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 SAMMANFATTNING 
  

I 

SAMMANFATTNING 

Syftet med denna studie har varit att undersöka hur ett företag som är verksamt inom 
konstruktionsteknik arbetar och tillämpar byggnadsinformationmodellering, BIM, vid 
projektering av byggnadsverk. Detta för att analysera hur företaget har implementerat BIM i 
organisationen samt att identifiera fördelar, utmaningar och möjligheter med BIM-
projektering för att skapa mervärde under byggprocessen. För att förse denna studie med 
kunskap och information har en fallstudie utförts hos Gudmund Israelssons Ingenjörsbyrå AB 
i Linköping. Sammanlagt har åtta semistrukturerade intervjuer genomförts med medarbetare 
inom organisationen verksamma inom byggnadsprojektering.  

Resultatet av studien visar att företaget arbetar med 3D-modellering vid projektering samt att 
implementering av BIM i organisationen huvudsakligen har genomförts med fortlöpande 
utbildning och arbete med BIM-projekt. Sedermera har studien identifierat utmaningar och 
möjligheter som uppkommer i samband med att företaget arbetar med BIM-projektering. De 
huvudsakliga utmaningarna som uppstår i samband med omställningsarbetet till BIM-
projektering är att det saknas medvetenhet, kunskap och kompetens inom BIM för att effektivt 
utnyttja BIM och de möjligheter som BIM-projektering medför. Möjligheterna med BIM är 
att skapa ett ökat mervärde under byggprocessen genom att minimera informationsgap som 
uppstår under byggprocessen samt att minska antalet designfel som uppstår under 
projekteringsskedet av byggprocessen.   

Studiens slutsatser uppmärksammar att det råder brist på kunskap och medvetenhet inom BIM 
både inom organisationen och i byggbranschen för att tillgodose de möjligheter som BIM-
projektering medför. För att komma till rätta med delar av problematiken som organisationen 
har möjlighet att påverka har studien även resulterat i tre praktiska implikationer för att bidra 
till att företagets arbete med BIM-projektering kan fortsätta att utvecklas. Studiens praktiska 
implikationer rekommenderar företaget att utveckla en visionsskapande målsättning, att införa 
en grundläggande kunskapsnivå bland medarbetarna samt att utveckla projektleveransen vid 
BIM-projektering.  
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II 

ABSTRACT 

The purpose of this study has been to examine how a company that is active in construction 
and building design applies building information modeling, BIM, when designing buildings. 
Subsequently to investigate how the company has implemented BIM in its organization, and 
furthermore to identify advantages, challenges and opportunities with BIM design to create 
added value during the construction process. To provide this study with knowledge and 
information, a case study has been carried out at Gudmund Israelssons Ingenjörsbyrå AB in 
Linköping. Eight semi-structured interviews have been conducted with employees within the 
organization active in building design. 

The result of the study shows that the company works with 3D-modeling and that 
implementation of BIM in the organization has mainly been carried out with continuous 
education, training, and working with BIM projects. The study has identified challenges and 
opportunities that arise when the company works with BIM design. The main challenges that 
arise in connection with the transition work for BIM design are that there is a lack of 
awareness, knowledge and competence within BIM in order to effectively utilize BIM and the 
opportunities that BIM design entails. The possibilities with BIM are to create increased 
added value and uptake during the construction process by minimizing information gaps that 
occur during the construction process and to reduce the number of design errors that occur 
during the design phase of the construction process. 

This has resulted in the study’s conclusions that draw attention to the lack of knowledge and 
awareness within BIM both within the organization and in the construction industry in order 
to meet the opportunities that BIM design entails. The study has also resulted in three 
practical implications for helping to ensure that the company's work on BIM design can 
continue to be developed in order to solve the parts of the problem that the organization can 
influence. The practical implications of the study recommend the company to develop a 
vision-creating objektiv, to introduce a basic level of knowledge among the employees and to 
develop and improve the project delivery in BIM in order to create added value. 
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2D – Två dimensioner (X, Y) 

3D – Tre dimensioner (X, Y, Z) 

4D – Fyra dimendioner (X, Y, Z och tid) 

5D – Fyra dimendioner (X, Y, Z, tid och kostnad) 

BBR – Boverkets byggregler, krav och råd enligt plan-och bygglagen  

BH – Bygghandlingar 

BH90 – Bygghandlingar 90, ramverk och rekommendationer för redovisning av 
byggnadsverk 

BIM – Building Information Model, Byggnadsinformationsmodellering 

BIM-Modell – Objektbaserad 3D-modell med datainformation 

CAD – Computer-aided design 

DWG – Filformat utvecklat av Autodesk Inc. för arbete i 2D och 3D i de olika versionerna av 
mjukvaran AutoCAD 

FFU - Förfrågningsunderlag 

IFC – Industry foundation classes, öppet filformat för samordning inom BIM 
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1 INLEDNING 

Detta är ett examensarbete på högskoleingenjörsprogrammet i byggteknik på Linköpings 

universitet. Examensarbetet omfattar 16 högskolepoäng och motsvarar 10 veckors studier.  

Byggbranschen har, likt flera andra branscher, under de senaste årtiondena genomgått en 

omfattande digitalisering. En majoritet av de personer som är verksamma inom branschen 

idag har fått uppleva den digitala omställningen, där man så sent som fram till början av 

1990-talet utförde de flesta av arbetsuppgifterna på papper och med penna.  

1.1 Problemformulering 

Under 2000-talet går den tekniska utvecklingen framåt i ett betydligt högre tempo än tidigare 
och det finns inga tendenser som påvisar att digitaliseringen kommer att sakta in. Intervallen 
mellan omställningar i arbetssätt sammanfaller allt oftare och den konservativa 
byggbranschen har tvingats att anpassa sig till de tekniska omställningarna som detta kommit 
att innebära.  

Under 2000-talet pågick diskussioner kring flera av de problem som branschen stod inför. 
Dessa diskussioner utmynnade slutligen i de statliga utredningarna ”Skärpning Gubbar!” 
Byggkommissionen (2002) och ”Sega Gubbar?” Byggkommissionen (2009) i dessa 
utredningar diskuteras och kartläggs flera av branschens traditionella problem som i huvudsak 
består av höga kostnader, brist på förtroende samt kvalitets- och miljöproblem (Granroth, 
2011). Byggbranschen kritiseras ofta för att vara konservativ och ineffektiv men det beror 
också till stor del på att byggbranschen är unik på så vis att varje enskilt byggprojekt präglas 
av sina unika egenskaper. (Rundquist, Emmitt, Halila, Hjort, & Larsson, 2013) I jämförelse 
med andra branscher så finns det tendenser som visar på att byggbranschen lider av brist på 
digitalisering och teknisk innovation för att kunna möta upp dagens krav på effektivitet och 
lönsamhet. (Rundquist et.al 2013) Som ett svar på dessa krav så har 
byggnadsinformationsmodellering vuxit fram som ett kraftfullt verktyg för att förbättra och 
effektivisera informationsflöden och kommunikation under den komplexa byggprocessen och 
dess kritiska skeden.  

I den hårt konuransutsatta byggbranschen spekulerar aktörerna ständigt över hur de ska kunna 
avancera framåt förbättra sin position för att inte riskera att bli förbipasserade av 
konkurrenterna. De organisationer som bäst förmår att anpassa sig kommer att belönas av 
konkurrensfördelar. BIM-teknologin har funnit tillgänglig sedan början av 2000-talet men 
branschen arbetar fortfarande med att ställa om till BIM-projektering som numera är en 
standard som allt flera offentliga beställare ställer som ett av kraven vid upphandling. 
Universiteten har i stor omfattning anpassat delar av undervisningsplanen från CAD till BIM 
och enligt Andersson (2013) så har utbildningar för högskoleingenjörer den högsta 
representationen av BIM-relaterade moment på svenska högskolor och universitet.  
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Det är möjligheterna med BIM och svårigheterna med att implementera arbetsmetoden i 
projekterande organisationer inom byggbranschen som gav upphov till detta examensarbete.  
Problematiken som ska behandlas i detta examensarbete är den pågående omställningen till 
byggnadsinformationsmodellering, hur det har kommit att påverka det projekterande skedet 
av ett byggnadsverk för byggnadskonstruktörer och vilka utmaningar och möjligheter som 
BIM-projektering medför. Genom en fallstudie på en ingenjörsbyrå är avsikten att kunna 
belysa de potentiella möjligheter och utmaningar som uppkommer vid BIM-projektering och 
att undersöka hur BIM-projektering kan skapa mervärde genom hela byggprocessen.  

1.2 Syfte och mål 

Syftet med studien är att beskriva hur ett företag arbetar med BIM samt att undersöka hur 
företaget har implementerat BIM i organisationen. Detta för att identifiera potentiella 
möjligheter och utmaningar som BIM-projektering medför. Ambitionen med studien är att 
bidra med kunskap om hur företag kan utveckla och förbättra arbetet med byggnads-
informationsmodellering i strävan efter att tillgodose de möjligheter som BIM-projektering 
medför. Syftet har mynnat ut i fyra frågeställningar.  

1.3 Frågeställningar 

1. Hur arbetar företaget med BIM-projektering? 
 

2. På vilket sätt har BIM implementerats i organisationen? 
 

3. Vilka fördelar och utmaningar uppkommer vid BIM-projektering? 
 

4. Vilka möjligheter uppkommer vid BIM-projektering?  

1.4 Företagsbeskrivning och avgränsningar 

Studien applicerar en fallstudiedesign och genomförs på Gudmund Israelssons Ingenjörsbyrå 
AB som är ett företag verksamt inom byggnadskonstruktion och arkitektur. Företaget består 
av två avdelningar, en i Linköping med 10 anställda och en i Göteborg med 10 anställda. 
Linköpingskontoret arbetar huvudsakligen med byggkonstruktion och majoriteten av de 
anställda har en byggnadsteknisk utbildning. På Göteborgskontoret så finns det utöver 
konstruktörer även arkitekter. Företaget beskriver på sin hemsida sina kompetensområden 
inom konstruktion enligt följande: 

• Grundläggning samt pålning 
• Betongkonstruktioner 
• Stålkonstruktioner 
• Prefabricerade konstruktioner 
• Energibalansberäkningar 
• CAD-samordning inom projektering 



 INLEDNING 

3 

Figur 1. Organisationsstruktur 

Företagets styrkor ”ligger i den strukturella analysen och färdigställande av 

konstruktionsritningar för våra kunder” - Gudmund Israelssons Ingenjörsbyrå AB (2019) 
Företaget använder idag byggnadsinformationsmodellering som arbetsmetod i majoriteten av 
de byggnadsverk de projekterar. Företaget befinner sig i slutskedet av sin omställning till BIM 
och arbetar fortlöpande med både intern och extern utbildning för att effektivare nyttja 
arbetsmetoden och de mjukvaror som finns tillgängliga för verksamheten. I figur (1) så 
åskådliggörs företagets organisationsstruktur med fokus på den hierarkiska uppbyggnaden. 

 

Denna studie är en fallstudie som utförs hos Gudmund Israelssons Ingenjörsbyrå AB och 
datainsamlingen kommer avgränsas till de anställda på Linköpingsavdelningen samt de delar 
av organisationen som utgår från Linköpingsavdelningen, Se figur (1). Studien är avgränsad 
till att undersöka BIM-projektering inom byggkonstruktion. Förhoppningen är dock att denna 
studie vara möjlig att återskapa på små och mellanstora företag som är verksamma inom 
andra yrkesdiscipliner inom byggnadsprojektering. På företaget där fallstudien genomförs 
arbetar de anställda med programmet ”Revit” och därför är det nödvändigt att avgränsa delar 
av denna studie till användandet av det programmet. Det finns idag ett stort utbud av 
mjukvarulösningar från olika programutvecklare för att projektera med BIM-teknologi. Flera 
av de redogörelser som förekommer i teoretiska referensramen avgränsas till 
husbyggnadsprojekt. Dessa redogörelser skulle se annorlunda ut för anläggningsprojekt 
(Nordstrand, 2000).  
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2 METOD  

I detta kapitel redogörs för studiens metod och arbetsgång. Inledningsvis så behandlas den 

valda forskningsdesignen och detta övergår sedan i en utförlig beskrivning av studiens 

arbetsgång och sedermera hur empirin har analyserats. Mot slutet av detta kapitel så 

redogörs för etiska aspekter inom forskning samt studiens kvalitetsaspekter.    

Den metod som har valts för att förse denna studie med information grundas på de 
frågeställningar som ska besvaras av denna studie samt de förutsättningar som omger studien. 
Det är lämpligt att tillämpa kvalitativa metoder då syftet är att utreda en organisations 
projekteringsprocess och omställningen till en ny arbetsmetod. Kvalitativa metoder lämnar ett 
friare utrymme för tolkning av data än kvantitativa metoder (Bryman, 2011). Detta kommer 
underlätta analysen av det insamlade materialet. Sett till antalet anställda är det är lämpligt att 
använda en kvalitativ metod som design då kvantitativa metoder har sin tyng i 
generaliserbarhet och kräver i regel större urval, som dessutom bör urvalet ske på sannolika 
grunder för att representera verkligheten (Bryman, 2011). Forskningsdesignen som valts för 
denna studie är en fallstudie och metoden för datainsamlingen är semistrukturerade intervjuer 
med företags anställda.  

2.1 Forskningsdesign 

Valet av forskningsdesign grundar sig i att syftet med studien är att undersöka hur 
organisationen arbetar med byggnadsinformationsmodellering. Yin (2007) menar på att 
använda sig av fallstudie som metodval är lämpligt när man ska besvara hur och varför i 
studien. I detta fall syftar hur till att besvara hur organisationen arbetar med 
byggnadsinformationsmodellering. Problemområdet och frågeställningarna är avgränsat till 
organisationen och vid undersökning av en process och särskild kontext är fallstudier en 
passande forskningsdesign (Yin, 2007). Under dessa omständigheter är det passande att 
använda sig av fallstudie som forskningsdesign i syftet att undersöka vad som sker i detta 
konkreta fall och beskriva utfallet och i sin tur låta fallet bli representativt för verkligheten 
(Ejvegård, 2009). Till skillnad mot en statistisk analys så är kvalitativa metoder ett lämpligt 
designval då en fallstudie vanligen är mer idégivande (Ejvegård, 2009). Med utgångpunkt 
föreliggande argumentet lämpar det att tillämpa en fallstudie som design när en del av 
frågeställningen som ska besvaras behandlar utmaningar och möjligheter som uppkommer i 
samband med BIM-projektering.  

2.2 Studiens arbetsgång 

Under denna rubrik behandlas de olika delmoment som präglat studiens arbetsgång. Här 
redogörs för hur arbetsgången har fortlöpt samt de moment som inkluderas i denna studie. 
Utgångspunkten för denna studie var inledningsvis kunskapsförvärvande occh det var därför 
nödvändigt att genomföra en omfattande litteraturstudie. Vidare så utfördes datainsamling 
samt en analys av empirin.  
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2.2.1 Litteraturstudie 

Inledningsvis så påbörjades litteraturstudien i syftet att förse studien och författaren med 
kunskap om byggnadsinformationsmodellering. För litteratursökningen så har Linköpings 
universitetsbibliotek, Unisearch, kommit att fungera som en central utgångspunkt för att 
införskaffa litteraturbasen till denna studie. Med hjälp av denna resurs, tillsammans med 
sökord och avgränsningar i sökningarna, varit möjligt att bygga upp en gedigen grund för att 
kunna bemöta det syfte och de frågeställningar som denna studie är uppbyggd kring. 
Inledningsvis så användes sökorden:  

“BIM”, “building information modeling”, “BIM Engineering”, “BIM design”, “Structural 
engineering”, “Structural design” och ”BIM implementation” 

Dessa sökningar har avgränsats till avhandlingar, tidskrifter, artiklar och böcker som finns 
tillgängliga via universitetet samt begränsats till akademiska peer review-tidsskifter. 
Tidskrifter har varit möjliga att granska med hjälp av sökverktyget Ullrichweb, där tidskrifters 
akademiska status varit möjlig att kontrollera. Granskning av tidskrifter är väsentligt för att ge 
studien legitimitet och saklighet (Ejvegård, 2009). De vetenskapliga artiklar som ligger grund 
för litteraturbasen har även genom sina referenser utmynnat i ytterligare litteratur som 
behandlar problemområdet denna studie angriper. Grunden till litteraturbasen består 
huvudsakligen av läroböcker inom vetenskaplig metod, byggprocessen, byggnadsteknik, 
konstruktionsteknik och byggnadsinformationsmodellering. Litteraturbasen har sedan 
succesivt utökats med vetenskapliga artiklar, avhandlingar och konferensbidrag som 
behandlar byggbranschens utmaningar samt de möjligheter och utmaningar som uppkommer 
vid implementering och arbete med byggnadsinformationsmodellering. Litteraturbas ligger 
till grund för den teoretiska referensram som är underlag för att behandla den insamlade 
empirin 

2.2.2 Datainsamlingsmetod 

Det datamaterial som utgör empiri till denna studie är insamlat under åtta kvalitativa 
semistrukturerade intervjuer med representanter inom organisationen. Valet av denna metod 
grundar sig i de specifika omständigheter som ska undersökas i denna studie. Kvalitativa 
intervjuer är ett lämpligt tillvägagångsätt då syftet är att undersöka en arbetsprocess och att ta 
del av deltagarnas uppfattning och uppleverlser av processen med fokus på förändring och 
utveckling (Bryman, 2011). Kvalitativa semistrukturerade intervjuer är i behov av en 
intervjuguide (Bryman, 2011). Intervjuguiden har utformats så den kan ge empiri till att 
besvara de frågeställningarna som ska angripas i denna studie. Två separata intervjuguider har 
skapats för att behandla de olika delarna av hur organisationen arbetar med 
byggnadsinformationsmodellering. Formuleringen av frågor bör ej vara för specifik att det 
hindrar alternativa synsätt att framkomma. Frågorna är indelade i teman och är utformade för 
att ge mig den information som behövs för att besvara de frågeställningar som denna studie är 
uppbyggd runt. Frågorna anpassas och görs relevanta utifrån respondenternas perspektiv. 
Ledande frågor används endast inledningsvis för att ta reda på med om respondentens 
bakgrundsfakta eller som följdfrågor för att bekräfta respondentens uppfattning (Bryman, 
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2011). Det är tämligen svårt att skatta hur många intervjuer på förhand behöver genomföra för 
att uppnå teoretisk mättnad. Men när man når den punkt att det inte framkommer nya 
relevanta data för studien så kan den bedömas som teoretisk mättad (Bryman, 2011).  

2.2.3 Urval 

I företaget finns det anställda med upp till 40 års erfarenhet av byggbranschen och även 
anställda som är nyexaminerade ingenjörer med begränsad arbetserfarenhet men som däremot 
har fått en del kunskaper om BIM genom delmoment i sin ingenjörsutbildning. Urvalet av de 
anställda som har intervjuats grundas på att söka en bra representation av olika yrkesroller och 
erfarenheter för att skapa ett helhetsperspektiv av hur organisationen arbetar med 
byggnadsinformationsmodellering och förståelse för dess ingående komponenter. Vid 
kvalitativa undersökningsmetoder skiljer sig urvalet i jämförelse med kvantitativa 
undersökningar (Larsen, 2009). Som tidigare påpekats så har kvantitativa metoder sin tyngd i 
generalisering och detta ställer i sin tur krav på respondenterna valts ut i ett sannolikhetsurval. 
Vid en kvalitativ ansats ges möjligheten att frångå detta och välja respondenter enligt icke-
sannolikhetsurval då målet i första hand är att förse med denna studie med så mycket kunskap 
som möjligt (Larsen (2009). Därför behöver inte undersökningen nödvändigtvis gälla för 
andra än de som deltog i undersökningen (Larsen (2009). Urvalet till denna undersökning 
betraktas av Larsen (2009) som godtyckligt på så vis att respondenterna väljs ut efter kriterier. 
Där olika mängder av erfarenhet och ålder har inverkat på urvalet. Urvalet av respondenter 
består av följande yrkesroller:  

• VD tillika beräkningsansvarig 
• Konstruktionschef tillika ansvarig konstruktör 
• Handläggande konstruktör 
• Konstruktör 
• Uppdragsadministratör tillika anbudsgivare 

Inför intervjuerna så kontaktades respondenterna inledningsvis i syftet att de en kort 
introduktion om ämnet samt lämna önskemål om ett lämpligt tillfälle gör att genomföra själva 
intervjun. Vidare så skickades en kallelse ut till respektive respondent med tid och plats. Detta 
via organisationens interna outlook-kalender. Utöver detta så innehöll även kallelsen (Bilaga 
,1) utgångspunkter och en djupare förklaring om det området som skulle behandlas så att 
respondenten har möjlighet att förbereda sig. Intervjuerna har genomförts under arbetstid på 
kontoret i Linköping på ett arbetsrum bakom stängd dörr. Vid kvalitativa intervjuer är det 
lämpligt att, i samtycke med respondenten, banda intervjun. I Kvalitativ forskning så har både 
vad som sägs och hur det sägs en avgörande betydelse (Bryman, 2011). Samtliga åtta 
intervjuer har spelats in digitalt i samtycke med respondenterna. De åtta intervjuerna pågick i 
snitt 30 minuter vardera.   

Kvalitativa intervjuer bör transkriberas (Bryman, 2011). Innan transkribering av respektive 
intervju påbörjades så avlyssnades först intervju i sin helhet och endast enstaka intressant 
noteringar gjordes inledningsvis. Detta för att säkerställa att inte missa intressant innehåll vid 
transkribering. Hela intervjuer eller stora delar av det som är mest relevant för studien har 
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transkriberats i syftet att utgöra empiri. Efter transkribering så översändes det transkriberade 
materialet till respektive respondent för validering innan analysen av materialet påbörjades för 
att säkerställa att tolkningar av respondentens utsagor är korrekta. I samband med den interna 
valideringen av intervjuerna så överlämnades respektive transkriberad intervju i häftat form 
till respektive respondent tillsammans med ett tomt pappersark där respondenten haft 
möjlighet att komplettera och justera dennes utsagor inför analysen. 

2.2.4 Analys av empiri 

Efter att respondenterna granskat det transkriberade materialet så påbörjades analysen. Det 
transkriberade materialet skrevs ut i pappersformat för att underlätta bearbetningen. 

• Det första steget i analysen var att noggrant läsa igenom det transkriberade materialet i 
sin helhet. 

• Det andra steget var att sondera data och att ta bort det som upplevdes sakna relevans i 
förhållande till studiens frågeställningar. 

• Det tredje steget var att söka efter återkommande teman, data styckades upp och 
indelas i teman och subteman med hjälp av matriser. 

• Steg fyra gick ut på att sammanställa dessa teman under huvudrubriker för att bemöta 
de frågeställningar som ska besvaras. 

Vid analys av det empiriska materialet så tillämpas en tematisk utgångspunkt som bygger på 
sökande efter återkommande teman i det insamlande materialet. Att söka efter teman är ett 
vanligt tillvägagångsätt vid kvalitativ analys av empiri. (Bryman, 2011). En tematisk analys 
har mycket gemensamt med vad Ejvegård (2009) avser med ”klassificering” vid kvalitativ 
analys av data. Ejvegård (2009) föreslår att man delar in data i ”övergripande klasser” och 
”underklasser” där klasserna bör uppfylla särskilda logiska krav för att det ska vara möjligt att 
dra korrekta slutsatser. Följande kriterier måste uppfyllas för klasserna enligt Ejvegård (2009) 

• Klasserna ska vara tillförlitliga. 
• Klasserna ska vara lämpliga för sitt sammanhang. 
• Klasserna ska tillsammans vara uttömmande.  
• Klassernas indelning skall vara ömsesidigt uteslutande. 
• Man bör undvika tomma klasser.  

Bryman (2011) uttrycker sig i snarlika termer som Ejvegård (2009). Bryman (2011) föreslår 
att man skapar ett index och delar in den insamlade data i ”teman” och ”subteman” vid 
tematisk analys. Den strategi som valts för att kategorisera och synkronisera data kallas för 
”Framework” där man med hjälp av matrisstruktur och celler organiserar data. Vid sökandet 
efter teman och variabler så rekommenderar Bryman (2011) att vara vaksam för följande i 
datamängden: 

• Repetitioner - återkommande teman. 
• Metaforer och analogier - hur respondenten förmedlar sina tankar. 
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• Likheter och skillnader - att undersöka hur respondenter kan diskutera ett tema på lika 
eller olika sätt i syfte att finna likheter och skillnader. 

• Teorirelaterat material - att använda vetenskapliga begrepp som utgångspunkt för 
teman. 

• Saknade data - det kan vara nyttigt att reflektera över vad som inte finns med i 
datamängden.  

Watt Boolsen (2007) beskriver att en tematisk innehållsanalys med hjälp av matriser vid 
kvalitativa analyser är en lämplig metod som kan bringa både undersökaren och läsare 
kunskap. Watt Boolsen (2007) påpekar att strategin ställer stora krav noggrannhet, autenticitet 
och transparens men att matriser är ett kraftfullt redskap i analyssammanhang och därför värd 
att arbeta med.  

2.3 Etiska aspekter 

Undersökningen har utförts i enlighet med de forskningsetiska principer som det dokument 
vetenskapligarådet (2002) författat. De fyra styrande huvudkraven har i denna studie beaktas 
på följande vis:  

• Informationskravet – Deltagaren har muntligt blivit informerade om att deltagande i 
studien är frivilligt och att respondenten närsomhelst att avbryta sin medverkan i 
undersökningen.  

• Samtyckeskravet – Deltagare har givits möjlighet att självständigt bestämma och 
påverka omfattningen av sitt deltagande i undersökningen.  

• Konfidentialitetskravet – Deltagarens identifierbara uppgifter har hanterats på ett 
sådant vis att obehöriga eller utomstående ej kan identifiera deltagaren.   

• Nyttjandekravet – Samtligt insamlat material av deltagare i studien kommer endast att 
användas i forskningsändamål. Detta gäller i synnerlighet de ljudinspelningar som vid 
skapats i samband med intervjuerna. Efter avslutad uppsats så kommer 
ljudinspelningarna att raderas på rekommendation av Bryman (2011)    

2.4 Kvalitetsaspekter 

Vid kvantitativ inriktad forskning utgör reliabilitet och validitet viktiga kriterier för att skapa 
en uppfattning om en undersöknings kvalitet (Bryman, 2011). Vid en kvalitativ 
forskningsansats finns det ett behov av att anpassa begreppen reliabilitet och validitet till att 
istället bedöma den tillförlitlighet som studien har (Bryman, 2011). Enligt Bryman (2011) så 
kan tillförlitligheten delas upp i fyra delkriterier som kan motsvara de traditionella begreppen 
reliabilitet och validitet.  

• Trovärdighet motsvarar intern validitet 
• Överförbarhet motsvarar extern validitet 
• Pålitlighet kan jämföras med reliabilitet 
• Möjlighet att styrka och konfirmera motsvarar objektivitet 
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Det är därför angeläget att göra en bedömning av studien genom att granska studiens 
tillförlitlighet utifrån dessa fyra delkriterier.  

Trovärdighet inbegriper att det i studien säkerställs att forskningen sker i enlighet med de 
regler som finns samt att man rapporterar resultaten till den population som har studerats i 
syftet att den studerade populationen skall bekräfta att resultatet överensstämmer med den 
studerandes populationens verklighet (Bryman, 2011). I detta fall så har respondenterna haft 
möjlighet att validera sitt respektive transkriberade material för att på så vis styrka studiens 
trovärdighet och sedermera den interna validiteten. 

Överförbarhet har enligt Bryman (2011) sin motsvarighet i den externa validiteten. 
Fallstudier kritiseras dock regelbundet på grund av svårigheterna med att överföra det 
specifika fallets resultat till andra kontexter. Det är därför problematisk för studien att uppnå 
extern validitet. Däremot så menar Bryman (2011) att med utförliga beskrivningar av detaljer 
och fylliga redogörelser kan förse andra personer med en bas av information, med vars hjälp, 
personerna själva kan bedöma hur överförbara resultaten av studien är till ett annat specifikt 
fall. Detta innebär att kommande läsare av denna studie utifrån sina erfarenheter får bedöma 
om studiens resultat är möjligt att tillämpa i andra specifika fall eller kontexter.  

Pålitlighet föreslås av Bryman (2011) som en jämförelse med begreppet reliabilitet. Med 
pålitlighet så avser Bryman (2011) att när det gäller en undersöknings tillförlitlighet ska 
tillämpa ett granskade synsätt. Detta innebär att det ska finnas en ”fullständig och tillgänglig” 
redogörelse samtliga faser av studien. Ambitionen med att beskriva hela studiens arbetsgång 
är att förmedla de åtgärder som tillämpats för att säkerställa reliabilitetsaspekt av studien. 
Tillvägagångsätt som valts har dokumenterats fortlöpande med arbetsprocessen i syfte att 
skapa en tydlig bild av undersökningen och eliminera risken att utelämna relevanta händelser 
och steg som präglat studien. Utöver detta så är ambition att tillämpa ett tydligt och 
beskrivande skriftspråk för att minimera eventuella missförstånd och feltolkningar. 

Möjlighet att styrka och konfirmera innebär enligt Bryman (2011) att ambitionen hos 
forskaren är att säkerställa att man i god tro inte låtit personliga uppfattningar, värderingar 
eller teoretisk inriktning påverka studiens utförande och slutsatser. Detta för att låta studien 
förbli objektiv. Enligt Ejvegård (2009) så bör var enskild forskare sträva efter att vara 
objektivitet i sina undersökningar och forskaren har sedermera en skyldighet inte låta 
förutfattade meningar och personliga ståndpunkter prägla studiens inriktning. En åtgärd som 
vidtagits för att inte styra studien i någon utstakad riktning har varit att förskjuta 
färdigställandet av den teoretiska referensramen till dess att det insamlade materialet har 
analyserats. På så viss har studien kommit att formas av det unika fallet som studien syfte har 
för avsikt att undersöka och därmed bevara objektiviteten i studien.   
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Figur 2 - Byggprocessen 

3 TEORETISK REFERENSRAM 

I detta kapitel presenteras inledningsvis en överskådlig beskrivning av byggprocessen och 

dess skeden med tyngdpunkt på projekteringen, vilket är det mest intressanta skedet ur detta 

uppsatsperspektiv. Detta övergår sedan i en redogörelse för konstruktionsteknik och de olika 

kvalitetsaspekter som idag tillämpas inom området. Därefter kommer ett historiskt perspektiv 

på byggnadsprojektering inom byggkonstruktion med fokus på hur teknisk utveckling har 

bidragit till att utveckla arbetsmetoderna som tillämpats inom disciplinen. Slutligen kommer 

en fördjupning i byggnadsinformationsmodellering. I den delen av detta kapitel kommer 

inledningsvis begreppet BIM att förtydligas. Sedermera så kommer möjligheter och 

utmaningar med BIM att belysas. Slutligen behandlas hur BIM kan tillämpas genom hela 

byggprocessen vilket är huvudorsaken till varför förväntningarna på BIM är så höga i 

branschen.  

3.1 Byggprocessen 

Ett byggprojekt präglas av sin unikhet. Inget byggprojekt är det andra likt på så vis att varje 
enskilt projekt består av unika förutsättningar och egenskaper och påverkar byggprocessen. 
Dessa egenskaper och förutsättningar påverkas av många faktorer som bidrar till just ett 
byggprojekts unikhet. Ett antal påverkande faktorer utan inbördes ordning kan vara 
beställaren, ekonomi, projektgrupper, byggaren, platsen för byggnadsverket, miljö, krav på 
byggnadsverket gällande normer, bestämmelser, lagar, förordningar, föreskrifter och tidpunkt, 
säkerhet, kvalitet med mera. Faktorerna som gör ett byggprojekt unikt är betydligt efter än så. 
För att hantera och bemöta denna oreda av påverkade faktorer så bryter man ner ett 
byggnadsprojekt till ett antal delmål och tidpunkter där dessa faktorer kan bearbetas i tur och 
ordning. I Figur (2) så beskrivs byggprocessen överskådligt med fokus på projektering. 

 

3.1.1 Förstudie 

Det första skedet av en byggprocess kallas för förstudie. I detta stadium så utreds behoven av 
ett byggnadsverk och vidare så kartläggs förutsättningar för byggnadsverket. Avsikten med 
kartläggningen är att skapa ett underlag för att fatta beslut om att gå vidare med byggprojekt 
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eller inte. De aktörer som är inblandade i detta skede är beställaren samt personer med 
byggteknisk och ekonomisk kompetens (Nordstrand, 2000). 

3.1.2 Program 

Programskedet präglas inledningsvis av utredningar och analyser. Detta för att fördjupa sig 
ytterligare i de förutsättningar som omger projektet. Resultatet av dessa utredningar och 
analyser sammanställs till ett program vars syfte är att konkretisera beställaren/byggherrens 
önskemål och krav på den nya byggnaden. Förutsättningar och villkor som påverkar den 
kommande projekteringen och produktion av byggnaden skall också preciseras i programmet. 
Beställaren behöver avgöra vilken entreprenadform som är lämpligast att tillämpa för 
projektet, detta kommer att påverka omfattningen av den kommande projekteringen. 
(Nordstrand, 2000) Den kunskap som samlas i programmet kommer ge bättre förutsättningar 
för en säkrare ekonomisk kalkyl och beslut om fortsatt projektering kan fattas av beställare. 
Resultatet av de utredningar och analyser som gjorts sammanställs till ett byggnadsprogram 
(Nordstrand, 2000). 

3.1.3 Projektering 

Målet med projektering är att utveckla byggnadsprogrammet till det underlag som krävs för 
att uppföra byggnaden. Underlaget består av ritningar, föreskrifter, förteckningar och 
beskrivningar för att redovisa byggnaden, dessa kallas för bygghandlingar. Arbetetinsatsen 
som krävs för att utveckla byggnadsprogrammet till bygghandlingar är i regel tidskrävande, 
prövande och komplicerat, nivåerna av detta beror till största del av projektets omfattning och 
förutsättningar (Nordstrand, 2000). Enligt praxis så är det vid denna tidpunkt som en arkitekt 
blir inkopplad. Arkitektens uppdrag är inledningsvis att bearbeta de förutsättningarna och 
önskemål som framgår i byggnadsprogrammet och omvandla det till geometri för att påbörja 
byggnadens gestaltning. I samband med att byggnadens gestaltning börjar ta form så ansluter 
sig ytterligare konsulter med olika kompetenser och det bildas en projektorganisation. 
(Nordstrand, 2000) En projektorganisations storlek och variation av expertis kan se väldigt 
olika ut från byggprojekt till byggprojekt  

Denna uppsats kommer inte i detalj beskriva varje enskilds yrkesdisciplins uppgift och 
expertisområde, däremot så kommer det längre fram i uppsatsen behandlas hur dessa 
samverkar och utbyter information för att driva ett projekt framåt. I samband med detta är det 
också lämpligt att undersöka hur byggnadsinformationsmodellering har kommit att påverka 
det projekterande skedet av ett byggprojekt.  
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Figur 3 - Projektorganisation  

I Figur (3) framgår ett av många exempel på hur en projektorganisation skulle kunna se ut i 
projekteringsskedet, men det kan inte nog påpekas att inget byggprojekt är det andra likt och 
att en sådan organisation behöver anpassas efter byggprojektets syfte. 

Projekteringen är sedan länge indelat i tre skeden kronologiskt enligt följande: 

• Gestaltning/design (förslagshandlingsskede) 
• Systemutformning (systemskede) 
• Detaljutformning (bygghandlingsskede) 

Syftet med denna arbetsgång är att projektgruppen genom regelbunden avstämning och 
kontinuerligt informationsutbyte ska precisera byggnaden i form av ritningar, beskrivningar, 
föreskrifter och förteckningar, dessa har tidigare nämnts i stycket som bygghandlingar. 
Projekteringsskedet tar ett tillfälligt avbrott när bygghandlingarna ligger ute som förfrågnings-
underlag och tar vid igen efter upphandlingen är avslutad för att bistå entreprenaden under 
produktionen.  

Byggnadsbister och fel förekommer ofta i byggprojekt, dock så är det sällan som dessa bister 
åtgärdas innan de får konsekvenser. Konsekvenserna leder ofta till störningar i produktionen 
och ökade kostnader. Byggbristers uppkomst beror ofta på flera faktorer men det är i denna 
studie lämpligt att kalla de byggbrister som uppkommer vid projektering för designfel. Den 
andra kategorin av byggbrister är utförandefel, dessa brister uppstår under produktionen på 
grund av brister i utförande. Hela 90% av alla byggbrister som kan härledas tillbaka till 
projekteringen anses möjliga att upptäcka och åtgärda i förtid (Josephson & Hammarlund, 
1999). Orsakerna till dessa har kartlagts och är fördelat enligt följande enligt Josephson & 
Hammarlund (1999): 
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Figur 4. Upphandlingsprocessen 

• Brist på kunskap – 45% 
• Brist på motivation – 35% 
• Brist på information – 18% 
• Stress – 18%  

Det förekommer regelbundet att en byggare framför synpunkter på förfrågningsunderlaget 
och kan i samråd med beställare och projektör justera vissa saker och på så vis skapa ett 
kompletterande förfrågnings-underlag (KFU). Orsakerna till att skapa ett KFU varierar men 
det förekommer att detta sker på grund av brister i handlingarna.   

3.1.4 Upphandling 

Generellt så avses med upphandling att beställaren anskaffar tjänster, en entreprenad, material 
eller varor. Upphandling är ett fortlöpande moment som pågår i samtliga av byggprocessens 
skeden (Nordstrand, 2000). Vid upphandling av en utförandeentreprenad så förutsätts att den 
tidigare projekteringen resulterat i handlingar som utförligt beskriver byggnadsverket och 
dess omgivning ska byggas och anläggas. Dessa tekniska handlingar kompletteras med 
administrativa föreskrifter och utför tillsammans ett komplett förfrågningsunderlag (FFU).  I 
de administrativa föreskrifterna framgår förutsättningarna för både upphandlingen och 
entreprenaden (Nordstrand, 2000). Arbetsfördelningen i en utförandeentreprenad kan enklast 
beskrivas med att beställaren/byggherren svarar för projektering och entreprenaden för 
utförande (Révai, 2012).  Alternativet till detta är en totalentreprenad där entreprenaden svarar 
för både projektering och utförande, valet av denna entreprenadform beslutas i regel redan i 
programskedet. I figur (4) illustreras överskådligt hur upphandlingsprocessen kan se ut vid 
upphandling av en utförande entreprenad inspirerad av Nordstrand (2000). 

Processen påbörjas med att beställaren gör förfrågningsunderlaget tillgängligt för 
entreprenörer för att med hjälp av förfrågningsunderlaget fastställa entreprenadens omfattning 
och kostnader. Efter en omfattande kalkylering så lämnar entreprenören ett anbud till 
beställaren, i anbudet så framgår det pris och de förutsättningar som priset är beräknat efter 
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(Nordstrand, 2000). I en sund marknad så råder det konkurrens, detta leder ofta till att 
beställaren har möjlighet att ta in anbud ifrån flera entreprenörer vilket leder till förhandlingar 
mellan parterna. Under prövning så granskas anbuden och slutligen så väljs det anbud som är 
förmånligast för projektet. Upphandlingsskedet avlutas med att beställaren beställer 
entreprenaden och ett avtal sluts mellan parterna (Nordstrand, 2000).  

3.1.5 Produktion 

Produktionen är det mest kostnadsintensiva och tidspressade skede av byggprocessen. I detta 
skede av byggprocessen är en god planering och samordning mycket viktigt. Syftet med 
produktionen är färdigställa byggnadsverk enligt bygghandlingarna. Hela utfallet av ett 
byggprojekt avgörs i detta skede. Huvudansvaret för administration och genomförande av 
produktionen tilldelas enligt praxis den byggentreprenören som slutit avtalet med beställaren. 
Det är då byggentreprenörens ansvar att samordna samtliga parter som ingår i entreprenaden. 
Figur (5) illustrerar ett exempel på hur en sådan organisation kan se ut då byggentreprenören 
har ett helhetsansvar för produktionen, detta kallas för en generalentreprenad (Nordstrand, 
2000).  

 

Figur 5. Generalentreprenad 

Produktionen delas upp i två delmoment. Byggstart och byggskede. Byggstarten inkluderar all 
planering och kalkylering av det kommande byggskedet. Byggskede omfattar utförandet av 
byggnadsverket.  Händelseförloppen förtydligas i figur (6). 
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Figur 6.  Produktionsskedet 

En god planering inför det kommande byggskedet är den allra mest betydelsefulla 
förutsättningen för att ett byggprojekt ska bli lyckat. I de flesta fallen är det så pass att till och 
med själva planeringen behöver planeras (Révai, 2012). Orsakerna till att planeringen har så 
stor betydelse är många men syftet med planeringen kan brytas ner till följande punkter.   

• Passa den avtalade tidsplanen för byggnadsverket färdigställande. 
• Disponera arbetsplatsens yta. 
• Uppnå god ekonomi. 
• Styra produktionen. 
• Eliminera produktionsstörningar. 
• Skapa en god och säker arbetsmiljö. 
• Allt i sin ordning, rätt personal med korrekt utrustning på rätt plats vid rätt tidpunkt 

med specificerat material (Révai, 2012). 

Dessa punkter utmynnar i ett antal dokument som ska bistå produktionen genom byggskedet 
från etablering fram till leveransen av det färdiga byggnadsverket. Dessa dokument ingår i 
produktionsplanen. 

• Arbetsplatsdisposition  
• Produktionsplan 
• Huvudtidplan 
• Kontraktstidsplan 
• Inköpsplan 
• Betalningsplan 
• Resursplanering 
• Maskinplan 
• Uppföljningsplan 
• Leveransplan 
• Arbetsberedningar 
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Uppföljningen av produktionen sker genom veckoplaneringsmöten, regelbunden avstämning, 
och samordningsmöten (Révai, 2012).  Vid dessa avstämningar hanterats de störningar och 
brister som påträffats under produktionen. Enligt Josephson & Hammarlund (1999) så är den 
totala kostnaden för dessa störningar och brister uppskattat till 4,4 % av den totala 
produktionskostnaden. Uppskattningsvis så kan 25% av den totala kostnaden för brister och 
störningar härledas tillbaka till produktionsledningen (Josephson & Hammarlund, 1999) I en 
bransch där vinstmarginalen endast är 8–10 % för husbyggnadsprojekt (Sveriges Byggindustri 
& SBC, 2016) så finns det stora möjligheter att förbättra det finansiella resultatet genom att 
minska dessa kostnader.  

3.1.6 Förvaltning 

Med förvaltningen av ett byggnadsverk så avses det skede som pågår från att byggnadsverket 
tas i bruk till dess att byggnadsverket uppfyllt sitt syfte och avvecklas. Under detta skede så 
kommer byggnaden att förvaltas.  Den traditionella förvaltningen av en byggnad omfattar: 

• Ekonomisk förvaltning 
• Administrativ förvaltning 
• Teknisk förvaltning 

3.2 Konstruktionsteknik  

För att ett byggnadsverk skall färdigställas och betraktas som funktionsduglig så krävs det i 
regel att flera aktörer samverkar under byggprocessen enligt Isaksson, Thelandersson & 
Mårtensson (2010) och Nordstrand (2000):  

• Beställare 
• Arkitekter 
• Ingenjörer 
• Ekonomer 

I detta stycke är syftet att skildra de åtaganden som vid projektering av ett byggnadsverk i 
praxis tilldelas konstruktören. En passande beskrivning av det område och sammanhang som 
konstruktörer är verksamma inom är beskrivningen av konstruktionsteknik: 

”Konstruktionsteknik är den kreativa och rationella aktivitet som resulterar i beskrivningar av 
byggnaden, dessa beskrivningar måste uppfylla krav på säkerhet, funktionalitet och ekonomiska 
ramar” – (Isaksson et.al 2010, s.13) 

Utmärkande i just detta citat är balansgången mellan det kreativa och det rationella. Det 
kreativa inom konstruktionsteknik speglas genom nyskapande utifrån den kunskap som man 
besitter om förutsättningar och krav som råder (Isaksson et.al 2010). Rationaliteten är de krav 
som nyskapandet ska uppnå. Denna process skall bygga på tillämpning av mekanikens lagar i 
syfte att förutsäga den respons som lasters inverkan har på konstruktionen och slutligen skall 
konstruktionen modifieras till den grad att kraven säkerställs (Isaksson et.al 2010). 
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3.2.1 Hur arbetar en konstruktör? 

Byggkonstruktion beskriver den kunskapen om hur man kan förvissa sig att ett 
byggnadsverk är tillförlitligt ur en säkerhetsaspekt och beter sig acceptabelt ur ett 
brukarperspektiv (Isaksson et.al 2010). I huvudsak så ansvarar konstruktören för att 
garantera byggnadsverkets statiska säkerhet (Björk, et.al 2018). Detta genom att utföra 
omfattande hållfasthetsberäkningar kring de unika förutsättningar som präglar 
byggnadsverket och dess omgivning. I samråd med beställare, arkitekt och även en 
geotekniskt sakkunnig så fastställs om ett lämpligt stomsystem för byggnaden och 
projekteringen går vidare med mera djupgående dimensionerande beräkningar samt 
tillverkning av konstruktionsritningar vars syfte är att redogöra och beskriva byggnadens 
stomme i form av handlingar (Björk, et.al 2018) (Granroth, 2011). Till en husbyggnads 
stomme räknar man följande byggdelar enligt Sandin (2007): 

• Takstolar 
• Takbjälklag 
• Balkar 
• Bjälklag 
• Bärande väggar 
• Pelare 
• Grundkonstruktion  

Lämpliga material för en byggnadsstomme är: 

• Trä 
• Stål 
• Betong 
• Lättklinker 
• Lättbetong 
• Tegel   

 
I figur (7) visas ett exempel på vad som avses med en husstomme uppritad med hjälp av 
AutoCAD. Husets stomme består i detta fall av materialen betong, trä och lättklinker och 
redovisas med en vertikal genomskärning i byggnaden. 
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Figur 7.  Sektion av husstomme med materialbeskrivning 

 

3.2.2 Vad krävs av en konstruktör? 

”Arkitekter kan inte uträtta särskilt mycket utan konstruktörer eftersom det är konstruktörerna 
som förser arkitekter med de möjligheter som dem kan använda sig av.” – (Milne, 1997 s.26) 

Isaksson et.al (2010) menar att det inte finns några givna regler för hur man skapar en bra 
konstruktör. Däremot så finns det flera gemensamma egenskaper och krav som karaktäriserar 
en duktig konstruktör. Isaksson et.al (2010) betonar att de viktigaste egenskaperna är dom 
som är grundläggande för yrkesdisciplinen. Kunskap om grundläggande byggnadsmekanik 
och konstruktionsteknik bör vara direkt avgörande för att ens titulera sig som konstruktör 
(Isaksson et.al 2010). En konstruktör behöver utöver tidigare ovannämnda kunskaper även 
kunnande inom byggnadsteknik, ritningsteknik och dessutom kunna utvecklas i takt med 
teknisk förändring och dynamiska förutsättningar (Isaksson et.al 2010). Mycket av den 
kunskap som kännetecknar en skicklig konstruktör är dessutom näst in till omöjligt att lära ut. 
Den kunskapen är erfarenhet och lärdomar som införskaffas under tidens gång vid praktiskt 
arbete och uppföljning av de projekt man har arbetat med (Isaksson et.al 2010). 



 TEORETISK REFERENSRAM 

19 

3.2.3 Konstruktionsritningar 

En ritning är en grafisk avbildning som beskriver ett objekt. Vad en ritning är preciseras 
ytterligare i Bygghandlingar 90 som beskriver en ritning som de färdiga dokument som 
redovisar ett byggnadsverk på papper (Svensson, 2010). Ett byggnadsverk kan redovisas på 
flera olika sätt men i huvudsak så redovisas ett byggnadsverk genom avbildningar, symboler, 
texter och beteckningar (Spets, 2015). För att redovisa ett byggnadsverk i sin helhet så 
behöver man olika typer av ritningar som var och en tillsammans bidrar till att skapa en 
enhetlig bild av byggnadsverket och dess ingående byggdelar. Konstruktionsritningar syfte är 
att beskriva det system av ingående byggdelar som tillsammans utgör byggnadens stomme. 
Dessa ritningar ska sedan tillsammans förse byggaren med all information som behövs för att 
byggnadsverket ska vara möjlig att byggas (Spets, 2015). För att redovisa en byggnad i sin 
helhet i pappersformat så är det nödvändigt att dela upp byggnaden i olika vyer och 
genomskärningar (Spets, 2015). Vyer beskriver framförallt byggnadens utsida med fokus på 
tak och fasad samt placering av fönster och dörrar, dessa vyer är framförallt arkitektens 
uppgift att beskriva. Som konstruktör är man däremot mer intresserad av genomskärningar i 
byggnaden. Genomskärningar delas upp i horisontella och vertikala och kallas ofta för ”snitt” 
istället för genomskärningar inom branschen.  

Planer  

Planer är horisontella snitt genom byggnaden. Inom byggkonstruktion är tumregeln att man 
med detta snitt ”tittar” på konstruktionen underifrån, det vill säga att man ”tittar” uppåt i syfte 
att redovisa de lastbärande byggdelarna ovanför huvudet. Undantaget som bekräftar regeln är 
vid redovisningen av byggnadens grundkonstruktion, där är det i många fall mer logisk att 
”titta” neråt. Planer redovisas i 1:50. Undantaget är översiktsplaner, där ska hela byggnadens 
geometri bör få plats på samma ritning och det kan därför vara nödvändigt att använda 1:100 
eller 1:200. Översiktsplaner existerar oftast bara i ett orienterande syfte och innehåller därför 
inga detaljerade beskrivningar. 

Sektioner  

Sektioner är vertikala snitt genom byggnaden. Denna genomskärning används för att redovisa 
en byggnads grundkonstruktion, rumshöjder, bjälklag och takkonstruktion samt dess ingående 
material. Dessa ritningar innehåller i regel även måttsättningen av byggnadens invändiga och 
utvändiga geometri med avseende på byggstommen. Sektioner redovisas normalt i skala 
1:100, 1:50 eller vid mindre byggnader där 1:20 kan vara lämpligt (Spets, 2015). Se figur (7) 
där skala 1:20 är passande att använda. 

Elevationer  

Elevationer är också ett vertikalt snitt genom byggnaden. Det som i regel skiljer en sektion 
och en elevation åt är att men vid en elevation tillför ett visst djup i syfte att redovisa till 
exempel reglar i en bärande vägg eller armeringens fördelning i en armerad betongvägg. Detta 
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Figur 8. Ritningsdetalj, flera byggdelar samverkar 

är särskilt användbart när man vill redovisa håltagning i väggar. Elevationer redovisas 
normalt i skala 1:50 eller 1:20 vid uppställningsritningar (Spets, 2015).  

Detaljer  

Detaljer kan förekomma som både horisontella eller vertikala snitt. Detaljer används för att 
beskriva en hur enskild byggdel ser ut eller hur flera byggdelar lokalt samverkar. 
Detaljeringsgraden på en detaljritning ska i regel vara så pass hög att ingen relevant 
information för dess utförande utelämnas. Därför redovisar detaljer i betydligt högre skala, 
lämpliga skalor för detaljer är 1:10 och 1:5 och är det något väldigt invecklat som ska 
redovisas kan 1:1 vara användbart (Spets, 2015). Figur (8) är ett exempel på en ritningsdetalj 
där flera byggdelar samverkar lokalt.  

Att beskriva en byggnad med hjälp av snitt ger dock inte tillräckligt med information för att 
det ska vara möjligt att bygga byggnaden. Ritningar behöver i stor omfattning kompletteras 
med texter. Texter har en stor betydelse för att förmedla det som konstruktören avser att 
redovisa på sina ritningar. Följande kategorier på texter är vanligast förekommande på 
konstruktionsritningar: 
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• Beskrivande texter 
• Förklaringar 
• Föreskrifter 
• Hänvisningar 

För att bringa ordning i ett byggprojekt är det nödvändigt att sammanställa information och 
göra den enkel att bearbeta och hantera. Det är därför lämpligt att upprätta förteckningar. En 
konstruktör har i regel som uppdrag att skapa två olika typer av förteckningar. Den ena typen 
av förteckning är specifikationer som behandlar olika byggdelar och den andra typen av 
förteckning syftar till att sammanfatta de handlingar som skapats och vad de innehåller. Detta 
skulle till exempel kunna vara följande förteckningar: 

• Ritningsförteckning 
• Armeringsspecifikation  
• Pelartabell 
• Påltabell 
• Balktabell  

3.2.4 Konstruktionsberäkningar 

Konstruktionsberäkningar kallas de beräkningar som utförs av konstruktören i syfte att 
säkerställa det lastbärande systemet i ett byggnadsverk. Konstruktionsberäkningar är 
nödvändiga för att säkerställa byggnadsverkets bärighet, stabilitet och funktion. Det 
lastbärande systemet i en byggnad kommer under byggnadens livslängd att utsättas för 
belastning. Belastning kan anta olika former med den vanligaste belastningen är laster som 
ska föras ner genom byggnadens bärande system till grunden där byggnaden i sin tur avlastas. 
Detta illustreras i figur (9)  

Hänsyn måste även tas till andra påverkningar som till exempel temperaturförändringar och 
nedbrytningsprocessen. Konstruktionen är därför i behov av att dimensioneras med hjälp av 
beräkningsmodeller som beskriver det valda systemets bärförmåga och funktion. Vid val av 
en lämplig beräkningsmodell för sin analys så bör konstruktören reflektera över den fysiska 
konstruktionens utformning samt vad själva syftet med beräkningen är. Vad ska resultatet 
användas till och vilka storheter är intressanta? De krav som kommer att bli avgörande vid 
dimensionering av en konstruktion kan indelas i två kategorier.  

• Brottgränstillstånd som omfattar de krav som tillämpas för att undvika brott eller 
annan svår skada i konstruktionen.  

• Bruksgränstillstånd är de krav som eftersträvar att konstruktionen funktion vid normal 
användning är tillfredställande.  
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Figur 9. Olika laster som verkar på en husstomme 

Ytterligare en viktig dimension av dimensionering är att ta hänsyn till risken att 
konstruktionen försämras med tiden. Konstruktionen kan utsättas för korrosion samt 
biologiska och kemisk angrep som avsevärt förkortar konstruktionens livslängd och 
förminskar dess bärförmåga. Därför ställa även krav på konstruktionens beständighet.   
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3.3 Kvalitetsaspekter inom byggkonstruktion 

Det är av stor vikt att det finns gemensamma standarder för hur man utför statiska 
beräkningar och hur man redovisar ett byggnadsverk i form av ritningar. Idag så tillämpas 
flera styrande dokument vid byggnadsprojektering. Att det finns gemensamma spelregler är 
en förutsättning för varje lyckat byggprojekt (Swedish standards institute, 2019). 

3.3.1 Bygghandlingar 90 

Bygghandlingar 90 förkortas oftast till BH90 och består av åtta handböcker som beskriver hur 
ett byggnadsverk bör redovisas enligt rekommendationer från den svenska byggsektorn 
(Swedish standards institute, 2019). Syftet med dessa rekommendationer är att bidra till 
enhetliga dokumentationsmetoder för att underlätta tolkningen av handlingar och dokument. I 
BH90 finns det även rekommendationer för hur man arbetar för att uppnå den 
rekommenderade standarden. BH90 har sedan den första publikationen kompletterats med 
rekommendationer för hur redovisning med CAD bör struktureras. Kompletteringen 
”Redovisningen med CAD” publicerades 1996 som en åttonde del i serien av handböcker. 
2008 så publicerades del åtta på nytt under titeln ”Den digitala leveranser för bygg och 
förvaltning” och den har vid två tillfällen publicerats som en omarbetad utgåva. 
Redovisningstekniken som beskrivs i bygghandlingar 90 avses att tillämpa lika på samtliga 
bygghandlingar oavsett om de är tillverkade för hand eller med hjälp av datorstöd.   

3.3.2 Boverkets Byggsregler 

Förkortas till BBR och innehåller krav och råd för byggnation med hänsyn till Plan- och 
bygglagen. BBR är indelat i nio avsnitt. De krav och råd som BBR innehåller skall följas vid 
nybyggnad, ombyggnad och tillbyggnad av byggnader (Boverkets Byggsregler, 2019).  

3.3.3 Eurokoder 

Eurokoder är ett gemensamt ramverk som tillämpas vid beräkningar av bärverk i 
konstruktioner. Eurokoder kom att ersätta Boverkets konstruktionsregler, BKR den första 
januari 2011. I likhet med BRK så är eurokoder också baserade på dimensionering enligt 
partialkoefficiensmetoden. Eurokoderna är uppdelade i tio delar som är indelade efter de olika 
material eller områden som respektive del behandlar (Boverkets Konstruktionsregler, 2019) 

3.3.4 ABK 09 

ABK 09 är en förkortning för ”Allmänna bestämmelser för konsultuppdrag inom arkitekt- och 
ingenjörsverksamhet” och ett styrdokument som används vid upphandling inom 
byggbranschen. Denna del syftar till att skapa gemensamma spelregler vid upphandling av 
konsulter. Målsättningen med ABK 09 är att skapa förutsättningen för hög kvalité i 
uppdragsresultat och dess utformningen syfta till att tillgodose både beställarens och 
konsultens intressen. (Svensk byggtjänst, 2010). 
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Figur 10. Utveckling av arbetssätt 

3.4 Teknisk utveckling inom byggkonstruktion 

Som tidigare nämnt i denna studie så upplevs byggbranschen ha varit långsam med att 
tillgodose sig de möjligheter som teknisk- och digital utveckling har kommit att medföra. 
(Granroth, 2011) Även fast de flesta verktygen som används idag vid projektering av ett 
byggnadsverk är datorstödd så fortsätter resultatet av projekteringen att förhålla sig till att 
endast förmedla information visuell i form av ritningar och handlingar oftast i form av 
ritningar i pdf-format eller utskrivet i skala på papper. Man kan nästan dra det så långt så att 
det endast är arbetsmetoder som har förfinats och effektiviserats men själva produkten är 
fortfarande densamma som innan de digitala hjälpmedlen togs i bruk. Detta till trots så finns 
det möjlighet till lärdom genom att blicka bakåt i tiden vilket är syftet detta avsnitt. Det bör 
dock påpekas att om man undersöker längre bakåt i tiden så utnyttjades handmodeller. 
Handmodeller är handtillverkade skalenliga representationer i 3D som utnyttjades vid 
skapande av byggnadsverk, Metoden användes uppskattningsvis fram till början av 1900-talet 
(Gustafsson, 2006). Den traditionella byggprocess som i grund och botten tillämpas än idag 
påbörjade sin utveckling under början av 1900-talet (Nordstrand, 2000) (Björk, Nordling, & 
Reppen, 2018). I figur (10) så framgår ett ungefärligt tidsförlopp för hur arbetssätten för 
byggnadsprojektering utvecklats ur ett konstruktörsperspektiv. Figur (10) är inspirerad av 
Gustafsson (2006) och är kompletterad med statiska beräkningars utveckling under 
motsvarande tidpunkter, årtalen är ungefärliga.  

3.4.1 Handberäkning av bärande konstruktioner  

Att beräkna konstruktioners hållfasthet, dimensionera byggdelar samt att beräkna laster 
påverkan av en konstruktion med hjälp av handberäkningar sker än idag på arbetsplatser och 
på universitetsutbildningar. Metodens uppenbara fördelar ligger i dess goda förmåga att skapa 
förståelse och kunskap samt att beräkningsmetoden i regel inte kräver större materiella 
investeringar. Med hjälp av en regel- och formelsamling, miniräknare, papper och penna så 
har utövaren möjlighet att angripa flera av de problem som en byggnadskonstruktör kan 
ställas inför (Thelandersson, S. 1990).   
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Under förutsättning att antalet påverkande faktorer och ingående variabler inte för många så 
kan detta dessutom ske förhållandevis effektivt. Än idag så är det nödvändigt att en 
konstruktör kan behärska handberäkningar då de allra flesta datorstöden som använda idag 
vid beräkningar är baserade på samma principer och metoder som handberäkningar. Det är av 
stor vikt att brukare kan tolka sina beräkningar och utvärdera resultatet av dom. Metoden kom 
att brukas skarpt allt mer sällan i samband med att datorstöden för konstruktionsberäkningar 
utvecklas och att datorer blev allt med tillgängliga på arbetsplatser under mitten av 1980-talet. 
Vid statisk analys av en konstruktion gäller den grundläggande principen att yttre och inre 
krafter skall uppfylla jämvikt. Detta gäller konstruktionen som helhet och de enskilda delar 
som utgör konstruktionen (Thelandersson, S. 1990).  

3.4.2 Datorberäkningar av bärande konstruktioner 

Beräkningsmetoden av konstruktioner var i behov att utvecklas, det finns en stor mängd 
problem där handberäkningar är för ineffektiva och bristfällig på grund av komplexa 
förutsättningar och inverkan av problemets storlek (Thelandersson, S. 1990). I början av 
1980-talet så utvecklades de första programmen för beräkning av konstruktioner med hjälp av 
datorstöd.  Den beräkningsmetod som kommit att allt mer prägla branschen är finita 
elementmetoden, FEM. Metoden som bygger på att bärverket indelas i mindre delar, så 
kallade element, vars egenskaper utgörs av samband mellan krafter och förskjutningar i 
enskilda punkter. Dessa punkter kallas för noder (Thelandersson, S. 1990). I dagsläget så sker 
majoriteten av konstruktionsberäkningarna med datorstöd där en konstruktör med god 
kunskap om krafter och förskjutningar kan bygga stora och komplexa beräkningsmodeller i 
3D för hela den bärande konstruktionen av ett byggnadsverk.  

3.4.3 Handritade konstruktionsritningar 

Det kan vara svårt att tro för den delen av dagens yrkeskår som är födda under 80- och 90-
talet att en betydande del av ritningstillverkningen gjordes för hand fram till början av 1990-
talet. För cirka trettio är sedan så var ritningsbord, ritmallar, och stora pappersark (A1) vanligt 
förekommande inslag på varje ingenjörsbyrå i landet (Gustafsson, 2006). Metoden kom att 
ersättas succesivt med att ritningsprogrammen, CAD, utvecklades och att datorer blev 
tillgängliga på arbetsplatser. I dagsläget så används metoden mycket begränsat i 
projektsammanhang och oftast till en enskild skiss för att förmedla eller förtydliga 
information inom eller mellan disciplinerna inblandade i byggprojektet.  

3.4.4 CAD-ritade konstruktionsritningar 

CAD är en förkortning som står för ”Computer Aided Design” och denna metod innebär att 
man skapar tekniska ritningar och beskrivningar med hjälp av datorstöd. I strävan efter ökad 
effektivitet, högre precision, ökad detaljeringsgrad och möjlighet att digitalt arkivera och att 
återanvända tidigare skapat material så kom CAD att erbjuda många förbättringsmöjligheter 
med avseende på redovisning (Gustafsson, 2006). De tidigaste ritningsprogrammen som 
användes var begränsade till ett två-dimensionellt koordinatsystem. En viktig del av yrket 
som konstruktör är att kunna ”läsa in sig” på ett byggprojekt med hjälp av 2D-ritningar. Detta 



 TEORETISK REFERENSRAM 

26 

innebär att konstruktören skapar sig en uppfattning av byggnaden genom att med 2D-ritningar 
kunna tolka byggnadens samtliga dimensioner. Denna kunskap är något som endast kan växa 
fram tillsammans med erfarenhet (Isaksson et.al 2010).  

Allteftersom dator kom att bli kraftfullare och datorstöden utvecklades så adderades en tredje 
dimension. Med tre koordinataxlar så öppnades möjligheten upp för att bygga modeller i 3D-
grafik, även fast detta inte tillförde något mervärde för själva ritningens innehåll, eftersom en 
ritning fortfarande förhåller sig till två-dimensionell redovisning, så kom detta att underlätta 
och effektivisera arbetsprocessen för tillverkning av ritningar. När 3D-modellen väl var 
skapad så var det möjligt att direkt utifrån modellen skapa horisontella och vertikala 
genomskärningar som resulterade i planer, sektioner och elevationer. Mervärde skapades ur 
att dra nytta av 3D-modellen för att öka produktiviteten och minska antalet designen. Ny 
teknik kommer i regel att medföra en del svårigheter att bemästra och hantera (Tulenheimo, 
2015). Inom 3D-CAD så har dessa huvudsakligen handlat om följande: 

• Nya arbetssätt medför ett stort behov av nya kunskaper och färdigheter hos yrkeskåren. 
• Kostnader för produktionsbortfall och utbildning av personal. 
• Stora materiella och immateriella kostnader i samband med investeringen av ny teknik. 
• Modellering i 3D är i regel ”baktungt” och det kräver mycket tid innan det är möjligt att 

tillverka granskningsbara ritningar utifrån modellen. 
• Samtliga inblandade parter behöver behärska arbetsmetoden och det finns behov av en 

gemensam standard för att tillgodose information ur parternas respektive 3D-modell.  
• Projekteringen blir mer omfattande vilket leder till en ökad kostnad för byggherren. 
• Att projektera i 3D medför att arbetssättet påverkas. Det uppstod ett behov av att och 

omdefiniera tidigare ritteknik, ansvarsgränser och arbetsroller (Gustafsson, 2006). 

3.5 Byggnadsinformationsmodellering 

Byggbranschen förflyttas succesivt mot projektformer som innebär ökat samarbete mellan 
olika intressegruppen som en lösning på flera av de problem som präglar branschen nationell- 
och global nivå (Granroth, 2011) (Gulbin Ozcan, 2018). Det var år 2002 som uttrycket BIM 
började få utbredning efter att Jerry Laiserin, en ansedd branschanalytiker, hävdade att BIM 
skulle vara industristandard inom en snar framtid (Ghaffarianhoseini, Tookey, 
Ghaffarianhoseini, Naismith, Azhar, Efimova & Raahemifar 2016). BIM kom att presenteras 
för byggbranschen som ett arbetssätt som skulle förbättra effektivitet, minska kostnader och 
ligga till grund för obrutna informationsflöden genom samtliga skeden av byggprocessen 
(Ghaffarianhoseini et.al 2016). I denna del av kapitlet så ska begreppet BIM angripas i syfte 
att skapa förståelse för arbetssättet. 

 
3.5.1 Vad är Byggnadsinformationsmodellering? 

Det kan till en början vara svårt att lägga märke till skillnader mellan byggnads-
informationsmodellering och 3D-CAD. Båda arbetsmetoderna syftar till att dra nytta av att 
bygga objektmodeller i 3D. Den största skillnaden mellan dessa arbetsmetoder är att vid BIM 
som arbetssätt så läggs stor vikt på att förmedla information inom modellen och att 
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kommunicera genom modellen. Resultatet av detta arbetssätt skiljer från 3D-CAD på så vis 
att BIM-modellen ska ligga till grund för betydligt mer än ritningar och handlingar. Tanken 
med BIM är att BIM-modellen som projekteras fram ska bistå kommande skeden i 
byggprocessen med information och underlag för att till exempel anbudskalkyler, 
produktionsplan samt drift- och förvaltningsinformation. Syftet med BIM som arbetsmetod är 
att skapa och använda sig av en digital representation av byggnadsverket, denna digitala 
representation kallas för en BIM-modellen och sedermera vad en BIM-modell är kommer att 
behandlas i kommande avsnitt. 

BIM beskrivs av flera som fördjupat sig inom området som en ”modern arbetsmetod” som 
kommer att förändra dagens syn på den traditionella byggprocessen (Spets, 2015) (Granroth, 
2011). Arbetsmetoden för BIM lägger stort fokus på kommunikation, samarbete, struktur och 
effektivitet. Under en byggprocess så förekommer informationsförluster. Dessa 
informationsförluster uppkommer i regel i samband med att byggprocessen går in i ett 
kommande sked, till exempel när projekteringen övergår i produktion. I samband med detta 
uppstår förluster av värdefull information, detta eftersom den mesta av informationen som 
överförs till det kommande skede endast framgår av de ritningar och handlingar som 
överlämnas i samband med övergången mellan projektering och produktion. Arbetsmetoden 
avser att minimera informationsförlusterna genom byggprocessens samtliga skeden för att 
slutligen ligga till grund för god ekonomisk- och teknisk förvaltning av byggnadsverket. I 
likhet med de tidigare arbetsmetoderna så innebär implementeringen av BIM som arbetssätt 
flera utmaningar för att tillgodose fördelarna med det nya arbetssättet (Granroth, 2011). För 
att BIM ska nyttjas i den grad som krävs för att tillgodose dess fördelar så finns ett behov av 
gemensamma standarder för informationsskapande och informationsutbyte (Granroth, 2011). 
De huvudsakliga fördelarna med BIM är enligt Granroth (2011) följande:  

• Digital visualisering i objektbaserad 3D-miljö (3D-modellering) 
• Samordningsverktyg för projektstyrning (kollisionskontroll) 
• Informationens tillgänglighet  
• Möjligheter till simuleringar 
• Visualisering av tidplan samt montageordning 
• Mängd- och volymavtagningar samt kostnadsuppskattning 
• Produktionsplanering och styrning 
• Information om byggnadsverkets förvaltning 

Dessa fördelar resulterar i följande mervärden: 

• Skapar bättre förståelse och uppfattning för koncept och färdigt byggnadsverk. 
• Förbättrad samordning som leder till mindre bygg- och designfel under både 

projektering- och produktionsskedet.  
• Bättre planeringsmöjligheter skapar minskad tidsåtgång i produktionsskedet. 
• Säkrare uppskattningar av både kostnad, tid och material. 
• Ökad kvalitet och produktivitet genom hela byggprocessen (Granroth, 2011). 



 TEORETISK REFERENSRAM 

28 

Figur 11. Kommunikation vid traditionell byggprocess (till vänster) respektive byggprocess 

med BIM (till höger) 

3.5.2 Vad är en byggnadsinformationsmodell? 

En BIM-modell är en digital objektbaserad 3D-representation av ett byggnadsverk. I BIM-
modellen så samlas all den information som krävs för att skapa byggnadsverket samt 
information om drift- och förvaltning av byggnadsverket (Granroth, 2011). BIM-modellen 
består i grunden av objekt som är representerade i 3D-grafik. Till dessa objekt så adderas 
information om objektets specifika egenskaper. En BIM-modell är med andra ord en 
objektsbaserad 3D-modell. Att arbeta med objektsbaserade 3D-modeller är något som flera 
andra industrier lyckats dra nytta av innan det blev aktuellt för byggbranschen (Hooper, 
2012). Vid framtagning av en BIM-modell är det av stor vikt att de projekterande 
disciplinerna samarbetar under hela byggprocessen för att fortlöpande förse BIM-modellen 
med information. Under byggprocessen så förväntas projektörerna fortlöpande addera, 
använda, uppdatera och modifiera informationen i BIM-modellen. Detta arbetssätt är också 
vanligt att kalla för ”3D-modellering”. Figur (11) redogör för på hur informations- och 
kommunikationsflöden fungerar vid byggnadsinformationsmodellering (inspiration från 
(Hooper, 2012) i kontext till hur information- och kommunikationsflöden fungerar vid 
traditionell byggprocess i figur (11)  
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Figur 12. Hur BIM kan förhindra designfel 

3.5.3 Hur kan BIM minska antalet designfel? 

Med designfel avser man att precisera de byggbrister som kan härledas tillbaka till 
projekteringen och som kommit att skapa ändrings- och tilläggsarbeten (ÄTA). Designfel 
uppskattas ligga bakom 26 % av den totala kostnaden för byggbrister, denna kostnad kan 
variera till mellan 2–9 % av den totala produktionskostnaden, Brist på kunskap och 
information identifieras som de största bakomliggande orsakerna till designfel enligt 
Johansson, Linderoth & Granth (2014). Enligt den fallstudie som utfördes av Johansson et. al 
(2014) som omfattade 185 byggbrister så kunde 106 av dessa härledas till bristande 
projektering och således inrapporterades som designfel. Avsikten med studien var att 
undersöka hur BIM kan spela in för att minimera antalet designfel. Baserat på fallstudien så 
kunde Johansson et. al (2014) fastställa att med hjälp av BIM så kan en stor andel av 
designfilen undvikas. Enligt Johansson et. al (2014) finns det huvudsakligen tre olika nivåer 
av designfel som är möjliga att undvika med hjälp av BIM. Dessa nivåer beskriver i figur 
(12). Figur (12) är inspirerad av den diskussion som förs av Johansson et. al (2014) 

 

Genom möjligheten att genomföra visualiseringar, kollisonskontroller och simueringar tidigt i 
byggprocessen så skapas ett mervärde vid BIM-projektering. Dessa egenskaper och 
funktioner bidrar till att designfel kan uppmärksammas tidigare än vid traditionell 2D-
projektering där de flesta designfelen uppmärksammans i samband med produktionen. Detta 
orsakar i sin tur stora kostnader. Med hjälp av kvalitetskontroller så har man möjlighet att 
åtgärda designfel med betydligt mindre konsekvenser på tid och kostnader och under betydligt 
mindre komplicerade omständigheter (Granroth, 2011).  
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3.5.4 BIM i byggprocessen 

Som nämnt tidigare i denna uppsats så är en av målsättningarna med BIM att minimera 
informationsförluster och de informationsglapp som normalt förekommer under en 
byggprocess och dess kritiska skeden. Dessa kritiska skeden där stora informationsförluster 
förekommer sammanfaller ofta med övergång till nästkommande skede i byggprocessen. 
Orsakerna till detta grundar sig i en sekventiell arbetsgång och bristande samarbete mellan 
dessa skeden (Granroth, 2011) (Byggkommissionen, 2002) (Byggkommissionen, 2009). 
Huvudsakligen så ska informationsglappen överbryggas genom ett obrutet informationsflöde 
mellan de involverande parterna. BIM syftar till att förbättra informationens flöde och 
informationens värde för att reducera kostnader och tidsåtgång genom att öka tillförlitligheten 
och kvaliteten i den information som förmedlas (Granroth, 2011). Figur (13) syftar till att 
åskådliggöra informationsglappen vid traditionell 2D-projektering och sätter detta i 
jämförelse med BIM-projektering. Figuren är inspirerad av Granroth (2011).   

 

Figur 13. Informationsförluster under byggprocessen 

Som tydlig framgår i figur (13) så går mycket information förlorad vid övergången från 
projektering till produktion och vid övergången mellan produktion och förvaltning när 
projektering sker traditionellt utan BIM. Byggnadsinformationsmodellering underlättar 
övergången mellan skedena genom att minimera informationsgapen vid övergångarna 
(Granroth, 2011).  

BIM är ett baktungs arbtessätt som kräver mycket mer resurser i tidigare skede än traditionell 
2D-projektering. Detta på grund av att en betydande del av all information behöver genereras 
i tidigare skede. Figur (14) inspirerad av Grantorh (2011) illutrerar detta tillsammans med hur 
möjligheter och kostnader utvecklas vid förändringar under byggprocessen. Arbetsinsatsen 
vid BIM-projektering är betydligt mer baktung och når ofta sin kulmen redan i systemskedet. 
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Figur 14. Jämförelse i arbetsflöde samt möjlighet och kostnad att förändra 

3.5.5 Att skapa mervärde med BIM 

För att framgångsrikt tillämpa BIM och skapa mervärde är det nödvändigt att tillämpa ett 
livcykeltänk. Genom att utnyttja möjligheterna till virtuell modellering med analyser och 
simuleringar tidigt i projekteringen kan man skapa ett mervärde på följande vis enligt 
Granroth (2011): 

1. Förbättrad planering och utförande av produktion 
2. Noggrannare skattningar för tids- och materialåtgång 
3. Minska antalet designfel och ändringar leder till färre ändrings- och tilläggsarbeten.   
4. Lägre förvaltnings- och underhållskostnader 

Dessa punkter illustreras i figur (15) som är ett exempel på en ekonomisk jämförelsekalkyl 
mellan traditionell 2D-projektering respektive BIM-projektering på en byggnad om 10 000 
m2. I denna kalkyl så antas projekteringskostnaden för BIM vara 20% högre än vid 
traditionell 2D-projetering. Designfel antas vid BIM-projektering att minskas till 2% av 
totalkostnaden vilket är målsättningen. Slöseri och byggfel beräknas uppgå till 30% av 
produktionskostnaden vid traditionell 2D-projektering och 15% vid BIM-projektering 
eftersom BIM inte fullt ut kan påverka slöseri och byggfel som uppstår på byggarbetsplatsen. 
Y-axeln i figur (15) är graderad i Mkr. Den slutgiltiga besparingen av totalkostnaden 
uppskattas av Granroth (2011) till 19 miljoner vilket motsvarar cirka 10% av totalkostnaden. I 
detta exempel inräknas ej förvaltningsprocessen.  
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Figur 15. Ekonomisk jämförelsekalkyl med härledning av besparingar 

Enligt uppskattningar av Granroth (2011) så kommer projekteringskostnaden för ett projekt 
att öka med cirka 5-10 % i jämförelse med traditionell 2D-projektering. Det finns även 
uppgifter som pekar på att projekteringen kan bli upp till 15–30% mer kostsam enligt 
Granroth (2011).  Genom förbättrad samordning, minskat antal tvister och en tidplan som 
förblir intakt så räknar Granroth (2011) med att det finns besparingar att göra som ligger på 
8–12% av totalkostnaden för byggprojektet. Utöver de besparingar som uppkommer på grund 
av minskat antal designfel och bättre produktionsplanering så identifierar Granroth (2011) de 
resursbesparingar som kan göras under förvaltningsprocessen som den enskilt största 
potentiella besparingen, samtidigt är denna besparing också den svåraste att förutse och 
beräkna.  

3.5.6 Utmaningar med BIM 

Branschen upplever flera utmaningar med att implementera BIM. Att BIM inte används fullt 
ut idag har flera orsaker (Granroth, 2011) (Ghaffarianhoseini et.al 2016) (Bosch-Sijtsema, 
Isaksson, Lennartsson & Linderoth, 2017) (Dainty, Leiringer, Fernie, & Harty, 2017). Att 
BIM inte används fullt ut beror på bland annat att det finns en rädsla för att genomföra de 
förändringar som krävs för att ställa om i arbetssätt. Med detta avser Granroth (2011) att 
tekonlogin i dagsläget är tillgänglig men att samliga parter inte förstår vad detta medför rent 
praktiskt. Till en början så behöver beställare och förvaltare stor kunskap om möjligheterna 
med BIM och hur man tillgodoser nyttan. Utöver detta så behöver beställaren ställa krav på 
projektörer och entreprenad att tillämpa BIM. Ghaffarianhoseini et.al (2016) uppmärksammar 
liknande utmaningar som Granroth (2011). Enligt Ghaffarianhoseini et.al (2016) så består de 
huvudsakliga utmaningarna av att skapa avkastning på den investering som implementeringen 
av BIM innebär. Flera aktörer i branschen har svårt att generera vinst på grund av höga 
kostnader för mjukvarulicenser, utbildning och produktionsbortfall vid BIM-implementering. 
Denna problematik tenderar också att drabba mindre företag oftare än större företag 
(Ghaffarianhoseini et.al. 2016) (Bosch-Sijtsema et.al 2017). Små företag är mer sårbara än 
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större företag om de inte påbörjar omställningsprocesser till ny teknik i god tid. Detta leder till 
att små företag därmed riskerar att förlora marknadsandelar om de inte förmår att anpassa sig 
till de nya förutsättningarna (Tulenheimo, 2015).  
 
Det finns en stor brist på kunskap inom BIM i branschen och bristen på kunskap återfinns i 
samtliga led. Kunskapsbristen börjar redan hos beställaren och vidare till brist på kunskap och 
kompetens hos projektörer och avslutningsvis också hos entreprenaderna. Bosch-Sijtsema 
et.al (2017) framhäver att det i råder stor brist på kunskap på entreprenadsidan om hur de ska 
använda BIM vid produktion. Ghaffarianhoseini et.al (2016) poängterar att rädslan för att 
implementera BIM fullt ut också grundar sig i att mervärdet är lågt i förhållande till 
svårhetsgraden att bemästra omställningen och tekniken. Tulenheimo (2015) beskriver att 
verktygen vid den traditionella 2D-projekteringen med jämna mellanrum blivit bättre och 
kraftfullare. Däremot så har kärnan för arbetsmetoden varit densamma under många år och 
det har varit förhållandevis enkelt för CAD-ingenjörer att hålla sig uppdaterade. BIM har 
skapat ett behov som ställer krav på ytterligare kunskap och tid av ingenjörer eftersom varje 
objekt som skapas ska koordineras och tilldelas information och egenskaper. Vid 2D-
projektering var det möjlig att avgränsa ett projekt samt att utnyttja och kopiera texter och 
lösningar från tidigare projekt.  
 
En stor del av en ingenjörs professionalism består av att kunna utnyttja verktyg och program 
effektivt. Därför är det ganska sällan som en ingenjör har den tid och motivation som krävs 
för att byta arbetsmetod. Detta gäller framförallt konservativt lagda personer, för dessa så kan 
implementeringen av nya arbetsmetoder och rutiner upplevas som överväldigande enligt 
Tulenheimo (2015). Beroende på personen i fråga så kan omställningen till nya arbetsmetoder 
även upplevas som ett hot mot personens yrke (Tulenheimo, 2015) (Dainty et.al 2017). 
 
Möjligheterna att sammanföra BIM-modeller som är tillverkade med hjälp av olika program 
utvecklas kontinuerligt. Detta för att kunna sammanföra BIM-modeller tillverkade av de olika 
inblandade projektörerna utan att förlora information. Detta arbete har resulterat i filformatet 
IFC. Tulenheimo (2015) bedömer dock att det fortfarande förekommer inkonsekvenser som 
leder till att utvecklare fortsätter att ta fram egna filformat istället för att sträva mot det 
gemensamma filformatet IFC.  
 
Hooper (2015) beskriver i sin studie problematiken som uppstår på grund brister av 
gemensamt ramverk och riktlinjer inom BIM. Hooper (2015) menar att arbetssättet, resultatet 
och leveransen är i behov av att specificeras och kontrolleras. En förutsättning för att BIM 
som arbetssätt ska få genomslag och nyttjas effektivt i branschen är gemensamma riktlinjer 
och ramverk. I dagsläget så råder det stor variation mellan hur olika företag arbetar och vad de 
skall leverera för resultat. Ramverket bygghandlingar 90 saknar enligt Hooper (2015) tydliga 
exempel på vad som ska ingå i en leverans och att bygghandlingar 90 dessutom lämnar öppna 
svar på viktiga frågor om vem, vad, hur och när vid leverans av projekt och att dessa frågor är 
viktiga att besvara i syfte att sträva efter gemensamma lösningar. Hooper (2015) efterfrågar 
tydliga riktlinjer för arbetssätt och leveransspecifikation på nationell nivå.  
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Utmaningarna kan sammanfattas enligt följande:  
 

• Brist på kunskap och medvetenhet inom branschen. 
• Ökat behov av kompetens. 
• Projektering blir mer kostsam och tidskrävande. 
• Höga investeringskostnader – Låg avkastning. 
• Motstånd mot teknisk omställning. 
• Företag arbetar med olika verktyg och program som ej är fullt kompatibla med 

varandra. 
• Avsaknad av gemensamma riktlinjer och ramverk för arbetssätt och 

leveransspecifikation på nationell nivå.  
 
3.5.7 Riktlinjer för BIM-implementering 

Vid implementering av en ny teknologi i en organisation så måste det nya verktyget först och 
främst vara kapabelt att hantera de dagsaktuella arbetsuppgifterna samtidigt som den nya 
teknologin säkrar upp organisationens framtida behov (Tulenheimo, 2015). Att implementera 
BIM i en organisation börjar med vision och ledarskap. Omställningen till BIM genomförs 
avslutningsvis av medarbetarna inom organisationen (Autodesk, 2012). Figur (16) avser att 
förtydliga detta genom att tillämpa tre strategier för implementering. 

 

Figur 16. Tre strategier för implementering av BIM 

 

 



 TEORETISK REFERENSRAM 

35 

Strategin som Autodesk (2012) rekommenderar bygger på tre delstrategier. Vision, ledarskap 
och omställning. Dessa förklaras styckevis nedan. 

Vision  

Vision beskrivs av Autodesk (2012) som avgörande för hur lyckat resultatet av en BIM-
implementering utfaller. En vision syftar till att ledningen bör ha en tydlig vision och 
målsättning med implementeringen av BIM. Visionen bör vara inspirerande samt innehålla 
milstolpar och delmål (Autodesk, 2012).  Visionen bör vara långsiktig och tillräckligt 
ambitiös för att förena medarbetarna och de olika elementen i organisationen.  Visionen bör 
också vara enkel att förhålla sig till och möjlig följa upp under implementeringens olika 
skeden. En vision bidrar till att avsatta resurser för investering och implementering kommer 
till nytta för organisationen. (Autodesk, 2012).   

Ledarskap  

Med ledarskap avser Autodesk (2012) att precisera behovet av ett drivet ledarskap för att 
förankra visionen inom organisationen. Ledarskapet ska omvandla visionen till en taktik för 
att genomföra omställningen. Det finns huvudsakligen fyra huvudområden där ett BIM-drivet 
ledarskap är viktigt.  

• Skapa medvetenhet om de fördelar som BIM medför organisationen.  
• Förmedla organisationens målsättning med BIM. 
• Skapa en handlingsplan för träning och utbildning inom BIM. 
• Uppdatera och förnya avtal och kontrakt.  

Omställning  

Omställning är det sista steget i Autodesks (2012) rekommendationer. För att visionen med 
BIM ska uppfyllas är det nödvändigt att visionen förankras hos medarbetarna inom 
organisationen samt att nödvändiga åtgärder vidtas för att uppnå omställning. Organisationen 
kommer att vara i behov av nya policys, strategier, standarder och processer för att lyckas 
med omställningen till BIM (Autodesk, 2012). Framgångsrik BIM-implementering inom 
ingenjörs- och arkitektyrket bygger på investeringar i mjukvara, utbildning och träning och 
bör ha en socio-tekniskt tillvägagångssätt enligt Tulenheimo (2015). Detta eftersom 
implementering av ny teknologi i en organisation till lika stora delar handlar om människan 
och processer som om den ny teknologin.  

3.5.8 Mognadsnivåer inom BIM 

För att beskriva hur ett företag arbetar med byggnadsinformationsmodellering är det flera 
forskare som använder sig av liknande modeller för att mäta den mognadsnivå som 
implementeringen av BIM befinner sig på i organisationen (Barlish & Sullivan, 2012) 
(Hooper, 2012) (Succar, 2010) (Tulenheimo, 2015). Mognadsmodellen beskriver de olika 
mognadsnivåerna med avseende på förmågan att modellera  samt hantera och utbyta 
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information. Nivåerna är indelade mellan ”NIVÅ 0” till ”NIVÅ 3”. Detta illustreras och 
förklaras ytterligare i figur (17).  
 

 

Figur 17. Mognadsnivåer inom BIM 

• NIVÅ 0 är den nivån som organisationen befinner sig på innan den påbörjar 
implementering av BIM som arbetssätt. Detta refereras till som traditionell 2D-
projektering tidigare i uppsatsen.   
 

• NIVÅ 1 är den första nivån vid implementering av BIM. Detta innefattar att arbeta 
med 3D-modeller och objektmodeller. Projektleveransen skiljer sig inte nämnvärd från 
NIVÅ 0 och består huvudsakligen av PDF och DWG. Det vill säga 2D-dokumentering 
och 3D-visualisering. Inget signifikant informationsutbyte sker via objektmodeller 
(Succar, 2010) (Hooper, 2012). 
 

• NIVÅ 2 fördjupar informationsutbytet och samarbetet mellan discipliner. En 
betydande del av informationen utbyts mellan disciplinerna genom objektmodeller i 
ett eller två skeden av byggprocessen. På denna nivå så involveras även 
entreprenaden. BIM-modellen ska på denna nivå vara möjlig att exportera till 
planerings- och kostnadsestimeringsprogram (4D och 5D). Kommunikationen är dock 
fortfarande sekventiell. Precis som på NIVÅ 0- och 1 (Succar, 2010) (Hooper, 2012). 
 

• NIVÅ 3 är då merparten av informationsutbytet sker i realtid direkt i objektmodeller 
genom nätverk. Modellen delas underhålls genom hela byggprocessen. Modellerna är 
interdisciplinära och har möjlighet att generera livscykelkostnader, miljöaspekter, 
optimering av konstruktionen genom analyser och simuleringar (Succar, 2010) 
(Hooper, 2012).   
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3.5.9 BIM och beräkningsmodeller 

Ur en konstruktörs perspektiv är det önskvärt att kunna sammanföra beräkningsmodeller och 
BIM-modeller i syfte att maximera nyttan med BIM. För att det ska vara möjligt att överföra 
information mellan modeller och program så krävs informationskompabilitet mellan 
programmen som används och de modellerna som ska sammanföras (Shin, 2017). Denna 
möjlighet skulle kunna öppna upp för ytterligare samarbete inom och utanför disciplinen som 
i sin tur leder till effektivare arbete och ökad konstruktionskvalitet (Shin, 2017). Shin (2017) 
har i sin studie kartlagt de förutsättningar som krävs för att uppnå informationskompabilitet 
mellan program och modeller. Shin (2017) kommer i sin studie fram till att det i dagsläget är 
en betydande del av informationen är kompatibel att överföra mellan strukturmodeller och 
BIM-modeller. Detta begränsas dock till vad Shin (2017) beskriver som NIVÅ 3 av 5 på 
skalan som kallas ”Level Of Development” (LOD). Shin (2017) använder LOD-skalan för att 
mäta den utvecklingsnivå av informationskompabilitet som finns mellan BIM-modell och 
strukturmodell. NIVÅ 3 på LOD-skalan så är kompabiliteten mellan BIM och strukturmodell 
begränsad till geometri och design. På NIVÅ 4 bedömer Shin (2017) att det ska bara möjligt 
att information om knutpunkter, upplag och detaljunderlag ska vara kompatibel mellan 
program och modeller. Shin (2017) drar tre slutsatser i sin studie. 

• Praktisk tillämpning av informationskompabilitet mellan BIM och beräkningsmodeller 
är möjligt. 

• Effektivitet och konstruktionskvalitet förbättrades av utökat BIM-samarbete. 
• Informationskompabilitet på lägst NIVÅ 3 inom LOD är nödvändigt för samarbete 

mellan strukturmodell och BIM-verktyg.  
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4 RESULTATBESKRIVNING 

I följande kapitel så redovisas och sammanställs den data som är resultatet av de åtta 

intervjuer med företagets medarbetare och VD. Respondenterna kommer i texten att hänvisas 

till som R1- R8. Respondenternas upplevelser kommer att förstärkas genom citat. 

Respondenternas utsagor är indelade i fyra avsnitt som i sin tur är indelade i underrubriker. 

Detta kapitel inleds med berättelser om hur organisationen arbetar med BIM. Därefter så 

redogör respondenterna för hur de upplever att organisationen har arbetat med 

implementeringen av BIM. Sedermera så öppnar respondenterna upp för de fördelar- och 

möjligheter som BIM medför organisationen och branschen. Sedan behandlas de brister-och 

begränsningar med BIM som leder till utmaningar för organisationen och branschen. 

Avslutningsvis så sammanfattas empirin.  

4.1 Hur arbetar företaget med BIM-projektering? 

I detta avsnitt följer respondenters redogörelser för hur företaget arbetar med byggnads-
informationsmodellering.  

4.1.1 3D-modellering i Revit  

Företaget utför 3D-modellering med hjälp av mjukvaran Revit. De flesta anställda 
konstruktörer arbetar dagligen med 3D-modellering med ett fåtal undantag inom 
organisationen. Inom organisationen är det vanligt att det är handläggaren för projektet som 
bedömer vilket arbetssätt som är lämpligast för projektet, det vill säga om projektet ska CAD-
ritas eller 3D-modelleras i Revit.  

”Det endast 2–3 stycken på företaget som kommer undan med att inte arbeta i Revit.” (R7) 

”Nu är det lite så att projektets handledare bestämmer lite grann vad som är lämpligt. Om man 
ska CAD-rita eller köra det i BIM med Revit.” (R7) 

Efterfrågan av 3D-modellering kommer framförallt ifrån företagets kunder. Respondenterna 
uppger att företaget i dagsläget har flera projekt som kräver 3D-modellering av beställaren 
och att det blir allt vanligare med 3D-modellering.  

”Senaste 2–3 åren har det blivit allt vanligare, men det fanns även några som tidigt efterfrågade 
BIM-Projektering. Cirka 2012–2013 fanns det några sådana förfrågningar men det var ganska så 
sällan.” (R8)  

”(…)vi fortsatte att rita i 2D ganska så länge men vi började märka att det efterfrågades 3D-
modellering och då började vi titta efter ett 3D-program.” (R7) 

Flera respondenter uttrycker att de föredrar att arbeta med 3D-modellering framför att 
projektera i 2D. Om möjligheten finns att arbeta med 3D-modellering i projektet så är det att 
föredra framför andra arbetssätt. Intrycket är att respondenternas är positivt inställda till 3D-
modellering.  



 RESULTATBESKRIVNING 

39 

”Vi försöker arbeta med BIM så mycket som vi kan. Om möjligheten finns så väljer vi att arbeta 
med BIM i projekten.” (R6)  

”Jag skulle önska att alla projekt går i BIM. Det är lättare att granska varandra.” (R5) 

4.1.2 Internt samarbete vid 3D-modellering 

Projektering präglas i regel av samarbeten mellan konstruktör och handläggare. Flera 
respondenter upplever att det interna samarbetet vid 3D-modellering fungerar ganska bra men 
att det varierar mycket från projekt till projekt och vem det är som är ansvarig för projektet. 
Fortsättningsvis så beskriver respondenter att tekniken tillåter att flera kan arbeta i samma 
3D-modell samtidigt och att de upplever att det fungerar bra.  

”Det fungerar ganska så bra, man får dela upp områden lite grann med vad man jobbar (…) jag 
tycker det fungerar ganska så bra när vi gör det.” (R1) 

”Man får hålla koll på varandra men jag upplever att när vi arbetat tillsammans inom förtaget så 
har det fungerat bra. Objekt låser sig när man arbetar med dom så det undviker en del problem.” 
(R4) 

4.1.3 Gemensam standard för 3D-modellering 

I dagsläget så arbetar organisationen med att utveckla en gemensam standard för hur arbetet 
med 3D-modellering ska bedrivas. Detta för att sträva efter entydighet och kvalitet. 
Respondenterna beskriver att dom i dagsläget har grunderna till ett styrdokument som man 
ska följa samt en gemensam mall som ska tillämpas vid projektuppstart i samband med BIM-
projekt. Mallen är för närvarande under uppbyggnad.   

”Vi (medarbetare) har ju en intern guide för hur man ska starta upp ett projekt liksom. (…) det 
finns en sådan grundläggande mall. Jag tror det är bra att ha en mall att arbeta efter så att vi 
arbetar enhetligt.” (R2) 

Organisationen har tillsatt medarbetare för att bedriva det fortlöpande arbetet och 
uppbyggnaden av dessa verktyg. Den så kallade ”Revitgruppen” består av medarbetare som 
intresserar sig för BIM och som vill vara med och utveckla arbetssättet ytterligare. 

”Revitgruppen består av ett gäng anställda som är lite mer intresserade av Revit och tanken är att 
de ska använda delar av sin arbetstid för att utveckla hur vi arbetar med Revit.” (R4) 

4.1.4 Samordning av 3D-modeller 

Vid 3D-modellering är det vanligt att de projekterande disciplinerna regelbundet delar med 
sig av deras respektive 3D-modeller i ett samordnande syfte. Respondenter uppger att 
samordning av 3D-modeller sker med jämna mellanrum när de arbetar i projekt där 3D-
modellering tillämpas.  

”Det tycker jag fungerar bra. I projekten så delar vi ofta modeller med varandra varannan vecka. 
Så att man får uppdaterade modeller att arbeta med.” (R2) 
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Samordning av modeller ger beställare och projektledare möjlighet att utföra 
kollisionskontroller av konsulternas 3D-modeller. Kollisonskontroller syftar till att minimera 
antalet kollisioner mellan byggdelar i konsulternas respektive 3D-modell. Flera respondenter 
upplever att denna funktion är något som utnyttjas flitigt av beställare. Däremot så begränsas 
oftast arbetssättet BIM och 3D-modellering till att endast utnyttja dessa funktioner. Kraven på 
samordningens utförande och omfattning kan variera mycket mellan olika projekt. Vanligtvis 
så sker samordning sekventiellt genom samordningsmöten och att regelbundet dela med sig 
av objektmodeller med varandra. Däremot så finns det uppdrag där beställare ställer allt 
strängare krav på samordning i förfrågningarna. En respondent ger ett exempel på där 
beställaren ställer krav på utökat samordning genom att samla konsulterna på en och samma 
arbetsplats ett par dagar i veckan för att arbeta mot en gemensam objektmodell. Detta 
arbetssätt är dock inget som företaget tillämpar i dagsläget.  

”Nu vill dom (beställare) ju använda BIM, framförallt då med kollisonskontroller, det utnyttjar 
nästan alla beställare.” (R7) 

 ”(…) Jag åker mest omkring på möten och samordnar. Det är på nivån att vi använder BIM för 
kollisonskontroller och inte så mycket mera. I ett samordnande syfte.” (R3) 

”Det går ju till och med så långt att i vissa förfrågningar så har beställaren krav på att de vill ha 
en konsult på plats några dagar per vecka för att kunna samarbeta med alla andra konsulter 
genom att man sitter och arbetar mot en gemensam modell. (…) Det är ofta så när man ska 
projektera sjukhus eller andra liknande större projekt.” (R8) 

Vid samordning av modeller så är det flera respondenter som framhäver vikten av att 
kommunicera och förmedla information om ändringar till de övriga inblandade konsulterna. 
Detta på grund av att det är svårt att upptäcka ändringar på egen hand. Detta kan i sin tur 
ställa till problem i ett senare skede.  

”Det viktigaste är att man meddelar övriga konsulter om eventuella ändringar vid utskick av 
modeller. Kommunikationen är viktig. Det är ofta som dessa ändringar är svåra att upptäcka om 
man inte bli meddelad.” (R2) 

”Det händer ofta att det sker en krock som blir ett problem som uppdagas senare om man inte 
blivit meddelad om detta.” (R2) 

4.1.5 Stöd och support 

Organisationen har huvudsakligen två metoder för att hantera problem som uppkommer vid 
3D-modellering. Enligt respondenternas beskrivning så har de tillgång till support genom 
mjukvaruförmedlaren för Revit. Ytterligare stöd finns att tillgå genom att fråga de mer erfarna 
medarbetarna om hjälp eller att vända sig till Revitgruppen.  

”Dom (mjukvaruförmedlaren) har ganska så bred kompetens. De har både arkitekter och 
konstruktörer. Där har vi en kontakt där vi kan vända oss med frågor som berör konstruktion. 
Det fungerar bra.” (R2)  

”Folk är hjälpsamma, man kan alltid fråga kollegor. Revitgruppen och andra kollegor, det är 
alltid någon som kan hjälpa till.” (R4) 
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4.1.6 Intern granskning vid 3D-modellering 

Ett återkommande moment inom projektering är granskning. Det är konstruktörens och 
handläggares gemensamma ansvar att granska handlingar innan de lämnar kontoret. 
Respondenterna menar på att granskningen vid projekt med 3D-modellering som arbetssätt 
inte skiljer sig nämnvärt från granskningen vid traditionell 2D-projektering. Samtliga 
respondenter medger att det i dagsläget inte sker någon granskning av 3D-modellen av 
handläggaren. Däremot så sker egenkontroll fortlöpande med projekteringen.  

”(…) sen granskar vi ju inte själva modellen utom vi granskar ritningarna som kommer ut ur 
modellen.” (R7) 

”Vi granskar fortfarande 2D, ritningar och PDF, det som går ut (lämnar kontoret). Det är det 
som är det viktiga att granska.” (R1) 

”Intern så granskar vi framförallt ritningarna, nästan bara. Det är lite synd egentligen. (…) Det är 
ju ofta de lite mer erfarna som har bättre koll på konstruktion.” (R4) 

4.1.7 Leverans vid 3D-modellering 

Leverans även kallat ”utskick” av flera respondenter avser de handlingar som skall lämna 
kontoret som förfrågningsunderlag eller bygghandlingar. Respondenterna uppger att de 
handlingar som ska inkluderas i ett utskick vid BIM- och 3D-modellering inte skiljer sig 
nämnvärt från de projekt där 2D-projektering har tillämpats. Huvudsakligen så består 
utskicken av ritningar med kompletterande förteckningar och specifikationer oavsett vilket 
arbetssätt som tillämpats. Respondenterna uppger att modellens huvudsakliga syfte utgörs av 
samordning med övriga konsulter.  

”Oftast är det ju rena fysiska ritningar...Men det har börjar komma mer och mer att vi ska lämna 
ut även BIM modellen. Vi skickar ingen bygghandlingsmodell utom det är fortfarande 2D och 
pappershantering som går ut (som bygghandlingar).” (R7) 

”Beställaren vill väll egentligen bara ha ritningarna som jag ser det (…) övriga konsulter som 
man jobbar med vill ju ha modellen, till exempel en prefab konstruktör vill gärna ha en IFC 
modell att arbeta med. Men till frågan om just beställaren (mottagaren av handlingarna) så vill ju 
dom ofta endast ha ritningar.” (R2) 

4.2 På vilket sätt har BIM implementerats i organisationen? 

I följande avsnitt förmedlar respondenterna beskrivningar över hur BIM har implementerats 
som arbetssätt i organisationen.  

4.2.1 Bakgrund 

Företaget införskaffade deras första BIM-mjukvara 2010. Företaget hade under en länge tid 
undersökt marknaden efter ett passande program som var kapabelt att klara av 3D-
modellering. Valet kom att stå mellan två olika program som båda hade möjlighet till 3D-
modellering. Valet föll slutligen på mjukvaran Revit som utvecklats av Autodesk. Valet 
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grundade sig till stor del på att Revit för stunden var bättre anpassat för flera olika stom-
material.  

”Tillslut så valde vi (företaget) Revit för att Tekla var specialiserade på stål, väldigt bra på stål 
men inte särskilt bra på betong. Revit hade både stål, betong och även trä.” (R7) 

4.2.2 Omställning i arbetssätt  

En respondent med ledande roll i organisationen beskriver att de bakomliggande orsakerna till 
omställningen grundar sig i att respondentens uppfattning var att utvecklingen var på väg mot 
BIM och att de ville vara tidiga med att implementera arbetssättet för att på så vis bli duktiga. 
En respondent beskriver utifrån tidigare erfarenheter vikten av att ledningen är öppen och 
medveten för utveckling. Medarbetarna på företaget upplever inte att det har funnits någon 
uttalad strategi för implementeringen av BIM i organisationen.  

”Det är ju för det första så att jag trodde att utvecklingen skulle gå mot BIM, så vi var tidigt på 
det (BIM) så vi skulle hinna bli duktiga på det.” (R7) 

”Det viktigaste är att ledningen måste vara medveten och öppen för utveckling, då har man tagit 
ett stort steg framåt mot utveckling.” (R8) 

”Så som jag upplever det så gör det inte det (finns någon strategi).” (R8) 

”Nae, ingen sådan, kort och gott. (strategi för implementering)” (R1) 

Respondenterna beskriver att omställningen till ett nytt arbetssätt varit ganska krävande och 
att tagit längre tid än väntat för att uppnå framsteg. Majoriteten av de respondenterna som 
arbetat en längre tid på företaget uttrycket att omställningsprocessen inledningsvis gick 
”knackig” men att det succesivt går bättre att arbeta med 3D-modllering.  

”Långsamt, jag hade nog räknat med att det skulle gått snabbare (omställningen till BIM). Nu 
tycker jag äntligen att det går ganska så snabbt framåt. Det tog väldigt lång tid då vi stod och 
stampade ungefär på samma nivå och inte riktigt kom framåt känner jag.” (R7) 

Det har fått ganska så bra faktiskt (omställningen till BIM), det gick lite knackigt i början men 
var efter som beställarna lägger krav så fler och fler börjat jobba med detta och vi har kunnat 
utbyta erfarenheter sinsemellan så har vi blivit bättre. (R3) 

Ett antal respondenter väljer att jämföra denna omställningsprocess med de tidigare 
omställningarna av arbetssätt. De väljer även att poängtera att omställningen till 
byggnadsinformationsmodellering varit mer krävande än de tidigare omställningarna i 
arbetssätt. 

”Det är en mer dramatisk övergång från 2D-CAD till BIM än den som vi gick igenom mellan 
handritning och datorstöd.” (R3) 

”Jag uppfattar det som betydligt svårare än AutoCAD och 2D. Det krävs lite mera kunskap. (…) 
precis som när man gick från ritbordet till CAD-program.” (R4) 
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4.2.3 Utbildning 

Hos organisationen så finns det medarbetare med varierande kunskapsnivå inom 3D-
modellering. Flera av respondenterna uppger att 3D-modellering varit ett eller flera 
delmoment som ingick i deras ingenjörsutbildning. Samtidigt uppger några respondenter att 
deras första kontakt med 3D-modellering kommit genom arbetslivet och att de tidigare 
tillämpade andra arbetssätt vid projektering.  

”Det introducerades först för mig när jag studerade. Vi (de studerande) hade arbeten i skolan 
som vi gjorde i Revit.” (R6) 

”(…) datorberäkningar och CAD sedan början av 1980-talet, AutoCAD, FEM och vanliga enkla 
klassiska beräkningsprogram.” (R3) 

Respondenterna uttrycker att utbildning har kommit att utgöra en viktig del av 
implementeringen. Organisationen försöker fortlöpande utbilda medarbetare inom olika 
områden. Ett större antal av respondenterna uttrycker att de upplever att utbildning är viktigt 
för att utvecklas inom 3D-modellering. Flera av respondenterna beskriver att de har varit på 
en extern grundläggande utbildning i programmet Revit under 2018. Det förekommer även att 
företaget håller interna utbildningar inom 3D-modellering. Ett genomgående tema är att 
respondenterna är positivt inställda till utbildning och kan gärna tänka sig att gå flera externa 
utbildningar. 

”Vi (medarbetarna) har fått utbildning. En grundkurs i Revit (2018, 3 dagar lång), sen även 
interna (på kontoret) utbildningar.” (R4) 

”Externa kurser, det hjälpte mycket och det gav mycket kunskap att gå en extern kurs (2018, 3 
dagar lång). Jag skulle gärna få några flera kurser.” (R5)  

4.2.4 Learning-by-doing 

Flera respondenter uppger att en stor del av implementeringen av BIM som arbetssätt har 
bestått av aktivt arbetat med projekt där BIM-modellering har tillämpats som arbetssätt. En 
respondent med en ledande position i organisationen beskriver att tanken är att arbeta med 
BIM så mycket som möjligt för att på så vis utveckla medarbetarna inom BIM-projektering 
men betonar att de gäller att invänta ”rätt” projekt och att börja försiktigt. 

”Jag har arbetat med BIM enda sedan jag börja arbeta här och har utvecklats mycket. Jag har fått 
mycket kunskap av att arbeta med BIM-projekt.” (R5) 

”Vi köpte programmen och så skickade vi ut folk på den första utbildningen, sen så vänta vi på 
rätt projekt kan man säga. Vi började ju ganska så försiktigt.” (R7) 

4.3 Vilka fördelar har BIM som arbetssätt? 

I detta avsnitt så redogörs för dom fördelar som respondenterna upplever med byggnads-
informationsmodellering. Respondenterna uppger att det finns flera fördelar med BIM-
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projektering som underlättar och förbättrar olika delar av det dagliga arbetet som konstruktör. 
Dessa fördelar kommer att beskrivas styckevis nedan.  

4.3.1 Ökad förståelse med 3D-modellering 

Samtliga respondenter som aktivt arbetar med 3D-modellering och bygger 3D-modeller i 
Revit är positivt inställda till arbetssättet. De menar på att 3D-modellering ökar förståelsen 
och påskyndar inläsningen av ett projekt. Detta bidrar till att ge en bättre helhetensbild av 
projektet, särskilt i jämförelse med traditionell 2D-projektering.  

”Det är stora skillnader (mellan BIM och 2D), du får ju en bättre bild av projektet. (…) Du får 
en mycket bättre helhet med BIM tycker jag i jämförelse med vanlig DWG.” (R7) 

”(…) man får sig en bra bild över hur huset ser ut. Man får helheten på ett annat sätt.” (R4) 

”(…) det blir tydligt om det är ett lämpligt stomsystem. Man får en helt annan känsla för 
slutprodukten. Hur huset kommer att se ut och om det ser konstigt ut någonstans än när man ritar 
vanligt (2D).” (R7) 

Flera respondenterna beskriver att 3D-modellering är en av de huvudsakliga fördelarna med 
BIM som arbetssätt och att ökad förståelse och insikt om projektet är en av anledningarna till 
att de föredrar 3D-modellering framför 2D. En respondent beskriver att en ytterligare fördel 
med 3D-modellering är att det bidrar till att underlätta kommunikation med kollegor vid 
problemlösning och att 3D-modellering bidrar till att överbygga språkliga barriärer.  

”Det är smidigt att visa, förstå och lära sig termer och ord i 3D när man inte har svenska som 
modersmål.” (R5) 

4.3.2 Lättare att kontrollera sitt eget arbete 

Flera respondenter beskriver att det är lättare att granska och kontrollera sitt eget arbete vid 
3D-modellering. Majoriteten av respondenterna tycker att det är betydligt lättare att på egen 
hand upptäcka brister och problem med konstruktionen vid 3D-modellering än vid 2D-
projektering. I och med att det är lättare att kontrollera sitt arbete menar respondenter att det 
bidrar till att minska antalet designfel. Detta eftersom eventuella designfel är lättare att 
upptäcka vid 3D-modellering i jämförelse med de projekt där 2D-projektering tillämpas.  

”Det är lättare att se problem (…) det lättare att se hur saker (byggdelar) hamnar och det är 
lättare att få ihop till exempel taklutningar och sådana saker.” (R1) 

”Översikten med 3D, att man kan se vart balkar kommer, vart pelare står. Man får en bra 
förståelse i 3D i jämförelse med 2D.” (R4) 

4.3.3 Förbättrad samordning mellan projektörer 

Ett genomgående tema som fått mycket uppmärksamhet är de fördelar som berör samordning. 
Respondenter beskriver att 3D-modellering förbättrar samordningen mellan de olika 
projektörer som är inblandade i ett projekt. Flera respondenter uppger att de huvudsakliga 
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fördelarna som resulterar i förbättrad samordning är möjligheten att upptäcka kollisioner, 
detta genom att regelbundet dela med sig av varandras 3D-modeller.  

”Det är lättare att upptäcka kollisioner mellan discipliner.” (R5) 

”Projekt med många inblandade konsulter (…) det är lättare att se höjder och kollisioner.” (R2) 

Enligt respondenterna så ligger en del av samordningsansvaret hos projektets BIM-
samordnare. En del av samordningen består av granskning och kollisionskontroller som är 
möjliga att simulera med hjälp av funktioner i olika BIM-kompatibla mjukvaror. Vid 
kollisionskontroller så granskas respektive projektörs 3D-modell med varandras med 
avseende på kollisioner och brister. Det är i regel beställaren som anlitar en BIM-samordnare 
men det kan även förekomma krav på att företaget själva ska ha kompetens att utföra dessa 
granskningar.  

”(…) om man har en bra projektledare tar dom ju in en BIM samordnare/granskare som i sin tur 
skickar ut antalet fel som de upptäcker vid sina granskningar. Det blir en helt annan kontroll på 
det (jämförelse med 2D-projektering).” (R7) 

4.4 Vilka brister- och begränsningar har BIM som arbetssätt?  

I detta avsnitt beskriver respondenterna brister som de har uppmärksammat under med BIM-
projektering som arbetssätt. Dessa är indelade i underrubriker för att avgränsa och härleda var 
bristerna uppstår enligt respondenterna.    

4.4.1 Ökat behov av kompetens inom organisationen 

Flera respondenter beskriver att omställningen till BIM som arbetssätt har kommit att medföra 
ett ökat behov av kompentens inom organisationen. Konstruktörsyrket beskrivs av 
respondenterna krävande och komplext. De viktigaste kunskaperna anser respondenterna är 
byggnadstekniska kunskaper och att man utöver dessa kunskaper även behöver behärska den 
ritningstekniska delen av yrket. Att addera kvalificerade yrkeskunskaper inom byggnads-
informationsmodellering till de tidigare kraven på kompetens skapar ett behov av 
specialisering som är svårt för var enskild anställd att uppfylla. Därför är det flera 
respondenter som anser att det skulle behövas tillställas medarbetare som är specialiserad på 
BIM som kan bistå och avlasta de andra medarbetarna i organisationen vid BIM-projektering.  

”Det skulle behövas någon som har ett övergripande helhetsansvar för BIM. (…) att någon sätter 
sig in i helheten och har det som ansvarsområde. Som är expert helt enkelt, någon som kan 
hjälpa till när man exporterar eller får problem.” (R1) 

”För att det ska bli bättre så ser jag ju att i framtiden så kommer vi att få BIM specialister precis 
som tidigare när vi fick konstruktörer som enbart ritade i CAD. Nu kommer vi få specialister 
som bara modellerar i BIM.” (R7) 
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4.4.2 Kunskapsbrister inom organisationen 

I dagsläget så råder det stor variation av kunskap inom 3D-modellering inom organisationen. 
Flera respondenterna uttrycker att det finns ett behov av en grundläggande av kunskap inom 
3D-modellering som samtliga anställda skulle kunna dra nytta av. Detta för att underlätta 
samarbetet mellan medarbetarna vid BIM-projektering. Kunskapen inom BIM hos de 
medarbetarna med mera erfarenhet av konstruktörsyrket kan också utgöra ett hinder vid 
arbetet med BIM-projektering. Eftersom de medarbetarna med mera yrkeserfarenhet inte haft 
möjlighet att bekanta sig med BIM under tidigare ingenjörsutbildningar. 

”Alla skulle behöva ha en grundnivå i BIM tycker jag. Det tror jag skulle hjälpa ganska så 
mycket.”  (R4) 

”Alla har inte samma kunskap, det är ibland problematiskt.” (R5) 

”Det är kunskapsbristen som är det stora hindret. Kunskapsbristen hos dom som redan är 
konstruktörer idag.” (R7) 

Det är vanligt att 3D-modellen blir väl kontrollerad av de medarbetare som modellerar men 
däremot så förekommer det att modellerare har liten insikt om hur detta skall redovisas 
ritningstekniskt på en ritning. Flera av respondenterna uppger att de upplever en viss övertro 
på 3D-modellen och på så vis räknar med att allt som finns i modellen skall följa med ut på 
ritning. 

”Ja, det farliga är kanske att man förlitar sig lite gran på programmet (…) Så på det sättet kanske 
man bli lite bekväm och det an leda till att det blir fel.”  (R2) 

”Nackdelen är det att man slutar att tänka lite gran och att man förlitar sig på modellen fullt ut.” 
(R7) 

”Ja, problem är det ju lite när man ritar saker på fel sett. Så kommer det inte ut på ritningen på 
rätt sätt.” (R2) 

Det är mycket värdefull kunskap som försvinner vid personalomsättning. Särskilt om 
medarbetaren har mycket erfarenhet och utbildning inom BIM. Dessa anställda har kommit 
att bli svåra att ersätta och det försvårar omställningsarbetet till BIM. 

”Problemet är ju dock att det är mycket kunskap som försvinner när någon anställd försvinner. 
(R7)” 

4.4.3 Ett baktungt arbetssätt 

Flera respondenter upplever att 3D-modellering är baktungt. Det krävs i regel en stor 
arbetsinsats inledningsvis i projektet med att bygga 3D-modellen. I jämförelse med 2D-
projektering kan det dra ut på tiden innan det finns några handlingar att granska för 
handläggaren.  
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”När man ritar i CAD så kan man ta ut ritningar eftersom, man kan ta ut olika delar och detaljer 
ganska så smidigt och granska dom när de är färdigritade. Men när man ritar i BIM känns det 
som att det tar väldigt lång tid innan vi kan få ut ritningar att granska.” (R7) 

Det är många respondenter som arbetar med 3D-modellering som upplever att flera 
delmoment som inte tidigare har varit så tidskrävande eller betydande vid 2D-projektering har 
kommer att bli tidskrävande och nödvändiga vid 3D-modellering. Respondenter upplever att 
det var lättare att ta genvägar tidigare men att de nu behöver lägga ner mycket tid på saker 
som modellen behöver för att fungera. Ett särskilt fall som en respondent beskriver handlar 
om att man delvis behöver överge BIM som arbetssätt på grund av tidsbrist för att påskynda 
projekteringen. 

”Det är väl vissa som man kan tycka är ganska så enkla saker som är ganska så tidskrävande när 
de ska göra i BIM än om man skulle göra det i 2D.” (R2) 

”Man behöver modellera även saker som inte ska följa med ut på ritningen för att modellen ska 
fungera i 3D. Det är mycket kompletterande information och saker som behöver ritas upp där 
man enklare kan avgränsa i 2D.” (R1) 

”(…)Men tyvärr så blandade vi även in CAD-ritande på det och de detaljerna har vi tyvärr inte i 
BIM-modellen nu.” (R7) 

4.4.4 Förlorat mervärde 

I detta avsnitt redogör respondenter för brister och begränsningar som de upplever förhindrar 
byggnadsinformationsmodellering från att skapa ett mervärde både inom organisationen och i 
organisationens omvärld. Till en början så är det flera respondenter som uttrycker att 3D-
modellen avgränsas till projekteringsskedet av byggprocessen. Detta härleder respondenterna 
till att det finns brister i kunskapen och medvetenhet inom BIM även hos entreprenader och 
beställare.  

”Men jag tror att beställarna inte riktigt mer på hugget, byggarna är inte med på hugget. När vi 
har ritat upp en byggnad i 3D så borde de väldigt smidigt kunna göra sin kostnadskalkyl på det 
eftersom mängderna finns redan i modellen. Nu sitter de fortfarande för hand med ritningar och 
skalstock och mängdar.” (R7) 

”Det finns en resa att göra även hos beställarna som efterfrågar BIM-projektering. Man har inte 
riktigt hängt med på resan vad man egentligen kan få ut av en BIM-modell idag.” (R3) 

”Det kräver att de ute på arbetsplatserna kan öppna upp och använda sig av BIM. Så själva 
tanken med BIM havererar lite gran där.” (R6) 

En Respondent med en ledande position i företaget poängterar att det även är inom 
organisationen som mycket av det potentiella mervärdet går förlorat vid BIM-projektering. 
Mycket tid läggs ner på att skapa en 3D-modell som i slutänden endast fyller samma funktion 
som 2D-ritningar.  
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”Vi lägger ju ner ganska så mycket tid på att göra en 3D modell som slutligen utmynnar i en 2D 
modell. Lite så är det att vi missar chansen att lägga in mera information i modellen och på 
sådant vis skapa ett mervärde med modellen.” (R7) 

”Säg nu att vi skulle kunna bli lite mer detaljerande, då kanske projekteringskostnaden skulle 
sticka iväg lite men vinsten skulle kunna bli så mycket större.” (R7) 

4.4.5 Tekniska brister och begränsningar 

Ett genomgående tema som respondenterna upplever är tekniska brister och begränsningar vid 
arbete med BIM. Något som återkommande besvärar respondenterna är exporten till det 
gemensamma filformatet IFC. Respondenterna upplever också att uppdateringar mellan olika 
versioner av Revit vållar en del bekymmer. Flera medarbetare upplever att de behöver ha flera 
olika versioner av Revit installerade på sina datorer för att kunna öppna upp olika projekt som 
har startas upp vid olika tillfällen. Det är svårt att uppdatera 3D-modeller skapade med 
tidigare versioner av Revit till att fungera fullt ut i nyare versioner av programmet Revit.   

”(…) exportering av filer man använder ett format (RVT) när man projekterar och så när man 
skickar det till andra projektörer i andra formatet (IFC) så händer det att information försvinner i 
exporterna till de andra filformaten.” (R1) 

”Särskilt kompabiliteten mellan olika program som kan vara riktigt irriterande. Det är mer än 
ofta som man sitter på möten och saker och ting ligger helt fel, hela våningsplan som ligger galet 
i modellen efter exportering.” (R3) 

”Svårt att uppdatera modeller till senare versioner av Revit.” (R5) 

I dagsläget så upplever respondenter svårigheter med att importera BIM-modeller till de 
beräkningsprogrammen som de använder och att det är bättre att använda sig av två separata 
modeller istället gör en gemensam. 

”Särskilt när man kan koppla det till beräkningsprogrammen också, på ett bättre sätt, det går ju 
idag men i dagsläget är det bättre att rita upp den beräkningsmodellen själv i 3D än att koppla 
det från Revit, det är för många felkällor som kan spela in.” (R7) 

4.4.6 Det saknas gemensamma riktlinjer inom branschen 

I dagsläget så upplever flera respondenter att det inte finns externa rekommendationer och 
riktlinjer som de kan tillämpa vid BIM-projektering. 

”(…) Enligt BH90, som jag tror börjar bli lite förlegad i och med BIM. Det finns ju i dagsläget 
ingen BH90 för BIM utom bara för DWG ritningarna” 

4.5 Resultatsammanfattning  

Respondenterna uppger att de huvudsakligen arbetar med 3D-modellering vid BIM-
projektering. 3D-modellering utnyttjas framförallt för att samordna och koordinera projektet 
med övriga projektörer och beställare. Ur den egna 3D-modellen så skapas de handlingar och 
ritningar som slutligen ska levereras. Respondenterna uppger att de är positivt inställda till 
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3D-modellering och att det arbetar fortlöpande med att utveckla gemensamma riktlinjer och 
lösningar för hur de ska arbeta med 3D-modellering. Detta arbete administreras av den så 
kallade ”Revitgruppen”. I dagsläget så uppger respondenter att produktleveransen vid BIM-
projektering inte skiljer sig nämnvärt från produktleveransen vid 2D-projektering. De båda 
produktleveranserna består huvudsakligen handlingar och ritningar i de båda fallen.  

Respondenterna upplever att implementeringen av BIM i organisationen har fungerat 
tämligen bra. Omställningen till det nya arbetssättet har varit krävande och tagit längre tid än 
väntat enligt flera respondenter. Däremot så upplever flera respondenter att utvecklingen av 
kunskap och kompetens succesivt gått snabbare under det senaste året. Implementeringen av 
BIM i organisationen har utgjorts av utbildningar inom BIM och 3D-modellering samt att 
aktivt arbeta med BIM-projektering. 

Respondenterna upplever att det finns flera fördelar med BIM-projektering. Respondenterna 
upplever att 3D-modellering bidrar till en ökad förståelse för projektet och att det är lättare att 
granska och kontrollera sitt eget arbete. Ytterligare fördelar som respondenterna uppger är att 
3D-modelleing genererar bättre möjligheter för samordning med övriga projektörer än 
traditionell 2D-projektering. 

Ett genomgående tema under intervjuerna har varit att diskutera de svårigheter och hinder 
som det nya arbetssättet medfört. Dessa utsagor har mynnat ut i ett antal teman som 
respondenterna beskriver som brister och begräsningar. Sammanfattningsvis så upplever flera 
respondenter att det behövs ytterligare kunskap, kompentens, medvetenhet och ramverk både 
inom organisationen och i byggbranschen för att bättre utnyttja BIM. Respondenter upplever 
också att det finns flera tekniska brister och begränsningar som utgör hinder för att använda 
BIM effektivare.  
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5 RESULTATANALYS OCH DISKUSSION 

I detta kapitel besvaras de fyra frågeställningarna som uppsatsen är uppbyggd kring. Det 

insamlade materialet från de åtta intervjuerna har analyserats i syfte att besvara 

frågeställningarna. Sedermera så kommer svaren att tolkas och värderas utifrån den teori 

som presenterats i uppsatsen.  

5.1 Hur arbetar företaget med BIM-projektering? 

För att göra en bedömning av hur företaget arbetar med BIM är det lämpligt att tillämpa 
Succars (2010) teori om mognadsnivåer inom BIM. Författaren avser att analysera hur 
företaget arbetar med BIM genom att granska hur organisationens uppfyller de kriterier som 
Succar (2010) använder sig av för att definiera de olika mognadsnivåerna inom BIM. 
Avsikten med detta är att kunna bedöma hur företaget arbetar och vilken mognadsnivå som 
företaget befinner sig på inom BIM för att kunna besvara den första frågeställningen. För att 
bedöma vilken mognadsnivå inom BIM som organisationen befinner sig på så analyseras 
följande: 

• Vilket arbetssätt som företaget tillämpar vid projektering 
• Hur företaget samarbetar och utbyter information vid BIM-projektering 
• Vad som är resultatet av BIM-projekteringen och hur resultatet kommer att användas i 

byggprocessen. 

När företaget arbetar med BIM-projektering så arbetar företaget huvudsakligen med att skapa 
objektbaserade 3D-modeller med hjälp av mjukvaran Revit. Företagets arbetssätt går i linje 
med vad som kännetecknar objektbaserade 3D-modellering enligt Granroth (2011). Det som 
kännetecknar och skiljer BIM-projektering från traditionell 2D-projektering är utöver en 
ytterligare dimensionen även det faktum att man vid objektbaserad 3D-modellering arbetar 
med solida objekt istället för enskilda vektorer och bågar som vid 2D-projektering (Granroth, 
2011). Att arbeta med objektbaserade 3D-modeller ingår i samtliga nivåer av den teori som 
Succar (2010) använder för att beskriva mognadsgrader inom BIM. Att arbeta med 
objektmodeller är en förutsättning för BIM-projektering redan på NIVÅ 1 och även på NIVÅ 
2 och 3 enligt Succar (2010).  

Medarbetarna på företaget uppger att 3D-modellering är ett arbetssätt som efterfrågas av 
beställare vid upphandling av konsulttjänster och att arbetssättet har blivit mycket vanligt 
under de senaste 2–3 åren. 3D-modellering efterfrågas av beställarna i syfte att förbättra och 
underlätta samordning mellan de inblandade projektörerna uppger medarbetarna. Detta i syfte 
att minimera antalet designfel som kan uppkomma i samband med projekteringen. Att 3D-
modellering förbättrar samordning mellan discipliner och projektörer är något som Granroth 
(2011) och Johansson et. al.,(2014) beskriver som en av de främsta egenskaperna med BIM-
projektering. Syftet är att förebygga och minimera antalet designfel. Samordning av 
objektmodeller är något som sker sekventiellt och regelbundet mellan projektörer när 
företaget arbetar i projekt där BIM-projektering tillämpas. Respondenterna uppger att det är 
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vanligt förekommande att dela med sig av sina modeller varannan vecka samt att de 
regelbundet åker på samordningsmöten. Att sekventiellt dela med sig av objektmodeller och 
åka på samordningsmöten uppfyller ett av de kriterier som Hooper (2012) och Succar (2010) 
använder sig av för att beskriva NIVÅ 2. Kriteriet att förmedla information genom 
objektmodeller till andra projektörer är därmed uppfyllt på NIVÅ 2 eftersom företaget 
använder objektmodeller för informationsförmedling och att dessa samordnas sekventiellt. 
För att uppfylla NIVÅ 3 inom samordning och informationsutbyte så behöver företaget arbeta 
i realtid mot en gemensam modell (Succar, 2010). Detta arbetssätt är möjligt antingen över 
nätverksmodeller eller att samtliga projektörer sitter på en gemensam avdelning. I dagsläget 
arbetar inte förtaget på detta arbetssätt vilket styrks av medarbetares beskrivningar. Samarbete 
och informationsutbyte på NIVÅ 1 innefattar att samordning och informationsutbyte 
begränsar sig till 2D-modeller och PDF-filer (Succar, 2010). Detta är ett arbetssätt som 
företaget också tillämpar i enskilda fall för att beskriva enskilda byggdelar eller ett avgränsat 
problem men inte i tillräcklig omfattning för att bedömas som den huvudsakliga strategin för 
samordning och informationsutbyte vid BIM-projektering.  

Med resultatet av BIM-projekteringen så avses de handlingar som kommer att ligga till grund 
för den fortsatta byggprocessen. Det vill säga de handlingar som kommer utgöra underlag för 
upphandling, produktion och förvaltning av det kommande byggnadsverket (Nordstrand, 
2000). Företagets projektleverans vid BIM-projektering består huvudsakligen av ritningar 
(PDF) och 2D-modeller (DWG). Det är dessa handlingar som får statusen 
”FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG” (FFU) vid upphandling av entreprenader och sedermera 
statusen ”BYGGHANDLING” (BH) för att ligga till grund för själva produktionen av 
byggnadsverket (Nordstrand, 2000). Detta ligger i linje med de kriterier som Succar (2010) 
använder för att beskriva projektleverans på NIVÅ 1. Projektleveransen skiljer sig inte 
nämnvärt från projektleverans vid traditionell 2D-projektering som består av 2D-modeller 
(DWG) och ritningar (PDF). På NIVÅ 2 av projektleverans så behöver även 3D-modellen ha 
statusen ”FFU” eller ”BH” för att det ska vara möjligt att använda objektmodellen i de senare 
skedena av byggprocessen Succar (2010). Projektleveransen skulle behöva kompletteras med 
leverans av objektmodell i formatet IFC för uppfylla kriterier för NIVÅ 2. Dessutom bör IFC-
modellen ha statusen ”FFU” eller ”BH” för att uppfylla kriterier om att objektmodellen ska 
minimera informationsförluster genom byggprocessen (Granroth, 2011) (Succar, 2010). IFC-
modellen ska kunna ligga till grund för de ytterligare dimensionerna inom BIM som är till 
nytta för upphandling och entreprenad det vill säga tidsplanering (4D) och 
kostnadsestimeringar (5D) (Granroth, 2011). Däremot så bör det tas i beaktning att företaget 
regelbundet förser konsulter med underlag genom objektmodeller, detta är dock inte 
inkluderat i vad som definieras som produktleverans utom bör betraktas som en del av den 
objektbaserade samordning som förekommer mellan projektörer när företaget projekterar med 
BIM. 

 

 



 RESULTATANALYS OCH DISKUSSION 

52 

Sammanfattningsvis är det lämpligt att besvara hur företaget arbetar med BIM-projektering 
genom att sammanfatta detta med hjälp av mognadsnivåerna. Bedömningen utefter 
mognadsnivåernas kriterier kommenteras enligt följande: 

- Vilket arbetssätt som företaget tillämpar vid projektering  
 
Kommentar: Företaget 3D-modellerar med hjälp av Revit vid BIM-projektering. 
Därmed så är kriterier för NIVÅ 1,2 och 3 uppfyllda.    
 

- Hur företaget samarbetar och utbyter information vid BIM-projektering 
 
Kommentar: Företaget förmedlar information genom objektmodeller, detta sker 
sekventiellt genom samordningsmöten samt regelbunden delning av objektmodeller 
med övriga projektörer. Därmed så är kriterier för NIVÅ 1 och 2 uppfyllda. 
 

- Vad som är resultatet av BIM-projekteringen och hur resultatet kommer att 
användas i byggprocessen. 
 
Kommentar: Resultatet av BIM-projekteringen skiljer sig inte nämnvärt från 2D 
projektering. Företaget förmedlar resultatet av projekteringen genom ritningar (PDF) 
och modeller i 2D (DWG). Därmed så är kriterier för NIVÅ 1 är uppfyllda.  

5.2 På vilket sätt har BIM implementerats i organisationen? 

För att besvara den andra frågeställning kommer författaren att analysera respondenterna 
beskrivningar och upplevelser på intervjufrågorna under detta tema. Vid analysen så kommer 
respondenternas beskrivningar och upplevelser att jämföras med de riktlinjer som Autodesk 
(2012) har tagit fram för implementering av BIM i organisationer för att underlätta det 
krävande omställningsarbetet från 2D-projektering till BIM-projektering.  

Organisationen arbetade i likhet flera andra företag inom byggbranschen med 2D-projektering 
innan övergången till BIM-projektering påbörjades. Organisationens omställningsarbete till 
BIM påbörjades under 2010 med att företaget undersökte möjligheterna att börja använda sig 
av 3D-modellering vid projektering. Efter en tids utredning och jämförelser mellan olika 
program så bestämde till slut ledningen i organisationen för att satsa på progammet Revit som 
är utvecklat av företaget Autodesk. Tulenheimo (2015) poängterar att vid implementering av 
ny teknologi i en organisation så är det viktigt att säkerställa företagets rådande behov samt 
att den nya teknologin uppfyller framtidens behov. Detta har organisationen arbetat med på så 
vis att man under omställningsarbetet till BIM fortfarande har haft möjlighet att 2D-
projektera. Detta innebär att företaget kan uppfylla de rådande behoven samtidigt som de kan 
utveckla kunskap och färdigheter för framtids behov. Under omställningsperioden så har 
andelen 2D-projekt kommit att bli allt färre samtidigt som antalet BIM-projekt kommit att bli 
allt fler. I dagsläget så projekteras de allra flesta av projekten i BIM-miljö.  
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Implementeringen av BIM i organisationen har huvudsakligen haft två tydliga inriktingar.  

• Utbildning - Organisationen har arbetat fortlöpande med att utbilda medarbetare 
genom både externa och interna kurser. Medarbetarna ställer sig positivt till utbildning 
och vill gärna få ta del av mer utbildningar inom BIM. 
 

• Learning-by-doing - Lära sig genom att aktivt arbeta med BIM-projektering. Genom 
att aktivt arbeta med BIM-projektering uppger medarbetare att de har utvecklat 
kunskaper och färdigheter. Detta har varit en av del i den huvudsakliga strategierna 
som ledningen tillämpat.   

Vid analys av datan så uppmärksammar författaren att det är en specifik fråga (Bilaga (2) som 
tydligt delar organisationen i två läger. Följdfrågan ”Har det funnit någon övergripande 

strategi för implementeringen av BIM?” har genererat utförliga svar om strategier för 
implementering i organisationen från medarbetare inom ledningen. Däremot så beskriver de 
flesta medarbetare som är handläggare, konstruktörer eller arbetar med 
uppdragsadministration att dom inte upplever att det funnit någon övergripande strategi för 
implementering av BIM i organisationen. Ledningen uppger att stragegin har varit att man 
ville vara tidiga med att implementera BIM som arbetssätt. Organisationens strategi har varit 
att arbeta fortlöpande med utbildning av medarbetare med både interna och externa 
utbildningar, emellertid så har en del i strategin utgjorts av att arbeta så mycket som möjligt 
med BIM för att på så vis utveckla kunskap och blir duktiga på det. Samtidigt är det flera 
medarbetar inom organisationen upplever att det har saknats en övergripande strategi för 
implementeringen av BIM i organisationen. Detta är intressant att analysera med avseende på 
de riktlinjer och den modell som Autodesk (2012) beskriver. I den modell som Autodesk 
(2012) beskriver så börjar implementeringsprocessen med en vision. I detta fall var 
ledningens vision att säkertställa organisationens framtida konkurenskraft genom att börja 
med 3D-modellering. Visionen grundas på att ledningen i organisationen uppmärksammade 
en ökad förfrågan av 3D-modellering samt att det blev tydligt för ledningen att utveckligen 
skulle gå mot BIM. Enligt Autodesk (2012) så är en tydlig vision avgörande för en lyckad 
BIM-implementering. Visonen bör innehålla delmål och milstolpar så att visionen är enkel att 
följa upp och förhålla sig till (Autodesk, 2012). Visionen bör också vara långsiktig och ha 
som ambition att vinna förtroende och förena medarbetare i organisationen kring det nya 
arbetssättet. Visionen ska ligga till grund för den strategi som organisationen bör förhålla sig 
till under implemnteringen av BIM. I dagsläget så saknas det en välartikulerad och hos 
medarbetarna förankrad vision om vad organisationen vill uppnå med 
byggnadsinformationsmodellering. En kortfattad men tydlig vision skulle kunna hjälpa 
organisationen med implementering av BIM och ligga till grund för att vidareutveckla den 
strategi som organisationen utgår från i dagsläget. I Autodesks (2012) förklaringsmodell så är 
det slutligen medarbetarna som genomdriver omställningen i organisationen och detta belyser 
vikten av att visionen bör vara förankrad och accepterad hos medarbetarna.   
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5.3 Vilka fördelar och utmaningar medför BIM-projektering? 

I detta avsnitt kommer de fördelar och utmaningar som uppkommer vid BIM-projektering att 
behandlas. För tydlighetens skull så kommer fördelar och utmaningar att analyseras och 
diskuteras var för sig under två separata rubriker.  

5.3.1 Fördelar med BIM-projektering 

När företaget projekterar med objektmodeller i 3D-miljö så medför arbetssättet flera fördelar 
som är till nytta för medarbetare, företaget och även stora delar av byggbranschen. Vid analys 
av det empiriska materialet så är det tydligt att det finns huvudsakligen tre fördelar som 
uppkommer när företaget arbetar med BIM-projektering.  

Ökad förståelse i objektbaserad 3D-miljö 

Att arbeta med projektering i en objektbaserad 3D-miljö bidrar till att öka förståelsen för 
projektet. 3D-modellering skapar en bättre uppfattning för koncept och helhet av ett 
byggnadsverk. Ur en konstruktörs perspektiv är betydligt smidigare att projektera husets 
stomsystem i en 3D-miljö än i en 2D-miljö. I en 3D-miljö är det enklare att utvärdera om 
stomsystemet är lämpligt för byggnaden. Dessutom så påskyndas inläsningen av ett projekt 
vid 3D-modellering i jämförelse med 2D-projektering. Att 3D-visualisering bidrar till att öka 
förståelsen är något som ligger helt i linje med vad Granroth (2011) beskriver är de 
huvudsakliga fördelarna med byggnadsinformationsmodellering. Granroth (2011) beskriver 
att digital visualisering i en objektbaserad 3D-miljö skapar bättre förståelse och uppfattning 
för koncept och färdigt byggnadsverk. Medarbetare på företaget upplever att det är betydligt 
enklare att skapa sig en helhetsuppfattning av projektet vid 3D-modellering. Medarbetarna 
beskriver att det är betydligt enklare att förstå helheten vid 3D-modellering än vid 
projektering i 2D-miljö.  

Underlättad egenkontroll vid 3D-modellering 

Vid 3D-modellering är det betydligt lättare är kontrollera sitt eget arbete och att upptäcka 
problem och brister på egen hand, särskilt i jämförelse med 2D-projektering. I och med att det 
är lättare att upptäcka brister och problem i konstruktionen på egenhand så bidrar detta till att 
minimera antalet designfel som uppstår vid projektering. Detta är något som Johansson et. al., 
(2014) bekräftar med deras fallstudie. Johansson et. al., (2014) beskriver hur olika typer 
designfel kan undvikas med hjälp av byggnadsinformationsmodellering i deras studie. 
Johansson et. al., (2014) beskriver att designfel av ganska simpel natur är möjlig att upptäcka 
vid egenkontroll genom visuell inspektion av objektmodellen. Medarbetarna på företaget 
uppger att det är lättare att upptäcka problem och brister vid 3D-modellering, särskilt när detta 
jämförs med möjligheterna att upptäcka problem och brister vid 2D-projektering.   
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Förbättrad samordning vid BIM-projektering 

Byggnadsinformationsmodellering förbättrar samordningen mellan projektörer. Att 
samordningen fungerar avsevärt bättre vid BIM-projektering än vid traditionell 2D-
projektering är något som medarbetarna på företaget poängterar som en av de huvudsakliga 
fördelarna med BIM. Bristande samordning är något som byggbranschen har haft stora 
problem med och dom bakomliggande orsakerna till dessa är brister är informations-
förmedling och interdisciplinär kommunikation (Rundquist et.al 2013). Byggnads-
informationsmodellering har enligt Granroth (2011) och Johansson et. al.,(2014) en 
avgörande betydelse för att underlätta kommunikation mellan projektörer och att överbrygga 
de informationsgap som uppstår under byggprocessen. Förbättrad samordning resulterar i att 
minimera antalet designfel som uppstår vid projekteringen vilket leder till färre ändring och 
tilläggsarbeten samt att undvika störningar i produktionstidsplanen (Granroth, 2011). Enligt 
medarbetarna på företaget så är det betydligt lättare att upptäcka kollisioner mellan olika 
byggdelar. Detta är något som bekräftas av Johansson et. al.,(2014) och Granroth (2011). Att 
regelbundet genomföra kollisionskontroller och visuella inspektioner mellan de olika 
disciplinernas objektmodeller är några av de viktigaste egenskaperna med BIM i syfte att 
minimera antalet bygg- och designfel (Johansson et. al.,2014) (Granroth ,2011).  

Att projektera i BIM-miljö ger beställare och projektledare tillgång till en helt ny uppsättning 
av verktyg att dra nytta av i syfte att undvika tillkommande kostnader och att upprätthålla 
tidsplaner (Granroth, 2011). Dessa samordningsverktyg tillämpas numera av beställare och 
projektledare i allt större omfattning än tidigare. Detta är något som uppbackas av de 
medarbetare som beskriver att dessa verktyg numera tillämpas av nästan samtliga beställare 
och projektledare verksamma inom de projekt som företaget aktivt arbetar med. Som ett 
resultat av att använda de samordningsverktyg som BIM har att erbjuda så kan beställare och 
projektledare förvänta sig en mer effektiv byggprocess med högre kvalitet i projektering och 
ett mera jämt och tillförlitligt informationsflöde med färre informationsförluster genom 
byggprocessens olika skeden (Granroth, 2011). 
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5.3.2 Utmaningar med BIM-projektering 

Omställningen till byggnadsinformationsmodellering har kommit att medföra utmaningar för 
medarbetare, organisationen och byggbranschen. I detta avsnitt kommer de utmaningar som 
identifierats i studien att analyseras och diskuteras. 

Omfattande omställning i arbetssätt 

Omställningen till byggnadsinformationsmodellering ställer ytterligare krav på konstruktörers 
kompetens. En stor del av en konstruktörs professionalism består av att kunna behärska och 
använda verktyg och program för att effektivt lösa sina arbetsuppgifter enligt Tulenheimo 
(2015) och (Dainty et.al 2017). Att addera ytterligare kvalificerad yrkeskompetens inom BIM 
till de tidigare kompetenskraven upplevs som överväldigande. Tulenheimo (2015) beskriver 
att även fast 2D-projektering har utvecklats under tiden så har kärnan i arbetsmetoden 
förblivit densamma under många år. Det har varit förhållandevis enkelt för CAD-ingenjörer 
att hålla sig uppdaterade på de senaste verktygen och egenskaperna. Enligt den teori som 
presenteras under avsnitten 3.2.1 till och med 3.2.4 så har konstruktörer i regel flera tunga och 
krävande arbetsuppgifter som ställer stora krav på noggrannhet och precision. Detta för 
tankarna till hur Jacobsen & Thorsvik (2014) beskriver att en entreprenörsorganisation är 
uppbyggd, som i sin tur har mycket gemensamt det studerade företagets organisationsstruktur. 
Organisationen delar flera gemensamma drag med hur Jacobsen & Thorsvik (2014) beskriver 
en entreprenörorganisation. I en entreprenörorganisation ligger oftast fokus på en nisch eller 
speciell produkt som i detta fall är konsulttjänster inom byggnadskonstruktion. I denna typ av 
organisation är det vanligt att graden av specialiseringen är låg på medarbetarnivå. Vilket 
innebär en medarbetare i regel har flera arbetsuppgifter att handskas med. Att addera 
ytterligare arbetsuppgifter och arbetsmoment kommer bidra till ytterligare minskad grad av 
specialisering hos medarbetarna på företaget. Detta leder tyvärr till problematik då 
byggnadsinformationsmodellering som arbetssätt som ställer höga krav på specialisering för 
att nyttjas effektivt. 

Det finns flera paralleller och liknelser med omställningen från CAD till BIM och 
omställningen från handritningar till CAD. Båda arbetssätten är resultat av teknisk utveckling 
och de båda nämnda omställningarna syftar till att öka effektiviteten. Upplevelsen är att 
omställningsarbetet till BIM har varit mer krävande än tidigare omställning av arbetssätt. Hos 
organisationen i fråga så har omställningen tagit längre tid än förväntat och detta är dom inte 
ensamma om att uppleva inom branschen på både nationell- och internationell nivå 
(Ghaffarianhoseini et.al 2016) (Bosch-Sijtsema et.al 2017) (Dainty et.al 2017). 

BIM är ett baktungt arbetssätt  

BIM-projektering är baktungt på så vis att den i ett tidigare skede kräver en större arbetsinsats 
och mer resurser än vid traditionell 2D-projektering. Detta förklaras av Granroth (2011) som 
beskriver att vid BIM-projektering så når arbetsbördan sitt kulmen redan i systemskedet då en 
stor del av BIM-modellen behöver vara projekterad för att det ska vara möjligt att lägga upp 
och att börja skriva ut ritningar. Vid traditionell 2D-projektering är det vanligt att 
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granskningen av ritningar sker fortlöpande, så fort man är klar med ett våningsplan är det 
möjligt att skriva ut planet på ritningar och lämna det till handläggaren för granskning. I fallet 
med 3D-modellering så är det besvärligare att avgränsa arbetet till enskilda våningsplan och 
sektioner. Detta är något som leder till att majoriteten av ritningarna kan börja plottas efter att 
modellen är så gott som färdig. Detta resultetar till att granskningen blir förskjuten mot slutet 
av respektive projekteringskede och ej sker fortlöpande som vid traditionell 2D-projektering. 
Denna problematik bekräftas av de handläggare som arbetar på företaget. Flera av 
handläggarna upplever att granskningen är betydligt svårare vid BIM-projektering samt att det 
tar längre tid att få ut ritningar i samband med BIM-projektering.  

Kunskapsbrist inom organisationen 

BIM-projektering ställer ytterligare krav på kunskap av ingenjörer eftersom varje objekt som 
skapas ska koordineras och tilldelas information och egenskaper. Brist på kunskap inom BIM 
hos de medarbetarna med mer erfarenhet av konstruktörsyrket utgör idag ett hinder för 
organisationen. Det finns flera faror med att det råder brist på kunskap hos medarbetare på 
handläggarnivå. Som nämnt ovan så är BIM väldigt baktungt och det kräver i regel en större 
arbetsinsats och det tar längre tid innan det är möjligt att skriva ut ritningar för att granskas av 
handläggaren. Risken med detta är att det leder till omfattande och tidskrävande ändringar 
eftersom granskningen inte längre sker fortlöpande. Ytterligare en fara med detta är att en stor 
del av arbetet förblir osynat av handläggaren eftersom handläggaren endast granskar ritningar 
och dessvärre så är en betydande del av all information som lagras i modellen ej redovisat på 
ritning. En lösning på detta skulle kunna vara införa en grundläggande kunskapsnivå inom 
BIM som samtliga medarbetarna inom organisationen skall klara av att hantera. 

Det saknas gemensamma riktlinjer för BIM  

Flera medarbetare på företaget beskriver att det i dagsläget upplever att det inte finns något 
nationellt ramverk och riktlinjer som de kan tillämpa vid BIM-projektering. En betydande del 
av arbetet med BIM blir således att själva utveckla ramverk och riktlinjer ihop med beställare 
och övriga projektörer på grund av detta. Detta är något som flera medarbetare inom 
organisationen beskriver. Hooper (2015) förklarar att ett gemensamt ramverk är en 
förutsättning för att BIM ska få genomslag i byggbranschen. Det gemensamma ramverket 
Bygghandlingar 90 utelämnar konkreta exempel och tydliga riktlinjer för både arbetssätt, 
resultat, samt leverans (Hooper, 2015). Det finns liknelser mellan hur Hooper (2015) förklarar 
denna problematik och hur medarbetarna på företaget upplever denna problematik. Hooper 
(2015) efterfrågar att de riktlinjer för arbetssätt, resultat och leverans som existerar på 
nationell nivå preciseras ytterligare med tydliga och konkreta exempel för att räta ut de 
frågetecken som omger dessa rekommendationer och riktlinjer i dagsläget.  
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Tekniska brister och begränsningar 

I dagsläget så finns det tekniska brister och begränsningar som skapar hinder vid 
samordningen av BIM-modeller. Detta är något som företaget regelbundet får erfara vid 
samordning av modeller i det gemensamma filformatet IFC. Det är vanligt att information 
förvrängs och går förlorad vid exportering från olika program som olika discipliner använder 
till det öppna och gemensamma filformatet IFC. Denna problematik beskriver även Hooper 
(2015). Enligt Hooper (2015) så kan resultatet av exportering från olika program ofta leda till 
att information förvinner, förvrängs eller att exporteringen helt enkelt inte fungerar som 
förväntat. Orsakerna till detta beror enligt Hooper (2015) på att program från olika tillverkare 
inte är i lika grad kompatibla med filformatet IFC och att detta i sin tur orsakar dessa tekniska 
brister. Svårigheter att sammanföra BIM-modeller och beräkningsmodeller är en ytterligare 
teknisk begränsning har uppmärksammats vid denna studie. Det skulle vara önskvärt för en 
konstruktör att ha möjligheten att sammanföra beräkningsmodeller och BIM-modeller i syfte 
att maximera nyttan med BIM. Detta skulle resultera i ett effektivare arbete genom att man 
sparar tid och resurser genom att endast tillverka en modell istället för två som man behöver 
göra i dagsläget. Shin (2017) beskriver att det är möjligt att sammanföra beräkningsmodeller 
och BIM-modeller men att det finns bister i informationskompilatet mellan programmen som 
används. Detta leder till att informationen begränsas och en kan bedömas tillräckligt 
tillförlitlig för att ligga till grund för hållfasthetsberäkningar.  

Bristande kunskap och medvetenhet inom branschen  

Att BIM inte används fullt ut i byggbranschen har flera orsaker. Inom branschen så råder det 
brist på kunskap och medvetenhet som leder till utmaningar för att implementera 
byggnadsinformationsmodellering. Dessa brister leder till att man inte tillgodoser de fördelar 
och möjligheter som BIM medför. För att BIM skall utnyttjas till fullo så krävs det en ökad 
medvetenheten och kunskap om BIM som sträcker sig betydligt längre än till 
projekteringsskedet. Detta är något som Granroth (2011) bekräftar när han beskriver att 
teknologin är tillgänglig men att samtliga parter inte riktigt förstår vad detta medför rent 
praktiskt. Granroth (2011) beskriver att behovet av kunskap och medvetenhet inom BIM 
börjar med att beställare och förvaltare inser fördelarna och möjligheterna med BIM. Detta 
behöver sedan omsättas i krav på projektörer och entreprenader att tillämpa BIM genom 
byggprocessen. Denna beskrivning påminner om hur medarbetare på företaget beskriver 
situationen. Medarbetarna uttrycker att det finns brist på kunskap och medvetenhet inom BIM 
hos både beställare och entreprenader. Detta leder till att en betydande del av mervärdet med 
BIM går förlorat eftersom BIM avgränsas till projekteringsskedet av byggprocessen. Om BIM 
inte implementeras fullt ut i branschen genom hela byggprocessen är det svårt att skapa det 
önskvärda mervärdet med BIM. Det är framförallt på entreprenadsidan som BIM har svårt att 
få genomslag. Medarbetare på företaget upplever att entreprenader inte utnyttjar BIM 
överhuvudtaget. Denna uppfattning bekräftas delvis av Bosch-Sijtsema et. al (2017) som 
framhäver att finns stor brist på kunskap hos entreprenadsidan om hur de kan tillämpa BIM 
vid produktion och att entreprenaderna inte avser att använda BIM för än de blir tillsagda av 
beställare att börja använda BIM. 
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5.4 Vilka möjligheter uppkommer vid BIM-projektering? 

Den fjärde och sista frågeställningen som skall besvaras i denna uppsats är vilka möjligheter 
som uppkommer vid BIM-projektering. Möjligheterna med byggnadsinformationmodellering 
handlar om att skapa ett mervärde genom att effektivt utnyttja och tillgodose de fördelar och 
möjligheter som BIM-projektering medför. Det är viktig att förstå att detta mervärde som 
skapas vid BIM-projektering i huvudsak uppkommer om BIM tillämpas genom hela 
byggprocessen och som tydligt påpekats i denna studie så finns det en del utmaningar som i 
nuläget utgör hinder för att BIM ska vara möjligt att tillämpa genom hela byggprocessen. 
Informationsmodellen som skapas vid projektering ligger till grund för de kommande skedena 
i byggprocessen, det vill säga upphandling, produktion och förvaltning. I detta avsnitt avser 
författaren att besvara frågeställningen genom att analysera och diskutera möjligheterna som 
BIM-projektering medför och hur dessa bör tillämpas under byggprocessen för att skapa ett 
mervärde samt identifiera de huvudsakliga utmaningar som utgör ett hinder för detta. Till 
grund för dessa resonemang ligger den teori, empiri och de tidigare besvarade frågeställningar 
som presenterats. I slutet av detta avsnitt så kommer möjligheterna att sammanfattas för att 
därmed besvara frågeställningen. 

För att tillgodose de möjligheter som BIM-projektering medför för att skapa mervärde så 
behöver företaget i fråga utveckla strategier för att bemöta dom utmaningar som identifierats i 
denna fallstudie. Företaget och byggbranschen står framförallt inför två utmaningar som 
hindrar möjligheterna att skapa mervärde med BIM. Företaget är i behov av att utveckla det 
egna arbetet med BIM som sker på kontoret. Resultatet av BIM-projektering utmynnar i regel 
endast i pdf-ritningar och 2D-modeller som överlämnas till entreprenaden inför produktion. 
Detta utgör ett hinder för att minimera de informationsgap som uppstår under byggprocessen 
och i sin tur möjligheterna att skapa ökat mervärde. Det andra problemet kan dessvärre inte 
företaget påverka särskilt mycket. Detta är den utmaningen som handlar om brist på kunskap 
och medvetenhet i branschen. Ökad kunskap och medvetenhet är en förutsättning för att BIM 
ska få genomslag i branschen (Granroth, 2011).  Det önskvärda resultatet med ökad kunskap 
och medvetenhet handlar om att beställare och förvaltare formulerar tydliga krav på hur 
projektörer och entreprenader ska utnyttja BIM och vad som är målsättningen med BIM-
projektering. Byggnadsinformationsmodellering som arbetssätt har möjlighet att bemöta delar 
en den problematik som byggbranschens regelbundet kritiseras för. Dessa utmaningar kan 
förenklat härledas till höga kostnader, brist på förtroende samt kvalitetsproblem 
(Byggkommissionen, 2002), (Byggkommissionen, 2009). Byggnadsinformationsmodellering 
har möjlighet att påverka situationen till det bättre genom att förbättra samarbeten, skapa 
förståelse, samt minska kostnader genom att eliminera informationsgapen som uppstår under 
byggprocessen (Granroth, 2011). Under förutsättning att branschen och företaget lyckas att 
bemöta dessa utmaningar så kommer detta att resultera i att man utnyttjar de möjligheter som 
BIM-projektering medför på ett sådant sätt att det önskvärda mervärdet skapas.  

BIM-projektering leder till att företaget kommer att få mera att göra och bättre betalt för sina 
konstultjänster per uppdrag. BIM-projektering är betydligt mer tidskrävande och omfattande 
än traditionell 2D-projektering vilket resulterar i att projekteringen kommer att bli dyrare för 
beställare och byggherrar. Att fortsätta utveckla kunskap och kompetens inom BIM är en 
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möjlighet för företaget att öka sin omsättning. Granroth (2011) uppskattar att kostnaden för 
projektering kommer att öka med ungefär 15 - 30% vid BIM-projektering i jämförelse med 
traditionell 2D-projektering. Dessa tillkommande projekteringskostnader är dock inget som 
behöver bekymra byggherrar och beställare. Faktum är att kostnaden för projektering är den 
enda kostnad som kommer att öka för beställare och byggherrar i samband med BIM-projekt. 
Enligt Granroth (2011) så finns det signifikanta kostnadsbesparingar att göra under 
produktion och förvaltning som i slutänden kommer att resultera i en minska totalkostnad för 
skapandet och förvaltandet av byggnadsverket. Beställare har möjlighet att avsevärt förbättra 
kvalitet och produktivitet genom hela byggprocessen genom att välja BIM som arbetsmetod 
för projektering av byggnadsverk. BIM förbättrar samordning mellan projektörer och detta 
leder till möjligheten att minimera antalet bygg- och designfel. 

Byggnadsinformationsmodellering leder till att beställare och förvaltare tidigare och i högre 
grad blir involverade och insatta i projektet. Detta bidrar till aktörerna har bättre möjlighet att 
följa arbetsgången och skapa en förståelse för tänkta lösningar och hur ändringar påverkar 
helheten Granroth (2011). BIM-projektering skapar även flera möjligheter för entreprenader 
att planera och utföra produktionen effektivare tack vare att objektmodellen genererar 
noggrannare estimeringar för material- och tidsåtgång. Entreprenader kan genom att tillämpa 
informationen i objektmodellen skapa större kontroll över tid- och kostnadsplanering. 
Avslutningsvis så skapar BIM-projektering även möjligheter till mervärde i 
förvaltningsskedet av byggprocessen. Genom att tidigare involvera förvaltningen i 
byggprojektet skapas förståelse för helheten och de tänkta lösningarna. Resultatet av BIM-
projektering blir således möjligheterna till att återanvända information i den skapade 
objektmodellen så den kan ligga till grund för drift- och underhållsinformation av 
byggnadsverket. Detta resulterar i längre drift och underhållskostnader.  

Sammanfattningsvis under förutsättningen att företaget arbetar med att utveckla och förbättra 
leveransen vid BIM-projektering samt att medvetenhet och kunskap inom BIM får spridning i 
större delar av branschen så kan följande möjligheter omvandlas till mervärde: 

• Förbättrad samordning som leder till mindre bygg- och designfel under både 
projektering- och produktionsskedet, vilket leder till färre ändrings- och 
tilläggsarbeten 

• Precisare skattningar av både kostnad, tid och material. 
• Bättre planeringsmöjligheter skapar minskad tidsåtgång i produktionsskedet. 
• Lägre förvaltnings- och underhållskostnader 
• Ökad kvalitet och produktivitet genom hela byggprocessen 
• Företaget i fråga har möjlighet att öka genomsnittsomsättningen per projekt 
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6 SLUTSATSER 

I detta kapitel är avsikten att summera uppsatsen. Detta genom att inledningsvis framföra de 

slutsatser som uppsatsen har resulterat i och därefter redogörs ett par rekommendationer till 

företaget. Sedermera diskuteras uppsatsens metod och utförande. Avslutningsvis i detta 

kapitel så lämnas förslag till fortsatt forskning.  

6.1 Slutsatser 

Syftet med studien är att beskriva hur företaget arbetar med BIM-projektering samt hur 
företaget har implementerat BIM i organisationen. Detta för att identifiera fördelar och 
utmaningar som uppkommer vid BIM-projektering och vilka möjligheter som dessa medför. 
Detta genom att studera hur organisationen arbetar med BIM samt hur medarbetarna i 
organisationen upplever att det är att arbeta med BIM. För att besvara syftet med studien så är 
det passande att presentera slutsatserna med hjälp av studiens fyra frågeställningar.  

Syftet med den första frågeställningen var att beskriva hur företaget arbetar med BIM-
projektering. För att besvara den första frågeställningen om hur företaget arbetar med BIM-
projektering så besvarades frågeställningen genom att beskriva och värdera delmoment av hur 
företaget arbetar med BIM-projektering. Företaget arbetar med 3D-modellering som arbetssätt 
vid BIM-projektering. Företaget utför 3D-modelleringen med hjälp av programmet Revit som 
är en objektbaserad mjukvara i en virtuell 3D-miljö. BIM-projektering öppnar upp för nya 
former av samordning och informationsutbyte. Företaget samordnar och utbyter information 
genom att framförallt dela med sig av objektmodeller med de övriga inblandade konsulter och 
projektörer. Samordningen sker sekventiellt genom regelbunden avstämning av modeller samt 
genom samordningsmöten. Resultatet av företagets BIM-projektering består av ritningar i 
pdf-format samt 2D-modeller i dwg-format och det är i sin tur dessa handlingar som ligger till 
grund för kommande skeden i byggprocessen. 

Den andra frågeställningens syfte var att beskriva och analysera hur BIM har implementerats i 
organisationen. Upptäckterna vid analys av datamaterialet utmynnade i två huvudinriktningar 
för hur BIM har implementerats i organisationen. Utbildning och Learning-by-doing. 
Företaget har arbetat en längre tid med omställningen till BIM men upplever att man börjar 
uppnå signifikanta förbättringar det senaste året. Huruvida den upplevda förbättringen 
sammanfaller med att en stor andel av medarbetarna var på BIM-utbildning i början av 2018 
är svårt att bedöma men går samtligt inte att utesluta möjligheten att detta påverkat 
utvecklingen positivt. Analys av denna frågeställning utmynnade också i en rekommendation 
till organisationen som presenteras i nästkommande avsnitt.   

Syftet med den tredje frågeställningen var att identifiera de fördelar och utmaningar som 
BIM-projektering medför. Fördelar och utmaningar var möjliga att identifiera genom att 
tematiskt analysera det insamlade datamaterialet. Flera fördelar och utmaningar var möjliga 
att identifiera genom en tematisk analys. Fördelarna som identifierades är följande:  
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• Ökad förståelse i objektbaserad 3D-miljö 
• Underlättad egenkontroll vid 3D-modellering 
• Förbättrad samordning vid BIM-projektering 

Dessa fördelar stämmer väl överens med vad BIM syftar till att förbättra enligt den teori som 
utgör referensram för denna studie. Tillsynes så är utmaningarna som uppkommer i samband 
med BIM-projektering desto flera: 

• Omfattande omställning i arbetssätt 
• BIM är ett baktungt arbetssätt 
• Kunskapsbrist inom organisationen 
• Avsaknad av gemensamma riktlinjer för BIM  
• Tekniska brister och begränsningar 
• Bristande kunskap och medvetenhet inom branschen  

Att utmaningarna med BIM är desto flera än fördelarna kan tillsynes vara en aning 
nedslående. Dock så bör detta faktum ej betraktas som negativt. De första tre utmaningarna i 
listan är utmaningar som företaget har möjlighet att påverka till det bättre genom att utveckla 
ytterligare kunskaper och färdigheter inom BIM i de olika delarna av organisationen. De tre 
sistnämnda utmaningarna kan företaget inte påverka i lika stor omfattning. Detta omfattar att 
stora delar av byggbranschen behöver ökad medvetenhet och kunskap inom BIM för att skapa 
tydliga gemensamma ramverk och riktlinjer för arbete med BIM. Detta bör i sin tur resultera i 
krav och rekommendationer som kan tillämpas av beställare, projektörer, entreprenader, 
förvaltare och även programutvecklare för att utveckla och förbättra BIM ytterligare såväl 
tekniskt och som arbetssätt.  

Syftet med den sista frågeställningen är att analysera och diskutera de möjligheter som 
uppkommer vid BIM-projektering och hur detta kan skapa mervärde för både företaget och 
aktörer i byggbranschen. Dessa möjligheter och dess mervärden uppkommer i samband med 
att hantera och behärska de utmaningar som BIM-projektering medför. Företaget har vid 
BIM-projektering möjlighet att öka sin omsättning eftersom BIM-projektering kräver både 
mera tid och resurser än traditionell 2D-projektering. Däremot så är det mervärde som skapas 
vid BIM-projektering betydligt större än den ökade kostnaden för projektering. BIM-
projektering är grunden till att förvalta de möjligheter att skapa som BIM-teknologin medför. 
De möjligheter som identifierats i denna studie är följande: 

• Förbättrad samordning som leder till mindre bygg- och designfel under både 
projektering- och produktionsskedet, vilket leder till färre ändrings- och 
tilläggsarbeten 

• Precisare skattningar av både kostnad, tid och material. 
• Bättre planeringsmöjligheter skapar minskad tidsåtgång i produktionsskedet. 
• Lägre förvaltnings- och underhållskostnader 
• Ökad kvalitet och produktivitet genom hela byggprocessen 
• Företaget i fråga har möjlighet att öka genomsnittsomsättningen per projekt 
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De möjligheter som identifierats i denna studie har mycket gemensamt med vad litteratur, 
artiklar samt den teori som behandlats i denna studie beskriver som de huvudsakliga 
fördelarna och möjligheterna med byggnadsinformationsmodellering. Framförallt så bör 
Granroth (2011) nämnas som kommit att utgöra en viktig källa till kunskap och inspiration till 
denna studie, därför känns det passande att avsluta detta avsnitt med ett citat från hans 
lärobok:  

”90 % är som förr, 10 % är förändring, 100 % är mervärde, förändringen kommer att bli plågsam 
för vissa.” – (Granroth, 2011 s.III) 

6.2 Rekommendationer 

Under genomförandet av denna studie så har författaren genom analys och slutsatser kommit 
fram till tre rekommendationer som förhoppningsvis kan bidra till att företaget fortsätter att 
utvecklas inom BIM. 

En Vision 

En tydlig och välartikulerad vision för implementering av BIM i organisationen skulle bidra 
till att förbättra omställningsarbetet. En vision om vad organisationen vill åstadkomma med 
BIM-implementeringen underlättar att följa upp omställningsarbetet samt att förankra 
omställningen med organisationens medarbetare vilket är dom personer som slutligen 
genomför omställningen. Visionen bör innehålla målsättning och delmål för att det ska vara 
möjligt att följa upp omställningsprocessen till BIM. En sund utgångspunkt för omställningen 
till BIM är att utgå från ett sociotekniskt perspektiv eftersom omställning av arbetssätt handlar 
lika delar om både ny teknik, processer och människor.  

Grundläggande kunskapsnivå 

En grundläggande kunskapsnivå inom BIM för de medarbetare på företaget som är 
verksamma inom projektering är något som tydligt framförts av flera respondenter under 
intervjuerna. Författaren delar denna uppfattning med respondenterna och anser att detta 
skulle bidra till att utveckla företagets arbete med byggnadsinformationsmodellering genom 
att skapa ökad förståelse och medvetenhet för arbetssättet. Dessa skulle öppna upp nya 
möjligheter att granska projekt samt tillåta en betydligt högre grad av involvering i projekten. 
Det är svårt att bedöma vad denna grundläggande kunskap skall omfatta men genom att 
resonera med flera respondenter så skulle det till en början vara lämpligt att samtliga 
medarbetare har kunskap och möjlighet att navigera och orientera sig i en BIM-modell i syfte 
att granska och kontrollera varandras arbete.  

Utveckla BIM-leveransen 

Om företaget strävar efter att bibehålla och även förbättra den konkurrenskraft som företaget 
har utvecklat genom att implementera BIM som arbetssätt i organisationen är det nödvändigt 
att fortsätta utveckla och förbättra framförallt projektleveransen vid BIM-projektering.  Detta 
identifierar författaren som den huvudsakliga utmaningen som företaget är i behov att 
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bemästra för att skapa ytterligare mervärde med BIM. I takt med att den konservativa 
byggbranschen digitaliseras så är det bara en tidsfråga innan pappersritningar och 2D-
modeller inte längre är den gällande standarden för informationsförmedling genom 
byggprocessen och då gäller det att ligga redo i startgroparna med rätt kunskap och 
kompetens för att hantera den omställningen. Därför rekommenderar författaren företaget att i 
takt med att BIM får genomslag i byggbranschen sträva efter att utveckla projektleveransen 
till att inkludera även BIM-modellen med status FFU eller BH. 

6.3 Metodkritik 

I detta avsnitt så diskuteras studiens genomförande och metod utifrån vald forskningsdesign 
och arbetsgång. Avslutningsvis så avhandlas studiens kvalitetsaspekter genom att diskutera 
hur väl studien har uppfyllt de kriterier som presenterades när studien begav sig för att 
beskriva studiens utfall, styrkor och brister.  

6.3.1 Studiens forskningsdesign 

En fallstudie valdes som forskningsdesign för att besvara studiens syfte och frågeställningar. 
De bakomliggande orsakerna till valet av forskningsdesign var möjligheterna med en 
fallstudie att skapa förståelse för den unika kontext som uppstår när företaget arbetar med 
BIM-projektering samt hur BIM har implementerats i organisationen. Med detta val av 
forskningsdesign har det varit möjligt att samla in medarbetarnas upplevelser och skapa en 
förståelse för hur organisationen arbetar med BIM samt hur BIM implementerats i 
organisationen. Denna kvalitativa forskningsdesign har enligt författaren varit lyckad för att 
besvara studies syfte och frågeställningar. Detta genom att fallstudien på företaget resulterat i 
utförliga beskrivningar av hur företaget arbetar med BIM samt fylliga redogörelser om 
fördelar och utmaningar vid BIM-projektering. Det var redan i ett tidigt skede av studien 
tydligt att det var nödvändigt att tillämpa en kvalitativ forskningsdesign. Detta beslut 
grundades på två huvudsakliga faktorer. Den ena faktorn är organisationens storlek, på grund 
av att företaget sett till antalet anställda är relativt litet så utesluter detta en kvantitativ metod 
där populationens storlek har en avgörande betydelse för studiens generaliserbarhet. Den 
andra faktorn är studies syfte som är att undersöka den unika kontext som uppkommer när 
företaget arbetar med BIM. En kvantitativ forskningsdesign hade med stor sannolikhet 
genererat ett annorlunda resultat, eftersom en kvantitativ metod ämnar mäta korrelationer, 
differenser samt relationer.  
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6.3.2 Studiens arbetsgång 

Sammanfattning av arbetsgång 

Studiens arbetsgång inleds med en litteraturstudie med avsikten att bringa författaren kunskap 
inom problemområdet. Därefter genomfördes åtta semistrukturerade intervjuer. Urvalet av 
respondenter till dessa intervjuer gjordes genom ett icke-sannolikhetsurval med avsikten att 
förse studien med kunskap från olika yrkesrollers representerade inom organisationen. 
Därefter analyserades insamlade data genom tematisk analys av det transkriberade materialet 
för att skapa studiens empiri.  

Datainsamlingsmetod 

Datainsamlingen till denna studie är skapad under åtta semistrukturerade intervjuer med 
medarbetare på företaget. Vid kvalitativa intervjuer bör forskaren undvika att påverka eller 
styra samtalet på ett sådant vis att detta påverkar respondentens svar på frågorna som ställs.  
Vid transkribering av intervjuerna så uppmärksammar författaren av denna studie tillika 
utfrågare under intervjuerna att denne i fråga ofta bejakade och bekräftade respondenternas 
svar och utsagor. Detta kan möjligtvis haft påverkan på respondenterna och därmed också 
påverkat resultatet av denna studie.  

Att utfråga respondenter i syfte att bringa data till denna studie har varit utmanande men 
också väldigt framgångsrikt. Något som bidragit till att förfina och utveckla utfrågarens 
intervjuteknik samt intervjuguide var den inledande pilotintervju som genomfördes. Denna 
gav utfrågaren möjlighet att se vilka frågor som genererade fylliga och utförliga beskrivningar 
samt vilka som var i behov att omarbetas. Vid detta tillfälle kunde även utfrågaren kalibrera 
inspelningsapparatur så att ljudupptagningen var av acceptabel kvalitet. Nyttigaste lärdomen 
med denna pilotintervju var dock återkopplingen från respondenten i fråga. Hen påpekade att 
det skulle vara lämpligt att på förhand få ta del av mer information om intervjuns innehåll. 
Detta resulterade i den kallelse som är bilaga (1). Att förfina frågorna samt att ge respondenter 
en ytterligare möjlighet förbereda sig bedömer författaren ha varit framgångsrikt i syfte att 
förse denna studie fylliga och uttömmande svar från respondenterna vilket har gynnat studiens 
kvalitet.  

Urval 

Urvalet till studien har varit godtyckligt och respondenterna som medverkat i denna studie har 
frivilligt valt att ställa upp på att bli utfrågade. Respondenterna valdes utifrån särskilda 
kriterier då målsättningen med urvalet har varit att inbringa så mycket kunskap och 
information som möjligt till studien för att besvara studies syfte. Vid en kvalitativ ansats är 
det möjligt att välja respondenter enligt icke-sannolikhetsurval då målsättningen med urvalet 
är att förse studien med så mycket kunskap som möjligt. Därför behöver inte undersökningen 
nödvändigtvis gälla för andra än de som deltog i undersökningen. Vid kvantitativ metod 
behöver urvalet ske slumpmässigt genom ett sannolikhetsurval för att vara representativt för 
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populationen och sedermera vara möjligt att generalisera på populationen vilket ofta är 
ambitionen med kvantitativ forskning.  

Urvalet kan även betraktas som ett bekvämlighetsurval, detta på grund av att studien 
avgränsades till företagets konstruktionsavdelning i Linköping och därmed utelämnade 
konstruktionsavdelningen i Göteborg och på så vis avgränsades geografiskt. Det är möjligt att 
detta påverkat resultatet av studien genom ett annat utfall i form av annorlunda upplevelser 
och beskrivningar. Denna påverkan är givetvis svår att bedöma. Däremot så har författaren 
fått beskrivit för sig att Göteborgskontoret har lite mera utbildning och kunskap än 
Linköpingskontoret inom BIM och det är därför möjligt att detta kunde genererat annorlunda 
utsagor och upplevelse än de som behandlats i denna studie. Det är på förhand svårt att avgöra 
hur många intervjuer som behöver genomföras för att besvara studiens frågeställningar. Detta 
är dock något som författaren av denna studie anser är uppfyllt med hjälp de åtta intervjuer 
som genomfördes. Författaren upplevde att teoretisk mättnad uppnåddes dels med 
uttömmande svar från respondenterna samt att flera av respondenters utsagor påminner om 
varandra och ingen ny relevant information frambringades under de sista intervjuerna som 
genomfördes. 

6.3.3 Studiens kvalitetsaspekter 

Som tidigare påpekats i denna studie finns det ett behov av att anpassa begreppen reliabilitet 
och validitet vid kvalitativ forskning. Detta genom att införa begreppet tillförlitlighet. Att 
bedöma studiens tillförlitlighet kan göras genom att dela upp begreppet tillförlitlighet i fyra 
delkriterier för att på så vis motsvara validitet och reliabilitet enligt följande: 

• Trovärdighet motsvarar intern validitet 
• Överförbarhet motsvarar extern validitet 
• Pålitlighet kan jämföras med reliabilitet 
• Möjlighet att styrka och konfirmera motsvarar objektivitet 

Studiens trovärdighet har styrkts genom respondentvalidering. Respondenter har läst igenom 
respektive transkriberad intervju och dels lämnat förtydliganden, kommentarer samt slutligt 
godkännande bidragit till att styrka studiens trovärdighet och sedermera studiens 
tillförlitlighet. Att det är svårare att vara anonym på en mindre organisation kan ha påverkat 
studiens trovärdighet. Bristande anonymiteten skulle kunna vara en tänkbar risk för denna 
studies trovärdighet. Detta genom att respondenter möjligtvis har varit sparsamma med kritik 
på grund av möjligheten att bli identifierad av sin chef, medarbetare eller utomstående. 
Målsättningen har varit att sträva efter hög grad av anonymitet för respondenterna, dock är det 
svårt att uppnå detta på grund av att urvalet har varit stort i förhållande till organisationens 
storlek. Däremot så är författarens uppfattning att detta inte hämmat respondenter i någon 
större omfattning då utfrågningen resulterat i fylliga beskrivningar om både för- och 
nackdelar med BIM-projektering. 
 
En svaghet med fallstudier som forskningsdesign är svårigheten att generalisera och överföra 
resultatet till andra sammanhang och kontexter. Att undersöka ett enskilt fall genererar inte en 
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representativ bild av verkligheten. Ambitionen för att styrka studiens externa validitet har 
varit att genom tydliga redogörelser och beskrivningar av studiens arbetsgång leda till att 
denna studie kan genomföras i andra kontexter och på så vis främja studiens överförbarhet.  

Studiens pålitlighet har främjats genom att tydligt beskriva studiens arbetsgång och 
tillvägagångsätt med ambitionen att säkerställa studiens reliabilitetsaspekt. Författares anser 
sig bidragit till att styrka studiens pålitlighet genom ett tydligt och beskrivande skriftspråk för 
att minimera feltolkningar och missuppfattningar. 

För att styrka och konfirmera studiens objektivitet har ambitionen med forskningen och 
genomförandet av studien varit att inte låta författarens personliga uppfattning om BIM 
påverka studien utförande och slutsatser. Detta genom att en betydande del av den teori som 
beskrivs och tillämpas i studien inhämtats och bearbetats efter utfrågningarna för att undvika 
att styra den teoretiska inriktningen av studien. På så vis har studien formats av den kontext 
som syftet med studien har varit att undersöka och beskriva.  
 

6.4 Förslag till fortsatt forskning 

Författarens förhoppning med denna studie har varit att bidra med kunskap inom det 
problemområdet som behandlats. Det skulle därför vara av intresse att fortsatt forskning 
undersöker om studiens resultat skulle bli densamma i andra kontexter. Med bakgrund i de 
utmaningar som identifierats som uppkommer i samband med BIM-projektering, vore det 
intressant att fortsätta att studera dessa utmaningar för att på så vis överbrygga den brist på 
medvetenhet och kunskaps som existerar inom branschen i dagsläget. Detta genom att följa 
upp de slutsatser, utmaningar och möjligheter som är resultatet av denna studie.   
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Bilaga 1 – Kallelse till intervju 
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Bilaga 2 – Intervjuguide 1 

Intervjuguide 

En konservativ bransch i utveckling – Är BIM lösningen? 

Inledning/ Förutsättningar 

Förklara kortfattat vad intervju kommer att omfatta.  

Respondenten har möjlighet att inte svara på/hoppa över frågor 

Respondenten kommer att få ta del av transkriberingen/sammanställning av samtalet och 
lämna sitt godkännande innan det analyseras. 

Är det ok att spela in samtalet? 

Bakgrund om medarbetaren 

Namn: 

Ålder: 

Akademisk bakgrund: 

Antal är i byggbranschen: 

Antal år som anställd hos företaget: 

Beskriv din roll i företaget: 

Hur kommer det sig att du är intresserad av att vara verksam inom byggbranschen? 

BIM-bakgrund (Förkunskaper) 

När och hur introducerades BIM för dig? 

Har du haft tidigare erfarenheter av byggnadsprojektering innan BIM introducerades för dig? 
Om ja, vilka? Om nej… 

Vilka datorstödd för projektering var du bekant med innan du började arbeta på XXXX? 

Är det några särskilda kunskaper du anser är extra viktiga när du projekterar i BIM? 

Hur arbetar företaget med BIM? (Vad vill man uppnå) – (Beskrivande frågeställning) 
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Vad är det som har påverkat företaget att använda börja BIM vid projektering? 

Hur arbetar du med BIM-projektering? 

Vilka BIM-mjukvaror används i det dagliga arbetet?  

Arbetar ni flera anställda i samma BIM modell? Hur upplever du att det fungerar? 

Finns det gemensamma ramverk och anvisningar för ut företaget ska arbeta i BIM? 
(Gemensam standard) 

Vad är slutprodukten (resultatet) som förväntas vid ett BIM-projekt?  

På vilket sett har företaget implementerat BIM i organisationen? – (Analyserande 
frågeställningar) 

Hur implementerades BIM i organisationen?  

Vilka upplever du är de viktigaste åtgärderna för att implementera BIM i organisationen? Har 
det funnit någon övergripande strategi för implementeringen av BIM? 

Upplever du att Företaget har bidragit till att utveckla dina kunskaper/färdigheter inom BIM-
projektering? Finns det någon individuell utvecklingsplan för de anställda? 

Känner du att du har möjlighet att påverka din utveckling inom BIM?  

Hur upplever du att omställningensprocessen/ implementeringen till BIM har fungerat i 
organisationen? (Hur har eventuella problem hanterats?) 

Hur upplever du att det är arbeta med BIM? 

Vilka möjligheter och hinder uppkommer när företag arbetar i BIM-projekt? 
(Diskuterande frågeställning) 

Upplever du några skillnader i projekt när ni projekterar i BIM i jämförelse med traditionell 
2D/3D-projektering? 

Anser du att det finns projekt som är bättre lämpade för BIM-projektering än traditionell 
2D/3D-projektering, varför? 

Hur upplever du att intern granskning och kvalitetssäkring fungerar i BIM-projekt i 
organisationen? 

Hur upplever du att samordning med övriga konsulter/projekterande discipliner fungerar vid 
BIM-projektering? 
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Upplever du att du får det stöd du behöver för att arbeta effektivt med BIM? 

Om du kör fast i ett projekt, vilka möjligheter har du till stöd? 

Möjligheter 

Vilka upplever du är de främsta egenskaperna med BIM-projektering? (Största nyttan) 

Vilka positiva egenskaper tycker du att BIM-projektering har i jämförelse med traditionell 
2D/3D-projektering? 

Hinder 

Finns det några problem/svårigheter/hinder som du har påträffat när du projekterar i BIM? 

Vilka negativa egenskaper tycker du att BIM-projektering har i jämförelse med traditionell 
2D/3D-projektering? 

Förbättringsåtgärder  

Vad känner du att du skulle behöva för verktyg för att arbeta bättre med BIM? 

På vilket sätt skulle företaget kunna förbättra hur de arbetar i BIM? 
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Bilaga 3 – Intervjuguide 2  

Intervjuguide – 2 

En konservativ bransch i utveckling – Är BIM lösningen? 

Inledning/ Förutsättningar 

Förklara kortfattat vad intervju kommer att omfatta.  

Respondenten har möjlighet att inte svara på/hoppa över frågor 

Respondenten kommer att få ta del av transkriberingen/sammanställning av samtalet och 
lämna sitt godkännande innan det analyseras. 

Är det ok att spela in samtalet? 

Bakgrund om medarbetaren 

Namn: 

Ålder: 

Akademisk bakgrund: 

Antal är i byggbranschen: 

Antal år som anställd hos företaget: 

Beskriv din roll i företaget: 

Hur kommer det sig att du är intresserad av att vara verksam inom byggbranschen? 

Hur arbetar företaget med BIM? 

Hur kommer du i kontakt med BIM ur din roll i företaget? 

Hur implementerades BIM i organisationen? 

Vilka upplever du är de viktigast åtgärderna för att implementera BIM i organisationen?  

Hur upplever du att omställningsarbetet har fungerat? 

Har det funnits någon övergripande strategi? 
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BIM Beställare 

Hur upplever du att efterfrågan av BIM ser ut ifrån beställare? 

När började du se att beställare började efterfråga BIM-projektering? 

Upplever du någon ökning av antalet projekt där BIM efterfrågas? 

Hur specificerar/preciserar beställaren sina behov i anbudsförfrågningarna? 

Är det någon särskild kompetens/egenskap/kunskap som efterfrågas? 

Finns det förfrågningar där företaget saknad den kompetens som eftersöks i anbudsförfrågan? 
Om ja, varför? Förekommer det ofta? 

 
 


