
Postadress:  Besöksadress:  Telefon:  
Box 1026  Gjuterigatan 5  036-10 10 00 (vx)  
551 11 Jönköping 
 

 

Är BIM ett framgångsrikt verktyg i 

byggproduktionen? 

 

Is BIM a successful tool in the Construction industry? 

Linus Karlsson 

Kevin Rydval Lim 

EXAMENSARBETE 2018 

Byggnadsteknik 

 

 



 

Detta examensarbete är utfört vid Tekniska Högskolan i Jönköping inom 

Byggnadsteknik. Författarna svarar själva för framförda åsikter, slutsatser och 

resultat. 

Examinator:  Christoph Merchbrock 

Handledare:  Peter Karlsson 

Omfattning:  15 hp 

Datum: 2018-08-12 

 



Abstract 
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Abstract 

Purpose: For the last 20 years the construction industry has increased their 

productivity with approximately 25% compared to other industries that are closer to 

100%. Can the reason for this be the increased use of digital tools in other industries 

when the construction industry is still using 2D-blueprints? This thesis goal is to 

investigate if BIM (Building Information Modeling), as a digital way of working is a 

successful tool in the production phase of a construction project and if it can result in 

a higher production. 

Method: This thesis is using Delone & McLeans: Information System Success model. 

The model consists of multiple parameters were data from the new technique is 

applied to review if there is a possible increase in the productivity. To be able to do 

this literature and recent reports in the subject were studied and as well as interviews 

with the users. 

Findings: From recent research applied on the theory together with data from the 

interviews a conclusion was made that BIM has the qualifications to be a successful 

tool in the production phase in the construction industry. From the collected data this 

report can guarantee a positive outcome of the implementation, but what keeps the 

BIM from being called a successful tool in this report is that it is not measured in 

numbers. There need to be further research with collectable numbers about BIM to 

show in what extent BIM is successful. 

Implications: This thesis is a case study from Jönköping. All the interviews are 

executed at the same project, which can have affected this thesis outcome. A 

suggestion for further research is to investigate two projects with the same extent, one 

with BIM implemented where all the involved personnel have to use BIM, and one 

project without BIM. This way the outcome of the thesis can be measured in numbers. 

Limitations: The report did not intend to answer the efficiency of the BIM-use. Only 

if BIM can lead to an increased productivity. Furthermore, the research was limited to 

the production phase of a project since the use of BIM is already established in the 

design phase. The report was limited to one form of procurement, which in the 

investigated project is turn-key. 

 

Keywords: ” BIM”, ”Implementing of new technology”, ”BIM in the construction 

phase”, ”work preparation”
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Sammanfattning 

Syfte: Byggindustrin har de senaste 20 åren enbart ökat sin produktivitet med ungefär 

25% samtidigt som andra industrier ligger närmare 100%. Kan detta bero på en ökad 

användning av digitala verktyg i andra branscher med byggindustrin fortfarande 

använder 2D-pappersritningar i produktionen? Rapportens mål är att undersöka om 

BIM, som är ett digitalt arbetssätt är ett framgångsrikt verktyg i byggproduktionen 

och om detta kan resultera i högre produktion.  

Metod: Rapporten använder sig utav DeLone & McLeans ISS (Information System 

Success Model). Modellen är uppbyggd på olika parametrar där data från den nya 

tekniken appliceras för att redovisa en möjlig ökning av produktion. För detta krävdes 

det studerande av tidigare rapporter samt intervjuer från användare. 

Resultat: Från äldre forskning applicerat på ISS tillsammans med data från intervjuer 

framkommer det att BIM har förutsättningar för att kunna vara ett framgångsrikt 

verktyg. Det som i denna rapport hindrade BIM från att vara framgångsrikt var brist 

på kunskap om BIM, vilket resulterade i att teorin inte kunde tillämpas rätt. Av 

intervjuerna framkom det att det finns brist på förståelse för byggnaden hos de som 

faktiskt skall uppföra den. De intervjuade såg väldigt positivt på BIM efter en kort 

förklaring av vad det är för något vilket kan på ett hypotetiskt sätt tillsammans med 

teorin bevisa att BIM är ett framgångsrikt verktyg. 

Resultat: Från äldre forskning applicerat på ISS tillsammans med data från intervjuer 

framkommer det att BIM har förutsättningar för att kunna vara ett framgångsrikt 

verktyg. Utifrån data hämtat till denna rapport visar det att BIM är ett bra verktyg och 

till stor hjälp för entreprenörer i produktionsskedet. Det som krävs för att BIM skall 

kunna kallas för framgångsrikt är att få fram mätbara siffror, som denna rapport inte 

tar upp.  

Konsekvenser: Rapporten är en fallstudie genomförd i Jönköping. Alla intervjuer 

genomfördes på ett och samma projekt vilket kan ha varit avgörande för rapportens 

resultat. Ett förslag till vidare forskning är att undersöka två projekt med likartad 

omfattning där det ena projektet har krav på BIM från beställare och samtliga aktörer 

arbetar med BIM genom hela byggprocessen. Medan det andra projektet är ett 

traditionellt projekt där bygghandlingar i huvudsak består av 2D-ritningar.  Sätt dessa 

projekt i relation till varandra och jämför mätbara siffror.  

Begränsningar: Rapporten avsåg inte effektiviteten av användandet av BIM, utan 

enbart om BIM kan leda till en ökad produktivitet. Dessutom undersöktes enbart 

produktionsskyddet då användandet av BIM i projekteringen idag redan är brett. 

Rapporten avgränsades även till den totalentreprenad som fallstudien utfördes på då 

det enbart är en part på arbetsplatsen som är ansvarig för fullföljandet av 

produktionen. 

Nyckelord: ”BIM”, ”Implementering av ny teknik”, ”BIM i produktionen”, 

”Arbetsberedning” 
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1 Inledning 
BIM har använts mer och mer i projekteringsstadiet inom byggbranschen, detta är 

dock inget verktyg som följt med till byggentreprenörer och produktionsskedet 

(Bosch, Isaksson, Lennartsson och Linderoth, 2016). Denna rapport avser att 

undersöka hur och vad implementering av BIM har för påverkan på ett projekt i 

produktionsskedet. 

Davies och Harty (2013) beskriver BIM som en kombination av CAD, databaser och 

grafiska tekniker som ger användaren en möjlighet att skapa detaljerade byggnader 

och installationer i en sammankopplad 3D-modell. 

1.1 Bakgrund & Problembeskrivning 
The Economist skriver i “productivity problem” (2017) att konstruktionsbranschen 

utan tvekan har den lägsta produktiviteten av alla industrier. Det globala genomsnittet 

för mervärdet per timme har under de senaste 20 åren ökat med 1 % per år i 

byggbranschen, vilket endast är 25 % av övriga industriers mervärde. Detta 

visualiseras nedan i figur 1. 

Figur 1 illustrerar byggbranschens ökning i produktivitet jämfört med andra 

industrier. 

 

Figur 1. Figuren är baserad på fakta från ”The economist” och visar den globala 

produktivitetsökningen för industrier sedan 1995. 

The Economist (2017) Beskriver hur traditionella pappersritningar fortfarande 

dominerar byggbranschen vilket innebär att det krävs en förståelse för 2D-ritningar 

för att förstå hur moment skall utföras praktiskt (“productivity problem”,The 

Ecnonomist 2017). Många byggprojekt är fortfarande uppbyggda utifrån 
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pappersritningar. Den allmänna sektorn borde uppmuntra företag att tillämpa nya 

tekniker för att samordna mer effektivt med varandra. 

BIM har sedan en tid tillbaka varit ett framgångsrikt arbetssätt i byggprojekt, det har 

dock framförallt använts i projekteringsfasen (Bosch et al, 2016). Där har det bidragit 

till en ökad produktivitet i avseende på både tid och pengar. Implementeringen av 

BIM har till viss del tagit stopp i denna fas och har inte i någon större utsträckning 

etablerats i produktionsfasen, vilket även fastställs av Davies och Harty (2013). De 

skriver i sin rapport hur organiserat och digitaliserat arbetet är under projekteringen 

men hur själva produktionen fortfarande domineras utav pappersritningar och 

pappersdokument. 

Rapporten syftar till att undersöka vad och hur implementering av BIM påverkar i ett 

projekt i produktionsskedet. Genom litteraturstudier, intervjuer och med hjälp av 

teorin Information System Success (DeLone & McLean, 2003) kommer det 

undersökas om implementeringen av BIM i produktionsskedet hjälper till att skapa en 

ökad produktivitet.  

Bosch et al.(2016) tar i sin rapport upp en del fördelar med BIM för medelstora 

entreprenadföretag. Dessa fördelar handlar huvudsakligen om kommunikation mellan 

olika roller i ett projekt och problemlösning. De beskriver även en kompetensbrist 

bland beställare, hos konsulter och i entreprenadföretagen. Då många 

projekteringsföretag har börjat använda sig utav BIM (Davies & Harty, 2013) återstår 

det att entreprenadföretagen ska kunna se fördelar med BIM och börja använda det i 

produktionen.  

1.1.1 Mål och frågeställningar 
Målet med rapporten är att undersöka vad verktyget BIM har för påverkan på ett 

projekt som befinner sig i produktionsskedet. 

Detta besvaras genom följande frågeställningar. 

▪ Vad påverkar implementeringen av BIM i produktionsskedet? 
▪ Vad blir effekten på de påverkade delarna efter implementeringen av BIM? 

1.2 Avgränsningar 
Rapporten kommer inte att undersöka effektiviteten utan endast om användning av 

BIM kan leda till ökad effektivitet enligt DeLone och McLeans modell (2003). Under 

projekteringsfasen är det redan bevisat att det effektiviserar arbetet (Bosch et al. 2016) 

och kommer därför inte att undersökas. 

Det administrativa arbetet samt samordningen av byggarbetare skiljer sig mellan 

totalentreprenad och andra entreprenadformer. Därför kommer endast 

totalentreprenad att undersökas då det undersökta projektet är just en totalentreprenad. 

Det undersökta projektet har en omfattning på 100-200Mkr och därför avgränsas 

denna rapport till projekt i den storleken då det inte kan säkerställas att resultatet blir 

detsamma för mindre eller större projekt. 
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1.3 Disposition 

1.3.1 Metod och genomförande 
Här beskrivs arbetsgång, vilka datainsamlingsmetoder som används samt hur 

validiteten i rapporten säkras.  

1.3.2 Teoretiskt ramverk 
I detta kapitel fastställs ramverket som utgör basen för att besvara frågeställningarna 

och de mål rapporten avser att undersöka.  

1.3.3 Empiri, analys & resultat 
Detta kapitel sammanfattar den empiri som samlats in från litteraturstudier och 

intervjuer.  

1.3.4 Diskussion och slutsats 
Diskussion kring rapportens resultat tas upp i detta kapitel. 
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2 Metod och genomförande 
Rapporten genomfördes med hjälp av litteraturstudier, som gick ut på att studera 

tidigare rapporter och vetenskapliga artiklar. Dessutom utfördes kvalitativa och 

kvantitativa semi-strukturerade intervjuer (Patel & Davidsson, 2013). 

Litteraturstudier utfördes med ett retrospektivt angreppssätt och granskningar av 

tidigare vetenskapliga artiklar och rapporter utfördes. Detta lade en grund för 

rapporten i form av en förståelse för BIMs användningsområden i olika delar i 

byggprocessen.  

Intervjuer genomfördes med syfte att få information om yrkesarbetarnas och 

tjänstemännens inställning till BIM samt vad de efterfrågar. Dessa svar applicerades 

på DeLone & McLeans ISS-modell för att generera ett resultat.  

DeLone & McLeans modell Information System Success model (2003) användes för 

att besvara den andra frågeställningen och modellen visualiseras i Figur 2 nedan. 

 

Figur 2. Illustrerar DeLone och McLeans modell (2003). 

Samtliga aspekter i denna teori genererade tillsammans med litteraturstudierna och 

intervjuerna ett resultat som sedan beaktades i diskussion och slutsats.  

2.1 Undersökningsstrategi 
Studerandet av tidigare rapporter och vetenskapliga artiklar utfördes genom att 

använda deras förslag på vidare forskning samt granskning av de slutsatser och 

resultat de kommit fram till. Detta kompletterades sedan med intervjuerna som 

utfördes med yrkesarbetare och tjänstemän på det undersökta projektet. Detta var den 

största kvalitativa undersökningsmetoden. 

Intervjuerna bestod av frågor utformade för att kunna appliceras på Information 

System Success Model (DeLone & McLean, 2003) och besvarades av tjänstemän och 

yrkesarbetare. Detta var en kombination av kvantitativa studier med ett flertal 

intervjuer samt kvalitativt utformade intervjufrågor.  
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2.2 Koppling mellan frågeställningar och metoder för 
datainsamling 

2.2.1 Vad påverkar implementeringen av BIM i produktionsskedet? 
Frågeställningen besvarades genom litteraturstudie och intervjuer. Med hjälp av dessa 

metoder undersöktes det om implementeringen av BIM i produktionsskedet 

förespråkar en ökad produktivitet enligt ISS (Delone & McLean, 2003). Vilket 

visualiseras ned i Figur 3. 

 

Figur 3. Illustrerar vilka datainsamlingsmetoder som kommer användas för att 

besvara frågeställningarna. 

2.2.2 Vad blir effekten på de påverkade delarna efter 
implementeringen av BIM? 

Frågeställningen besvarar med hjälp av litteraturstudier, intervjuer och ISS modellen 

vad effekten av de påverkade delarna i frågeställning 1 innebär. Detta visualiseras ned 

i Figur 4. 

 

Figur 4. Illustrerar vilka datainsamlingsmetoder som kommer användas för att 

besvara frågeställningarna. 

2.3 Litteraturstudie 
Rapportens bas bygger på informationssammanställning av tidigare rapporter och 

arbeten inom samma område. Dessa har tagits fram genom nyckelordssökning men 

även med ett så kallat retrospektivt angreppssätt som betyder att källor från 

undersökta rapporter och arbeten också undersöks. Sökmotorer som används för 

Vad påverkar 
implementeringen av 
BIM i produktions-

skedet?

Litteraturstudier

Intervjuer

Vad blir effekten på de 
påverkade delarna efter 

implementeringen av 
BIM?

Literaturstudier

Intervjuer

Teori
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kvalitetssäkrade sökresultat är Primo, Google Scholar och Scopus. Nyckelord som 

använts har varit ”BIM”, ”Implementering av ny teknik”, ”Arbetsberedning” och 

”BIM i produktionen” i olika sammanhang. Dessa resultat har sedan avgränsats 

genom användning av ord beroende på vilken information som eftersöks. 

2.4 Intervjuer 
Intervjuer har genomförts med personer som har olika roller i projektets produktions-

skede samt en ledande projektör inom projektet. Dessa intervjuer är semistrukturerade 

med färdigt framställda frågor som gav den intervjuade personen rum att uttrycka sig 

fritt angående ämnet. I Tabell 1 nedan framgår de intervjuades positioner, erfarenhet, 

företag och tid för intervjun. 

Tabell 1. Illustration över de olika intervjuerna  

Position Företag Erfarenhet Intervjutid 

Arbetsledare 2 Tage & 
Söner 

3,5 år 25 min 

Arbetsledare 1 
/snickare 

Tage & 
Söner 

1,5 år som 
arbetsledare 

18 år som snickare 

22 min 

Snickare 1 Tage & 
Söner 

5 år 25 min 

Smed 1 Hylte svets 1,5 år 20 min 

Smed 2 HMT 1 år 21 min 

Projektör Sweco Ca 5 år 40 min 

2.5 Valda metoder för datainsamling 
Litteraturstudie har valts som grund för rapporten. Detta innefattar studerande av 

tidigare rapporter och tidskrifter samt litteratur i form av handböcker. 

Litteraturstudierna ger fakta och stöd för denna rapports syfte och frågeställningar. 

Identifiering av problem i dagens arbetssätt samt definiering av vad BIM är styrks 

genom litteraturstudier. 

Resultat från intervjuer används för att identifiera vad dagens arbetssätt på en 

byggarbetsplats har för brister och vad som krävs för att skapa bättre förutsättningar 

för byggnationen. Även för att identifiera inom vilka arbetsområden BIM görs störst 

nytta. Samt för att konstatera vad för- och nackdelarna anses vara och den generella 

inställningen till BIM enligt de intervjuade. För att få en bredare syn från flera 

yrkesgrupper intervjuades flera personer med olika arbetsuppgifter inom 

byggprojektet.  

2.6 Arbetsgång 
Som bas för rapporten har litteraturstudier använts då många problem måste definieras 

med stöd i bevisade resultat och arbeten. Identifiering av problem, användning och 
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dagens arbetssätt med stöd i teorin redogörs genom litteraturstudier som är essentiell 

för besvarandet av rapportens frågeställningar. Flertalet rapporter, litteraturer och 

tidskrifter har använts som komplement till varandra i rapporten. Litteraturstudie har 

även varit grund för uppförandet av intervjufrågor för semistrukturerade intervjuer. 

Intervjuer har transkriberats och bearbetats för att besvara frågeställningarna utifrån 

problemen som identifierats samt utifrån teorin för rapporten. Då teorin beaktar 

brukarnas användning av ett verktyg eller arbetssätt var intervjuerna nödvändiga för 

besvarandet av frågeställningarna. 

2.7 Trovärdighet 
Litteraturstudiens validitet och reliabilitet säkras genom att använda vetenskapliga 

artiklar/rapporter med olika oberoende källor. Detta medför att rapporten får grund 

från flera källor och kan därför anses ha hög trovärdighet.  

Teorin som använts är ISS model (Delone & Mclean, 2003). Det är en beprövad och 

bevisad teori.  

Intervjuerna är baserades på Delone & McLeans ISS model och utformades för att 

generera konkreta svar som inte kräver tolkning av läsaren. Detta gjordes för att 

svaren skall vara oberoende av intervjuaren samt för att alstrade ett resultat som är 

oberoende av den som läser de transkriberade intervjuerna.



Teoretiskt ramverk 

8 

 

3 Teoretiskt ramverk 
I detta kapitel fastställs ramverket som utgör basen för att besvara frågeställningarna 

och de mål rapporten avser att undersöka. Figuren nedan visualiserar kopplingen 

mellan frågeställningarna och teorierna. 

3.1 Koppling mellan frågeställningar och 
område/fält/artikel/insamlingsmetod 

I figur 5 nedan visualiseras vilka områden som är kopplade till frågeställningarna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 5 koppling mellan områden och frågeställningarna.  

Vad påverkar implementeringen av BIM ett projekt i produktionsskedet? 

Frågeställningen kommer besvaras genom att studera teorier och arbeten gällande 

"BIM", "Arbetsberedning" och "Implementering av ny teknik" samt genomföra 

intervjuer. 

Vad blir effekten av de påverkade delarna efter implementeringen av BIM? 

Frågeställningen kommer besvaras genom att studera teorier och arbeten gällande 

"BIM", "Arbetsberedning" och "Implementering av ny teknik" samt genomföra 

intervjuer och applicera insamlade data på teorin. 

3.2 BIM 
BIM står för Building Information Model och används oftast som begrepp för olika 

CAD-program. BIM är däremot ingen teknik utan ett samlingsbegrepp för hur 

information skapas, lagras och används på ett systematiskt och kvalitetssäkrat sätt. 

BIM kan misstolkas för en 3D visualisering med ”död” grafik, som till exempel ytor 
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eller solider. En BIM-modell ska innehålla objektorienterad struktur som innehåller 

information om vad de olika objekten representerar i den fysiska världen. Däremot 

kan en BIM-modell vara bas till en 3D-visualisering (Jongeling, 2008). Gholizadeh, 

Esmaeili, & Goodrum (2018) konstaterar i deras rapport att de mest använda BIM-

funktionerna är 3D-visualisering, kollisionsdetektering samt konstruktivitetsanalys.  

Att använda BIM som en informationsbank bidrar till en tydligare bild av projektets 

helhet samt en ökad kommunikation mellan samtliga parter i projektet. Detta kan 

hjälpa till att förbättra samarbetet och samordningen i projekteringsfasen och därmed 

styra byggprocessen för att spara både tid och pengar genom hela byggnadens 

livscykel (Bryde, Broquetas, & Volm, 2013). 

Eastman, Teicholz, Sacks & Liston (2011, s.19) definierar i sin bok vad som inte 

räknas som BIM. Vad som inte räknas som BIM är modeller som enbart innehåller 

3D-data men inga eller få informationsfyllda objekt, modeller som inte kan ändras i 

efterhand då fel inte kan åtgärdas och modeller som tillåter att ändringar sker i en vy, 

men samma objekt i en annan vy förblir oförändrad. 

Enligt Jongeling (2008) minskar tiden som läggs på hantering av konflikter på grund 

av fel i underlaget och missförstånd med upp till 90 % med hjälp av BIM. Även 

kommunikationen är enklare och snabbare med de olika aktörerna på plats. Detta 

leder till arbetsberedningar med högre kvalité vilket resulterar i säkrare och fortare 

resultat.  

3.3 Arbetsberedning 
Arbetsberedning är en metod som används för att förbereda produktionspersonal för 

ett kommande moment i produktionen genom involvering i planering av momentet. 

En arbetsberedning skall i princip göras för alla arbetsmoment. Viktigast är det för 

tekniskt komplicerade moment som är svåra att rätta till i efterhand, viktiga och 

kritiska moment samt moment som har identifierade tekniska risker eller 

arbetsmiljörisker. För att förbereda arbetsberedning samlar arbetsledningen alla 

tillgängliga underlag för arbetsmomentet i form av ritningar, kvalitetskrav samt andra 

informationskällor gällande det momentet (Persson, 2007, s.7–8). 

3.4 Implementering av ny teknik 
Linderoth (2010) fastställer i sin rapport genom platsobservationer två karakteristiska 

beståndsdelar i ett byggprojekt, fokuset på tid och fokuset på handling. Det stora 

fokuset på handling och tid har bidragit till att det ställs höga krav på omedelbara 

fördelar med ny teknik. I avseende på detta kan BIM som verktyg enligt Bosch et 

al.(2016) framgångsrikt implementeras stegvis, en applikation i taget och därmed 

generera en mer direkt fördel. 

För att implementeringen av BIM skall vara framgångsrikt i ett byggprojekt krävs det 

starkt stöd från ledningen samt att ett urval av lämpliga BIM-verktyg tillämpas. För 

att minimera risken för missförstånd och felsteg i utförandet av byggnaden bör även 

entreprenörer vara delaktiga tidigt i BIM-projekt (Tsai, Mom, & Hsieh, 2014). 

Passagen från pappersritningar till digitala 3D-modeller är en väsentlig övergång då 

det innebär någon form av förändring i alla processer och affärsförhållanden för att 

den nya tekniken skall kunna leva upp till sin fulla potential. Därför bör alla 
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entreprenörer som vill arbeta med BIM vara medvetna om att det är en ansenlig 

inlärningskurva (Eastman et al. 2011, s.264). 

3.5 Information System Success model 
Den valda teorin för undersökning är DeLones & McLeans Information System 

Success model (2003) som visualiseras i Figur 6 nedan. 

 

 

 

 

 

Figur 6. Illustrerar DeLone och McLeans modell (2003) 

 

Information Quality 

DeLones & McLeans modell (2003) bygger på tre stycken huvudvariabler vilka alla 

har ett samband. DeLone & McLean (2003) har undersökt sambandet mellan 

informationskvalité och individuella effekter på plats efter implementeringen. 

Resultatet visade på starkt samband, vilket mättes i tid, fullständighet, noggrannhet 

och relevans. Dessa individuella effekter hade positivt resultat om 

informationskvalitén var tillräcklig, och därav är informationskvalité av hög relevans 

för deras modell. 

System Quality 

På samma sätt som informationskvalité är viktigt för DeLones & McLeans (2003) 

modell, måste all denna information samarbeta i ett system och därför är det av största 

vikt att systemet håller den kvalité för att kunna leverera den information som 

systemet är ämnat för. DeLone & McLean menar att System Quality tillsammans med 

Information Quality utgör de viktigaste variablerna för hela deras modell.  

Service Quality 

Då ett system skall implementeras finns det också någon eller något som är 

bakgrunden till detta system. Detta system måste underhållas kontinuerligt samt 

underrätta användare om förändringar och tillägg. Information System success 

modellen kräver validitet och reliabilitet för systemet för att modellen skall kunna 

appliceras och variablerna Information Quality och System Quality skall vara aktuella 

(DeLone & McLean, 2003). 
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Intention to use 

DeLone & McLean (2003) förklarar delen ”Intention to use” som 

användningsområden för användaren. Praktiskt sett ökar användningsområdet för 

användaren om ”User satisfaction” ökar menar DeLone & McLean. 

User satisfaction 

”User satisfaction” förklaras som användarens tillfredsställelse i den nya 

implementeringen. Som nämnt ovan ökar användningsområdet i samband med ”User 

satisfaction” vilket enligt DeLone & McLean (2003) leder till positiv ”Net Benefit”. 

Sammanfattning av valda teorier 

De teorier och arbeten som används har alla förutom BIM den gemensamma faktorn 

byggledning. Detta då frågeställningarna handlar om vad och hur implementeringen 

påverkas av BIM, är byggledningen den första i ledet att bearbeta informationen. Är 

informationen inte relevant för byggledningen kommer personer under såsom snickare 

med flera. inte heller att ha nytta av informationen. På detta vis undersökes det vad 

som påverkades efter implementeringen av BIM och därefter kunde de påverkade 

delarna analyseras. 
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4 Empiri, Analys & Resultat 
Detta kapitel presenterar insamlad empiri som tagits fram genom litteraturstudier samt 

intervjuer. Denna data appliceras i detta kapitel på den valda teorin Information 

System Success model (Delone & McLean, 2003) och analyseras. Modellen som all 

empiri appliceras på delas upp i underrubriker för lättare förståelse. Modellens 

parametrar förklaras och redovisas under kapitel 3 Teoretiskt ramverk, och all data 

från intervjuerna återfinns i bilagor i form av transkription. 

4.1 Litteraturstudie 
Eastman et al. (2011) har tagit fram ett antal punkter som beskriver vad 

byggentreprenörer kräver utav en BIM-modell för att kunna använda den. Detaljerad 

byggnadsinformation i en noggrann 3D-modell med olika vyer av byggnadens olika 

byggdelar där kvantitet och all information som en traditionell 2D-ritning innehåller 

finns och kan hämtas. Temporära byggdelar såsom stag, betongformar och 

betydelsefull utrustning skall kunna redovisas då dessa är kritiska för planering av 

projektet. Informationsspecificering associerat med varje byggnadsdel som 

byggentreprenören kommer behöva antingen bygga eller beställa. 

För att BIM ska kunna nyttjas till sin fulla potential med all sin information krävs det 

att företaget som använder det tillämpar sitt arbetssätt efter BIM och inte bara 

använder det som nytt sätt att arbeta. Företaget bör tillsätta en expertgrupp inom BIM 

för att kunna lära ut, styra och som förstår BIM och dess egenskaper. Information som 

krävs för ett projekt finns inom BIM, det som brister är kunskapen att kunna ta fram 

denna information på plats (Eastman et al. 2011). 

Det blir högre kvalité på samordningsprocessen vilket resulterar i högre effektivitet.  

Teknikkonsulter uppskattar att samordningsfel minskar med upp till 50% vid 

användningen av BIM i produktionsstadiet. Även kvalitén för 

mängdavtagningsprocessen blir högre och tiden för denna minskar med upp till 50%. 

Kommunikationen mellan aktörer på en arbetsplats håller mycket högre kvalité, 

missförstånd minskar och produktionen flyter på bättre på grund av färre fel 

(Jongeling, 2008). 

För att förbättra produktivitet i produktionsfasen skall de resurser som används i ett 

system stödja effektiviteten. System bör innehålla ledningspraxis, materiell aktualitet 

samt arbetseffektivitet (Dozzi & AbouRizk, 1993). Ledningspraxis handlar om att 

samla in aktuell information om vad som händer på byggarbetsplatsen för att hjälpa 

inblandade personer att ta rätt beslut vid rätt tidpunkt. Det omfattar även planering 

och schemaläggning för att rätt material skall finnas till rätt yrkesarbetare vid rätt 

tidpunkt (Park, Lee, Kwon & Wang, 2013). Otillgängligheten av arbetskraft på grund 

av bristfällig säkerhet på byggarbetsplatsen kan leda till fördröjningar i tidsplanen och 

därmed minskad effektivitet (Ying, 2005). Användningen av BIM för att identifiera 

och förebygga potentiella säkerhetsproblem kan förbättra säkerheten och göra 

arbetskraften tillgänglig (Zhang, Boukamp, Teizer, 2015). 

4.2 Applicering av insamlad empiri på Information System 
Success Model 
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Information Quality 
 

I det undersökta projektet arbetar yrkesarbetare och tjänstemännen inte med BIM. Det 

är uppenbart att de intervjuade ser brister gällande informationskvaliteteten i deras 

dagliga arbetssätt. Det genomgående problemet bland tjänstemännen såväl som 

yrkesarbetare är att de saknar en helhetsbild av projektet och hur slutresultatet skall se 

ut. På frågan ” Vad är det för för-och nackdelar med hur du jobbar idag?” svarade en 

av de intervjuade: 

”Nej men det är ju dumt att man inte får en 3D-

modell liksom, det skulle förklara mycket. Just 

nu är det inte så tydligt i alla lägen 

med vanlig pappersritning där man endast kanske får se ett snitt.” 

(Arbetsledare 2) 

 

Den intervjuade projektören som jobbat mycket med BIM svarar såhär på frågan om 

vilka fördelar och nackdelar det finns med traditionella 2D-ritningar: 

 

”Nackdelen är att det inte får plats lika mycket information i dom som 

det får i en 3D-modell det är ju också kanske svårare för, beroende på 

vem man vänder sig till, hyresgäster eller beställare att förstå hur det 

kommer att se ut i verkligheten. Sen är det väl, om man ska säga någon 

nackdel, att det måste vara en väldigt hög nivå på modellen om du ska 

använda modellen som bygghandling”(Projektör) 
  

Projektören menar att det finns mer möjligheter för en 3D-modell att hålla mer information än 

traditionella 2D-ritningar. Dock krävs det en väldigt hög nivå och rätt förutsättningar på 

denna 3D-modell för att kunna stämpla denna som en bygghandling.  Projektören beskriver 

hur de jobbar idag med att kunna utnyttja 3D-modeller på byggarbetsplats: 

 

”… På de projekten jag är delaktig i så stämplar man bygghandling på 

2d-ritningen just för att man ska ha något slags utgångsläge men sen att 

man kanske har modellen till hjälp på olika sätt då och i vissa projekt 

kanske det finns en 3D-modell men som inte gäller som bygghandling 

och att man är väldigt tydlig med att den inte är lika bearbetad som 

själva 2D-handlingen då. Den nivån bestäms i projektet. Ju mer 

information och ju mer välgjord en 3D-modell är desto mer nytta har du 

ju av den då. ” (Projektör) 

 

Det är för många byggprojekt som fortfarande är uppbyggda med papper och penna 

(“Productivity problem”, The Economist 2017). Det framgår i intervjuerna att 

yrkesarbetarna enbart arbetar med pappersritningar i 2D, vilket de upplever som 

problematiskt då de inte får någon inblick i projektet. 

 

”Man får ingen inblick då i bygget, man vet bara vad man ska göra 

precis nu, och hur det sen ska bli och vad man egentligen gör vet man 

inte alltid.” 

(snickare 1) 

 

Då yrkesarbetarna saknar en helhetsbild av projektet och hur slutresultatet förväntas 

se ut kan komplikationer yrkesgrupperna emellan uppstå, eftersom deras ritningar i 
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dagsläget enbart visar de moment deras arbetsgrupp skall utföra. Genom att integrera 

ritningarna för de olika arbetsområdena skapas en förståelse för hela projektet samt en 

uppfattning för övriga arbetsgruppers arbete. Vilket kan leda till att krockar 

minimeras. På frågan ”Hur tror du BIM skulle påverka en arbetsberedning?” svarade 

den intervjuade: 

 

”För det har vi haft lite problem med på vissa byggen, att det krockar, 

typ elen att de inte har tänkt alls på vart stålet är någonstans, så att vi 

får flytta våra grejer när elektrikern kommer, eller tvärt om. Så det blir 

rätt mycket krockar, det kanske man kan slippa.” 

(Smed 2) 

 

 

Eastman et al. (2011) definierar i sin bok vilken information som krävs av ett system 

för att detta skall kunna räknas med i arbetssättet BIM. All information om projektet 

och dess delar skall finnas med i modellen för att det ska vara möjligt att ta ut 

ritningar och mått för byggnationen. En BIM-modell ska även innehålla information 

om alla beställningsvaror till projektet som till exempel fönster, dörrar, tak-balkar 

med mera. Hela modellen skall uppdateras oberoende av vyer när en ändring 

genomförs. 

System Quality 

Dozzi et al. (1993) skriver att de resurser som ingår i ett system skall stödja 

effektiviteten som enligt Richardson (2014) är förmågan att producera så mycket som 

möjligt med så liten insats som möjligt. Utgångspunkterna för att skapa ett effektivt 

system är, ledningspraxis, materiell aktualitet samt arbetseffektivitet. 

För att BIM ska kunna nyttjas till sin fulla potential måste det tillämpas som ett nytt 

arbetssätt. Företaget bör tillsätta en expertgrupp som förstår BIM och dess egenskaper 

för lära ut det. Information som krävs för ett projekt finns inom BIM, det som brister 

är kunskapen att kunna ta fram denna information på plats (Eastman et al. 2011). De 

intervjuade personerna tyckte det var viktigt att BIM ska ge en ökade förståelse för 

vad som ska göras: 

”...Mycket bra, såklart. Att kunna visa färdig produkt, man bygger ju 

huset som det ska vara fast digitalt så det är klart att det är en fördel. 

Att alla ser och förstår.” (Arbetsledare 2) 

På frågan ”Hur tror du BIM skulle påverka en arbetsberedning?” var arbetsledare 2 

väldigt positiv till BIM. Denne menade att alla inblandade i just den 

arbetsberedningen skulle få en större förståelse för arbetsgången och hur slutresultatet 

skall bli. Det blir enligt de intervjuade lättare att se vad som kommer att dyka upp 

härnäst: 

”… Det hade varit lättare att se i vilken ordning underentreprenörerna 

ska komma in då ser man ja nu ska de här komma in och då måste detta 

vara klart och så för kollar man på platta ritningar kan det vara svårt 

att få ihop det oftast tycker jag.” (Snickare 1) 

”… Annars får man bygga sin egen 3D-modell i huvudet och alla har 

inte den förmågan. Men jag tror att man kan lösa många problem före 
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dem uppkommer liksom istället för att så där och tänka här ska det gå 

en trumma igenom liksom efter att man byggt det.” (Arbetsledare 2) 

”… När det blir mycket underentreprenörer och sånt som ska fungera 

ihop där tror jag att det skulle fungera som bäst. Sen är det klart smidigt 

under byggtiden då vet man att man har allting på samma ställe, smidigt 

att man hittar alla grejer.” (Snickare 1) 

”Det är klart, kan man snabbt visa en 3D-modell så kan dom se saker 

som man inte själv ser som arbetsledare och det kan ju vara bra i 

arbetsmiljösynpunkt, metodval, hjälpmedel och såna saker.” (projektör) 

 

Både snickare 1 och arbetsledare 2 upprepar flera gånger under intervjun att 

samordning och planering hade blivit mycket enklare med hjälp av BIM. Detta är 

något som även konstateras av Jongeling (2008) som kommit fram till att 

samordningsprocessen håller högre kvalité och blir mycket effektivare. 

Teknikkonsulter som Jongeling intervjuat uppskattar att samordningsfel minskar med 

upp till 50%. Även kvalitén för mängdavtagningsprocessen blir högre och tiden för 

denna minskar med upp till 50%. Kommunikationen mellan aktörer på en arbetsplats 

håller mycket högre kvalité, missförstånd minskar och produktionen flyter på bättre 

på grund av färre fel. 

Upprepande gånger under intervjun med projektören framgår det att nyttjandegraden 

av en 3D-modell beror på hur välgjord den är.  

”Den nivån bestäms i projektet. Ju mer information och ju mer välgjord 

en 3D-modell är desto mer nytta har du ju av den då.” (Projektör) 

Service Quality 

Under intervjuerna framgick det att 4 av de 5 intervjuade såg fördelar med ny teknik 

och nya arbetssätt. Dock återkommer de intervjuade till hur viktigt det är att alla 

inblandade engagerar sig och att det hålls utbildningar i det nya systemet. 

”… Det är att man håller lite utbildningar så att alla verkligen vet hur 

verktyget verkligen fungerar så det inte blir problem med det, vart ska 

man trycka för att få fram det där. Men annars ser jag bara fördelar 

med nya arbetssätt.” (Arbetsledare 2) 

På frågan ”Vad ser du för fördelar och nackdelar med ny teknik” nämnde arbetsledare 

2 inga nackdelar. Det denne var tydlig med var att det hålls utbildningar i det nya 

arbetssättet för att det ska funka. Arbetsledare 1 var dock mer skeptisk mot en 

inlärningsperiod: 

”… Nackdelarna är ju att det aldrig är hundra i början, det kommer ju 

alltid vara fel. Fördelarna är ju att när det är inkört och både snickare 

och arbetsledare kan det så finns det väl bara fördelar egentligen, det är 

väl under inkörningsperioden det kan ha sina negativa sidor.” 

(Arbetsledare 1) 
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Arbetsledare 1 var mer skeptisk när samma fråga ställdes som till arbetsledare 2. 

Denne nämner dock att när programmet är inarbetat i deras arbetssätt ser denne enbart 

fördelar med BIM. Detta betyder att stor vikt bör läggas på utbildningar och inlärning 

av ett nytt arbetssätt. Passagen från pappersritningar till digitala 3D-modeller är en 

väsentlig övergång då det innebär någon form av förändring i alla processer och 

affärsförhållanden för att den nya tekniken skall kunna leva upp till sin fulla potential. 

Därför bör alla entreprenörer som vill arbeta med BIM vara medvetna om att det är en 

ansenlig inlärningskurva (Eastman et al. 2011, s.264). 

StruSoft (StruSoft, 2018), Tekla (Tekla, 2018) och Autodesk (Autodesk, 2018) är 

företag som skapat, underhåller och tillhandahåller program såsom Revit, Autocad, 

FEM-design och Tekla Structures som alla är utformade för byggindustrin men även 

flera industrier. Dessa program ledande i sin bransch och bygger upp basen för vad 

som kallas BIM. Alla dessa företag arrangerar utbildningar, kundsupport och 

onlinekurser för alla deras användare. Information om uppdaterar eller ändringar i 

programmen presenteras i samband med den nya versionen av varje programvara samt 

på tillverkarnas hemsida.  

Intention to use 

Samtliga av de intervjuade ser att det finns arbetsområden där implementeringen av 

BIM kan påverka deras arbete. Återigen finns det en efterfrågan av en helhetsbild av 

projektet för att veta vad nästa steg är. 

”Ja då vet man vad man håller på med liksom, då vet 

man vad nästa steg är hela tiden.”  

(Snickare 1) 

 

Det skiljer givetvis vilka arbetsområden som påverkas beroende på yrkesgrupp och 

arbetsområden. En gemensam faktor oberoende av tjänst är dock att de intervjuade ser 

att implementeringen av BIM i deras arbete kan minska tidsspill. Vid frågan ” Vad 

kräver du att BIM ska innehålla för att du ska använda det?” lägger en av 

arbetsledarna vikt vid förmågan att mängda, vilket i dagsläget utförs manuellt och är 

tidskrävande. Yrkesarbetarna ser det som en möjlighet att på egen hand ta fram 

information istället för att gå till platskontoret så fort de har en fråga att ställa.  

 

”… mängd, att hur många reglar är det i den väggen, hur många 

kvadrat gips, så man slipper mängda så mycket. För nu får man ju sitta 

och räkna allt själv. Det sparar ju tid.” 

(Arbetsledare 1) 

 

”… om man ska kolla smågrejer för att slippa springa upp till 

platskontoret, avlasta arbetsledaren lite. Och spara lite frågor genom 

att ta reda på lite mer själv.” 

(Smed 2) 

 

En BIM-kiosk är något som samtliga av de intervjuade är positivt inställda till så 

länge det är en enkel programvara som inte kräver för mycket av användaren. De ser 

fördelar med att ta fram olika vyer på mer avancerade moment i en 3D-modell för att 

skapa en förståelse för hur slutresultatet skall se ut. Att använda en BIM-kiosk på 

byggarbetsplatsen kan minimera antalet frågor till arbetsledaren då yrkesarbetarna på 
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egen hand kan ta fram den information de behöver. Yrkesarbetarna är inarbetade i 

sina 2D-ritningar och har svårt att se någonting som kan ersätta dem helt och hållet. 

De ser dock många potentiella fördelar med att ha en BIM-kiosk på byggarbetsplatsen 

då de kan ta ut ritningar för det moment som skall utföras precis som de vill ha dem.  

”Fördelen med pappersritningar är att de är lättillgängliga, så som vi 

får ut dem oftast och kan ha dem med oss på bygget. Det hade varit 

osmidigt om allting hade varit på datorn där ute saker går lätt sönder” 

(Snickare 1) 

 

”Då slipper man springa till kontoret varje gång ritningen går sönder 

och det hade sparat tid.”  

(Snickare 1) 

  

Eastman et al. (2011) har tagit fram ett antal punkter som beskriver vad 

byggentreprenörer kräver av en BIM-modell för att kunna använda den. Detaljerad 

byggnadsinformation i en noggrann 3D-modell med olika vyer av byggnadens olika 

byggdelar där kvantitet och all information som en traditionell 2D-ritning innehåller 

finns och kan hämtas. Temporära byggdelar såsom stag, betongformar och 

betydelsefull utrustning skall kunna redovisas då dessa är kritiska för planering av 

projektet. Informationsspecificering associerat med varje byggnadsdel som 

byggentreprenören kommer behöva antingen bygga eller beställa. 

Flera av de intervjuade kommer tillbaka till att fördelen med att arbeta med 2D-

ritningar i pappersform är att de inte behöver vara rädda om de på samma sätt som de 

skulle behöva vara med en Ipad eller dylikt. De ser dock nackdelar med detta då de 

måste gå till platskontoret för att ta fram nya ritningar vilket stjäl tid från deras 

arbetsuppgifter.  

Alla har inte kunskap nog för att visualisera en byggnad genom att bara studera 2D-

ritnigar. Det framgick i intervjuerna med yrkesarbetarna att de dels inte vet hur 

produktens slutresultat förväntas se ut men också att de har svårt att veta vad nästa 

moment är och vad övriga arbetsgrupper utför för arbete. Den intervjuade projektören 

anser att yrkesarbetarnas engagemang ökar då de får en visuell bild av projektets 

slutresultat. 

”Den erfarenheten jag har är att det är en lagbas som är inlästa på 

handlingarna men resterande medlemmar tittar bara på en väldigt 

utvald del eller detalj och gör det de blir tillsagda. Jag tror det skulle 

öka delaktigheten och engagemanget om det var mer visuellt 

synligt.”(projektör) 

User satisfaction 

De intervjuades gemensamma faktor är att den största omedelbara fördelen 

implementeringen av BIM genererar anses vara helhetsperspektivet 3D-modellering 

medför. De menar att de i dagsläget inte har någon möjlighet att se vad som skall 

göras utöver deras nuvarande arbetsuppgift.  

Projektören har jobbat på projekt där BIM använts i produktionen, och på frågan ”Hur 

tror du användandet av BIM kommer se ut i framtiden” svarar denne så här: 
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”Jag tror det kommer öka hela tiden, de som börjat arbeta med BIM och 

3D-modeller se ju fördelarna med det och jag tror att man driver på den 

utvecklingen och förändringen från olika håll. Beställaren har ju vissa 

mål med det och ser vissa fördelar med det och som entreprenör så finns 

det andra mål så man har ju olika intressen och driver därför på 

utvecklingen. ” (Projektör) 

Implementeringen av BIM medför mer pedagogiska arbetsberedningar då samtliga 

arbetsgrupper får en helhetsbild av projektet och vad andra arbetsgrupper skall göra. 

Vilket förenklar planeringen och därmed minskar krockar under arbetets gång. Den 

intervjuade projektören har erfarenheter av att yrkesarbetarens förståelse för olika 

arbetsmoment stärks med hjälp av en 3D-modell. På frågan om yrkesarbetarnas 

förståelse för arbetsuppgiften ökar med hjälp av BIM svarade hon: 

”…Fler skulle få en bättre förståelse för den byggnaden som man 

bygger än om man bara får 2D-ritningar. Även om man förväntar sig att 

folk ska kunna läsa 2D-ritningar så är ju kunskaperna olika där också 

och jag skulle säga att det ökar chanserna att det blir bättre resultat och 

mer rätt om man har en 3D-modell att diskutera kring.”  (Projektör) 

4.3 Sammanfattning av insamlad empiri 
Litteraturstudierna förklarar BIM som ett arbetssätt för användaren. Detta betyder att 

företagen som vill använda sig av BIM bör tillsätta en expertisgrupp inom området 

och anpassa sitt arbetssätt för att passa ihop med BIM. Hur mycket det skall anpassas 

och förändras beror helt på hur företaget jobbar idag då det kan skilja sig från företag 

till företag.  

Företagen som utvecklar och underhåller programmen stödjer sina användare genom 

utbildningar, kundsupport och onlinekurser. Dessa program är de som är basen för 

vad som kan kallas för BIM, med innehållande information om projektets alla delar.  

Intervjuerna gav information om vilka brister det finns i byggproduktionen idag, och 

den största bristen enligt dem är idag förståelsen för momentet som utförs. Speciellt 

yrkesarbetare var tydliga med att de ofta får göra om moment de precis gjort då de 

ofta inte vet innan hur slutresultatet ska bli och det uppkommer krockar eller 

överproduktion.  

Tjänstemännen ser fördelar med planering av kommande arbeten då de klart kan se 

och förhindra problem innan de förekommer på arbetsplatsen samt samordning mellan 

olika parter i produktionen såsom installatörer och snickare.  

Alla de intervjuade ser positivt på en BIM-kiosk på arbetsplatsen och ser enbart 

fördelar med detta. Då ökar förståelsen hos yrkesarbetarna för den slutgiltiga 

produkten. Detta skulle enligt dem underlätta varje arbetsmoment och avlasta 

tjänstemännen i deras arbete.  

I kapitel 3 utförs en redogörelse för vad de olika delarna i teorin information system 

succes model (DeLone & Mclean, 2003) avser att undersöka. I detta kapitel appliceras 

den insamlade empirin på dessa områden för undersöka huruvida implementeringen 

av BIM kan bidra till en ökad produktivitet eller inte.  
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4.4 Resultat 
Nedan besvaras rapportens frågeställningar med resultat som tagits fram genom 

intervjuer, litteraturstudier och teori. 

4.4.1 Vad påverkar implementeringen av BIM i produktions-skedet?  
Bryde et al. (2013) har genomfört 35 fallstudier där en implementering av BIM har 

genomförts. Alla fall hade positiva resultat inom planering och kommunikation i 

produktionen. Informationsbyte skedde smidigare och sparade upp till 50% i tid. 

Negativa effekter rapporterades i 7 av alla fall, dock hade bara 3 fall fler negativa 

effekter än positiva och detta berodde på brist på kompetens inom BIM-program i 

fallen.  

”… När det blir mycket underentreprenörer och sånt som ska fungera 

ihop där tror jag att det skulle fungera som bäst.” (Snickare 1) 

Snickaren som blev intervjuad tror att det skulle fungera som bäst inom samordningen 

då många underentreprenörer skall kunna samarbeta och kommunicera. 

De två arbetsledarna som intervjuats ser klara fördelar i planeringen med hjälp av 

BIM i jämförelse med deras sätt de arbetar med idag. I planeringen menar de framför 

allt samordning med underentreprenörer, planering av arbetsgång, logistik och 

arbetsberedningar. Det tror är att de kommer själva ha en större förståelse för 

byggnadens slutresultat och kan därför dra snabbare slutsatser och förebygga problem 

som annars hade kunnat uppstå på arbetsplatsen.  

Samtliga yrkesarbetare ser enbart fördelar med en BIM-kiosk på arbetsplatsen. Deras 

arbetssätt idag ser ut som så att de får ett moment tilldelat som de skall utföra, men att 

de inte alltid kan se problem som kan uppstå på grund av för lite förståelse för 

byggnaden. De tror att om de hade haft tillgång till en BIM-kiosk och själva kunna se 

och förstå vilka parter som ska vara med och samspela i just det momentet de skall 

utföra kommer mängden av problem att minska. Samtliga yrkesarbetare menar att de 

lättare kommer förstå i vilken ordning allting ska byggas och kan därför undvika 

överproduktion. Speciellt smederna var tydliga med detta då det inte alltid går att göra 

om efter att t.ex. stålbalkar placerats ut och fästs permanent. Detta kan medföra att 

installationer och andra delar som skall samverka på liten yta måste planeras om. 

De delar av ett projekt i produktions-skedet som påverkas av en implementering av 

BIM har uppnåtts genom litteraturstudier och intervjuer och dessa presenteras nedan: 

▪ Planering 

▪ Arbetsberedning 

▪ Samordning 

▪ Produktion 

▪ Logistik 

4.4.2 Vad blir effekten på de påverkade delarna efter 
implementeringen av BIM? 

 

All data från intervjuer och litteraturstudier har applicerats på teorin Information 

System Success Model (DeLone & McLean, 2003). Alla parametrar i teorin pekar 

positivt vilket innebär att implementeringen av BIM skall resultera i ”Net Benefit”. 
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Denna rapport räknar inte ut vad ”Net benefit” skulle kunna bli, om det skulle bli en 

ekonomisk eller tidsbaserad vinst. Det viktiga i denna frågeställning var om ”Net 

benefit” skulle uppnås eller inte. Effekten av de påverkade delarna redovisas nedan. 

▪ Planering 

▪ Planeringen påverkas positivt då användaren kan gå igenom 

byggnaden innan någonting är byggt. Detta medför att problem och 

krockar kan identifieras i ett tidigt stadie förebyggas innan de 

uppkommer. 

 

▪ Arbetsberedning 

▪ De berörda yrkesarbetarna som skall utföra det praktiska arbetet får en 

ökad förståelse för slutresultatet och därmed en tydligare bild av dels 

deras egna arbete men framförallt vad övriga arbetsgrupper skall utföra 

för arbete. Med en högre förståelse för arbetsuppgifterna och 

slutresultatet minskar risken för krockar och misstag. 

 

▪ Samordning 

▪ En 3D-modell gör det möjligt att visuellt kontrollera om krockar 

uppkommer. Vid förändringar i någon del av projektet kan den 

reviderade delen samordnas med övriga handlingar för att analysera 

risken för krockar. Detta medför även att Tidsförskjutningar kan 

kontrolleras direkt och omstrukturering av arbetet kan utföras för att 

minimera ytterligare problem.  

 

▪ Produktion 

▪ Yrkesarbetarnas förståelse ökar med möjligheten att kunna se det 

färdiga resultatet. Detta medför att fel på grund av missförstånd och för 

lite förståelse minskar. 

 

▪ Logistik 

▪ Logistiken påverkas i avseende på ett flertal aspekter som mer eller 

mindre bygger på varandra. I intervjuerna framgick det att 

mängdavtagning är en stor del av tjänstemännens arbetsuppgifter och 

det är ett tidskrävande moment. Projektören redogör för hur väl utförda 

3D-modeller kan ligga till underlag för snabbare hantering av 

mängdavtagning och där med inköp vilket i sin tur medför att 

leveranser kan matchas med träffsäkra tidsplaner.  

5 Diskussion och slutsatser 
I detta kapitlet diskuterar författarna de olika resultaten, tillvägagångssätt och 

slutsatser. Här används författarnas egna synpunkter utifrån vad som samlats in under 

rapportens gång. 

5.1 Resultatdiskussion 
Är BIM ett framgångsrikt verktyg i produktionsskedet?  

Utifrån insamlade data och den valda teorin för denna rapport är BIM ett verktyg som 

underlättar arbetet och är till stor hjälp för ett entreprenadföretag.  Det som krävs för 

att fastställa om BIM skulle kunna vara framgångsrikt är en annorlunda rapport som 
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undersöker procentuella vinster i antingen ekonomisk aspekt eller i tid. Det denna 

rapport har kommit fram till är att BIM skulle underlätta arbetet för 

entreprenadföretagen och skapa bättre förutsättningar för att utföra ett arbete med 

högra kvalitet.  

5.2 Metoddiskussion 
De valda metoderna litteraturstudier och intervjuer var rätt val, då det krävdes tidigare 

forskning om ämnet för att kunna bygga upp rapportens grund. Intervjuerna var 

essentiella för att alla parametrar i teorin skulle kunna redovisas och generera ett 

resultat. Det som hade kunnat höja kvalitén på rapporten ytterligare hade varit att 

genomföra intervjuer med personer från andra projekt också, då fler personer 

oberoende av varandra hade gett sina synpunkter vilket hade genererat ett resultat med 

färre felkällor.  

5.3 Begränsningar 
De begränsningar som sattes för rapporten var tillräckliga för att kunna genomföra 

arbetet korrekt med rätt omfattning. Det som hade kunnat ändras var att inte 

genomföra en fallstudie då detta inte bara begränsade rapportens omfattning, utan det 

begränsade även rapportens resultat. Som nämnt i metoddiskussionen hade det 

troligen blivit ett bättre resultat om intervjuer genomförts på flera olika företag och 

arbetsplatser oberoende av varandra. Detta då det kan skilja sig på olika företags 

arbetssätt och det finns antagligen entreprenadföretag som arbetat med BIM i större 

utsträckning än det entreprenadföretag som uppförde det undersökta projektet.  

5.4 Slutsatser och rekommendationer 
Branschen utvecklas i andra aspekter än bara inom digitalisering. Det tillverkas 

exempelvis färdiga prefab-element i betong och färdiga sandwhichelement men också 

sättet man utför arbeten på. Det som dessa aspekter inte tar hänsyn till är att projektet 

ska byggas upp av människor. Förutsättningen är självklart att dessa personer ska ha 

kompetens nog att kunna utföra detta arbete men de behöver också information och 

förståelse för vad som ska göras. Varje projekt är unikt, dels utformningen men även 

val utav material, installationer och förutsättningar. Med hjälp av BIM kan 

entreprenörföretag få kompletterande information till traditionella 2D-ritningar, som 

ökar deras egna förståelse för byggnaden och utförandet.  

En rekommendation från författarna till företag är att implementera BIM stegvis, 

program för program, för att skapa en uppfattning om vilka arbetsområden som drar 

störst nytta av implementeringen. Detta då det framgick i intervjuerna att det i dagens 

arbetssätt saknas förståelse för slutresultatet hos yrkesarbetarna. 

5.5 Förslag till vidare forskning 
Ett förslag till vidare forskning är att undersöka två projekt med likartad omfattning 

där det ena projektet har krav på BIM från beställare och samtliga aktörer arbetar med 

BIM genom hela byggprocessen. Medan det andra projektet är ett traditionellt projekt 

där bygghandlingar i huvudsak består av 2D-ritningar.  Jämför dessa projekt och 

intervjua yrkesarbetare samt tjänstemän för att undersöka vilka fördelar kontra 

nackdelar de ser i de olika arbetssätten. Skapa en klar uppfattning om vad aktörerna i 

de olika projekten saknar och sätt de i relation till varandra. Kontrollera även hur 

projektens resultat skiljer sig ekonomiskt samt tidsmässigt. 
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Bilagor 
 

Intervju 1 
Arbetsledare Tage & Söner, 18 års erfarenhet som snickare, 1,5 års erfarenhet som arbetsledare 

A = Arbetsledare 1 

K = Kevin  

L = Linus  

K: Hur arbetar du med bygghandlingar idag?  

A: Ritningar, förfrågningsunderlag och vad som är beställt och vad som inte är beställ, alla handlingar.

  

K: Vad ser du för för- och nackdelar med hur du jobbar idag?  

A: Problemet är att det inte finns några handlingar när vi 

ska börja bygga, handlingarna kommer allteftersom vi står och bygger liksom.  

L: Och de handlingarna som finns då?  

A: När det väl kommer ut en handling är det ju inga problem, det är mest att de kommer ut för sent.  

K: Ändringar och så tänker du?  

A: Över huvudtaget, vi 

ska börja bygga någonting som det inte finns någon ritning på, som det inte finns en färdig bygghandli

ng på och det får man ju inte göra, så då blir det försenat. Handlingar är ofta sena, det är min erfarenhe

t.  

L: Men ritningarna i sig är de inget fel på?  

A: Nej.  

K: Känner du att ni har all information på samma ställe?  

A: iBinder, grymt som fan.  

K: Hur fungerar en arbetsberedning för dig?  

A: När man har tid så att både arbetsledaren har hunnit tänka igenom allt innan man tar 

in en snickare fungerar det skitbra men så som det har varit här på hotellet finns det inte alltid tid för ar

betsberedning inför alla moment och då blir det att arbetsledaren får titta igenom lite 

fort och sen förklara muntligt hur det ska gå till sen ska det vara färdigt gärna igår men själva väggen e

ller va de nu ska göra.  

K: Vilken typ av oklarheter kan återstå efter en genomförd arbetsberedning?  

A: Jävligt mycket om den är taskigt gjort, om 

man har gott om tid på sig att tänka igenom hur och vad som ska göras och konsekvenser kan den bli h

ur bra som helst om det är en stressad arbetsberedning då är den ju inte så jävla bra och då kommer det

 ofta komplikationer efteråt.  

K: Uppstår det några frågor efter en arbetesberedning?  

A: Jo om den är dåligt gjord. Om 

den är bra kan det komman någon enstaka , om det är någon dold grej som man inte kunde ha förutsätt

 då kan det komma. Arbetsberedningar är jättebra om de görs ordentligt.  

K: Vad är BIM för dig?  

A: Tre bokstäver.  

K: Vilka är de största fördelarna med BIM enligt dig?  

A: Spara tid, det tar ju säkert mycket av någons tid att upprätta BIM men 

under själva byggprojektet så sparar man tid och är BIM gjort rätt så är det större chans att det blir rätt 

också, rätt mängd lager gips på väggarna mänskliga faktorn minskar, istället för att man har en stressa

d arbetsledare som läser lite fort på en ritning hur någonting ser ut kan det bli lätt fel men om man 

bara kan dubbelklicka på väggen och få fram alltihop så låter ju det jävligt bra 

men då ska ju den vara hundra.  

K: Hur tror du BIM skulle påverka en arbetsberedning.  

A: 

Den skulle säkert underlättas också, vafan kan man dubbelklicka på väggen och få fram på ett papper e

ller?  

L: Ja, I princip  
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A: Det blir nog lättare att göra vettiga arbetsberedningar.  

K: hur tror du en BIM-kiosk?  

A: för arbetesledare eller snickare?  

K: för alla  

A: Ute på bygget?  

K:Ja  

A: Vad fan 

ska gubbarna med mig till då? Nej men det skulle säkert underlätta för då skulle de slippa komma till 

mig o fråga hur många lager gips utan då kan man gå och kolla det själv.  

K: Så det underlättar mest för snickarna?  

A: Om det är ute på arbetsplatsen ja, de är ju dom som är där.  

K: Vad kräver du att BIM ska innehålla för att du ska kunna använda det?  

A: mängd, att hur många reglar är det i den väggen, hur många kvadrat gips, så man 

slipper mängda så mycket. För nu får man ju sitta och räkna allt själv. Det sparar ju tid.  

K: Hur tror du BIM skulle påverka planering av arbetet?  

A: Det har jag inte en aning om förrän jag jobbat med det, 

jag tror fortfarande jag skulle mängda och titta igenom ritningar på samma sätt som jag alltid gjort. 

Jag tror inte jag skulle förlita mig helt på det systemet förrän jag är inkörd i det. 

Jag skulle nog göra som jag alltid gör i början för att sen märka fördelar och hur mycket man kan lita p

å det. Till en början inte så mycket men det är nog en inkörningsperiod.  

K: Vad ser du fördelar/Nackdelar med ny teknik?  

A: Nackdelarna är ju att det aldrig är hundra i början, det kommer ju alltid vara fel. Fördelarna är ju att

 när det är inkört och både snickare och arbetsledare kan det så finns det väl bara fördelar egentligen, d

et är väl under inkörningsperioden det kan ha sina negativa sidor.  

K: Är du rädd för inlärningstiden?  

A: Nej, det är bara att ta sig tid till 

det. Det tar alltid tid att lära sig nya saker, så har man en timma över per dag så man kan kika över det 

och kolla fördelar och nackdelar med det så är det ju inga problem 

men är man stressad så går man på det som sitter i ryggmärgen liksom.  

K: skulle du vilja se en implementering av BIM i ditt arbete?  

A: Om jag måste så, nej men jag kan inte svara på det förrän jag jobbat med det  

  

Intervju 2  
Arbetsledare, Tage & Söner, 3,5 års erfarenhet 

Snickare, Tage & Söner, 5 års erfarenhet 

K = Kevin Rydval Lim  

L = Linus Karlsson  

A = Arbetsledare 2 

S = Snickare 1 

K: Hur arbetar du med bygghandlingar idag?  

A: Ja det är ju ritningar, framför allt.  

K: Bara pappersritningar?  

A: Ja  

S: Ja vi kör också enbart på pappersritningar.  

K: Vad har det för, för-och nackdelar med hur du jobbar idag?  

A: Nej men det är ju dumt att man inte får en 3D-modell liksom, det skulle förklara mycket. Just 

nu är det inte så tydligt i alla lägen med vanlig pappersritning där man endast kanske får se ett snitt.  

K: Så vid specifika moment så kan det vara krångligt?  

A: Ja precis, där ser man en klar fördel med BIM.  

S: Fördelen med pappersritningar är att dom är lättillgängliga, asså så som vi får ut dom oftast och kan

 ha dem med oss på bygget. Det hade varit osmidigt om allting hade varit på datorn där ute saker går lä

tt sönder.  

A: Ja men en padda hade man kunnat ha liksom som ledande montör.  

S: Ja lagbasen då isåfall.  
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A: Ja precis.  

K: Känner ni att ni har all information på samma ställe?  

S: ja de vette fan?  

A: Ja, i denna ”Sfären” (Platskontoret) har vi allting.  

K: På kontoret då?  

A: Ja.  

K: Men på kontoret då? Har ni allting här på samma ställe?  

A: Nej  

S: Hade man haft ett datasystem liksom och där ligger dom ritningarna och där ligger dom. Just nu 

ligger ritningarna där borta och de andra ligger där borta (Pekar på olika delar av kontoret).  

A: Så är det för dem (Snickarna), vi har ett dataprogram där allting ligger samlat, iBinder då.  

S: Vi ser ju bara pappersritningarna egentligen. Så för oss är det lite lulligt egentligen.  

A: Det är bara det ni behöver just där och då som ni får ut egentligen och som ni får tillgång till.  

S: Man får ingen inblick då i bygget, man vet bara vad man ska göra precis 

nu, och hur det sen ska bli och vad man egentligen gör vet man inte alltid.  

A: det är ju ditt problem hahaha (Skämt)  

L: Ja men det du var inne på, att det skulle va skönt att ha en bild av hur slutresultatet ska bli.  

S: Ja då vet man vad man håller på med liksom, då vet man vad nästa steg är hela tiden.  

A: Ja det skulle underlätta att identifiera problem innan de egentligen uppkommer.  

S: Ja men typ som nu ska 

vi göra det här, nej fan det går inte. Då har vi kanske gjort något fel i föregående moment.  

A: Ja precis.  

K: Hur fungerar en arbetsberedning enligt dig?  

A: Ja, hur den ska va i den bästa utav alla världar, 

jag tycker nästan det är bättre att ta det ute på bygget, när man har problemet framför sig eller själva ar

betsuppgiften och man går igenom till punkt och pricka med säkerhet och vad som ska göras vad ska 

man tänka på hit o dit och förklara vad materialen och så ligger. Helt enkelt ta det på plats 

med dem som ska utföra arbetet.  

S: Det är nog lite så, hittar man problem brukar vi 

ta det ute på bygget, så gör vi det lite snabbt, går igenom vad vi ska göra och så. Om 

man behöver nått material beställer vi det direkt.  

K: Vilken typ av oklarheter kan återstå efter en genomförd arbetsberedning?  

S: Ska man va helt ärlig så går man 

bara igenom saker lite snabbt, arbetsberedningar brukar inte vara superseriöst och så.  

A: Det är bara vid stora moment, när HDF blocken skulle komma, ska 

man ju hålla en lite mer formell arbetsberedning, och då samlade vi ihop alla gubbar här uppe och gick

 igenom men det kan man inte göra med samtliga moment för då sitter vi bara här. Och 

nu har vi killar som gjort många av dessa moment som blir ledande då för hela gruppen. Många mome

nt kan ju de bättre än vad vi kan ibland.  

K: Men om vi tänker på dessa lite viktigare arbetsberedningar?  

A: Precis, där är det stor risk för lite oklarheter men när man byter ut gubbar från laget som man 

haft arbetsberedningen med kan det bli stora missar.  

L: Det har inte kommit upp några följdfrågor efter arbetsberedningen?  

S: Nej det är mest materialåtgång och sånt då isåfall och om det uppstår fler problem, det kommer nya 

grejer hela tiden. Spelar ingen roll om det är ett nybygge, det blir ändå problem.  

K: Vad är BIM för dig?  

A: Det är ett verktyg för mig där man kan se helheten och ser krockar före man börjar bygga.  

K: Har du jobbat med det innan?  

A: Nej, inte jobbat men vi har haft 

lite genomgångar på lite byggen när jag pluggade, och det såg ju smart ut. Nu vet 

jag inte hur långt det har kommit funkar det på en vanlig padda och gå runt själv och se det?  

K: Det finns tillgång till det.  

L: Och det är inte så att man måste ha alla program, utan man kan bara använda det som man behöver.  

K: Har du jobbat med BIM?  

S: Gått igenom bygget i början och se det lite.  
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K: Hur upplevde du det?  

S: Det var kul o se färdig produkt.  

A: Med BIM, tänker du då att du kan gå in och se samtliga ritningar, klicka dig 

in på en vägg och se exakt hur den är uppbyggd med mått och så då?  

K: Ja precis.  

S: Vi såg egentligen bara skalet.  

Förklaring av BIM  

K: Vilken är de största fördelarna med BIM enligt dig?  

A: 

Jag tror att det handlar om om man är en sån person som kan se det i 3D så förstår man det simplare, 

jag tror att det är den största biten så man sliper trockla i vanliga platta ritningar.  

S: mm  

K: Och du håller med?  

S: Ja det tror jag. Och att man se krockar och sånt så man 

slipper göra om saker och det händer ju ganska ofta.  

K: Hur tror du att BIM skulle påverka en arbetsberedning?  

A: Mycket bra, såklart. Att kunna visa färdig produkt, 

man bygger ju huset som det ska vara fast digitalt så det är klart att det är en fördel. Att alla ser och för

står.  

K: Förstår arbetsgången och slutresultatet?  

A: Ja precis.  

K: Hur tror du att en BIM-kiosk skulle påverka ditt dagliga arbete?  

S: Menar du en station där man kan gå och kolla modellen, ta ut ritningar och sånt?  

K: Ja  

S: Det hade varit bra, det hade varit riktigt bra. Det hade gått fortare att ta ut ritningar och vi som är dä

r ute får oftast bara en ritning. Då slipper 

man springa till kontoret varje gång ritningen går sönder och det hade sparat tid.  

K: Hade det underlättat till exempel små detaljer som man missförstod innan om 

man får se det själv en gång till?  

S: Ja, det hade varit lättare att se detaljer när man kommer till dessa.  

A: Jag hade köpt in det alla dagar i veckan.  

K: Vad kräver du att ett sådant verktyg ska innehålla för att du skulle använda det?  

S: Enkelheten att kunna plocka ut saker som man behöver, mått och material.  

A: Ja det är ju dom bitarna sen mängder hade underlättat jättemycket om man kan få fram det.  

K: Hur tror du att BIM skulle påverka planering av kommande arbeten eller moment?  

S: Det hade varit lättare att se i vilken ordning underentreprenörerna ska komma in då ser man aa nu 

ska dom här komma in och då måste detta vara klart och så för kollar man på platta ritningar kan det v

ara svårt att få ihop det oftast tycker jag.  

A: Annars får man bygga sin egna 3D-modell i huvudet och alla har inte den förmågan. Men 

jag tror att man kan lösa många problem före dom uppkommer liksom istället för att så där och tänka h

är ska det gå en trumma igenom liksom efter att man byggt det.  

K: Så du anser att det skulle underlätta planering?  

A: Helt klart.  

K: I vilka användningsområden tror du att BIM skulle göra störst nytta?  

A: 

Jag ser att man skulle kunna använda det från första spadtaget till sista listen, det hade varit jätteanvän

dbart.  

S: När det blir mycket underentreprenörer och sånt som ska fungera ihop där tror jag att det skulle fun

gera som bäst. Sen är det klart smidigt under byggtiden då vet 

man att man har allting på samma ställe, smidigt att man hittar alla grejer.  

K: Vad ser du för fördelar och nackdelar med ny teknik?  

A: Det är att man håller lite utbildningar så att alla verkligen vet hur verktyget verkligen fungerar så de

t inte blir problem med det, vart ska man trycka för att få fram det där. Men annars ser jag 

bara fördelar med nya arbetssätt.  

K: Ser du några nackdelar med att det kommer ta tid att anpassa sig?  
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A: Nej, när man har använt det ett par månader och anpassat sig ser jag bara fördelar.  

S: Bara man håller igång det och ser till att det fungerar och alla är med på det så är det bra. 

Sen tycker inte alla att teknologin är superbra.  

K: Skulle du vilja se en implementering av BIM i ditt arbete?  

A: Ja  

S: Ja  

  

Intervju 3  
Smed, hylte svets. 1,5 års erfarenhet.  

K = Kevin  

L = Linus,   

S = Smed 1 

L: Hur arbetar du med bygghandlingar idag?  

S: Vissa ritningar är 3D-ritningar, annars är det 2D-ritningar. Så ser det ut. Oftast på A3-format, 

lite större.  

L: Vad ser du för för och nackdelar med det här?  

S: Nackdelar är ju alltid att ritningarna förstörs och försvinner rätt ofta så man behöver ofta hämta ut o

ch är det dåligt väder förstörs dom hela tiden.  

L: Känner du att du har information på samma ställe?  

S: Nej, vissa saker kan man liksom inte se på en montageritning, 

vi får oftast bara ut montageritning men det stora hela ser man inte riktigt bra på ritningarna  

L: Men om du vill hämta ut information?  

S: Då får man ta sig 

in på kontoret och kolla med en arbetsledare eller hämta ut en dator liksom. Det har varit tal om att vi 

ska ha en padda liksom som vi skulle haft i containern för att slippa springa, men 

nu är det montageritningar som gäller.  

L: Hur fungerar en arbetsberedning för dig?  

S: Det är väldigt olika på olika byggen och så, 

vi har oftast fått ut ritningar och sånt från vår verkstad och när vi kommer fram sätter vi igång liksom.  

L: Så det är inte så att ni går igenom mer avancerade moment?  

S: Jo det kan det bli men liksom, oftast är det ritningar vi får och stålet vet 

vi när det kommer och då börjar man bearbeta sig uppåt med det man har liksom.  

L: Vad kan det återstå för oklarheter efter en genomförd arbetsberedning?  

S: Oklarheter? Vi sköter ju liksom detta själva men när stålet kommer så har man koll på vart det ska. 

Vi tar ju med oss det vi behöver asså montagegrejerna och verktygen liksom. Stålet vet 

man när det kommer datum och så och sen när det kommer tar 

man det som det är och sätter upp det så det är mycket självdrift.  

L: Vet du vad BIM är för någonting?  

S: Nej inte helt jag förstår att det är ett datorprogram eller är jag helt ute o cyklar?  

L: Nej det är du inte.  

S: Men 3D-program har jag sett innan och varit på ett bygge som dom haft lite, sen om det var någon 

bygghandling det tror jag inte utan det var nog mest ett komplement till bygghandlingen där man 

kunde kolla lite hur det skulle se ut. Och efter den erfarenheten stötte vi på något problem och det var 

hur trappsektion vi skulle sätta upp, och då med väggarna till dom här grejerna gick vi in och kollade 

hur det skulle se ut och det var jäkligt smidigt. Kunna se en helhet på allt, hur det skulle se ut. Annars 

har vi ju bara då balk, pelare, balk, sektion och balk liksom det syns inte mer, kommer det då en vägg 

på denna balken syns inte detta på vår ritning.  

L: Hur skulle du jämföra att jobba så med 2D-ritningar?  

S: Jag hade nog inte velat släppa 2D- ritningarna helt, för det är väldigt effektivt för vårat sätt liksom 

hur vi jobbar, men asså ha en 3D vy med sig och liksom har kunnat se bygget färdigt innan det 

egentligen är färdigt. Det är inte ofta man kommer till ett bygge där man liksom ser aa såhär kommer 

det se ut innan det står färdigt där ute. Så det hade verkligen varit en fördel. Sen kanske det inte hjälper 

så mycket för stålet är redan ritat och konstruerat där det ska vara, inte ofta man behöver bygga om det 

på plats liksom utan det är färdigt.  
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Vi förklarar BIM  

L: Vilka är de största fördelarna med BIM enligt dig?  

S: Då skulle jag säga att kunna se helheten, inte bara stålet som vi har på vår ritning utan att man ser al

lt. Att man kan tänka sig liksom. Arbetsmässigt så har nog inte vi någon, det hjälper att se helheten ver

kligen men det är ändå 2D-ritningar man jobbar efter.  

L: Hur tror du att en BIM-kiosk skulle påverka ditt dagliga arbete?  

S: Det hade inte varit fel, det tror jag verkligen uppskattas på byggena med, som jag sa innan man kan 

se helheten och inte behöva springa upp till kontoret, mer eget initiativ nu är det mer att jag gör 

precis som han säger men nu kan man ändå gå dit och se liksom hur det ska se ut och har man 

bra intresse funkar det bra. Man måste ju kunna avlasta arbetsledarna rätt mycket.  

L: Vad skulle du kräva av ett sånt här program för att du skulle använda det?  

S: Enkelhet, inte för mycket krångel med 

filer på datorn för då skulle äldre generationer inte kunna använda det utan det ska vara enkelt och du 

ska kunna plocka ut en modul enkelt, lätta menyer skulle man kunna kalla det, så att man hämta ritnin

gar enkelt, det tror jag är viktigt.  

L: Hur tror du att det skulle påverka planeringen av ditt arbete?  

S: Jo men det hade blivit en förbättring för då kan man 

se det, alla har ju sitt sätt att planera ett arbete självklart, men 

du får säkert en ofantligt mycket bättre bild av det och hur färdig produkt ska se ut än på ritning.  

L: I vilka användningsområden tror du att BIM skulle göra störst nytta?  

S: Tror ändå snickare, alltså just det här med att få en helhet på typ man har ett plan och så ska det sätt

as ut väggar och sådana grejer och då ser dom ju ändå var, annars kanske dom ändå bara får färdig väg

g den 

ska liksom vara där och så kanske har en utsättare satt ut strecken liksom och då kan man ju ändå gå di

t och se hur ska det här rummet se ut liksom när det är färdigt. Det tror jag kan göra mycket.  

L: Vad ser för fördelar och nackdelar med implementering av ny teknik?  

S: Det är kul med ny teknik, det behövs men det är nog många som är rädda för det men 

man kan inte säga något innan man gjort det.  

K: Är du rädd för ny teknik?  

S: Nej inte om 

man har hört om det från andra byggen att slutresultatet blir att det blir mycket lättare att jobba då vet 

man att det kommer blir bra när man lärt sig. Jag lär mig fort men det är olika för alla, men 

jag är inte rädd för ny teknik.  

L: Skulle du vilja se en implementering av BIM i ditt arbete?  

S: Ja det hade jag kunnat tänka mig, det hade varit spännande.  
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Intervju 4  
HMT Tjänst – UE smed Erfarenhet – 1 år  

K = Kevin  

L = Linus  

S = Smed 2 

Linus: Hur arbetar du med bygghandlingar i dagsläget?  

S: Ja, jag får ju ut ritningar från Kent(arbetsledare) i A3 som vi går efter.  

Linus: Vad ser du för, för - och nackdelar med att jobba så?  

S: Fördelarna är att man behöver ju, vad ska 

man säga man behöver ju inte va så rädd om dom som man skulle vara annars, om 

man skulle ha typ en Ipad eller jag vet inte vad det blir  

L: Det skulle det kunna vara  

S: ja  

K: Men ser du någon nackdel med det?  

S: Det är väl om det skulle bli några ändringar efter att jag fått bygghandligen, då får ju inte jag reda p

å det om ingen säger något  

L: Känner du att du har all information på samma ställe?  

S: Ja, om det är någonting så går jag ju upp hit (Platskontoret), om det är något jag undrar eller så men 

ja, jag känner inte att jag behöver gå till massa olika ställen för att få info.  

L: Hur fungerar det för dig om du ska göra en arbetsberedning?  

S: Ja, det. Jag planerar ju inte så jättemycket själv, det är ju min chef som planerar mer  

L: Okej, hur går det till då?  

S: Jag får väl ut ritningar och vad som ska göras så får jag kolla på detaljer och så  

K: Ni går inte igenom risker och så innan?  

S: Vi skriver ju ett arbete och såna grejer såklart  

K: Okej  

L: Kan det vara några oklarheter efter ni har gått igenom en arbetsberedning?  

S: Nja, i början på ett bygge är ju allt lite oklart men 

nu när man har varit här ett tag så känns allt ganska självklart men visst i början, 

precis när man kommer till ett bygge då kan det ju fungera lite olika på olika ställen.  

L: Vad är BIM för dig?  

S: Jag har faktiskt inte hört talas om det förrän idag,  

L: Okej, då har ju inte du jobbat med det.  

S: Nae  

L: BIM är egentligen ett arbetssätt där man jobbar med 3D-

modeller, kollesionskontroller och i en modell kan man gå in och kolla precis vad exempelvis en vägg 

innehåller och från 3D-modellen kan du skapa en sektion och få en 2D-ritning därifrån.  

S: Okej  

L: Utifrån detta, vilka skulle de största fördelarna med BIM vara för dig?  

S: Ja, det är väl att man kan se helheten lite mer, 

man kanske ser lite mer vad som är viktigt för nästa steg och vad som kommer sen. Nu vet 

jag ju inte riktigt, nu ser jag ju bara stålet på min ritning och då sätter jag ju bara det. Man 

vet ju inte riktigt vad som kommer sen, om det kan vara en fördel kanske, att man vet slutresultatet.  

L: Hur tror du BIM skulle påverka en arbetsberedning?  

S: Samkörs allting där?  

L: Ja, det kan det göra.  

S: För det har vi haft lite problem 

med på vissa byggen, att det krockar, typ elen att dom inte har tänkt alls på vart stålet är någonstans, så

 att vi får flytta våra grejer när elektrikern kommer, eller tvärt om. Så det blir rätt mycket krockar, det 

kanske man kan slippa.  

L: Hur tror du att en BIM-kiosk skulle påverka ditt dagliga arbete?  

S: 

Ja, det hade väl underlättat, gärna om det är någon skrivare eller något med då så man kan skriva ut rit
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ningar o sånt, då kan det absolut vara jättebra. Så man kanske kan få lite mer detaljer på just 

den grejen man ska göra. Det kan vara svårt att se på en A3 i skala 1:50 liksom.  

L: Vad skulle du kräva av ett sådant program för att du skulle använda det?  

S: 

ja, det ska vara lätt att hitta det som jag behöver liksom, att det kanske är lite kategorier typ, stomme el

ler stål så att man kan lätt hitta det man behöver. Och så att man kanske kan zooma in bra på just 

den grejen som man vill veta och gärna skriva ut också. Och att man kan få ut mått och såna saker.  

L: Hur tror du det skulle påverka planeringen för dig?  

S: Jag tror det blir lite mer under tiden när man jobbar med det, jag vet inte om 

man kan påverka så mycket innan , jag tror ändå att jag kommer använda ritning förs och främst och s

en ha det för att kolla upp om det är någonting som är otydligt eller så.  

L: I vilka användningsområden tror du BIM kan göra störst nytta?  

S: Jag vet faktiskt inte, det är väl om man vill ha ett mått kanske, som inte står på ritningen  

L: Generellt på ett bygga då?  

S: Om 

man kommer ny till ett bygge och vill få en översikt vad man gör och vad som är tänkt, då tror jag det 

kan vara bra och sätta sig in i hela bygget det kan nog vara en fördel.  

L: Vad skulle du använda ett sånt här verktyg till för att underlätta det dagliga arbetet?  

S: Jag vet faktiskt inte om jag skulle använda det dagligen på så sätt men det är väl om man 

ska kolla smågrejer för att slippa springa upp till platskontoret, avlasta arbetsledaren lite. 

Och spara lite frågor genom att ta reda på lite mer själv.  

L: Vad ser du för för –och nackdelar med ny teknik  

S: 

Jag är rätt så positiv till ny teknik, speciellt om det kan underlätta då, sen ska det gärna vara något som

 kommer för att stanna så man inte bara byter för bytandets skull hela tiden så man måste lära  

sig nya system varje år. Men 

om det är något som kommer för att bli standardiserat så är det ju jättebra.  

K: Är du lite rädd för sånt som har en inlärningstid?  

L: 

Jag har väl ganska lätt för att lära mig, eftersom man är uppvuxen med teknik men kanske att de som ä

r lite äldre på bygget är lite mer anti, kan jag tänka mig. Men det är bara att man 

ska få lite tid att sätta sig in i det  

L: Så hur ser du på nya arbetssätt generellt då?  

S: Allting som kan göra saker lättare är ju bra .  

L: Skulle u vilja se en implementering av BIM i ditt arbete?  

S: Ja, i alla fall på ett sånt här stort bygge, kanske inte om man 

bara är ute på servicejobb och sånt men absolut på ett större bygge kan jag se att det är användbart.  

INTERVJU 5 
Sweco Projektledare 

Erfarenhet – Ca 5 år 

P = projektledare  
K= Kevin  
 

K: Hur arbetar ni med bygghandlingar idag?  
P: För högskolan?  
K: Ja  
P Tänker du vart vi samlar dem och så eller hur vi projekterar fram dem  
K: Både och  
P: Ja, högskolan hade vi ett sånt upplägg där vi hade projekteringsdagar så när vi började att 
projektera, det är ju en totalentreprenad som ni säkert vet och det var vårat uppdrag som 
projekterare att ta fram en färdig bygghandling. Så att dels måste man vara lyhört för vad 
produktionen vill ha och i det här fallet var det viktigt för dom att komma igång snabbt. Så vi delade 
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upp alla olika bygghandlingar i leveranspaket så att tex grunden var ett första leveranspaket så att vi 
tog fram bygghandling för det först för att de skulle kunna bygga och allt eftersom vi projekterade 
vidare levererade vi bygghandlingar i olika leveranspaket  
K: Okej, då förstår jag  
P: Sen hade vi som projekteringsmetodik att inte ha traditionella projekteringsmöten som man 
många gånger har där man sitter och går igenom protokoll någon gång i månaden. Utan vi hade 
arbetsdagar varannan vecka där alla projektörer träffades samt Tage & Söner och hade tillsammans 
en kort genomgång på morgonen och sedan satt under dagen och arbetade med olika frågor. Det 
kunde vara att man samlade ihop knäckfrågorna för dagen, det kunde vara saker som inte berörde 
alla utan mer att man satt i en mindre grupp och diskuterade. Konstruktör och arkitekt eller Tage & 
Söner hade några frågor som de ville kolla på eller liknande och så försökte det lösas på plats. Detta 
för att komma snabbare framåt i projekteringen. Och sen var det installation-samordning och såna 
saker som vi kollade på. Och på eftermiddagen hade vi en avstämning med beställaren och ett mer 
traditionellt projekteringsmöte.  
K: Lite information och sånt?  
P: Ja och där vi lyfte upp frågor som vi hade som inte framgick i förfrågningsunderlaget eller om 
något inte gick att göra som det var ritat där. Så det var egentligen det forumet vi hade.   
K: Då förstår jag.  
K: Vad finns det för för – och nackdelar med det sättet ni arbetar på idag?  
P: Fördelarna är tycker jag att man dels ska komma framåt i projekteringen snabbt, att olika 
discipliner inte ska fastna i sitt för att man väntar på svar från andra, vilket är en viktig aspekt.   
Sen är det en målsättning att man ska få en bättre kvalitet och mer samordnade handlingar genom 
att sitta alla discipliner ihop och inte var och en för sig samt att ha en dialog för att ta fram de bästa 
lösningarna.   
K: När ni är så många som jobbar tillsammans, anser du att ni har all data lättillgängligt på samma 
ställe?  
P: Ja det är ju viktigt att man har en gemensam portal eller dokumenthanteringsplats för att man 
hela tiden ska ha aktuella handlingar och modeller samt att alla utgår från rätt sak i detta projektet 
med Tage & Söner hade vi bestämt att vi skulle jobba i Ibinder. Det finns lite mer finstämde portaler 
som man kan utveckla ännu mer och kanske utnyttja på ett mer effektivt sätt men det viktiga är att 
man har en gemensam portal.  
K: Som alla har tillgång till?  
P: Ja och att alla hela tiden uppdaterar sina handlingar där  
K: Då förstår jag. Vad ser du för för/nackdelar med traditionella 2D-ritningar?  
P: Nackdelen är att det inte får plats lika mycket information i dom som det får i en 3D-modell det är 
ju också kanske svårare för, beroende på vem man vänder sig till, hyresgäster eller beställare att 
förstå hur det kommer att se ut i verkligheten. Alla är ju inte tränade i att läsa ritningar så som en 
projektör eller en byggare är. Så det är klart att det är ett mycket mer lättanvänt verktyg, en 3D-
modell än att ha en 2D-ritning. Sen är det väl, om man ska säga någon nackdel att det måste vara en 
väldigt hög nivå på modellen om du ska använda modellen som bygghandling så det vill ju till att vara 
med väldigt tidigt för att skapa förutsättningarna för hur man ska använda modellen och vilken 
information som ska finnas i modellen om man ska använda den som en bygghandling då.   
K: Ja det är svårt det där, det står ingenstans vem som är ansvarig för att modellen är rätt.  
P: Nej precis, idag gör man väl så att på de projekten jag är delaktig i så stämplar man bygghandling 
på 2d-ritingen just för att man ska ha något slags utgångsläge men sen att man kanske har modellen 
till hjälp på olika sätt då och i vissa projekt kanske det finns en 3D-modell men som inte gäller som 
bygghandling och att man är väldigt tydlig med att den inte är lika bearbetad som själva 2D-
handlingen då. Den nivån bestäms i projektet. Ju mer information och ju mer välgjord en 3D-modell 
är desto mer nytta har du ju av den då.  
K: Anser du att de modellerna som ni gjort skulle kunna användas som bygghandling i projektet på 
högskolan?  
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P: Nej inte enbart, det finns inte tillräckligt med information i den i dagsläget men hade man bestämt 
det från början så hade man kunnat göra det.  
K: Okej  
K: Hur ser kommunikationen ut mellan er projektörer och entreprenörerna?  
P: Det beror på entreprenadform men på högskolan är det en totalentreprenad så då har ju vi alla 
samma uppdragsgivare om man säger så. Det är Tage & Söner som är totalentreprenör så det är 
väldigt viktigt att vi i projekteringen är lyhörda för vad de vill ha i produktionen och det är viktigt att 
produktionen talar om vad de vill ha. Och det gäller ju allt från vad man tänker sig att man ska köpa 
in. Alltså är det viktigt att ha en dialog med den som är inköpare så att man ritar in de produkter och 
system som man vill ha. Och sen kan man behöva olika handlingar vid olika tidpunkter men det kan ju 
också vara en utförandefråga platschef och/eller arbetsledare har ju möjlighet att påverka hur dom 
vill att man ska rita, om man vill ha något speciellt utförande och får man det till sig som projektör tar 
man ju hänsyn till det. Då gör det att man kan följa handlingen bättre, man behöver inte frångå 
handlingen och det blir mindre att justera till relationshandlingen förhoppningsvis. Så det är det 
målet man har när mat jobbar i en totalentreprenad. Annars kommunikationsmässigt så var det 
mycket projekteringsdagar och så hade vi en sida för fråga/svar för att hantera alla frågor som dyker 
upp i en projektering.  
K: Där dom skickar in sina frågor?  
P: Ja alla i projekteringsgruppen och berörda i produktionen kan lägga upp frågor och besvara frågor i 
det forumet. Så man kan följa vilka beslut som tas och dokumentera det. Och så man kan se vilka 
frågor som rullar även om man själv inte är den som förväntas svara. Det är ett verktyg som jag 
tycker att säkrar kvaliteten då man tar beslut i de frågor som de behöver tas beslut i, det är inget som 
faller mellan stolarna. Sen kan man även spåra i efterhand och kontrollera vad man svarade på det 
och varför gjorde vi så. Samlar man alla såna frågor på ett forum underlättar det ju för en snabbare 
bearbetning också. Utan ett sådant forum blir det ju väldigt mycket mejl och telefonsamtal. Då kan 
det vara svårt som projekteringsledare att få någon överblick över vilka frågor som rullar och vilka 
frågor som är viktiga och vilka som är brådskande.  
K: Anser du att byggbranschen är i behov utav en förändring?   
P: Ja, det är en stor fråga.  
K: Tänk dig i produktionen, det har ju inte utvecklats så mycket de senaste åren i relation till övriga 
industrier.   
P: Nej, det är klart att man hela tiden behöver utvecklas och det känns som att om man ser till 
branschen eller produktionen som sådan så kan ju den bli mer effektiv men det känns det som att 
den blir hela tiden i och med att vi har andra lösningar med Prefab-element av olika slag och kanske 
att man gör färdigt olika steg på ett annat sätt än vad man gjort tidigare. Det är ju en utveckling som 
ändå pågår får man väl säga men sen är det kanske svårt att jämföra med andra branscher och 
industrier, det är ju ändå en väldigt komplex bransch så det känns ju som att det är svårt även fast 
det är viktigt. Det finns ju väldigt mycket digitala verktyg som har börjat användas just för 
logistikplanering och olika digitala verktyg i projekteringen och det känns som att arbeta med 3D-
modeller underlättar mycket för dom i produktionen också. Det finns ju väldigt mycket verktyg och 
det känns som att det pågår mycket men det är kanske sällan man tar ett jättestort kliv utan det är 
mycket små verktyg som hela tiden för att man utvecklas och det gör ju att man blir mer 
konkurrenskraftig och det ligger ju i allas intresse att driva på en sån utveckling. Det kan vara olika 
program för granskning av handlingar eller som sagt verktyg för fråga/svar det är kanske mycket såna 
små verktyg som gör att man utvecklas och blir mer digital och får ett bättre resultat liksom.   
K: Vad är BIM för dig?  
P: Som utgångspunkt har man en 3D-modell skulle jag vilja säga som man kan samla otroligt mycket 
information i så att man har en informationshanteringsmodell helt enkelt och den kan man använda i 
olika steg och nivåer. Ett sätt att hantera information skulle jag säga.   
K: Vilka är de största fördelarna med BIM enligt dig?  
P: Om man ser till projektering som har varit min roll i detta projektet så är det en samordningsfråga, 
att man samordnar sig mellan olika discipliner och framförallt på installationssidan men även 



Formatmall 

34 

installationer mot både K och A egentligen det underlättar ju samordningen otroligt mycket. Man kan 
göra kollisionstester och se vem som går fram vart och det blir väldigt tydligt vad man behöver lägga 
extra krut på och vad man behöver lösa. Så det är kanske så vi har använt det i högskolan. Sen skulle 
jag säga att som beställare att ställa ett krav som gör att du får otroligt mycket användning av en sån 
modell i förvaltningsskedet. Ser man till ett projekt eller en byggnad så är själva projektering eller 
byggtiden väldigt kort i jämförelse med hur länge den ska förvaltas eftersom förvaltningsskedet är 
det absolut längsta skedet och det är kanske då du har största nytta av en sån informationsmodell 
men då vill det till att man ställt rätt krav från början.   
K: vilka områden ser du att BIM skulle kunna göra störst nytta?  
P: Det kan göra nytta i alla skeden skulle jag säga. Det kan vara att man vill visualisera någonting i ett 
tidigt skede med en 3d-modell, sen i projekteringen då men även som entreprenör där du kan 
använda den som underlag för inköp alltså att du kan räkna fram hur många dörrar eller fönster vi 
har av olika sorter, det blir en snabbare hantering. Och sen är det ju ett verktyg för de som är ute på 
plats och bygger. Men framförallt i förvaltningsskedet, man har ju nytta av att samla information i en 
modell och att man får informationen från projekteringen och byggtiden till sig när man för över 
byggnad vilket också är mycket värdefullt.   
K: Vilka delar av ett projekt anser du att BIM gör störst nytta, i produktionen då  
P: Dels skulle jag säga att det är nyttigt att ha som ett komplement till en 2D-handling alltså att man 
ser på ett annat sätt hur saker och ting ser ut eftersom det krävs ändå ett väldigt tränat öga för att ta 
upp all information man ser på en 2D-ritning. Men det är klart om du har jobbat som arbetsledare 
under en lång tid och har gedigen erfarenhet så kan du ju måla upp allting framför dig på ett annat 
sätt och se vad du behöver beakta och planera. Men som en mer oerfaren eller nyare person har 
man kanske svårt att se det, det har ju med ritningsläsning att göra och hur van man är vid det. Då är 
en 3D-modell jättevärdefull att kunna se alla discipliner väldigt snabbt också även om du har tränat 
till att läsa K- handlingar eller A-handlingar kan det vara svårt att läsa rör-handlingar då är det 
jättebra att ha en 3d-modell, för att se alla discipliner. En 2D-ritning är väldigt begränsad för du kan 
ju bara samplotta saker till en viss gräns även om du skulle lägga på både el, rör, vent och sprinkler på 
samma ritning skulle du liksom inte se någonting utan det blir bara ett ända stort klotter. Medan i en 
3d-modell så kan du se allting samtidigt och det gör ju att man kan förebygga fel och krockar ute i 
produktionen. Även i inköp tycker jag att man kan utnyttja BIM om man har information från början 
då.   
K: Hur skulle du jämföra ditt arbetssätt i dagsläget jämfört med det traditionella arbetssättet, 
utan BIM?  
P: Jag har arbetat i något projekt också där man inte har använt sig av en 3D-modell på det sättet 
även om man till viss del har ritat i 3D och det är klart att det blir ju svårt att samordna sig och 
mycket svårare att nå rätt kvalitet i handlingarna, det är svårare att sätta en kvalitetsstämpel på att 
det här är genomgått och det här är samordnat det här är en produkt som vi är nöjda med att lämna 
ifrån oss och det är godkänt för bygghandling. Det är mycket svårare att nå hit utan BIM.   
K: Har du varit inblandad i ett projekt där BIM använts i produktionen?  
P: Ja det har jag till viss del, jo men det har jag. Tillexempel Ryhov där inställningen är att använda 
BIM i produktionen och man gör det lättillgängligt för personalen att nå 3D-modellerna.  
K: Hur upplevdes BIM av dessa användare?  
P: Det kan jag inte riktigt svara på men överlag är folk väldigt positiva till det alltså i de projekt som 
jag varit delaktig. Där det inte finns en 3D-modell eller där 3D-modellen inte anses godkänd finns det 
en efterfrågan på en 3D-model, alltså att produktionen efterfrågar en 3D-modell.  
K: Vilken arbetsgrupp tror du skulle ha störst nytta av implementeringen av BIM, av yrkesarbetare 
då.  
P: det är svårt att säga, det är nog den sammanlagda modellen som är störst men ofta är det 
installationer som är en svår samordningsfråga. Och det är kanske ofta där det blir krockar och sånt 
också. För det är klart att det inte är en enskild disciplin som har störst nytta av det, alla kan ju dra 
sina rör som de vill men någon måste ju flytta på sig när det krockar. Det känns som att det är den 
gemensamma nyttan.  
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K: Hur tror du att en arbetsberedning påverkas efter implementeringen av BIM  
P: Man kan nog höja kvaliteten där också, att den blir mer träffsäker och att man kan förutse fler 
saker om man säger. Den går nog snabbare att göra beroende på hur erfaren personen som gör den 
är. Det är alltid ett behändigt verktyg också att kunna visa sin produktionspersonal, som arbetsledare 
har man ju antagligen satt in sig i handlingarna men det kanske inte snickarna har. Dom har kanske 
bara läst in sig på det dom arbetar med just nu men inte hunnit läsa in sig på det som kommer i nästa 
steg. Det är klart, kan man snabbt så visa en 3D-modellen så kan dom se saker som man inte själv ser 
som arbetsledare och det kan ju vara bra i arbetsmiljösynpunkt, metodval och hjälpmedel och såna 
saker.   
K: Ett verktyg?  
P: Jag det blir bara bättre  
K: Tror du BIM skulle kunna påverka yrkesarbetarnas förståelse för arbetsuppgifterna?   
P: Ja men till viss del, alla är ju liksom olika individer men jag tror att det gör så att fler skulle få en 
bättre förståelse för den byggnaden som man bygger än om man bara får 2D-ritningar. Även om man 
förväntar sig att folk ska kunna läsa 2D-ritningar så är ju kunskaperna olika där också och jag skulle 
säga att det ökar chanserna att det blir bättre resultat och mer rätt om man har en 3D-modell att 
diskutera kring.   
K: Hur tror du att en BIM-kiosk på en byggarbetsplats skulle påverka arbetet?   
P: Jag tänker mig att man har en station som man kan gå och kolla på modellen och sånt?  
K: Ja  
P: Det är väl jättebra ju mer lättillgängligt det är ju mer används det ju så det är klart om man har en 
stor byggarbetsplats och det bara finns en BIM -kiosk så kanske det fortfarande gör att det inte är så 
lättillgängligt men om rätt person hela tiden har en padda när till hands eller så, så att man kan 
använda modellen så mycket som möjligt så är väl det kanske ännu bättre. Att man har modellen 
nära till hands. Och idag finns det mycket bra program man kan ha på telefon där det går att snabbt 
att få upp modellen och titta på den, man kan kanske inte se all information men man kan se 
modellen och hur det ser ut då. Då kan man snabbt kolla på den och om det är något man behöver 
titta närmare på så kan man då gå till BIM-kiosken eller en etablering för att titta vidare men så 
lättillgängligt som möjligt desto bättre.  
K: Tror du detta skulle påverka kvaliteten på arbetet?  
P: Jag det tror jag, ju mer du kan förutse innan du börjat bygga desto bättre. Förhoppningen är ju 
såklart att det skulle höja kvaliteten.   
K: Hur tror du att tiden skulle påverkas?  
P: Förhoppningsvis skulle ju fler känna sig delaktiga. Den erfarenheten jag har är att det är en lagbas 
som är inlästa på handlingarna men resterande medlemmar tittar bara på en väldigt utvald del eller 
detalj och gör det de blir tillsagda. Jag tror det skulle öka delaktigheten och engagemanget om det 
var mer visuellt synligt.  
K: Hur tror du att planeringen i olika stadier av produktionen skulle påverkas?  
P: Förhoppningsvis positivt man får ju en snabbare överblick när man går runt i en modell jämfört 
med att läsa på en pappersbunt med 2D-ritnignar så det är klart att man snabbare kan göra en 
översiktsplanering och kanske snabbare förutse sånt som man behöver planera mer noggrant och 
förhoppningsvis höjer det kvalitén där med.  
K: Vilket är för dig de största hindren vid implementering av ny teknik?  
P: Människan är sån i sin natur att den inte är så förändringsbenägen så det är ett hinder, förändring 
gör alltid lite ont och det är inte alla som är positivt inställda till förändring och det är kanske svårt att 
se fördelarna med nya verktyg innan man faktiskt har testat. Det är en del av all förändring.   
K: Hur tror du att användandet av BIM kommer se ut framöver?  
P: Jag tror det kommer öka hela tiden, de som börjat arbeta med BIM och 3D-modeller se ju 
fördelarna med det och jag tror att man driver på den utvecklingen och förändringen från olika håll. 
Beställaren har ju vissa mål med det och ser vissa fördelar med det och som entreprenör så finns det 
andra mål så man har ju olika intressen och driver därför på utvecklingen.  
K: skulle du rekommendera entreprenörer att använda BIM?  
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P: Ja men det skulle jag absolut göra men sen beror det på vad det är för projekt, det kostar ju mer i 
ett initierande skede att använda BIM beroende på vilken ambitionsnivå du har. Jag skulle ändå säga 
att det kostar mer så det beror på vad du har för projekt. Om du har ett enkelt projekt eller ett 
komplext projekt, du måste ju hela tiden veta vad du har för mål med att använda BIM. Vad tjänar du 
på det?  
K: Men om vi säger högskolan och projekt i likande omfattning.   
P: Ja men absolut, i projekteringen hade det varit svårt att få samma kvalitet på produkten om man 
inte hade använt BIM så där tycker jag att det var helt rätt beslut. Sen hur mycket man väljer att 
utnyttja modellen i produktionen är liksom steg 2 då. Finns det en modell så ska man ha sätt till att 
göra den så bra som möjligt så att man kan använda den i produktionen. Allteftersom de blir mer 
vana vid att arbeta med en 3D-modell så kanske de har lättare att få en efterfrågan på vad de vill ha 
för information. Så de kan säga det när projekteringen börjar att vi vill ha med det här och vi kommer 
använda modellen på detta sättet. Då får man ju mer för pengarna även om det kostar lite mer men 
förhoppningen är ju att man sparar det i någon annan ände att man gör rätt inköp, bygger rätt från 
början och undviker krockar.   
K: Det var alla frågor jag hade, har du några frågor?  
P: Har ni med flera projekt i erat arbete?  
K: Nej vi arbetar bara med Tage & Söner.   
  

 


