM i ett flertal år, och därmed kan någon med 
en relativt liten erfarenhet bli utpekad som experten i ämnet. Traditionellt så har projektörer med 
stor erfarenhet större förtroende i branschen, men under intervjuerna så dyker ett annat 
perspektiv upp gällande detta, att låta de nya direkt få börja lära sig att leda uppdrag.   
 
”Kanske man skulle ta chansen att låta de nyanställda ta täten och jobba på rätt sätt från 
början. Så att man inte hamnar i hur man alltid har gjort.” 
 
Man menar vidare att avsaknaden av standarder gör att olika projektörer inte arbetar på liknande 
sätt och att det i sin tur leder till att de oerfarna inte får en tydlig och enhetlig introduktion. I 
nuläget finns det problem med att frågor från de nyanställda får olika svar beroende på vem av 
de erfarna projektörerna de ställer frågan till. Det beror på att bristen på standarder gör så att var 
och en fortfarande har olika sätt som de arbetar på.   
 
En informant pratar om best practice och att det är det mycket viktigt att man skapar det i 
företaget för att kunna förmedla sättet man arbetar på till alla nyanställda. Nu är det väldigt 
personberoende, så som handledaren arbetar så börjar även den nyanställda att arbeta.    
 
”Det är en väldigt viktig fråga hur man skolar in de nya, och sen våga ta tillvara deras nya idéer 
också.”   
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- Inlärning och erfarenheter 
• Otillräckliga färdigheter i BIM 

Inom infrastruktur är kunskaperna i BIM fortfarande otillräckliga också ute hos konsult. 
Personerna som arbetar med det är fortfarande få och, som även tidigare nämnts inom 
Trafikverket, har ett personligt intresse av det. Branschen har ännu inte kommit till den punkten 
att man ser projekteringarna i BIM som en självklarhet. 
 
”Organisatoriskt kan man säga att det byggs upp utifrån intresse. Är man intresserad av BIM så 
kollar man runt i organisationen och hittar rätt personer.”  
     
 

• Inlärning 
Även hos konsulterna verkar tyngdpunkten på utbildningarna ligga på tekniken. Man lär sig 
alltså att projektera i 3D men man utbildas inte i själva processen runt 3D- modellen, BIM- 
processen. Det upplevs vara lite för mycket tyngd på programvarorna, men i processen, hur man 
ska tänka och hur man bygger upp modeller, där tycker man att det saknas.    

 
”Man kan ju utbilda sig i programvaran och då lär du dej tekniken, men det finns en brist i 
processen  hur man projekterar i BIM. Är du duktig i BIM- projektering då spelar det ingen roll 
vilka verktyg du använder, men är du duktig på processen så kan du använda vilka verktyg som 
helst.”  
 
En risk man identifierat utifrån detta är att man säger att man projekterar i BIM, men fortsätter 
att enbart skapa 3D- modeller, utan att tillämpa den övriga processen runt modellerna och då 
ifrågasätter man om man verkligen erhåller nyttan med BIM.  
 

 

• Organisationens inlärning 
Det skiljer sig åt något mellan konsultbolagen och hur de arbetar med BIM. Några gemensamma 
nämnare verkar dock finnas. Den första är att det är ute i verksamheten, i de olika grupperna som 
det stora arbetet med implementeringen sker. Det visar sig även att flera av bolagen har grupper 
med mer kompetens som tas in vid behov.  
 
”Man utbyter best practice mellan enheterna. Sen finns det även de enheterna som är 
specialiserade på BIM i stora projekt, som sätts in som en specialresurs i de projekten.”   
 
Inlärningen kan man säga sker genom ett utbyte mellan grupperna på mer eller mindre formella 
sätt. Man berättar att kunskaper sprids internt på konsultbolagen bland annat genom 
intranätsnyheter, seminarier, frukostföreläsningar etc. Konsulterna upplever att det finns ett stort 
intresse av att ta del av varandras uppdrag. 
 
”Det finns nyckelpersoner i organisationen som utbyter erfarenheter på ett mer informellt plan.”   
 
Det visade sig tidigare att rutinerna för Trafikverkets erfarenhetsåterföringar har brister eftersom 
dessa ofta inte utförs enligt rutiner, men även hos konsulterna upplever man att det skulle kunna 
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bli mycket bättre genom hela organisationen. Hos konsulterna ligger det i det interna 
kvalitetssystemet att man ska genomföra erfarenhetsåterföring i alla projekt, för att sammanställa 
och sprida kunskap. Här kommer man tillbaka till avsaknad av standardisering och resonerar 
kring om det även kan vara en orsak till att rutinerna brister.   
 
”Om man jobbar i fem olika BIM- projekt med fem olika projektledare så bedrivs ju dom på fem 
helt olika sätt som det är nu. Så jag tror att man måste industrialisera och hitta bättre 
standardiserade processer.”  
 
Om även varje liten delprocess drivs på olika sätt i olika projekt, exempelvis hur man gör en 
markmodell, så blir det en väldigt stor spridning i arbetsmetodiken i BIM. Även om varje projekt 
är unikt så måste man ha fler standardiserade arbetssätt för att erhålla den optimala nyttan med 
BIM. 
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5  ANALYS OCH DISKUSSION  

I detta kapitel analyseras och diskuteras de resultat som presenterats i föregående kapitel.  

5.1 Övergripande diskussion 
 
Har BIM processen varit relevant att undersöka och analysera utifrån MTO och ett sociotekniskt 
perspektiv? Svaret på den frågan är tveklöst ja. Liu m.fl. (2016) lyfter samarbetsperspektivet 
vilket även har utkristalliserats sig på ett tydligt sätt i denna studie, då det i likhet med vad Liu m 
fl. konstaterat, att BIM kan utgöra ett enastående verktyg för samarbete. Precis som författarna 
skriver så återfinns framgången i synergin mellan de tre huvudkomponenterna, människa, 
teknologi och process.    
 
Pascal Carayon (2006) beskriver hur komplexiteten i det sociotekniska systemen ökar i takt med 
att sätten man arbetar på ökar. Hon skriver exempelvis att det blir allt vanligare att produkter och 
tjänster kräver nya interaktioner över organisationsgränser, geografiskt, kulturellt och 
tidsbegränsat. En projekteringsprocess i allmänhet, och en BIM- process i synnerhet, kan 
innehålla alla dessa interaktioner som Carayon identifierar. Organisatoriskt i en BIM- 
projekteringsprocess finns det en beställare som har flera olika konsultbolag man samarbetar 
med, vilka i sin tur har processer som kan skilja sig åt, både i arbetssätt och kultur. Geografiskt 
sett, förväntas en projektorganisation som är utspridd över landet, och i vissa fall även utanför 
landet, arbeta lika effektivt och samordnat som om organisationen varit samlad, i det 
tidsbegränsade kontext som ett projekt är.   
 
Så åter igen, problematiken har varit synnerligen lämplig och intressant att studera utifrån valt 
perspektiv.   
 
Ett område som har dykt upp under intervjuerna men som inte har behandlats enskilt i 
litteraturgenomgången är arbetsmiljö, och att det är en integrerad del av BIM. Michael J. Smith, 
Frank T. Conway och Ben-Tzion Karsh (1999) har, precis som beskrivs i teoriavsnittet, studerat 
hur teknologi kan påverka hälsan på ett negativt sätt. Författarnas slutsatser kan dock relateras 
till implementeringen av nya processer med ny teknologi. Tolkningen av informanternas svar är 
snarare hur man i modellen skulle kunna visa på risker i arbetsmiljön under exempelvis 
byggskedet. Därmed kan arbetsmiljöaspekten i BIM- processen, och hur arbetsmiljön skulle 
kunna optimeras via modellen, anses vara ett helt eget område att undersöka. Oavsett om valda 
teorier inte har återgett något som direkt stödjer att BIM kan främja arbetsmiljöarbetet, så ska det 
betraktas som mycket positivt att det av informanterna har identifierats som en del av BIM. 
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5.2 MTO- analys av BIM- projekteringsprocessen inom 

infrastruktur 

 
Människa och Teknik  
 
”Tittar vi på människa, teknik och organisation så tror jag att program och IT- system ligger 
längre fram, längst fram. Människorna vill väldigt mycket och har hög ambition och 
organisationen är lite stelbent och behöver kanske omformas... Men organisationen består ju av 
människor så organisationen kan ju inte utvecklas om inte människorna gör det…” (Informant 
hos konsult) 
 

• Människa och teknik påverkar varandra i hög grad vid BIM- projekteringar. Resultatet 
visar att man i branschen anser att man har tillgång till nödvändig teknik för att kunna 
utföra fullständiga BIM- projekteringar, med undantag för ett par mindre teknikområden. 

 
Enligt Ramiro Montealegre och Wayne F. Cascio (2017) påverkar tekniken människan på 
en rad olika sätt som man i rollen av chef eller ledare behöver vara medveten om. 
Faktorer som de menar kan påverkas är bland annat rutiner, informationsflöden, 
mänskliga interaktioner och sociala aktiviteter. Därmed styrks resultatet av denna studie 
då alla faktorer på något sätt berörts under resultatet.   
 
Tekniken behöver feedback från människan. De som skapar och utvecklar programmen 
behöver feedback från användarna för att kunna anpassa programmen för behoven. Om 
inte människorna använder programmen till fullo riskerar man att feedbacken uteblir och 
resultatet blir att leverantörerna utvecklar och anpassar fel saker eller på en icke-relevant 
detaljeringsnivå.   
 
Interaktionen mellan människa och teknik skriver Guangbin Wang & Jiule Song (2017) 
om som User Satisfaction, som ett kriterium för en framgångsrik BIM- process. Utöver 
de redan nämnda interaktionerna belyser författarna ytterligare en aspekt vilken är av vikt 
vid utveckling av program och mjukvaror för BIM- projektering. Upplevelsen av att en 
programvara är enkel att använda har en indirekt påverkan på acceptansen av en digital 
lösning, då en känsla av användbarhet erhålls.   
 

• Otillräckliga kunskaper: Det finns svårigheter med att få människorna att använda den 
tillgängliga tekniken. Orsaken anses vara att många inte vet hur programvarorna ska 
användas och att många av de äldre medarbetarna, som inte har samma relation till teknik 
som den yngre generationen har, oftast undviker att arbeta i modellerna. Tekniken ligger 
före människan.  

 
Liu m fl. (2017) har i sitt resultat brutit ut det individuella lärandet från organisationens, 
men som de och flera andra författare säger, bland annat Bruzelius och Skärvad (2011), 
så är systemet för inlärning i en organisation mer komplext än så då de påverkar varandra 
på en rad olika sätt. I det sociotekniska systemet har vi dessutom tekniken som 
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interagerar med både människan och organisationen. Om vi konstaterar att kunskaperna 
kring BIM är otillräckliga så bör vi även undersöka hur både tekniken och organisationen 
kan stötta den individuella inlärningen. Med rätt stöttning så kan människan bli den 
viktiga pusselbiten som bidrar till den lärande organisationen som Prevent (2008) talar 
om. 

 
Mentala modeller är förknippade med kunskap och förståelse. Traditionell 2D- 
projektering och BIM- projektering i 3D innebär olika mentala modeller för den som 
projekterar. I nuläget är 2D- processen den mentala modell som de allra flesta nu aktiva i 
branschen har, medan BIM- processen är okänd. Medan BIM- processen förblir okänd, så 
kommer även nyttan att förbli okänd. Den generation som nu utbildas och är på väg in i 
branschen kommer att ha med sig BIM- processen som mental modell.  
 
Det verkar även som att kunskap och förståelse har ett nära samband till de attityder man 
har till processen, att en hög grad av förståelse ger en mer positiv attityd, medan en låg 
grad verkar bidra till en mer negativ attityd.      

 
Ramiro Montealegre och Wayne F. Cascio (2017) menar att förståelse krävs vid 
teknologiska utvecklingar och förändringar, och syftar då på hur teknologin interagerar 
med alla delar i arbetssystemet. Författarna adderar dock en aspekt gällande attityderna 
till teknologin som inte har framkommit i denna studie, vilken är, att ju mer teknologin 
utvecklas i olika former, desto mer kan den ses som ett hot mot människans roll i 
organisationen. Det är intressant att den aspekten inte har framkommit i resultatet av 
denna studie, men en möjlighet är att urvalet av informanter har påverkat, och att den 
aspekten kanske hade kunnat urskiljas med andra grupper av informanter eller med en 
annan avgränsning. Informanterna som har ingått i denna studie har en djupare förståelse 
om vad BIM- processen innebär och är väl medvetna om vilken nytta den kan generera, 
och därmed kanske man ser teknologin som en tillgång istället för ett hot.    
 

• Intresse driver utvecklingen: De som valt eller fått nyckelroller i implementeringen av 
BIM har ett personligt intresse av det, vilket är en stark motivator. Intresset kan ge en 
positiv attityd och entusiasm som sprids ut till organisationen. Det finns däremot ett 
beslut från regeringshåll att BIM ska implementeras inom infrastruktur, därmed har 
Trafikverkets projektledare krav på sig att projektera i BIM i sina projekt. Ändå visar det 
sig, att BIM är något av det första man stryker från sina uppdragsbeskrivningar till 
konsulten. Implementeringen och kraven har inte riktigt nått ut till Trafikverkets 
projektledare, och eftersom det är projektledaren som äger projektet så når det heller inte 
ut till konsulternas organisation i förlängningen. Risken finns att det bildas isolerade 
grupper som ”håller på med BIM”, medan projektledarna ute i verksamheten inte blir 
delaktiga i processen. 

 
Detta är en fråga som i allra högsta grad är aktuell i den implementeringsprocess som 
undersökts i denna studie. Hur ska man få med sig alla i förändringen? Kravet på BIM 
finns redan, så utmaningen verkar snarare vara att få alla att börja använda sig av det. Här 
skulle man kunna återknyta till vad James B. Avey, Tara S. Wernsing och Fred Luthans 
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(2008) skriver om hur individens medvetenhet om sina tankemönster, kan påverka 
dennes förmåga att känna hoppfullhet, optimism, effektivitet och flexibilitet, i synnerhet 
under en organisationsförändring. Och hur avsaknad av medvetenhet kan orsaka det 
motsatta. 
 
Med bakgrund i ovan beskrivna teori, bör organisationen i det fortsatta 
implementeringsarbetet av BIM, fokusera på de människor som driver organisationen och 
processen, genom att öka kunskap och förståelse och genom att återkommande 
synliggöra processen och nyttan tills alla som ska arbeta i den har tagit till sig den som en 
självklar del av arbetet.        
 

 
Människa och Organisation  
 
”Den största förändringen ligger hos människan, det tog mig ett par år att inse. Att börja jobba 
så här med BIM har inget med teknik att göra egentligen. Man skulle helst ha varit 
beteendevetare, för det handlar om att byta ett beteende man har mot ett annat. Det skulle ha 
varit nån som vet hur människor fungerar, för det är ett stort förändringsarbete och det sitter 
bara hos människan.” (Informant hos Trafikverket) 
 

• Utbildning: Det finns tekniska utbildningar, i programvarorna, för de som ska arbeta med 
BIM- projekteringar. Trafikverket har själva hållit relativt omfattande utbildningsinsatser 
som man i efterhand insett har varit för tekniska. Varken beställare eller konsulter uppger 
att de har gått någon, eller känner till någon, utbildning om BIM- processen eller arbetet 
runt 3D- modellen. 

 
Vikten av utbildning vid organisatoriska förändringar stöds av flera olika teorier. Även 
sambandet mellan individens inlärning och organisationens utveckling avhandlas bland 
annat av Bruzelius och Skärvad (2011) sammanfattar området som att ju bättre 
lärprocesserna fungerar, desto mer effektivt anpassar sig organisationen och 
medarbetarna fortlöpande till förändringar i verksamhetens krav och förutsättningar.    
 
Precis som denna studie visat diskuterar Ali Ghaffarianhoseini, m fl. (2017) att adekvata 
utbildningar är av stor betydelse för en framgångsrik implementering av BIM. De menar 
att för att uppnå BIM- processens fördelar behöver man som ansvarig för utbildningen 
tänka igenom vad man egentligen lär ut, hur man propagerar för processen och hur man 
ska utvärdera kompetenser.    
 
Att satsa på utbildning för de anställda, både hos beställare och konsult, kan utifrån 
teorierna ovan anses vara väl motiverat.  
 

• Erfarenhetsåterföring: Både Trafikverket och konsulterna uppger att de har flera olika 
former för interna erfarenhetsåterföringar och för att dela information om olika projekt 
man har varit delaktig i. Det finns rutiner hos Trafikverket att utföra 
erfarenhetsåterföringar tillsammans med leverantörerna efter avslutade gemensamma 
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projekt. De flesta av Trafikverkets informanter uppger dock att det slarvas mycket med 
det. Någon har aldrig deltagit vid en enda erfarenhetsåterföring med leverantör. Flera av 
informanterna beskriver erfarenhetsåterföringen som ett gemensamt möte i slutet av varje 
projekt, där man går igenom vad som varit framgångsrikt samt förbättringsområden. Vid 
det laget är projektets pengar inte sällan slut och deltagarna är på väg in i nya projekt. 
Pilotprojekt tenderar att vara ett effektivt sätt för att samla in erfarenheter till 
organisationen.  
 
Resultatet i den här studien stämmer överens med vad Liu m fl. (2017) skriver att 
intresset av att återföra erfarenheter från projekten är begränsat. Författarna till nämnd 
studie aviserar den egenskapen till konsulterna, men resultatet av denna studie visar 
snarare att det är i interaktionen mellan beställare och konsult som det brister, då man på 
båda sidorna har ett flertal sätt för att sprida erfarenheter internt.  
 
Att återta erfarenheter är en del av att vara en lärande organisation och enligt Ljungberg 
och Larssons (2012) teori om ständiga förbättringar, så är det endast genom att nyttja 
organisationens samlade kompetens och erfarenheter som man kan bli framgångsrik i de 
ständiga förbättringarna.    
 
Positivt är dock att både resultatet från denna studie och studien av Liu m fl. visar att man 
i branschen tror på BIM som ett verktyg för att effektivisera återföringen av erfarenheter 
och förbättringar.    

 

• Mentorskap: Få informanter uppger att respektive organisation har några formella rutiner 
för mentorskap. Man anger istället att utsedda BIM- samordnare och BIM- strateger ska 
fungera som stöd i frågor vid BIM- projekteringar. På det sättet läggs det på den enskilda 
medarbetaren att uppsöka dessa personer vid frågor och problem och risken är att inga 
uppföljande aktiviteter sker.  
 
Så här skriver Ljungberg och Larsson (2012) om hur kompetens till största delen byggs 
upp genom det praktiska arbetet i vardagen: ”Den kollektiva kompetensen byggs upp när 
olika personer samverkar med varandra och tillsammans utför ett arbete. Lärande är i 
stor utsträckning en social aktivitet.” Vidare beskriver de den så kallade 70-20-10 regeln 
som har myntats av Charles Jennings, som innebär att 70% av lärandet sker via det 
dagliga arbetet och reflektion kring detta, 20% av inlärningen förvärvas vid interaktionen 
med andra människor, exempelvis genom mentorskap. De sista 10% kommer från 
formella utbildnings- eller träningstillfällen.    
 
Liu m fl. (2017) resonerar om hur lärande organisationer uppstår, genom att man skapar 
en innovativ kultur som främjar inlärning. I denna studie står det klart att det både hos 
Trafikverket och konsulter finns olika former av forum och plattformar för inlärning, och 
att en stor del av ansvaret för inlärningen på det sättet läggs på individen att själv hitta 
och hämta in kunskapen. Om man tittar tillbaka på Charles Jennings teori som beskrivs i 
stycket ovan, så kan man dra slutsatsen att de digitala plattformarna inte kan ersätta den 
inlärning som sker vid interaktionen människa till människa.  
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Även om det inte finns en formell hantering av mentorskap så borde det åtminstone, med 
ståndpunkt utifrån ovan sammanfattade teorier, vara gynnsamt med tydligt utpekade 
mentorroller i organisationen, så att alla projektdeltagare vet till vem de kan vända sig 
med sina frågor och funderingar.   
 

• Generationsfråga: Precis som Cherns (1987) beskriver i sin nionde princip, så är det 
naturligt att det vid förändringar uppstår övergångsfaser på olika nivåer medan 
arbetssystemet omformas. Han beskriver också att det finns frågeställningar man bör ha 
klart för sig under förändringen exempelvis hur man ska upprätthålla produktionen enligt 
det gamla arbetssättet medan man förbereder de anställda för det nya. Cherns säger också 
att en organisation under förändring är annorlunda och mer komplex än vad den har varit 
i det gamla, och vad den kommer att vara i det nya. 
 
Vid en så stor organisationsförändring som implementeringen av BIM faktiskt är, 
behöver man ta i beaktande att det under några år kommer att finnas blandade 
generationer i organisationen. Den yngre generationen som är van att lära in och använda 
ny teknik, och de äldre generationen som besitter den värdefulla erfarenheten och 
domänkunskaperna. Det tar kognitiva resurser att lära nya arbetssätt och tekniker. Alla 
behöver kunna känna delaktighet och meningsfullhet även under 
organisationsförändringen.  

 
Man bör vara försiktig med att göra antagandet, att den äldre generationen i 
organisationen upplever mer motstånd till förändringar, än den yngre generationen. Men 
genom att inte blunda för den faktorn, så kan man mer medvetet arbeta med de frågorna 
om de skulle uppstå.      
 
     

Organisation och Teknik  
 
”TDOK 2015-0181 har inte fått någon bra respons. Om man tittar på sid 5 så förstår jag att det 
är svårt att räkna på för konsulterna.” (Informant från Trafikverket)  
 

• Standardiseringar: Det återstår en del frågetecken kring standardiseringen av BIM- 
projekteringsprocessen inom infrastruktur. Det har identifierats som ett stort men mycket 
nödvändigt arbete för att uppnå den optimala nyttan av processen. 
 
Xianbo Zhao m. fl. (2017) har identifierat vilka risker som kan finnas inbyggda i 
implementeringen av BIM. Författarna som har undersökt implementeringar på den 
australiensiska marknaden inom bygg och anläggning, konstaterar att standardiserade 
mallar och förlagor behövs likväl som att uppnå enighet avseende kontraktsdokument.    
 
I resultatet av denna studie så nämndes IFC som ett standardiserat system i vilket man 
kan arbeta i via olika programvaror, och att det är den typen av lösningar som behövs för 
att kunna hantera modellerna från olika programvaror. Ali Ghaffarianhoseini, m fl. 
(2017) tar upp just detta system som ett exempel på ett standardiserat sätt att möjliggöra 
ett samarbete mellan användare av BIM- verktyg. Författarna skriver att IFC (Industry 
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Foundation  Classes) definieras som en neutral och öppen specifikation som inte 
kontrolleras av en enskild leverantör, eller en grupp av leverantörer. Man menar att IFC 
har inneburit ett stort steg i rätt riktning för utvecklingen av BIM- processen.        
 
Man är som beställare medveten om problematiken med ofullständiga standarder att 
standardisering är ett arbete som behöver fortgå gällande BIM.  
 

• Kravformulering: På Trafikverket pågår arbetet med att uppdatera kraven kontinuerligt. 
Standarderna ligger till grund för de krav som är en viktig kommunikation om 
Trafikverkets förväntningar på BIM- projekteringarna. Ju mer utvecklade 
standardiseringarna blir, desto lättare blir det för Trafikverket att formulera kraven till 
leverantörerna. Om man avser att införa en effektivare process så måste man även styra 
dokument- och datahantering åt samma håll för kompatibilitet i processen. 

 
För att återkoppla föregående stycke till vad Cherns (1987) säger om betydelsen av 
informationens art för att uppnå ett visst utfall, så kan man inte förvänta sig ett bättre 
resultat än de formuleringar av förväntningarna som man har delgett arbetsgruppen, eller 
som i det här fallet, leverantören.  
 
Den skriftliga kommunikationen vilken syftar till att förmedla Trafikverkets 
förväntningar på BIM- projekteringarna gentemot konsulterna, återges i de kravdokument 
som medföljer förfrågningsunderlaget till varje enskilt projekt. Tubbs & Moss (2008) 
menar att det från ett organisatoriskt perspektiv är en korrekt förståelse en av de mest 
basala faktorerna för ett önskat resultat. Författarna säger att det inte är möjligt för en 
organisation att fungera effektivt om inte budskap om förväntningarna förstås av 
mottagarna.   
 
En fördel med BIM är dock att den muntliga kommunikationen som sker under de 
kontinuerliga projekteringsmötena, kan motverka och kompensera för den bristande 
förståelsen som den skriftliga kommunikationen kan orsaka.     
 
  

5.3 Metoddiskussion 
 
I uppstarten av den här studien återkom funderingar vid olika tillfällen huruvida studiens 
omfattning varit för stor och om fler avgränsningar skulle ha varit positiva för dess resultat. Efter 
avslutad studie och med resultatet i hand, möjligtvis att så hade varit fallet.  
 
Eftersom området är stort och fortfarande relativt outforskat ur ett vetenskapligt perspektiv, var 
det från början svårt att veta var, de av Trafikverket upplevda, friktionerna uppstår och vilka 
frågor som skulle vara av mest värde att undersöka. Därmed kändes det initialt nödvändigt att 
undersöka processen både utifrån ett beställar- samt ett konsultperspektiv.  
 
Studien har genererat ett framgångsrikt resultat utifrån frågeställningarna, vilka förväntningar 
och erfarenheter man har från beställarhåll likväl som från konsulthåll. Studiens upplägg hade 
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dock kunnat riktas och fördjupas mer mot beställarhåll. Å andra sidan speglar konsulternas och 
Trafikverkets svar, varandra väldigt väl. Det tyder på att man har liknande uppfattningar, vilket 
också är en värdefull insikt som inte erhållits med en snävare avgränsning. 
 
Utifrån frågeställningarna har antalet informanter varit tillräckligt för att uppnå 
kunskapsmättnad, både på beställar- som konsultsidan. Skulle däremot studien göras om, så 
skulle det vara fördelaktigt med fler informanter från Trafikverket, samt ett ännu mer 
fördjupande upplägg på intervjun. 
 
 

5.4 Slutsatser 

Hela branschen är inne i ett stort förändringsarbete, så pass stort att det kan kallas för 
paradigmskifte. En informant påtalade att de funderingar vi har nu, säkert även fanns när man 
gick från att göra ritningar för hand till att datorgenerera dem. Förändringar i branschen av den 
digniteten kräver, och kommer fortsättningsvis att kräva, stora ansträngningar både från 
Trafikverket och från de olika konsultbolagen som arbetar i Trafikverkets process.  

Att tyngdpunkten i implementeringsprocessen ligger på Människan och Organisationen speglar 
sig väl genom hela studien från litteraturgenomgång till intervjuer och sammanställt resultat. 
Tekniken har en betydande del, men är just nu i stand-by läge i väntan på människan och 
organisationen.  

Processen är fortfarande mycket omogen och det kommer ta ett antal år innan branschen har 
kommit till den punkten, att man kan anse att man tillämpar BIM- projekteringar fullt ut. Genom 
att vara medveten om detta, främst från beställarhåll, kan det fortsatta implementeringsarbetet 
underlättas och effektiviseras genom att medvetet strukturera förändringarna och genom att rikta 
insatserna dit de behövs som mest.   

 

 

 

 

 

 

 

 

Under kapitel 6 ges förslag på hur det vidare arbetet, med implementeringen av BIM, bör se ut 
utifrån socioteknisk systemteori. Fler förslag har kunnat identifierats, men för att hålla en 
lämplig avgränsning även där så har de största och, för studiens frågeställningar, mest relevanta 
åtgärdsförslagen valts ut. Då det återstår mycket arbete innan förändringarna har slagit igenom 
fullt ut i branschen, så föreslås även vidare forskning i ämnet.     
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6  REKOMMENDATIONER OCH FRAMTIDA 

ARBETE 

I det här kapitlet presenteras rekommendationer för det fortsatta implementeringsarbetet av 
BIM- projekteringsprocessen. De föreslagna åtgärderna grundar sig i socioteknisk systemteori 
enligt resultatet i kapitel 4. Mycket arbete är redan påbörjat och pågår inom Trafikverket redan. 
I de fallen kan förslagen ses som en bekräftelse på att man arbetar med, och utvecklar saker i 
rätt riktning.   
  

6.1 Rekommendationer och framtida arbete 

Människa och Teknik  

• Fortsatt utbildning. För att kunna byta ut sin mentala modell mot en annan eller för att få 
tillgång till ytterligare en mental modell så behöver både medarbetare på Trafikverket 
och konsulter fortsatt utbildning. Eftersom det i studien framkommit att utbildningar mot 
processen och arbetssättet runt BIM saknas, så bör detta tas fram. När man förstår 
processen så kommer nyttorna med BIM att utkristalliseras och bli tydliga för individen 
och därmed borde acceptansen till processen öka. 
 
Sett ur ett pedagogiskt perspektiv så föreslås utbildningen hållas i former av workshops 
där deltagarna gemensamt och aktivt får hjälpas åt att bygga upp den nya mentala 
modellen. Därmed delar de den också  när de sedan ska jobba i BIM- projekteringar ute i 
verksamheten. Långa serier av föreläsningar bör undvikas för att få en mer effektiv 
inlärningsprocess.  

 

Människa och Organisation  
• Nya roller under organisationsförändringen. I resultatet konstateras att det under ett antal 

år kommer finnas en blandning av ”2D- generationen” och ”3D- generationen” ute i 
organisationerna. De yngre som kommer in i branschen har automatiskt 3D- tänket med 
sig, men saknar domänkunskaperna. De äldre som besitter domänkunskaperna, saknar 
3D- tänket.   
 
Intresse har konstaterats vara en stark drivkraft, och troligtvis är det inte så produktivt att 
någon som närmar sig pension, och som kanske dessutom saknar intresse av att lära sig 
hantera 3D- modeller, ska tvingas göra det. Om man istället medvetet kan bygga upp 
BIM- projektgrupper där man även tar tillvara på all erfarenhet som den äldre 
generationen besitter och ger dessa en meningsfull roll, då kan man få det bästa av två 
världar att förenas.     
     

• Mentorskap. För att inte riskera att de nya individerna som är på väg ut i branschen ska 
tappa bort det 3D- perspektiv som de har med sig från utbildningen, behöver man mer 
medvetet och strukturerat arbeta med mentorskapet i organisationen. Mentorskapet ska 
vara riktat mot BIM, dels för att ta tillvara de yngres kunskaper och dels för att få ett 
tydligt förhållningssätt ut mot organisationen.  
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De personer som har en roll som BIM- samordnare/strateger/ambassadörer har en mycket 
viktig roll i det här arbetet och deras tillgänglighet och närvaro bör vara hög ute i 
projekten.  
 
Viktigt är också att inte förknippa behovet av mentorskap med ålder. Inte heller är det i 
alla lägen givet att det är en äldre medarbetare som ska agera mentor åt en yngre. Det 
omvända fallet kan i en sådan här organisationsförändring vara lika nödvändig. Man ska 
inte per automatik förutsätta att någon ur 2D- generationen inte vill lära sig BIM- 
projektering.  
 

• Erfarenhetsåterföringar. Att erfarenhetsåterföringar är ett område som är mycket viktigt 
är samtliga informanter relativt överens om, ändå så uppger de flesta av dem att det är 
något som inte utförs enligt krav och rutiner. För att kunna bli en lärande organisation så 
behöver hela branschen komma till rätta med det och på ett sådant sätt att problematiken, 
som tidigare beskrivits, byggs bort. För att få till kontinuerliga erfarenhetsåterföringar 
kan detta regleras via avtal, exempelvis att man vid varje projekteringsmöte avsätter tid 
för detta, istället för att ha ett tidskrävande möte efter projektets avslut. I och med 
digitaliseringen så kommer nya möjligheter att koppla in erfarenhetsåterföringarna direkt 
till modellen, och dessa möjligheter bör man använda och utveckla.  
 

Organisation och Teknik  

• Standardisering och kravformulering. Det fortsatta arbetet bör ske med en medvetenhet om 
att kraven är en mycket viktig del av kommunikationen med leverantörerna. Kraven ska 
väl spegla de förväntningar Trafikverket har på leveransen av BIM- projekteringen. 
 
Stöd i den Europeiska handboken bör tas för arbetet, i synnerhet de delar som fokuserar på 
människa och process eftersom dokumenten har visat sig bli för tekniskt formulerade. 
Trafikverket kan med fördel kompletteras med mer beteendevetenskapliga kompetenser 
bland de resurser som ansvarar för uppdateringen av kraven.   
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Syfte 

Syftet med detta dokument är att skapa förutsättningar för hur investeringsprojektens 

modellbaserade digitala information om anläggningen ska hanteras. En grundläggande 

del i Trafikverkets arbete med BIM är att modellbaserad information ska kunna 

överlämnas mellan skeden, parter och ämnesområden. Den digitala modellen av 

anläggningen som byggs på genom olika skeden blir på så sätt bärare av 

anläggningsinformationen. Kravställningen i detta dokument syftar till att få den digitala 

information som tagits fram i ett skede att kunna överlåtas till nästa part utan 

informationstapp. 

TDOK 2015:0181, Objektorienterad Informationsmodell, innehåller krav som ska 

uppfyllas avseende BIM och digitala modeller. Kraven avser Trafikverkets 

investeringsprojekt. Kraven utgår från strategiska mål beskrivna i ”Strategi för BIM i 

Trafikverket”, TDOK 2013:0688.  

Omfattning 

TDOK 2015:0181 omfattar Trafikverkets tekniska krav avseende BIM och digitala 

modeller.  

Detta regelverk riktar sig till externa leverantörer i investeringsprojekt.  
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Definitioner 

 

Anläggningsmodell  Begreppet Anläggningsmodell används normalt inte längre i Trafikverkets 

dokument. Om begreppet förekommer avses en eller flera 

ämnesområdesmodeller som oftast beskriver den projekterade anläggningen. 

Objektorienterad 

informationsmodell  

Objektorienterad informationsmodell används som ett samlande begrepp för de 

modeller av anläggningsinformationen (ämnesområdesmodeller, 

samordningsmodeller och presentationsmodeller) som omfattas av 

kravdokumentet TDOK 2015:0181. En objektorienterad informationsmodell 

innehåller normalt anläggningsobjektens grafiska beskrivning i 3D och attribut 

men kan även innehålla information i 2D, till exempel  fastighetsinformation 

eller en markmodell med enbart geometrisk information. 

 

Presentationsmodell Presentationsmodellen används i syfte att övergripande kommunicera med 
projektets intressenter, allmänheten och myndigheter. Presentationsmodellen 
baseras på Samordningsmodellen eller vissa ämnesområdesmodeller. 
Presentationsmodellen kan kompletteras med bland annat ytmaterial, ortofoto, 
vegetation, modeller av människor, fordon med mera, liksom simulering av sol, 
himmel och väder beroende på projektets behov.En presentationsmodell kan 

framställas genom både VR-teknik och CAD-baserade samordningsverktyg. Från 

presentationsmodellen kan bilder och animeringar genereras vilka kan vara mer eller 

mindre interaktiva. 

Presentationsmodellens utformning är projektspecifik och beskrivs i projektets 

uppdragsbeskrivning. 

 

RFM,  

Redogörelse för modell 

Beskriver den levererade modellens innehåll och egenskaper samt eventuella 

avvikelser från ställda krav. RFM upprättas av levererande part och bifogas vid 

leverans från konsult till trafikverket och vid leverans från Trafikverket till 

entreprenör. RFM biläggs modellen och har följaktligen samma 

rangordning.Till RFM hör en eller flera RFÄ, Redogörelse för 

Ämnesområdesmodell, som beskriver de ingående ämnesområdesmodellerna. 

Samordningsmodell En Samordningsmodell är en modell sammansatt av en eller flera 

ämnesområdesmodeller. En samordningsmodell utgör en visualisering av 

projektet och ger förutsättningar för planering, styrning och uppföljning av 

projektering och byggande. Samordningsmodellen har en central roll avseende 

samordning av utformning och kommunikation mellan ämnesområden. 

Samordningsmodellen behöver inte återspegla materialegenskaper, färg och 

ljussättning på ett verklighetstroget sätt. 
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Utbytesnivå Trafikverket har definierat tre nivåer för utbyte av objektorienterade 

informationsmodeller. 

 Utbytesnivå A är modeller i originalformat och kan innehålla  

programvaruberoende komplexa elementtyper som inte enkelt kan 

överföras mellan olika programplattformar, t ex parametriska objekt 

och objektattribut. Till modellen ska aktuella inställningsfiler alltid 

bifogas. Modeller som inte är lagrade i format för utbytesnivå B eller C 

klassas som utbytesnivå A. 

 Utbytesnivå B består av Trafikverket betraktade verkygsneutrala 

format.  

CAD-filer: För utbytesnivå B används dwg- eller dgn-format. 

Modellerna ska endast innehålla enkla elementtyper med begränsad 

information kopplad till sig. Dwg- och dgn-filer som innehåller 

systemberoende elementtyper och objekt tillhör utbytesnivå A. 

Andra filtyper: För andra filtyper av digital anläggningsinformation 

finns ett antal format angivna i TDOK 2012:35 och 2015:0181. 

  Utbytesnivå C består av publiceringsformat med information och låsta 

objekt som skapats utifrån underlag enligt utbytesnivå A och B. Dessa 

ska kunna  läsas med en eller flera kostnadsfria programvaror som är 

godkända av Trafikverket. Innehållet i ett publiceringsformat är avsett 

att endast läsas, t ex en Samordningsmodell eller presentationsmodell.  

 

Se också kap 9, TDOK 2015:0181 Objektorienterad Informationsmodell. 

Ämnesområdesmodell  

 

Ämnesområdesmodellen är en 2D/3D-modell innehållande objekt från ett visst 

ämnesområde, t ex geoteknik, vägutformning, fastighetsindelning eller 

miljöinformation. Ämnesområdesmodellens struktur och innehåll beskrivs i 

TMALL 0403, Redogörelse för ämnesområdesmodell, RFÄ. 

  

  
 

Övriga begrepp som omnämns i detta dokumnet finns definierade i Trafikverkets ordlista 

för BIM på trafikverket.se/bim (direktlänk). 

Se även Bygghandlingar 90 del 7 Bilaga A Begreppsdefinitioner. Trafikverkets 

benämningar gäller före Bygghandlingar 90 del 7 Bilaga A i de fall där lika benämning 

används. 

 
  

http://www.trafikverket.se/contentassets/73c90fd69e134b4fa820849d5fd6a801/ordlistabim_151020.pdf
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1 BIM i investeringsprojekt 

 BIM ska i projektet användas för att skapa ett sammanhängande informationsflöde 

mellan skeden, parter och ämnesområden. 

 BIM ska i projektet användas för att ge ett förbättrat underlag för samgranskning. 

2 Modeller för samordning 

 Samordningsmodellen och ämnesområdesmodeller ska göras tillgängliga för beställaren 

inför projekterings- och teknikmöten. 

 Samordningsmodellen ska vara uppdaterad och redovisas vid varje projekteringsmöte.  

 Vid teknikmöten ska den senast uppdaterade samordningsmodellen redovisas.  

 Vyer (bokmärken/hotspots) för samordningsmodellen ska finnas definierade för minst 

toppvy, sidovyer och perspektivvy. 

 Det ska tydligt framgå vilka objekt som är ändrade sen senast levererade version av 

samordningsmodellen, t ex med revideringsmoln eller färgkodning..  

 Tillhörande och uppdaterade versioner av redogörelse för modell (RFM, TMALL 0402) 

och redogörelser för ämnesområdesmodeller (RFÄ, TMALL 0403) ska göras tillgängliga 

för beställaren inför projekterings- och teknikmöten.  

3 Teknisk lösning för visning av modeller i 
Trafikverkets miljö 

 Den tekniska lösningen för att tillgängliggöra och åskådliggöra ämnesområdesmodeller 

och samordningsmodeller för Trafikverket ska uppfylla ett eller båda av följande krav: 

1. Programvaran ska finnas tillgänglig i Trafikverkets programutbud. Förteckning över 

aktuellt programutbud för BIM finns att hämta på Trafikverkets externa webbplats, 

www.trafikverket.se (sök på ”viewerprogram BIM”). 

2. Modeller ska kunna visas i webbläsare IE v 11 och utan installation. 

 Programvaror ska tillhandahållas utan extra kostnad för beställaren.  

 Programvaror som används ska redovisas i TMALL 0405 Objektspecifik digital 

projekthantering Väg eller TMALL 0406 Objektspecifik digital projekthantering 

Järnväg. 

4 Klassificering och kodning av objekt 

 Klassificeringen ska kunna presenteras med klartext i modellen, t ex description på 

CAD-lager i utbytesnivå B och propertiesy sets i utbytesnivå C. 

http://www.trafikverket.se/
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4.1 Vägprojekt 

 Klassificering av objekt och CAD-lager (nivåer) ska utföras enligt Trafikverkets 

tillämpning av byggdelar och byggdelstyper enligt BSAB, SB11. 

 Vid klassificering av anläggnings- och landskapsinformation ska värdelistor från 

Strukturplatsen hos Trafikverket användas. 

4.2 Järnvägsprojekt 

 Klassificering av objekt och CAD-lager (nivåer) ska utföras enligt någon av följande: 

1. Trafikverkets tillämpning av byggdelar och byggdelstyper enligt BSAB, SB11. 

2. TDOK 2014:0385 Kodning av geografiska objekt. 

 Om objekt klassificeras enligt Trafikverkets tillämpning av byggdelar och byggdelstyper 

enligt BSAB, SB11 ska värdelistor från Strukturplatsen hos Trafikverket användas. 

5 Detaljeringsgrad för modeller 

 Objekt och företeelser med geografisk koppling ska redovisas i respektive 

ämnesområdesmodell och visas i samordningsmodellen.  

 Ämnesområdesmodellerna ska minst omfatta vad som tidigare redovisats på ritningar, 

kartor och bilder för aktuell produkt eller uppdragstyp.  

 Detaljeringsgraden avseende geometrisk redovisning (Level of Detail, LOD) av objekt i 

3D ska motsvara innehåll för aktuell produkt och tillämpning. 

 Detaljeringsgraden avseende redovisning av attribut (Level of Information, LOI) på 

objekt ska motsvara innehåll för aktuell produkt och tillämpning. 

 Attribut/egenskaper ska kopplas till motsvarande objekt och företeelser i respektive 

ämnesområdesmodell. 

 Måttangivelser som inte är åtkomliga som attribut eller liknande och som normalt skrivs 

ut på ritningar ska presenteras i modellen i klartext. 

 Måttangivelser i klartext ska kopplas till respektive objekt. 

 Om typritning används ska hänvisning till typritningen anges i ämnesområdesmodellen.  

 Det ska vara möjligt att efter eget val kunna tända och släcka lager eller motsvarande i 

ämnes- och samordningsmodellen. 

 Symboler i 2D och 3D ska ha tydligt redovisade geometriska definitionspunkter/ 

insättningspunkter, rotation och skala. 
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6  Mättekniska krav på modeller 

 Befintliga objekt i ämnesområdesmodell ska vara inmätta och redovisade enligt TDOK 

2014:0571. 

 Linjeberäkningar och koordinatförteckningar för beräknade geometrier ska medfölja 

modellen. 

 Markmodeller ska kvalitetsmärkas och redovisas enligt TDOK 2014:0571. 

 Markmodeller får ej innehålla trianglar med lutning lodrätt eller överstigande lodrätt. 

 Koordinatangivelser och måttsättning i modeller ska stämma överens med mätningar 

som kan göras digitalt eller på ritningskopia.  

 Koordinatangivelser ska överensstämma med eventuella grundkartor, polygonpunkter 

och fixar. 

7 Statusmärkning i modeller 

 Objekt i en ämnesområdesmodell ska vara statusmärkta. 

 Statusmärkning av CAD-lager (nivåer) ska utföras enligt SB Rekommendationer CAD-

lager, utgåva 3, tabell 6A. 

 Järnvägsobjekt klassificerade enligt TDOK 2014:0385 Kodning av geografiska objekt 

(kodhandboken) ska statusmärkas . 

 Statusmärkning för handlingstyp och granskningsstatus/syfte ska följa TDOK 2012:35 

Digital projekthantering och anges i ämnesområdesmodellens metadata. 

7.1 Befintliga förhållanden  

 Ämnesområdesmodell som redovisar befintlig anläggning från inmätning och 

datainsamling ska ha statusmärkning för befintliga förhållanden. 

 Ämnesområdesmodell för inom projektet byggd anläggning ska statusmärkas på 

motsvarande sätt som den projekterade anläggningens.  

7.2 Projekterad anläggning 

 Ämnesområdesmodell som redovisar projekterad anläggning ska ha statusmärkning för 

projekterad anläggning. 

 Ämnesområdesmodell för ändrad landskapsinformation ska ha statusmärkning för 

projekterad anläggning. 
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7.3 Byggd anläggning 

 Ämnesområdesmodell som redovisar Byggd anläggning ska ha statusmärkning för 

byggd anläggning. Byggd anläggning består av byggd anläggning för Trafikverket samt 

byggd anläggning för andra anläggningsägare. 

8 Attribut 

 Attribut ska redovisas via attributbärare i respektive ämnesområdesmodell.  

 Attribut som redovisas i laddmallar till Chaos eller IDA omfattas inte av dessa krav. 

 En eller flera av följande attributbärare ska användas: 

 CAD-lager 

 Textflaggor 

 Objektattribut 

 Filnamn 

 Metadata 

 Namnruta 

 Attributbärare ska redovisas i ifylld Redogörelse för modell, RFM (TMALL 0402 med 

underdokument TMALL 0403). 

 CAD-lager som attributbärare ska namnsättas enligt kap 4 i detta dokument. 

 Text som beskriver egenskap hos ett objekt ska placeras som attributuppsättning i 

relation till objektet. 

 Objektattribut ska placeras som attributuppsättning i relation till objektet, t ex property 

sets, blockattribut och celltags. 

9 Leverans mellan leverantör och Trafikverket 

9.1  Generellt 

 Utöver krav i detta dokument gäller krav  i 2012:35 Digital projekthantering vid 

leveranser till Trafikverket. 

 För att en modell ska anses vara levererad i ett verktygsneutralt format får den endast 

innehålla elementtyper som tillhör Utbytesnivå B. 

 Vid leverans ska ämnesområdesmodeller endast innehålla för leveransen relevant data 

vilket innebär att överflödiga geometrier, tomma lager, extra data, frysta lager ej tillåts.  

9.2 Utbytesnivå A – Verktygsberoende originalformat 

 Grafiska elementtyper ska anses tillhöra utbytesnivå A enligt exempel i Tabell 1: 
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Objekttyp Elementtyp Enkel definition (CAD) Utbytesnivå 

 Linjekonstruktion/ 

linjeberäkning 

Beräknat linjeobjekt som 

definierar läge och/eller form för 

sammansatta objekt i plan och 

profil. 

A 

 Parametrisk 

normalsektion 

Normal- och/eller typsektion som 

beskriver relationer och 

funktioner mellan ingående 

punkter och komponenter. 

A 

Tabell 1 Exempel på grafiska elementtyper, utbytesnivå A 

9.3 Utbytesnivå B – Verktygsneutrala format 

 För utbytesnivå B ska endast filformat enligt Tabell 2 användas vid leverans av 

modeller. 

 

Leverantör/programvara Filändelse 

(suffix) 

Version Anmärkning 

Autodesk AutoCAD DWG 2013 eller 

nyare 

Båda formaten – även i 

kombination – tillåtna vid 

leveranser.  
Bentley MicroStation DGN V8i 

LandXML.org (organisation)  XML 1.1 Används bland annat för 

punkt- och linjeobjekt 

(linjekonstruktion/beräkni

ng) samt ytobjekt (terräng- 

och markmodell) 

Esri ArcGIS SHP - Används primärt för utbyte 

av landskapsinformation 

(fastighetsinformation, 

natura 2000) 

MS Excel XLSX/CSV  2010 

2013 

Avser produktdokument i 

form av kalkyldokument 

(exempelvis laddmallar för 

attributdata) 

MS Word DOCX 2010, 2013 Avser produktdokument i 

form av textdokument 

 LAS, PXY, 

GEO  

 Filer från exempelvis 

geodetisk mätning  

Tabell 2 Format, utbytesnivå B 

 För utbytesnivå B ska endast grafiska elementtyper enligt tabell 3 användas vid leverans 

av modeller: 
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Objekttyp Elementtyp Enkel definition (CAD) Utbytesnivå 

Punkt Punkt (point) Objekt lägesbestämt som en punkt 

i två eller tre dimensioner. 

B 

 Text Text kopplad till en punkt. B 

 Block/Cell Typ av punktobjekt som redovisas 

i 2D eller 3D. Icke-grafisk 

information kan knytas till 

block/cell i form av attribut. 

B 

Linje Linje (breakline) Utsträckt objekt, lägesbestämt 

som två eller flera punkter i två 

eller tre dimensioner, 

sammanbundna med raka 

och/eller bågformade segment. 

B 

Yta Yta (breakline) Utsträckt objekt, lägesbestämt 

som tre eller flera punkter i två 

eller tre dimensioner, 

sammanbundna med raka 

och/eller bågformade segment. 

B 

Volym Volym (solid) Objekt som representerar 

volymen av ett objekt. 

B 

 Block/Cell Typ av volymobjekt som 

redovisas i tre dimensioner med 

relation till specifik 

definitionspunkt. Icke-grafisk 

information kan knytas till 

block/cell i form av attribut. 

B 

Tabell 3  Grafiska elementtyper, utbytesnivå B 

 

9.4 Utbytesnivå C – Publiceringsformat 

 För utbytesnivå C ska endast filformat enligt Tabell 4 användas vid leverans av 

modeller. 

 

Leverantör/programvara  Filändelse 

(suffix) 

Version Anmärkning 

Kostnadsfri viewer som ska 

finnas tillgänglig i 

Trafikverkets IT-miljö eller 

kunna visas i webbläsare IE 

v 11.  

* * Avser exempelvis 

tillämpningar som 

samordning, 

granskning, 

simulering, kontroll 

och analys 
Adobe Acrobat Reader PDF PDF/3D 
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Adobe Acrobat Reader PDF PDF/A Avser exmepelvis 

ritningsframställning 

 JPG  Avser exempelvis 

rendering av bilder 

 AVI  Avser exempelvis 

framställning av film 

Tabell 4 Utbytesnivå C, Publiceringsformat 

 

10 Modell för ritning 

 Ritning ska framställas från ämnesområdesmodell. 

11 Modell för mängdreglering av massor 

 Ämnesområdesmodell för mängdförteckning ska redovisa överyta och underliggande 

lagerytor i färdig konstruktion. 

 Anslutningar och övergångar ska samordnas mot angränsande linjeobjekt 

(begränsningslinjer) och ytobjekt. 

 Överlapp i ämnesområdesmodell tillåts ej utan godkännande från beställare. 

12  Modell för utsättningsdata 

 Yt- volym- och linjeobjekt för utsättning ska levereras som trådmodell. 

 Punktobjekt för utsättning ska levereras som koordinatlista eller modellfil. 

 Cirkulära geometrier ska ritas som bågformade polylinjer. 

 Objekt som representeras av 2D/3D-symboler ska innehålla definitionspunkter. 

  Ämnesområdesmodell för utsättningsdata får ej innehålla dubbelpunkter. 

13 Underlag för maskinstyrning/guidning 

 Data för maskinstyrning/guidning för långsträckta objekt ska levereras som trådmodell 

(brytlinjer).  

 Data för maskinstyrning/guidning av schakter och liknande ska levereras som trådmodell 

(brytlinjer) eller triangelmodell.  

 Objekt för maskinstyrning/guidning i ämnesområdesmodell som korsar annat ytobjekt 

ska separeras på olika lager eller separata modellfiler. 
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 Data får inte bestå av slutna polylinjer eller cirklar.  

 Cirkulära geometrier ska ritas som bågformade polylinjer. 

 Produktionsresultat ska separeras på olika lager eller separata modellfiler. 

 Ämnesområdesmodell för maskinstyrning/guidning får ej innehålla dubbelpunkter. 

14 Referenser 

TDOK 2015:0181 Objektorienterad Informationsmodell refererar till och ska användas 
tillsammans med följande dokument: 

TDOK 2012:35 Digital projekthantering, version 5.0 

TDOK 2013:0688 Strategi för BIM i Trafikverket 

TMALL 0402 Redogörelse för modell, RFM, version 2.0 

TMALL 0403 Redogörelse för ämnesområdesmodell, RFÄ, version 2.0 

TMALL 0405 Objektspecifik digital projekthantering väg, version 9.0 

TMALL 0406 Objektspecifik digital projekthantering järnväg, Version 4.0 

TDOK 2014:0385 Kodning av geografiska objekt, version 2.0 

TDOK 2014:0571 Geodetiska mätningsarbeten och geografisk lägesbestämning, version 4.0 
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Bilaga 5. Kategorisering 
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Bilaga 6. Intervjuguide 
 
Intervju med Konsult 
 
Inledande information till informanten: 

• Intervjuarens opartiskhet gällande konsultföretag emellan. 
• Avgränsningen- Att studien endast ser på projekteringsprocessen.  
• Information om MTO och socioteknisk systemteori. 
• Informanten kommer att få studien skickad via mail efter färdigställande. 
• Frågor från informanten inför intervjun.  

 
 
M: 
 -Kommunikation 

o Kan du berätta hur du själv tolkar begreppet BIM? 
o Vid BIM- projekteringar, på vilka sätt säkerställer ni internt att rätt information 

delas till rätt person och vid rätt tidpunkt?  
o Skiljer kommunikationen med Trafikverket sig åt, vid BIM- projekteringar, 

jämfört med vid traditionella projekteringar? Om ja, på vilket sätt? 
o Hur upplever du att inställningen till att utföra BIM- projekteringar generellt är 

bland företagets anställda? 
o Hur tydliga upplever du att Trafikverkets krav på BIM- projekteringar är? 

 
 -Roller 

o Hur är ditt företags organisation kring BIM uppbyggd? 
o På vilket/vilka sätt har nyckelpersonerna till dessa roller utsetts? 
o Med avseende på de olika rollerna i er organisation kring BIM, kan du nämna 

vilka utmaningar du upplever att dessa står inför? 
o Upplever du att projektörernas ålder påverkar intresset för och attityden till BIM? 

 
 -Inlärning 

o Vilken typ av teknisk utbildning erbjuds de personer som ska ha en roll i BIM- 
projekteringarna? 

o Vilken typ av utbildning i processen erbjuds de personer som ska ha en roll i 
BIM- projekteringarna? 

o Har ni några andra tillvägagångssätt för att lära upp era interna resurser i BIM? 
(Mentorskap?) Och finns det i så fall några formella rutiner för det? 

 
T: 
 -IT 

o Vilka programvaror använder ni till projekteringarna i BIM? 
o Upplever ni att de tekniska hjälpmedel ni har tillgängliga, är tillräckliga för att 

möta Trafikverkets krav på BIM- projekteringar? 
o På vilket sätt har ni möjlighet att koppla parametrar såsom tidplan och budget till 

modellen?   
o Upplever ni att ni kan leverera kompletta BIM- projekteringar utifrån 

Trafikverkets krav? Varför eller varför inte? Finns det teknikområden som inte 
går att redovisa? 

o Vilka tekniska investeringar har ert företag varit tvungen att göra för att kunna 
möta Trafikverkets krav på Bim- projekteringar? 
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O: 
 -Ledarskap 

o Hur anser du att rollen som uppdragsledare skiljer sig åt i en BIM- projektering 
jämfört med i traditionella projekteringar? 

 
 -Inlärning 

o Har ni några interna rutiner gällande erfarenhetsåterföringen efter avslutade BIM- 
projekteringar? På vilket sätt tar ni tillvara erfarenheterna? 

o Hur sker utbytet av erfarenheter mot Trafikverket efter avslutade BIM- 
projekteringar? Finns det något forum där ni kan gå igenom projektet och lyfta 
erfarenheterna?  

 
 -Organisation 

o På vilket sätt skiljer sig förfrågningsunderlagen vid BIM- projekteringar från 
förfrågningsunderlagen till traditionella projekteringar?  

o Sett till samarbetet med Trafikverket, skiljer det sig åt vid BIM- projekteringar 
jämfört med vid traditionella projekteringar? 

 
 -Kompatibilitet 

o Vilken är den största nyttan med BIM som du ser det? 
o Ser du några nackdelar med att implementera BIM? Riskerar man att tappa något?   
o Om du väljer ut ett par ord som du tycker representerar en lyckad BIM- 

projektering, vilka skulle du då välja? 
o I vilken grad anser du att BIM- processen, i nuläget, uppfyller dem?   

  
Utifrån de frågor som du nu har svarat på, vilket område anser du är i störst behov av utveckling 
just nu? Människa, teknik eller organisation? 
 
Finns det någon fråga som du tycker att jag borde ha ställt? 
 
Avslutning: 

• Frågor från informanten efter avslutad intervju. 
• Tackar för deltagandet. 
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Intervju med Trafikverket 
 
Inledande information till informanten: 

• Intervjuarens opartiskhet gällande konsultföretag emellan. 
• Avgränsningen- Att studien endast ser på projekteringsprocessen.  
• Information om MTO och socioteknisk systemteori. 
• Informanten kommer att få studien skickad via mail efter färdigställande. 
• Frågor från informanten inför intervjun.  

 
M: 
 -Kommunikation 

o Kan du berätta hur du själv tolkar begreppet BIM? 
o Vilka förväntningar har Trafikverket på leveranserna av BIM- projekteringarna? 

Både på kort sikt och på lång sikt?  
o Vilken upplevelse har ni som beställare på levererade BIM- projekteringar så här 

långt?  
o Vid BIM- projekteringar, på vilka sätt säkerställer ni internt att rätt information 

delas till rätt person och vid rätt tidpunkt?  
o Skiljer sig kommunikationen med konsulterna sig åt vid BIM- projekteringar, 

jämfört med vid traditionella projekteringar? Om ja, på vilket sätt? 
o Trafikverket som processägare, på vilket sätt har ni kommunicerat ut era krav på 

BIM- projekteringarna? På vilket sätt tydliggör ni kraven mot konsulterna? 
o På vilket sätt har Trafikverket som processägare kommunicerat ut nyttan med 

BIM, ut i organisationen och ut till konsulterna? 
 
 -Roller 

o Hur är Trafikverkets organisation kring BIM uppbyggd? 
o På vilket/vilka sätt har nyckelpersonerna till dessa roller utsetts? 
o Med avseende på de olika rollerna i er organisation kring BIM, kan du nämna 

vilka utmaningar du upplever att dessa står inför? 
o På vilket sätt arbetar ni internt med att implementera BIM ut till projektledarna? 
o Vilken feedback får du tillbaka från de interna projektledarna angående 

implementeringen av BIM? Vilken inställning upplever du att projektledarna ute i 
organisationen har till BIM? 

 
 -Inlärning 

o Vilken typ av teknisk utbildning erbjuds de personer som ska ha en roll i BIM- 
projekteringarna? 

o Vilken typ av utbildning i processen erbjuds de personer som ska ha en roll i 
BIM- projekteringarna? 

o Har ni några andra tillvägagångssätt för att lära upp era interna resurser i BIM? 
(Mentorskap?) Och finns det i så fall några formella rutiner för det? 

 
 
T: 
 -IT 

o Har ni som beställare fått göra några tekniska investeringar i och med 
implementeringen av BIM? 

o Upplever du att era tekniska system för leveranser, är kompatibla med de 
programvaror som konsulterna använder? Kan granskningar och leveranser ske 
effektivt? 
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O: 
 -Ledarskap 

o Hur tror du att rollen som projektledare skiljer sig åt i en BIM- projektering 
jämfört med i traditionella projekteringar? 
 

 
 -Inlärning 

o Har ni några interna rutiner gällande erfarenhetsåterföringen efter avslutade BIM- 
projekteringar? På vilket sätt tar ni tillvara erfarenheterna? 

o Hur sker utbytet av erfarenheter mot konsulten efter avslutade BIM- 
projekteringar? Finns det något forum där ni kan gå igenom projektet och lyfta 
erfarenheterna?  
 

 -Organisation 
o På vilket sätt har ni anpassat förfrågningsunderlagen till konsulterna vid BIM- 

projekteringar från förfrågningsunderlagen till traditionella projekteringar?  
o Sett till samarbetet med konsulterna, skiljer det sig åt vid BIM- projekteringar 

jämfört med vid traditionella projekteringar? 
 
 -Kompatibilitet 

o Vilken är den största nyttan med BIM som du ser det?  
o Ser du några nackdelar med att implementera BIM? Riskerar man att tappa något?   
o Om du väljer ut ett par ord som du tycker representerar en lyckad BIM- 

projektering, vilka skulle du då välja? 
o I vilken grad från anser du att BIM- processen, i nuläget, uppfyller dem? På en 

skala mellan 1-5.   
  
Utifrån de frågor som du nu har svarat på, vilket område anser du är i störst behov av utveckling 
just nu? Människa, teknik eller organisation? 
 
Finns det någon fråga som du tycker att jag borde ha ställt? 
 
Avslutning: 

• Frågor från informanten efter avslutad intervju. 
• Tackar för deltagandet. 
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Bilaga 7. Inbjudan till intervju 

  

 

 

 

 

Inbjudan till intervju. Trafikverket. 

Härmed inbjuds du att delta i en kvalitativ studie på D-nivå. Studien är ett examensarbete inom 

Magisterprogrammet i MTO (Människa, Teknik & Organisation) på Kungliga Tekniska Högskolan. 

Syftet med studien är att, utifrån ett MTO- perspektiv, analysera och identifiera olika faktorer som krävs 

för att erhålla en effektiv BIM- projekteringsprocess, samt ge Trafikverket som beställare förslag på hur 

processen kan tydliggöras mot konsulterna. 

Två olika urvalsgrupper kommer att intervjuas, där du tillhör urvalsgrupp 1- informanter från 

Trafikverket. Urvalsgrupp 2 kommer att bestå av informanter från konsultsidan. 

Beräknad tidsåtgång för intervjun är 1 timme. Intervjun genomförs och spelas in via Skype. Möjlighet att 

ställa frågor kommer att ges före och efter intervjun.  

Deltagandet är anonymt och efter bearbetning kommer inspelningen att raderas.  

 

Kontakta mig gärna vid frågor kring deltagandet. 

 

Med vänlig hälsning 

 

Katarina Hallén 

Tel: 076 144 13 61 

Mail: lskha@kth.se 
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Inbjudan till intervju. Konsult. 

Härmed inbjuds du att delta i en kvalitativ studie på D-nivå. Studien är ett examensarbete inom 

Magisterprogrammet i MTO (Människa, Teknik & Organisation) på Kungliga Tekniska Högskolan. 

Syftet med studien är att, utifrån ett MTO- perspektiv, analysera och identifiera olika faktorer som krävs 

för att erhålla en effektiv BIM- projekteringsprocess, samt ge Trafikverket som beställare förslag på hur 

processen kan tydliggöras mot konsulterna. 

Två olika urvalsgrupper kommer att intervjuas, där du tillhör urvalsgrupp 2- informanter från 

konsultsidan. Urvalsgrupp 1 kommer att bestå av informanter från Trafikverket. 

Beräknad tidsåtgång för intervjun är 1 timme. Intervjun genomförs och spelas in via Skype. Möjlighet att 

ställa frågor kommer att ges före och efter intervjun.  

Deltagandet är anonymt och både namn och det konsultföretag du representerar kommer att 

avidentifieras i studiens resultat. Efter bearbetning kommer inspelningen att raderas.  

 

Kontakta mig gärna vid frågor kring deltagandet. 

 

Med vänlig hälsning 

 

Katarina Hallén 

Tel: 076 144 13 61 

Mail: lskha@kth.se 
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