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Abstract 

Purpose: The work handles a medium-sized contracting company in Jönköping County 
who wants to implement BIM in its operations. The aim is to examine the expectations 
of a medium-sized Swedish contracting company on BIM, the roles and procedures that 
need to be designed based on these expectations and how the roles and routines should 
be implemented. 

Method: The report is based on information provided by interviews and a survey aimed 
at officials in a medium-sized contracting company in Jönköping County. In addition, 
a study of scientific research takes place, as well as a study of various manuals and 
templates. 

Findings: The company's expectations attach great importance to the streamlined 
construction process. Both construction logistics and scheduling are addressed as two 
areas that are deficient in the current situation and the company therefore expects 
improvement´s in these areas. In order to succeed with the company's expectations, new 
roles and procedures need to be designed. It will require internal routines around the 
work on the 3D model, something that is influenced by the choice of software’s. The 
roles and procedures to be implemented should be through recruitment. The procedures 
shall then be drawn up by those holding the roles assigned to the specific area. 

Implications:There is a need for a coordinator when BIM is used at the company and 
one or more logisticians are needed at the company to succeed fully with logistics.  

Limitations:The result is considered valid because the case study would most likely 
have produced a similar result if it was carried out in another construction company of 
the same size. Since the choice of software requires a lot of work without affecting the 
whole concept of BIM, the work does not handle the choosing of BIM-software’s. 

Keywords: SME,implementation,roles,routines, expectations,challenges 

Content is described in Swedish below. 
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Sammanfattning 

Syfte: Arbetet kommer att hantera att ett medelstort entreprenadföretag i Jönköpings 
län som vill införa BIM i sin verksamhet. Målet är att studera de förväntningar som 
finns på BIM i ett medelstort entreprenadföretag för att kunna analysera hur BIM kan 
införas i företaget. 

Metod: Rapporten bygger på information som ges av intervjuer och en enkät som  riktas 
till tjänstemän på ett medelstort entreprenadföretag i Jönköpings län. Dessutom 
kommer en studie av vetenskaplig forskning att ske, samt en studie av olika handböcker 
och mallar. 

Resultat: Företaget förväntar sig att byggprocessen kommer att effektiviseras med 
hjälp av BIM. Både bygglogistik och tidsplanering tas upp som två områden som är 
bristfälliga i dagsläget och därför förväntar sig företaget att dessa områden kommer att 
utvecklas. För att lyckas med företagets förväntningar behöver nya roller och rutiner 
utformas. Det kommer krävas interna rutiner kring arbetet med 3D modellen, något som 
påverkas av valet av mjukvaror. De roller och rutiner som skall införas bör ske genom 
nyrekrytering eller utbildning. Rutinerna skall sedan utformas av de som innehar de 
roller som tillsatts för det specifika området. 

Konsekvenser: Det behövs en samordnare när BIM används på företaget och det 
behövs en eller flera logistiker på företaget för att lyckas fullt ut med logistiken. 

Begränsningar: Resultatet anses giltigt eftersom fallstudien med största sannolikhet 
hade gett ett liknande resultat om den genomförts vid ett entreprenadföretag av samma 
storlek. Eftersom valet av mjukvaror kräver mycket arbete utan att påverka 
helhetskonceptet med BIM, begränsade sig arbetet ifrån att välja mjukvaror åt företaget. 

Nyckelord: BIM, SME, implementering, roller, rutiner, förväntningar, utmaningar 
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1 Inledning 
Rapporten är en del av kursen Examensarbete byggnadsteknik, 15 högskolepoäng, som 
ges på Jönköpings tekniska högskola under vårterminen 2019. Kursen ingår i den 
slutgiltiga terminen på högskoleingenjörsprogrammet Byggnadsteknik, 
Byggnadsutformning med Arkitektur. Arbetet tar upp införandet av BIM (Building 
Information Management/Modeling) i ett medelstort entreprenadföretag, med 
fokusering på de problem och förväntningar som finns vid implementeringen. Arbetet 
har genomförts vid ett medelstort entreprenadföretag i Jönköpings län. Huvudområdet 
är företagets inställning till ett digitaliserat byggande och företagets vision om vad de 
vill uppnå med BIM i framtiden. Arbetet tar upp vilka eventuella nya tjänster och rutiner 
som bör utformas.  

1.1 Bakgrund 
BIM ger upphov till ett mer ekonomiskt byggande (Eastman, Lee, Sacks & Teicholtz, 
2018) och eftersom det kan effektivisera hela byggprocessen och utveckla branschen, 
är det ett bra verktyg för ökad konkurrenskraft för de olika aktörerna (Rådström, 2017). 
De ekonomiska fördelarna och den minskade miljöpåverkan som digitaliseringen kan 
resultera i, ger ämnet stor relevans i samhället. Detta förutsätter dock att aktörerna i 
branschen klarar av att genomföra den omstrukturering av sin egen verksamhet som 
behövs.  

De medelstora entreprenadföretagen har generellt en bristande kunskap om hur 
implementering ska gå till och hur resultatet kommer att se ut. Det huvudsakliga 
problemet är att även de medelstora entreprenadföretagen som har bestämt sig för att 
börja arbeta med BIM, inte vet hur de ska gå till väga. De fem viktigaste faktorerna 
för en lyckad BIM implementering är standardplattformar för integration och 
kommunikation; kostnader för utveckling, utbildning och träning; standardisering 
(produkt och process) och tydlig definition och förståelse för användarnas krav 
(Amuda-Yusuf, 2018). 

NCC, Peab och Skanska är med marginal Sveriges tre största byggföretag (Sveriges 
Byggindustrier, 2016). Alla tre har under 2000-talet genomgått en stor digitalisering 
och infört BIM i sin verksamhet (Skanska Sverige, 2017; Trimble 2017; Peab Sverige, 
2018). De entreprenadföretag som är intresserade av BIM bör därför införa det relativt 
snart, för att inte komma efter i utvecklingen. Digitaliseringen har under de senaste åren 
även spridit sig till de medelstora entreprenadföretagen som till viss del hindras av 
exempelvis behov av stora investeringar i hård och mjukvara, krav på teknisk 
kompetens och svår integrering mellan BIM och övriga system (Bosch, Isaksson, 
Lennartsson & Linderoth, 2016). De medelstora entreprenadföretagens konservativa 
arbetssätt kan med tiden resultera i otillräcklig konkurrenskraft.  

1.2 Problembeskrivning 
Arbetet kommer att hantera ett svenskt medelstort entreprenadföretag som vill införa 
BIM i sin verksamhet. De generella hinder för medelstora entreprenadföretag som 
upplevts i tidigare undersökningar är: ingen efterfrågan från beställare, 
samarbetspartners använder inte BIM eller de höga investeringar i hård och mjukvara 
som kan krävas. Företag som redan använder sig av BIM gör det för att de ser stora 
fördelar i det egna företaget, och har därför inte väntat på att beställare ska kräva BIM 
(Bosch, Isaksson, Lennartsson & Linderoth, 2016). Företaget behöver då förstå vilka 
nya roller och rutiner som behöver utformas.  
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I en studie från 2016 uppger 30 % av de tillfrågade tjänstemännen att de inte ens vet 
vad BIM är (Bosch, Isaksson, Lennartsson & Linderoth, 2016). Det gör att många 
företag har sin egen bild av vad BIM är och hur det skall användas. Risken finns att 
tjänstemän i medelstora entreprenadföretag har fått en romantiserad bild av vad BIM 
är, och att forskning inom ämnet har gett dom en övertro på konceptet. Detta resultera 
i ett totalt misslyckande och om införandet av BIM i verksamheten ska lyckas bör det 
ses som en avancerad men effektiv arbetsmetod (Szajna & Scammel, 1993). 

1.3 Mål och frågeställningar 
Målet är att studera de förväntningar som finns på BIM i ett medelstort 
entreprenadföretag för att kunna analysera hur BIM kan införas i företaget. De tre 
frågeställningarna som arbetet kommer att behandla är: 

1. Vilka förväntningar har ett medelstort, svenskt, entreprenadföretaget på 
införandet av BIM i sin verksamhet? 

2. Vilka nya rutiner och roller behöver utformas för att uppnå företagets 
förväntningar? 

3. Hur bör nya roller och rutiner införas för att lyckas med en effektiv 
omstrukturering? 

1.4 Avgränsningar 
Arbetet avgränsar sig till ett enskilt medelstort entreprenadföretag och tar endast upp 
det enskilda företagets förväntningar på BIM. Implementeringen avgränsar sig till roller 
och rutiner.  

1.5 Disposition 
Kapitel 1. Rapporten börjar med inledningen som omfattar arbetets bakgrund och en 
verksamhetsanalys av företaget, problembeskrivning, mål och frågeställningar och 
avslutas med vilka avgränsningar som finns. 

Kapitel 2. Metod och genomförande tar upp metoderna intervju och litteraturstudie som 
använts för datainsamling och hur de skall kopplas till frågeställningarna. Vidare gås 
arbetsgången och trovärdigheten igenom. 

Kapitel 3. Teoretiskt ramverk kopplar de tre frågeställningarna till vetenskapliga teorier 
och ger en förklaringsansats till problembeskrivningen.  

Kapitel 4. Empiri beskriver all data som samlats in genom intervjuer. Kapitlet avslutas 
med en sammanfattning utan personliga värderingar eller synpunkter.  

Kapitel 5. I Analys och resultat analyseras den insamlade empiri i relation till det 
teoretiska ramverket. Det för att kunna besvara frågeställningarna och uppnå målet med 
rapporten. 

Kapitel 6. Diskussion och slutsatser är en kort sammanfattning av studiens resultat, samt 
en diskussion av vad som kommits fram till, arbetssätt, och konsekvenserna av arbetet. 
Vidare beskrivs studiens begränsningar. Därefter formuleras konkreta slutsatser och 
rekommendationer, baserat på resultatet. Kapitlet avslutas med förslag på vidare 
forskning. 



Metod och genomförande 

3 

2 Metod och genomförande 
Rapporten bygger på information som ges av kvalitativa intervjuer och “enkäter” med 
tjänstemän på ett medelstort entreprenadföretag i Jönköpings län. Dessutom är en studie 
av vetenskaplig forskning en del av arbetet för att ta lärdom av befintlig, reliabel, 
kunskap inom samma område. Figur 1 illustrerar kopplingen mellan frågeställning och 
metodval. 

 

Figur 1. Illustration av sambanden mellan frågeställningar och arbetsmetoder. (Källa: 
Axell & Hellqvist, 2019). 

 

2.1 Undersökningsstrategi  
Genom en kvalitativ arbetsprocess kan avslöjandet av företeelser, innebörder och 
egenskaper göras för att sedan kunna upptäcka variationer, processer och strukturer 
(Starrin & Svensson, 1994). Det gör att det kommer krävas djupare analyser av svaren 
för att samla in kunskap om företagets förväntningar till BIM (Davidsson & Patel, 
2011). Det kvalitativa arbetet förväntas skapa en helhetsbild av hur företaget ser på 
BIM. Författarna valde att genomföra en fallstudie vid ett medelstort 
entreprenadföretag vilket förväntas göra resultatet tillämpbart på flera medelstora 
entreprenadföretag. 

2.2 Koppling mellan frågeställningar och metoder för 
datainsamling 

I detta avsnitt redogörs för vilken metod som använts för att besvara de tre 
frågeställningarna i rapporten. 

2.2.1 Vilka förväntningar har ett medelstort, svenskt, 
entreprenadföretaget på införandet av BIM i sin verksamhet? 
Den första frågeställningen som handlar om förväntningar, kommer att bearbetas med 
hjälp av kvalitativa intervjuer med tillhörande ”enkät”. Detta genomförs med 
nyckelpersoner inom företaget som har en direkt påverkan av införandet av BIM. 
Genom intervjuer ges en förståelse av vad företaget vill med BIM i sin verksamhet. 
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2.2.2 Vilka nya rutiner och roller behöver utformas för att uppfylla 
företagets förväntningar? 
Den andra frågeställningen som handlar om roller och rutiner kommer en analys av 
intervjuerna tillsammans med litteraturstudier ge svar på de roller och rutiner som bör 
tillsättas för att leva upp till företagets förväntningar.  

2.2.3 Hur bör nya roller och rutiner införas för att lyckas med en effektiv 
omstrukturering? 
Den tredje frågeställningen kommer främst besvaras genom litteratursökning. Syftet är 
att ta lärdom av tidigare kunskap och använda den för att förstå hur implementeringen 
bör gå till sant undvika onödiga misstag. Frågeställningen har en stark kopplingen till 
de roller och rutiner som ska införas och implementeringen kommer därför att anpassas 
efter det specifika företagets behov.  

2.3 Litteratursökning  
De sökord som använts vid litteratursökningen är “BIM”, “SME” och 
“implementering/implementation”. Sökorden ger varierande och relevanta träffar som 
är direkt tillämpbara på företagets situation. Sökstrategin bygger på att sökorden 
används enskilt och i kombination med varandra, detta för att få träffar av hög relevans. 
Sökningen har gjorts i databaserna Scopus, Primo och Swepub. För att undvika att valet 
av databas har oönskad påverkan på litteratursökningen, valde författarna att använda 
sig av flera databaser. 

2.4 Valda metoder för datainsamling  
I kvalitativa undersökningar kommer det ofta fram information som inte framkommer 
i stängda enkäter. De semi-strukturerade intervjuernas syfte är att de ska upplevas som 
ett förtroligt samtal där det fås fram ny och oväntad information om ämnet (Eriksson & 
Wiedersheim-Paul, 2013). Syftet med de intervjuer som genomförs är att skapa en 
tydlig bild av de intervjuade tjänstemännens vardag och arbetssätt, för att sedan ta reda 
på hur detta kan förändras. Om det eftersöks en tydlig helhetsbild av intervjupersonens 
värld, samtidigt som det finns en önskan att nå djupare förståelse om specifika frågor, 
är kvalitativa intervjuer ett bra metodval (Davidson & Patel, 2011). För att inte gå miste 
om insamlad information så kommer intervjuerna att spelas in.   

2.5 Arbetsgång  
Olika metoder har använts för att svara på de olika frågeställningarna. För att svara på 
arbetets första frågeställning: “Vilka förväntningar på BIM har ett medelstort, svenskt, 
entreprenadföretag som vill införa det i sin verksamhet?”, har intervjuer med noggrant 
utvald personal på företaget genomförts. Valet av vilken personal som skulle intervjuas 
gjordes med hjälp av företagets organisationsschema, där personer med högt inflytande 
i beslutande frågor i företaget ansågs vara lämpligast att intervjua. Detta för att det är 
de personer som formellt och direkt kommer att vara inblandade i hur införandet av 
BIM kommer att gå till. De personer som valdes har följande befattningar: Vd, 
distriktschef, operativ chef, projekteringschef, inköpschef och projektchef. 

Målet med intervjuerna var att skapa en tydlig bild av företagets kunskap, åsikter och 
förväntningar på BIM. För att lyckats med detta valde författarna att utforma 
intervjufrågorna med låg grad av strukturering och standardisering, med undantag för 
frågor om intervjupersonernas yrkesroll och erfarenhet från branschen.  Frågorna var 
öppna och fokuserade på intervjupersonernas bild av BIM, hur de tror att BIM kommer 
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påverka företagets framtid samt vilka för och nackdelar de ser med BIM.  För att 
kontrollera intervjufrågornas validitet diskuterades innehållet med Henrik Linderoth, 
professor i BIM och intervjufrågornas formulering med Rainer Winkler, lektor inom 
vetenskapligt arbetssätt och forskningsmetodik.  

För att säkerställa att intervjupersonernas svar inte misstolkas eller försummas, spelades 
alla intervjuer in. Ingen inspelning har skett utan intervjupersonernas godkännande. För 
att höja intervjuernas reliabilitet, avslutades alla intervjuer med en muntlig 
sammanfattning av intervjun där intervjupersonen fick möjligheten att korrigera 
eventuella missförstånd. Respektive intervju sammanfattades skriftligt direkt efter att 
intervjun hade genomförts, här användes röstinspelning efter behov.   

Under intervjuerna genomförs också en ”enkät” där medarbetarna på företaget får ta 
ställning till vilka användningsområden med BIM som de anser är av störst nytta för 
företaget. Användningsområdena hämtades från artikeln Hinder och drivkrafter för 
BIM i medelstora entreprenadföretag (Bosch, 2016), som behandlar olika 
användningsområden med BIM i medelstora entreprenadföretag. Den ordning som de 
tio valda användningsområdena presenterades i avgjordes av en slumpgenerator.  
Intervjupersonerna fick sedan betygsätta användningsområdena på en femgradig skala, 
från “skadlig” till “väldigt stor nytta”. Med skadlig menas en negativ påverkan på 
arbetssättet, vilket också förklaras under intervjun. Efter att de tio 
användningsområdena var betygsatta fick intervjupersonen motivera och rangordna de 
fem viktigaste. Kombinationen av betygsättning och rangordning användes för att få en 
tydlig rangordning samtidigt som intervjupersonen ger en bild av det interna avståndet 
mellan de rangordnade punkterna. Syftet med ”enkäten” var att få intervjupersonen att 
tänka efter om användningsområdena med BIM för att skapa en djupare diskussion. 
Målet var att komplettera intervjusvaren till frågeställningen ett, samt ge underlag till 
frågeställning två “Vilka nya rutiner och roller behöver utformas för att uppfylla 
företagets förväntningar?”. 

En översiktlig verksamhetsanalys genomförs för att få en bild av hur företaget fungerar 
i nuläget. Sedan kommer verksamhetens nuvarande arbetssätt att jämföras med de 
önskade arbetssättet, det vill säga ett arbetssätt där BIM används. Detta ger en tydlig 
kontrast mellan nuläget och målet, vilket klargör vilken typ av förändring som behöver 
genomföras. En litteraturstudie av handböcker inom BIM och manualer från 
organisationer som arbetar med att införa BIM i företag har genomförts. Detta för att 
kunna ge svar på hur roller och rutiner som företaget behöver skall införas för att uppnå 
sina förväntningar. 

2.6 Trovärdighet 
Trovärdigheten i en fallstudies tillämpning på andra fall påverkas av fallens likheter 
och skillnader.  Om genereliserbarheten prövas kommer samma resultat fås om 
förutsättningarna är likartade. Eftersom många entreprenadföretag i den svenska 
byggbranschen har mycket gemensamt, är fallstudien överförbar på företag med 
liknande arbetssätt och arbetsuppgifter (Walsham, 1995). 

Rapporten vill undersöka attityder och förväntas ge en djupare förståelse av hur 
tjänstemän på företaget tänker och resonerar. Enkäter förekommer, men förekommer 
då i samband med intervjuer. En enkätundersökning kan ge missvisande svar ifall 
respondenterna tolkar frågeställningarna olika. Rapportens reliabilitet ökar om det 
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direkt kan hänvisas till resonemang och tankar utan risk för missuppfattningar. Alla 
intervjuer och enkäter kommer därför noggrant att redovisas så att validitet (vad som 
mäts) och reliabilitet (hur det mäts) tydligt kan följas och ifrågasättas. När 
intervjufrågorna hade utformats granskades de av personer med expertis inom ämnet, 
och personer med kunnighet inom intervjuteknik för att säkerställa den inre och yttre 
validiteten. Intervjuerna kommer sedan att genomföras med personer med högre 
befattningar inom företaget. På så vis kommer alla anställd på företaget inte att fås med, 
men då beslutandet av införandet av BIM sker på ledningsnivå, är således 
ledningsgruppen den grupp som skall undersökas och den interna och externa 
validiteten säkerställs. 

Svårigheten ligger i att få fram reliabiliteten i en attitydsenkät.  Definitionen av en 
attityd är ”en positiv eller negativ utvärderande reaktion till någon eller något, uttryckt 
i övertygelser, känslor och beteende” (Myers, 2002). Att mäta attityder är ett av de 
svårare områdena inom mättekniken. Kopplingen mellan attityd och beteende är 
nödvändigtvis stark. Det kan finnas olika nivåer av en attityd, till exempel en konkret 
och en abstrakt nivå, vilka kan ge motsägelsefulla svar (Wikman, 1990). Vid mätning 
av attityderna till BIM kommer de mest relevanta frågorna användas. Skulle 
diskriminationsförmågan prövas skulle det krävas en kontrollgrupp med samma sorts 
respondenter. Bedömningen är att det är för resurs- och tidskrävande, men med 
utgångspunkten från intervjuerna bedöms ändå svaren bli både reliabla och valida. 
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3 Teoretiskt ramverk 
Rapporten kommer grunda sig på vetenskapliga rapporter och publikationer i ämnet 
BIM. Arbetet kommer bland annat att luta sig emot teorier av bland andra Petra Bosch-
Sijtsema, Anders Isaksson, Martin Lennartsson och Henrik C.J. Linderoth. De har gett 
ut flera vetenskapliga rapporter, konferensbidrag och publikationer i ämnet. Författarna 
ovan har tidigare behandlat vilka hinder och drivkrafter som funnits hos medelstora 
entreprenadföretag.  

3.1 Koppling mellan frågeställningar och område/fält/artikel 
De områden som rapporten behandlar är implementering, BIM och små- och medelstora 
företag (SME). Frågeställningarna som ges är var och en kopplade till dessa områden 
och lutar sig mot tidigare teorier. Figur 2 illustrerar kopplingen mellan frågeställning 
och teori. 

 

Figur 2. Illustrations av sambanden mellan frågeställningar och teorier. (Källa: Axell 
& Hellqvist, 2019). 

3.1.1 Implementering (Frågeställning 3) 
Teknikimplementering kan beskrivas som de processer och aktiviteter som behöver 
tillämpas för att teknik ska standardiseras som en ny pålitlig del av en organisation eller 
verksamhet (Tornatzky & Johnson, 1982). Vid implementeringen av BIM i en 
verksamhet kan företaget minimera risken att misslyckas genom att skaffa sig 
realistiska och tillförlitliga förväntningar (Szajna & Scammel, 1993).  För att säkerställa 
en lyckad implementering så bör företaget definiera sina förväntningar och begränsa 
dem till en realistisk nivå. 

En av de viktigaste faktorerna vid införandet av BIM, och för att lyckas med 
implementeringen är att rätt teknik och rätt sorts applikationer för ändamålet används. 
Genom att välja rätt programvaror och dessutom se på BIM som ett nätverk av aktörer 
fås en djupare inblick i hur man lättare kan förstå vilka nya roller och rutiner som 
behöver utformas (Linderoth, 2009). En grupp utsedd av OpenBIMs har sedan 
september 2012 arbetat med att ta fram förslag på rollbeskrivningar i BIM-projekt med 
tillhörande arbetsuppgifter, kompetens- och erfarenhetskrav. Det som lyftes fram var 
att det fanns två nivåer, en strategisk och en teknisk roll. Syftet med dokumentet är att 
främja branschgemensamma befattningsbeskrivningar. Det dokumentet ska fungera 
som underlag för att svara på följande frågor: 

 Vilka tjänster behövs i projektet? 
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 Vilka kompetenskrav ska ställs på respektive roll?  

BIM-strategen kommer in tidigt i projektet med mål, strategi och kravställning. 
Befattningen innebär också att projektet följs över tid och kontrollera uppsatta mål. 
BIM-samordnaren kommer in senare i projektet när mer detaljerade krav och processer 
krävs. För BIM-samordnaren ligger merparten av arbetet under genomförandet (Bim 
Alliance, 2013). Enligt SBUF-projekt nr 12417 och 12 418 (2011) bör samordnarens 
uppgifter fokuseras till att: 

 Ha ansvar för IT-manualen. 
 Ha ansvar för att de dokument och övriga instruktioner som upprättas är 

korrekta. 
 Leda samordningen. 
 Redovisa hur kvalitetssäkring skall ske. 

I BIM-handboken (SBUF, 2012) finns det detaljerade mallar och beskrivningar på hur 
varje steg i BIM-processen bör genomföras. Genom att tydligt definiera roller och 
rutiner i ett projekt ökar sannolikheten att lyckas med BIM i verksamheten. Många 
faktorer påverkar möjligheten att använda BIM med bra resultat beroende på 
ambitionsnivå. Projektchefen har en stor inverkan på projektet och bör därför: 

1. Engagera duktiga arkitekter och övriga projektörer samt byggare, kalkylatorer 
m.fl. och låta alla i första hand använda de programvaror som de kan och som 
uppfyller IT-manualens krav. Det gäller alla programvaror. Kalkylprogrammet 
kan sägas vara ett av byggarens BIM-verktyg. Ibland kan kompromisser 
behövas. 

2. Förvissa sig om att alla som är berörda förstår möjligheterna med BIM.  
3. Beskriv så tydligt och konkret som möjligt vad som krävs av alla 

projektdeltagare. Ta hjälp av expertis då det ofta finns risk för missförstånd. 
4. Synpunkter från drift och förvaltning bör vara med från början. 
5. Skapa ett bra samspel i projektet mellan projektörer, byggare och beställare. 

Kombinera olika erfarenheter bland dem som deltar i projektet. Anlita 
kompletterande stöd vid behov. 

6. Projektera som huset planeras att byggas. 
7. Gör upp rutiner för hur kvaliteten skall säkras i projektet. 
8. Välj arbetssätt och arbetsfördelning med tanke på. lönsamheten. 
9. Om möjligt är det bra att projektgruppen sitter i samma lokal. 

(Mattson, 2011) 

3.1.2 SME - Entreprenadföretag (Frågeställning 2) 

SME står för small and medium sized enterprices, (sv. Små och medelstora företag). I 
rapporten menas begreppet med små- och medelstora entreprenadföretag i byggsektorn. 
Definitionen av ett medelstort företag styrs av mängden anställda, ett medelstort företag 
har mellan 50 och 249 anställda enligt Europakommissionens definitioner 
(Upphandlingsmyndigheten, 2018). 
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SME inom byggbranschen har inte hängt med i den digitala utvecklingen, men nu har 
de medelstora entreprenadföretagen börjat intressera sig för dess nyttor. Företag som 
inte använder sig av BIM har en helt annan bild av dess hinder och drivkrafter jämfört 
med företag som använder sig av BIM. Det finns även skillnader mellan arbetet med 
BIM på respektive utanför byggarbetsplatsen och det finns ofta felaktiga förväntningar 
på användandet av BIM i praktiken (Bosch, Isaksson, Lennartsson & Linderoth, 2016). 
Vanliga problem som ofta uppstår när BIM skall införas i SME är till exempel 
motivation, investering i hård- och mjukvara, kompetens och användning (Dainty, 
Leiringer, Fernie & Harty, 2017). Att investeringskostnad är stor i förhållande till 
företagets ekonomiska resurser kan vara ett större problem för SME än företag med 
minst 250 anställda och innebär att risken vid investering är större för mindre företag. 

3.1.3 BIM (Frågeställning 1) 
BIM står för building information modelling/managemant och syftar till att skapa och 
använda digitala informativa modeller av byggnadsverk i samhällsbyggandet (BIM 
Alliance, 2019). Utvecklingen har på senare år accelererat och BIM kan delas in i olika 
nivåer. När det pratas om själva modellen är det vanligtvis 3D-BIM som menas. 
Adderas en fjärde dimension, dvs 4D-BIM, är tid en faktor och i 5D-BIM så är 
kostnaden inlagd i modellen. Även 6D och 7D-BIM används som begrepp där 6D är 
hållbarhet och miljö och 7D är menat att användas i förvaltningsskedet för att inhämta 
information om byggnaden vid till exempel renoveringar och drift. För att kunna nyttja 
alla delar av BIM måste det första steget, 3D-BIM vara mycket noggrant utförd. Enligt 
Staffan Hedström, CTO på Nolliplan, kan små informationsfel i modellen leda till stora 
misskalkyleringar i de mer avancerade nivåerna av BIM. Genom att rangordna vilka 
faktorer som påverkar införandet av BIM fås en bättre förståelse för hur processen skall 
gå till. Genom en stor undersökning kunde 28 kritiska faktorer identifieras, som sedan 
kategoriserades till fem områden; intressenters engagemang och kunskap om BIM, 
kapacitetsuppbyggnad för teknikadoption, organisationsstöd, samverkanssynergi bland 
industrins yrkesverksamma och kulturell orientering (Amuda-Yusuf, 2018). 

När BIM väl börjar används i ett projekt istället för konventionella metoder, förändras 
arbetssättet och relationerna mellan arkitekt, beställare, underentreprenörer och 
entreprenadföretag.  Alla inblandade får en större inblick i varandras kunskaper när 
informationen är tillgänglig i en gemensam modell. Det blir ett öppet och rättvist 
samarbete där båda parter (beställare och entreprenör) kan utnyttja varandras 
kompetenser optimalt. En grundläggande förutsättning för BIM är just samarbete med 
olika intressenter i olika faser av byggnadens livscykel. Möjligheten att infoga, 
extrahera, uppdatera eller ändra information i en modell, underlättar och effektiviserar 
för alla berörda aktörer (Sebastian, 2010). 
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3.2  Sammanfattning av valda teorier  
Alla teorier är kopplade till införandet av BIM i medelstora företag. Implementeringen 
är direkt kopplad till införandet och frågeställningen om vilka förväntningar som finns 
på själva införandet. BIM är kopplat till alla frågeställningar och är även huvudämnet i 
rapporten. Till implementeringen och BIM kan kopplingen göras till SME då rapporten 
omfattar ett medelstort entreprenadföretag. För att lyckas med införandet av BIM krävs 
kunskap i alla tre områden. Det går inte att utesluta någon teori för att uppnå ett lyckat 
införande av BIM i ett medelstort entreprenadföretag. För att uppnå resultatet som är 
införandet av BIM i ett medelstort entreprenadföretag, görs kopplingen enligt figuren 
nedan (figur 3). Detta gör att slutsatsen blir att alla tre valda fält är sammankopplade 
till varandra. 

 

Figur 3. Illustration av valda teorier. (Källa: Axell & Hellqvist, 2019). 
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4 Empiri 
Empirin som är insamlad delas in under fyra huvudrubriker, Verksamhetsanalys, 
intervjuer, ”enkät” och litteraturstudier. Den redovisade empirin är en sammanfattning 
av intervjuerna med inkluderande formulär, som i efterhand är kontrollerad och 
godkänd av respondenterna. Inga egna tankar och funderingar är tillagda av 
intervjuarna, utan speglar respondenternas egna ord under samtalet. 

4.1 Verksamhetsanalys 
En lyckad implementering kräver en omfattande förstudie av företaget. Då arbetet inte 
ryms inom de tidsramarna har endast en mindre verksamhetsanalys gjorts. 

4.1.1 Företaget 
Gärahovs Bygg AB startades 1 september 1997 av Per Larsson, VD, och Henrik 
Larsson, distriktschef i Malmö. Till en början var det nyproduktion av 
industribyggnader i Gnosjöregionen och södra vätterbyggden, samt renoveringar och 
nyproduktion åt privatkunder som var företagets största sysselsättning. 2010 övergick 
det mer till nyproduktion av bostads- och hyresrätter åt större fastighetsägare i hela 
Jönköpingsregionen, och idag är företaget verksamt i hela Jönköpings län, Stockholm, 
Linköping och Malmö. Vid årsskiftet 2017/2018 gick APP-koncernen in som 
huvudägare i bolaget. 

4.1.2 Ledningsprocessen  
Företagets befattningar och placering i organisationen framgår av fastställt 
organisationsschema. Vid behov av förändringar lyfts frågan till ledningsgruppen för 
godkännande. Ledningsgruppen har huvudansvaret för företagets utformning. Dom ser 
även till att policys, målsättningar och krav från intressenter med mera kommuniceras 
ut till alla medarbetare. I organisationens fyra distrikt är distriktschefen ytterst ansvarig 
för sitt distrikt med ekonomisk uppföljning och rapportering. Ledningsgruppen 
ansvarar för att identifiera företagets resursbehov som personal, tjänster, hård- och 
mjukvara, byggnader etcetera Ansvaret och beslutet att införa BIM i verksamheten 
ligger då på ledningsgruppen (Gärahovs Bygg AB, 2018). 

4.1.3 Organisationsschema  
Figur 4 visar företagets organisationsschema. De delar av organisationen som kommer 
behandlas i arbetet är distrikt Jönköping samt huvudkontoret, som är beläget i 
Vaggeryds kommun. 



Empiri 

12 

 

Figur 4. Organisationsschema (Källa: Gärahovs Bygg AB, 2019) 

4.1.4 Hur arbetar företaget idag? 
Idag sköts allt arbete på konventionellt sätt. På byggarbetsplatsen är det fortfarande 
pappersritningar som gäller till största delen. Digitala verktyg används mest för 
informationslagring, besiktningar och kalkyler. Företaget använder sig av 3D-modeller 
på begränsade delar av verksamheten. Arbetssättet präglas av manuell planering och 
samordning, och många stora problem tvingas lösas på byggarbetsplatsen.  
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4.2  Empiri A Intervjuer 
Intervjupersonernas tid i branschen varierar mellan 15 och 30 år. Här redovisas 
resultatet från intervjuerna som författarna anser är tillämpbar på arbetet. Intervjuerna 
som genomfördes var öppna och gav utrymme för diskussion. Alla intervjuer hade dock 
samma översiktliga struktur: 

1. Kan du beskriva din roll i företaget? Hur länge har du jobbat på företaget? Hur 
länge har du jobbat i branschen? 

2. På vilket sätt har du varit i kontakt med BIM? 
3. Kan du beskriva din bild av vad BIM är?   
4. Vad tycker du om att införa BIM på företaget? Varför?  
5. Tanken med BIM är att lägga mer tid på projekteringen för att effektivisera 

produktionen. Hur ser du på det?  
6. Hur tror du att införandet av BIM kommer att förändra företaget? 
7. Tror du det finns några utmaningar med att införa BIM i verksamheten? 

4.2.1 Företagets befintliga kunskaper om BIM 
Intervjupersonernas nuvarande bild av BIM varierar. Alla har gemensamt att de har en 
bild av vad BIM är samt hur helhetskonceptet fungerar. Hälften av intervjupersonerna 
har aldrig själva jobbat med BIM utan har endast sett hur det kan fungera. Den andra 
hälften av gruppen intervjupersoner har dock arbetat med BIM på olika sätt. Företagets 
inköpschef har tidigare arbetat med BIM-projekt och har därför en tydlig bild av hur 
det kan fungera. Hans erfarenhet med BIM kommer från hans tid som leverantör och 
kan därför skilja sig från arbetet med BIM som entreprenör. Företagets projektchef har 
tidigare arbetat i formatet IFC (Industry Foundation Classes) och BIM-mjukvaror som 
Tekla. Även projekteringschefen har arbetat i Tekla och har även erfarenheter från 
programmet MagiCAD. Företagets Vd beskrev sin bild av BIM genom att säga ”syftet 
med BIM är att få branschen att jobba på rätt sätt”. 

4.2.2 Företagets förväntningar på BIM 
När det medelstora entreprenadföretagets Vd intervjuades berättade han att införandet 
av Bim skulle förändra företaget på alla sätt. Det skulle, i hans mening, kunna betyda 
nya arbetsroller, arbetssätt, underentreprenörer, leverantörer och kunder. Han berättar 
också att BIM är den enda tänkbara framtiden för företaget och branschen. När Vd:n 
fick frågan ”Vad tycker du om att införa BIM på företaget?” var svaret ”Det finns inga 
motargument”. Betydligt bättre kontroll över företagets framtida byggprojekt är enligt 
Vd:n det yttersta målet med implementeringen av BIM. Han ser det också som ett 
konkurrenskraftigt medel som för eller senare kommer att bli ett måste för att hålla sig 
kvar i branschen. För att det medelstora entreprenadföretaget ska klara av ett arbetssätt 
med BIM i centrum anser Vd:n att kompetent personal inom BIM-projektering behöver 
anställas.  

Under Intervjun med företagets inköpschef berättade han att han har en positiv 
inställning till BIM men anser att hans egna kunskaper inom ämnet är otillräckliga för 
att han ska kunna avgöra om BIM är enda vägen att gå. Han förväntar sig dock att ett 
arbetssätt som kretsar kring BIM kommer att bidra med mer kontroll över 
byggprocessen. Inköpschefen berättar att BIM kan vara lösningen på problem rörande 
logistik och bristfälliga leveranslistor. Han förväntar sig att BIM kommer kunna skapa 
en arbetsdag med ”Rätt pryl på rätt plats”. Under intervjun beskrev inköpschefen en 
framtidsbild av företaget. I framtiden skulle företaget ha en stark och digitaliserad egen 
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projektering, tydlig plastledning och ett mer standardiserat arbetssätt. Ett exempel på 
hur arbetssättet skulle kunna standardiseras var en manual med typdetaljer som 
företaget begränsar sig till.  

När distriktschefen intervjuades uppmanades han till att beskriva sin bild av vad BIM 
är var svaret “Framtiden inom byggbranschen”. Han förväntar sig en informationsrik 
modell som företaget har kontroll över. Frågan om logistiken på arbetsplatsen var 
väldigt högt prioriterad. Han förväntar sig att BIM kommer att ge bättra underlag för 
planering och genomförande av byggprojektens logistik vilket i sin tur ger upphov till 
en ny roll, en s.k. logistiker. Han anser att även tidsplanering hör ihop med detta och 
förväntas kunna kvitteras och uppdateras under hela projektet. Alla ska jobba efter 
tidsplanen. Han nämner att leverantörer som kommer till byggarbetsplatsen bör ha ett 
specifikt tidsintervall då de släpps på området, om de inte kan hålla projektets tidsplan 
skulle leverantören eller transportören inte längre vara en lämplig samarbetspartner för 
företaget. BIM förväntas också ge pricksäkra kalkyler och pålitliga anbud. För att få 
bra samgranskningar/kollisionskontroller behövs mer fokus på modellen och högre 
kompetens på de som sakgranskar. Han är tydlig med att kontrollen av 
byggnadsmodellen måste ske inom företaget. Om kontrollen hamnar hos en extern aktör 
tror distriktschefen att det holistiska arbetssättet med BIM kommer misslyckas.  

Företagets projektchef har genomfört en egen undersökning vid ett av företagets 
tidigare projekt. Resultatet av undersökningen var att under byggnationen av ett 
flerbostadshus pågick inget arbete i respektive lägenheten under ca 90% av byggtiden. 
Undersökningen har gett projektchefen förväntningar om att BIM kan lösa denna typ 
av problem. Han är övertygad om att BIM kan förbättra bygglogistiken i byggprojekt.  
Projektchefen anser också att effektiviteten avgör allt under byggprojekt. Valet av 
material, om produktionen exempelvis bygger på prefabricerad eller platsgjuten betong 
har minimal påverkan på byggprojektets ekonomi. Montering är avgörande, och han 
förväntar sig att BIM kan ge tydligare instruktioner för monteringen på bygget. 
Projektchefen jämför också byggbranschen med industriföretag som Volvo och Toyota. 
Där är det etablerat att tjänstemännen jobbar skift och han frågar sig varför detta inte 
skulle vara tillämpbart på byggbranschen. Hans förväntningar sig att BIM kommer 
bidra med nödvändig konkurrenskraft och säger ”BIM måste användas för att få vara 
kvar i byggbranschen” 

Under en intervju med företagets operativa chef beskrev intervjupersonen BIM som ett 
digitaliserat byggande. Den operativa chefen nämnde att tidsplanering och bygglogistik 
tillhör branschens och företagets största brister. Han berättar också att dessa områden 
har omfattande påverkan på ekonomin i byggprojekt och har därför stora förväntningar 
på BIM i detta område. Trots att den operativa chefen har en bild av vart BIM kan göra 
störst nytta är han tydlig med att ”BIM måste implementeras i ett helhetskoncept”. 

Projekteringschefen på företaget berättar tidigt att ”produktionen är ökänt ineffektiv i 
nuläget och det finns mycket att spara in på”. Han berättar att all information om 
projektgenomförandet bör finnas innan byggnationen påbörjas. Även all nödvändig 
produktinformation/objektinformation om exempelvis väggar, fönster och utrustning 
bör finnas i modellen. När BIM:s förmåga att effektivisera logistiken diskuterades 
utryckte projekteringschefen att ”Byggflödet borde kunna optimeras med hjälp av 
BIM”. När intervjupersonen fick frågan ”Tanken med BIM är att lägga mer tid på 
projekteringen för att effektivisera produktionen. Hur ser du på det?” berättade han att 
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den extra tid som behöver läggas på projekteringen blir en liten kostnad i förhållande 
till hur mycket som kan sparas. Han beskriver implementeringen av BIM på följande 
vis: ”Det blir en framtung kostnad i projekteringen men den vinner man tillbaka i 
produktionen” 

4.2.3 Företagets utmaningar 
Företagets Vd berättar att det finns en rädsla för teknologi i branschen. Han nämner 
också att implementeringen av BIM är en stor risk men riskerna med att inte införa BIM 
är större. Implementeringen och användningen av BIM kan gå fel, men de fel och 
misstag som görs i dagens byggbransch är betydligt mer omfattande. Under fyra av de 
sex genomförda intervjuerna togs brist på kompetens, brist på engagemang och 
ekonomi upp som tydliga utmaningar med införandet av BIM. Företaget saknar även 
en förebild som lyckats uppnå det som företaget vill uppnå. Det problem som både 
projektchefen och den operativa chefen såg som störst var dock svårigheterna med att 
lyckas implementera BIM som ett helhetskoncept. De anser att risken finns att BIM inte 
kommer användas fullt ut. För att lyckas med det anser intervjupersonerna att en ny roll 
behöver tillsättas. Den personen skall ha ansvar för att utveckla BIM-manualer och 
rutiner, samt inneha det strategiska och tekniska ansvaret över företagets digitala 
projekthantering (se bilaga 2). 

Ett återkommande problem som de anställda beskriver är att tidsplanen sällan följs 
under byggprojekt i dagsläget. Om BIM lyckas förbättra företagets tidplaner finns det 
en utmaning i att se till att tidsplanerna följs. 

Inköpschefen på företaget tar upp fönster som ett exempel på ett stort problemområde. 
Han berättar att det finns en mängd beroende parametrar som måste tas hänsyn till vilket 
är ett stort problem i nuläget. Branschens leverantörer vill gärna visa vilka krav som 
deras dörrar, fönster och liknande uppnår men de vill inte ge för mycket transparens i 
tillverkningen vilket kan avslöja “receptet” till deras produkter. Inköpschefen anser 
därför att detta kan bli ett problem när leverantörernas produkter ska digitaliseras.  
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4.3 Empiri B ”Enkät” 
Här sammanfattas resultatet från den ”enkät” som tjänstemännen fått fylla i under 
intervjuerna. ”Enkäten”, (se bilaga 1), låter intervjupersonen betygsätta och rangordna 
fem av tio användningsområden med BIM. Tabell 1 visar tjänstemännens rangordning, 
där 5 är det högsta betyget. Efter att ”enkäten” fyllts i och nyttorna är rangordnade har 
en diskussion om de fem största nyttorna, enligt de själva, inom BIM förts. Först 
diskuteras hur det jobbas idag, sedan hur BIM skulle kunna förändra arbetssättet och 
vilka roller som borde tillsättas. Nedan förklaras de olika användningsområdena 
sorterat efter betyg i fallande ordning.  

 

Tabell 1. Sammanställning av insamlad enkät. 

 

4.3.1 Tidsplanering 
Tidsplanering fick ett medelbetyg på 3,83. Mycket tid läggs idag på tidsplaneringen. 
Både tid och ekonomi är viktiga men görs i nuläget manuellt. Tidsplanen skapas med 
otillräckligt underlag vilket gör att den inte är pålitlig och följs därför inte på 
byggarbetsplatsen. Leveransproblem, materialbrist och väder är exempel på faktorer 
som påverkar tidsplanen negativt. Idag används Powerprojekt, men BIM-applikationer 
som finns tillgängliga utnyttjas inte. Respondenterna tycker att det behöver bli mer 
detaljerat. Risken är att det kan bli för detaljerat, men BIM krävs för att få en bättre 
tidplan. UE bör kvittera tidsplanen dagligen och uppdatera den kontinuerligt. Om 
tidsplanen ändras eller inte följs ska UE direkt informeras om detta. Tidsplanering i 
projekteringsskedet måste innehålla tydligt start/stop. Idag funkar det dåligt. Har en 
upprättad projekteringstidplan som sedan konsulter kollar på och avgör om dom kan 
lösa det. Det borde föras in hålltider när saker skall vara klara. Tidsplanering är mycket 
viktigt för inköp, men idag kopplas allt till inköp manuellt.   

4.3.2 Bygglogistik på arbetsplatsen 
Logistiken fick ett medelbetyg på 3,5. Bygglogistiken är mycket svårt idag. “Just in 
time” är relativt pålitligt, men logistiken är ändå bristfällig. Företaget vill att filosofin 
tillämpas bättre på byggarbetsplatsen enligt intervjuerna. Begreppet innebär ”Rätt 
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produkt, i rätt antal, i rätt kvalitet, på rätt sätt, i rätt tid, till rätt kund och till den rätta 
kostnaden” (Buhre & Persson, 2007), och ställer krav på både det externa och interna 
arbetssättet. Stor del av bygglogistiken görs i samband med inköpsplaner och 
tidsplanering. Även detta sker manuellt. Inköpsavdelningen försöker påverka logistiken 
men all information finns inte på rätt plats. Bygglogistiken är väldigt personrelaterat 
idag. Beror på projekt och platscheferna. Detta kostar mest pengar och behöver 
förbättras. Det saknas en person som är expert inom området logistik, något som dagens 
arbetsledare/platschefer inte är. Det vore önskvärt med en person som är noggrann och 
att slot-tider kan låsas för de olika leveranserna. Logistiker kommer förmodligen att 
behövas. 

4.3.3 Göra kostnadskalkyler 
Kalkyl fick ett medelbetyg på 2,67. Kalkyl baseras idag på mängdningen. Mänskliga 
faktorn påverkar vilket inte ger ett pålitligt resultat. Om mängdningen effektiviseras 
skulle det hjälpa kostnadskalkylen. Kan dock leda till att jobb försvinner. Med BIM i 
kalkyl är förväntningarna snabbare kalkyler, och därmed fler anbud med säkrare pris 
och bättre marginaler. Om UE och kalkyl gemensamt använder BIM blir också 
resultatet att tidsplaneringen blir bättre. Kostnadskalkyler borde vara skarpare med rätt 
ritad modell. 

4.3.4 Visualisering i projekteringen 
Visualisering i projekteringen fick medelbetyg 1,33. Visualiseringen användbart för att 
gå igenom monteringsordning. Betongmoduler är ofta i 3D, idag kan 
projekteringsavdelningen visualisera sina 2D ritningar i 3D. Visualisering i 
projektering är bra om det går att snurra och vrida på modellen och se kollisioner. Kan 
upptäcka fler fel om det finn möjlighet att gå runt i byggnaden virtuellt. Har BIM idag 
till viss del. 

4.3.5 Samgranskning/Kollisionskontroll 
Samgranskning fick ett medelbetyg på 1,17. Kollisionskontroll bra för UE. För att få 
bra samgranskningar/kollisionskontroller behövs mer fokus på modellen och högre 
kompetens på de som samgranskar. Samgranskning svårt då alla UE inte ritar i 3D. 
Kanske måste sålla bort UE som inte kan leverera en IFC-fil. Jobbar idag med Tekla 
BIM sight. 

4.3.6 Mängdavtagning 
Mängdavtagning fick 0,83 i medelbetyg. Idag görs all mängdning manuellt i Bluebeam. 
Finns extremt mycket tid att spara. Eftersom BIM kan generera mängder och är därför 
en bra lösning. 10 % billigare byggnad bara genom att hantera allt spill. 

4.3.7 Generering av inköpsplaner 
Generering av inköpsplaner fick 0,83 i medelbetyg. Inköpsplaner idag: 
“Byggsamordnaren”. Ett konto för respektive UE eller produktkategori. Datum förs in 
manuellt. Återigen; mänskliga faktorn. En liknande mer pålitlig funktion borde finnas 
i BIM. Inköp och miljöklass går dåligt ihop. Byggvarubedömning och liknande 
fungerar inte. Ekonomi påverkar vilka miljöklassade produkter som visas. Bristfälligt 
ansvar inom området miljöklassning. Ekonomi påverkar för mycket. Inköpsplaner görs 
baserat på erfarenhet och aktuell marknadssituation, Kan vara svårt att göra i BIM.  



Empiri 

18 

4.3.8 Visualisering för brukare 
Visualisering för brukare fick 0,5 i medelbetyg. Exempelvis ett äldreboende. 
Personalen kan se problem i tidigt skede, får den nödvändiga utrustningen plats att 
flyttas genom öppningar, kan de manövreras på rätt sätt i rummet, etcetera. Annars ser 
de flesta att nyttorna med att kunna visa en modell för brukarna är mäklarens verktyg. 

4.3.9 Förbereda modellen till förvaltning 
Förbereda modellen för förvaltning fick 0,33 i medelbetyg. Ett nyttigt konkurrensmedel 
oavsett om det projektet genomförs i egen regi eller inte. Det är dock svårt att få 
beställaren att se fördelarna. Särskilt om det är bostadsrätter som byggs, då är det näst 
intill omöjligt, då beställaren alltid säljer objektet direkt.  

4.3.10 Bemanningsplanering 
Bemanningsplanering fick 0 i medelbetyg. Det anses som helt ointressant för Gärahovs 
bygg då det idag bara finns platsledning som egen personal. Övriga tjänster tillsätts av 
olika underentreprenörer som sköter sin egen planering av personal. 

 

4.4  Sammanfattning av insamlad empiri 
Samtliga intervjupersoner framhåller att förväntningarna på införandet av BIM i 
företaget kommer att spara tid och resurser, och att det är ett måste för att kunna vara 
konkurrenskraftiga. Det finns även en tro på att BIM är “framtiden i byggbranschen” 
där företaget vill ligga i framkant och att det finns ett stort behov av att digitalisera 
byggbranschen. Beroende på vilken befattning som innehas ligger fokus på lite olika 
delar av BIM, men gemensamt för en majoritet av respondenterna är att tidsplanering, 
kalkyl och logistik på arbetsplatsen är de viktigaste faktorerna för att driva den digitala 
utvecklingen inom företaget framåt. Insikten finns i att nya rutiner och roller måste 
skapas för att uppnå företagets mål att gå över till ett mer digitaliserat och modellbaserat 
arbetssätt. Brist på kompetens, brist på engagemang och ekonomi tas upp som tydliga 
utmaningar när BIM skall införas. Respondenterna anser inte att företaget har de 
problemen, att lyckas med att införa BIM som ett helhetskoncept ses som den största 
svårigheten. 



Analys och resultat 

19 

5 Analys och resultat  
I detta kapitel analyseras den insamlade empiri i relation till den teoretiska 
referensramen från kapitel 3. Detta för att kunna besvara frågeställningarna och målet. 

5.1 Analys 
Företaget förväntar sig att BIM kommer skapa kontroll och struktur i byggprocessen. 
Målet är att BIM ska skapa ordning i företagets vardag, inte minst under 
byggproduktionen. Företagets inställning är att det ska finnas tid och utrymme att göra 
fel, för att sedan göra rätt, under projekteringen. För att detta ska fungera måste 
företaget själva ha kontroll över modellen och projekteringen, något som 
distriktschefen tar upp under sin intervju. Även projekteringschefen kommer under sin 
intervju fram till slutsatsen att om en aktör står för både projektering och produktionen 
borde de räcka för att BIM ska vara både kortsiktigt och långsiktigt lönsamt. Detta 
skulle kunna innebära att de entreprenörer i branschen som vill digitalisera med BIM 
själva bör stå för hela projekteringen. Det finns även en stor önskan om att företaget 
med hjälp av BIM kommer kunna förbättra, och kanske till och med optimera, 
logistiken på byggarbetsplatsen.  Företagets anställda är dock medvetna om att det finns 
en bristande vilja att digitalisera och otillräcklig kompetens inom området BIM på 
företaget.  

Ett problem med BIM-implementeringen som togs upp under intervjuerna var 
omfattningen av digitaliseringen. De personer som intervjuas anser att det är essentiellt 
att BIM antas i hela byggprocessen. Det finns dock ett problem med detta; nämligen att 
det inte finns någon tydlig förebild i branschen som lyckats med en total digitalisering 
med BIM. Rädslan finns att BIM bara lyckas antas i delar av byggprocessen och 
begränsade arbetsområden.    

Genom “enkäten” och den efterföljande diskussionen så framkommer det att 
tillsättningen av nya roller och rutiner är av stor vikt för att kunna genomföra en lyckad 
implementering i företaget. De tre användningsområdena som fick högst betyg, 
tidsplanering, kalkyler och bygglogistik, har en tydlig koppling mellan dem. Idag utförs 
de sysslorna på tre olika avdelningar med enbart manuellt underlag. Om dessa 
avdelningar sammankopplas med en gemensam BIM-modell som samordnades internt, 
vore det en vinning för företaget.  För att lyckas med en omfördelning av resurser och 
nya arbetssätt behövs någon som kan samordna alla discipliner. Enligt rapporten BIM 
coordinators: a Review (Jacobsson, Merschbrock, 2018) krävs det samordning av BIM 
i ett företags implementering. BIM-samordnares roll skulle vara att agera länk mellan 
de olika avdelningarna och samordna den digitala informationen. Rapporten anger 
också att en sådan roll i ett senare skede skulle handla mer om att lösa direkta problem 
som uppstår och vara en mer kontrollerande roll när BIM-processerna fungerar mellan 
avdelningarna.  

I Rapporten Professional development of the BIM actor role (Bosch-Sijtsema m.fl, 
2019) identifieras samordningsrollen som relevant för att uppnå en framgångsrik BIM-
implementering, och det omfattar inte bara tekniska kompetenser, men också 
färdigheter relaterade till processförändring och hantering. Det räcker alltså inte med 
att endast samordna BIM inom företaget. För att BIM skall fungera måste det finnas ett 
helt nätverk av aktörer som jobbar tillsammans (Linderoth, 2009). Det gäller både 
arkitekter, beställare, konsulter och underentreprenörer. Istället för att aktörerna överför 
information direkt emellan varandra förs informationen in i BIM, som blir navet i 
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byggprocessen. Därför behöver det finnas tydliga rutiner på vilka krav och vilken 
information som skall finnas tillgänglig i den digital byggnadsmodellen i ett tidigt 
stadium.  

Under intervjuerna framkommer det också att det föreligger ett starkt behov av att 
logistiken skall fungera på byggarbetsplatserna. Logistiken har sin grund i inköpsplanen 
som idag tas fram helt manuellt och som även måste justeras manuellt vid förändringar 
i processen. Skulle tidsplanering och kostnadskalkyler kopplas till logistiken och 
inköpsplanen, hade det kunnat undvikas onödiga misstag i logistiken på ett bättre sätt. 
Det finns system som kan koppla ihop BIM med underleverantörer genom geografiska 
informationssystem (GIS), men då förutsätts att tidigare nämnda faktorer är korrekta 
(Irizarrya, Karan & Jalaei, 2017). Alternativet är att tillsätta en eller flera logistiker på 
byggarbetsplatsen som kan samordna leveranser och inköp eller att utbilda arbetsledare 
och platschefer till att tänka mer “logistik”, men i grunden ligger en väl fungerande 3D-
modell som är kopplad till tid och kostnad. Flera av intervjupersonerna tog upp att ett 
fungerande just-in-time leveranssätt där alla leveranser är lägenhetsförpackade och 
levereras efter fastställd tidplan är ett steg i rätt riktning. Detta ställer högre krav på 
företagets leverantörer och grundar sig i tydlig kommunikation och planering mellan 
entreprenör och leverantör. Att kompetens inom logistik och aktivt arbete med 
byggproduktionens logistik behövs bekräftades under intervjuerna. Omfattningen av 
logistikarbetet är inte definierat och om det behövs en logistiker eller en hel 
logistikavdelning kan ej besvaras utan en djupare undersökning.  

5.2 Frågeställning 1; Vilka förväntningar har ett medelstort, 
svenskt, entreprenadföretaget på införandet av BIM i sin 
verksamhet? 

Företaget förväntar sig att BIM kommer effektivisera byggprocessen och hjälpa 
företaget att bygga rätt från början. Det kommer att skapa ett nytt arbetssätt där 
ställningstaganden rörande monteringen/byggnationen tas under projekteringen istället 
för produktionen. Detta förväntas skapa ett arbetssätt där allt ska byggas digitalt innan 
byggnationen påbörjas. Detta speglas även i bygglogistik och tidsplanering.  

5.3 Frågeställning 2; Vilka nya rutiner och roller behöver 
utformas för att uppfylla företagets förväntningar? 

För att lyckas med de förväntningar företaget har på BIM bör en roll som fokuserar på 
digital samordning finnas på företaget. Rutiner och mallar för en digital kravställning 
gentemot underentreprenörer måste upprättas, och interna rutiner för de nya arbetssätt 
med en 3d-modell som används i företagets valda mjukvaror. Fem av de sex intervjuade 
tjänstemännen var överens om att någon form av logistiker bör finnas på arbetsplatsen 
för att lösa de problem som finns med bygglogistiken. 

5.4 Frågeställning 3; Hur bör nya roller och rutiner införas för 
att lyckas med en effektiv omstrukturering? 

De roller och rutiner som identifierats bör tillsättas genom ny rekrytering. Att utbilda 
befintlig personal kan leda till att gamla arbetssätt bibehålls och att implementeringen 
inte ger det helhetskoncept som företaget eftersträvar. Risken är också att om rollen 
som logistikansvarig faller på till exempel platschefen, kommer inte jobbet med logistik 
att prioriteras. De personer som anställs under respektive roll bör ha den specifika 
kunskapen inom sitt område för att sedan upprätta de mallar och rutiner som krävs.  
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5.5 Koppling till målet 
Målet med arbetet nämns i kapitel 1.3: “Målet är att studera de förväntningar som finns 
på BIM i ett medelstort entreprenadföretag för att kunna analysera hur BIM kan införas 
i företaget”. Målet, eller delmålen, fördelas sedan på de tre frågeställningarna som 
belyser förväntningar, utformning av roller och rutiner samt införandet av roller och 
rutiner.  

Företagets förväntningar lägger stor vikt i den effektiviserade byggprocessen. Både 
bygglogistik och tidsplanering tas upp som två områden som är bristfälliga i dagsläget 
och därför förväntar sig företaget att dessa områden kommer att utvecklas. 
Tidsplaneringen förväntas både bli mer korrekt planerad och följas upp på ett bättre sätt 
än i dagsläget. Företagets mest omfattande förväntning rör dock projekteringen. Den 
förväntas bli betydligt mer detaljerad där hela byggnaden ritas i en informationsmodell 
där all nödvändig information finns och alla produkter som ritas in i byggnad finns hos 
någon av företagets leverantörer. Även produktionens genomförande ska vara planerad 
i detalj innan produktionen påbörjas.  

För att lyckas med företagets förväntningar behöver nya roller och rutiner utformas. 
Det kommer krävas interna rutiner kring arbetet med 3D modellen, något som påverkas 
av valet av mjukvaror. Det kommer också att krävas tydlig kravställning mot 
underentreprenörer och leverantörer till företaget, mallar för hur detta ska genomföras 
måste utformas. För att företaget ska kunna hantera de nya rutinerna behöver en BIM-
samordnare anställas eller utbildas på företaget. Samordnaren bör vara aktiv i 
utformningen av de digitala rutinerna.  Även en logistikansvarig bör anställas för att 
med hjälp av BIM skapa ett mer kontrollerat arbete på byggarbetsplatsen. Enligt en 
enkätundersökning utförd på Peab, anses införandet av en logistikansvarig på varje 
projekt och en regionansvarig logistiker vara en stor möjlighet till förbättring (Abdallah, 
2012). 

De roller och rutiner som skall införas bör ske genom nyrekrytering. Rutinerna skall 
sedan utformas av de som innehar de roller som tillsatts för det specifika området. 
Rutinerna skall sedan gemensamt med hela organisationen granskas och godkännas för 
att sedan ligga till grund för företagets fortsatta arbetssätt. Införandet av rutiner i arbetet 
sker via olika mallar och dokument som skall vara styrande i företagets projekt.
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6 Diskussion och slutsatser 
I detta kapitlet redovisas studiens resultat genom diskussioner, slutsatser och 
rekommendationer. Även begränsningar och förslag till vidare forskning redovisas.  

6.1 Resultatdiskussion 
Författarnas vision var att skapa en bild av företagets förväntningar för att sedan bidra 
till att bilden kan bli verklighet genom att strukturerat undersöka vilka roller och rutiner 
som behövs för att sedan ta reda på hur dessa kan införas. Arbetets trovärdighet 
påverkas positivt av transparensen under intervjuerna. Intervjufrågorna och enkäten 
redovisas i rapporten, och direkta citat från tjänstemännen används för att öka 
trovärdigheten i arbetet.   

Validiteten anses vara relativt hög eftersom byggentreprenörer i svenska 
byggbranschen generellt jobbar med samma arbetssätt och är därför användbart för flera 
företag i branschen. Eftersom undersökningen har haft begränsad tid och resurser vore 
det inte lämpligt att intervjua tjänstemän från flera entreprenadföretag i branschen. Det 
skulle ha en negativ påverkan på undersökningens detaljeringsgrad.  

Reliabiliteten av arbetet anses påverkas positivt av det kvalitativa arbetssättet. 
Metodvalen i arbetet var lämpliga i förhållande till vad som undersöktes, vilket höjer 
reliabiliteten. 

Det finns en tydlig koppling mellan frågeställningar och målet, vilket visar att 
frågeställningarna är korrekt formulerade för att uppnå målet. Däremot kunde 
tidsplaneringen i arbetet ha effektiviserats om intervjuerna med tjänstemännen 
genomförts vid ett tidigare skede. Detta hade gett mer tid åt arbetet som baseras på och 
påverkas av intervjuerna.  

6.2 Metoddiskussion 
De metoder som används är väl valda för arbetet. Det kvalitativa arbetssättet anses vara 
lämpligt eftersom företaget är en komplicerad verksamhet där författarnas arbete syftar 
till att påverka företagets arbetssätt i helheten. Ett kvantitativt arbete vore därför inte 
lämpligt. De intervjuer som genomförs ger en detaljerad helhetsbild av företagets 
förväntningar på BIM och ses därför som ett lyckat metodval. Eftersom alla intervjuer 
som genomförds ger mycket nödvändig information för arbetet anses tillämningen ha 
skett på ett korrekt sätt. Detta gäller även "enkäten” som fick intervjupersonerna att 
tänka efter vilket skapade mycket givande diskussioner under intervjuerna.  

Eftersom det finns mycket forskning inom området BIM i förhållande till BIM:s 
faktiska roll i byggbranschen, var litteraturstudien ett naturligt metodval. Syftet med 
litteraturstudien var att undersöka om företagets förväntningar kunde uppnås men hjälp 
av befintliga kunskaper inom ämnet BIM. Det övergripande metodvalet, dvs att 
genomföra en fallstudie, anses av författarna vara lämpligt eftersom det var det ger ett 
användbart resultat i förhållande till tidseffektiviteten.  

För att få ett bättre resultat kunde författarna ha genomfört intervjuer med testpersoner, 
innan intervjuerna genomfördes med tjänstemännen. Detta skulle kunna bidra till en 
tryggare och mer strukturerad process under intervjuerna på företaget. Att genomföra 
flera testintervjuer var inte möjligt pga. av bristande tid och resurser, men intervjuerna 
med ett fåtal motsvarande tjänstemän på företaget hade varit genomförbart.  
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6.3 Begränsningar 
Författarna anser att resultatet är giltigt eftersom fallstudien med största sannolikhet 
hade gett ett liknande resultat om den genomförts vid ett entreprenadföretag av samma 
storlek. Eftersom valet av mjukvaror kräver mycket arbete utan att påverka 
helhetskonceptet med BIM, begränsade sig arbetet ifrån att välja mjukvaror åt företaget. 
Detta har dock begränsat arbetet från att ta reda på vilka interna rutiner som behövs vid 
implementering av BIM i medelstora entreprenadföretag.  

6.4 Slutsatser och rekommendationer 
Små och medelstora entreprenadföretag ser ekonomi som ett stort hinder vid iförandet 
av BIM vilket gör implementering till en större risk för de mindre företagen än för de 
större. Detta resulterar i att SME i byggbranschen på sikt riskerar att hamna långt efter 
i den digitala utvecklingen. Detta kan i sin tur leda till en kultur i branschen där de stora 
företagen konkurrerar ut de mindre. Branschen har dessutom ett bristande arbetssätt 
idag, både ekonomisk och miljömässigt och detta förväntas kunna ändras med hjälp av 
BIM. Rapporten förväntades ge de små och medelstora entreprenadföretagen bättre 
förståelse för hur det bör resonera kring nya roller och rutiner för att minska den redan 
stora risken vid implementering av BIM. 

Företaget förväntar sig att BIM kommer hjälpa dem att bygga på rätt sätt och på så sätt 
undvika onödiga misstag. Allt ska byggas rätt från början. För att de höga 
förväntningarna ska kunna uppnås med hjälp av BIM kommer mer tid och resurser att 
behöva läggas på projekteringen. Syftet är att alla varor som ska levereras och alla 
byggnadstekniska lösningar som ska användas ska bestämmas under projekteringen. 
Målet är att produktionen ska bli mer effektiv och att viktiga beslut och stora problem 
löses i ett tidigare stadium. Tanken är att ju tidigare stora problem löses desto bättre.  

Implementering av en objektorienterad informationshantering påverkar hela 
organisationen och till stor del medarbetarnas rutiner, arbetssätt, och uppgifter. På 
samma sätt som det behöver säkras att det nya arbetssättet är anpassat till företagets 
behov, behövs det också ses till att de som ska använda de nya riktlinjerna förstår syftet, 
är motiverade och har kunskapen för att använda det nya arbetssättet. Att ha en tydlig 
målbild eller vision av det som skall åstadkommas med förändringen är därför centralt 
för att arbetssättets införande ska lyckas.  

Det kommer att behöva utformas en mängd både interna och externa rutiner. Digital 
kravställning på underentreprenörer och leverantörer behöver ställas för att säkerställa 
att det digitala arbetssättet följs fullt ut. De interna rutinerna påverkas mycket av BIM-
samordnaren och de mjukvaror som företaget väljer att använda sig av, något som 
arbetet har avgränsat sig ifrån. Det finns ingen särskild metodik eller specifika processer 
för hur informationshanteringen ska ske. När det finns objektmodeller i projekt är 
utgångspunkten idag att dessa resulterar i dokument som är underlag för avtal, 
granskning och godkännande, kalkyl, inköp, produktion och relation. Det finns 3D-
modeller i vissa av företagets projekt, men det går inte att använda som juridiskt eller 
mängdningsunderlag eftersom projekteringen inte kravställt detta ordentligt. Som ett 
resultat är det svårt att få ut pålitliga kalkylmängder och modellerna används främst för 
att ta ut ritningar. Den tekniska infrastrukturen och de olika verktygsstöden som finns 
är inte anpassade för hantering av objektmodeller eller information därifrån, och är inte 
integrerat. Projekt- och linjeorganisationen har kompetens och erfarenhet av verktygen 
som används i dagsläget på företaget, men är inte utbildade i hantering av 
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objektmodeller i t.ex. samordningsverktyg, kalkylverktyg eller viewers. Personalen har 
påpekat i intervjuerna att intresset finns och viljan att lära sig nya sätt och verktyg att 
jobba med information. 

Att det behövs en BIM-samordnare när BIM används på företaget kan anses som 
självklart, men bör ändå konstateras. Att det däremot behövs en eller flera logistiker på 
företaget är dock inte lika självklart. Tjänstemännen som intervjuades var överens om 
att bygglogistiken och tidsplaneringen är bristfällig i dagsläget. Flera av dem var också 
medvetna om att det är just den bristande bygglogistiken som har störst negativ 
påverkan på ekonomin i byggprojekten. Om en eller flera logistiker skulle anställas eller 
utbildas skulle detta ha stor påverkan på byggprojektens ekonomi. Eftersom BIM kan 
ge bättre underlag för byggprojektens tidsplanering och logistiken, kan en 
logistikansvarig successivt få bättre och bättre kontroll över bygglogistiken.  

• En BIM samordnare behöver anställas eller utbildas på företaget. 
• En eller flera logistiker vars kontroll ökar i takt med BIM:s utveckling i 

företaget behöver anställas eller utbildas.  
• Tidsplanen behöver bli en central rutin under produktionen. Detta genom att alla 

som arbetar med byggprojektet kontinuerligt kvitterar tidsplanen.  
• Det behöver läggas mer tid och resurser på projekteringen. Planeringen av hela 

produktionen, dvs hur byggnaden ska monteras, ska vara en stor del av 
projekteringen. 

• Hela projektering ska genomföras på företaget, där kontrollen över 
byggnadsinformationsmodellen ska finnas.  

• Tydliga interna rutiner behöver utformas. Dessa påverkas mycket av BIM-
samordnaren och valet av mjukvaror, något som arbetet har avgränsat sig ifrån. 

• Tydliga externa rutiner behöver utformas, digital kravställning på 
underentreprenörer och leverantörer behöver ställas.  

• Utbildning och kurser i valda mjukvaror samt workshops/seminarier som skall 
få de anställda på företaget att förstå nyttan och fördelarna med BIM. 

 

6.5 Förslag till vidare forskning 
Författarnas förslag på vidare forskning är: 

• Vilka mjukvaror är lämpligast för ett medelstort entreprenadföretag som vill 
införa BIM? Detta är relevant vid utformning av interna rutiner.  

• Hur påverkas utformningen av nya roller och rutiner av valet av mjukvara? 
• Vilka likheter respektive olikheter finns mellan entreprenadföretag och 

industriföretag? 
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Bilagor 
Bilaga 1: ”Enkät” från intervjuer 

Bilaga 2: Befattningsbeskrivning för digitaliseringssamordnare 

 



Vilka användningsområden med BIM anser du är av 
nytta för Gärahovs Bygg?  

Generering av inköpsplaner 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
   Skada     Ingen nytta Lite nytta          Stor nytta       Väldigt stor nytta 

Mängdavtagning 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
   Skada     Ingen nytta Lite nytta          Stor nytta       Väldigt stor nytta 

Göra kostnadskalkyler 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
   Skada     Ingen nytta Lite nytta          Stor nytta       Väldigt stor nytta 

Visualisering i projekteringen 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
   Skada     Ingen nytta Lite nytta          Stor nytta       Väldigt stor nytta 

Bemanningsplanering 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
   Skada     Ingen nytta Lite nytta          Stor nytta       Väldigt stor nytta 
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Samgranskning/Kollisionskontroll 

☐   ☐         ☐       ☐    ☐ 
    Skada              Ingen nytta Lite nytta          Stor nytta       Väldigt stor nytta 
 

Bygglogistik på arbetsplatsen 

☐   ☐         ☐       ☐    ☐ 
    Skada              Ingen nytta Lite nytta          Stor nytta       Väldigt stor nytta 
 

Tidsplanering 

☐   ☐         ☐       ☐    ☐ 
    Skada              Ingen nytta Lite nytta          Stor nytta       Väldigt stor nytta 
 

Förbereda modellen för förvaltningsskedet 

☐   ☐         ☐       ☐    ☐ 
    Skada              Ingen nytta Lite nytta          Stor nytta       Väldigt stor nytta 
 

Visualisering för brukare 

☐   ☐         ☐       ☐    ☐ 
    Skada              Ingen nytta Lite nytta          Stor nytta       Väldigt stor nytta 
 



Digitaliseringssamordnare (DS) 
Doknr 

BB-0?? 

Godkänd av Datum Sidan Utgåva 

Ledningen 2019-04-12 1(3) 1 

Generell information 

Titel Digitaliseringssamordnare DS 

Rapporterar till KMC 

Underställd personal 

Avdelning KM-avdelningen 

Geografiskt arbetsområde Huvudkontor 

Befattning 

Befattningens syfte Ansvarig för utveckling av Gärahovs digitala projekthantering 

Huvuduppgifter och ansvar Stabsfunktion med huvuduppgift att vara stöd och support till 

organisationen gällande digitala lösningar samt samordna den 

digitala hanteringen i planerings-, utförande- och driftsskedet. 

I arbetsuppgifterna ingår bl a: 

 Vidareutveckla vårt arbetssätt genom teknikutveckling och att

ta fram digitala lösningar för att möta behov i våra projekt och

kommande krav från beställare

 Framtagning av Gärahovs BIM-strategi samt styrdokument

 Ansvarig för vidareutveckling av GärahovsAppen

 Stödja projekten i hanteringen av objektsorienterad

information samt gällande digitala leveranser och ta fram

arbetssätt och struktur för detta

 Stödja projekten i kravställningen vid digital projekthantering

med avseende på innehåll och struktur

 Säkerställa att rutiner följs som berör digitalisering

Kvalitet och Miljö 

 Administration i olika databaser för dokumentation och

miljöprövning av byggvaror.

 Genom att hitta optimal konstruktionslösning, kan vi

minimera mängden material, byta ut material till mer

miljöriktiga alternativ eller återvinna material i projekt..

 Vid miljöcertifieringar såsom Svanen, Miljöbyggnad och

Breeam support till distrikten

 Utföra interna revisioner inom kvalitet och miljö

Övriga uppgifter och ansvar Följa företagets policys, manualer och rutiner. 
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Befogenheter  

 

Erfarenhet och utbildning 

Erfarenhet 

Byggnadsingenjör eller motsvarande arbetslivserfarenhet. 

Administrativ erfarenhet och goda datakunskaper 

 

Utbildning 

Byggnadsingenjör 

Miljöbyggnader 

Miljöcertifieringar 

Individuell utbildningsplan  
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