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Sammanfattning 
I dagens samhälle ökar kraven på kvalité och effektivitet till en låg kostnad ständigt och 

alltfler företag väljer att satsa på nya metoder för att uppnå dessa punkter. De företag som 

lyckas hitta metoder som förbättrar deras processer har oftast störst chans att bli en vinnande 

aktör på marknaden. BIM är en ny metod som kan sänka de interna kostnaderna samtidigt 

ökar kommunikationen mellan olika parter. Det råder dock skilda meningar om vad syftet 

med BIM är, samtidigt som det finns flera olika tolkningar av det. BIM är ett nytt begrepp i 

byggbranschen och definieras som ett samlingsprogram med olika hjälpmedel som används i 

projektering, produktion och slutligen i förvaltningen. Det innehåller objektorienterade 

modeller som ska innehålla information om byggnaden under byggprocessen.  

 

Syftet med detta arbete är att hitta orsakerna till varför BIM används i en begränsad 

utsträckning samt redogöra vad som krävs för en utökad användning inom produktionen. 

Resultatet är baserad på intervjuer av produktionspersonal från olika företag men även 

litteraturstudier. Slutsatsen vi kommit fram till är att BIM förbättrar arbetsprocesserna i 

branschen. Precis som all ny teknik och förändringar möter BIM motstånd av olika 

anledningar. Dessa kan vara bristande kunskap, rädsla för förändringar och oklarheter kring 

tekniken.  
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Abstract 
Because society’s demand for quality, efficiency at low cost is constantly increasing, 

companies are increasingly choosing to invest new methods to achieve these points.           

Those who manage to find ways to improve their processes are often the companies that have 

the greatest chance of becoming a winning player in the market. BIM is a new method that 

can reduce the internal costs while increasing communications between different parties. 

However there is disagreement about what BIM is and its purpose. BIM is a new concept in 

the construction industry and is defined as a collection of programs with different devices 

used in the design, production and finally in the management. That includes object oriented 

models that contains information about the building during the construction process.  

The purpose of this work is to find reasons why BIM is used to a limited extent, and 

explaining what is required for expanded use in the production. The result is based on 

interviews with different productions companies but also literatures. The conclusion we 

reached is that BIM improves the work processes in the industry. Like all new technologies 

and changes BIM is facing resistance for various reasons. Some of them are maybe because of 

the lack of knowledge, fear of changes and confusion about the technology.   
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Förord 
Vi har skrivit detta examensarbete på Kungliga Tekniska Högskolan på uppdrag av Skanska 

Sverige AB, under våren 2011. Vi har gått högskoleingenjörsutbildning byggteknik och 

design, där examensarbetet är en avslutning på utbildningen. Syftet med arbetet har varit att ta 

reda på orsakerna till varför BIM används i en begränsad utsträckning inom produktionen. 

Vi skulle vilja tacka vår handledare på Skanska Sverige AB Patrik Johansson Sallinen, som 

bidragit med support, vägledning och engagemang. Vi vill även tacka vår handledare på 

Kungliga tekniska högskolan Ahmadreza Roozbeh samt alla som tagit sig tiden att ställa upp 

för intervju. Dessutom vill vi tacka vår examinator Per Roald och utbildningsledare Sten 

Hebert. 

Stockholm juni 2011. 

Bijan Mobaraki 

Ruzbeh Shamloo 
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Begreppsförklaring 
2D Två dimensionell 

3D Tre dimensionell 

4D 3D-CAD integrerad med tidplan 

5D Mängdavtagning och kostnadsestimering 

APD-plan Arbetsplatsdisposition  

BIM Byggnadsinformationsmodell 

CAD Computer aided design 

CNC Computer numerical control 

IFC Industry foundations classes 

LCC Life cycle cost 

LPP Löses på plats 

ÄTA Ändrings och tilläggsarbete 
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1. Inledning  

1.1 Bakgrund 

I dagens samhälle där konkurrens, lönsamhet, kvalité och snabba resultat är viktiga faktorer 

för företagens framgångar har användningen av hjälpmedel för effektivisering ökat. 

(Bergman, Klefsjö 2001). Exempel på en bransch som har haft ett stort genombrott gällande 

detta är bilindustrin, där Toyota med ”lean production” har satt en ny standard och blivit 

förebild. (Eastman, Teicholz. 2011) 

Då Toyota tagit fram en bilmodell behöver de bara producera identiska bilar. Till skillnad från 

byggbranschen där inblandade aktörer tar fram bygghandlingar utifrån specifika önskemål 

från beställaren. Detta innebär att det nästan aldrig byggs identiska hus vilket gör det svårare 

att standardisera arbetet inom projektering och produktion. Även om det skulle byggas 

likartade hus är förhållandena och möjligheterna olika beroende på projekt.  

Enligt regeringens byggsamordnare och byggkommitté kostar byggfel och brister i 

byggprocessen 50 miljarder kronor årligen. Detta motsvarar ca 30 % av 

produktionskostnaderna. För att byggindustrin ska bli effektivare och kunna bygga med högre 

kvalité till lägre kostnad måste byggprocessen förändras. (WSP, 2010) 

BIM är ett nytt begrepp i byggbranschen och definieras som ett samlingsprogram med olika 

hjälpmedel som används i projektering, produktion och slutligen i förvaltningen. Det 

innehåller objektorienterade modeller som ska innehålla information om byggnaden under 

byggprocessen. (Jongeling, 2008) 

 

Vi vill ta reda på vad som bör göras inom byggbranschen för att öka användningen av BIM 

inom produktionen. 

Diskussionerna om BIM började 2002 (Jongeling, 2008) men det är nu på senare år som 

användningen framförallt inom projekteringen har ökat, och även undervisning på 

universiteten. 

 

1.2 Problemformulering 

Vad behöver göras för att öka användningen av BIM i produktion? 

 

1.3 Syfte 

Syftet med rapporten är att hitta orsakerna till varför BIM används i en begränsad 

utsträckning samt redogöra vad som krävs för en utökad användning av BIM inom 

produktionen. 
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1.4 Avgränsningar 

Eftersom vi har valt inriktning produktion i vår utbildning, har vi ett stort intresse av att ta 

reda på metoder som kan vara lönsamma för produktionsarbetet. I samtycke med våra 

handledare har vi därför valt att begränsa oss till produktionen.  

 

1.5 Metod 

För att besvara vår frågeställning kommer vi att göra litteraturstudie för att lära oss mer om 

ämnet och dess problematik. Vi kommer även att läsa arbeten som gjorts förut inom ämnet.  

Eftersom tillämpningen och användning av BIM är under utveckling finns det inte något 

riktigt svar på frågeställningen. Vi kommer därför att intervjua olika personer som har 

erfarenhet av att använda sig av 3D-modeller och/eller BIM.  Exempelvis projektchefer, BIM-

koordinator, produktionsledare och arbetsledare. Vi utgår från ett visst antal frågor (Bilaga 1) 

som de intervjuade får besvara, dock lägger vi fokus på olika frågor inom produktion. Detta 

för att få ut så mycket som möjligt av intervjuerna. Intervjuerna kommer resultera i pålitlig 

information då inblandade parter är från olika företag och icke partiska.  

Seminarium och diskussion med våra handledare är andra tillvägagångssätt som vi kommer 

att tillämpa under arbetets gång.   
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2. Nulägesbeskrivning 
Arbetet skrivs i samarbete med Skanska AB, som är en stor aktör inom projektering och 

produktion av bostäder, infrastruktur och kommersiella lokaler. De har flera pågående projekt 

där de använder sig av BIM, exempelvis nya Karolinska sjukhuset. Men även i färdiga projekt 

som Gångaren har Skanska använt sig av BIM. I produktion används BIM som en bas för en 

3D-modell för visualisering, arbetsberedning och kollisionskontroll.  

 Visualisering – betydligt lättare att utgå från en 3D-modell för att få en helhetssyn 

jämfört med en 2D-ritning. 

 Arbetsberedning – med hjälp av tydliga 3D-modeller underlättas genomförandet av 

arbetsberedningar. 

 Kollisionskontroll & Samordning – krockar mellan olika discipliner upptäcks i tidigare 

skede. 

 (Intervjuer) 
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3. Teori 

3.1 Byggprocessen idag 

Detta kapitel beskriver i stora drag olika skeden i dagens traditionella byggprocess.         

 

              

Fig 1. Byggprocessens moment   

                                                                                                                  

3.1.1 Förstudie & Program 

Utifrån behov och idé startar varje byggprojekt med en förstudie där kartläggning av 

utgångspunkterna för det tänkbara projektet preciseras med detaljplan/översiktsplan. Med 

utgångspunkt i detta möjliggörs framtagning av följande punkter i stora drag. 

 Ekonomiska förutsättningar 

 Myndighetskrav 

 Miljömässiga konsekvenser 

 Geotekniska förutsättningar 

 Gestaltning 

 Samhällsservice 

Inblandade parter i detta skede bör vara byggherre, personer med byggteknisk och ekonomisk 

kompetens och framtida brukare. Förstudien ska resultera i ett byggnadsprogram. 

(Nordstrand. 2008) 
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3.1.2 2D-CAD projektering 

”Even if you’re on the right track, you’ll get run over if you just sit there.”  

(Will Rogers) 

I nästa skede påbörjas projekteringen där produktframtagning inleds, utifrån byggherrens krav 

och önskemål.    

Projektgruppen består exempelvis av följande discipliner: 

 Arkitekt 

 Byggnadskonstruktör 

 VVS-konsult 

 El-konsult 

I detta skede börjar samarbetet mellan olika discipliner för framtagning av ritningar och 

beskrivningar på byggnaden. Dessa resulterar i systemhandlingar som skickas in till 

myndighet för ansökning av bygglov. Samarbetet och en bra kommunikation mellan 

disciplinerna har stor betydelse i detta skede, detta för att undvika kollisioner mellan 

disciplinerna. Projekteringens handlingar blir produktionens underlag, därför är det viktigt 

med en god och tydlig projektering. (Nordstrand, 2008). 

Projekteringsunderlaget består som tidigare nämnt av ritningar, beskrivningar och 

mängdförteckningar. Varje aktör åskådliggör sin del i form av ritningar ur olika vyer, 

exempelvis sektioner, våningsplan och detaljer. Projektering med 2D-CAD går ut på att 

modellen är uppbyggd med 2D linjer, där linjetyperna skiljer sig för att förtydliga byggdelar i 

modellen. Speciella sektionsritningar tas fram på komplicerade delar, exempelvis fläktrum 

och trapphus. Därefter sammanställs listor med beskrivningar om projektet utifrån 2D-

ritningarna. Exempel på lista kan vara en mängdförteckning, som har tagits fram genom 

handberäkning av materialmängder. All underlag måste stämma överens vilket medför 

svårigheter vid förändring av till exempel borttagning av objekt, exempelvis en dörr. Denna 

förändring kräver revidering av all underlag, beskrivningar och listor med materialmängder i 

projektet där objektet förekommer. Då ett projekt består av olika aktörer kan förändring hos 

en enskild disciplin påverka underlaget för andra aktörer. Olika discipliners underlag saknar i 

vissa fall samband sinsemellan. Detta medför att en förändring innebär ett tidskrävande 

revideringsarbete som dessutom kräver extra noggrannhet. (Jongeling. 2008) 
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3.1.3 Produktion 

I detta skede påbörjas produktionen utifrån ritningarna. Byggherren har handlat upp 

entreprenör för att utföra arbetet. Entreprenören har krav på sig både från myndigheter, 

beställare och interna regler. Med hjälp av bygghandlingarna som har framställts av 

projekteringsgruppen planeras byggnationen. Planeringsverktygen är exempelvis tidplan, 

strukturplan, inköpsplan, maskinplan, resursplan och APD-plan. (Nordstrand, 2008) 

Vid produktionens start bildas en ny organisation, den ser ut enligt följande: (Granroth, 2011) 

 Entreprenör 

 Installationsledare 

 Byggledare 

 Projekteringsledare 

 Kontrollanter 

 Besiktningsmän 

 Konsulter 

 Leverantörer 

Huruvida samordningen och upphandlingen sker mellan entreprenör och underentreprenörer 

är beroende av entreprenadform. (Nordstrand, 2008)  

 

3.1.4 Orsaker till fel i produktionen 

I dagens produktion uppkommer fel av flera orsaker, i detta avsnitt har vi sammanställt några 

exempel på dessa. Informationen baserar sig på intervjuer av produktionspersonal.  

Otydliga handlingar 

Dagens juridiska handlingar är baserade på 2D ritningar, enligt produktionspersonalen är det 

svårt att få en helhetsbild av slutprodukten med hjälp av ritningarna. Därmed kan egna 

tolkningar leda till misstag. Vilket i sin tur leder till att slutresultatet skiljer sig från ritningen. 

Dessa fel måste sedan åtgärdas vilket kräver både tid och resurs.  

 

Fel i projektering 

Projekteringen saknar ofta förmågan att se helheten av hur produktionen arbetar. Detta medför 

svårigheter för produktionen att utföra sitt arbete. Exempelvis kan tydliga detaljer på möten i 

hörn och anslutningar mot tak vara bristfälliga. Dessutom förekommer det lösningar och 

material där hänsyns inte tagits till väderförhållanden eller materialsamverkan. 

 

Brist på engagemang  

För att uppnå uppsatta mål krävs det engagemang av alla medarbetare. Brist på engagemang 

leder till oseriöst utfört arbete som resulterar i produktionsfel. Ibland för att få igång ett 

projekt prutar man ner kostnaderna genom att bortse från vissa funktioner, som egentligen är 

nödvändiga och senare blir kostsamma. Engagemang ska användas rätt! 
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Bristfällig kommunikation & revideringar 

Projektörer arbetar i de flesta fall under tidspress för att kunna överlämna färdiga handlingar 

till produktionen, för att sedan påbörja arbetet med nästkommande projekt. Vilket gör att 

mycket information går förlorad på grund av att produktionen får en begränsad kontakt med 

projekteringsgruppen som åtagit sig ett nytt projekt. Detta leder till lösningar på plats som blir 

kostsamma. Dessutom leder detta till en ofullständig uppföljning som kan resultera i en 

bristfällig revideringsprocess. Ritningar saknar vanligtvis kopplingar till varandra, och det 

krävs därmed mer tid, resurs och noggrannhet samt tillgängliga projektörer för att förbättra 

revideringsarbetet och lyckas leverera aktuella ritningar till produktionen. 

 

Lång beslutsprocess   

Innan en ändring kan verkställas måste informationen gå i flera led. I och med detta finns det 

en stor risk att utfört arbete i produktionen är korrekt enligt handlingar men betraktas som fel 

av kunden då informationsflödet är bristfällig. 

 

Leveransfel & bristande logistik    

Bristande logistiken är ett vanligt förekommande problem. Orsaken kan vara att fel varor 

levereras och att leveranserna försenas av olika skäl. 

   

Bristande arbetsmiljö    

En bra och säker arbetsmiljö för yrkesarbetarna är väldigt viktigt. Där av kan produktionen 

stoppas på grund av bristfälliga trappor, skyddsräcken och landgångar. Produktionen kan 

återupptas först då rätt anordning är på plats.  

 

Byggfukt    

Sverige har på gott och ont fyra årstider, vilket gör att väderskydd är en viktig del av 

produktionen. Dessvärre slarvas det allt för mycket med väderskydd vilket resulterar i 

byggfukt. För att åtgärda byggfukt krävs det både tid och resurs samtidigt som det blir 

förseningar i produktionen.  

 

Kostnadsstyrning     

Det krävs kostnadsstyrning från att arkitekten påbörjar sitt arbete, detta eftersom arkitekten 

har sitt arbete i fokus medans entreprenören fokuserar mer på kostnaderna. Dålig 

kostnadsstyrning kan leda till att projektet inte har råd med en del viktiga lösningar. 

 

Cad-era     

I dagsläget användes allt oftare typlösningar för olika projekt. Detta för att spara tid och 

pengar, men tyvärr passar inte alltid typlösningarna i det specifika projektet och leder till 

kostsamma LPP-lösningar i produktionen. 
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3.1.5 Förvaltning 

Efter att entreprenaden är färdigställd ska byggnaden överlämnas till byggherren, först nu kan 

brukarna flytta in. Vid detta skede ska byggnaden förses med vatten, elektricitet, energi, 

uppvärmning, ventilation och avfallshantering. Detta brukar sammanfattas som driften av en 

byggnad. För att byggnaden ska kunna fungera korrekt för brukarna skall den även 

underhållas. Underhållsarbeten är exempelvis reparationer och utbyte av komponenter vid 

behov. (Nordstrand, 2008) 

3.2 BIM 

”The most successful people in life are generally those with the best information.” 

 (Benjamin Disraeli) 

På senare år har byggnadsinformationsmodellering haft genomslag på den traditionella 

byggprocessen. Trots detta finns det inte någon tydlig definition av vad BIM innebär. Ordet 

BIM användes i flera sammanhang och beroende på företag/individ har de sin egen tolkning 

av vad BIM har för innebörd. (Granroth, 2008) 

 

3.2.1 Definition av BIM 

En definition och vision av BIM som National Building Information Modeling Standard 

(NIBIMS) kommit fram till är följande: 

“An improved planning design, construction, operation and maintenance process 

using a standardized machine-readable information model for each facility, new or 

old, which contains all appropriate information created or gathered about that facility 

in a format useable by all throughout its lifecycle” (Eastman, Teicholz. 2011) 

 

BIM definieras även som all informationsinsamling under byggnadens livscykel, presenterad 

med hjälp av 3D-objekt, där 3D-objekten representerar byggdelar och utrymmen. Denna 

information hanteras med olika IT-verktyg. I detta fall är BIM ingen teknik utan ett 

sammanfattande ord av hur information skapas, lagras och används på ett metodiskt sätt. 

Därav innebär det inte att en 3D-modell alltid är en BIM, av den orsaken att modellen kan 

sakna objektsorienterad struktur och information om byggprocessen. Därmed är inte heller en 

överskådlig samgranskningsmodell en BIM om den inte är objektorienterad och innehåller 

information om processen och produkten den ska presentera. (Jongeling. 2008) 
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3.2.2 Implementering av BIM 

”Our dilemma is that we hate change and love it at the same time; what we really want is for 

things to remain the same but get better”  

(Sydney J. Harris) 

Implementering av BIM är inte ett tekniskt beslut utan mer ett affärsmässigt beslut. Dagens 

BIM teknik möjliggör en bättre kommunikation mellan parter, enklare att fatta beslut då 

informationen är av högre kvalité, förbättrad servicekvalité, minskad byggtid och lägre 

kostnad i varje skede av byggnadens livscykel. För att företag ska investera och ändra sina 

processer för att tillämpa BIM måste de kunna se specifika fördelar som förändringarna 

medför. Effektivaste metoden för implementering av BIM är när strategierna framtas utifrån 

analys av organisationens process och arbetsflöde, internt och externt. Fokus ska inte ligga på 

att anpassa organisationens processer efter tekniken. Utan syftet är att förstå när tekniken kan 

vara hjälpmedel som förbättrar processen och arbetsflödet. (Smith, 2009) 

En ytterligare viktig faktor är att de inblandade från olika skeden av byggprocessen är 

medvetna om att information som de skapar är till nytta för andra personer i ett annat skede. 

Detta innebär inte att alla inblandade ska kunna allt om byggprocessens delar utan de ska ha 

en förståelse för att information de skapar följer med i byggnadens livscykel. (Smith, 2009)      

Begreppet BIM förknippas med en modell, vilket är ett vanligt förekommande missförstånd 

gällande BIM implementering. Syftet är inte att utgå från endast en modell där all information 

ska finnas. I själva verket är detta inte genomförbart, då det i dagsläget varken finns 

mjukvara, hårdvara eller marknadsförhållande som stödjer denna idé. Dessutom sker ingen 

utveckling för att framställa hårdvara eller mjukvara för detta ändamål. Om detta skulle vara 

möjligt innebär det merkostnad för varje disciplin, då de endast har användning av en del av 

funktionerna i programmet. Dessutom skulle det medföra att programmen tillhandahåller en 

mindre användarvänlig modell. Dock sker det utveckling inom mjukvaruindustrin med att ta 

fram program som har funktionen att fungera ihop med olika mjukvaror. Några orsaker till 

denna trend är listade nedan: (Smith, 2009) 

 Byggnadens livscykel är för komplex för att kunna skapas i en modell på ett effektivt 

sätt.  

 Affärsprocess och arbetsflöde varierar mycket inom branschen samt byggnadens 

livscykel, för att kunna standardisera med bara en arbetsmetodik. 

 Arbete med en informationsmodell kräver stora förändringar av nuvarande 

informationshantering. 

 Kostnaderna och de tekniska utmaningarna för utveckling av en mjukvara som ska 

klara av alla användarnas behov under byggnadens livscykel är inte rimliga. 

Den fulla nyttan med BIM implementering kommer att upptäckas först då större delen av 

byggindustrins aktörer har gått ifrån dagens arbetsmetod och processtänk.  
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            Arkitekt            Statiker 

Detta eftersom i ett projekt är flera aktörer inblandade och utvecklingen blir mer lyckad då 

alla företag strävar mot samma mål. Då alla parter är intresserade av en lyckad utveckling för 

större avkastning och smidigare arbetsmetod. (Smith, 2009) 

 

3.3 Byggprocess med BIM 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig 2. Informationsflöde för olika discipliner i BIM modell. 

 

3.3.1 Projektering  

”If you want something you never had before, you’re going to do something you’ve never 

done before” 

(Zig Ziglar) 

På samma sätt som 2D-CAD projektering bygger BIM-projektering på en modell för 

framtagning av olika underlag, dock är BIM modellen en 3D-modell. Precis som definitionen 

av BIM har modellen objektstruktur och information om area, höjd, längd, material, volym 

och läget den representerar. Med hjälp av en BIM kan illustrering av planer och sektioner 

underlättas då framtagna snitt från modellen är åtminstone halvfärdiga ritningar. Modellen 

innehåller information som kan genereras i materiallistor och beskrivningar.  

Genom användningen av en modell minskar felaktigheter i underlagen. Utöver denna fördel 

effektiviseras arbetsmetoden och resulterar i bättre standard jämfört med 2D-CAD-verktyg. 

Arbetsmetoden effektiviseras genom att information skapas en gång för att sedan användas i 

flera underlag. Samt att en förändring i modellen medför samma förändring per automatik i 

alla underlag (planritning, sektionsritning, materiallistor m.m.) som skapats utifrån modellen. 

Detta eftersom förteckningar och beskrivningar är kopplade till modellen. Av denna 

anledning så undviks det arbetskrävande och tidskrävande revideringsarbetet som parterna 

            Brand 

    BIM-samordnare, 

Installationssamordnare 

              BIM VVS, Styr, El, Tele 

Akustik, Säkerhet, Glas             Inköp Projekt/ 

Projekteringsledare 
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lägger ner i en traditionell 2D-CAD projektering. Revideringsarbetet är dessutom känslig för 

fel, då det är svårt att få med en ändring i alla underlag där den har en påverkan.   

 

Figur 3 visar insatsbehovet över tid mellan en 2D-CAD projektering och BIM-projektering, 

där insats står för skapandet av information. Som figuren visar går mycket information 

förlorad mellan systemhandling och bygghandling i en 2D-CAD projektering. Men i precis 

samma skede möjliggör en BIM projektering att informationen utnyttjas effektivt och behöver 

inte på så sätt återskapas. I och med detta minskar samordningsfel med 50 % enligt 

teknikkonsulter och tiden för mängdavtagning, kostnadskalkyler minskar med ca 50 %. En 

BIM-projektering behöver inte innebära en kortare projekteringstid, då det krävs mer 

information i början av arbetet. 

 

En stor skillnad mellan 2D-CAD och BIM i projektering är att i det senare nämnda kan 

arkitekter och konsulter använda modellen som utgångspunkt för samgranskning, analyser, 

produktionsplanering, visualisering, kalkyl och inköp. I och med detta måste disciplinerna öka 

sitt samarbete för att dra nyttan av BIM-projekteringen. (Jongeling. 2008) 

 

 
Figur 3. Visar en jämförelse av insatsen över tid för olika projekteringsmetoder. (Jongeling. 2008) 

Nedan redovisas nyttan av BIM-projektering för olika discipliner: (Granroth. 2011) 

Beställare 

 Involverad i tidigt skede 

 Förståelse för tänkta lösningar och ändringars effekt på helheten. 

 Möjlighet att följa arbetsgången 

 Bättre beslutsunderlag 

 Säkrare ekonomiska kalkyler 

 Möjlighet till snabbare byggprocess 

 Minskade fel i produktionsskedet 

 Kvalitetsökning genom hela byggprocessen 

 Säkrare avkastning 
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Projektledning 

 Hjälpmedel för kommunikation 

 Styrverktyg för resurser, 4D och 5D. 

 Möjliggör insyn och ökad förståelse för varje disciplins arbete 

 Samgransknings, samordnings och koordineringsmöjligheter 

 LCC-beräkningar 

Arkitekter 

 Visualiseringar 

 Presentationer 

 Mängdförteckningar 

 Ljus & Skuggstudie 

 Ritningsframställningar 

 Förståelse för schakt & installationsutrymmen i ett tidigt skede 

 Bättre samarbete med konsulter 

Konstruktörer 

 Tillverkningsritningar, CNC filer och prefabricering 

 Mängdförteckning 

 Koordinering 

 Provmontage 

 Kopplingar till beräkningsprogram 

 Bättre samarbete med konsulter 

Installationskonsulter 

 Tidigt involverad 

 Förståelse för andras arbete & förändringar 

 Visualiseringar 

 Kopplingar till beräknings, analys & simuleringsprogram 

 Kollisionskontroll 

 Mängdförteckningar 

 Bättre samarbete med andra konsulter 

 Samgransknings, samordnings & koordineringsmöjligheter. 

 



BIM förändrar produktionen 

den 23 augusti 2011 

 

24 

 

 

3.3.2 Produktion 

Tid och pengar är viktiga faktorer under produktionsskedet. BIM inom produktion möjliggör 

en reducering av tid och kostnad. En BIM möjliggör bättre planering och samordning mellan 

aktörerna på arbetsplatsen, vilket minskar risken för kollisioner och konflikter på bygget. 

(Eastman, Teicholz. 2011) 

För planering och produktionsstyrning kan BIM-projekteringen tillhandahålla stöd för 3D, 4D 

och 5D modeller. I en 4D modell kopplas tidplaneringen med 3D modellen, i och med detta 

möjliggörs en uppspelning av projektplaneringen. Till 3D modellen går det även att koppla 

kostnad vilket resulterar i en 5D modell. Då ges användaren möjlighet att visualisera 

tidplanen och kostnader över tiden.     

Utifrån studier som genomförts är det bevisat att tiden för hantering av konflikter på bygget 

orsakade till följd av fel i underlaget och missförstånd minskar med upp till 90 %, genom att 

använda sig utav BIM. Entreprenörer beräknar att ÄTA minskar med ca 50 %. I ett 

bostadsprojekt utgör ÄTA 5-7% av produktionskostnader, hälften av dessa beror på dålig 

samordning och feltolkningar av underlag. (Jongeling, 2008) 

För att kunna bygga med bättre kvalité till lägre pris behöver produktionen effektiviseras.  

Detta möjliggörs bland annat av genom tillämpning av lean produktion, vilket innebär en 

resursnål produktion utan att kundens valmöjligheter påverkas. Faktorer som bidrar till en 

resursnål produktion är mindre: 

 Spill 

 Fel och misstag 

 Genomloppstid  

 Medarbetare 

 Yta 

 Lager 

 Investeringar 

                                                                                                             (Skärvad, Olsson. 2008) 

Lean är en bevisad fungerande metod för effektvisering i andra branscher. För att kunna 

förenkla tillämpning av lean inom produktion kan BIM fungera som en plattform. Då BIM 

exempelvis bidrar till att fel upptäcks i ett tidigare skede och erbjuder möjligheter till en bättre 

samgranskning och kollisionskontroll. Därav blir felen betydligt billigare att åtgärda, jämfört 

med fel som dyker upp under produktionen. En ytterligare punkt är att information som 

uppdateras når direkt till alla delaktiga parter, detta skapar ett bättre arbetsflöde och minskad 

genomloppstid. (Eastman, Teicholz. 2011)  
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Fördelar med BIM inom produktion  

 Simuleringar     

 Tidplanering & kontroll 

 Visualiseringar 

 Kostnadsplanering & kontroll 

 Mängdförteckning 

 Inköpsplanering 

 Logistik 

 Industrialiserande byggande  

 Prefabricering  

 Mängdförteckning 

 Leverantörer involveras i ett tidigare skede 

 (Granroth, 2011) 

 Arbetsberedning 

 Tidig kommunikation 

 Utsättning 

 Resursplanering 

 APD-plan 

 Materialspecifikationer 

(Thorell, 2010) 

 

3.3.3 Förvaltning 

Förvaltning börjar efter att entreprenaden är färdigställd och slutbesiktigad. För att underlätta 

arbetet av drift och underhåll av entreprenaden bör information gällande olika system, delar 

och materialegenskaper finnas tillgängliga. I dagsläget användes 2D ritningar för att ta fram 

nödvändig information. Dock sker det många förändringar efter brukarnas önskemål/behov 

under byggnadens livscykel. Samtidigt som 2D-ritningarna inte alltid uppdateras därmed går 

mycket information förlorad. Vid en större förändring eller ägarbyte krävs det mycket arbete 

för att samla in nödvändig information igen. Orsaken till att information inte uppdateras är 

saknaden av en tydlig struktur av informationen. 

Genom att använda sig av BIM i förvaltningen sker sökning av information på ett mycket 

effektivare sätt samtidigt som presentationen av informationen är betydligt tydligare och 

enklare att förstå. Användaren kan dessutom själv bestämma om den uttagna informationen 

ska presenteras i 2D eller 3D. Förvaltarna hoppas på att information som skapas i 

projekteringen ska vara av sådan typ att den kan importeras direkt in i förvaltningssystemet. 

(Jongeling, 2008)  
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3.3.4 Dagens produktion med BIM   

Eftersom vi har valt att fokusera och begränsa oss inom produktionen har vi gjort en 

avstämning med dagens produktion. I detta avsnitt beskrivs hur BIM används i dagens 

produktion. Informationen grundar sig på intervjuerna. 

Visualisering inom dagens produktion är vanligt förekommande och berör flera inblandade 

parter. Med hjälp av 3D-modellen får disciplinerna en bättre förståelse av varandras 

delområden. Därmed får de en helhetsbild av projektet vilket minskar risken för missförstånd 

och krockar. Samtidigt som monteringsarbetet blir tydligare för montörerna, vilket de har 

uppskattat.  

Arbetsberedning, med hjälp av 3D-modell görs det arbetsberedningar i samverkan med 

hantverkarna. Därmed får alla parter en större insikt i projektets sammanhang.  

Samgranskning mellan olika discipliner, detta innebär att alla utgår från en och samma 

modell, vilket minskar risken för missförstånd parterna emellan och bidrar till en trevligare 

arbetsmiljö.  

I ett fåtal projekt har entreprenörer även använt sig av 4D och mängdavtagning. Enligt de så 

har det fungerat bra men varit krävande eftersom tekniken varit ny för de inblandade. De ser 

dock en möjlighet i att kunna tillämpa det mer inom en snar framtid.  

3.4 Nackdelar med BIM   

Flera aktörer inom byggbranschen är intresserade av BIM, men det finns en stor osäkerhet och 

missförstånd gällande BIM. (Jongeling, 2008) Exempel på orsaker till att man inte tar vara på 

tekniken i större omfattning är listade nedan, de är baserade på intervjuerna. 

 Hög investeringskostnad för hård och mjukvara.  

 Bristande datavana 

 Programvaror kan innehålla buggar 

 Bristfällig integration mellan disciplinernas programvaror 

 Komplicerad programvara 

 Inga klara lönsamhetsbevis 

 Få aktörer involverade  

 Ingen nationell klassificeringsstandard 
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4. Faktainsamling 
I detta kapitel redovisas hur erforderlig information har samlats för att skriva arbetet. 

4.1 Litteraturstudie 

Vi började med att diskutera vår idé med vår handledare Patrik Johansson. Med hans 

vägledning kunde vi komma fram till hur vi skulle begränsa arbetet samt vilket område vi 

skulle lägga fokus på. Vi valde att lägga fokus på BIM inom produktionen. För att förstå 

problematiken var vi tvungna att läsa in oss på ämnet. Vi hittade två böcker som vår 

handledare även tyckte var bra, böckerna är BIM handbook och Building Information 

Modeling. Patrik rekommenderade även en forskningsrapport av Rogier Jongeling som vi har 

använt oss av. Utifrån kurser har vi även kunnat använda oss utav kursböcker. 

4.2 Intervjuer 

Intervjumetoden har flera fördelar då den är flexibel, på så sätt att intervjuaren kan ställa 

följdfrågor. I och med detta kan en diskussion föras och intervjuaren får bättre information. 

Precis som allting annat finns det även nackdel med denna metod. En nackdel är exempelvis 

att intervjuer är tidskrävande och behöver en subjektivitet. (Bell, 2000)   

Vi valde att intervjua personer som har jobbat med BIM och är insatta inom ämnet. 

Personerna är från olika företag och oberoende av varandra. Vi kontaktade de utifrån 

rekommendationer av vår handledare men även från föreläsningar som KTH och 

Samhällsbyggarna arrangerade ihop om BIM. Bilaga 1 visar frågorna som vi utgick ifrån för 

intervjuerna. 

Mötena med Patrik gav oss en vägledning av vad vi bör läsa in oss på och förändringar av 

intervjufrågorna samt trovärdigheten i analysen av intervjusvaren.    
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5. Genomförandet 
Vi började med att välja ämnesområde därefter hade vi möte med handledare på Skanska och 

skolan för vägledning. Efter att ändrat problemformuleringen flera gånger kom vi fram till en 

slutgiltig frågeställning, utifrån den planerade vi projektets arbetsgång och vilken metod som 

lämpade sig bäst. Val av metod föll på litteraturstudie och intervjuer, sistnämnda på grund av 

att vi ville få en inblick i hur det verkligen är i dagsläget. Under arbetets gång har vi haft möte 

varje vecka med vår handledare på Skanska, där vi utbytte tankar och idéer samt såg till att vi 

behöll oss inom våra avgränsningar. Utifrån intervjuerna, litteraturstudierna samt 

föreläsningar har vi kunnat redovisa en teoribakgrund inom ämnet. Som vi sedan använt som 

grund för att skriva resultat och diskutera kring frågeställningen.  

 

Fig. 4 visar vårt tillvägagångssätt schematiskt. 
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6. Analys 
Detta kapitel redovisar förslag på vad som ska göras för att öka användningen av BIM inom 

produktionen. 

För att produktionen ska kunna ta vara på BIM bör det ske förändringar i byggprocessen. 

Många av dessa förändringar bör ske i projekteringsskedet, där entreprenörer bjuds in med 

möjligheten att påverka och skapa sig en helhetsbild av projektet, men även komma med 

förslag och synpunkter. Dessutom kan de komma med önskemål på hur efterfrågad 

information ska skapas och presenteras. Detta möjliggör en dialog parterna emellan om 

tillvägagångssättet och minskar risken för överarbetade informationsmodeller. Men även 

bättre hantering av informationen, som traditionellt sätt går förlorad när entreprenören 

kommer in i ett senare skede för att ta emot färdiga bygghandlingar.   

Utöver detta så finns det ytterligare många faktorer som ligger till grund för att BIM 

användningen är begränsad, en del av dem kan kopplas till produktionen. Nedan redovisas 

olika orsaker samt förslag på lösningar.  

Extra resurs 

Om entreprenören har möjlighet att delta i projekteringsskedet kan de utse en person vars 

uppgift är att fungera som en länk mellan projekteringsgrupp och produktionen. En ytterligare 

uppgift kan vara hantering av modellen samt information under produktionstiden. 

Användarvänliga verktyg och modeller 

Dagens mjukvaror är användarvänliga trots det upplevs användning av programmen 

utmanande av personal inom produktionen. Detta beror på att majoriteten av dem antingen har 

låg datavana eller ingen alls. Därför behöver programmen bli mer lätthanterliga samtidigt som 

användarna bör få utbildning inom området. 

För att öka användningen av modeller bör hanteringen av dessa bli enklare, dessutom ska fler 

funktioner vara tillgängliga. Exempelvis rumsbeskrivningar i programmet samt möjligheten 

att enkelt föra anteckningar.  

Trovärdighet 

Trovärdigheten och förståelsen av den nya tekniken bör öka hos personalen för att kunna 

fånga deras intresse samt för att få de villiga att ändra sina arbetsvanor. Det är först möjligt då 

fler aktörer använder sig av tekniken och företaget väljer att satsa på tekniken.      

Utbildning 

För att kunna använda sig av ny teknik måste företagen utbilda sin personal inom området. 

Genom utbildning ökar trovärdigheten och intresset hos medarbetarna för BIM. Då de är 

medvetna om möjligheterna kan de vara med och tillämpa nya metoder och processer. Detta 

leder till engagemang och arbetsglädje eftersom personalen inte bara är mottagare utan får 

möjlighet att aktivt påverka sin arbetssituation. Utbildningen bör formas utifrån projektets 
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specifika ändamål. Utöver detta ska det även ges utbildning om BIM på en översiktlig nivå. 

Det är dessutom viktigt att utbilda alla i processen fån beställare, affärschefer, projektör, 

projektchefer, produktionschefer, arbetsledare, UE, till egna yrkesarbetare. Inte bara de som 

aktivt arbetar med BIM modellen i projektet. Alla måste vara delaktiga och ha kompetens. 

Därmed kan medarbetarna ställa krav och utveckla det ytterligare.     

Lönsamhetsbevis 

För att företagen ska investera på ovanstående punkter behövs det bevis på att tillämpningen 

av BIM är lönsam. I dagsläget saknas det tydliga mätvärden på hur BIM kan spara tid och 

pengar. Flera av de intervjuade medger att BIM har underlättat och varit lönsam i deras 

projekt. Men det har inte varit möjligt att bevisa, då projekten skiljer sig. Dessutom kan de 

inte urskilja om orsaken till förbättringen är på grund av tillämpningen av BIM eller bra 

planering och/eller duktiga medarbetare.   

Mängdavtagning 

Mängdavtagning kräver mer av modellen jämfört med till exempel kollisionskontroller. Det 

innebär att projektering i dagsläget måste vara medvetna om hur produktionen ska fortgå. 

BIM modellen ska spegla bygget i så stor utsträckning som möjligt för att därefter kunna ta ut 

rätt information. Exempel på detta är gjutning av en bottenplatta, om plattan ska gjutas i 

etapper bör det även framgå i modellen. På så sätt är det möjligt att ta ut rätt mängder betong i 

detta fall för respektive etapp. Det är dock inte enkelt idag eftersom det kräver att 

projekteringen ska ha kunskap om produktionens arbetssätt. Dessutom sker vanligtvis 

upphandlingar genom färdiga bygghandlingar och produktionen har därmed inte möjlighet att 

påverka det som sker under projekteringsfasen. Därför ska det istället finnas verktyg som 

möjliggör för produktionen att dela upp modellen utifrån sina egna behov.  

Visualisering 

Med hjälp av visualisering av arbetsgången minskas risken för missförstånd och krockar. 

Dessutom får alla parter en större förståelse av projektets helhet. För att detta ska vara 

genomförbart bör det finnas datorer och support tillgängliga på bygget.  

Tydliga krav 

Som tidigare nämnt finns det flera definitioner av vad BIM innebär. Därför krävs det att 

inblandade parter innan projektstart kommer överens om tydliga krav samt en definition av 

BIM och vad målet med dess användning är. En ytterligare viktig punkt är att alla aktörer är 

överens om vilket klassificeringssystem som ska användas. Detta ska genomföras mellan alla 

inblandade aktörer för att förhindra missuppfattningar.   
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Mjukvarakompabilitet   

I dagsläget kan alla program inte kommunicera sinsemellan då det i branschen användes olika 

filformat. Det finns ett öppet filformat vid namn IFC som möjliggör kommunikation mellan 

ett större antal program men långt ifrån alla. För att underlätta för användarna måste 

mjukvaruföretagen öppna upp deras produkter och möjliggöra en bättre kompabilitet.  

Uppdatering 

För att modellerna ska vara aktuella bör uppdateringen ske automatiskt och vara enkla att 

överblicka. Eftersom produktionspersonal anser att det är ett tidskrävande moment att behöva 

tanka ner uppdateringar manuellt.  

Tålamod 

Ny teknik behöver sin tid för mognad, detta gäller även implementering av BIM. Företagen 

borde ge tekniken och sin personal tid och möjligheter att utvecklas. Först när personalen är 

trygga och införstådda med syftet av BIM användningen kan dess fördelar utmärka sig.    
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7. Slutsats 
Arbetets syfte var att ta reda på vad som behöver göras för att öka användningen av BIM 

inom produktionen. Detta eftersom användningen av BIM i dagens produktion är begränsad 

av flera faktorer. För att bli insatta i produktionens situation har vi intervjuat 

produktionspersonal som har arbetat med BIM. Utifrån de intervjusvaren har vi analyserat 

problematiken med vår teorikunskap. De intervjuade är allmänt positiva för en ökad BIM 

användning, detta förtydligas även av en annan undersökning gällande projektet Bromma 

center som kan utläsas i bilaga 4.  

Under arbetets gång har vi upptäckt att det råder delade meningar om vad BIM är och hur det 

ska användas. Den största nyttan och mest förekommande arbetet med BIM idag inom 

produktionen är visualisering, arbetsbredning och samgranskning. En del projekt har försökt 

att tillämpa 4D och varit positiva med resultatet. Men det har varit ett tidskrävande arbete för 

att integrera modellen med tidplanen. Orsaken till detta kan vara att modellerna inte speglar 

produktionen i tilltäckligt stor utsträckning. Produktionspersonal som ser nyttan med 

tillämpning av BIM ser ytterligare utbildning och mer stöd som en förutsättning för att kunna 

öka BIM användningen. Dessvärre är inte endast utbildning någon lösning, det krävs tid för 

personalen att bli bekväma med den nya tekniken och arbetsmetoderna.  

I ett projekt är det många inblandade företag som tillsammans strävar efter ett gemensamt 

mål. Ett av huvudsyftena med BIM är att involvera de flesta discipliner för att effektivisera 

och underlätta arbetet under projektets olika skeden. För att de större aktörerna ska lyckas 

med detta bör de involvera mindre aktörer i ett BIM projekt genom att ta initiativ för att 

tillhandahålla tydliga och realistiska krav för hur BIM ska användas. Då de stora aktörerna 

inom branschen har mer resurser och möjlighet att påverka utvecklingen.  

Tyvärr diskuteras fel saker kring BIM implementering i dagsläget då mycket fokus ligger på 

vilka programvaror som ska användas. Företagen ska istället fundera kring vilka metoder och 

strategier som bäst gynnar deras verksamhet. Den oftast effektivaste metoden för 

implementering av BIM är när strategierna framtas utifrån analys av organisationens process 

och arbetsflöde, internt och externt. Det är inte organisationens processer som ska anpassas 

efter tekniken. Utan syftet är att förstå när tekniken kan vara hjälpmedel som förbättrar 

processen och arbetsflödet.  

Trots den begränsade användningen av BIM som hjälpmedel känner de flesta att 

arbetsprocessen upplevs mer produktivt och stimulerande, jämfört med 2D-CAD. En viktig 

aspekt i ökningen av BIM inom produktion är att se BIM som mer än ett IT-verktyg. I själva 

verket bör det ses som en arbetsprocess med fokus på produktbestämning och 

produktframställning. För att förstå varandras arbetsmetodik krävs det en god dialog mellan 

projekteringsgrupp och produktion. Vi har upptäckt att det idag finns mer eller mindre 

gynnsamma entreprenadformer för BIM implementering och efterlyser studier inom området. 

En annan faktor till den begränsade användningen är bristen på lönsamhetsbevis i branschen. 

Det beror på att det saknas mätvärden för att precisera nyttan med BIM. En lösning på detta är 
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att tillämpa BIM i flera projekt och jämföra de med likartade entreprenader med traditionell 

arbetsmetod, utifrån specifika mätvärden. Detta är dessvärre svårt att genomföra på grund av 

att det är flera påverkande faktorer som bidrar till hur ett projekt fortgår. För att tillhandahålla 

mer trovärdiga resultat bör inte hela projekt jämföras utan endast de delmoment som 

tillämpningen av BIM är aktuell för. 

För att komma i bukt med en del av all slöseri av resurser som finns inom byggbranschen bör 

byggindustrin dessutom använda sig av BIM som en plattform för att uppnå den erkända och 

beprövade lean metoden. Vi har under arbetets gång stött på många gemensamma punkter 

mellan BIM och lean produktion.  

Avslutningsvis tycker vi att det har varit ett väldigt intressant arbete eftersom metoden leder 

till stora förändringar inom branschen. Vi har tyvärr på grund av den begränsade tiden 

tvingats göra vissa avgränsningar inom det breda ämnet som i dagsläget är i ett 

utvecklingsstadium.   
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Bilaga 1 
 

Delfrågor 1 

1 På vilket sätt används BIM i produktionen?  

2 Hur fungerar samordningen? 

3. Vilka för/nackdelar har ni haft under arbetets gång? 

4. Hur ställer sig de inblandade medarbetarna till BIM användning?  

5. Har ni med hjälp av BIM kunnat minska produktionskostnaderna? 

6. Hur mycket tid avsätter ni för BIM-användning? 

7. Hur ser organisationen ut kring BIM användningen? 

8. Har ni tillräcklig med tekniskt support? 

 

Delfrågor 2 

 

9. I vilka fler moment skulle ni vilja använda BIM? Om ja, hur? 

10. Skulle ni behöva mer information och utbildning inom BIM? 

11. Vilka åtgärder ska göras för att öka BIM-användningen?  

12. Hur kan BIM-integrationen mellan aktörer förbättras? 
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Bilaga 2 
I denna bilaga redovisas svaren från intervjuerna.  

1. På vilket sätt används BIM i produktionen?  

Claes Westin: Arbetsbredning, kollisionskontroll, 3D-modell kopplad mot tid. 

Andreas Udd: Samgranskning, mängdavtagning 

Fredrik Timan: Arbetsberedning, mängdavtagning, 4D. 

Jimmy Åsberg: Tidplanering, arbetsberedning, materiallistor. 

Thomas Leijon: Arbetsberedningar samt kollisionskontroll. Lättare att visa och förklara vad 

som händer om man ej håller sin plats i höjd respektive sidled. Vi har haft en PC-pad ute på 

arbetsfältet. Sedan har vi tagit upp en del på samordningsmötena via projektor kanonen 

Joakim Karlsson: Arbetsberedningar: Här visade vi på viktiga höjder och mått 

 

2. Hur fungerar samordningen? 

Claes Westin: Bättre 

Andreas Udd: Bättre  

Fredrik Timan: Samordningen blir betydligt enklare, större förståelse mellan disciplinerna. 

Jimmy Åsberg: Bättre 

Joakim Karlsson: Bra. 

3. Vilka för/nackdelar har ni haft under arbetets gång? 

Claes Westin: Fördelar: ökad förståelse för alla discipliner, bra överblick, Nackdelar: Svårt 

med uppdateringar, Fortfarande ritningar som är bygghandlingar och inte 3D-modell. 

Andreas Udd: Nackdelarna: Projektörerna säger att det innebär en högre kostnad, alla 

program är inte objektbaserade. Fördelarna: Man slipper räkna för hand, involvering av alla 

discipliner.  

Fredrik Timan: Nackdelar: filformat, Fördelar: Arbetsberedning, mängdavtagning, 4D. 

Jimmy Åsberg: Fördelar: 3D-granskning, tydligare och enklare. Nackdelar: Kräver kunskap, 

brister hos olika aktörer, alla ser inte nyttan 

Thomas Leijon: Vi har haft många fördelar t.ex. mindre kollisioner, mer flyt i arbetet. 

Nackdelar är när uppdateringar ej blir införda i modellen omgående. 
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Joakim Karlsson: Fördelar: samgranskning, bra vyer till installationer. Nackdelar: svårt att 

överblicka uppdateringar, dyrt med hårdvara/mjukvara. 

4. Hur ställer sig de inblandade medarbetarna till BIM användning?  

Claes Westin: Projektör och entreprenör nöjda. 

Andreas Udd: Positiva. 

Fredrik Timan: De som ser nyttan är positiva. 

Jimmy Åsberg: Kunder och montörer är positiva. 

Thomas Leijon: Vår personal var mycket nöjda. Kunde bara UE: få sin egen dator på plats 

hade det fungerat ännu bättre. I vårt fall hade bara vi på Skanska en dator ute på arbetsplatsen. 

Vår arbetsledare fick lösa många av UE:s problem. 

Joakim Karlsson: . Blandat, de som funnit hjälp av det ser det givetvis positivt och tvärtom 

för de övriga. Den största biten här har varit att försöka övertala våra installatörer att förse 

sina montörer med en arbetsplatsdator. De är oftast dessa som haft nytta av detta i detta skede. 

5. Har ni med hjälp av BIM kunnat minska produktionskostnaderna? 

Claes Westin: Svårt och bevisa, tror dock på minskade kostnader. 

Andreas Udd: Svårt att bevisa. Högre projekteringskostnader men på längre sikt ska 

fördelarna väga över. 

Fredrik Timan: Ja, men svårt att visa det i ekonomisystemen dock leder samordning och 

visualisering till bättre förståelse och mindre risk för fel som resulterar i kortare byggtider. 

Jimmy Åsberg: Svårt att säga men spontana känslan säger ja. 

Thomas Leijon: Svårt att säga, men jag tror det. Gör man rätt med en gång blir det billigare. I 

detta fall måste man lösa problemen innan de finns på arbetsplatsen. Alltså i projektering 

stadiet och det är ej vanligt. 

Joakim Karlsson: Ja, vi har kunnat minimera kostnader för sådant som annars lätt blir fel 

framförallt på installationssidan. Men det har också gått bort mycket av tid för oss tjänstemän 

att driva detta. Dels har vi servart våra UE med hjälp att belysa olika problemområden och 

dels har vi den tid det faktiskt tar att använda alla verktyg i vårt arbete. Även kostnader för 

hårdvara (tablet pc om man inte som i vårt fall fick en lånedator av Skanska teknik) bör 

beaktas. Men min sammanlagda bild av det är att vi ”tjänade” på det. 

6. Hur mycket tid avsätter ni för BIM-användning? 

Claes Westin: En BIM samordnare. 

Fredrik Timan: Svårt att säga.  
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Jimmy Åsberg: Tre aktiva personer i hela regionen. 

Thomas Leijon: Idag har vi ett renoveringsprojekt så nu använder vi ej BIM för det finns 

inga gamla ritningar. Förra projektet: mest tid var det i projekteringen inom produktionen så 

använde vi modellen ca: 1-2 tim/dag 

Joakim Karlsson: . Det beror mycket på vilket skede vi är i, under projekteringen är det mer 

för att sedan avta ju längre vi kommer i projektet. 

7. Hur ser organisationen ut kring BIM användningen? 

Claes Westin: BIM samordnare 

Andreas Udd: Installationssamordnare, el arbetsledare, BIM-koordinator 

Fredrik Timan: Extern BIM-koordinator som finns tillgänglig för hjälp. 

Jimmy Åsberg: Tre aktiva personer i hela regionen. 

Thomas Leijon: Vi hade en BIM koordinator som fanns tillgänglig på telefon ifall vi 

behövde hjälp, sedan gick jag och Joakim en snabb utbildning (Halvdag) för att lära oss 

funktionerna. 

Joakim Karlsson: Som en vanlig platsorganisation på bygget samt en BIM-koordinator. 

8. Har ni tillräcklig med tekniskt support? 

Claes Westin: Ja 

Andreas Udd: Ja 

Fredrik Timan: Ja 

Jimmy Åsberg: Ja, samarbete med extern firma. 

Thomas Leijon: Vet inte 

Joakim Karlsson: Det har funnits support men jag tror inte att de kan alla bitar riktigt själva, 

framförallt finns det mer att göra på de rent praktiska bitarna runt om.  

9. I vilka fler moment skulle ni vilja använda BIM? Om ja, hur? 

Claes Westin: Mängdning och logistik. 

Andreas Udd: logistik, framdrift 

Fredrik Timan: Logistik, 4D, 5D 

Jimmy Åsberg: Allmän ökning 30-40 % av alla projekt. 

Thomas Leijon: mängdning, tidplan (kändes som detta ej var tillräckligt utvecklat hos 

Skanska teknik). Ingen kunde detta fullt ut. 
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Joakim Karlsson: Inga som jag ser i dagsläget, nu ser jag det som viktigare att man fullt ut 

kan använda och dra nytta av det som vi idag gör med BIM. 

10. Skulle ni behöva mer information och utbildning inom BIM? 

Claes Westin: . Ja, jag tycker att man skall fokusera på nyttan av BIM. Att visa verkliga 

projekt där man kan se hur man har arbetat med BIM. I dess olika former för att på så sätt 

understryka nyttan. Försöka hålla utbildningarna på en så lättförstådd nivå som möjligt ( dvs. 

den nivån som marknaden kan ta till sig och klara av att använda i verkligheten) . Viktigt att 

utbilda alla i processen fån beställare, projektör, affärschefer, projektchefer, 

produktionschefer, arbetsledare, UE, till egna yrkesarbetar . Inte bara de som aktivt skall 

arbeta BIM-modellen i projektet. Alla måste vara delaktiga och ha kompetensen för att BIM 

skall bli effektivt. 

Andreas Udd: Ja, en utbildning om BIM och vad det innebär, att det är en databas som man 

kan använda på olika sätt vore bra. Verktyg i byggprocessen (kalkyl, planering, projektering) 

sant olika verktyg för samgranskning och vilka filformat som finns är nog bra. Även för folk 

som ska ut i produktionen. De blir ju kravställare av BIM. 

Fredrik Timan: Ja 

Jimmy Åsberg: Ja 

Thomas Leijon: Självklart ja, utbildning i hur man hanterar informationen som genereras 

med BIM om man vill att det skall fungera i verkligheten. Man ritar nästan allt i 3-d idag men 

nyttan med det måste komma till arbetsplatsen 

Joakim Karlsson: Det skulle vara bra, det skall inte vara tungjobbat bara för att man inte kan 

verktyget. Jag tror att man i grunden måste behärska grundfunktionerna i programmet, det får 

inte bli en begränsning på grund av detta. I vårt fall använder vi Navisworks. Här skulle man 

nog kunna lägga upp det lika de Cad-kurser man läst i skolan, lite lättare uppgifter i början för 

att sedan gradvis öka svårigheterna. Detta skulle kunna göras med någon form av 

kursverksamhet. Som med alla ritprogram måste man hålla på mycket för att lära sig och 

framför allt komma ihåg alla tips och trix. 

11. Vilka åtgärder ska göras för att öka BIM-användningen?  

Claes Westin: Låga standardkrav på projektör och entreprenörer för att börja någonstans. 

Andreas Udd: Använda BIM i totalentreprenader över 50´´. Avdramatisera, erbjuda hjälp 

och utbildningar. 

Fredrik Timan: Kommunikation mellan olika it-verktyg och större initiativ från 

leverantörerna. Utbilda, informera, se nyttan inte tvinga personalen att använda BIM. Det ska 

finnas personlig drivkraft. Enkla IT-verktyg. 

Jimmy Åsberg: Fler måste förstå nyttan och krav från branschen. 
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Thomas Leijon: Synkningen av uppdatering: vi var tvungen att tanka ner det på datorn 

manuellt. Enklare hantering med rumsbeskrivning i programmet samt att man enkelt kan 

skriva anteckningar mm. Öka informationen och fördelarna. Samt minska kostnaderna för 

hanteringen av programmen. 

Joakim Karlsson: Smidigare uppdateringar till användare, man kan tänka sig att det skulle 

finnas någon autouppdatering till ex tablet pc. 

12. Hur kan BIM-integrationen mellan aktörer förbättras? 

Fredrik Timan: Öppna gränssnitt eller ett dominerande filformat. 

Jimmy Åsberg: Programvaror för samkörning mellan företagen. Mer feedback mellan 

disciplinerna för att få kunskap.  
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Bilaga 3 
I denna bilaga följer svaren till följande frågor 

 Vad finns det för problem i dagens produktion? 

 Vad är det som oftast orsakar de felen som förekommer i produktionen? 

 Vilka lösningar föreslår ni? 
Dessa ligger till grund för stycke 3.1.4.  

 

Ett projekt där vi har ”bra” projekterade handlingar och en normal startsträcka på från dag ett 

har vi god kontroll på.  Problemen uppstår när det är mycket revideringar och  

att produktion och projektering ligger för ”tajt”. Detta gör att de olika momenten inte får 

tillräcklig tid för beredning. 

Kort och gott, vi startar produktionen för snabbt så att inte projekteringen har fått erforderlig 

tid. Detta beror ju oftast på totaltiden inte medger annat.  Nya PBL som gäller från 2:a  

Maj har väl andra krav på detta vilket blir spännande att se hur inspektörerna hanterar detta. 

Per-Olof Joelsson, Produktionschef 

 

Vädret och bristfälligt väderskydd kan leda till stopp eller leda till byggfukt. Tillfälliga 

anordningar som är bristfälliga(trappor, skyddsräcken, landgångar) gör att man på grund av 

bristande arbetsmiljö måste stoppa produktionen tills rätt anordningar är installerade!   

Gunnar Falk, Produktionschef 

Dina punkter nedan är klockrena, men engagemang punkten känns extra viktig. Det är den 

som går att påverka mest ute i distrikten. Jag tror att hög personalomsättning gör att 

kompetens och engagemang tryter på stora företag.                                                                      

Jonas Ragnarsson, Produktionschef 

Fel kan bero på att vi alla har olika referensramar och bakgrund. Brukaren har insikt i ett 

område, förvaltare i ett annat, vi som bygger i ytterligare ett. Det är sällan vi i produktionen 

får tid till att möta den slutgiltiga kunden och få reda på vad som är viktigt för honom. Vi kan 

lägga ner mycket jobb på detaljer som han inte bryr sig om och missa sådant som vi inte 

förstår är viktigt för honom. Det betraktas som fel hos kunden, även om vi inte tycker vi gjort 

fel. Fel kan också bero på att vissa produkter i IBX är bristfälligt beskrivna. Du får inte 

levererat det du förväntar dig. 

En stor felkälla är våra arbetshandlingar. De som projekterar har liten eller ingen praktisk 

erfarenhet och vet inte syftet med handlingarna. Ofta saknas kompletta mått på A och K. 

Installationshandlingarna är sällan måttsatta och då spelar det ingen roll hur många 

samgranskningar som gjorts, eller om ritningarna är gjorda i 3D. Montören mäter ändå med 

sin tumstock på en pappersritning, i bästa fall A1-format, men många gånger A3. 

Planeringstid innan vi sätter spaden i jorden gör också att tidsbrist kan resultera i fel. Vi har 

ofta för brottom att komma igång. Materialkombinationer som inte passar ihop och mått på 

material som inte stämmer är en annan felkälla.                                                                            

Malin Weinö, Produktionschef 
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Engagemang i hela processen är A och O. Ibland för att få igång ett projekt prutar man ner 

kostnaderna som senare blir kostsamma. Engagemang ska användas rätt! 

Man måste ha kostnadsstyrning under hela processen, från det att arkitekten ritar till at man 

lämnar produkten. En arkitekt tänker kanske mer på att skapa ett landmärke, medans 

Byggaren är mer intresserad av kostnaderna. En produkt kan bli mycket dyrare än förväntat i 

slutändan för att man inte ha haft den styrningen och att viktiga funktioner kan drabbas av att 

man inte har råd.  

Det krävs bättre kommunikation och samordning, 3D-4D är bra och börja med. 

Med Cad-eran har en viss kompetens försvunnit. Nu använts typlösningar som kanske inte 

fungerar i det specifika projektet.                                                                                                     

John Möllerberg, Produktionschef 

I projekteringen saknas ofta det som är självklart. Konstiga möten i hörn, anslutningar mot tak 

etc. Personligen tycker jag att man ofta väljer fel material och fel lösningar. De som 

projekterar saknar ofta praktiskt erfarenhet och har svårt att se helheter. Man måste vara lite 

filosofisk när man bygger hus. Vad är det vi gör, hur samverkar materialen, hur påverkar 

vädret etc. etc.  

 I produktionen tycker jag ofta det brister i att förebygga att vi bygger in fukt under 

byggskedet. Samma sak här, man måste vara lite filosof. ”Vad händer nu med vattnet som 

läckte in här, hur lång tid behövs det för att det skall torka ut innan vi bygger igen, behöver vi 

vidtagna någon extra åtgärd etc.”     

Det jag kan säga är att det är viktigt att projektörerna är delaktiga under hela projektet. Ofta är 

det tyvärr så att mycket blir LPP-lösningar. (LPP=Löses på plats). Varför det blir denna typ 

av lösningar beror ofta på att projektörerna valt en lösning som ej går att utföra eller helt 

enkelt en helt vansinnig lösning. Det stora problemet på projekteringssidan är tiden. 

Projektörerna har blivit tilldelade ”tid” för att ta fram handlingarna. Efter det är gjort så går de 

direkt in i nästa projekt och har inte ”tid” för uppföljning och revideringar.  

Den största klyschan av de alla är ”jag älskar att ha många bollar i luften” För mig låter det 

bara ”jag får allting bara halvfärdigt men jag har mycket på gång” 

  

Det är mycket jag skulle vilja göra annorlunda. Byggbranschen är en bransch med väldigt 

mycket tyckande. Att bygga ett hus är ingen exakt vetenskap som t.ex. matematik. Ett hus har 

olika förutsättningar utifrån var det byggs och vad syftet med byggnaden är. Samtidigt finns 

det väldigt mycket erfarenheter i branschen som jag kan känna inte riktigt tas tillvara. Och då 

menar jag framförallt de äldre damerna och herrarna som nu är pensionsfärdiga.                      

Pontus Göransson, Produktionschef 

Det är väldigt långa beslutsprocess i branschen. När något ska ändras så måste det gå i flera 

led för att det ska verkställas. Det kan tillexempel leda till att det man gör rätt i produktionen 

enligt handlingar men betraktas fel i slutändan av kunden då informationsflödet har varit 

bristfällig. 
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Ordning och reda är A och O. det är oftast fel folk och material på fel plats och fel tid. Det är 

viktigt med planering och logistik.                                                                                                        

Claés Westin, Produktionschef 
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