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Abstract 
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Abstract 

Purpose: Compared to other industries, the construction industry is behind in terms of 

the use of BIM in the work activities. The challenges that have emerged over the 

years have increased progressively and today the focus is on building sustainably, 

economically and environmentally friendly. One major reason for this is that the 

construction industry is generally way behind in the development and utilization of 

IT. Another major reason for the minimal use of BIM, which has been made by 

previous research on BIM usage, is that developers lack the competence and 

knowledge to require BIM in a project. However, it is not only the construction 

companies that are currently lagging behind in terms of BIM use, but also the various 

municipalities in Sweden that today are all at different levels regarding the use of 

BIM in the work activities. The aim of the study is to investigate what advantages and 

disadvantages the BIM use can bring to Jönköping municipality and how the 

municipality can start implementing BIM in their work activities. 

Method: In order to achieve the goal with this report, qualitative semi-structured 

interviews have been used as a method during the work process. Semi-structured 

interviews are made to give the interviewees freedom to formulate the answers. 

Findings: All interviewees agree that BIM usage will be improved in the near future 

and that they are working on implementing the tool within the municipality. They 

believe that the use of BIM will have a great benefit as an information transfer, but at 

the same time will have a great benefit in the management phase. At the same time, 

the interviewees describe that the municipality is also agree unanimously that there is 

no problem getting financial support for the development, but that much external 

assistance will be required in order to implement BIM in the municipality. The 

municipality already has other large projects underway, at the same time not all the 

skills and knowledge to be able to use BIM without help. 

Implications: The municipality do not currently use BIM even though they are aware 

of the clear advantages BIM usage can bring. The biggest reason may be that there is 

a lack of knowledge within the municipality or resources and time to start and 

introduce a new working method. However, the municipality are in favour of this 

development but for this development to be carried forward with clear guidelines and 

recommendations on how BIM usage can be utilized in the best way. 

Limitations: The investigation that has been accomplished is most relevant for 

Jönköping municipality, as the investigation have been done precisely in one 

municipality. The study can therefore not be seen as general since the municipalities 

in Sweden are at different levels when it comes to BIM usage.  

Keywords: Administration   Management, Building Information Management, 

Building information Modeling, Client, Implementation, Information transfer 
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Sammanfattning 

Syfte: Jämfört med andra branscher så ligger byggbranschen idag i efterkälke när det 

gäller användning av BIM inom arbetsverksamheten. Utmaningarna som tillkommit 

genom åren har ökat alltmera och idag ligger fokus på att bygga hållbart, ekonomiskt 

och miljövänligt. En stor orsak till detta är att byggbranschen allmänt ligger efter i 

utvecklingen och utnyttjandet av IT. En annan stor orsak över den minimala 

användningen av BIM, som framförts av tidigare forskningar över BIM användningen 

är att byggherrar saknas kompetensen och kunskapen för att kräva BIM i ett projekt. 

Det är dock inte bara byggföretagen som idag ligger i efterkälke när det gäller BIM 

användningen, utan även de olika kommunerna i Sverige som idag alla ligger på olika 

nivåer gällande användningen av BIM inom arbetsverksamheten. Målet med studien 

är att undersöka vilka fördelar samt nackdelar BIM användningen kan medföra för 

Jönköpings kommun samt hur kommunen kan börja med implementering av BIM i 

deras arbetsverksamhet.   

Metod: För att uppnå målet med arbetet kommer kvalitativ karaktär i form av 

semistrukturerade intervjuer har använts som metod under arbetsgången. 

Semistrukturerade intervjuer är gjorda för att ge intervjupersonerna friheten i 

utformning av svaren. 

Resultat: Alla intervjupersoner är enade om att BIM-användningen kommer att ökas 

alltmer i framtiden och att de jobbar med att implementera verktyget inom 

kommunen. De anser att BIM-användningen kommer ha en stor nytta som 

informationsöverföring men samtidigt kommer ha en stor nytta i förvaltningsskedet. 

Samtidigt beskriver intervjupersonerna att kommunen är också enade att det inte finns 

några problem att få ekonomiskt stöd inför utvecklingen men att det dock kommer 

kräva mycket extern hjälp för att kunna implementera BIM i kommunen. Kommunen 

redan har andra stora projekt på gång, samtidigt har inte alla kompetensen och 

kunskapen för att kunna använda sig av BIM utan hjälp.  

Konsekvenser: kommunen använder i dagsläge inte BIM trots att kommunen är 

medveten om de tydliga fördelar BIM kan medföra. Den största anledning kan vara att 

det saknas kunskap inom kommunen, eller resurser och tid för att påbörja och införa 

ett nytt arbetssätt. Kommunen är dock positiv inställda till denna utveckling, men för 

att denna utveckling skall föras framåt med tydlig riktlinje och rekommendationer om 

hur BIM kan utnyttjas på bästa sätt.  

Begränsningar: Undersökningen som har genomförts är mest relevant för Jönköping 

kommun, detta då undersökningarna har skett just i denna kommun, samtidigt som 

aktörerna som intervjuats jobbar inom kommunen. Undersökningen kan därför inte 

ses som allmän då kommunerna i Sverige är på olika nivåer när det gäller BIM-

användningen.     

Nyckelord: Byggherre, Building Information Modeling, Building Information 

Management,  Implementering, Informationsöverföring, Förvaltning.  
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1 Inledning 
Kursen examensarbete är ett avslutande moment av Byggnadsteknik vid Jönköpings 

Tekniska Högskolan med inriktning husbyggnadsteknik. Kursen består av 15 

högskolepoäng av programmets totala 180 högskolepoäng. Examensarbetet har 

genomförts i samarbete med Jönköpings Kommun. Arbetet handlar om användningen 

av Building Information Modeling (BIM) inom Jönköpings Kommun. Jönköpings 

Kommun ligger i Smålands Län där Kommunens tekniska kontor jobbar för det mesta 

med byggrelaterade frågor. Med stöd av deras kunskap och behov av BIM har studien 

genomförts för att undersöka och analysera nyttan med BIM användningen inom 

Kommunen samt vilka fördelar samt nackdelar BIM medför.  

1.1 Bakgrund 
Inom byggbranschen har användning av digitalisering varit väldigt låg i jämförelse 

med andra branscher. Den låga utnyttjandegraden av digitaliseringen har lett till att 

användning av papper dominerar inom byggsektor gällande ritningar, dokumentation 

och relevanta information gällande projektet(svenskbyggtjänst,2017). 

Begreppet BIM är en förkortning för Byggnadsinformationsmodell som innefattar 

synsättet till hur tillämpning av en anpassning av digitalisering av hela byggprocessen 

samt förvaltningsprocessen (Sveriges Kommuner och Landsting, 2017). 

BIM kan ses i olika aspekter, till exempel Building Information Modeling, som har till 

syfte att visa processen samt skapa en BIM-modell. Den andra aspekten är Building 

Information Management som i sin tur visar hantering, lagring, kommunikation av 

dem olika BIM-data som är tillgänglig (Sveriges Kommuner och Landsting, 2017). 

Byggbranschen står idag under många utmaningar och för att klara av denna press är 

BIM tänkbart hjälpmedel för att underlätta byggprocessen. Det ökande 

bostadsbyggandet gör att byggbranschen idag ställ inför olika utmaningar som b.la. 

kommunikationsbrist, kvalitetssäkring samt ökat fel i byggandet (Statskontoret,2009).  

Idag använder Jönköping Kommuns tekniska kontor inte BIM inom deras vardagliga 

arbetsverksamhet, däremot använder de det så kallad CAD-krav som går ut på att 

Kommunen ställer begränsade krav på hur ritningar skall redovisas.  

CAD-kravet medför olika avvikelser, de vanligaste avvikelserna som kan uppkomma 

är bland annat att informationen om olika projekt fattas eller försvinner. BIM 

användningen underlättar informationsöverföringen, projektet och det förbättrar 

kommunikationen mellan Kommunen och dem olika aktörerna (Eastman, Teicholz, 

Sacks & Liston 2011).  Under produktionsdelen av ett projekt brukar det tillkomma 

mängder med nya informationer därför är det viktigt att dessa hanteras på rätt sätt för 

att kunna ha kontroll över projektet samt minska risken för att viktiga information 

skall falla bort (Eastman, Teicholz, Sacks & Liston 2011). 
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1.2 Problembeskrivning 
BIM-användning inom Byggbranschen i Sverige är väldig låg. Enligt tidigare 

undersökning som svensk byggtjänst har utfört, visar det sig att på grund av bristande 

kommunikation i bygg och förvaltningsprocessen kostar ca 60 miljarder årligen. 

(svensk byggtjänst, 2017). 

År 2017 kom Bygg 4.0 ut med rapporten ”så kan digitaliseringen sänka kostnaderna 

och öka kvaliteten i byggbranschen” på uppdrag av regeringen. Det visar sig att på 

grund av att byggbranschen har halkat efter i den digitala utvecklingen har det lett till 

en låg produktivitet och höga kostnader jämfört med andra branscher (Albinsson, 

2017).  

Enligt Boverkets undersökning från 2016 kommer Byggbranschen i Sverige stå för 

stora utmaningar fram till året 2025, då det förutsägs att antalet nybyggnader kommer 

öka kraftigt. Förutom att antalet nybyggnader kommer öka så är det också tänkt att det 

ska byggas mer ekonomiskt (Boverket, 2016).  

I en undersökning utfört 2014 visar att byggbranschen saknar sammanställd metod för 

hur integrering av BIM ska ske i en företagsledning (Meng-Ha, Mony, & Shang-

Hsien, 2014). I rapporten sammanställs tre faktorer som är viktiga för att kunna 

genomföra BIM i en företagsledning, dessa är val av BIM-verktyget, vilken funktion 

programmet ska ha samt support från företagsledningen. I en undersökning framgår 

det vilka problem som uppkommer när ett företag bestämmer för att genomföra BIM 

(Linderoth, 2010). Där kommer företagsledningen in i bilden, där man har en 

annorlunda uppsyn på genomförandet av BIM. Undersökningen tar också fram hur 

byggherren kan påverka ett företag att införa BIM.  

Byggherren har rätt till att begära att BIM ska användas genom hela byggprocessen, 

men problemet idag är att det inte är så mången byggherre som har kunskap om BIM 

eller ens vad det är och vilka fördelar det ger båda på den ekonomiska sidan samt den 

effektiva sidan. Idag finns det stora faktorer som kan göra att byggherren kan börjar 

kräva att BIM ska genomföras. I större projekt som utförs finns det problem med 

kommunikation mellan de olika rollerna i projektet som vid flera fall leder till att 

information försvinner, detta är något som kan minska om genomför BIM. BIM har 

idag redan varit en stor faktor i b.la. förbättring av konstruktionen, drift samt 

byggnadernas design. Förutom detta har BIM också gett byggbranschen b.la. bättre 

kundrelationer, bättrad på dokumentation samt kortare tid för beslutfattande. 

Idag Kommunerna som agerar beställare ställer inga krav på BIM användningen, 

vilket är ett tydligt budskap om att beställarna skall ställa krav på BIM användningen. 

Samtidigt finns det inte preciserat vad beställaren har för nytta av att ställa krav på 

BIM användning i ett projekt. Denna undersökning har mest fokuserat på vilka 

fördelar och nackdelar det finns med BIM användning för beställaren samt hur detta 

kan implementeras för att sedan kommunen skall kunna ställa krav på BIM 

användning i deras framtida projekt.  
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1.3 Mål och frågeställningar 
Målet med examensarbetet är att undersöka vilka fördelar samt nackdelar BIM 

användningen kan medföra för Jönköpings Kommun samt hur Kommunen kan börja 

med implementering av BIM i deras arbetsverksamhet. 

1.3.1 Frågeställningar: 

• Hur kan Jönköping kommun arbeta med BIM inom deras arbetsverksamhet 

• Vilka nackdelar samt fördelar finns det med BIM användning inom 

Jönköpings Kommun? 

• Vilka faktorer spelar in när Jönköping kommun väljer att implementera BIM i 

deras arbetsverksamhet?  

1.4 Avgränsningar 
Undersökningen kommer visa fördelar och nackdelar med BIM användningen för 

Jönköpings Kommun samt hur det kan implementeras. Vidare studerar arbetet 

informationsöverföringen i ett projekt. 

1.5 Disposition 
Kapitlet beskriver hur rapporten är uppbyggd för att läsaren skall kunna få en klarare 

bild av rapportens olika kapitel samt upplägg.  

Kapitel 1: I detta kapitel en beskrivning av bakgrund och problembeskrivning som 

ligger till grund för arbetet samt vilka avgränsningar som gjorts.  

Kapitel 2: I detta kapitel redovisas de olika metoder och strategier som används för 

att samla in data under arbetsgången, även rapportens trovärdighet redovisas här.  

Kapitel 3: i detta kapitel visar ett teoretiskt ramverk som i sin tur visar kopplingen 

mellan frågeställningar och teorier. Dessa teorier visar relevanta informationer för att 

kunna besvara frågeställningarna.  

Kapitel 4: I detta kapitel redovisas all empiriska data som har samlats.  

Kapitel 5: I detta kapitel den teoretiska ramverk och empirin analyseras.  

Kapitel 6: I detta kapitel diskuteras arbetet i helhet och samt förslag till vidare 

forskning inom området som arbetet behandlar.
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2 Metod och genomförande 
I detta kapitel ges information som skall användas i studien, samt val av 

undersökningsstrategi för att uppnå målet. En beskrivning mellan frågeställningarna 

vald metod för datainsamlingen förekommer i detta kapitel. I examensarbetet kommer 

kvalitativ undersökning att användas som kommer bestå av litteraturstudie och 

intervjuer. Detta kapitel avslutas med en beskrivning av trovärdigheten av 

examensarbetet i form av reliabilitet och validitet. 

2.1 Undersökningsstrategi 
Dem olika metoder kräver olika kunskaper för att utförandet av ett arbete görs på 

bästa sätt (Holme & Solvang 1997). Dessa två metoder är kvantitativa respektive 

kvalitativa studier. Metoden som väljs skall vara kvalificerad för material samt 

frågeställningen som studien bearbetar (Ejvegård, 2009). För att målet med 

examensarbetet skall uppnås, har en kvalitativ inriktad forskning valts. Kvalitativ 

metod innebär studien syftar till att ta in data i form av kvalitativa intervjuer 

(Davidsson & Patel, 2013). Kvalitativ metod används för att samla in information 

samt för att få en djupare förståelse av problemet som studien kommer studera 

(Holme & Solvang, 2012). 

De metoderna och undersökningsstrategier som kommer utnyttjas i arbetet för att 

besvara frågeställningen är litteraturstudie och intervjuer. Genom litteraturstudier i 

form vetenskapliga artiklar, uppsatser och rapporter kommer frågeställningen att 

besvaras på ett noggrant och passande sätt (Ejvegård, 2009). 

Arbetets innehåll kommer även att komma från olika intervjuer, i takt med att 

intervjuer är enklaste sättet att få fram pålitliga information som behövs till arbetet för 

att sedan använda informationen i en slutledning (Lantz, 2013). Dessa intervjuer 

kommer att vara semistrukturerade intervjuer för att ge intervjupersonen friheten i 

utformningen av svaren. 
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2.2 Koppling mellan frågeställningar och metoder för 
datainsamling 
I detta kapitel visas på vilka metoder som kommer användas för att besvara 

frågeställningarna i arbetet. Figuren nedan visar kopplingen mellan valda metoder och 

frågeställningar 

Figur 1. Visar koppling mellan valda metoder och frågeställningar 

 

2.2.1 Hur kan Jönköpings kommun arbeta med BIM inom deras 
arbetsverksamhet?  
Arbetets första frågeställning studeras hur kommunen skall ta tillväga för att börja med 

BIM användning. Genom en litteraturstudie skapas det förståelse om nyttan med BIM 

samt hur det ska implementeras. Efter litteraturstudien genomfördes intervjuer med 

Jönköping Kommuns tekniska kontor för att få fram behovet av BIM inom Kommunen. 

Kommunens personal fick besvara behovet av BIM inom Kommunen, vilka konsekvenser 

det kan medföra samt hur de arbetar idag. Intervjuerna kommer vara semistrukturerade 

för att personen i fråga skall ha frihet i formulering av svaren.  

2.2.2 Vilka nackdelar samt fördelar finns det med BIM användning 
inom Jönköping Kommun?  
En litteraturstudie har gjorts om BIM-användning för att få fram vilka fördelar samt 

nackdelar det finns med BIM användning för kommunen. Vidare studeras dessa 

fördelar och nackdelar för att få fram säker information om BIM användningen. 

Intervjuerna har genomförts i form av semistrukturerade för att personen i fråga skall ha 

frihet i formulering av svaren.  

2.2.3 Vilka faktorer spelar in när Jönköping kommun väljer att 
implementera BIM i deras arbetsverksamhet?  
För att kunna besvara denna frågeställning kommer litteraturstudie, samt kvalitativa 

intervjuer genomföras. Intervjuerna kommer vara semistrukturerade för att personen i 

fråga skall ha frihet i formulering av svaren. Genom litteraturstudien studeras vilka 

faktorer som uppkommer när kommunen skall implementera BIM samt hur 

implementeringsprocessen går till. Intervjuerna som har hållits med fyra olika personer 

som jobbar som CAD-samordnare, Avdelningschef för tekniska kontoret i Kommunen 

och byggprojektledare. Intervjuerna behandlar intervjupersonernas synpunkter och åsikter 

om vilka faktorer som kan vara ett hinder för implementering av BIM inom kommunen.  
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2.3 Valda metoder för datainsamling 
För att kunna besvara frågeställningarna i detta examensarbete har två kvalitativa 

metoder använts för datainsamling, litteraturstudie samt semistrukturerade intervjuer. 

2.3.1 Semistrukturerade intervjuer  
För att skapa sig en djupare förståelse över ämnet är användning av intervjuer som 

forskningsmetod bra då detta visar att forskaren är intresserad på en högre nivå 

(Blomkvist & Hallin, 2014). Det finns olika struktureringsgrad över hur man håller en 

intervju samt hur mycket svarsutrymme intervjupersonen kommer få. För att ge 

intervjupersonen så mycket svarsutrymme som möjligt bör inte en intervju vara 

strukturerad utan mer ostrukturerad. 

 En ostrukturerad intervju kommer ge intervjupersonen mer svarsutrymme (Patel & 

Davidsson, 2013). För att ge intervjupersonen möjligheten att formulera svaren på 

bästa möjliga sätt använder forskaren sig av lägre grad öppna frågor. Utifrån 

intervjupersonens svar kan forskaren sedan följa upp med följdfrågor som håller 

samma tråd (Patel & Davidsson, 2013). En intervjuguide sammanfattas senare från 

frågorna och områden.  

För att få till en bra samverkan mellan intervjupersonen och forskaren under intervjun 

så ska beteendet och intervjuguiden simuleras (Blomkvist & Hallin, 2014).  För att 

intervjun ska utföras så smidigt som möjlig behöver inte intervjufrågorna följa den 

ordning som de är formerade, utan frågorna bör komma i den rangen som passar bäst 

under den stunden (Blomkvist & Hallin, 2014).         

2.3.2 Litteraturstudie 
För att få fram en djupare förståelse över vad det är som ska undersökas samtidigt för 

att få fram nya tankar över ämnet man undersöker bör en litteraturstudie utföras. 

Litteraturstudien bör också utföras för att hjälpa till att ordna egna studien i 

förhållandet till den forskning som utförts tidigare (Blomqvist & Hallin, 2014). När 

forskningen via litteratur sker måste det hållas ett kritiskt förhållningssätt. Vid läsning 

av olika teorier måste en granskning av metod genomföras. Alla slutsatser som dragits 

i tidigare utförda forskningar och undersökningar måste då granskas kritiskt.   
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Tabell 1. Litteratursökning, sökord, databaser.  

Sökord Typ Årtal  Databas och antal 

träffar 

“Building”AND  

“information” AND 

“Modeling” 

Review articles + 

Research articles, 

Articles 

No limits Scoups- 19st 

Science direct- 20st 

“Building”AND 

“Information”AND 

“Management” 

Review articles + 

Research articles, 

Articles 

No limits Scoups -4st 

Science direct- 37st 

“BIM”AND 

“Implementation” 

Review articles + 

Research articles, 

Articles 

2015-2019 Science direct- 26st 

Scoups- 24st 

 

2.4 Arbetsgång 
Detta avsnitt förklarar olika metoder och vägar som togs för att utföra rapporten. 

Litteraturstudie användes i början för att få en djupare förståelse och kunskap över 

ämnet som rapporten handlar om. För att samla in mer fakta över ämnen utfördes 

olika intervjuer med olika aktörer inom Jönköping kommun för att få en klarare bild 

om vad Kommunen tycker om BIM användning. Jönköping kommun valdes eftersom 

kommunen är i behov av BIM i deras arbetsverksamhet. Sedan gjordes undersökning 

över det insamlade empiri från de olika intervjuerna där slutsatser sedan kunde dras. 

Under arbetets gång har skrivning av rapporten samt handledning skett genom hela 

arbetes gång. För att få en bättre syn över processen av arbetet, se figur 2.  

2.4.1 Intervjuer  
För att få fram en klar bild av hur Jönköping kommun använder sig av BIM idag så 

hölls intervjuer med olika aktörer inom kommunens tekniska kontor. Intervjuerna 

utfördes i form av semistrukturerande intervjuer.  

Jönköping kommuns fokus på BIM och dess användning för informationsöverföring. 

Sammanlagt hölls det tre intervjuer med fyra personer inom Jönköping kommun. 

Intervjuerna med avdelningschefen och projektledare i Jönköping hölls som enskilda 

intervjuer samtidigt som det hölls en gemensam intervju med CAD och 

ritningsansvariga samt CAD samordnaren.  
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Tabell 2. Intervjupersoner 

Kommun  Roll  Intervjutid  

Jönköping Avdelningschef-Tekniska 
kontoret  

60 

Jönköping  Byggprojektledare  60 

Jönköping  CAD-och ritningsansvarig  75 

Jönköping  CAD samordnare  75 

 

Urvalet av roller som intervjupersonerna valdes med hjälp av Jönköping kommuns 

rekommendationer. Frågorna var bestämda i förväg för att få ut så mycket fakta som 

möjligt av intervjupersonerna samtidigt för att hålla sig inom det område ämnet 

handlar om. Det gavs dock också möjlighet för intervjupersonen att ge en fri tolkning 

och djupare svar.  

Under intervju analyserades intervjupersonens svar och följdes då av följdfrågor. I 

slutet av varje intervju fick intervjupersonen tala fritt och komma med mer fakta inom 

området och ämnet. För att inte missa något som sades av intervjupersonen så 

spelades varje intervju in efter godkännande av respektive intervjuperson. För att få ut 

så mycket som möjligt av intervjupersonen utgick varje intervju från minst 60 min per 

intervjuperson alternativ minst 60 min per intervjugrupp.  

2.4.2 Litteraturstudie  
För att få fram mer kunskap från forskningar som tidigare utförts gällandet ämnet som 

examensarbetet baserar sig på, så har litteraturstudie utförts på främst vetenskapliga 

artiklar. Databasen Scoups, Science direct och det digitala vetenskapliga arkivet Diva 

har använts för att hitta relevanta vetenskapliga artiklar och examensarbeten. För att få 

fram maximala sökningar så har sökorden varit både på svenska och engelska. Alla 

sökord som är relevanta för ämnet har använts för att hitta de bästa vetenskapliga 

artiklar. Sökorden har varit b.la. byggherre, förvaltning, Building Information 

Modeling samt Building  Information Management  m.m.  

2.5 Trovärdighet 
I sin litteraturstudie beskriver (Eriksson & Wiedersheim-Paul, 2011) att basen för ett 

arbete är litteraturstudien. Man beskriver sedan hur viktigt det är att Validiteten och 

reliabiliteten är hög under studien. Validitet beskrivs som en måttmätinstrumentets 

förmåga att mäta det som avser mäta medan reliabilitet är att mätinstrumentet ska ge 

ett pålitlig och tryggt utslag.  

Studien som har genomförts har använt sig av information som har granskats kritiskt 

samtidigt som informationen kommer stödjas av flera olika vetenskapliga för att 

uppnå en pålitlig och stabil information. För att göra det ännu mer säker på att 

informationen är pålitlig kommer oberoende källor att användas, på detta sätt erhålls 

ett bredare perspektiv med en ökad validitet (Blomkvist & Hallin, 2014).  
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För att uppnå högre validitet och reliabilitet för intervjuer så kommer det hållas flera 

intervjuer med personal som har olika roller genom kommunen. Detta kommer ge en 

bredare förståelse över kommunernas uppfattning över digitaliseringen. Intervjuerna 

kommer hållas i form av semistrukturerade intervjuer för att nå en högre reliabilitet 

(Patel & Davidsson, 2013).  

 



Teoretiskt ramverk 

10 

3 Teoretiskt ramverk 
I detta kapitel används teoretiskt ramverk som underlag för att besvara 

frågeställningarna samt för att uppnå arbetets mål. Dessa mål uppnås genom 

kvalitativa studier.  

3.1 Koppling mellan frågeställningar och område 

3.1.1  Hur kan Jönköpings Kommun arbeta med BIM inom deras 
arbetsverksamhet?  
För att kunna besvara denna frågeställning ska teorier om BIM, ”digitalisering inom 

byggbranschen”, ’’För digitalisering i Tiden (SOU 2016:89).” BIM-digitalisering av 

byggnadsinformation” kommer att studeras. Se figur 3  

3.1.2  Vilka nackdelar samt fördelar finns det med BIM användning 
inom Jönköping Kommun? 

För att kunna besvara denna frågeställning ska teorier om ” BIM Handbook” och 

”byggherren/kommunerna” ska studeras. Se figur 3 

3.1.3 Vilka faktorer spelar in när Jönköping kommun väljer att 
implementera BIM i deras arbetsverksamhet?  
För att kunna besvara denna frågeställning ska teorier om ” Building Information 

Modeling (BIM) for existing buildings – literature review and future needs”  Se figur 
3. 

Figur 2. Visar en schematisk bild på kopplingen mellan frågeställningar och teorier  
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3.2 BIM 
Begreppet BIM kan direkt översättas till Byggnadsinformationsmodell som innefattar 

synsättet till hur tillämpning av en anpassning av digitalisering av hela byggprocessen 

samt förvaltningsprocessen (Sveriges Kommuner och Landsting, 2017). 

BIM kan ses i olika aspekter, till exempel Building Information Modeling, som har till 

syfte att visa processen samt skapa en BIM-modell. Den andra aspekten är Building 

Information Management som i sin tur visar hantering, lagring, kommunikation av 

dem olika BIM-data som är tillgänglig (Sveriges Kommuner och Landsting, 2017). 

De flesta byggherrar inom dagens byggbransch ställer inga krav på 3D-modellering 

för objektorientering utan enda kraven som ställs är att modellen skall vara uppbyggd 

av volymer utan information och därför en sådan modell kan inte kallas för en BIM-

modell (Jongeling, 2008). 

BIM som begrepp är inte en ny teknik utan detta är ett begrepp för informationen 

lagras, används sam hur dem skapas på ett väl grundat och systematiskt sätt 

(Jongeling,2008). BIM delas upp i olika kategorier, dem viktigaste delarna är 

kostnads- och nytta delen. Inom dessa delar ingår under rubriker, till exempel 

”detalied Design, Analysis, conceptual design, Construction Logistics, operation and 

Maintenance” m.m. Genom BIM-modell som även är en 3D-modell kan en verklig 

modell av en byggnad tas fram som innehåller information för hela byggnadens 

livscykel (Volk, Stengel & Schultmann, 2014).  

Samarbetet mellan de olika aktörerna spelar stor roll vid användning av BIM i ett 

projekt samt detta skapar nya roller och relationer inom de olika aktörerna (Linderoth, 

2010). En BIM modell innehåller värdefulla informations som kan användas inom 

flera olika arbetsområden, till exempel analyser , visualisering, kalkyl, analyser samt 

inköpsarbeten och detta gör att arbetsinsatsen blir mindre vid senare skeden 

(Jongeling, 2008). 

Varje BIM modell innehåller unika information som skall uppdateras och modifieras 

för att få till en välarbetad modell (Granroth, 2011). Sedan från dessa modeller kan 

materiallistor, beskrivningar och tidsplaner tas emot, i och med att informationen 

hämtats från en aktualiserad informationskälla då minimeras risken i felaktiga 

handlingar eller att informationen förloras värdefulla information (Jongeling, 2008). 

Genom användning av en BIM modell ökar kvalitetssäkringen, det bidrar även till mer 

tidseffektivt och produktivt arbetssätt. De informationerna som skapas i en BIM 

modell är unika och skapas bara en gång i modellen däremot kan detta användas som 

underlag för likadana projekt (Doumbouya, Guoping & Changsheng, 2019). 

3.3 För- och nackdelar med BIM användning  
En byggherre kan kräva användning av BIM i tidigt skede som kan skapa såväl 

fördelar som nackdelar. BIM kan användas för att understödja och förbättra 

samarbetet mellan deltagarna (Eastman, Teicholtz, & Sacks, 2011). Genom BIM 

användning blir projektet allt mer effektivare och tidsbesparingar kan öka mot 50 % 

för de olika arbetsmomenten. Den kan även minimera ekonomiska risker, detta görs 

genom att ta fram en 3D-modell som i sin tur kan ta fram en kostnadsberäkning 

(Eastman, Teicholtz, & Sacks, 2011).   
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Som beställare vid användning av BIM ges möjlighet till att vara engagerad i projektet 

från startskede till slutskede. Detta kan vara en fördel för beställaren då är beställaren 

involverad vid beslutfattande (Granroth, 2011). Genom en 3D modell ges det 

möjlighet att visualisera i tidigt skede vilket gör i sin tur att beställaren kan se den 

färdiga byggnaden visuellt samt få en klarare bild på hur designalternativet kommer 

att se ut (Ghaffarianhoseinia et al., 2016).   

Inom dagens byggbransch och speciellt från de förvaltande beställarna finns det stort 

intresse för förändring samt att bygga gröna byggnader. BIM användning i 

projekteringsskedet ger flera olika möjligheter och verktyg för att ta fram en byggnad 

som klarar av de kraven som ställs för att uppnå gröna byggnader samt flera analyser 

kan göras med hjälp av en BIM modell (Eastman, Teicholtz, & Sacks, 2011).  

Vid BIM användning kan olika energialternativ genomföras för att minska 

byggnadens driftkostnad samt miljöpåverkan, samt det ger beställaren möjlighet att 

utvärdera och designa hur byggnaden skall utformas för att uppfylla kraven som ställs 

på insläpp av dagsljus och solvärme. Med hjälp av en BIM modell kan 

energiförbrukningen tas fram samt övervaka det när fastigheten eller anläggningen 

skall tas i bruk (Eastman, Teicholtz, & Sacks, 2011). 

BIM användning kan utnyttjas vid flera olika skeden, till exempel vid 

projekteringsskede. En välstrukturerad information som kan utnyttjas vid senare 

skeden som till exempel hyresanpassning i form av reparationer, ombyggnationer 

(Granroth, 2011).  Vidare beskriver Ghaffarianhoseinia et al., (2016) att en BIM 

modell kan användas i en befintlig byggnad för att få fram till exempel, Underlag vid 

ombyggnation, utvärdering och övervakning, Energiförbrukning, Serviceinformation 

och Garantier, Byggnadens livscykel, Kvalitetssäkring Underhållshantering. 

3.4 Implementering av BIM som ny teknik 

Att implementera en ny teknik i byggsektorn har alltid var en stor utmaning, 

processen brukar gå långsamt och det är inte helt oproblematiskt (Hartmann, Vann 

Meerveld, & Adriaanse, 2012). Trots att det har varit många forsningar om hur 

implementeringen skall ske inom byggbranschen, så har det inte lett fram till någon 

godtagen standardisering eller om hur byggbranschen ska gå till väga (Hartmann, 

Vann Meerveld, & Adriaanse, 2012). 

En av dem utmaningarna som förekommer med implementering av en ny teknik i en 

organisation är inte bara att enstaka individer i organisationen som är villiga att göra 

förändringar, utan hela organisationen måste utarbetas för att få det nya arbetssättet att 

fungera. Ansvaret ligger på organisationen att visa att det är en förändring de strävar 

efter (Linderoth, 2010). 

Byggbranschen har idag oftast små vinstmarginaler vilket kan leda till att det ställs 

hårda krav på budgeten. Detta kan vara ett problem för företagen som är villiga att 

testa nytt arbetssätt. (Linderoth, 2010) 

I sin rapport förklarar Meng-Han et al. (2014) hur stor påverkan stöden från en 

ledning har. Rapporten fortsätter förklara för att en ledning ska ge stöd via olika 

faktorer som till exempel ekonomiskt stöd så förväntas det olika saker, främst val av 

BIM-verktyg samt funktionen av programmen. En annan stor faktor som påverkar 

ledningens stöd är kunskapen och kompetensen som redan finns över BIM. Från en 
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undersökning genomförts av Bosch et al (2016) där sju aktörer VD, entreprenadchef 

och platschef intervjuades på olika entreprenadföretag visar att en stor faktor till att 

BIM användningen idag är så låg har med att beställaren inte ställer krav av BIM 

användning i projekt.    

En stor anledning till att byggbranschen inte använder sig av BIM i större skala har 

mycket att göra med att vinstmarginalerna är så små. För att inte förlora mer budget 

och medföra onödiga risker i ett projekt. Budget och de onödiga risker som 

byggbranschen är rädda för göra att branschen inte tänker långsiktigt över fördelarna 

som ny teknik kan medföra (Linderoth, 2010).  

Tidspressen som byggbranschen idag utsätts för är en bidragande faktor till att 

implementeringen av nya tekniker bromsas ner. Denna stora tidspress samt den stora 

arbetsbelastningen i olika projekt gör att implementeringen och utvecklingen av ny 

teknik försämras (Bosch, Isaksson, Lennartsson, & Linderoth, 2016). För att kunna 

utveckla branschen och använda BIM i större skala bör det investeras mer budget, 

support samt utbildning Harty och Davies (2013). 

3.5 Byggprocess 
Byggprocessen består av ett antal beslutsprocesser som delvis pågår samtidigt eller 

överlappar varandra, exempel på de olika processerna är planprocess, 

marknadsprocess, projekteringsledning och produktionsledning (Jongeling,2008). I 

dagsläge används 2D-modeller som kommunikationsverktyg, vilket leder till att 

aktörerna måste själva tolka 2D-ritningarna (Jongeling,2008). 

3D-användningen inom byggbranschen har blivit allt vanligare på senare åren som nu 

mera kan användas som virtuella promenader i byggnaden, vilket kan vara till står 

hjälp i tidigt skede i byggprocessen (Jongeling,2008). 

Under byggprocessen kan värdefulla information förloras eller inte tas med mellan 

olika disciplinerna. Det kan vara på grund av att brist på kunskap, dåligt samarbete 

mellan dem olika disciplinerna. Dessa faktorer beror på mänskliga brister, detta kan 

BIM inte göra något åt men däremot med hjälp av BIM kan glappet i 

informationskedjan elimineras. (Jongeling,2008). 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 3. Byggprocessens moment 
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3.6 Förändring inom byggbranschen 
Idag står byggbranschen under stora utmaningar då alltmer byggnader byggs 

samtidigt som mer krav har tillkommit med mer fokus på hållbart, ekonomiskt och 

miljövänligt (Boverket, 2016). Den utvecklingen som har skett inom branschen har 

inte gått helt mot rätt håll och det förekommer allt mer byggfel (Statskontoret, 2009).  

 

Byggbranschen ligger och har alltid legat efterkälke angående IT utvecklingen samt 

BIM användningen. Branschen präglas fortfarande av pappers format när det kommer 

till handlingar, ritningar samt andra dokument (Harty & Davies, 2013).  

 

En anledning till att utvecklingen går så segt i branschen har med att människor inte 

vill ändra på det trygga och säkra arbetssättet (Harty & Davies, 2013). Från en rapport 

av Bosch et al (2016) förklarar författarna att branschen har mer nytta av 

nyexaminerade studenter från högskolan än de äldre människorna, detta främst för att 

nya studenter är mer vana att använda sig av datorer. 

3.7 Sammanfattning av valda teorier 
Inom dagens byggbransch finns det en stor ovilja till att förändra. Idag finns det 

personer inom branschen som aldrig har tidigare använt sig av digitala verktyg. För att 

en förändring skall ske inom byggbranschen då skall alla inom branschen ta ett steg i 

samma riktning.  

Enligt regeringens rapport ”för digitalisering i Tiden” som förklarar att allt som ingår 

i digitaliseringen är en utveckling av data. Den digitala tekniken kräver mycket 

anpassande då den utvecklas konstant och med hög hastighet. Inom dagens 

digitalisering ges möjlighet till att ansluta ihop olika aktörerna som är involverade i ett 

projekt för att få till ett bättre arbete.  

BIM som begrepp kan översättas direkt till Byggnadsinformationsmodell som 

används i mindre skala inom byggbranschen. Det finns två aspekter av BIM, en 

modellering och en förvaltning. Dessa aspekter används för att skapa en 3D-modell 

och sedan visar den hantering, lagring och kommunikationen mellan dem olika BIM-

modellerna.  

Att implementera en ny teknik i byggsektorn kan vara en stor utmaning just på grund 

av att processen brukar gå långsamt. Som byggherre kan man kräva BIM i tidigt skede 

som kan skapa såväl fördelar som nackdelar, och dessa nackdelar kan organisationen 

spåna vidare på. Genom BIM användning kan ett projekt bli mer effektivt och 

tidsbesparingar ökar med hela 50 % för de olika arbetsmomenten. 

 

Genom BIM användning kan beställaren vara mer involverad i ett projekt redan från 

startskede till slutskede, detta ses som en fördel då beställaren är involverad i de olika 

beslutsfattande situationerna.   Det kan även ges möjlighet till att visualisera i tidigt 

skede vilket gör att beställaren får en helhets bild om hur  designaltvernativet ser ut . 

Inom dagens byggbransch har och speciellt från de förvaltande beställarna finns det 

stort intresse för att bygga det så kallad gröna byggnader.  Detta kan uppnås genom 

BIM användning i projekteringsskedet som i sin tur ger olika möjligheter och verktyg 

för att ta fram en byggnad som klarar av de kraven som ställs för att uppnå gröna 

byggnader.
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4 Empiri 
I detta kapitel en beskrivning av empiriska data som har samlats in under 

arbetsgången redovisas utifrån vald av metod och intervjurespondenter  

4.1 Intervju  
Utförandet av intervjuerna är gjorda tillsammans med Jönköpings kommun där totalt 

fyra olika anställda inom Jönköpings tekniska kontor har blivit intervjuat. Intervjuerna 

gjordes med hjälp av en intervjumanual (se bifoga 1 och 2). Intervjuernas utformning 

har varit ostrukturerat sätt vilket kan innebära att alla intervju frågor har varit 

bestämda och samtliga kommer ställas till alla discipliner. Samtliga intervjuer finns 

bifogad (se bifoga 3-5). En samanställning av intervjupersonerna.  

 

CAD-och ritningsansvarig 

Enligt CAD- och ritningsansvarige i kommunen används idag CAD kravspecifikation 

som går ut på att kommunen ställer olika krav på leverantörerna om hur ritningarna 

skall döpas även vilka ritningar som skall befogas men inga krav ställs på BIM 

användning. Personen i fråga tycker att implementering av BIM som ny teknik skulle 

medföra väldigt positiva egenskaper inom kommunen. Kommunen har även planerat 

att anlita en extern konsult för att hjälpa kommunen med att komma igång med BIM 

användning. CAD och ritningsansvariga hävdar att med hjälp av BIM användning 

kommer det bli ett bättre flöde, men det krävs olika kompetenser för att implementera 

BIM, för att underlätta implementeringen så krävs det att kommunen får något slags 

utbildning om det.  

CAD samordnare 

CAD-samordnare hävdar att ” Svårigheten med implementeringen i sig är att vi måste 

byta ut kommunens system, det blir en stor prövning för kommunen att få gå över till 

BIM användning”. Vidare hävdar han även att i framtiden när BIM är i bruk då 

kommer kommunen att ställa krav på BIM användning av kommunens leverantörer, 

vilket kan leda till att CAD kravs specifikation görs om till BIM kravspecifikation. 

Byggprojektledare  

Inom kommunen används det inte BIM alls, men enligt byggprojektledaren 

implementering av BIM är nästan nödvändigt. Vidare hävdar han att BIM täcker 

många delar men för kommunen är BIM mest användbart inom förvaltningsskedet 

och projekteringsskedet. ”Ambitionen är att utvecklas och som beställare tycker vi att 

vi ska kunna ställa krav på BIM användning för att ligga på framkant. Företagen kan 

ju använda BIM men då vi som är beställare måste ställa krav på det annars BIM 

användningen kommer inte utvecklas varken för oss eller för företagen”.  Vidare 

hävdar han BIM skulle behövas idag för effektiviseringsgrandens skull samt 

underhållsarbetarna, men dem största områdena BIM kan utnyttjas maximalt är 

projektering och förvaltningsfasen. Byggprojektledaren tycker att för att klara av 

implementeringen då är det bättre att bilda en BIM organisation inom kommunen men 

även viljan att lära sig något nytt. Även det som kan krävas av kommunen en stark 

driv bra konsult som visar själva strategin eller processen som visar vad som skall 

göras eller vad som behövs.  
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Avdelningschef 

”Vi behöver extern kompetens för att vi ska kunna göra implementeringen på ett klokt 

sätt, vi tar ju en genväg när vi köper extern hjälp då för att höja vår egen förmåga och 

kompetens” förklarar avdelningschefen och menar att inom snar framtid kommer 

kommunen att implementera BIM, detta görs med hjälp av en extern konsult.  ”Vi ser 

BIM som en förutsättning för att reda ut vårt uppdrag och hantera all större 

datamängd”. Det finns alltid hinder med implementering av ny teknik, en av dem kan 

vara ambitionsnivå och för att öka kompetensen inom kommunen behövs det 

utbildningar.  

4.1.1 Fördelar och nackdelar med BIM användning 
CAD-och ritningsansvarig och CAD samordnare 

 BIM användning täcker många delar inom byggbranschen, de kan se att all jobb blir 

smidigare och även att informationsflödet blir bättre. En annan fördel kan vara att all 

information som sparas i en digital databas, kommer vi ha tillgång till detta genom en 

byggnads livscykel. Även kostnaderna kan minska med hjälp av BIM användning i ett 

projekt. 

Byggprojektledare 

Byggprojektledare hävdar att det finns många fördelar med BIM och att det finns även 

nackdelar som kan spånas vidare på men i dagsläge kommunen är i behov av det. Han 

tror även att byggbranschen är mycket konstruktiv som tar många små steg framåt, 

och att BIM skulle vara ett stort steg för branschen därför hävdar han att BIM inte är 

nackdelen utan implementeringen av BIM. En av dem klara fördelarna är 

informationsöverföringen och tidseffektiviseringen, även minskningar av 

felmarginalen. 

Avdelningschef 

Dem största användningen har kommunen i förvaltning och projekteringsprocessen 

sedan finns det fördelar med hela projekteringsskedet och ganska snabbt kan man 

visualisera en 3D-modell som möjliggör att man kan se byggnaden som har skapats. 

Sedan kan man ju se vilka kollisioner det finns i byggnaden. ”jag tror väldigt starkt på 

potentialen med visualisering i förstudier och projekteringsskede, för vi jobbar väldigt 

mycket i förvaltningsskedet och det är ju där vi ser fördelarna med 

informationshantering.  

4.2    Litteraturstudie  
Byggbranschen idag står inför stora utmaningar både kunskapsmässigt och 

budgetmässigt. Nuförtiden byggs det alltmera byggnader som mer och mer använder 

sig av gröna byggnader med fokus på ekonomiskt, hållbart och miljövänligt 

(Boverket, 2016). 

BIM är en förkortning som kan översättas till Byggnadsinformationsmodell, detta kan 

även ses som två olika aspekter till exempel Building Information Modeling som kan 

användas för att visa hur en process går till samt skapa en BIM modell som innehåller 

unika information. Det andra typen är Building Information Managment som används 

för att ta fram hantering, lagring, kommunikation av dem olika BIM data som är 

tillgängliga (Sveriges Kommuner och Landsting, 2017). 

Inom BIM ingår det flera olika viktiga delar som inte är ny teknik utan ett begrepp för 

informationslagring samt hur dessa skapas på ett väl grundat och systematiskt sätt. De 
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viktigaste kategorierna som ingår i BIM är detalied Design, Analysis, conceptual 

design, Construction Logistics, operation and Maintenance” m.m (Jongeling, 2008). 

Att implementera en ny teknik inom dagens byggbransch har det alltid varit en 

utmaning samt att processen brukar ta lång tid och oftast inte helt oproblematiskt. 

Trots detta har många forskningar kring implementering av BIM gjorts för att 

byggbranschen skall utvecklas och expanderas (Hartmann, Vann Meerveld, & 

Adriaanse, 2012).  

En förekommande utmaning med implementering av ny teknik har varit att inom  

organisationen är det bara några individer som är villiga att göra förändringar, och 

utmaningen är att få med hela organisationen som skall utarbetas för att det nya 

arbetssättet skall fungera upptimalt(Linderoth, 2010).  

Att ha en enad och stöd från ledning har en stor påverkan på implementeringen, dessa 

stöd kan vara i form av ekonomiskt stöd. En annan faktor som påverkar ledningens 

stöd är kunskapsbrist och kompetens som finns om BIM inom organisationen. En 

annan faktor kan vara att vinstmarginalerna inte är stora samt att byggbranschen inte 

vill riskera att förlora mer budget och medföra onödiga risker i ett projekt. Detta gör 

att branschen inte tänker långsiktigt över fördelarna som ny teknik kan medföra 

(Linderoth, 2010). 

BIM kan även användas för att förstärka relationen och samarbetet mellan olika 

aktörer i ett projekt vilket kan leda till att nya roller och relationer skapas för dem 

olika aktörerna. En BIM modell innehåller unika och värdefulla information som kan 

användas inom olika arbetsområden som till exempel analyser, visualisering, kalkyl, 

analyser samt inköpsarbeten (Jongeling, 2008). 

All information som en BIM modell innehåller är väldigt unika och skall uppdateras 

och modifieras för att få till så säker modell som möjligt. BIM användning ökar 

kvalitetssäkringen för ett projekt som bidrar även till mer tidseffektivt och produktivt 

arbetssätt. Genom dessa BIM kan materiallistor, beskrivningar, tidsplaner tas emot. 

Tanken på att informationen är hämtad från en uppdaterad informationskälla då 

minimeras risken i felaktiga handlingar eller att värdefulla information förloras 

(Jongeling, 2008). 

Genom att ställa krav på BIM användning i tidigt skede tillkommer det såväl 

nackdelar som fördelar. En stor fördel för en beställare är att genom BIM användning 

blir ett projekt allt mer effektivare och tidsbesparingar kan ökas mot 50 % som i sin 

tur minskar ekonomiska risker, det vill säga att felberäkningar minimeras Eastman, 

Teicholtz, & Sacks, 2011).   

Vid användning av BIM har beställaren möjlighet då att vara med i projektet från 

startskede till slutskede vilket gör att beställaren kommer vara mer engagerade vid 

beslutfattande. Samtidigt har beställaren möjlighet att påverka byggnadens utseende 

vid användning av BIM i tidigt skede (Granroth, 2011).  

Genom BIM modeller kan olika energialternativ beräknas för att minska byggnadens 

miljöpåverkan och driftkostnad även ger detta beställaren att ha möjligheten till att 

utvärdera och designa hur byggnaden skall utformas för att uppfylla dem ställda 

kraven på byggnaden (Eastman, Teicholtz, & Sacks, 2011). 
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4.3 Sammanfattning av insamlad empiri 
Intervjupersonerna var eniga om att BIM användning är välbehövlig inom kommunen 

för att underlätta och förbättra samarbetet med de olika leverantörer som jobbar för 

kommunerna. Idag använder man CAD kravspecifikation inom Jönköpings Kommun 

som går ut på att kommunen ställer krav på vilka ritningar som skall ingå i ett projekt 

samt hur dessa skall döpas. Även om idag det saknas tydliga kompetenser hos 

kommunen men det finns väldigt stort intresse för BIM användning, detta har lett till 

att kommunen inom snar framtid anlita en extern konsult för att börja med BIM 

användning.  

Genom att använda BIM inom byggbranschen kan vi se ett smidigare jobb och 

informationsflödet blir bättre. En annan fördel med BIM användning är att all 

information kommer att sparas i ännu samma digitala databas som kan utnyttjas 

genom hela byggnadens livscykel. Byggbranschen är konstruktiv bransch och tar små 

steg framåt, och en av dem klara fördelarna är informationsöverföringen, 

tidseffektivisering samt minskning av felmarginalen. 

Inom dagens byggbransch är BIM användningen väldigt begränsad vilket har gjort att 

implementeringen bli all svårare men inte omöjligt. En vanlig utmaning som 

byggbranschen ställs inför är att minoriteten inom organisationen är villiga att ändra 

men för att organisationerna skall få ut maximalt av implementeringen borde hela 

organisationen utarbetas för att det nya arbetssättet skall fungera. 
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5 Analys och resultat 
Kapitlet sammanfattar en analys för insamlade empiriska data i relation till teoretiska 

ramen för att besvara de frågeställningar som framgår i arbetet och uppnå arbetets mål   

5.1 Analys 
BIM är idag en väldig bredd verktyg som underlättar arbetet på många olika plan som 

till exempel kollisionskontroll, visualisering och informationsöverföring (Jongeling 

2008). En BIM-modell visar idag en bredd plan av information angående en byggnad. 

Den ger ut information som fysiska egenskaper och hur komponenterna i modellen 

samverkar (Granroth 2011). Visualiseringen som BIM erbjuder hjälper b.la. att hålla 

beställaren inblandat i projektet under hela projektperioden (Ghaffarianhoseinia et 

al.,2016)  

Under intervju förklarade intervjupersonerna att BIM i stort sätt inte används inom 

Jönköping kommun. När det kommer till Jönköping kommun är arbetet med BIM 

användningen dock igång och ska börjas användas mer framöver. Intervjupersonerna 

inom Jönköping förklarade även att BIM-användningen är väldigt viktig då många 

inom branschen försöker komma in i BIM-användningen alltmer.  

Jönköping kommun siktar på att snarast börja använda sig av BIM, speciellt inom 

förvaltning skedet, ett område man anser BIM kan vara mest användbart. BIM kan 

vara ett hjälpmedel för att maximera förvaltningen och underhållet samtidigt som 

relevant information fås ut från modellen om själva byggnaden och dess utrustning. 

Detta kan sedan utveckla ett system som senare användas under hela livscykeln 

(Eastman, 2011).  

Att använda sig av BIM-modell redan i befintliga byggnader ger många fördelar, som 

till exempel underlag till ombyggnad och underhåll (Ghaffarianhoseinia et al., 2016). 

Granroth (2011) förklarar att informationen som fås ut av användning av BIM är 

välstrukturerad och kan därför senare återanvändas i förvaltningen.  

När det gäller kommunikationen mellan de olika aktörerna använder kommunen 

standardmetoderna, det vill säga mejl, webbportal, möte och telefon. Jönköping 

kommun använder dock också dokumenthanteringssystem som gör att det alltid finns 

ett informationsflöde. För att minska antal fel och borttappat information under ett 

projekt kan BIM-användningen komma till stor hjälp.  

Samarbetet mellan de olika aktörerna när BIM utnyttjas leder till en mer säker och 

verksam leverans av b.la. information vilket i sin tur kommer minska på kostnader 

och projekttiden (Eastman, Teicholtz & Sacks 2011).  

Långsiktiga målet som Jönköping kommun har är målet främst att kunna börja 

använda BIM som en informationsmodell för att kunna läsa data samtidigt ha en bra 

kommunikationsteknik mellan de olika aktörerna. För att komma in på BIM-

användningen och börja kunna utnyttja det som informationsmodell kommer man ta 

hjälp av konsulter. 
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För att öka användningen av BIM måste det finnas båda stöd av kommunerna 

samtidigt som det måste finnas krav för att detta ska genomföras. Avdelningschefen 

för Jönköping kommun förklarade att det inte finns några större problem att få stöd 

och budget av kommunen inför utvecklingen och BIM-användningen utan att hindret 

låg mer i resurserna som krävs för att klara utvecklingen.  

Han fortsatte förklara att kommunen i dagsläget har andra projekt som är igång och 

därför inte hinner nå den fulla potentialen inför utvecklingen. Därför har kommunen 

skickat ut förfrågningsunderlag för att anlita konsulter som ska hjälpa till i 

utvecklingen.  

Byggherrar har idag stor makt och kan även begära att BIM ska användas i projekt 

man dock saknar de flesta byggherrar kunskapen samt utbildningen över BIM och 

vilka fördelar som tillkommer vid användning av BIM (Linderoth 2010). Från en 

rapport som har genomförts av Bosch (2016) är det inte bara byggherrarna som idag 

saknar kunskapen om BIM, utan även många tjänstemän.  

Eftersom kommunen anses vara både byggherre och beställare beroende på projekt, så 

kan de inte sättas krav på att de ska använda sig av BIM. Intervjuerna faktasatte vad 

rapporten av Bosch (2016) hade tagit fram, då det visade sig att CAD ansvariga i 

Jönköping inte hade någon större kunskap över BIM i allmänt. Alla intervjupersoner 

var dock enade om att BIM var något viktigt att lära sig om samt såg en nytta över att 

förstå hur det funkar för att kunna utnyttja det i framtiden, då användningen av BIM 

ökar alltmer. 

5.2 Hur kan Jönköpings Kommun arbeta med BIM inom deras 
arbetsverksamhet? 
I det teoretiska ramverket utgår att byggbranschen ligger i efterkälke när det gäller 

BIM-användning. Den låga användningsgraden har lett till att pappersformat är 

dominerande inom byggsektorn gällande ritningar, dokumentationer och relevanta 

information gällande projektet.  Detta har lett även till en låg produktivitet och höga 

kostnader i jämförelse med andra branscher. 

Samtliga intervjuer visar att i dagsläge BIM användningen är väldigt begränsade eller 

inte används alls. Implementering av BIM brukar vara en stor utmaning och en 

process som tar lång tid även är det inte helt oproblematisk process.  Genom BIM-

modell som även används som en 3D-modell kan en verklig modell av en byggnad tas 

fram som innehåller information för hela byggnadens livscykel (Volk, Stengel & 

Schultmann, 2014). 

De flesta byggherrar inom dagens byggbransch ställer inga krav på 3D-modellering 

för objektorientering utan enda kraven som ställs är modellen skall vara uppbyggd av 

volymer utan information och därför en sådan modell kan inte kallas för en BIM-

modell (Jongeling, 2008). 

Jönköpings Kommun använder till en viss grad sig av BIM, genom CAD-användning 

där kommunen ställer generella krav på leverantörerna utefter CAD-kravspecifikation 

som har tagits fram av kommunen. Avdelningschefen för Jönköping kommuns 

tekniska kontor förklarade att kommunens främsta mål med implementeringen av 

BIM var för använda den som informationsmodell för att underlätta granskningen av 

data. Avdelningschefen förtydligade ännu mer med att förklara att kommunen för 
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närvarande har konsulter som läser av och granskar data inom kommunen. 

Kommunen har idag digital datainformation som finns för mängdförteckningen som 

ska fyllas i, men avdelningschefen förklarar att med BIM så kommer detta ges direkt 

från BIM-modellen.  

Byggprojektledaren som intervjuades i kommunen höll med avdelningschefen om att 

implementeringen av BIM inom kommunen var väldigt viktigt och att målet var att få 

fram informationsmodell. Projektledaren fortsatte dock med att förtydliga att BIM 

användningen hade stor nytta inom förvaltningsskedet. Kommunen har börjat med att 

lägga ut och få extern hjälp för en ökad BIM-använding, men där finns inte 

förvaltningsskedet med i planen idag. Byggprojektledaren förtydligade ytligare att 

förvaltningsskedet kommer efter byggnationen är färdig och att man siktar på att 

använda BIM ett steg i taget och därför har man fortfarande inte kommit till 

förvaltningsskedet idag men att det ett mål i framtiden.       

5.2.1 Vilka nackdelar samt fördelar finns det med BIM användning 
inom Jönköping Kommun?  

5.2.2 Jönköping Kommun 
Jönköping kommun använder idag inte BIM i större skala inom kommunen, men 

arbetet inför användning av BIM har påbörjats där konsulter tagits in för att hjälpa till 

i uppdateringen av BIM. Avdelningschefen förklarar att målet med BIM är att främst 

använda det som informationsmodell för att kunna läsa in data. Men 

byggprojektledaren förklarar att BIM gör stor nytta för förvaltningsskedet men att 

man fortfarande har en bit att gå för att nå dit. 

 Kommunen har driver idag alltfler projekt som leder till att det kommer allt mer 

större datamängder som måste hanteras och avdelningschefen tror att inom det skedet 

kommer BIM göra stor nytta för att underlätta deras arbete. Chefen fortsätter förklara 

att all data som samlas in måste skrivas av för att senare läggas in i olika databaser. 

Implementeringen av BIM kommer göra att BIM-modellen kommer vara databasen. 

Avdelningschefen menar att det händer att detaljerad information försvinner när man 

till exempel byter ut ventilation eller en pump, något BIM kommer minska på.   

Under intervjuerna med avdelningschefen och byggprojektledaren förklarade båda att 

även om BIM idag inte kommer användas i förvaltningsskedet så ser man fortfarande 

områden under skedet som BIM kommer göra stor nytta. Byggprojektledaren 

redovisade att det idag kan vara lite svårt att se brister och fel på en byggnad i 2D 

ritningar, men att en 3D modell kommer underlätta att hitta dessa fel och brister redan 

i tidigskede.  

Avdelningschefen förklarar att kommunen idag inte har större problem om att stöda 

användningen av BIM samtidigt som det inte handlar om en budgetfråga. Största 

hindret för BIM inom kommunen enligt avdelningschefen har med resurserna som 

måste finnas för att klara av utvecklingen. Kommunen driver idag andra projekt när 

det gäller IT-utvecklingen och därför anser avdelningschefen att kommunen inte 

klarar nå fulla potentialen över utvecklingen. Avdelningschefen menar att kommunen 

lyder av brist på kompetens och att det behövs hjälp från något håll, därför har det 

idag anlitats konsulter som ska hjälpa kommunen att komma in i BIM. 
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Under intervjuerna förklara vissa att det finns brist på kunskap om BIM av olika 

anledningar. Intervjupersonenarna menar att bristen på kunskap har med allt från 

utbildningen till åldern att göra. Men alla är dock enade om att BIM är nödvändigt 

inom kommunen och att de är framtiden av byggbranschen. Byggprojektledaren 

förklarade att nackdelen med BIM har mer på hur kommunen implementerar BIM, 

problemet är att veta hur och vart ifrån implementeringen ska börja och sluta.  

Byggprojektledaren menar att det är därför kommunen idag har påbörjat en 

digitalisering strategi för att kunna ta ett steg idag på rätt sätt.     

5.2.3 Vilka faktorer spelar in när Jönköping kommun väljer att 
implementera BIM i deras arbetsverksamhet?  
När det kommer till Jönköping kommun beskriver avdelningschefen att det inte finns 

några större faktorer som spelar in i användning av BIM då stödet från kommunen 

finns. Avdelningschefen förklarar att kommunen idag driver många andra projekt vid 

sidan av utvecklingen och implementeringen av BIM och därför klarar inte 

kommunen av att för fullt ut nå den fulla potentialen. Detta en är stor anledningen till 

att kommunen idag har valt att ta in extern hjälp i form av konsulter för att 

implementera och utveckla BIM inom kommunen.  

Avdelningschefen kom in på att största faktor förutom tidspressen som kommunen är 

under har med ambitionsnivån att göra. Avdelningschefen menar att det finns många 

som har höga ambitionsnivåer över deras arbete och hur de jobbar men att detta 

sjunker när det finns krav på att utvecklas och jobba på ett annat sätt. Det är inte alla 

som har kompetensen och kunskapen att kunna arbete inom BIM och även detta är 

stor anledning till att utvecklingen inte har gått framåt snabbare. Avdelningschefen 

förtydligade dock att det är lite svårt att sätta krav och dra en linje över hur personalen 

måste arbeta. BIM ska implementeras och användas inom kommunen där personalen 

som behöver använda sig av BIM ska lära sig och få kompetens, men sedan finns det 

människor som är väldigt duktiga att arbeta på traditionella sättet och där blir det lite 

svårt med utvecklingen.  

5.3 Koppling till målet 
Målet med examensarbetet är att undersöka vilka fördelar samt nackdelar BIM 

användningen kan medföra för Jönköpings Kommun samt hur Kommunen kan börja 

med implementering av BIM i deras arbetsverksamhet. För att målet med arbetet skall 

uppnås ställdes tre frågor som är direkt kopplade till målet. 

• Den första frågeställningen kartlägger behovet av BIM och hur dessa påverkar 

Jönköpings kommun arbetsverksamhet.  

• Den andra frågeställningen undersöker fördelar samt nackdelar med BIM 

användning  

• Den tredje frågeställningen undersöker de olika faktorer som spelar in när 

Jönköpings Kommun implementerar BIM inom deras arbetsverksamhet 
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6 Diskussion och slutsatser 
I detta kapitel diskuteras arbetets metodval och resultat. I kapitlet kommer metodval, 

begränsningar, slutsatser samt rekommendationer att diskuteras för en vidare 

forskning av ämnet.     

6.1 Resultatdiskussion 
Resultatet som har erhållits av forskningen över ämnet bedöms vara trovärdig. För att 

utföra intervjuerna på ett korrekt sätt utfördes en litteraturstudie om intervjuteknik. 

Under möten och intervjuerna som genomförts har både författarna medverkat för att 

få till en neutral uppskattning. Intervjuerna har sedan genomförts på ett vetenskapligt 

sätt där inspelningar och det som sagts under intervjuns gång dokumenterats.  

För att komma till en djupare nivå av information hade varje intervjuperson 

möjligheten att svara med egna kunskaper, erfarenheter och tankar angående ämnet. 

Utefter svaret som mottogs ställdes det senare följdfrågor för ytligare fördjupning. I 

slutet av varje intervju fick intervjupersonen möjligheten att komma med tankar 

utöver frågorna som hade ställs, detta för att inte gå miste av information.  

Det har sammanlagts genomfördes tre intervjuer med fyra personer inom Jönköping 

kommun. Detta är personer som har erfarenhet, kunskap samt bredd inblick över 

ämnet och dess problem. Detta gör att validiteten och reliabiliteten hos personerna 

som har intervjuats är höga. Eftersom det var olika aktörer som intervjuades över 

ämnet är trovärdigheten högre.  

CAD-och ritningsansvariga och CAD samordnaren i Jönköping kommun jobbar med 

både all informationsöverföring samt de digitala verktygen inom kommunen och har 

därför bredd inblick över hur BIM används inom kommunen. Byggprojektledaren i 

Jönköping kommun har bredd kunskap över byggbranschen samtidigt som bredd 

inblick över hur de arbetar i kommunen. Sista personen i Jönköping kommun var 

Avdelningschefen för tekniska kontoret som har flera års erfarenhet över större delen 

av avdelningen med hög kunskap angående BIM och dess användning inom 

kommunen.  

Det kan argumenteras att flera intervjuer bör ha genomförts inom Jönköping kommun. 

Samtidigt kan man argumentera även att flera intervjuer bör ha genomförts med större 

urval av aktörer. Tolkningen av intervjuerna som genomfördes visar att resultatet hade 

blivit detsamma, därför fanns det inte behov av att genomföra ytligare intervjuer inom 

Jönköping kommun.  

Alla tre frågeställningar har besvarades med intervjuer i form av semistrukturerande 

med aktörer som har kunskap om ämnet. Sedan har empirin som mottagits från 

intervjupersonerna bekräftades med hjälp av litteraturstudien. För att öka reliabiliteten 

bör fler intervjuer ha hållits, vilket man kan göra vid vidare forskning. 
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6.2 Metoddiskussion 
Att genomföra litteraturstudie i tidigt skede gav en god bakgrund och förkunskap 

inför undersökningen. Litteraturstudien gav även grunden över vilka frågor som var 

relevanta samt hur de skulle utformas inför de olika intervjuerna. Att använda sig av 

semistrukturerade intervjuer inför undersökningen gav detta ut mer information. 

Intervjufrågorna skickades till intervjupersonerna i förväg, detta gav intervjupersonen 

möjligheten att förberedda svaren och eventuellt ta fram mer information om frågan 

innan intervjun. Intervjupersonen hade möjligheten att svara med egna erfarenheter, 

kunskap samt inblick över ämnet. Vid vissa fall följdes svaren av följdfrågor för att nå 

djupare nivå av information. För att underlätta analysen av empirin ansågs en 

kvalitativ undersökning vara mest anpassad att använda sig av då det även gav ett 

djupare svar. 

6.3 Begränsningar 
Undersökningen som har genomförts är mest relevant för Jönköping kommun, detta 

då undersökningarna har skett just i denna kommun, samtidigt som intervjupersonerna 

som intervjuats jobbar inom kommunens Tekniska kontor. Med hjälp av 

litteraturstudie har författarna kommit till slutsats att flera kommuner har dessa 

problem även om det inte är alla kommuner i Sverige. Undersökningen kan därför inte 

ses som allmän då kommunerna i Sverige är på olika nivåer när det gäller BIM-

användningen.      

6.4 Slutsatser och rekommendationer 
Som problembeskrivningen förklara ligger Sverige idag i efterkälke när det gäller 

BIM-användningen. Idag byggs det alltmer överallt i Sverige men dock präglas 

branschen av b.la. byggfel och höga byggkostnader. Djupare undersökning visar att 

även kommuner idag ligger på olika nivåer gällande BIM-användningen. Rapporten 

visar undersökning av just hur kommuner som Jönköping jobbar idag med BIM-

användningen, vilka nackdelar samt fördelar det finns och vilka faktorer det är som 

påverkar användningen. Nedan ges de slutsatser och rekommendationer som är 

baserad på underökningen: 

Slutsatser: 

• Det saknas kompetens och kunskap för att implementera BIM inom Jönköping 

kommuns arbetsverksamhet.    

• Kommunen behöver extern hjälp för att implementera BIM på grund av 

tidspressen samt arbete i andra pågående projekt.  

• Att få stöd från ledningen inom Jönköping kommun inför utvecklingen är inte 

ett problem.  

• Jönköping kommun siktar på att använda BIM som 

informationsmodellverktyg.  

• BIM anses även kunna göra stor nytta inom förvaltningsskedet.   

• Kommunikationen mellan de olika aktörer sker fortfarande via standardformat 

där implementeringen av BIM underlättar informationsöverföringen.  

• Uppdatering kring CAD krav för Jönköpings kommun till BIM krav för att 

övergången ska ske smidigt.  
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Rekommendationer: 

• Anlita personal med kunskap och kompetens för att underlätta utvecklingen. 

• Lägga mer tid på implementeringen av BIM över andra projekt om 

möjligheten ges. 

• Mer extern hjälp för att få igenom implementeringen av BIM. 

• Nyexaminerade bör anställas inom Jönköping kommun för en ökad BIM 

användning.  

 

6.5 Förslag till vidare forskning 
Studien har fokuserats enbart på Jönköping kommun, samtidigt som intervjuerna 

hållits med visst antal personer inom kommunen. Kommunerna i Sverige ligger idag 

på olika nivåer angående användning av BIM, där vidare forskning kan fokusera på 

andra kommuner som har samma problem och vilka faktorer som spelar in i just den 

kommunen.  

Under intervjuerna har det nämnts flertal gånger att BIM kan ha en stor nytta inom 

förvaltningsskedet. Vidare forskning kan förklara vilka fördelar och nackdelar som 

finns med BIM användning inom förvaltningsskedet.  
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Bilaga 1 

Intervjumanual: 

 

• Hur ser BIM användningen ut hos er idag och i hur stor skala används det? 

 

• Inom vilka användningsområden används BIM i kommunen?  

 

• Hur ser kommunikationen ut idag mellan de olika aktörerna med hänsyn till BIM? 

 

• Anser ni att BIM är ett bra hjälpmedel under ert arbete idag? 

 

• Vilka nackdelar samt fördelar ser ni med ert BIM användning idag?   

 

• Anser ni att det behövs en uppdatering över hur ni jobbar med BIM idag?  

 

• Inom vilka arbetsområden bör uppdateringen vara en prioritet.  

 

• Hur ser ni på uppdateringarna som sker inom byggbranschen?  

 

• Vilka kompetenser behöver personalen för att klara av implementering av nytt arbetssätt 

och teknik som t.ex. BIM?  

 

•  Vilka nuvarande kompetenser finns inom personalen med focus på BIM?  

 

• Vilka svårigheter upplever ni med implementering av nya arbetssätt och teknik inom 

kommunen?  

 

•  Hur ofta kräver byggherren krav på att BIM ska använda under ett projekt? 

 

•  Ställer ni krav på användning av BIM under ett projekt?  

 

• Vad krävs för att kommunen ska fortsätta med utvecklingen av BIM? 

 

• Vad anser ni är största hindret för implementering av ny teknik som t.ex. BIM i företag 

och andra kommuner?  
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Bilaga 3  

Intervju med Avdelningschef- Jönköpings Kommun Tekniska kontoret 

RA: Rawa Abdulkareem     DH: Daniel Håkansson   MK: Mohammed Khadi  

 

RA: vi börjar med en presentation.   

DH: mitt namn är Daniel Håkansson, jag har gått samma utbildning som er i princip 1991 och 

då var det två års utbildning. Man fick möjlighet att läsa ett tredje år vilket jag gjorde, och då 

var det mer inriktad mot fastighetsekonomi och fastighetsrätt så något form av förvaltare kan 

man säga. Det var en husbyggnads utbildning först sedan läste man mer ekonomi och 

Management. Efter det har jag jobbat på några företag då, dels på NCC och sedan ett lokalt 

byggföretag i Tenhult, sedan 19996 har jag jobbat inom kommunen. Mina roller inom 

kommunen har varit fastighetsförvaltare, verksamhetschef och sedan som avdelningschef. 

Vårt uppdrag är dels att utreda kommande byggnationer och säg till att dem har byggrätter till 

det sedan skissa fram ritningar, projektera handla upp och genomföra med hjälp av 

entreprenörer.   

MK: hur stor skala använder ni BIM idag?  

DH: vi använder det inte praktiskt I förvaltningsskedet utan det är egentligen är att vi får 

frågor om att vi ska ta fram en BIM modell I projektet, det kan vi göra då men som sagt vi 

använder det inte i förvaltningsskedet sedan. Det är bra att vi har en sådan modell för att 

senare läsa in den och använda den när det blir aktuellt då. I vissa projekt tar dem fram BIM-

modell åt oss men vi ställer inga krav på det, vi har dessutom inga program som kan läsa in en 

sådan fil heller. Så svar till frågan är att vi inte använder BIM I dagsläge.   

MK: Inom vilka användningsområden kommer ni utnyttja BIM?  

DH: Det vi ser det är ju egentligen är att vi vill ha BIM modellen som en informationsmodell 

för att vi ska kunna läsa data, för att I dagsläge beehöver vi konsulter som läser data åt oss. 

Om vi tittar på det här med digital datainformation så finns det ju mängförteckning som dem 

ska fylla i och räcker ju om vi får ut den från en BIM-modell. Vi har excel lister som krav 

ställer på att dem ska, som att dokumentera projekten hur många löpmeter, solskydds 

utrustning och hur många portar det finns m.m, det där är ju kopplad till vår skötselplan sedan 

om vi inte får in den informationen så måste vi gå ut och inventera en nybyggd fastighet där 

man kan få ut den informationen direkt från projekteringen och från projektet. 

RA: Hur ser kommunikationen ut idag mellan de olika aktörerna? 

DH: Jag har faktiskt inte koll på inleveransen, jag räknar med att det står på CAD krav 

specifikationen. Det ska överlämnas data filer till CAD-samordnarna, jag antar att det inte är 

DWG längre och att det är en sticka som man får. Vi använder ju Ibinder som projektportal 

idag, det finns ju ideér och tankar om att kolla på andra projektportalar som kommunen äger 

på ett annat sätt så där är det ju en utvecklings potential som vi tittar på. Ibinder fyller ju de 

funktionerna som vi behöver idag.  
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MK: kommunerna har ju svårare att implementera ny teknik, är det en budget fråga 

det handlar om?  

DH: Nej, jag tror inte budget är största hindret utan resurser för att klara utvecklingen. Vi 

driver ju massa parallella utvecklings projekt när det gäller IT-utveckling och så känner vi att 

vi inte klarar av fullt ut för att nå fulla potentialen. Därför har vi skickat ut ett 

förfrågningsunderlag där vi ska anlita en konsult, då kollar vi på den marknaden som är 

komplex. Att hitta en konsult som kan reda ut hela den här informationshanteringar av BIM 

modeller även i förvaltningsskedet, det finns inte många konsulter som reder ut sån då. Därför 

markandsundersöker vi för att våga krav ställa, det finns vad jag upplever en kompetens brist. 

Vi har ju precis påbörjat den här resan och jag tror att det finns andra branscher som är 

betydligt mognare än vad vi är, till exempel om man tittar på industri sidan har dem ett helt 

annat mognad när det gäller användning av modellering.  

MK: Är BIM ett bra hjälpmedel för er?  

DH: vi får ju allt större data mängder att hantera, därför tror jag att bim är en förutsättning för 

att kunna reda ut vårt uppdrag. Så svar till frågan är ja, det hade underlättat väldigt mycket.  

RA: hur kan bim underlätta arbetet för er i framtiden?  

DH: det beror ju vilka krav vi ställer, vi har ju olika databaser och det optimala är att den 

informationen hämtas direkt från BIM modellen så att vi inte skriver av informationen i BIM 

modellen och lägger in den i en annan databas utan databasen är BIM modellen. Sedan när vi 

byter en pump eller en ventilations aggregat eller när vi flyttar en vägg osv det är ju en rutin 

för hållningen. Det blir ju felaktigheter i modellen i efterhand när förändringar sker, till 

exempel byta kylskåp, byta spisar m.m . Det är ju också en risk då att inte ha en organisation 

för att hålla den detaljerade informationen, man ska höga ambitioner helt enkelt.  

MK: Anser du att den uppdateringen som sker inom byggbranschen är något positivt? 

DH: Ja absolut, det är direkt nödvändigt för oss. 

MK: inom vilka användningsområden uppdateringen borde vara en prioritet?  

DH: Den stora användningen har vi ju förvaltningsskedet, sedan ser vi ju att det finns fördelar 

med hela projekteringsskedet och att vi ganska snabbt kan visualisera det vi ska skapa, man 

kan ju vandra in i modellen och kan hitta de felen och bristerna som finns för att rätta till det 

men det kan man inte se i 2D ritning. Jag tror väldigt starkt på potentialen med visualisering i 

förstudier och projekteringsskede. Vi jobbar ju mycket i förvaltningsskedet, det är ju där vi 

ser fördelarna med informationshanteringen. 

RA: Hur ser du på uppdateringen som sker inom byggbranschen? 

DH: Jag tycker att det finns en oerhörd potential i sådana digitala hjälpmedel, inte bara när det 

gäller dokumentera utan även när man ska mäta mer, för att få en bättre uppföljning på 

fastigheten, vi behöver ju att ta hjälp av att hantera data helt enkelt. 
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MK: BIM kan ju minska kostnaderna för kommunen och även felmarginalen blir 

mindre genom bim användning. Det finns självklart men det finns stora fördelar också, 

vad har du för tankar runt detta? 

DH: vi behöver ju ta hjälp för att kunna hantera av data helt enkelt, det är ju det centrala i alla 

dem här projekten. Det är mycket data som försvinner mellan skedena, där kan BIM minska 

på dessa data förlusterna oerhört. Jag tror att det handlar om proj missar som sker, man får ett 

stöd i projekteringen som konsult. 

MK: vilka kompetenser behöver personalen för att klara av implementeringen?  

 DH: det beror ju på, när det gäller våra CAD-killar så behöver de ju specifik kompetens när 

det gäller programvarorna. Sedan har vi ju de som hanterar dem här våra databaser kring 

förvaltnings information osv, de behöver också ha kunskap kring system kommunikation. 

Sedan vanliga användare behöver ju kunna använda programmet helt enkelt. 

RA: Då är det så att personalen på kommunen behöver utbildningar på detta, är 

kommunen villig att få igenom detta? 

DH: när det finns utbildningsbehov inom kommunen då brukar vi anlita en extern föreläsare 

som föreläsa på plats hos oss. Vi skickar inte iväg personalen på utbildning, utan vi anlitar en 

konsult som kommer hit undervisar för oss. Det har funkat jättebra hittills med dem olika 

utbildningar vi har haft här i kommunen.  

MK: Finns det några nuvarande kompetenser för BIM inom kommunen i dagsläge?  

DH: det är ju CAD-killarna som har högst kompetens sedan vet jag att vi har några 

underhållsingenjörer bland annat som har gått just den utbildningen som ni läser då fast mot 

arkitektur inriktningen. De som är hyfsat nyutbildade, dem har ju kompetensen när det gäller 

revit osv.  

MK: vilka svårigheter kan uppkomma när man implementerar ny teknik?  

DH: det lite som vi var inne på innan, det är ju ambitionsnivåer osv men det är ju lätt att ha en 

hög ambitionsnivå för att det är så lätt när man tittar på det vid införandeskedet men däremot 

att ho-hålla all information det är ju en fara då om man har för höga ambitionsnivåer då krävs 

det för mycket arbetsinsats egentligen för att ho-hålla. Man måste bestämma vilken är lägsta 

nivån som vi ska ho-hålla, det kanske är A-modellen som ska hå-hållas.  

MK: hur stor roll tror du har åldern på personalen, det kanske är någon som har jobbat 

här ganska länge och jobbar på sitt eget sätt, då kanske inte man vill testa nytt 

arbetssätt för att dem känner sig trygga med det.  

DH: Då är det ju det här med rollfördelningen mellan specialister och övriga personal, om 

man har två specialister som är topp utbildad inom området som får underlag för att ho-hålla 

om att alla ska ha kompetens för ho-hålla, det är också en frågeställning som vi får fundera 

över.  
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RA: Byggbranschen blir ju mer modernt, då blir det så att BIM användningen kommer 

öka företagen jobbar mer med revit och Tekla m.m. var drar ni gräsen om att 

personalen måste lära sig ett nytt arbetssätt?  

DH: Det finns Sådana appar som gör att det är väldigt lätt att använda, det vore ju smidigt om 

man kunde läsa in ritningar och sedan när man är ute och ska göra någon anpassning så kan 

man ju skanna av det och då uppdateras det automatiskt. Jag vet ju att det finns robotar som 

3D skannar byggnader. Så att det här med kompetensfrågan handlar om vilka hjälpmedel vi 

får, jag menar om vi jobbar i revit kan vi inte ställa så hög kompetens men däremot ska det 

finnas sådana enkla applikationer som är enkla att uppdatera. Det borde snickarna kunna om 

dem har en telefon så kan ta kort på ett rum och sedan skicka det en ändrings meddelande till 

någon samordnare som integrerar i modellen, så att det är jätteviktigt då att som det är idag 

mycket av dem här applikationerna bygger på att man ska ha en hög kompetens och måste gå 

på en utbildning för att kunna hantera det. 

RA: Ni agerar som byggherre/beställare, hur ofta ställer ni krav på BIM? 

DH: i dagsläge har vi CAD krav, detta kommer dock uppdateras med hjälp av externa 

konsulter till BIM krav istället så vi kommer var oerhört tydliga med vilka krav vi kommer 

ställa. Jag tycker att vi är väldigt tydliga med CAD kraven idag och vi kommer ta fram 

motsvarande för BIM också. Om en leverantör inte följer efter dem kraven vi ställer då är de 

inte en leverantör åt kommunen, det är som en tröskel för oss för om vi ställer ett krav då skall 

det följas. Det finns ju två typer av krav, skallkrav och utvecklingskrav. Om vi sätter upp ett 

skallkrav då måste man uppfylla det annars så är man inte kvalificerad att kunna leverera till 

kommunen. 

MK: vad krävs det för att kommunen skall implementera BIM? Och vad är största 

hindret?  

DH: vi behöver extern kompetens för att vi ska kunna göra det på ett klokt sätt, vi tar ju en 

genväg när vi köper extern hjälp då för att höja vår egen förmåga och kompetensnivå. Det 

största hindret är egentligen vår egen kompetens. 
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Bilaga 4 

 

Intervju med byggprojektledare- Jönköpings Kommun  

Namn: Liam Tran  

Roll : byggprojektledare  

Avdelning: Fastighetsutveckling 

Erfarenhet: 6 år 

RA: Rawa Abdulkareem     LT: Liam Tran   MK: Mohammed Khadi  

 

RA: Hur jobbar ni med BIM idag?  

LT: Idag jobbar vi inte alls med BIM, men det är på gång eller byggprojektledarna vet vad vi 

vill ha det till.  

MK: Inom vilka användningsområden används BIM i kommunen?  

LT: BIM är så står och täcker så många delar, dem delarna man ser att BIM är mest 

användbart är förvaltningsskedet. Det är efter byggnationen är färdig då men där är vi inte än, 

vi vill dit och vi vet i dags läge inte hur vi ska göra. Vi håller på med en upphandling just nu, 

där vi handlar upp en digitaliserings strateg, men den är inte ute än jag sitter med den faktiskt. 

MK:  Hur ser kommunikationen ut idag mellan de olika aktörerna 

LT: det vi gör i dagsläge är ju enkla CAD filer 2D som finns vissa informationer i de men inte 

BIM i det hänseende. Vi har ju lärt oss på ett annat sätt i skolan, för mig BIM är 3D, 

kollisioner, arbeta tillsammans. Vi har inget sådant i dagsläge, däremot när man ser på 

marknaden och konsulterna så ser man att dem flesta jobbar med revit. Vi ska ju följa våran 

strategi som är CAD men det är inte alla som följer det pga att det inte följts upp, därför har 

konsulter ibland använt revit och då har man sett det som en nackdel då och börjat rita om i 

CAD. Enligt våra anvisningar får vi inte använda revit.  

MK: Har ni tillgång till revit på kontoret ? 

LT: Nej, det vi har är egentligen pdf läsare, det finns gratis DWG viwers och gratis ifc Viwers 

också. Väljer vi att jobba med det då har vi viwers som en tillgång, men vi sitter aldrig själva i 

regel och ritar eller utför kontroller utan under projekteringen innan byggnation så stämmer vi 

av att handlingarna funkar då kör vi krockkontroll och där kan det se upp på två olika sätt då. 

Med CAD lägger man ju DWG:arna på varandra men med BIM kör man ju olika program där 

man kan se det på 3D och gå igenom huset för krockkontroll.  

RA: Anser ni att BIM är ett fungerande hjälpmedel för framtiden?   

LT: Ja det kommer det vara, anledningen till varför vi handlar upp en digitaliserings strateg är 

för att dem ska visa hur vi kan ha nytta av BIM användning och vad BIM ska hjälpa oss med. 

Något som är självklar för mig och har gjort väldigt tydligt för avdelningschefen det är ju att 

alla ritar i BIM nuförtiden och att vi ligger efter, det är i sig ett steg upp som hjälpmedel 

Sedan spånar vi att själva förvaltningsskedet kommer bli mycket enklare att följa. 
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MK: Sveriges byggbransch ligger efter när det gäller BIM användning, men sedan när 

det gäller kommunen så ligger de mer efter än den privata sektorn.  Hur ser du på det? 

LT: Det är helt enkelt ambitionen att förändra, alla har ju olika ambitioner att förändras men 

som beställare så tycker både jag och avdelningschefen att det är vi som ska ställa kraven och 

att vi ska ligga på framkant. Företagen kan ju använda BIM men det är ändå vi ställer kraven, 

men om vi inte ställer krav på företagen då kommer ju BIM användningen inte utvecklas 

varken för dem eller för oss. 

MK: Vilka nackdelar samt fördelar ser ni med ert BIM användning idag? 

LT: Jag är jätte för BIM, fördelarna är jättemånga och det kanske finns nackdelar som vi kan 

spåna vidare på men i dags läge ser jag bara fördelar. Byggbranschen är mycket konstruktiv 

och tar många små steg, BIM är väldigt stort så jag tror att nackdelen inte har med BIM att 

göra. Nackdelarna är mera att hur man implementerar det, jag tror att det är där det finns 

nackdelar att det är svårt att se hur man ska börja eller vart man ska sluta. Det gäller samma 

sak för oss då därför försöker vi att handla upp en digitaliserings strateg, anledningen till 

varför det sådan lång tid kan vara för att vi saknar kunskap om BIM användning.  

RA: Anser du att ni behöver BIM i dags läge?  

LT: ja definitivt för effektiviseringsgradens skull, för underhållsarbetarna där ligger det 

största arbetet att man kan spåra allting. Nu är det inte så på alla ställen, på vissa ställen är det 

hög omsättning på personal och byter man ut någon då brukar informationen försvinna men 

om det finns i en modell då finns den informationen även byggnaden lever vidare. Sedan i 

projekteringsskedet att samordningen kan bli bättre mellan projektörerna och konsulterna 

eftersom då vi inte ställer några krav på BIM användning så är deras nivå inte så jättehög 

heller men anledningen till varför detta är jättestort för oss är att vi försöker ändra marknaden. 

Om vi kräver BIM då måste ju leverantörerna använda sig av det, det kommer ta lång tid för 

att vi skall kunna förbättra oss själva men det är ju samordningen som brukar fallera ibland 

och att genom BIM användning fungerar samordningen på ett smidigare sätt. 

MK: Inom vilka arbetsområden tror du BIM kan göra störst nytta ? 

LT: definitivt det vi fokuserar mest på är projekteringen och även förvaltningen.  

MK: hur ser du på uppdateringen som sker idag inom byggbranschen?  

LT: Det finns ju olika delar av byggbranschen, det finns nischade företag som jobbar med 

digitalisering och där ser jag en utveckling och digitalisering är ju alltid en god sak däremot 

kanske ibland kan det gå överstyr då vet man inte riktigt vad man ska använda alla grejer till. 

Vissa delar kan ha en klockren användning medan andra delar kanske inte behövs riktigt.  

RA:Vilka kompetenser behöver personalen för att klara av implementering av ny 

arbetssätt och teknik som t.ex. BIM? 

LT: Det krävs nästan att vi ska bilda en organisation på kommunen, det räcker ju inte att vi 

har bara en konsult som jobbar med digitalisering och säga till oss hur vi ska ta tillväga.  

Kompetensen är att viljan att lära sig, man behöver nog ha en liten bakgrund av ämnet men 

inte i en stor skala och givetvis beror det på vilken skede man är i. BIM är ju jätte stort, då 

leder det till att alla inte sitter med revit utan vissa sitter med projektering, andra sitter med 

förvaltning m.m, det ska vara en blandning av olika kompetenser.  
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MK: Vilka nuvarande kompetenser finns inom personalen med focus på BIM?   

LT: Många vet ju inte i dagsläge vad BIM är, säger man digitalisering eller BIM till en person 

kan de nog bli rädda och detta är på grund av att vi har väldigt mycket att göra inom 

kommunen.  

MK: Vilka svårigheter upplever ni med implementering av nya arbetssätt och teknik 

inom kommunen? 

LT: Det har nog mycket med arbetsgivaren att göra, om jag hade varit arbetsgivare till 

exempel om man är så pass duktig så måste ju man utvecklas men samtidigt ska man inte 

enbart kolla på vår organisation, men om vi tar det som ett exempel då är det ju främst 

byggprojektledarna som kommer jobba med BIM. Vi har handläggare som jobbar med VVS, 

där är det ju mest kontakt med konsulten så dem kommer inte komma i kontakt med BIM så 

mycket. Byggprojektledarna är vi relativt unga här i kommunen, vi sitter idag inte med BIM 

utan det är konsulten som gör det och vi ska ha kännedom om processen och hur det ska 

styras eller hur vi ska jobba med BIM. Det är som att lära sig vilket system som helst tycker 

jag, men absolut det kan finnas en ovilja på grund av att man rädd för nytt arbetssätt. Jag tror 

att det handlar mer om information, är man tydlig med vad som gäller och vad behöver göras.   

RA: Som beställare och byggherre, kräver ni att BIM används i ett projekt? 

LT: Vi använder inte BIM i det avseendet utan om vi byter ut ordet BIM mot CAD där har vi 

våra digitala anvisningar. Hur ska ramarna se ut , hur ska filerna döpas, där ställer vi krav i 

varje projekt. I framtiden kommer vi ha likadana krav på BIM också. Så svar på frågan är att 

vi inte ställer några krav på BIM användning i ett projekt utan vi har bara CAD avvisningarna 

som vi går efter.  

MK: vad krävs för att kommunen ska implementera BIM? 

LT: vad som krävs är en stark driv, en bra konsult, en strateg och jag tror att det är vad vi 

behöver i start skedet och sedan får vi ju själva strategin eller processerna som visar oss vad vi 

behöver. En stark organisation är en bra grund, för jag tror att vi kommer behöva en BIM 

organisation inom kommunen. Alternativt CAD killarna får en egen avdelning där dem får 

jobba med BIM. 

MK: Vad anser ni är största hindret för implementering av ny teknik som t.ex. BIM i 

företag och andra kommuner? 

LT: i företag ska man ha en avdelning för BIM. De konsulterna som vi samarbetar med vill 

jobba med BIM, alla vill utvecklas och tycker att kommunen är lite efter när det gäller BIM 

användningen. Jag ser inga problem hos företag, jag tror att de blir bara glada om kommunen 

börjar med BIM användning. Visionen är att vi ska börja med BIM användning och utefter 

detta kan vi ställa krav på dem olika aktörerna. Hindret inom kommunen för implementering 

av ny teknik är ju politiskt, vad man ska lägga pengarna på och jag tror att avdelningschefen 

har förklarat att vi tjänar på det i långa loppet. 
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Bilaga 5  

Namn: Joel Eriksson, Johan Karlsson 

Företag: Jönköpings kommun  

Roll: CAD- samordnare 

RA: Rawa Abdulkareem MK: Mohammed Khadi  JE: Joel Eriksson  JK: Johan Karlsson 

RA: Hur vill ni använda er av BIM i framtiden?  

JE: I dagsläge använder vi inte BIM, vi använder CAD. Inga verktyg som innehåller 

information på det sättet, utan det är något som vi vill börja med framöver och som sagt här i 

kommunen kan det ta ett bra tag innan vi börjar använda BIM så vi har inte börjat i det stadiet 

och hur lång tid vi har på oss. Det har pratats om i kommunen att vi ska gå över till BIM 

succesivt, detta var för ett år sedan och sedan dess har det legat på is i stort sätt.  

JK: Vi ska ta hit en konsult, en BIM konsult. Det är väl det steget som snart ska komma för 

dem håller på att upphandla det nu så att det kommer säkert om några månader eller efter 

sommaren.  

MK: hur kommer det att se ut då? Vet ni om ni kommer få mera programvaror eller 

ska ni fortsätta med CAD? 

JK: just nu så vet vi inte hur det kommer se ut. 

JE: Vi får nästan börja med att konsulten ska komma hit och sedan får vi ha ett samtal med 

honom för att se hur vi kan utveckla detta, så för tillfället vet vi faktiskt inte så mycket. 

MK: det kostar ju ganska mycket att anlita en konsult för att hjälpa er med BIM, 

kommunen kanske tycker inte att det är något att satsa på budgetmässigt? Jönköping är 

ju en stor kommun och är i ständig utveckling så förmodligen kommunen säger inte 

något emot det. 

JE: Ja men precis, men det är lite svårt med kommuner för att allt tar sådan långt tid för att det 

är otroliga stora processer på grund av att det är så många som är involverade så även om det 

är stort så kan det ta oerhört långt tid.   

MK: Hur ser kommunikationen ut idag mellan er och de olika aktörerna?  

JK: vi sitter på förvaltningsdelen av kommunen, byggdelen har ju ramavtal med arkitekterna 

så när de ska till exempel bygga en skola så är det ju dem som ritar sedan när de är klara och 

avslutar projektet då får vi ett USB sticka och så har vi en CAD krav specifikation som 

arkitekterna skall uppfylla då. I CAD krav specifikationen står det hur vi vill ha våra ritningar, 

hur dessa ska döpas och så får vi in det sedan lägger vi in dessa i ett 

dokumenthanteringssystem som vi sedan publicerar. Om den byggnaden skall byggas om då 

kommer arkitekterna till oss eller så kan dem hitta själva sina filer i 

dokumenthanteringssystemet. Det finns ett informationsflöde hela tiden. 

 

 



Bilagor  

38 

RA: Om ni upptäcker ett fel på ritningarna som arkitekten har skickat till er, hur sker 

kommunikationen där? 

JK: Det är inte vi, när dem bygger så har de en CAD-samordnare då är det samordnaren som 

ska säga till att huset ska fungera i konstruktion så att allting uppfylls, alla BBR kraven 

uppfylls. Vi reviderar vid eventuella ombyggnationer då kommer vi informera om till 

exempel vi vill ta borta några väggar, så dem hålls lite levande så dem sköter sig själva 

arkitekterna. Hade du varit arkitekt åt kommunen då hade du kanske varit CAD-samordnare 

och varit med på byggmötena och kallat till dem samt säga till så att alla följer CAD krav 

specifikationen.  

JE: det är lite så dem på byggdelen får in information oftast genom revit, så egentligen så vill 

byggdelen gå över till BIM så fort som möjligt. Vi har ju haft en diskussion om det här och vi 

är på väg att förändra detta helt. Vi har använt AutoCAD rätt så länge och det kommer nog ta 

ett tag innan det förändras, sedan är det många som inte hur man använder revit då krävs det 

utbildningar för vår del. 

MK: Man kan nog säga att det är en normal kommunikation mellan er och aktörer, det 

kanske ändras när ni implementerar BIM. 

JE: Det kan ju göra, samtidigt vi är i ju slutskedet av allting och vi har inte kommunikationen 

på det här sättet utan då är det mesta del byggdelen av kommunen som har det ansvaret. Vi 

kommer in i slutskedet av allting så vi har inte så mycket med den kommunikationen att göra 

utan vi tar dem relationshandlingarna vi från bygg då in till vårt system. 

MK: Anser ni att BIM kommer vara ett hjälpmedel för er?   

JE: Ja det kommer vara ett hjälpmedel, det låter ju fantastiskt så som ni beskriver och sedan 

vet jag inte riktigt om vi kommer jobba med det på det sättet för vi bygger ingenting så men 

om det är revideringar då bygger vi lite väggar men vi gör inga stora projekt. 

JK: det man pratar om inom branschen det är informationsflödet från att ha samma filformat 

från bygg sedan in i förvaltning och sedan in i bygg igen då händer det något, då ska huset 

rivas bygga om något eller göra om en förskola till exempel då ska vi kunna skicka ut samma 

fil format till konsulterna utan att göra om dem. Om dem gör en ombyggnation då vet vi ju 

inte vad som sitter i väggen det är ju sådant som vi kanske via BIM då får vi reda på, det 

kanske ges mer möjligheter till BIM om man håller det uppdaterad med revit.  

RA: anser ni att BIM behövs idag?  

JE: det är blir ett bättre flöde med BIM om alla använder det men om vi skulle jobba med det 

generellt då skull vi inte behöva det för att vi är i slutskedet på det sättet men det är flödet som 

skulle vara bättre. 

JK: Det funkar jättebra idag med AutoCAD för oss, så det rullar på ändå. En lärdom är att 

man inte börjar med BIM bara sådär utan man kanske kan testa det på ett mindre projekt 

sedan utvärdera det om vi fick nytta av detta och om det fanns några komplikationer från 

byggsidan. 
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MK: Hur ser ni på de uppdateringarna som sker inom byggbranschen när det gäller 

programvarorna? 

JK: det är ju kul att det händer, i mitt tidigare jobb så hade dem AutoCAD i många år sedan 

gick de över till Revit för några år sedan så de kan styra sin produktion mycket mer 

digitaliserad produktion att dem kan ta in då Revit modeller och skicka ut till dem verktygen 

de har för kapningar av bjälklag så de är mycket digitaliserade och mer effektivt.  

JE: för min del tror jag att det kommer bli mer arbete för mig eftersom jag inte har varit i 

kontakt med BIM tidigare, det är helt nytt för mig och det enda jag har jobba med är 

AutoCAD. Sedan så man lär ju sig så det är inga problem, om man har jobbat med AutoCAD 

då kommer övergången till Revit bli lättare.  

MK: Vilka kompetenser behöver ni som kommun för att implementera BIM?  

JK: Det är utbildning i Revit och informationshantering, det är ju bara jag och Joel som jobbar 

med detta hos oss och på andra större regioner är dem betydligt flera än oss. De sitter med i 

mötena och trycker och tänker då kanske har dem en annan roll, det är egentligen bara mera 

resurser och folk som krävs för att ta hand om detta.  

JE: Man kan ju säga såhär att det är en viktig del det vi håller på med, men det är en liten del i 

allting som händer i fastighetsavdelningen. Vi har ju förvaltare och underhållsingenjörer som 

har fullt uppe med annat också så det här blir ju en liten del i med att vi jobbar med det 

kontinuerligt vi vill ju att det ska funka, det funkar ju nu också men vi är intresserade av 

utvecklingar inom det området medan dem andra har fullt uppe med andra jobb. Det är därför 

det kräver så långt tid innan det sker något.   

RA: Vilka svårigheter ser ni med implementering av BIM? 

JK: Den svårigheten i sig är att vi måste byta ut systemet som blir en stor prövning då att få 

AutoCAD över till Revit, det som läser AutoCAD filer idag till exempel att det finns något 

som heter AutoCAD Viewer och det hade varit bra att det finns något liknande på Revit. Det 

går säkert och det blir roligt när det väl händer.  

RA: Om ni implementerar BIM i framtiden kommer ni ställa krav på leverantörerna att 

använda sig av BIM?  

JK: ja vi kommer säkert få göra, vi kommer ju göra om vår CAD krav specifikation för det 

handlar om CAD och liter andra filer men även hur man ska beskriva PDF:arna , generellt är 

det.  

JE: Men det är klart att vi får uppdatera den också om vi nu uppdaterar vårt system, då 

kommer det ett nytt krav specifikation. 
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