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Abstract 

The report has a focus on Building Information Models (BIM), an IT-technical 
tool- and workmethod that have emerged increasingly in the construction industry 
in recent years. How this IT tool is used in medium-sized building construction 
companies is presented in this report. 

The purpose of the report is to promote positive development towards more 
efficient and resource-efficient work processes in the construction industry by 
providing knowledge on how the use of BIM exists among these companies, why 
it is the way it is, if BIM is needed and what can change the current status in any 
direction. 

The work-method has consisted of literature studies and interview surveys. 

The work began with studies of reports and texts related to BIM and interviews 
with representatives of leading construction industry companies and a couple of 
industry organizations with focus on BIM. This was followed by continued literary 
studies focused on change and change management, survey and interview 
techniques. This work led to various basic theories and explanatory models as the 
basis for and the design of the interview questions asked at the main interviews. 

The main interviews was conducted with eleven medium-sized building 
construction companies and gave a result that showed that companies generally 
looked at BIM as something positive with advantages such as easier 
communication and as a means to reduce errors in production. The result also 
brought some light to the fact that there existed challenges like software 
compatibility and dependency between the parties involved in the project, which 
means that for the technology to be able to provide wanted benefits all parties 
involved have to use the workmethod.  

The reasons for the low usage among medium sized construction contractors was 
several, the most common was the lack of demands of the clients. The reasons 
were also the absence of need, costly investments, competing objectives, 
compatibility issues with software and lack of knowledge of BIM.  

In order to promote a greater usage of BIM it is proposed that the technical 
obstacles are eliminated through standardization and development of the 
processing method and software, it is also proposed that the competing objectives 
are eliminated by spreading and increasing knowledge of BIM in the industry, 
both amongst entrepreneurs, -to promote good staff training so that the staff will 
want to work with the technology, and amongst construction clients, -so that they 
start asking for BIM and thereby provide the technology with a competitive edge. 

 
Keywords 
BIM, Building Information Models, medium-sized construction companies, 
change, IT-change, IT-development. 
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Sammanfattning 

Rapporten har ett fokus på Byggnads Informations Modeller (BIM), ett IT-
tekniskt verktyg och arbetssätt som har vuxit fram i byggbranschen alltmer under 
de senaste åren. Hur detta IT-verktyg används hos medelstora 
byggentreprenadföretag redovisas i denna rapport. 

Syftet med rapporten är att verka positivt på utvecklingen mot effektivare och 
resurssnålare arbetsprocesser inom byggbranschen genom att bidra med kunskap 
om hur användandet av BIM ser ut bland dessa företag, varför det ser ut som det 
gör, ifall BIM behövs och vad som kan förändra läget i någon riktning. 

Metodarbetet har bestått av litteraturstudier och intervjuundersökningar. 

Arbetet inleddes med studier av rapporter och texter relaterade till BIM och 
intervjuer med representanter för ledande branschföretag inom bygg samt ett par 
branschorganisationer med inriktning på BIM. Därefter följde ytterligare 
litteraturstudier med inriktning på förändring och förändringsarbete och enkät och 
intervjuteknik. Arbetet ledde fram till olika grundteser och förklaringsmodeller 
som låg till grund för och utformade de intervjufrågor som ställdes vid 
huvudintervjuerna med elva medelstora byggentreprenadföretag.  

Huvudintervjuerna gav ett resultat som visade att företagen generellt sett såg på 
BIM som något positivt, med fördelar såsom lättare kommunikation och som ett 
hjälpmedel att minska fel i produktionen. Resultatet visade även att det fanns 
utmaningar såsom mjukvarukompabilitet och en beroendeproblematik mellan 
projektets involverade parter som innebar att för att tekniken ska kunna ge 
fördelar måste alla parter använda tekniken.  

Förklaringarna till det låga användandet bland medelstora byggentreprenadföretag 
var flera, vanligast var brist på krav från beställarna. Förklaringarna var också 
avsaknad av behov, kostsamma investeringar, konkurrerande målsättningar, 
kompabilitetsproblem med mjukvaror och avsaknad av kunskap om BIM.  

För att gynna en större användning föreslås att tekniska hinder elimineras genom 
standardisering och utveckling av arbetssättet och mjukvaran rörande BIM, det 
föreslås också att konkurrerande målsättningar elimineras genom 
kunskapsspridning om BIM i branschen, både hos entreprenörerna, -för att främja 
god utbildning så att personalen vill arbeta med tekniken, och hos beställare, -så 
att de börjar efterfråga BIM och därigenom ger tekniken konkurrensfördelar. 

 

Nyckelord 
BIM, Byggnads Informations Modeller, medelstora byggentreprenader, 
förändring, IT-förändring, IT-utveckling. 
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Förord 
Detta examensarbete har utförts av Peter Åskregn. Arbetet inleddes i september 
2014 och färdigställdes i april 2015.  
 

Peter Åskregn 
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1 Inledning 
 
Denna examensrapport är resultatet av det examensarbete som inleddes hösten 
2014 och är en avslutande del i utbildningsprogrammet; ”Byggnadsteknik, 
Byggnadsutformning med Arkitektur” som av författaren inleddes hösten 2011.  

Ämnet för examensarbetet är orienterat runt det IT-verktyg som går under 
verksamhetsnamnet; ”Byggnads Informations Modeller(BIM)”, vilket på senare år 
blivit mer aktuellt i arbetssättet inom byggentreprenadbranschen. Vissa aktörer i 
branschen tror att tekniken kommer effektivisera byggandet men tekniken har en 
begränsad spridning och användning idag. Studier om ämnet har gjorts och görs 
fortfarande för att utvärdera nyttan och för kommunicera tekniken inom 
branschen, några av dessa studier redovisas nedan under problembeskrivningen. 
Denna rapport är en del i det arbetet. 

 

 

1.1 Problembeskrivning 
 

Byggnads Informations Modeller(BIM), är ett relativt nytt begrepp och ett IT-
verktyg för byggbranschen som vuxit fram genom de möjligheter som 
datateknikutvecklingen medfört. Pappershantering övergår till digital hantering 
vilket har öppnat upp för 3D-datateknik och i förlängningen; BIM. Inom 
byggentreprenadbranschen sker användandet av BIM främst hos de ledande större 
byggentreprenadföretagen såsom Skanska, Peab, Veidekke och NCC och i mindre 
grad hos medelstora entreprenadföretag. Varför det sker i mindre grad hos 
medelstora byggentreprenadföretag är vad detta examensarbete fokuserar på.  

Definitionen av ett medelstort byggentreprenadföretag följer SCB’s indelning1 
som definieras enligt antalet anställda, vilket i detta fall är 50-199 anställda. 

När teknikutvecklingen går tydligt åt ett håll och vissa delar av samhället inte följer 
med blir det grus i maskineriet, ibland bra ibland dåligt. När medelstora 
byggentreprenadföretag inte anammar den nya tekniken samtidigt som samhällets 
offentliga beställare troligen kommer efterfråga den kan de medelstora 
byggentreprenadföretagen få konkurrensnackdelar. Det bristande användandet 
kan också medföra en långsammare teknikutveckling, onödigt långa byggtider och 
höga kostnader.(Förutsatt att tekniken är en fördel.) Med den bakgrunden är det 
viktigt att utreda varför BIM inte slagit igenom ännu hos medelstora 
byggentreprenadföretag. 

Det har gjorts några studier i ämnet sen tidigare, följande tre omnämns i denna 
rapport: 

                                                 
1 SCB, Bilaga 1 
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- Skanska har gjort en rapport genom SBUF-Svenska Byggbranschens 
Utvecklings Fond, som heter: ”BIM på bygget - en förstudie”2 där olika 
problemområden med införandet av BIM identifieras och dess potential. 

- Henrik Linderoth har gjort en förstudie; ”BIM i byggproduktionen”3 där 
han vill identifiera hinder och drivkrafter för införandet av BIM. 

- Robert Eadie, Mike Browne m.fl. redovisar i en vetenskaplig artikel;”BIM 
implementation throughout the UK construction project lifecycle: An 
analysis.”4 hur BIM kan nå sin fulla potential och vilka hinder som 
existerar. 

 

 

1.2 Syfte, mål och frågeställningar 
 

1.2.1 Syfte 

Genom att lyfta och klargöra orsakerna bakom ett lågt användande av BIM bland 
medelstora byggentreprenadföretag, ämnar denna rapport bidra med ny kunskap 
och därigenom delta i arbetet mot en effektivare byggprocess med lägre 
resursförbrukning och kostnader inom byggbranschen. 

1.2.2 Mål 

Målet är att i rapportform klargöra orsakerna till det låga användandet av BIM 
bland medelstora byggentreprenadföretag. 
Dokumentet skall innehålla resultatet av en intervju-undersökning bland 
medelstora byggentreprenadföretag. 

1.2.3 Frågeställningar 

- Hur ser medelstora byggentreprenadföretag på användandet av BIM? 

- Varför används inte BIM i större utsträckning hos medelstora 
byggentreprenadföretag? 

- Vilka åtgärder skulle gynna användandet av BIM i byggbranschen? 

                                                 
2 ”BIM på bygget – en förstudie”, Skanska, 2010. 
3 ”BIM i byggproduktionen”, Henrik Linderoth, 2013. 
4 ”BIM implementation throughout the UK construction project lifecycle: An 
analysis”, Robert Eadie, Mike Browne, Henry Odeyinka, Clare McKeown, Sean 
McNiff, 2013.  



Inledning 

 _____________________________________________________________________  
10 

1.3 Metod 
 

1.3.1 Allmänt om metod 

Data har samlats in med litteraturstudier och telefonintervjuer. Litteraturstudier 
har ingått som ett obligatorium, intervjuformen har varit ett val som 
utkristalliserats ur de rådande omständigheterna. 
  
Litteraturstudier 
Litteraturstudierna kan delas in i olika delar efter dess syfte. En viktig del i att 
kunna besvara frågeställningarna har varit att förstå vad BIM är idag både 
teoretiskt och praktiskt. Därför har texter som ”BIM för byggmästaren” som i 
grunden är en instruktionsbok ingått som studiematerial. Vidare så för att få 
uppslag till problematiken med BIM så har rapporter med faktiska erfarenheter 
om BIM specifikt studerats såsom ”BIM på bygget” och ”BIM i 
byggproduktionen: organisatoriska hinder och drivkrafter” samt ”The Magic 
Bullet Theory in IT-Enabled Transformation”. Sammantaget har dessa texter även 
agerat som katalysatorer för brainstorming av idéer och förklaringar i samma grad 
som det haft givna förklaringar. En viktig faktor i hela problematiken har varit hur 
förändring i sig kan ligga till grund för problematiken med BIM, varför litteratur 
såsom ”Harvard Business Review on Culture and Change” och ”Det goda 
förändringsarbetet” har ingått. 

Litteratur om intervjuteknik har varit viktigt för få så korrekta svar som möjligt 
genom en medveten kommunikation. Detta eftersom det inte bara är viktigt att 
veta ”vilka” frågor som ska ställas utan också att veta ”hur” frågorna ska ställas då 
det kan påverka de svar som kommer ges.  

Litteraturstudierna tillsammans med inledande telefonintervjuer utmynnade i ett 
antal frågor inom olika områden som konstruerades så att frågorna dels skulle 
besvara frågeställningarna men även ge trovärdiga svar som kunde viktas och 
trovärdigheten kunde säkras. 

 

Telefonintervjuer 
För att förstå problematiken med BIM så räcker det inte med enbart 
litteraturstudier, BIM är en ny teknik som fortsätter att utvecklas, vilket innebär att 
skrifter och texter inte alltid är aktuella. Utan att intervjua specifika företag som 
frågeställningarna rör sig runt skulle heller inte en förankring i dagsläget för BIM 
kunnat uppnås och arbetet skulle förlora i trovärdighet. 

Telefonintervjuer har därför varit en stor källa till information och förståelse 
under förarbetet och helt avgörande som kunskapskälla om de specifika 
företagens situation. Valet av telefonintervjuer har inte bara varit av praktiska och 
ekonomiska skäl utan även för att minska personlig påverkan på svaren.  



Inledning 

 _____________________________________________________________________  
11 

1.3.2 Hur ser medelstora byggentreprenadföretag på
 användandet av BIM? 

 

Datainsamling genom intervjuer av företrädare för medelstora 
byggentreprenadföretag. 

 

1.3.3 Varför används inte BIM i större utsträckning hos
 medelstora byggentreprenadföretag? 

 

Datainsamling ur rapporter, texter och annan litteratur samt intervjuer med 
företrädare för medelstora byggentreprenadföretag. 

 

1.3.4 Vilka åtgärder skulle gynna användandet av BIM i
 byggbranschen? 

 

Datainsamling ur rapporter, texter och annan litteratur samt intervjuer med 
företrädare för medelstora byggentreprenadföretag. 

 

 

1.4 Avgränsningar 
 

Detta arbete begränsas till intervjuer med 11 medelstora byggentreprenadföretag. 

Detta arbete begränsas till att inrikta sig mot byggentreprenadföretag av 
storleksordningen 50-199 anställda.  

Detta arbete är ett enklare forskningsarbete, avancerat utvecklings- eller 
utredningsarbete och utgör en fördjupning i huvudämnet för 
utbildningsprogrammet. Huvudämnet är i detta fall byggnadsteknik. 

Detta arbete har formen av ett examensarbete på 15 hp. 
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1.5 Disposition 
 

Kap 2; ”Teoretisk bakgrund och förutsättningar”, innehåller definition av BIM, 
grundteser och förklaringsmodeller som legat till grund för de frågor som ställts 
under huvudintervjuerna.  

Kap 3; ”Genomförande”, redovisar råmaterialet och erfarenheter av 
genomförandet under litteraturstudier och telefonintervjuer. 

Kap 4; ”Resultat och analys”, samlar och analyserar resultatet av genomförandet 
och besvarar frågeställningarna.  

Kap 5; ”Diskussion”, går igenom resultat och metod och utvärderar om syfte och 
mål uppnåtts, att det uppnåtts, metodens styrkor och svagheter och hur väl kraven 
på validitet och reliabilitet uppnåtts. 

Kap 6; ”Slutsatser och rekommendationer”, summerar de viktigaste resultaten av 
arbetet och ger en tydlig bild av vad arbetet handlar om. Det ger också 
rekommendationer om hur arbetet skulle kunna fortsättas/utvecklas ytterligare. 
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2 Teoretisk bakgrund och förutsättningar 
 

Denna del av rapporten redovisar lärdomar av litteraturstudier och inledande 
intervjuer från kapitel 3 manifesterade i form av grundteser som sedermera ligger 
till grund för frågorna till huvudintervjuerna. En definition av BIM och en 
beskrivning av hur BIM kommuniceras inom branschen ingår också. Kapitlet 
avslutas med en enkel förklaringsmodell för hur företagens vägval om BIM kan se 
ut för att läsaren av rapporten ska få ett snabbt grepp om de faktorer som är 
avgörande i frågan om BIM’s varande bland medelstora byggentreprenadföretag. 

 
 

2.1 Definition av BIM 
 

Vad BIM innebär men framförallt vilken definition av BIM som detta arbete utgår 
ifrån är grundläggande för att kunna relatera till denna rapport. Därför görs här en 
definition av BIM. Definitionen har till stor del valt att tas från BIM-Alliance 
p.g.a. att det är den organisation inom byggbranschen som under förarbetet 
framstod som mest branschaktivt och ledande om detta ämne i Sverige. 

Det finns olika nivåer av BIM-användning, och gränserna för vad som benämns 
BIM är inte alltid självklara. 

1. BIM kan utläsas ”Building Information Model” och avser då den eller de 
modeller som utgör en digital objektsbaserad representation av en byggnad 
eller en anläggning. 

2.  BIM kan utläsas ”Building Information Modeling” och avser då ett 
arbetssätt, det vill säga processen att skapa och använda en eller flera 
byggnadsinformationsmodeller i bygg- eller anläggningsprocessen. 

 

BIM-Alliance om BIM 
BIM-Alliance menar att följande fyra kriterier5 ska vara uppfyllda för att begreppet 
BIM ska användas: 

1. En eller flera objektsorienterade modeller 

2. Egenskaper är kopplade till objekten 

3. Relationer finns mellan objekt 

4. Möjlighet att producera olika informationsvyer ur modellen/modellerna 

Med modeller avses även andra typer av modeller än geometriska, exempelvis modeller för 
tidplanering, ekonomistyrning, beräkningar och simuleringar. 

                                                 
5 BIM-Alliance, http://www.bimalliance.se/, (hämtat 2014-12-19) 

http://www.bimalliance.se/
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VDC 
BIM-Alliance använder begreppet BIM men ibland används även begreppet VDC 
– Virtual Design and Construction – eller på svenska: virtuell projektering och 
byggande. Begreppet VDC innefattar tre delar: produkten (det planerade 
byggnadsobjektet), organisationen (som ska planera, bygga och förvalta detta) och 
processen (som organisationen ska följa under arbetet). 

 

 

2.2 Hur kommuniceras information om BIM till
 branschföretag 
 
Det räcker inte med att information enbart existerar hos vissa experter, den måste 
få spridning för att få genomslag. Därför har frågan ställts till BIM-Alliance hur de 
kommunicerar med branschen. Frågor har även ställts till de enskilda företagen 
som intervjuats. Svaren har varit som följer: 
 

1. Genom branschorganisationer som sänder ut e-mail och informationsblad 
och ibland ringer upp företag och efterfrågar deltagande i deras arbete. 
T.ex. BIM-Alliance, Sveriges Byggindustrier. SBUF m.fl. 

2. Genom kontakter med andra branschföretag 
3. Mässor och reklam. 
4. Genom krav som ställs vid upphandlingar. 

 
 

2.3 Grundteser 
 

Grundteserna formades av författaren till denna rapport under förarbetet till 
huvudintervjuerna där litteraturstudierna och de förberedande telefonintervjuerna 
gav uppslag och idéer i sökandet efter förklaringar till frågeställningarna. 
Grundteserna är alltså utgångspunkterna till de frågor som ställdes vid 
huvudintervjuerna.  

 
Objektiva/subjektiva orsaker 
Orsakerna kan ju variera i hänförelse till direkt personlig påverkan. T.ex. kan en 
teknisk revolution slå ut verksamheter som tidigare var livskraftiga och i dessa fall 
är den personliga påverkan bland personalen på företaget liten. Sen kan orsakerna 
å andra sidan påverkas till stor del av personalen, i dessa fall kan t.ex. 
konkurrerande målsättningar och organisationskultur spela stor roll. För att 
komma så nära sanningen som möjligt och minimera de subjektiva svar som kan 
ges vid intervjuerna bör frågorna utformas så att korsjämförelse kan ske mellan 
olika svar.  
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Konkurrerande mål 
Grunden för denna faktor ligger i målet med det mänskliga livet, att vi är 
biologiska varelsers vars enda mål i livet ur ett biologiskt perspektiv, liksom för 
alla andra former av liv, är att borga för artens överlevnad, vilket oftast innebär att 
producera en avkomma. Det finns alltså en tydlig målsättning för varje människas 
liv som påverkar de val personen gör under livets sträckning. Naturligtvis finns det 
i en komplex värld en uppgrening av målsättningar såsom målet att sätta mat på 
bordet, upprätthålla/utveckla ett socialt liv, göra karriär osv. A. Maslow gjorde en 
beskrivning av detta i ”Maslows behovshierarki”5F

6(se figur 1). Maslow ville med 
modellen förtydliga att när vissa behov är tillfredsställda dyker nya upp. Poängen 
med detta resonemang är att även om en person är beroende och strävar efter 
samma måluppfyllnad som det företag personen jobbar på kan det finnas mer eller 
mindre konkurrerande mål som i varierande grad kan främja eller hämma den 
riktning företaget behöver gå för att överleva eller ha god lönsamhet.

 Figur 1. Maslows behovshierarki. Källa: Bakka,  
Fivesdal, Lindkvist. Organisationsteori. Liber 2006. 5 uppl. 
 

Kunskapstillgång och relevans 
När något nytt dyker upp så är kunskapstillgång en avgörande faktor, ju mer 
kunskap som finns om det nya desto mindre chansning blir det vid vägvalet att 
investera eller att avstå.  
BIM är en relativt ny teknik 6F

7 som fortfarande är under utveckling och som i 
dagsläget inte ens hos de branschledande företagen används i mer än ca 50 % av  
projekten. 7F

8 För den person eller det företag som står inför valet att investera i 
BIM innebär okunskap och ett lågt användande i branschen att BIM mer eller 
                                                 
6 Maslow, A H, “Motivation and personality”, Addison-Wesley Educational 
Publishers Inc.1987. 15-33. 
7 “BIM i byggproduktionen”, “BIM implementation throughout the UK 
construction project lifecycle: An analysis” m.fl. samt intervjuade personer I denna 
rapport. 
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mindre blir är en chansning. Det blir en trosfråga där informationstillgång och 
pålitlighet till källan kan bli avgörande. 
Under de förberedande telefonintervjuerna har företrädarna framförallt varit 
positiva utan att tveka, om att riktningen för utvecklingen, går mot BIM.  
I teorin som presenteras är det lätt att se fördelar med tekniken men hur det är i 
praktiken finns det inte mycket statistik för. 
En faktor huruvida företaget kommer få god kunskap om BIM är om de har ett 
bra nätverk till branschen och de organ som leder utvecklingen av BIM, d.v.s. 
kontakter med statliga instanser såsom Boverket, branschorganisationer såsom 
Sveriges byggindustrier och BIM-Alliance, leverantörer av verktyg och resurser 
såsom mjukvaru/IT-företag, men även en god kontakt med den globala 
utvecklingen och tekniska framsteg i allmänhet kan vara viktigt. 

Detta medför att en viktig fråga om organisationen är huruvida de har en 
utvecklingsavdelning och om den är väldigt aktiv och prioriterad del i företaget.  
Att gå från ett tryggt läge till ett osäkert är alltid riskabelt och en chansning. 
Kanske anses BIM vara för osäkert ännu. Det kanske har skett för lite 
informationsspridning om BIM inom branschen och finns behovet när relevansen 
inte är påtaglig?  
 

Tekniska hinder 
Detta kan vara att tekniken ännu inte är färdigutvecklad, redo att tas i bruk. Olika 
faktorer som mjukvarukompabilitet, juridisk-tekniska frågor kan göra att 
förändringen blir för kostsam eller blir oanvändbar av t.ex. kompabilitetsskäl. 
 

Förändringsaspekter 
Vid en förändring på ett företag i arbetsrutiner så är det två faktorer som påverkas 
mest; personal och teknik. Tekniken är i stort sett bara en ekonomisk fråga men 
personalen kan drabbas på många olika sätt,9 de kan förlora arbetskamrater, 
förlora social ställning, position m.m. och eftersom människor inte kan behandlas 
hursomhelst så blir de en komplicerande maktfaktor vid förändringar.  
Studier10, 11 har visat att det vid en förändringssituation med människor 
inblandade, finns några olika faktorer som är avgörande för hur 
förändringsprocessen kommer gå eller ens om den kommer uppstå. Dessa är;   

- delaktighet(ansvar och kontroll),  
- motivation(engagemang),  
- förtroende och kunskap. 

                                                                                                                                            
8 Intervjuer med branschledande företag. 
9 ”Det goda förändringsarbetet”, Bosse Angelöw, 1991.  
10 ibid  
11 “The Magic Bullet Theory in IT-enabled Transformation”, M. Lynne Markus, 
Robert I. Benjamin, 1997. 
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Dessa faktorer existerar både internt bland personalen på ett företag gentemot 
företagsledningen och för företagsledningen gentemot omvärlden och andra 
företag eller organisationer.  
Delaktighet ger kontroll och ansvarstagande och innebär en social investering 
vilket gör att företagets målsättningar även delas med personalens. Detta innebär 
att personliga målsättningar i mindre grad blir konkurrerande med företagets. 
Delaktigheten skapar också förtroende mot ledningen genom det av ledningen 
givna förtroendet och möjligheten att påverka. Slutligen ger delaktighet kunskap 
om situationen och därmed kontroll och trygghet vilket återigen gör att personalen 
i mindre grad får konkurrerande målsättningar med företagets. Att stärka 
personalen ger alltså både motivation och samstämmiga målsättningar. 
Situationen är positiv på liknande sätt för företagsledningen gentemot omvärlden, 
en delaktighet i utvecklingen ger kunskap och en bättre kontroll över 
investeringsbeslut samt större förtroende till branschintressanta organisationer. 
Detta innebär att frågor om personalens delaktighet i utvecklingsarbetet, 
organisationens struktur och kultur, kontakter med omvärlden blir viktiga punkter 
att beröra vid huvudintervjuerna 
 

Personalens kunskap och ålder 
Förändringar kan innebära omvärderingar av personalen och placera vissa grupper 
av människor i svaga ställningar.12 När vi talar om IT handlar det om kunskap 
som kan separera generationer.13 
Det finns en åldersfaktor som nämnts i de förberedande intervjuerna till detta 
arbete, d.v.s. att den äldre generationen är mindre förändringsbenägna. Förklaring 
till det kan ligga i att personliga målsättningar som socialt liv, bilda familj, status, 
yrkeskarriär och uppnå en grundtrygghet brukar vara etablerade för den äldre 
generationen till skillnad från för en yngre generation som arbetar mot att uppnå 
detta. Konsekvensen för den äldre generationen är att konkurrerande mål uppstått 
och energin och motivationen till förändring är lägre än för en yngre generation. 

För en person som uppnått den status och position de vill ha är en förändring ett 
hot mot den positionen medan det är en möjlighet för den som inte uppnått den 
status de vill ha (se ”Maslows behovstrappa” ovan).  
Den nya tekniken innebär även att den gamla tekniken och mycket av kunnandet 
blir utdaterat, speciellt inom IT och data. Detta gör att den etablerade 
generationen kan hamna i en sorts konflikt med det nya. Det nya kan ju hota deras 
ställning, position och tillvaro. Det kan säkert kännas som att deras värld dras 
undan fötterna på dem och de blir omsprungna av yngre förmågor, kanske till och 
med oanvändbara för en arbetsgivare, då de är alltför nära pensionsåldern. Åldern 
kan alltså vara en grundfaktor för motstånd mot förändring, både p.g.a. fasskillnad 
i livet och fysiska och psykiska åldersrelaterade förändringar med högre ålder.  
Kunskap och utbildning blir även här en ekonomisk faktor då personal behöver 
utbildas i detta nya arbetssätt och verktyg. 
                                                 
12 ”Det goda förändringsarbetet”, Bosse Angelöw, 1991. 
13 “The Magic Bullet Theory in IT-enabled Transformation”, M. Lynne Markus, 
Robert I. Benjamin, 1997. 
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Organisationen 
Personliga förutsättningar i arbetsmiljön. Om det känns kul att 
utvecklas/förändras med något så blir det positivt och motiverande. Det finns ett 
antal förutsättningar här som agerar som motivationsfaktorer. Frederick Herzberg 
har varit inne på detta område och formulerade en ”tvåfaktorsteori”13F

14 (se tabell 1), 
där det som är motiverande är sådant som påverkar status och möjlighet till 
uppskattning, såsom prestation, erkännande, ansvar, själva arbetet och 
avancemang.  
 
    Tabell 1. Herzbergs tvåfaktorsteori. Källa: Bakka, Fivesdal, Lindkvist.  
    Organisationsteori. Liber 2006. 5 uppl. 

 
J Rickard Hackman har formulerat en modell som kan vara relevant där centrala 
arbetsegenskaper leder till viktiga psykologiska tillstånd som i sin tur leder till 
personliga och arbetsmässiga resultat och motivation. 14F

15 Denna tes är starkt 
kopplad till organisationens struktur och kultur och ifall det finns belöningssystem 
inom organisationen (se figur 2 nedan). 
Organisationens uppbyggnad påverkar såklart alla som arbetar inom den, vilket 
även inkluderar företagsledningen och de som har makt att styra företagets 
utveckling och förändring. Organisationsstrukturen kan vara så att den inte 
främjar en arbetsmiljö och tänkande som är redo för utveckling och förändring i 
riktning mot företagets bästa, d.v.s. framgång och lönsamhet. Samma gäller för 
organisationskulturen. Dessa två begrepp är avgörande för vilken arbetsmiljö som 
råder inom företaget och både personalen och företagets förändringsberedskap. 
En platt decentraliserad organisation med korta beslutsled är här att föredra för att 
främja kreativitet och förändring, genom delaktighet, ansvar och samverkande 
målsättningar. 
Som nämnts i kunskapstesen så är även företagets kontaktnät mot omvärlden 
viktigt för kunskapstillgång, samarbeten med andra företag har den effekten att 
företaget följer med utvecklingen med den konkurrerande omvärlden på ett 
naturligt sätt. 

                                                 
14 Herzberg, F Mausner, Bernard Mausner, Barbara B Snyderman, “The 
motivation to Work”. New York: Wiley, 1959. 
15 Hackman, J R & Oldham, G R, “Work redesign”, Addisson-Wesley 1980. S. 71-
98. 
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    Figur 2. Arbetsegenskaper och motivation, Hackman & Oldham, 
    1980. Källa: Bakka, Fivesdal, Lindkvist. Organisationsteori. Liber  
    2006. 5 uppl. 
 

Några viktiga slutsatser 
Inför bildandet av intervjuunderlaget till huvudintervjuerna med företagen kan här 
sammanfattas några viktiga utgångspunkter som företagen antas agera efter när de 
står inför en förändringssituation, de är som följer: 

- Kunskapstillgång är avgörande  

- Motivation till förändring är avgörande 

- Möjligheter att förändras är avgörande. 

 
 

2.4 Förklaringsmodeller 
 

Detta avsnitt vill ge en enkel överblick över de steg som ett företag kommer ta vid 
en förändringssituation och bygger på det tidigare avsnittets slutsatser. 

Till att börja med; för att ”veta” något måste man ha kunskap, för att ”vilja” något 
måste man ha motivation, för att ”kunna göra” något måste man ha möjligheter. 
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Förändringens steg (se figur 3) 

I ett första steg ställs beslutsfattaren inför frågan:  

- Om eller Att förändringen innebär något bra eller dåligt(för företaget). 
Nästa steg blir då att: 

- Veta eller Inte veta om det är bra eller dåligt. Nästa steg är att: 

- Vilja eller Inte Vilja investera. Följt av att: 

- Kunna eller Inte Kunna göra investeringen.  

Finns viljan och förmågan görs investeringen, samtidigt vilar viljan ofta på 
vetandet och kunskapstillgången även om det till en viss grad alltid är en 
chansning, investeringar kan ändå göras om bristen på kunskap kompenseras av 
tilltro till omgivningen som förordar förändringen t.ex. 

 
      Figur 3. Förändringsschema 
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Vid en analys av vilka faktorer som blir avgörande vid vägvalen i figur 4, så blir det 
naturligtvis en avvägningsfråga av relevans. Förslag till några av de viktigaste 
presenteras nedan. 

 
Förklaringsförslag till utebliven investering 

1. Kunskap saknas om BIM, det blir en alltför stor chansning och risk att 
investera i det. (Budgetutrymme saknas) 

2. Kunskap finns om BIM men man ser inte att det blir en tillgång för 
företaget. 
-  Det finns inget behov, kommer inte effektivisera eller åtgärda några 
   brister. 
-  För tillfället kostar(ekonomiskt, socialt och på andra sätt) det mer än det    
   smakar, d.v.s. den vinst det kan ge äts fort upp av de kostnader som   
   omgärdar användandet. 
-  Konkurrerande mål står i motsats till BIM-investering och dessa mål  
   väger tyngre. 

3. Kunskap finns om BIM men man ser att BIM behöver utvecklas lite innan 
man är redo att hoppa på tåget. 

4. Kunskap finns om BIM men budgetutrymme saknas för att investera i det. 
5. Kunskap finns om BIM men kan inte använda tekniken då tekniken kräver 

att flera parter är med på att använda den och beställaren inte efterfrågar 
den. 

 
Förklaringsförslag till investering 

1. Kunskap saknas om BIM men förtroende och tillit till branschen som 
förordar tekniken finns, så man investerar. 

2. Kunskap saknas om BIM men man känner sig tvingade att investera då 
kravet blir allt vanligare vid upphandlingar och det blir en 
överlevnadsfråga. 

3. Kunskap finns om BIM och att det är bra för företaget och att man vill och 
kan investera. Det anses vara en tillgång för att effektivisera 
arbetsprocessen, få konkurrensfördelar, ekonomiska fördelar o.s.v. 

4. Kunskap finns om BIM och att det är dåligt på kort sikt för företaget men 
man vill och kan investera. Ser det som en tillgång för att effektivisera 
arbetsprocessen, få konkurrensfördelar, ekonomiska fördelar o.s.v. på 
längre sikt. 
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3 Genomförande 
 

När inriktningen för denna rapport infann sig så var kunskaperna om BIM 
begränsade. Det var naturligt att inleda arbetet med att söka information om 
ämnet genom litteraturstudier och föra samtal med insatta personer. Eftersom 
arbetet fortgick och frågeställningarna skulle besvaras skedde mycket tankearbete 
och utveckling av studierna till relevanta ämnesområden. Nedan följer en mer 
detaljerad genomgång av arbetet. 

 

3.1 Tillvägagångssätt/metodarbete 
 

Arbetet inleddes med en övergripande planering och lades upp på följande sätt:  

1. Uppdatering om ämnet,  
2. ha en aktiv brainstorming av den kunskap som studerats,  
3. utforma frågor,  
4. kontakta byggnadsentreprenadföretag för intervjuer, 6-10 st, 
5. genomföra intervjuerna, 
6. slutsatser av intervjumaterialet. 

 
Uppdatering om ämnet 
Kunskapsinsamling av BIM för att skapa en förståelse för dagsläget med BIM 
skedde genom studier av vetenskapliga artiklar och företagspublikationer. Dessa 
gav uppslag och nya trådar att följa vilket ledde till en första förberedande 
telefonintervju med en Ruben Aronsson på SBUF.  Denna intervju i sig gav nya 
uppslag och trådar att nysta i såsom BIM-Alliance. I detta skede togs det också 
initiativ att kontakta några av de i Sverige största branschledande 
byggentreprenadföretagen för att dra lärdomar av deras erfarenheter. Det antogs 
att om någon satt på kunskap om BIM så borde det vara de ledande företagen. 
Fem personer intervjuades, två på det första och andra företaget och en person på 
det tredje och sista. Samtalen pågick i mellan 15-45 min. Dessa intervjuer väckte 
nya frågor och uppslag såsom metod och teorier. 
Förändringsarbete i organisationer kom upp som en viktig faktor och kunskap 
drogs ur vetenskapliga artiklar och böcker.  
 
Utforma frågor 
För att lyckas bra med att få svar på examensarbetets frågeställningar lästes det på 
om metodlitteratur för intervju och enkätutformning. 
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Litteraturstudierna och de förberedande intervjuerna har legat till grund för 
grundteserna som har legat till grund för huvudintervjufrågorna. Grundteserna 
kan delas in i olika faktorer; Kunskapstillgång, vilja att förändra och förmåga eller 
ha möjlighet(kunna) genomföra förändringen. 

 
Huvudintervjuerna 

Huvudintervjufrågorna bestod av dels direkta frågor där företrädare fick möjlighet 
till egna förklaringar, och dels indirekta frågor riktade på sammanhang och 
arbetsklimat m.m. samt kontrollfrågor för att se om bilden stämmer. Intervjuerna 
tog i medel runt 25 minuter att genomföra per företag och företagen hittades 
genom hemsidan ”allabolag.se” med en sökning på ”bygg” och ort. Företag valdes 
som ägnade sig åt ”byggverksamhet” och ett annat krav var att de hade kapacitet 
att uppföra byggnader och knyta andra entreprenörer till sina projekt. Företagen 
återfanns över hela Sverige från Kiruna till Malmö. Tio företag sattes som mål och 
11 företag intervjuades. 33 företag eftersöktes, 6 ville inte delta p.g.a. tidsbrist eller 
ville inte delta av annat skäl. 16 företag uteblev p.g.a. att de inte hade någon 
lämplig representant tillgänglig under tiden som eftersökningen pågick, alternativt 
svarade inte vid påringning. 

Svaren på frågorna under telefonintervjuerna antecknades för hand under 
samtalen. De roller eller positioner som efterfrågades hos representanterna på 
företagen var: VD, entreprenadchef, platschef, kalkylchef, projektchef, 
arbetsledare eller dylik. De egenskaper som efterfrågades var en person som var 
representativ för företaget och hade god kunskap om företagets organisation, 
utvecklingsarbete och arbetssätt i övrigt. 
En VD intervjuades, en arbetschef, tre affärschefer, en platschef, en projektledare, 
en KMA-ansvarig(KMA(Kvalitet Miljö och Arbetsmiljö), en BIM-samordnare och 
projektingenjör, två projektchefer och en projektutvecklingschef. 
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3.2 Litteraturstudie 
 

Litteraturstudierna kan som nämnts i kap ”1.3.1 Allmänt om metod”, delas in 
efter syfte och mål. De tre inledande texterna har fokus på BIM sen kommer tre 
texter med fokus på förändring och sist kommer två texter om metod. 

 

3.2.1 ”BIM på bygget – en förstudie” 

Denna rapport16 är förstudie och del ett i ett samarbetsprojekt mellan AF-Bygg, 
NVS, Peab, Skanska, Sveriges byggindustrier och Veidekke. Studien har som mål 
att identifiera potentialen för BIM i produktionen inför ett pilotprojekt i praktiken 
som blir del två i projektet. Syftet med hela projektet är att hitta områden med 
störst potential till förbättring genom att utnyttja informationen i 
informationsmodellen i högre utsträckning än idag. Förstudien har fokus på BIM i 
produktionen och inte i projekteringen. 

 
Anteckningar och tankar: 

- Resultatet visar mest fördelar med visualisering, mängdavtagningar och 
förenklad utsättning. 

- Visualisering ger bättre kommunikation som minskar felen på arbetsplatsen 
och högre kvalitet nås. 

- Problem med BIM är att det kräver extra resurser vilket inte krävs idag. 
Osäkerhet finns för nya och kostsamma mjuk och hårdvaror samt annan 
kompetens än vad som finns ute på arbetsplatserna idag. 

- Information i 3D-modellen kan användas till kalkylering, visualisering, 
tidsplanering, kollisionskontroller eller vid olika arbetsberedningar. 

- Vid 2D-modell skapas ritningar som kompletteras med beskrivningar och 
förteckningar som är separerade från varandra vilket innebär att en ändring 
måste göras i alla tre dokumenten. I 3D så kopplas alla egenskaper till en 
plats vilket gör att bara en ändring behövs göras. 

- Visualisering kan användas vid olika ändamål, vid projekteringsmöten är 
3D-modellen ett verktyg som underlättar kommunikationen och är ett bra 
underlag för beslut. 

- Kollisionskontroller kan göras under projekteringen vilket gör att 
produktionen flyter på smidigare. 

- Målbilder kan skapas som ett kommunikationsverktyg vid framdriften av 
projektet vilket underlättar kommunikationen. 

- I Finland har man kommit längre med BIM än i Sverige. 

                                                 
16 ”BIM på bygget – en förstudie”, Skanska, 2010. 
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- Organisationen kan se ut i stort sett som idag och fungera som idag men 
med ett tillägg. Det bör finnas en BIM-samordnare som kan fungera som 
en länk mellan projekteringen och produktionen. 

- Produktionspersonal bör involveras tidigt i projekten för att tycka till om 
vad som efterfrågas under produktionen för att undvika fel och 
överarbetade modeller. 

- Programvaror måste kunna ”tala” med varandra. Krav på öppen standard 
måste komma till. Det har pågått ett arbete med gemensam standard i tio år 
redan. Lämplig standard är IFC – Industry Foundation Classes, då den kan 
kommunicera med de flesta programmen som finns idag. 

- Mycket tid och fokus att räkna på förfrågningsunderlaget för intressenter 
kunde läggas på annat om modellen är uppbyggd för mängdavtagningar. 

 

Risker med BIM: 
- Hög investeringskostnad för nya programvaror och datorer. 

- Ökade projekteringskostnader. 

- Bristande datavana på våra arbetsplatser gör att det krävs en högre 
användarvänlighet än vad som finns idag hos programmen. 

- Kan vara sårbart, programvaror kan innehålla buggar och datorer går på 
elektricitet som har en relativt kort hållbarhet. 

- Integration för befintliga programvaror för t.ex. planering och kalkyl. 

- Förenklad digital utsättning önskas med lokaliseringsstav i produktionen, 
som ska kunna fungera inuti byggnader. 

 

3.2.2 ”BIM i byggproduktionen” 

Denna rapport17 belyser några viktiga punkter vid införandet av BIM i arbetssättet 
såsom de problem som kan existera. T.ex. tekniska hinder i form av juridik och 
mjukvarukompabilitet och förändringar i organisationens arbetssätt vid t.ex. 
upphandlingar samt ökat behov av samordning mellan intressenter i ett projekt. 

 
Anteckningar och tankar: 

- Sammanfattningen 2:a meningen. Det står följande: ” Under mer än ett 
decennium har det funnits förhoppningar om att BIM skall bidra till en 
utveckling och effektivisering av byggbranschens processer.”18 Vem har 
haft dessa förhoppningar? Vem eller vad driver på utvecklingen? 

                                                 
17 ”BIM i byggproduktionen”, Henrik Linderoth, 2013. 
18 ibid, s. 7. 
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- Intervjua personer som båda har erfarenhet av konventionella metoder och 
av BIM och fråga vilka svårigheter och fördelar som existerat. 

- Det känns som om BIM förutsätts vara positivt där man 
antagit/presenterat fördelar innan det införts varpå man sedan utreder 
vilka fördelarna är. Det liknar väldigt mycket en försäljningstaktik. Skapa en 
marknad som inte finns för att sälja en produkt. 

- BIM i praktiken, det beskrivs att det finns en föreställning att BIM tar mer 
tid. 

- Användandet av BIM skapar nya problem. Det kan finnas en risk att 
människan i projekteringen distanseras till verkligheten och missar faktorer 
såsom väder och vind. 

- Ett behov av standardisering i produktionsprocessen nämns av de som 
utvecklar BIM. 

- Det positiva med BIM: Visualisering, kollisionstester, högre 
projekteringskostnad men lägre produktionskostnad 

- Problem med BIM: Teknikproblem, samlingsprogram av mjukvara, 
kompabilitetsproblem mellan mjukvaror. IFC-format används som 
standard men inte alla kan konvertera till detta. 

- Juridikproblem: 3D-modeller är inte juridiskt bindande men skulle behöva 
bli det så att entreprenörer kan jobba utifrån att 3D modellerna är 
kvalitetssäkrade osv. 

- Har någon tänkt igenom ur ett större perspektiv vad som förloras vid 
användning av BIM på kort och lång sikt? 

 

3.2.3 ”BIM ByggnadsInformationsModeller för byggmästare 
 En handbok” 

Skriften19 är som titeln säger en handbok i hur BIM kan användas av personer 
med olika rollbefattningar under en byggentreprenad. 

Publikationen gav mig framförallt en förbättrad bild av hur BIM kommer till 
användning i praktiken. 

  

                                                 
19 ”BIM ByggnadsInformationsModeller för byggmästare En handbok”,  
Torsten Josephson m.fl., 2010. 
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3.2.4 ”BIM implementation throughout the UK
 construction project lifecycle: An analysis” 

Artikeln20 gör en utvärdering av BIM baserat på en vetenskaplig 
intervjuundersökning och drar flera slutsatser; Dels att BIM är relativt nytt och har 
potential att både användas mer och nå sin fulla potential i ekonomisk och 
effektivitetsmässiga vinster vid användandet. Hinder och vinster/fördelar med 
BIM redovisas och slutsatser dras. Man tror att en statlig hjälp för att få igång 
processen av implementering kan behövas för att överbrygga initiala kostnader för 
implementering, där utbildning har en nyckelroll då kunskap och expertis är det 
största hindret för implementering enligt artikeln. 
 

Anteckningar och tankar: 

- Indikation på omfattande organisionella förändringar av BIM under alla 
steg av byggprocessen. 

- Det är en kostnad att implementera BIM som är signifikant. 
BIM gör alla delar av byggprocessen billigare. 

- Statliga insatser kan hjälpa implementeringen av BIM i byggbranschen. 
De främsta orsakerna till att inte använda BIM är i viktad ordning enligt 
artikeln:  

1. Kunskapsbrist och kunnande i projektteamen samt organisationerna.  
2. Brist på efterfrågan hos beställarna.  
3. Kulturellt motstånd eller konservativ syn.  
4. Investeringskostnader. 
5. Motstånd på operativ nivå. 
6. Motstånd att dela med sig av information. 
7. Brist på direkta fördelar från projekt levererade i tid. 
8. Juridiska frågor om upphovsrätt och äganderätt och försäkringshinder. 

  

                                                 
20 ” BIM implementation throughout the UK construction project lifecycle: An 
analysis”, Robert Eadie, Mike Browne, Henry Odeyinka, Clare McKeown, Sean 
McNiff, 2013. 
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3.2.5 ”The Magic Bullet Theory in IT-Enabled
 Transformation” 

Artikeln21 kan kort sammanfattas med att det ibland kan finnas en övertro på att 
IT-tekniska framsteg i sig själva är så attraktiva att de nästan är 
självimplementerande i ett nytt arbetssätt. En föreställning som artikelförfattarna 
inte anser stämmer. IT-tekniska framsteg bör istället betraktas som vilken 
förändring som helst, med de problem som kan uppstå. 

I artikeln berättas det om hur en förändring för personalen kan ses som ett hot 
mot deras ställning då deras kunskap inte längre räcker till, självkänslan kan sjunka 
och egna planer skjutas i sank. I korthet kan det sägas att vid en förändring kan 
det uppstå en konkurrens mellan personliga mål hos personalen och företagets 
mål att införa en ny teknik, vilket kan göra att implementeringen av den nya 
tekniken misslyckas. 

 
Åtgärder för att motverka en sådan utveckling föreslås vara att: 

- Bredda eller variera personalens arbetsuppgifter så att deras identitet och 
ställning inte vilar på ett enda kort, vilket också ökar personalens 
delaktighet och ansvarstagande på arbetsplatsen. 

- Det föreslås vidare att förändringen genomförs bäst genom en hjälpande 
personlig kontakt med någon som visar hur den nya tekniken ska 
användas. 

- Det krävs förståelse av de som ska ändra sitt arbetssätt, varför de gör det 
och möjligheter att lära sig nytt. 

- Att ständigt utbilda/fortbilda medarbetarna och stärka dem inför 
förändringen. 

- Att företag som ska genomgå förändringar ska ha en formell förändrings-
strateg som tillsammans med en utomstående person har ansvar för 
förändring, för att det alltid ska finnas en beredskap för förändring på 
företaget. 

- Att alla är medvetna om att IT-förändringar inte sker genom en magisk 
kula. 

- Att medarbetarna känner sig delaktiga i utvecklingen på företaget. 

 

                                                 
21 “The Magic Bullet Theory in IT-enabled Transformation”, M. Lynne Markus, 
Robert I. Benjamin, 1997. 
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3.2.6 ”Harvard Business Review on Culture and Change”  

Boken22 består av en samling skrifter med flera olika författare där de redogör för 
erfarenheter de haft i arbetslivet relaterade till kultur och förändring. 

 
Anteckningar och tankar: 

- Personal som står inför förändring kan ha en ”rädsla” för att inte klara av 
förändringen. 

- För att upptäcka konkurrerande mål hos de anställda kan man fråga dem 
vad de skulle vilja förändra på jobbet. 

- Det kan vara olika faktorer hos människor, olika mål osv som gör dem 
svåra att förändra eller anpassa men även om de vill förändras så kan det 
vara svårt att klara av det själv. T.ex. för att veta ”hur” man ska förändras, 
för att ”kunna” förändras och ha ”energi” för att förändras kan det 
behövas personlig närvara av någon som hjälper dem på plats. 

- Att lära in ett beteendemönster och föreställningar tar tid. Nervbanor och 
nervknutar måste skapas och byggas starka. Det tar tid och energi. Ingen är 
bra på något på en gång. 

- En förändring kan innebära förändrade sociala förutsättningar såsom 
jobbarkompisar och kontakter vilket tar tid att bygga upp. 

- Det kan även påverka den status man har, omkullkasta den och lämna 
personen i en ny kamp om position. Vilket ingen eftersträvar. 

- Ett företags ställning, hur bra det går kan kanske påverka möjligheterna till 
förändring. Förändringen kostar ju på kort sikt. 

- Rutiner och alltför starka vanor gör att nytänkande hämmas, man slutar 
reflektera helt enkelt. 

- Förändringsagenten/strategen bör vara en för företaget utomstående då de 
har en fräsch blick och öppna kritiska ögon. 

- Definiera problemet, är det ett tillgänglighetsproblem? ekonomiskt 
problem? organisionellt problem? Kunskapsmässigt problem? 
Personalproblem? 

 

                                                 
22 “Harvard Business Review on Culture and change”, Paul F Levy m.fl. 2002. 
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3.2.7 ”Det goda förändringsarbetet” 

Boken23 är en genomgång om förändring på alla plan. Här redogörs också några 
av de viktigaste aspekterna för en lyckosam förändringsprocess. Det beskrivs i 
texten att genom att göra personalen delaktiga i utvecklingen så får de kontroll 
över sin vardag, de får ansvarskännande, engagemang, förtroende mot ledning och 
trygghet. Detta ger i sin tur motivation till förändringar då dessa förändringar inte 
längre utgör ett hot eller agerar i konkurrens med personliga mål. 

 
Anteckningar och tankar: 

- Om den anställde som direkt berörs av förändringen får möjlighet att vara 
delaktig i utformningen och genomförandet av förändringen leder det till 
en positiv förändringsattityd. 

- Ledningen och de anställdas handlingsmönster vid förändring. 

- Syndabocken, de äldre vet att de ofta har en osäker position d.v.s. de 
hamnar lägst i rang vid förändringar då de kan ha sämst möjligheter att 
anpassa sig, speciellt med IT. 

- Förändringen på arbetsplatsen kan av personalen upplevas väldigt hotfull. 
Stora förluster i tillvaron är hotande. Att göra personalen delaktig i 
processen och planeringen kan minska oron 

- Stressfaktorer vid förändring kan minskas eller hindras genom människors 
egenkontroll varför delaktighet på arbetsplatsen är viktigt. 

- Ålderns betydelse för oron vid förändring. Sambandet hänger samman 
med att de blir en svag grupp då de inte har så många år kvar att vara aktiv 
i arbete. 

- En förändring som ett företag står inför innebär ju ett risktagande för 
företagets överlevnad, varför företagets ledning noga måste överväga 
förändringen potential. För personalen kan förändringen innebära reella 
hot mot deras livsföring. De kan förlora status, ställning, t.o.m. sitt jobb. 
Mest utsatta är svaga grupper inför förändringen, d.v.s. de som har sämst 
kompetens eller andra förutsättningar som ligger till deras nackdel. 

- Åldern utslagsgivande när det gäller att få ett nytt arbete. 

- Personer som inte kan styra sin vardag och liv drabbas hårdare av 
förändringar än de som känner att de kan påverka sin vardag. 

- Motivation och mål är tätt sammanlänkade. 

- Kan målet med BIM delas med de medelstora byggentreprenadföretagen så 
kommer även motivationen till förändring. 

- Hos en toppstyrd organisation där personalen inte görs delaktiga i och ges 
möjlighet att påverka utvecklingen kommer motståndet mot förändring 
vara störst. 

                                                 
23 ”Det goda förändringsarbetet”, Bosse Angelöw, 1991. 
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- Man kan se byggbranschen som en organisation som är toppstyrd. De 
stora företagen utvecklar BIM men är de mindre delaktiga i utvecklingen? 
Troligen inte, vilket innebär att deras engagemang och motivation blir lägre 
precis som för personalen i en toppstyrd organisation. De mindre 
företagen har inget ansvar i utvecklingen och har därför inte så stort 
engagemang och motivation att dela målsättningarna för de pådrivande 
företagen. 

- Delaktighet, förtroende och motivation är tre avgörande faktorer vid 
förändringsarbete. Delaktighet minskar förändringsmotstånd genom 
möjlighet att styra sin vardag, känslan av kontroll, de har även ansvar och 
sätter sin ära/status på spel. Företagets målsättningar blir även personalens. 
Motivationen fås om målen delas vilket de troligtvis gör vid delaktighet och 
insynen i arbetet. Förtroendet fås genom delaktighet också då de har insyn 
och förståelse för det som görs. 

- En IT-förändring som påverkar arbetssättet är inte vilken förändring som 
helst, det är inte en ny form av material eller en ny lösning på hur en vägg 
ska konstrueras, det är en förändring av arbetssättet vilket påverkar 
arbetsmiljön, synen på själva arbetet och identiteten som arbetare i 
byggbranschen. De som ville jobba med bygg kanske inte från början var 
intresserade av att arbeta med datorer vilket de nu alltmer blir tvungna till. 

 

3.2.8 ”Som man frågar får man svar” 

Boken24 är en genomgång i enkät och intervjuteknik. 

 
Anteckningar och tankar: 

- Viktigt att låta de intervjuade få välja att vara anonyma, så fråga detta. 

- Hur vet man att BIM inte används bland medelstora 
byggentreprenadföretag? 

- Viktigt att ställa indirekta frågor för att undvika att all vikt läggs på tilltron 
på den intervjuades svar. 

- Tänk på att inte ställa frågor som är för känsliga utan formulera dem så att 
uppgiftslämnaren känner frihet att svara fritt utan att behöva offra något av 
integritet osv. 

- Enkät om mål i livet, i relevans till företagets mål och konkurrens därav. 
För att förändring ska vara bra måste den upplevas som positiv, d.v.s. 
förändringen behöver inte automatiskt innebära något negativt 

- För att ta reda på förändringsbenägenhet, fråga hur de är förberedda på 
förändring i företaget, be om exempel. Avsaknad av exempel kan indikera 
på brister i förändringsbenägenheten. 

                                                 
24 ”Som man frågar får man svar”, Bengt Erik Andersson, 2002. 
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- Påverkan på svaren beroende på personkemi mellan intervjuaren och den 
intervjuade bör undvikas. Enklast vore det med enkät. 

- Berätta inte ev. för företaget som ska intervjuas vad undersökningen syftar 
att ta reda på om det kan tänkas påverka svaren som kommer ges. 

- Tänk på språket och frågeformuleringen.  

- De företag som tackar ja till undersökningen kanske gör det av skäl som 
ger en missvisning av representationen av byggentreprenadföretag. Om 
vissa tackar nej av andra skäl som också är relevanta. Att tänka på vid 
urvalet av företag. 

- För att undvika en personlig och social påverkan på svaren väljer jag att 
göra en enkät och telefonintervju -studie? 

- Hur ska jag motivera företaget att vilja delta i min undersökning? 

 

3.2.9 ”Rapportboken – hur man skriver uppsatser artiklar
 och examensarbeten” 

Boken25 har gett några tips och råd på hur examensarbetet kan planeras och 
genomföras men även haft en funktion av att minska stress i arbetsprocessen. 
En bra guide helt enkelt. 

 

  

                                                 
25 ”Rapportboken – hur man skriver uppsatser artiklar  och 
examensarbeten”, Lars Torsten Eriksson, 2008. 
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3.3 Intervjuer med branschledande 
 byggföretag(Förstudie) 
 

Dessa intervjuer har genomförts i syftet att samla kunskap inför 
huvudintervjuerna. Företagen som kontaktats har varit några av Sveriges största 
byggentreprenadföretag. Intervjuerna har skett med fokus på fördelar och 
nackdelar med BIM och frågor som omgärdar dessa ämnen. Samtalen pågick i 
mellan 15-45 min.  

Tre företag intervjuades och fem intervjuer genomfördes. Två personer 
intervjuades på vardera av de två första företagen och en person intervjuades på 
det tredje företaget. Rollerna på de intervjuade var: En BIM-koordinator och en 
BIM-expert på företag ett, en BIM-samordnare och en teknikchef på företag två 
och en processledare för VDC(Virtual Design and Construction) på företag tre.  

Det som redovisas i detta kapitel är en sammanfattning och en sammanlysning av 
deras svar. Detaljerade versioner av de enskilda intervjuerna återfinns i bilaga 2. 

 

3.3.1 Sammanfattning av intervjuerna  

BIM hos företagen idag 
Alla tre företagen använder tekniken och arbetssättet men inte i mer än 50 % av 
projekten på vissa orter. De arbetar dock mot en större användning hela tiden. 
Företag tre har t.ex. verksamhetssystem som ska fungera som en guide för en 
ökad användning av BIM och alla tre har BIM-samordnare eller BIM-
koordinatorer för att underlätta implementeringen. 

Företag två använder BIM mest vid totalentreprenader och mindre vid 
utförandeentreprenörer p.g.a. att underentreprenörerna ofta brister i kunnande. 
BIM-koordinatorn på företag ett såg däremot ingen koppling mellan användandet 
och totalentreprenader utan ansåg att det mer handlade om vilka personer 
arbetsgrupperna bestod av. 

BIM-tekniken används just nu mest av tjänstemännen och mindre av 
yrkesarbetarna men det förekommer alltmer hos yrkesarbetarna, t.ex. är det 
vanligare att armerare föredrar 3D-modeller framför 2D-ritningar. 

 

Introduktion och implementering 

För teknikchefen på företag två introducerades begreppet BIM genom 
mjukvaruleverantören Autodesk. Processledaren på företag tre kom först i kontakt 
med begreppet när denne jobbade i en annan bransch där det fanns ett LEAN-
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tänk. Processledaren upplevde det vid den tidpunkten var något som saknades i 
byggbranschen. Företag tre började använda BIM för 5-6 år sedan. 

BIM-experten på företag ett berättar att övergången till BIM-användande är 
naturligt då projektörerna gick över till 3D så blev det naturligt att lägga till olika 
egenskaper till modellen och att de själva troligen tagit den vägen även utan 
påverkan från omvärlden. 

Implementeringen har gått lite trögt, berättas det av företrädarna för alla tre 
företagen, orsakerna är flera; dels kräver BIM att alla involverade parter är kunniga 
om BIM och kunskapen hos underentreprenörer är ofta begränsad, dels används 
ofta fel mjukvaror av underentreprenörer, framförallt hos VVS-företagen, men det 
främsta motståndet ligger hos människor med bristande kunnande och en ovilja 
att förändras och då framförallt hos den äldre generationen som oftast har minst 
datakunnande. Det har också varit ett problem att användandet skett sällan och 
inlärningen ansetts som ett jobbigt moment. Åsikter om att tekniken skulle vara 
dyrare finns också bland personalen på företagen och i branschen. 

För att komma förbi de hinder och motstånd som finns har företagen fortgående 
utbildning av personal och BIM-koordinatorer och BIM-samordnare med 
kunnande som hjälper till vid användandet. De uppskattar att motståndet inte 
kommer finnas kvar om tio år. Processledaren för företag tre berättar att mycket 
av arbetet med implementeringen handlar just om att utbilda och förklara hur 
BIM fungerar. Teknikchefen på företag två berättar också att motståndet 
minskade efter beslut från ledningssidan om att BIM ska användas vid alla projekt 
över 30 miljoner. 

BIM-samordnaren på företag två berättar att han noterat att Karlstad kommun 
och landsting har börjat ställa krav vid upphandlingar på BIM-integrerbara 
modeller och arbetssätt gentemot intressenter. Detta såg BIM-samordnaren som 
en indikation på att BIM var på frammarsch. BIM-samordnaren resonerade också 
som så att då de flesta arkitekter och konstruktörer numera jobbar i 3D så finns 
det ingen anledning att stanna där eller bara ta ut 2D och jobba utifrån det.  BIM-
teknikern på företag två berättade också att BIM-tekniken efterfrågas av konsulter 
och inte minst av utländska sådana.  

 

Mjukvaror 

De mjukvaror de arbetar med är Revit, AutoCAD, ArchiCAD, TEKLA, DEMPI 
för modellritning. Modellen görs sen om till IFC-format med Navis-work, Solibri, 
BlueBIM där mängdavtagningar görs och andra egenskaper kopplas ihop med 3D-
modellen. 
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Nytta och fördelar med BIM 

Fördelarna anses vara många, men lättare att göra energiberäkningar för 
projektörer t.ex.(BIM-experten), ett snabbare och effektivare arbete(BIM-
samordnaren), den visuella kommunikationen där det blir lättare att förstå och 
förmedla kunskap mellan olika aktörer i ett byggprojekt, att snabbt få en samlad 
bild, fördelar vid granskningar med stor potential av mängdhantering, möjlighet 
att göra skyddsronder i modellen(Teknikchefen), att informationen är lättillgänglig 
och kan matas in en gång istället för att upprepas på olika platser och eftersom 
effektivisering är målet med BIM så innebär BIM förutom en ekonomisk 
besparing även besparing av jordens resurser.(Processledaren) 

Några konkreta exempel på statistik av egen erfarenhet hade företrädarna svårt att 
redovisa, skälet till detta var enligt BIM-experten på företag ett, att inga projekt 
var likadana vilket gjorde det svårt att jämföra projekt med och utan BIM. BIM-
experten på företag ett sa att det mest handlar om upplevd nytta och att de som 
börjat använda det inte ville gå tillbaka till att inte använda det. BIM-samordnaren 
sa dock att de fått fram en siffra på 5 % billigare byggkostnad. Teknikchefen på 
företag två hänvisade på en siffra på 6 % besparing av utläggen under ett projekt. 

En fördel som även kunde ses som en nackdel var att BIM kräver mer arbete i 
början av ett projekt vilket dock tjänas in i senare skede av produktionen. 

 
Nackdelar och problem med BIM 

Tekniken kan vara ett hinder på så sätt att rätt mjukvaror måste användas för att 
kunna samköras och kunnandet måste finnas hos alla involverade parter. Ett annat 
tekniskt problem är vid skapandet av modellen i 3D-programmen, t.ex. hur väggar 
ritas, det går att rita en vägg från första våningen som slutar i femte men det går 
också att rita den så den slutar i taket på efterföljande våning. Vid 
mängdavtagningar kan detta ställa till problem och säkert även vid visuella 
uppdelningar. Ett annat problem kan vara hur olika delar benämns. Litteran måste 
här ha en mer standardiserad tillämpning för annars vet inte mottagaren vad de 
olika sakerna är vid t.ex. mängdavtagningar. 

BIM-tekniken är ett litet tekniskt språng som kan vara svårt för en del att komma 
över, där datavanan hos den äldre generationen inte är lika stark som hos den 
yngre, vilket ställer krav på utbildning av både konsulter och egen personal. 
Kunskapsribban höjs också vid rekrytering av personal. 
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Utveckling och framtid av BIM 

Ett arbete mot standardisering av arbetssättet pågår för t.ex. modellritning och 
litterabeteckning av de branschledande byggföretagen. Projektet går under 
namnet: BIP-Building Information Properties. Krav mot underentreprenörer att 
höja kompetensen gentemot konsulter måste också ställas för att de ska kunna 
integreras i arbetsprocessen. 

 
Övrigt 

Teknikchefen på företag två tror inte att BIM kommer innebära någon skillnad i 
arbetsmiljön, redan nu används datorer i relativt stor omfattning. Varken 
Teknikchefen eller processledaren hade reflekterat om eventuella konsekvenser av 
att ha informationen i digital form, ifall det kunde innebära någon fara eller 
problem för säkerheten t.ex. 

En tanke som uppstod under intervjun med processledaren var att skälet till de 
stora företagens engagemang i BIM kunde förklaras med att de är 
konkurrensutsatta på ett annat sätt då de existerar på en internationell 
marknad(utöver den Svenska) och därför har större press på sig att ligga långt 
fram i utvecklingen. 
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3.4 Intervjuer med branschorganisationer(Förstudie) 
 

3.4.1 SBUF 

Ruben Aronsson, VD för Svenska Byggbranschens Utvecklingsfond(SBUF), 
kontaktades via telefon för ett samtal som pågick i några minuter. 

 
Drivkrafter och nytta 
Frågan om varför de driver på användandet av BIM ställs och Ruben Aronsson 
svarar att det är deras huvudmän som trycker på, d.v.s. Sveriges 
byggindustrier(bygg.org) och VVS-företagen. Enligt Ruben Aronsson tycker dessa 
företag att det är lättare att arbeta med BIM.  

 
Övrigt 
Detta samtal ger också idéer till det fortsatta arbetet och uppslag till kontakter att 
hämta information från, såsom BIM-Alliance. 

 

3.4.2 BIM-Alliance 

Olle Samuelsson -VD för BIM-Alliance, kontaktades via telefon och ett kort 
samtal fördes. 
 
Drivkrafter och nytta 
BIM-Alliance är en ideell organisation som drivs utan eget vinstsyfte och verkar 
för ett bättre utnyttjande av BIM i samhällsbyggandets alla processer. De har 160 
medlemsföretag och organisationer som betalar en årlig avgift för att de 
samordnar och driver BIM-frågorna.  

År 2013 fanns det i Sverige 112 registrerade Bygg och anläggningsföretag i storleksordningen 
50-100 anställda, 43st i storleksordningen 100-199, 15st i storleksordningen 200-499 och 
15st i storleksordningen 500st och uppåt. Totalt fanns det 23 585st registrerade Bygg och 
anläggningsföretag år 2013.26 
Frågan ställs till Olle Samuelsson och BIM-Alliance om hur de når ut till företag i 
branschen? hur deras kontakter ser ut, om de försöker få företag delaktiga. Olle 
Samuelsson hade inte tid att ge något utförligt svar vid detta tillfälle men svarade 
via mail följande: 

”Vi driver i huvudsak följande verksamhet: 
Nätverkande och informationsspridning 

                                                 
26 SCB, Bilaga 1 
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-  Våra fem intressentgrupper där många av medlemmarna träffas flera gånger per år (se 
webben) 

-  Ett nyhetsbrev per månad (digitalt som går ut till alla medlemmar, skickar ett exempel 
separat) 

-  Seminarier och event (under 2014 cirka 14 större och mindre) 
- Infoblad (hittills ett 30-tal, se webben) 
- Artiklar i fackpress, bl.a. en stående krönika i tidningen Byggindustrin 

 
Utvecklingsprojekt 

- T.ex. via intressentgrupperna där idéer och behov väcks 
- Mindre projekt via egna medel 
- Initiera och skapa projekt via extern finansiering 

 
Förvaltnings och tillgängliggörande av standarder 

- Vi äger och förvaltar en ”familj” av standarder som heter fi2. Denna är tillgänglig för 
alla och utvecklas kontinuerligt 

- Vi medverkar i internationell utveckling av standarder via building SMART 
international 

- Vi samarbetar med andra organisationer för att synka andra standardiseringsinitiativ, 
t.ex. SIS, Svensk Byggtjänst, BEAST m.fl. 

 
Kommunikation sker dels mot medlemmarna via nyhetsbrev och intressegrupper enligt ovan dels 
mot resten av branschen via seminarier event, tidningsartiklar och infoblad. I alla sammanhang 
där vi kommunicerar brett söker vi också att få fler medlemmar, t.ex. de som besöker våra 
seminarier men som ännu inte är medlemmar. Vi jobbar även strukturerat med att rekrytera 
medlemmar, där vi tar fram prospekt på företag/organisationer som borde vara intresserade av 
frågan. Där prioriterar vi och tar personliga kontakter och berättar vad vi gör, hur vi arbetar och 
varför de behövs fler som engagerar sig i branschsamverkan.”27 
  

                                                 
27 BIM-Alliance via VD Olle Samuelsson, (hämtat 2014-12-19) 
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3.5 Huvudintervjuer 
 

Förklaringar till intervjuerna 
För att minska inverkan av subjektivitet har upplägget av intervjuerna gjorts så att 
de mindre konkreta svaren kan jämföras med mera konkreta svar som kan kopplas 
till teori från litteraturstudierna. Den mera konkreta delen av frågorna kommer 
riktas in på organisationsstrukturen och organisationskulturen, 
personaldemografin inom organisationen, lönsamheten, organisationens 
kommunikation och samarbeten med omvärlden. 

En extra intervju ingår i intervjuundersökningen för att möjliggöra en 
uppskattning av pålitligheten i svaren som gavs. ”Kontrollintervju företag fyra” 

I genomförandedelen av rapporten redovisas en sammanfattning av svaren för 
varje företag. Detaljerade versioner av intervjuerna återfinns i bilaga 3 i slutet av 
rapporten. 

Frågorna utformades med utgångspunkt i grundteserna. 
Kursiv text med underline representerar svaren som gavs.  
Röd text förekommer när informationen är tagen från företagens hemsidor.  

 

3.5.1 Frågorna som ställdes vid intervjuerna: 

Intervjufrågor(telefonintervju) 

 
Inledande presentation 
Intervjuerna inleddes med en kort presentation om den som ringde upp och i 
vilket syfte. Även grundläggande information om den som skulle intervjuas 
klarlades för att säkerställa reliabilitet i svaren. 

  

Frågor om företaget 
Frågorna om företaget orienterades runt organisationen. Vilken struktur och 
kultur som fanns, nätverk mot omvärlden, öppenhet i kommunikation bland 
personalen, förtroende mot branschorganisationer och personaldemografin. 
Denna del hade givetvis flera syften, dels lägga upp en mjuk start av intervjun, dels 
att få svar på de enskilda frågorna och agera som jämförelse med andra svar och 
kontroll mot svaren som gavs. Säkerställa trovärdighet m.m. 

 

Frågor om BIM 
Frågor om BIM inleddes med ett par frågor om IT i allmänhet och 
förändringsbenägenhet och utvecklingsberedskap och fortsattes med lite frågor 
om hur företaget relaterar till BIM 
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Därefter inleddes det två avsnitt som var uppdelade efter ifall företaget använde 
BIM eller inte. Den ena delen uteslöt den andra men frågorna delades på flera 
punkter. Syftet med uppdelningen var att göra det enkelt att genomföra 
intervjuerna. Frågorna som ställdes var huruvida företaget använde BIM eller inte, 
hur kunnandet såg ut om BIM, vilka investeringar som skulle krävas för att 
använda BIM m.m. Syftet var här att gå in mer direkt på BIM och klargöra varför 
företaget använde eller inte använde BIM och hur de såg på BIM. Men även som 
för tidigare avsnitt var syftet att korsjämföra med andra frågor för att säkerställa 
sanningen. 

 

Kontrollfrågor 
Intervjun avslutades med några till synes enkla kontrollfrågor om de ”vet” att BIM 
är bra, om de ”vill” använda BIM och om de ”kan” använda BIM. Syftet med 
dessa var liksom med tidigare avsnitt att främja sanningen och att täcka in alla 
tänkbara förklaringar till frågeställningarna och att ge underlag till ett vetenskapligt 
resonemang. 

 

3.5.2 Intervju med företag ett 

Företaget beläget i södra Sverige, mellan 100-200 anställda. 

Inledande presentation 
Presentation av mig och mitt uppdrag, intervjupersonens bakgrund. 

- Den intervjuades position och roll på företaget, hur länge personen jobbat 
på företaget och dennes tidigare studie och arbetsbakgrund samt ålder: 
Gymnasieingenjör, Jobbat på ett av Sveriges ledande byggföretag 17 år, arbetschef på 
företaget i 15 år, 53 år gammal. 
 

Övrigt, sammandrag och slutsatser 
De har kunskap om vad BIM är och dess fördelar och har möjligheter att tillägna 
sig mer kunskap även om de saknar det praktiska kunnandet. De har inte gjort en 
utredning om det finns behov av BIM men gjort bedömningen att det inte finns 
ett behov samtidigt som personalen inte är redo för det. Ett konservativt synsätt 
på byggprocessen verkar råda. 
De använder inte BIM för att projekten inte kräver det i dagsläget, krav från 
omvärlden finns inte och därigenom ser de inte behovet. 

 

3.5.3 Intervju med företag två 

Företaget beläget i Mellansverige, mellan 50-100 anställda. 
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Inledande presentation 
Presentation av mig och mitt uppdrag, intervjupersonens bakgrund. 

- Den intervjuades position och roll på företaget, hur länge personen jobbat 
på företaget och dennes tidigare studie och arbetsbakgrund samt ålder: 
Högskoleingenjör mot förvaltning 120p, jobbat 15 år i byggbranschen som arbetsledare 
och platschef, numera affärschef på företaget. 42 år gammal. 
 

Övrigt, sammandrag och slutsatser 
Företaget använder BIM i liten skala(ca 5 % av projekten) då det ibland efterfrågas 
vid upphandlingar. De har en person med expertkunskap om BIM och en med 
gott kunnande, men överlag på företaget saknas det kunskap och affärschefen kan 
inte riktigt svara säkert på om BIM är entydigt positivt i nuläget men de har 
positiva erfarenheter där BIM har hjälpt till att upptäcka fel. De har gjort en 
betydande investering på 200 tkr i mjukvara och licenser och anställt en person 
med kunnande men i övrigt hade de hårdvara. 

Organisationen är utvecklingsförberedda med goda kontakter med 
branschorganisationer och branschföretag och de tror att BIM kommer bli mer 
aktuellt i framtiden. 

Svaren på kontrollfrågorna ska uppfattas som att de har tilltro att BIM är en bra 
teknik men att de i dagsläget inte har konkreta bevis för att de ökar lönsamheten 
med det. De ser det som en viktig investering för att följa med utvecklingen. 

 

3.5.4 Intervju med företag tre 

Företaget beläget i Norra Sverige, mellan 100-200 anställda. 

Inledande presentation 
Presentation av mig och mitt uppdrag, intervjupersonens bakgrund. 

- Den intervjuades position och roll på företaget, hur länge personen jobbat 
på företaget och dennes tidigare studie och arbetsbakgrund samt ålder: 
Snickare 1982-95, därefter två år högskola med inriktning mot Bygg och vatten sen 
snickare, 2000-2014 platschef på företaget, 50 år gammal. 

 
Övrigt, sammandrag och slutsatser 
Begreppet BIM är nytt för platschefen men däremot har de något de kallar för; 
”installationssamordning” under projekteringen där kollisionskontroller görs i 3D 
mellan VS, el och sprinkler m.fl. I produktionen har de dock inget i 3D, 
beställarna har inga krav på det och konsulterna levererar i 2D. Det är också 
dyrare att jobba i 3D än 2D hävdar platschefen och en konservativ syn på 
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arbetssättet råder bland en del personal, man vill jobba som man gjort tidigare. 
Organisationen är dåligt insatt i BIM verkar det som men är ändå 
utvecklingsvänliga och förändringsvilliga, med tilltro till yngre personal och en 
egen utvecklingsenhet för att följa med i utvecklingen. De har få kontakter med 
omvärlden då de är så stora att de inte behöver externa aktörer för att genomföra 
projekt men VD sitter ändå i Sveriges Byggindustriers styrelse. De jobbar 
framförallt mot kommun och stat. 
Kontrollfrågorna ska tolkas som att de är tycker BIM är bra, trots att platschefen 
har dålig kunskap om tekniken men att de är förhindrade att investera i den då 
bollen ligger hos beställare och konsulter. De vill inte investera dyrt i 3D om de 
inte kommer få användning av det.  

 

3.5.5 Intervju med företag fyra 

Företaget beläget i södra Sverige, 100-200 anställda. 
 
Inledande presentation 
Presentation av mig och mitt uppdrag, intervjupersonens bakgrund. 

 
- Den intervjuades position och roll på företaget, hur länge personen jobbat 

på företaget och dennes tidigare studie och arbetsbakgrund samt ålder: 
Snickare i grund och botten i 10 år. Utbildade sig till 
byggnadsingenjör(högskoleingenjör) för tio år sedan. Jobbade tidigare på ett av Sveriges 
branschledande företag med inköp och upphandlingar, slutade där 2013 och började på 
Företaget som affärschef för entreprenad syd. 38 år gammal.  
 

Övrigt, sammandrag och slutsatser 
I dagsläget används BIM, väldigt lite p.g.a. att projekten är små och att de anser att 
ansvaret ligger på projektörerna att använda BIM och företaget anpassar sig efter 
projektörerna. Det finns alltså inget större behov av BIM, ingen vinst i systemet. 
Trots detta anser de att BIM är bra, men att fördelarna ligger på projekteringen 
och den tjänsten köper de in så därför resonerar de att BIM aldrig kommer bli 
aktuellt att implementera i deras verksamhet. De ser heller inte att 
projekteringssidan verkar ha behov av att använda BIM. Det är tydligt att de inte 
ser att BIM har någon användning i produktionen eller gör bedömningen att det 
inte betalar sig. 
Det verkar som affärschefen tycker BIM är bra ändå och de vill att det ska 
användas men den delen köper de in som sagt vilket gör att de inte anser sig 
behöva integrera det i deras verksamhet. 
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3.5.6 Kontrollintervju företag fyra 

Företaget beläget i södra Sverige, 100-200 anställda. Skillnaden mellan denna och den tidigare 
är att denna intervju är gjord med en annan företrädare på en annan ort men inom samma 
företagsnamn.  
 
Inledande presentation 
Presentation av mig och mitt uppdrag, intervjupersonens bakgrund. 

 
- Den intervjuades position och roll på företaget, hur länge personen jobbat 

på företaget och dennes tidigare studie och arbetsbakgrund samt ålder: 
Arbetsledare och platschef i 10 år, entreprenadchef och kalkylchef 5-6 år, affärschef 9 
år. På Företaget i 4 år. 47 år gammal.  
 

Övrigt, sammandrag och slutsatser 
I dagsläget används BIM väldigt sällan och bara i projekteringen vilket är en tjänst 
de köper in och alltså inte räknas till deras arbete. Affärschefen lyfter också fram 
att det finns en del som är väldigt duktiga på BIM men att kunnandet i branschen i 
stort är väldigt dåligt, detta gör att det blir svårt att använda BIM eftersom det inte 
räcker med att en person kan använda det, kedjan förstörs och vinsterna uteblir 
om inte alla förstår sig på det och kan använda det. 
Affärschefen säger också att ansvaret för om BIM ska användas ligger på 
projektörerna och eftersom de inte driver projekt i dagsläget utan mest 
renoveringar och ombyggnationer så finns det inget behov av BIM. 
affärschefen säger också att kunnandet med datorer för den äldre generationen är 
dåligt och även om de vill lära sig har de svårt för det och IT-kunnandet i 
branschen i allmänhet är dåligt, vilket är ett hinder för att kunna använda BIM. I 
framtiden tror de dock att de kommer använda BIM mera när de har större 
projekt. 

 

3.5.7 Intervju med företag fem 

Företaget beläget i Mellansverige, 100-200 anställda.  
 
Inledande presentation 
Presentation av mig och mitt uppdrag, intervjupersonens bakgrund. 

 
- Den intervjuades position och roll på företaget, hur länge personen jobbat 

på företaget och dennes tidigare studie och arbetsbakgrund samt ålder: 
Utbildad civilingenjör 2008, började jobba på Företaget 2011, arbetar som 
projektledare idag. 32 år gammal. 
 

Övrigt, sammandrag och slutsatser 
Projektledaren berättar att de använder en begränsad version av BIM, kanske mest 
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kollisionskontroller och bara vid komplicerade projekt då behovet inte finns på 
enklare projekt. Behovet av BIM finns alltså bara ibland, kanske vid hälften av 
projekten, och behovet ligger också hos konsulterna som de hyr in, d.v.s. i 
projekteringen. De vill inte ha BIM i produktionen då de tror det blir dyrt med 
läsplattor till alla snickare och den äldre etablerade generationen vill hellre jobba 
som de alltid gjort i produktionen. En konservativ syn råder här. 
Kompabilitetsproblem är också en faktor som gör att de idag avstår från att 
använda BIM i produktionen. 

 

3.5.8 Intervju med företag sex 

Företaget är beläget i Mellansverige, 50-100 anställda. 
 
Inledande presentation 
Presentation av mig och mitt uppdrag, intervjupersonens bakgrund. 

 
- Den intervjuades position och roll på företaget, hur länge personen jobbat 

på företaget och dennes tidigare studie och arbetsbakgrund samt ålder: 
Kvalitet och miljöingenjör på universitet, jobbat tio år med kvalitet och miljö på lite 
olika företag. Jobbar som KMA(Kvalitet Miljö och Arbetsmiljö)-ansvarig idag. 44 år 
gammal. 
 

Övrigt, sammandrag och slutsatser 
De använder inte BIM men är inte obekant med tekniken, huvudskälet till att de 
inte använder BIM är för att deras uppdragsgivare inte efterfrågar att de ska arbeta 
med BIM. De anser inte att de som enskild i en kedja kan implementera BIM. De 
är alltså lite låsta i sin situation verkar de tycka. 
De har alltså förståelse för BIM även om de skulle behöva fortbilda personal och 
de är villiga att använda BIM men är förhindrade då det inte efterfrågas. Ansvaret 
ligger inte på dem verkar det som de upplever.  

 

3.5.9 Intervju med företag sju 

Företaget beläget i Mellansverige, 50-100 anställda. 
 
Inledande presentation 
Presentation av mig och mitt uppdrag, intervjupersonens bakgrund. 

 
- Den intervjuades position och roll på företaget, hur länge personen jobbat 

på företaget och dennes tidigare studie och arbetsbakgrund samt ålder: 
Utbildad byggingenjör, klar 2012, jobbat som projektingenjör och samordnare med 
kalkyl och tidplan, numera BIM-samordnare och projektingenjör. 28 år gammal. 
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Övrigt, sammandrag och slutsatser 
De använder BIM i väldigt stor utsträckning idag och fortsätter att utbilda och få 
flera att använda BIM. De har haft ett intresse från VD’n att investera i BIM tidigt 
och genom kontakten men ”Plan B” så har de kunnat komma in i systemet relativt 
fort. Företaget är utvecklingsvänligt och förändringsvänligt, de anställer yngre 
personal för att få bort gammalt tänk och stoppklossar. 
BIM-samordnaren säger att det inte finns konkurrerande målsättningar men en 
tydlig sådan verkar vara ett ”gammalt tänk”, att hålla sig kvar vid traditionellt sätt 
att arbeta vilket de försöker jobba bort genom att anställa nytt blod. De ser 
fördelarna, vet om BIM’s nytta och vill och kan implementera det. 
 
(Plan B är ett konsultföretag som hjälper byggföretag att implementera BIM i arbetsprocessen.)28 

 

3.5.10 Intervju med företag åtta 

Företaget beläget i Mellansverige, 50-100 anställda. 
 
Inledande presentation 
Presentation av mig och mitt uppdrag, intervjupersonens bakgrund. 

 
- Den intervjuades position och roll på företaget, hur länge personen jobbat 

på företaget och dennes tidigare studie och arbetsbakgrund samt ålder:  
Snickarbakgrund, gymnasieingenjör och intern utbildning, jobbat som arbetsledare, 
platschef och kalkylator i stora och små företag, arbetar som projektchef idag, 47år 
gammal.  

 
Övrigt, sammandrag och slutsatser 
De använder inte BIM idag. En stor orsak till att de inte använder BIM är bristen 
på information om det, de har heller inte kunskap om BIM bland de anställda vad 
det verkar och arbetar fortfarande med 2D från projektering till produktion. De 
vet helt enkelt inte om BIM är bra eller dåligt men de har heller inget behov att 
implementera det då deras konsulter inte använder det och dem själva inte 
efterfrågar det. 
Företaget är relativt nytt och växande och de jobbar på att uppfylla kraven på 
ISO-licensering, vilket de i princip klarar men inte hunnit med, vilket har en viss 
konkurrerande effekt på BIM. 

 

                                                 
28 Plan B – Virtual construction, http://www.planbab.com/hem, (hämtad 2015-
02-15). 

http://www.planbab.com/hem
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3.5.11 Intervju med företag nio 

Företaget beläget i Norra Sverige, 100-200 anställda. 
 
Inledande presentation 
Presentation av mig och mitt uppdrag, intervjupersonens bakgrund. 

 
- Den intervjuades position och roll på företaget, hur länge personen jobbat 

på företaget och dennes tidigare studie och arbetsbakgrund samt ålder:  
Jobbat inom bygg sen 1970, 1988 utbildade han sig som tjänsteman och jobbade som 
arbetsledare och platschef, Sen 2003 har han jobbat som projektchef på Företaget. 62 år 
gammal.  

 
Övrigt, sammandrag och slutsatser 
De har gjort en bedömning om BIM men kommit fram till att det inte fungerar 
med deras maskinpark och byggprocess, det är helt enkelt tekniska problem med 
mjukvaran. Sen har inte beställarna några större krav på 3D vilket gör att deras 
anlitade arkitekter kan jobba i 2D vilket de helst vill, inte minst för att det är 
billigare anser det. 
Behovet av BIM finns men kan inte implementeras just nu, de är dock väldigt 
intresserade av utveckling och jobbar hårt på att ligga långt fram för att säkra 
företagets överlevnad och försöker påverka utvecklingen åt ett håll som gynnar 
dem. 
 

3.5.12 Intervju med företag tio 

Företaget beläget I Mellansverige, 100-200 anställda. 
 
Inledande presentation 
Presentation av mig och mitt uppdrag, intervjupersonens bakgrund. 

 
- Den intervjuades position och roll på företaget, hur länge personen jobbat 

på företaget och dennes tidigare studie och arbetsbakgrund samt ålder:  
Tekniskt gymnasium, jobbat som konsult inom administration på firma i 6 år, jobbat 
på ett av Sveriges ledande byggföretag som projekteringschef 1990, började på Företaget 
2010 och jobbar som projektutvecklingschef.  53 år gammal. 

 
Övrigt, sammandrag och slutsatser 
De har gjort en avancerad utredning av om BIM skulle vara bra för deras företag 
men kommit fram till att det just nu inte är det. Orsaken är att beställaren inte 
efterfrågar BIM och att det är de som styr ifall BIM ska användas anser de.  
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De har alltså bra information om BIM och är motiverade till utveckling men de 
ser inte att behovet finns för att använda BIM, därför vet de inte riktigt om BIM 
är bra för dem och saknar motivation för att investera i det i dagsläget. 

  

3.5.13 Intervju med företag elva 

Företaget beläget i Mellansverige, 50-100anställda. 
 
Inledande presentation 
Presentation av mig och mitt uppdrag, intervjupersonens bakgrund. 

 
- Den intervjuades position och roll på företaget, hur länge personen jobbat 

på företaget och dennes tidigare studie och arbetsbakgrund samt ålder:  
Gymnasieutbildning, jobbat på ett underentreprenadföretag i 11 år, jobbat som 
arbetsledare, betongarbetare. Jobbat som VD för Företaget sen 1990. 53 år gammal. 

 
Övrigt, sammandrag och slutsatser 
De har en relativt god kunskap om BIM men då beställarna inte efterfrågar BIM 
och projektörerna inte använder 3D så fungerar det inte för dem att använda BIM, 
vilket gör att de avstår att investera i tekniken även om de tror att det är en bra sak 
som kommer i framtiden. De är motiverade men hindrade rent tekniskt. 
De är också utvecklingsförberedda vilket visar på att de gärna skulle anamma en 
bra teknik. 
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4 Resultat och analys 
 

Resultatet redovisas först med en sammanfattning av litteraturstudier och 
förarbetet i övrigt och en sammanfattning av erfarenheterna av huvudintervjuerna. 
Därefter redovisas resultatet i tabellform av några avgörande punkter av 
huvudintervjuerna. Avslutningsvis så kopplas resultatet samman med 
frågeställningarna och en analys genomförs. 

 

 

4.1 Lärdomar om BIM under förarbetet 
 
Utmaningar med BIM 
Under förarbetet framkom det att BIM som teknik och arbetssätt i dagsläget inte 
var helt problemfritt, det finns vissa tekniska, organisionella och juridiska 
utmaningar som kan ligga som hinder vid användandet. De tekniska problemen är 
mjukvarukompabilitet och behov av standardisering i arbetsprocessen vid 
modellritning och namngivning på objekt och littera i 3D-modellen. De 
organisionella problemen är att tekniken kräver mer arbeta i början på 
byggprocessen än vid traditionell metod och att en eller flera personer agerar som 
samordnare med samordningsansvar mellan de olika involverade parterna. 
Juridiskt och ägandemässigt kan arbetssättet kräva att parterna släpper på ägandet 
av sin insats till förmån för allas och en gemensam vinning. 

BIM kräver också större datorkunnande inte minst i produktionen där 
yrkesarbetarna som traditionellt sett inte arbetar alls med dator måste ha kunskap 
för att använda läsplattor och de programvaror som används. 

BIM kräver också att alla deltagande parterna i byggprocessen har kunskap om 
BIM för brister det hos en eller flera kan vinsten med BIM utebli. 
Det krävs också en betydande investering i mjukvara och utbildning av personalen 
för att använda BIM-tekniken.  
Det finns också en risk med IT-teknik vilken är att buggar i programmen eller 
tekniska problem med hårdvarorna kan göra tekniken sårbar.  

Åldern som försvårande omständighet för intresset för ny teknik blir också 
aktuellt, speciellt för personer som närmar sig äldre medelåldern/pensionsåldern, 
de har inte samma driv som yngre att anpassa sig samtidigt som de p.g.a. 
kunskapsbrist kan känna sig hotade av en ny teknik som avväpnar dem och 
omvärderar dem som tillgång för företaget. Även om de inte blir övertaliga så kan 
de få inta andra roller i större utsträckning vilket inte alltid är önskvärt då det kan 
innebära förlust av identitet. 

Detta sammantaget visar på att BIM inte är helt färdigutvecklat men också att 
tekniken kräver en stor spridning för att kunna användas fullt ut.  
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Vinster med BIM 
Fördelarna med BIM är lättare kommunikation genom hela byggprocessen från 
projektering till produktion vilket gör byggprocessen mer effektiv. Att ha all 
kunskap samlad vid en 3D-datormodell som alla kan ha åtkomst till hela tiden gör 
att frågetecken snabbt kan besvaras och sammanhanget förtydligas och förståelse 
av byggprojektets alla delar lättare uppnås än vid traditionell metod med 2D-
ritningar och egenskaper spridda i rummet. Vid projekteringen kan 
kollisionskontroller lätt förhindra fel i senare skede och egenskaper såsom tidplan 
och kalkyl kan knytas till 3D-modellen vilket förtydligar arbetet under hela 
byggprocessen. Mängdavtagningar, mätning och utsättning kan underlättas med 
lätt åtkomst och digital koppling till byggobjektet. 

 

 

4.2 Lärdomar om BIM från huvudintervjuerna 
 
Storlek och komplexitet som förklaring 
Enligt några av de intervjuade företrädarna så anses vinsterna av BIM mest finnas 
i de större och komplicerade projekten och inte i mindre enklare projekt. 

 

Krav från beställare och konsulter som förklaring 
Den framkommer också att skälet till att de flesta intervjuade företag inte 
använder BIM är att kraven från beställaren inte finns och att konsulterna vid 
projekteringen inte använder BIM, vilket gör att byggnadsentreprenörerna inte kan 
använda BIM då tekniken kräver att alla parter i projekteringskedjan är med på 
arbetssättet för att vinsten med BIM ska utfalla. 
Att alla parter är med på tåget och har förmåga att arbeta med BIM är avgörande. 

 

Kunskapsbrist som förklaring 
En del byggentreprenadföretag har dåligt med kunskap om BIM, trots att de har 
gott om kontakter med både intresseorganisationer, konkurrerande företag och 
leverantörer, vilket gör att de saknar underlag för att göra en bedömning om de 
behöver BIM eller inte. Något som också indikerar avsaknaden av krav från 
beställare och konsulter vilket återigen är en avgörande faktor.  

 
Konservativ bransch 
Att byggbranschen är konservativ är det flera av de intervjuade företagen som 
påtalar vilket gör att ny teknik har svårt att ta sig fram. Ålder eller avsaknad av 
datakunnande hos personalen kopplas ihop med detta. Som åtgärd satsar flera 
företag på att anställa yngre personer med högre utbildning och större 
datorkunnande. 
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Det går också att se att de flesta företag är utvecklings och förändringsberedda i 
sin organisation, något som till viss del talar emot ett konservativt synsätt men 
med konkurrerande målsättningar kan det vara så att just IT-tekniska förändringar 
är extra svåra att implementera då både kunnandet och viljan sägs vara mindre hos 
den äldre generationen som utgör den största delen av personalen.  

 

Dyr investering 
Några företrädare påtalar att det är dyrare att arbeta i 3D än 2D och att det är en 
betydande investering att övergå till BIM. 

 

Övrigt 
Om vi återgår till att jämföra intervjuernas resultat med förklaringsmodellerna om 
motivation så visar resultatet att de flesta företag är motiverade till BIM men rent 
tekniskt anser de sig förhindrade då ansvaret och ledarskapet för att använda BIM 
ligger hos beställaren och konsulterna. 
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4.3 Resultat i tabellform 
 

Nedan redovisas en sammanställning av kärnfrågor med avgörande betydelse till 
analysen av resultatet från intervjuerna. 

 

Tabell 2. Företagens syn på BIM. 
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Tabell 3. Orsaker till den låga användningen av BIM. 

 

 

  



Resultat och analys 

 _____________________________________________________________________  
53 

Tabell 4. Företagens organisation. 
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4.4 Hur ser medelstora byggentreprenadföretag på
 användandet av BIM? 
 
Resultat av huvudintervjuerna 
De flesta företag, nio av elva, svarade eller indikerade att de såg positivt på BIM, 
att tekniken var bra och att den hade fördelar som skulle öka lönsamhet och 
konkurrenskraft. Tre av företagen använde BIM redan idag och tio av elva företag 
trodde de skulle implementera det i framtiden. Även för de företag som i dagsläget 
inte använde BIM så beskrev sju att de ville använda BIM men inte kunde p.g.a. 
brist på krav och intresse från beställarna och konsulterna. 

Trots att de flesta såg väldigt positivt på BIM så fanns det åsikter om problem 
eller hinder med BIM i dagsläget. Ett sådant var att tekniken krävde en betydande 
investering och var dyrare än traditionell metod. Investering i mjukvaror, 
utbildning av personal och hårdvaror ansågs nödvändigt. Något som kräver både 
tid, energi och kapital. Sen att BIM i sig innebär en förändring som påverkar både 
personlig identitet och företagets arbetskultur skapar motverkande målsättningar 
hos vissa grupper i en av flera påtalat; konservativ bransch. Det redovisades också 
att det fanns problem med mjukvarukompabilitet i två fall. Slutligen så ansågs det 
att behovet av BIM inte fanns i alla typer av projekt utan att det hade mest nytta 
vid nyproduktion, större projekt och mer komplicerade projekt. 

 

Kunskapsgrad 
De flesta av de intervjuade företrädarna för företagen hade kunskap om BIM, en 
ställde sig frågande till begreppet och tekniken och en annan hade väldigt dåligt 
med kunskap. Bland de anställda ansågs i allmänhet gott kunnande vara lågt med 
en till ett par personer per företag som undantag. Rent allmänt ansågs det att 
kunskap om BIM saknades med ett företag(företag sex) som undantag.  

 

Användande 
Av de elva företag som intervjuades så svarade tre att de använde BIM.(Hos några 
företag gjordes kollisionskontroller i projekteringen men enligt definitionen av BIM så räcker det 
inte för att räknas som BIM, varför det här inte eller kan tillgodoräknas.) Av dessa tre 
företag så användes det bara i stor utsträckning hos ett företag. Ett företag 
använde det i ungefär hälften av projekten men bara under projekteringen, vilket 
skulle kunna göra att de faller utanför definitionen av BIM. Det sista av de tre 
använde det väldigt sällan och i ungefär 5 % av projekten. Sammantaget är alltså 
användningen hos de intervjuade företagen väldigt låg. Erfarenhet fanns dock hos 
fler företag. Tre företag utöver de som använde BIM berättade om erfarenheter i 
praktiken och tre hade gjort omfattande utredningar. 
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Implementering i framtiden 
En tydlig indikation på synen på BIM är hur de svarade på frågan om de skulle 
implementera BIM i framtiden. Här svarade nio företag att de trodde det, ett 
trodde inte de skulle ha behovet och ett var tveksam. På frågan varför de skulle 
implementera det så svarade de att det handlade om att följa med i utvecklingen, 
konkurrensen, lättare kommunikation och bättre kvalitet.  

 

 

4.5 Varför används inte BIM i större utsträckning hos
 medelstora byggentreprenadföretag? 
 

Resultat av huvudintervjuerna 
Den vanligaste förklaringen som gavs av företrädarna för företagen var att 
beställarna inte efterfrågade eller kravställde BIM i arbetssättet och konsulterna 
saknade vilja och kunnande. Då företagen inte hade makten att styra över detta så 
hade de inget annat val än att arbeta traditionellt. Även de företag som idag 
använde BIM i varierande grad angav detta som skäl, totalt nio av elva företag. Vid 
två fall ritade arkitekterna fortfarande i 2D under projekteringen. I detta nämndes 
också att BIM krävde att alla arbetade i BIM för att arbetssättet skulle kunna 
fungera. Det näst vanligaste skälet som angavs vara att de ansåg inte att behovet 
fanns då de projekt de var involverade med inte var av den typen att de kunde dra 
nytta av BIM, att nyttan mest låg vid nyproduktion, större projekt och mer 
komplicerade projekt. Fyra av företrädarna angav att kostnaden för BIM var en 
faktor till huruvida de skulle välja att investera i BIM eller inte d.v.s. kostnad i 
mjukvara, hårdvara och utbildning av personal. Fem företag hade motverkande 
och konkurrerande målsättningar. Tre av de tillfrågade angav ett konservativt 
synsätt bland personalen som faktor till att det inte användes, vilket även påtalades 
under de förberedande intervjuerna med några av Sveriges ledande byggföretag, 
där ålder var den starkaste kopplingen till denna faktor. Ett företag jobbade med 
effektivisering på annat sätt(LEAN och 5S) och ett företag angav att de hade 
fokus på att uppfylla ISO-licensering vilket antyddes vara konkurrerande men 
kanske inte avgörande. Kompabilitetsproblem med mjukvaran angavs hos två 
företag som en påverkande och avgörande faktor. Två företrädare angav att de 
hade mycket lite kunskap eller ingen alls om BIM, varför de naturligtvis inte kunde 
använda tekniken. 
 

Sammantaget kan de främsta förklaringarna till det låga användandet av BIM, 
utifrån resultatet av huvudintervjuerna, listas: 

1. Avsaknad av efterfrågan och krav från beställare och avsaknad av vilja och 
kunnande hos konsulter. Låsning i beroendekedja. 

2. Avsaknad av behov då nyttan med BIM anses finnas vid nyproduktion och 
stora och komplicerade projekt.  
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3. Kostnad att investera i BIM och konkurrerande målsättningar. 

4. Kompabilitetsproblem med mjukvaran. 

5. Kunskapsbrist om BIM. 

 

Låsning av samarbete och beroendeställning 
Något som hänger ihop med avsaknad av krav från beställare och vilja från 
konsulterna är vikten av att alla i produktionskedjan av ett byggprojekt använder 
BIM för att det ska fungera. Är kunnandet lågt inom branschen men framförallt 
användandet så blir följden att det blir svårt för de enskilda aktörerna att använda 
BIM. Aktörerna blir låsta av varandra. 

 

Analys av resultatet 
Flera av dessa förklaringar är avhängiga på hur god kunskap som finns om BIM, 
för hur kan du avgöra om det är för dyrt om du inte känner till vinsterna du kan 
göra? Kunskapstillgång är alltså en ytterst avgörande faktor som också väcker 
vikten av förtroende hos byggentreprenörerna gentemot de som marknadsför 
BIM och övriga kontakter med erfarenhet och kunnande. Hur väl informerade 
företagen är blir alltså en allmänhärskande indirekt förklaring och faktor till det 
låga användandet. 

De flesta företag, nio av elva, har dock väldigt gott förtroende mot 
branschorganisationer vilket gör att en brist på kunskap hos företagen skulle 
kunna härledas till en brist på kunskap om BIM i allmänhet. Att kunskap eller 
evidensbevisning på BIM’s ekonomiska fördelar är en bristvara är något som 
framkom under förstudierna och denna faktor spelar säkert en roll i att övertyga 
ifall BIM är bra eller inte för olika intressenter. 

 

Ansvarsanalys 
Någon måste här vara pådrivande för att föra utvecklingen framåt. Det är lätt att 
fördela ansvaret på de som har makten att kravställa, vilket är beställarna och 
byggherrarna. Men även de är avhängiga på att det finns förmåga hos företagen att 
arbeta med BIM och att förmågan är så pass bra att tekniken innebär en vinst i 
kostnaden av projektet. Beställarna skulle ändå kunna sätta upp villkoren för 
upphandlingar så att BIM-användande gynnas, men priset är ju inte alltid 
avgörande heller och eftersom BIM kräver att alla är med på tåget så hamnar 
kunnandet och förståelsen av tekniken hos alla involverade parter högt upp i 
rankingen av förklaringar till det låga användandet.  Motivation måste skapas men 
förändring kostar energi och tid. 

 

Slutsatser 
Med detta resonemang ser man att ansvar och förklaringar kan fördelas lite olika 
beroende på vilken utgångspunkt man tar. Ett resonemang skulle kunna föras att 
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ansvaret ligger på branschen som helhet att sprida kunskap om BIM, eller att 
ansvaret ligger hos beställarna att ställa hårdare krav, eller att det finns en kultur 
bland människor som gör att omfattande förändringar måste ta tid p.g.a. 
medmänsklig hänsyn och konkurrerande mål eller resonera att BIM inte riktigt är 
tekniskt moget o.s.v. 

Oavsett vilken utgångspunkt som tas, så är möjligheterna större för att BIM blir 
vanligare band medelstora byggentreprenadföretag om de hinder som presenterats 
ovan kan undanröjas eller hanteras på ett bra sätt. 

 

 

4.6 Vilka åtgärder skulle gynna användandet av BIM i 
 byggbranschen? 
 

För att bana väg för BIM kan man se det som att man måste eliminera 
problemfaktorerna. Som enligt ovan är: 

1. Avsaknad av efterfrågan och krav från beställare och avsaknad av vilja och 
kunnande hos konsulter. 

2. Avsaknad av behov då nyttan med BIM anses finnas vid nyproduktion och 
stora och komplicerade projekt.  

3. Kostnad att investera i BIM och konkurrerande målsättningar. 

4. Kompabilitetsproblem med mjukvaran. 

5. Avsaknad av kunskap om BIM. 

 
Förslag till åtgärder 
Tekniska problem måste hanteras av branschen och mjukvaruleverantörer och 
elimineras, ett arbete som pågår idag. Kunskapsnivån om BIM måste också höjas i 
branschen, inte minst hos beställarna så att de kan efterfråga BIM och därigenom 
agera som motiverande faktor hos entreprenörer och konsulter att satsa på BIM. 
Kunskap om BIM bland entreprenörerna och konsulterna i sig kan göra att de 
satsar mer på BIM och utbildar personal. Att få med personalen på förändringen 
kan vara svårare och ta mer tid, förändringar innebär ju ofta inte bara positiva 
saker utan kan även negativa följdverkningar. För att få med personalen på 
förändringen och eliminera denna motverkande faktor som ofta beskrivs som; 
”konservativt synsätt”, föreslås att utbildningen sker med personlig 
handledning29, 30 och att personalen stärks i sin roll på arbetsplatsen31 med 
varierade arbetsuppgifter och roller och ständig fortbildning. 

                                                 
29 “The Magic Bullet Theory in IT-enabled Transformation”, M. Lynne Markus, 
Robert I. Benjamin, 1997. 
30 “Harvard Business Review on Culture and change”, Paul F Levy m.fl. 2002. 
31 ”Det goda förändringsarbetet”, Bosse Angelöw, 1991. 
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5 Diskussion 
 

I denna del har författaren antagit en kritisk hållning till arbetet och för en 
diskussion med fokus på resultat och metod och hur väl syfte och mål har 
uppnåtts. 

 

5.1 Resultatdiskussion 
 
Rapportens syfte har varit att; ”Genom att lyfta och klargöra orsakerna bakom ett lågt 
användande av BIM-tekniken bland medelstora byggentreprenadföretag ämnar denna rapport 
genom ny kunskap delta i arbetet mot en effektivare byggprocess med lägre resursförbrukning och 
kostnader inom byggbranschen.” 

Ämnet har lyfts i denna rapport och orsakerna klargjorts, ny kunskap har 
frambringats som ifall de når ut i byggbranschen kan medverka till en effektivare 
byggprocess med lägre resursförbrukning och kostnader. 

Huruvida kunskapen är helt ny är väl svårt att säga med tanke på att det pågår ett 
arbete just nu i branschen som drivs bl.a. av BIM-Alliance och några av Sveriges 
största byggentreprenadföretag och liknande exempel på förändringsprocesser har 
det säkert disputerats om tidigare i historien. Kurslitteraturen och studiematerialet 
är heller inte helt unikt. Det som är lite unikt är väl kanske sammanhanget av 
byggentreprenadbranschen och dess historiska läge utvecklingsmässigt, men 
processen är inte ny. 

Resultatet i denna rapport kan jämföras med resultatet i Henrik Linderoths 
rapport; ”BIM i byggproduktionen”. Syftet med Henrik Linderoth’s rapport; ” 
..syftet med denna förstudie att identifiera hinder och drivkrafter för en integration av BIM-
användningen i produktionsprocessen.”. Fokus för rapporterna har varit lite annorlunda 
men resultatet delas i det stora hela. I båda rapporterna lyfts mjukvaruproblem 
upp, kunskapsbrist om tekniken i branschen, konservativt synsätt och 
generationsskifte. En skilnad är att denna rapport lyfter fram beställarens 
möjligheter att påverka och att vara en aktör i förändringsprocessen.  

Jämförs denna rapport med Robert Eadie m.fl.’s vetenskapliga artikel; ”BIM 
implementation throughout the UK construction project lifecycle: An analysis”, 
ser man att resultatet även här delas på avgörande punkter. Det är samma 
problemområden med BIM som uppkommer såsom kunskapsbrist, brist på 
efterfrågan hos beställare, kulturellt motstånd och investeringskostnad som 
förklaringar till det det relativt låga användandet.  

Relaterar man denna rapport till ”Det goda förändringsarbetet” som handlar om 
förändring så är det tydligt att det underliggande mönstret av motivation, 
förtroende, delaktighet, ansvar och kontroll spelar en viktig roll i 
förändringsprocesser och en förändringsprocess är precis vad BIM just nu innebär 
för byggbranschen. Delaktigheten i utvecklingen av BIM har varit låg men där den 
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finns är BIM som mest aktivt, d.v.s. hos de branschledande företagen. Bristen på 
kunskap skapar en brist på kontroll hos människor vilket kan bidra till ett 
konservativt förhållningssätt. Något som till viss del kan uppvägas av förtroendet 
mot branschorganisationer. Men det är uppenbart att medelstora 
byggentreprenadföretag inte leder utvecklingen av BIM vilket kan antas ge följden 
av en försiktighet gentemot tekniken. 

Rapportens målsättning har varit att; ” Målet är att i rapportform klargöra orsakerna 
till det låga användandet av BIM-tekniken bland medelstora byggentreprenadföretag. 
Dokumentet skall innehålla resultatet av en intervju-undersökning bland medelstora 
byggnadsentreprenadföretag.” 

Målet är nått, litteraturstudier och en intervjuundersökning har genomförts, 
redovisats och analyserats. Detta har producerat ett resultat där orsakerna till 
frågeställningarna identifierats. Att resultatet på det stora hela samstämmer med 
andra studier av ämnesområdet men även tillför nya perspektiv och kunskap 
indikerar på ett resultat med god trovärdighet.  

 

 

5.2 Metoddiskussion 
 
Genomförande generellt 
Genomförandet med tanke på metod under hela processen har fungerat bra. 
Kunskapssamling i litteratur och genom telefonintervjuer gav god insyn i ämnet 
BIM och vilka områden som frågorna till huvudintervjuerna skulle fokusera på.  

 

Telefonintervju som metod  
Att genomföra telefonintervjuer har varit det enda alternativet ur ekonomisk 
synpunkt och relativt enkelt ur tid ägnad -synpunkt. Intervjuerna har gjorts med 
företag med geografisk placering över hela Sverige. Hade personliga intervjuer 
gjorts på plats hos företagen hade stora resurser i form av tid och ekonomi krävts 
för resa, vilket i slutändan kanske inte gett ett bättre resultat.  

Ett annat alternativ hade kunnat vara enkäter men för att säkerställa ett bättre 
resultat där hade det också krävts större resurser i frågeformulärets utformande 
och den teknik frågorna skulle framföras på. Det hade också varit mer 
tidskrävande samt även funnits en osäkerhet i pålitligheten i svaren, något som lätt 
har kunnat undvikas vid telefonintervjuerna där röst och tonläge dels kan avslöja 
slarv, lojhet eller ointresse genom följdfrågor och en närvarande intervjustil. 

Chansen till följdfrågor och en möjlighet att snabbt få förtydligande svar och 
förståelse för frågor ställda har också varit en stor tillgång. Genom att ringa upp 
företag har därför tid och energi besparats på båda sidor utan att för den delen 
riskera ett försämrat resultat. 
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Utmaningarna med intervjuerna har varit att hitta personer på företagen som haft 
tid att delta och som kunnat representera företagens göromål på ett rättvist och 
riktigt sätt. De flesta företag som deltog i intervjuundersökningen blev kontaktade 
vid flera tillfällen innan intervjuerna kom till. 

Nu blev det så att elva företag blev intervjuade vilket är ett statistiskt sett svagt 
deltagande för att vara representativt med tanke på de 155 st. företag med 50-199 
anställda som enligt SCB existerade året innan32 och troligen även existerade 
under 2014. Trots detta anses deltagandet vara tillräckligt för en trovärdig analys. 

Det som är svårt att redovisa i rapporten är all tyst kommunikation som lästes av i 
röst, tonläge, ordval m.m. som gav en mängd information som både kunde stärka 
och försvaga svaren som gavs. En del talad kommunikation föll också bort då det 
som sades antecknas för hand samtidigt som intervjuerna pågick utan avbrott och 
under tidspress. 

 

Metodens lyckosamhet 
Utifrån syfte och frågeställningar blev resultatet av metoden lyckat. Svar på 
frågeställningarna återfanns och kunde med rimlig säkerhet uppfylla kraven på 
vetenskaplighet. Kunskap har tillförts och därigenom uppnås syftet med 
rapporten.  

Validiteten och reliabiliteten är rimlig, tillräckligt många företag deltog och de som 
deltog gav seriösa svar.  

En möjlig svaghet med intervjuunderlaget, av att bara intervjua en person/företag, 
är att svaren kan ha blivit personligt färgade och kanske inte fullt ut representativa 
för företaget som helhet då intervjupersonen kan ha saknat full kännedom inom 
något område men ändå svarat så gott de kunnat. För att komma närmare 
sanningen skulle intervjuer behövt genomföras med ett par personer till från varje 
företag, men ur tids- och tillgänglighetssynpunkt kontra påverkan på slutresultatet 
har det ansetts som överarbete.   
Det som också skulle kunna stärka rapportens validitet och reliabilitet skulle vara 
om fler intervjuer genomfördes med fler företag.  

 

 

 

                                                 
32 SCB, Bilaga 1 



Slutsatser och rekommendationer 

 _____________________________________________________________________  
61 

6 Slutsatser och rekommendationer 
 

Detta arbete utreder orsakerna till det låga användandet av BIM bland medelstora 
byggnadsentreprenadföretag. Frågeställningarna har varit: 

- Hur ser medelstora byggentreprenadföretag på användandet av BIM? 

- Varför används inte BIM i större utsträckning hos medelstora 
byggentreprenadföretag? 

- Vilka åtgärder skulle gynna användandet av BIM i byggbranschen? 

Analys av resultatet av en intervjuundersökning med elva företag i 
storleksordningen 50-199 anställda visade på att företagen hade en positivt 
grundsyn gentemot BIM och att BIM var något de trodde de skulle implementera 
i framtiden, i de fall de inte redan använde BIM. Undersökningen visade också att 
företrädarna såg problem med BIM. Det samlade resultatet av undersökningen 
gav ett antal förklaringar till det relativt låga användandet av BIM i dagsläget bland 
medelstora byggentreprenadföretag, följande förklaringar drogs av resultatet 
(redovisade i viktad ordning):  

1. Avsaknad av efterfrågan och krav från beställare och avsaknad av vilja och 
kunnande hos konsulter. 

2. Avsaknad av behov då nyttan med BIM anses finnas vid nyproduktion och 
stora och komplicerade projekt.  

3. Kostnad att investera i BIM och konkurrerande målsättningar. 

4. Kompabilitetsproblem med mjukvaran. 

5. Avsaknad av kunskap om BIM. 

Av resultatet att döma rekommenderas ett aktivt arbete med att öka kunskapen 
om BIM i branschen för att få beställare att efterfråga BIM och få konsulter och 
entreprenadföretag att satsa på utbildning av personal samt att eliminera de 
tekniska problem som existerar med BIM idag genom standardisering av arbetssätt 
och förbättra mjukvarukompabiliteten. 

 

Avslutningsvis 
För att bygga vidare på detta arbete föreslås en undersökning i varför beställarna 
inte sätter krav på BIM och varför konsulterna inte är så intresserade av att arbeta 
med BIM(om de inte är det). Det skulle också vara värdefullt att redogöra hur och 
varför den konservativa synen ser ut som den gör, inte minst för att eliminera 
detta som en motverkande målsättning. 
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7.3 Figurförteckning 

 

Figur 1.  Maslows behovshierarki, Maslow. 

Figur 2.  Arbetsegenskaper och motivation, Hackman & Oldham, 1980. 

Figur 3.  Förändringsschema, copyright; Peter Åskregn 
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9.1                         Bilaga 1 
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9.2                     Bilaga 2 
 

9.2.1 Intervju med branschledande företag ett del ett 

Intervjun tog ca 20 min. Den intervjuade arbetade som BIM-koordinator på 
företaget. 

Jag fick veta att detta företag i dagsläget har BIM-tekniken integrerat i arbetssättet 
men den används inte i alla projekt. I Stockholm används BIM vid åtminstone 
hälften av alla projekt. BIM-koordinatorn såg ingen koppling med användandet 
och totalentreprenader utan det handlade mer om vilka personer arbetsgrupperna 
består av. 

 

Arbetssätt och krav 
Arbetssättet inom företaget fungerar så att företaget kravställer att projektörer ritar 
i 3D, sedan kopplas BIM-koordinatorn in för att göra kollisionskontroller och 
lägga in 3D modellerna i en Navis-modell. Sedan gör företaget själv 
mängduttagningar i Solibri. Modellerna används sedan i produktionen med höga 
krav på kvaliteten på modellerna. 

 

Mjukvaror 
De mjukvaror de arbetar med är Revit, Autocad och Archicad för skapandet av 
ritningar och 3D modeller. Dessa läggs sedan in som IFC-format i Navis-work 
och Solibri där mängdavtagningar och samgranskning görs. De använder också ett 
program som heter BlueBIM. 

 

Kritik och motstånd 
BIM-koordinatorn berättar att det kan gå lite trögt ibland, vanligt är att det finns 
en tro eller ifrågasättande att det kommer blir dyrare, vilket det kan vara enligt 
BIM-koordinatorn under projekteringsfasen men detta kan intjänas under 
produktionsfasen. BIM-koordinatorn säger att denne inte har några siffror eller 
statistik som kan agera som bevis för fördelarna och vinsterna ännu men att det är 
något de jobbar på.  

BIM-koordinatorn berättar att det kan vara svårt att se vad man vinner på BIM-
tekniken ibland eller att påvisa vinsterna. 

BIM-koordinatorn säger att motståndet är störst hos den äldre generationen i 
dagsläget och att det kan bero på ett naturligt motstånd att lära sig nytt, att det är 
svårare att lära sig nytt när man är äldre. Det är mest motstånd i produktionen och 
där det personliga kunnandet är lågt, men fortbildning pågår och BIM-
koordinatorn uppskattar att det inom tio år inte kommer existera något motstånd. 
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Fördelar 
BIM-koordinatorn tycker det finns så många fördelar att denne har svårt att sätta 
ord på dem(ed. anm.) Men lättare att göra beräkningar t.ex. energiberäkningar för 
projektörer. 

 

9.2.2 Intervju med branschledande företag ett del två 

Intervjun tog ca 15 min. Den intervjuade jobbade som BIM-expert på företaget. 

BIM-experten berättade att övergången till BIM-användande gick naturligt då 
projektörerna gick över till 3D så blev det naturligt att olika komponenter las till 
3D-modellen och även om BIM inte lanserats så hårt av andra hade de själva gått 
den vägen tror han. BIM-experten medgav att mjukvaruproducenter försökt sälja 
in BIM men inte att det var orsaken till användandet. 

BIM-tekniken efterfrågas numera också av konsulter inte minst av utlänningar och 
även om BIM-tekniken mest använts av projekteringsledare, projektchefer, 
arbetsledare, mättekniker och produktionsingenjörer så används det alltmer bland 
yrkesarbetarna, t.ex. armerare vill hellre ha 3D-modeller än 2D ritningar. 

 

Nyttan 
BIM-experten har svårt att berätta om konkreta exempel på statistik som denne 
förklarar med att de inte har några projekt som är likadana men som de utför med 
och utan BIM samt att inga projekt är likadana. Därför är det svårt att räkna fram 
en ekonomisk vinst. Det handlar mest om upplevd nytta förklarar BIM-experten 
och att de som börjat använda BIM inte vill återgå till att inte använda det. 

 
Integrerades 
BIM-tekniken integrerades med hjälp av en BIM-avdelning där samordnare och 
koordinatorer hjälpte till vid användandet, vilket fortfarande görs. 

 

9.2.3 Intervju med branschledande företag två del ett 

Intervjun tog ca 30 min. Den intervjuade jobbade som BIM-samordnare på 
företaget. 

 

BIM och huvudaktör två idag 
I dagsläget använder sig företaget mest av BIM i totalentreprenader och mindre i 
utförandeentreprenader p.g.a. att de olika involverade parterna då ofta inte är 
integrerade med BIM. 
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Företaget anlitar oftast olika konsulter inom olika delar och områden av 
produktionen såsom arkitekt, VVS osv. 

Företaget har som mål att implementera BIM i hela verksamheten, från planering 
till produktion och vad det verkar håller på att standardisera BIM i arbetssättet, 
5D. Företaget har som mål att alla totalentreprenader över 30 miljoner ska ha BIM 
integrerat i arbetssättet fram till 2015. 

 

Mjukvaror-teknik 
Mjukvarorna de använder är TEKLA, Revit, Archicad och Dempi. Dessa program 
kan göra om 3D till IFC-format som sen kan integreras med VICO-office, som är 
en mjukvara anpassad just för BIM där tidplan och kalkyler integreras. 

3D modellerna kollisionskontrolleras med mjukvaruprogram såsom TEKLA-
BIM, Navis-workscedule och Solibri model-checker. 

Det är viktigt att de konsulter de arbetar med använder dessa mjukvaror och något 
av ett krav vid upphandlingar på totalentreprenader. 

Just tekniken verkar vara ett hinder för BIM-teknikens användande fortfarande. 
Alla involverade parter i projektet använder sig inte av de rätta programmen eller 
har kunskap om BIM, varför det inte alltid går att arbeta med BIM i 
organisationen. 

 

Tungrott 
BIM-samordnaren berättar att det ibland är tungrott på en del håll för att övertyga 
olika personer om BIM’s nytta. Han tror att det är en naturlig del hos oss 
människor och att det utmanar trygghetszonen. Det är också så pass omvälvande 
att det kräver att många ska ta till sig den nya tekniken för att det ska fungera. Om 
en länk inte kan arbeta med BIM blir det inget BIM. 

Det är också många skeptiska som tror att det kommer bli dyrare. Det finns en 
inlärningstid av BIM och kunskap om mjukvaror och arbetssätt kräver 
ansträngning. Ett problem med teknikanvändningen är att det krävs en 
standardisering av hur modeller byggs för att inte orsaka stora problem. Ett 
exempel är t.ex. hur väggar ritas i något mjukvaruprogram, det går att rita en vägg 
från första våningen som slutar i femte men det går också att rita den så den slutar 
i taket på efterföljande våning. Vid mängdavtagningar t.ex. kan detta ställa till 
problem säkert även vid visuella uppdelningar. Ett annat problem kan vara hur 
olika delar benämns, litteran måste här ha en mer standardiserad tillämpning för 
annars vet inte mottagaren vad de olika sakerna är vid t.ex. mängdavtagningar. 

Ett krav hos företagets entreprenörer är att de måste höja kompetensen om BIM 
gentemot konsulter för att de ska kunna ta till sig den nya tekniken samt kunna 
integreras i arbetsprocessen. 
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Påtryckningar och fördelar 
En intressant sak som BIM-samordnaren noterat var att Karlstads kommun och 
Landsting börjat ställa krav vid upphandlingar på BIM-integreringsbara modeller 
och arbetssätt gentemot intressenter. Så BIM är något som kommer alltmer och 
Bim-koordinatorn tror att det bara är en tidsfråga tills BIM slår fullt ut. BIM-
samordnaren resonerar också att de flesta arkitekter och konstruktörer arbetar i 
3D från start och då finns det ingen anledning att stanna där eller att bara ta ut 2D 
och jobba utifrån det. BIM-koordinatorn tycker att BIM gör arbetet snabbare och  

effektivare och fördelarna är så många att BIM-koordinatorn inte riktigt vet var 
denne ska börja för att berätta om dem. 

PÅ VICO-office hemsida; vicosoftware.com, så ska det finnas en siffra på 10-15% 
billigare byggkostnad med BIM än utan, enligt BIM-samordnaren har de fått fram 
en siffra på 5 %. 

De yrkesgrupper som BIM rent konkret kommer användas av är arbetsledare och 
projektchefer eller tjänstemän och Aktören håller på att införa ”Tablets” till 
byggarbetsplatser. 

BIM är fortfarande inget färdigt system som ännu är fullt integrerat i företagets 
verksamhet på alla fronter utan något som fortfarande utreds. Bl.a. jobbar BIM-
samordnaren med ett pilotprojekt just nu där denne för en parallell arbetsgång 
med BIM samtidigt som den ordinarie arbetsgången. 

 

9.2.4 Intervju med branschledande företag två del två 

Intervjun tog 20-30 min. Den intervjuade jobbade som teknikchef för hela norden 
hos företaget. Begreppet BIM introducerades för Teknikchefen under hans egna 
studier och arbete med dataverktygen CAD och sen Revit. Det var troligen genom 
mjukvaruleverantören Autodesk som begreppet introducerades. 

 

Fördelar 
Den visuella kommunikationen där det blir lättare att förstå och förmedla kunskap 
mellan olika aktörer i ett projekt, att snabbt få en samlad bild anser Teknikchefen 
vara den främsta fördelen men även att göra granskningar enklare med stor 
potential av mängdhantering. 

Med tanke på arbetsmiljö finns det en möjlighet att göra skyddsronder i modellen. 

Teknikchefen kunde presentera statistik och lutade sig på en rapport från 
Chalmers som heter: ”Om det lönar sig att bygga virtuellt eller inte” från 2007(9) 
rapporten kunde visa på en 6 % -besparing på utläggen för ett projekt. 
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Nackdelar 
Namngivning av byggdelar och regler för hur delarna ska ritas kan ställa till det vid 
t.ex. mängdavtagningar. Företaget har för närvarande ett projekt tillsammans med 
tre andra ledande företag samt vissa konsulter och en sista aktör. Målet är vad jag 
förstod att konstruera en standard för namngivning och hur byggdelar ska ritas i 
3D-modellen samt andra standards i BIM-begreppet. 

En annan nackdel är att BIM-tekniken innebär ett litet tekniskt språng som kan 
vara svårt för en del att komma över. Datavanan är inte hos den äldre 
generationen lika stark som hos den yngre vilket ställer krav på utbildning av både 
konsulter och egen personal. 

 

Nytt problem 
Ett nytt problem som skapas av BIM-tekniken kan vara att i 3D-modellen så kan 
t.ex. en vägg dubbleras och läggas på samma plats som en annan vägg vilket gör 
att det blir fel vid mängdavtagningen. Dock berättar Teknikchefen att vid en 
jämförelse mellan projekt där de kalkylerat på konventionellt sätt och vid 
datamängdtagning så blir felen mindre vid datafångsten. 

 

Organisatoriska problem 
Det större kunskapskravet innebär just nu att företaget måste utbilda konsulter 
och medarbetare, genom BIM-koordinatorer t.ex. Detta ska på sikt försvinna och 
människor kommer krävas ha den kunskapen vid rekryteringen. Ledarna har lite 
större krav på sig att kunna BIM och våga tro på BIM. 

Det togs ett beslut från ledningssidan hos företaget att BIM ska användas i alla 
företagets projekt över 30 miljoner.  

Teknikchefen berättar att det främsta motståndet mot BIM har varit tekniken och 
tidsbrist och att det tagit för lång tid att lära sig nytt, att användningen skett sällan 
och då inneburit ett jobbigt moment då det krävt inlärning. Men efter 
ledningsbeslutet blev det lättare. 

Bland konsulter och mindre entreprenader som företaget upphandlar är det mest 
hos VVS och el-sidan som problem eller brist på BIM-kunskap finns och då inte 
hos de enskilda konsulterna utan hos byggaren(ägaren av entreprenaden som jag 
förstod det.) Dock är detta inget stort problem då företaget utbildar. Sen har 
företaget även det som ett krav vid upphandlingar vilket gör att de inte alltid 
märker om vissa entreprenadföretag som inte använder BIM konkurreras bort. 

Men BIM innebär ändå att ribban för kunskapskraven höjs vid rekrytering av 
personal 

 

Arbetsmiljö och säkerhet 
Teknikchefen tror inte det innebär någon större skillnad i arbetsmiljön, redan nu 
används datorer vid beräkningar och liknande. 
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Teknikchefen hade inte tänkt något på säkerheten i om. att det digitala formatet 
kan hackas, vilket ett papper inte kan. 

 

9.2.5 Intervju med branschledande företag tre 

Intervjun tog ca 45 min. Den intervjuade jobbade som processledare för VDC på 
Sverige-nivå på företaget. Processledaren kom först i kontakt med BIM när han 
jobbade på ett annat stort företag i en annan bransch, där fanns det ett 
effektivitets-tänk ”LEAN” som han upplevde saknas i byggbranschen. 
Processledaren resonerade såsom att byggbranschen inte är konkurrensutsatt på 
samma sätt som andra branscher vilket gör att byggföretagen inte har samma press 
på att effektiviseras och att utvecklas. Byggbranschen på det stora hela jobbar inte 
under en internationell marknad. 

 

BIM och huvudaktör tre idag 
Jag fick veta att företaget inte har implementerat BIM fullt ut i sitt arbetssätt men 
att de jobbar på ett system som enligt Processledaren var snäppet bättre som 
kallades VDC-Virtual design and Construction, ett projekt som de delade med en 
annan stor aktör i branschen.  

Företaget hade använt BIM i 5-6 år. På en storstadslokalisering i Sverige använder 
de BIM i hälften av alla projekt. Målet är att använda BIM i produktionen uti varje 
detalj, såsom inköp och logistik. Företaget jobbar dagligen med införseln av BIM i 
arbetssättet och hos företaget har de ett verksamhetssystem som fungerar som en 
guide för de anställda i byggprocessens alla skeden. 

 

Går trögt, mjukvaruproblem och okunskap 
Processledaren berättar att det går lite trögt med implementeringen av BIM eller 
VDC då det kräver att många entreprenörer vid ett projekt måste vara kunniga 
med BIM för att det ska fungera. Många entreprenörer saknar kunskap och 
använder fel programvaror. Svårast är det att hitta duktiga projektörer. Speciellt 
VVS-företagen har problem med att de använder fel programvaror, såsom 
AutoCAD, vilket inte fungerar mot BIM, samma med el-sidan. De har länge 
jobbat med 3D men arbetar i fel mjukvara. De har fastnat i processen säger 
Processledaren.  

Sen även om man jobbar med Revit blir det fel om man använder programvaran 
på fel sätt. Varför standardisering är en viktig komponent för att få BIM att 
fungera. Därför jobbar företaget genom BIM-Alliance med andra stora företag på 
att sprida kunskap genom ett projekt kallat BIP-Building Information Properties 
där de jobbar på att ta fram standard. 
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Främsta motståndet 
Det främsta motståndet mot BIM är att det finns en naturlig ovilja hos människor 
att förändra sitt arbetssätt, människor söker trygghet och man vet vad man har där 
man står men inte var man landar om man flyttar sig. Processledaren talar om en 
generationsväxling och att den yngre generationen redan är med på tänket då de 
levt med datorer sen födseln. Han skriver själv aldrig med penna och papper 
längre. Många förstår inte BIM’s potential. Så mycket av arbetet med att 
implementera BIM handlar om att utbilda och förklara hur BIM fungerar.  

 
Fördelar 
Information ska kunna matas in en enda gång och vara lättillgänglig. 
Informationen är det viktiga inte ritningen eller modellen. Då BIM handlar om att 
effektivisera så är ett motiv till BIM ekonomi men även för att spara på jordens 
resurser. Trots att det går lite trögt på en del håll med implementeringen så går det 
framåt, det tar tid att få folk att förstå. 
Ett exempel som förs fram är att BIM kräver mer förarbete men den 
investeringen tjänas sen in i senare skede under produktionen.  

 

Nya problem 
Processledaren såg inga nya problem och avfärdade omgående tankar om att 
sårbarheten med digital information var större då datorer kan hackas. Han såg 
heller inga problem med att kunskapsribban höjdes då dagens ungdomar redan var 
med på datatåget. 

 

Tankar 
När Processledaren nämnde detta om konkurrensutsatt så uppstod en tanke om 
att skälet till att de stora företagen är engagerade i BIM, kan vara för att de är just 
konkurrensutsatta på ett annat sätt då de är internationella. 
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9.3             Bilaga 3 
 
Förklaringar till intervjuerna 
För att minska inverkan av subjektivitet har upplägget av intervjuerna gjorts så att 
de mindre konkreta svaren kan jämföras med mera konkreta svar som kan kopplas 
till teori från litteraturstudierna. Den mera konkreta delen av frågorna kommer 
riktas in på organisationsstrukturen och organisationskulturen, 
personaldemografin inom organisationen, lönsamheten, organisationens 
kommunikation och samarbeten med omvärlden. 

En extra intervju ingår i intervjuundersökningen för att möjliggöra en 
uppskattning av pålitligheten i svaren som gavs. ”Kontrollintervju företag fyra” 

Under genomförandedelen har en sammanfattning av svaren för varje företag 
sparats. Detaljerade versioner av intervjuerna återfinns i bilaga 3 i slutet av 
rapporten. 

Frågorna utformades med utgångspunkt i grundteserna.  
Kursiv text med underline representerar svaren som gavs.  
Kursiv röd text förekommer när informationen är tagen från företagens hemsidor.  

 

9.3.1 Frågorna som ställdes vid intervjuerna: 

Intervjufrågor(telefonintervju) 

Inledande presentation 
Presentation av mig och mitt uppdrag, intervjupersonens bakgrund. 

- Mitt namn är Peter Åskregn och jag skriver på ett examensarbete om 
användandet av BIM inom medelstora byggentreprenadföretag. Detta sker 
i samarbete med Jönköpings högskola. 

- Det jag vill är att få en chans att ställa några frågor om organisation och 
användandet av BIM hos företaget. 

- Deltagandet är helt anonymt både för företag och person. 

- Lämplig intervjuperson är en representant för företaget som är insatt i 
organisation, utveckling och arbetssätt för företaget som helhet. 

 

- Den intervjuades position och roll på företaget, hur länge personen jobbat 
på företaget och dennes tidigare studie och arbetsbakgrund samt ålder. 

 

Frågor om företaget 
Organisation 
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- Vilka målsättningar, vilken vision, affärsidé(mission), kärnvärden har 
företaget? 

- Hur ser företagets organisationsstruktur, organisationskultur, interna 
kommunikationskanaler, beslutsled, arbetssätt, strategi ut? 

- Hur ser företagets nätverk mot omvärlden, kontakter, samarbetspartners, 
intresseorganisationer ut? 

- Hur håller sig företaget a-jour med utvecklingen inom branschen och 
omvärlden?   

- Hur öppet företaget är internt? råder det ett öppet samtalsklimat där 
kommunikation uppmanas och belönas eller är det tvärtom? Strikt 
hierarkiskt eller en mera platt organisation.  

- Finns det belöningssystem i organisationen? Vad belönas i organisationen? 
- Hur är personalen involverad i förändring och utvecklingsarbete inom 

företaget? 
- Har företaget förtroende mot branschorganisationer såsom BIM-Alliance, 

SBUF, Sveriges Byggindustrier, Boverket? 
Vilka har de förtroende för? 

 

- Personaldemografin, ålder, utbildning, professioner, arbetsroller på 
personal. 

 
Frågor om BIM 

IT  
- Finns det en förändrings och utvecklingsenhet på företaget?   
- Hur ingår IT i arbetssättet?  

 

Kunskap om BIM 
- Hur har företaget tillägnat sig information om BIM? 

Har informationen kommit till dem eller tvärtom?  

- När fick ni(den intervjuade) först höra talas om BIM? 

- Saknas det kunskap om BIM? Vilken typ av kunskap; arbetssätt, mjukvaror, 
fördelar/nackdelar med tekniken. 

- Har företaget varit delaktiga i utvecklandet av BIM? 

 

Om ni inte använder BIM(annars hoppa till Erfarenheter av BIM) 
- Varför använder ni inte BIM-tekniken? 

Hur har ni resonerat? 
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- Finns det kunnande på företaget för användande av BIM-tekniken? 

- Vilka investeringar skulle krävas för att kunna använda BIM? 

- Vilka typer av organisionella förändringar skulle krävas för att kunna 
använda BIM? 

- Finns det ett behov av BIM hos företaget? 

- Hur stort teknikhopp skulle krävas för användning av BIM? 

- Finns det konkurrerande målsättningar inom företaget gentemot BIM? 
Som gjort att slutsatsen blivit att det kostar mer än det smakar? 

- Är ni på företaget rädda att BIM kommer kosta mer än det ger? 

- Hur har ni gjort bedömningar om BIM? Har en utredning gjorts? 
Räknat ekonomiskt på det? tittat över personalkompetens, litat på 
omvärldskontakter och branschorganisationer? 

- Har ni känt er tvingade att integrera BIM i arbetsprocessen från omvärlden, 
marknaden? Isåfall på vilket sätt? Konkurrensmässigt eller på annat sätt, 
socialt, ekonomiskt. 

- Tror ni att företaget kommer implementera BIM i framtiden? 

 

Dagsläget av och erfarenheter av BIM(Hoppa över om BIM inte används inom 
företaget) 

- Används BIM inom företaget? I vilken grad? på vilka områden? 

- När introducerades BIM? 

- Vilka fördelar tror ni att ni har av BIM? 

- Positiva erfarenheter? 

- Negativa erfarenheter? 

- Smakar det mer än det kostar eller tvärtom? 

- Vilka investeringar har företaget gjort för att kunna använda BIM? 

- Hur stort är teknikhoppet till användning av BIM? 

- Vilka organisionella förändringar har tagits för att använda BIM? 
Fortbildning, personalomstruktureringar, nyanställningar, avgångar? 
Övriga förändringar? 

- Finns det konkurrerande målsättningar inom företaget gentemot BIM? 
Arbetsmiljö, personalkompetens, arbetssätt, arbetsroller 

- Hur påverkar BIM arbetsmiljön?  

- Hur har bedömningar om BIM gjorts? Har företaget gjort en utredning? 
Räknat ekonomiskt på det? tittat över personalkompetens, litat på 
omvärldskontakter och branschorganisationer? 
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- Blev utfallet som beräknat av investeringen? Ekonomiskt, 
arbetsmiljömässigt, effektivitetsmässigt, tidsmässigt. 

- Är ni på företaget rädda att BIM kommer kosta mer än det ger? 

- Har ni/företaget känt er tvingade att integrera BIM i arbetsprocessen från 
omvärlden, marknaden? Isåfall på vilket sätt? Konkurrensmässigt eller på 
annat sätt, socialt, ekonomiskt. 

 

 

Kontrollfrågor 
Utgångsläget här är att BIM antingen aldrig implementerats, har implementerats 
eller ska implementeras. Ringa in det alternativ som är närmast sanningen, bara ett 
alternativ på varje fråga. (†) = Förkastas, ($) = Investeras i. 

1. BIM är: -----------------------------------------------Bra         Dåligt        Vet ej 

 

2. Jag vet att BIM är ------------------------------------------- Bra                   Dåligt 
Jag vet inte om BIM är bra eller dåligt--------------------------------X 

 

3. Jag vet att BIM är bra och vill använda BIM------------------------- X 
Jag vet att BIM är bra men vill inte använda BIM------------------- X (†) 

 

4. Jag vet att BIM är dåligt men vill använda BIM--------------------- X 
Jag vet att BIM är dåligt och vill inte använda BIM----------------- X      (†) 

 

5. Jag vet inte om BIM är bra eller dåligt men vill använda BIM-------- X 
Jag vet inte om BIM är bra eller dåligt och vill inte använda BIM---- X    (†) 

 

6. Jag vet att BIM är bra, vill använda och kan investera i BIM---------- X    ($) 
Jag vet att BIM är bra, vill använda men kan inte investera i BIM--- X    (†) 

 

7. Jag vet att BIM är dåligt, vill använda och kan investera i BIM------- X    ($) 
Jag vet att BIM är dåligt, vill använda men kan inte investera i BIM-- X  (†)  

 

8. Jag vet inte om BIM är bra eller dåligt men 
vill använda och kan investera i BIM--------------------X   ($) 
Jag vet inte om BIM är bra eller dåligt och  
vill använda men kan inte investera i BIM------------ X   (†) 
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9.3.2 Intervju med företag ett 

 

Företaget beläget i södra Sverige, mellan 100-200 anställda. 

Inledande presentation 
Presentation av mig och mitt uppdrag, intervjupersonens bakgrund. 

- Den intervjuades position och roll på företaget, hur länge personen jobbat på företaget 
och dennes tidigare studie och arbetsbakgrund samt ålder: Gymnasieingenjör, Jobbat på ett av 
Sveriges ledande byggföretag 17 år, arbetschef på företaget i 15 år, 53 år gammal. 
 

Frågor om företaget 
 

Organisation  

- Vilka målsättningar, vilken vision, affärsidé(mission), kärnvärden har företaget? 
Miljövänlig, måna om personal. Vision: konsolidera miljövänlighet och hålla jämna steg med 
rikstäckande företag. Hemsida: ” Vi har ett överskuggande mål med allt vi gör: Att uppfylla varje 
enskild kunds förväntningar genom att lämna ifrån oss det som kunden beskrivit i sin beställning.” 
”prioritera kvalitet, omtanke om miljö och ständig utveckling.” 

- Hur ser företagets organisationsstruktur, organisationskultur, interna 
kommunikationskanaler, beslutsled, arbetssätt, strategi ut? Struktur: Platt organisation, 
delägarna aktiva i organisationen, tjänstemannaorg. med ledningsgrupp. Org. kultur: Varit under 
förändring, varit delägarstyrt, har nu breddats, engagemang bland medarbetare har stärkts, ansvar 
fördelats nedåt i organisationen.  

- Hur ser företagets nätverk mot omvärlden, kontakter, samarbetspartners, 
intresseorganisationer ut? Lokala företeelser, kontakter med fastighetsägare på andra orter, 
kontakter med branschorganisationer, suttit med och sitter med i vissa, har ca 3 positioner per ort de 
finns på d.v.s. 3 positioner på 4 orter. 

- Hur håller sig företaget a-jour med utvecklingen inom branschen och omvärlden? De har 
ömsesidig kontakt med branschorganisationer, genom e-mail, personliga kontakter, driver inte men följer 
med utvecklingen genom uppkomna krav i projekt och i upphandlingar. 

- Hur öppet företaget är internt? råder det ett öppet samtalsklimat där kommunikation 
uppmanas och belönas eller är det tvärtom? Strikt hierarkiskt eller en mera platt 
organisation? Medarbetare har möjlighet att påverka beslut, medbestämmande är rådande och väldigt 
demokratiskt styrt, samförstånd är rådande. 

- Finns det belöningssystem i organisationen? Vad belönas i organisationen? Bonussystem, 
resultatlön efter prestation på projekt. 

- Hur är personalen involverad i förändring och utvecklingsarbete inom företaget?  Inget 
formellt system för involvering, sker spontant i projektarbeten. 

- Har företaget förtroende mot branschorganisationer såsom BIM-Alliance, SBUF, 
Sveriges Byggindustrier, Boverket? 
Vilka har de förtroende för? De litar inte blint på dessa organisationer utan har ett kritisk 
tänkande i grunden, avväger ekonomiska parametrar men är involverade och följer utvecklingen. 
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- Personaldemografin, ålder, utbildning, professioner, arbetsroller på personal.  Det varierar 
mellan högskoleingenjörer och gymnasieingenjörer. Åldern på anställda ligger 30 % upp till 30år, 30 % 
upp till 45, 30 % upp till 65 ca. De fyller aktivt på med yngre personal med 
högskoleingenjörsutbildning. 
 

 

Frågor om BIM 

IT  

- Finns det en förändrings och utvecklingsenhet på företaget?  Nej, ledningsgruppen lägger ut 
projekt för utveckling och arbetsgrupper bildas inom företaget av de anställda. 

- Hur ingår IT i arbetssättet? I allt arbete. 
 

Kunskap om BIM? 

- Hur har företaget tillägnat sig information om BIM? Genom information som sänds till dem via 
mail, kontakter med branschorganisationer, uppdrag i sådana organisationer, krav vid upphandlingar 
driver på deras aktiva utveckling. 
Har informationen kommit till dem eller tvärtom? Till dem men de söker också själva vid 
tillfällen. 

- När fick ni(den intervjuade) först höra talas om BIM? För fyra år sedan. 
- Saknas det kunskap om BIM? Vilken typ av kunskap; arbetssätt, mjukvaror, 

fördelar/nackdelar med tekniken. Kunskap saknas, BIM är inte integrerat i arbetssättet idag. 
- Har företaget varit delaktiga i utvecklandet av BIM? På sätt och vis genom engagemang i 

branschorganisationer men inget konkret att visa upp. 
 

Om ni inte använder BIM(annars hoppa till Erfarenheter av BIM) 

- Varför använder ni inte BIM-tekniken? Hur har ni resonerat? För att projekten inte kräver 
det. Ej funnits såna krav vid upphandlingar. 

- Finns det kunnande på företaget för användande av BIM-tekniken? Ej generell kunskap, 
men några kan besitta kunskap om det. 

- Vilka investeringar skulle krävas för att kunna använda BIM? Utbildning av personal och 
inköp av mjukvaror. 

- Vilka typer av organisionella förändringar skulle krävas för att kunna använda BIM? Inga 
de ser i dagsläget. 

- Finns det ett behov av BIM hos företaget? Inte just nu men i framtiden om 5-10 år. 
- Hur stort teknikhopp skulle krävas för användning av BIM? Inte stort, inköp av mjukvaror, 

hårdvara finns. 
- Finns det konkurrerande målsättningar inom företaget gentemot BIM? Som gjort att 

slutsatsen blivit att det kostar mer än det smakar? Det är lättare att göra som man alltid gjort, 
konservativt synsätt. Personal saknar motivation till det då behovet inte verkar finnas. 

- Hur har ni gjort bedömningar om BIM? Har en utredning gjorts?  
Räknat ekonomiskt på det? tittat över personalkompetens, litat på omvärldskontakter 
och branschorganisationer? Ingen ekonomisk utvärdering har gjorts, de har inte gjort några större 
utredningar om det. Personalen är inte redo för det. 
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- Har ni känt er tvingade att integrera BIM i arbetsprocessen från omvärlden, marknaden?  
Isåfall på vilket sätt? Konkurrensmässigt eller på annat sätt, socialt, ekonomiskt. Inte känt 
sig tvingade. 

- Tror ni att företaget kommer implementera BIM i framtiden? Ja. 
 

Dagsläget av och erfarenheter av BIM(Hoppa över om BIM inte används inom företaget) 

- Används BIM inom företaget? I vilken grad? på vilka områden? 
- När introducerades BIM? 
- Vilka fördelar tror ni att ni har av BIM? 
- Positiva erfarenheter? 
- Negativa erfarenheter? 
- Smakar det mer än det kostar eller tvärtom? 
- Vilka investeringar har företaget gjort för att kunna använda BIM?  

Hur stort är teknikhoppet till användning av BIM? 
- Vilka organisionella förändringar har tagits för att använda BIM? Fortbildning, 

personalomstruktureringar, nyanställningar, avgångar? 
Övriga förändringar? 

- Finns det konkurrerande målsättningar inom företaget gentemot BIM? 
Arbetsmiljö, personalkompetens, arbetssätt, arbetsroller 

- Hur påverkar BIM arbetsmiljön?  
- Hur har bedömningar om BIM gjorts? Har företaget gjort en utredning? 

Räknat ekonomiskt på det? tittat över personalkompetens, litat på omvärldskontakter 
och branschorganisationer? 

- Blev utfallet som beräknat av investeringen? Ekonomiskt, arbetsmiljömässigt, 
effektivitetsmässigt, tidsmässigt. 
 

- Har ni/företaget känt er tvingade att integrera BIM i arbetsprocessen från omvärlden, 
marknaden? Isåfall på vilket sätt? Konkurrensmässigt eller på annat sätt, socialt, 
ekonomiskt. 
 
 

Kontrollfrågor 
Utgångsläget här är att BIM antingen aldrig implementerats, har implementerats eller ska implementeras. Ringa 
in det alternativ som är närmast sanningen, bara ett alternativ på varje fråga. (†) = Förkastas, ($) = Investeras 
i. 

1. BIM är: -------------------------------------------------Bra              Dåligt                       Vet ej 
 

2. Jag vet att BIM är -------------------------------------------------------- Bra                       Dåligt 
Jag vet inte om BIM är bra eller dåligt------------------------------------------------ X 
 

3. Jag vet att BIM är bra och vill använda BIM----------------------------------------- X 
Jag vet att BIM är bra men vill inte använda BIM---------------------------------- X (†) 
 

4. Jag vet att BIM är dåligt men vill använda BIM------------------------------------- X 
Jag vet att BIM är dåligt och vill inte använda BIM-------------------------------- X      (†) 
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5. Jag vet inte om BIM är bra eller dåligt men vill använda BIM------------------- X 
Jag vet inte om BIM är bra eller dåligt och vill inte använda BIM-------------- X (†) 
 

6. Jag vet att BIM är bra, vill använda och kan investera i BIM--------------------- X ($) 
Jag vet att BIM är bra, vill använda men kan inte investera i BIM------------- X (†) 
 

7. Jag vet att BIM är dåligt, vill använda och kan investera i BIM--------------------- X ($)  
Jag vet att BIM är dåligt, vill använda men kan inte investera i BIM-------------- X (†)  
 

8. Jag vet inte om BIM är bra eller dåligt  
men vill använda och kan investera i BIM----------- X   ($) 
Jag vet inte om BIM är bra eller dåligt  
och vill använda men kan inte investera i BIM----- X   (†) 
 

 
Övrigt, sammandrag och slutsatser 

De har kunskap om vad BIM är och dess fördelar och har möjligheter att tillägna sig mer 
kunskap även om de saknar det praktiska kunnandet. De har inte gjort en utredning om det finns 
behov av BIM men gjort bedömningen att det inte finns ett behov samtidigt som personalen inte 
är redo för det. Ett konservativt synsätt på byggprocessen verkar råda. 
De använder inte BIM för att projekten inte kräver det i dagsläget, krav från omvärlden finns inte 
och därigenom ser de inte behovet. 

 

 

9.3.3 Intervju med företag två 

 
Företaget beläget i Mellansverige, mellan 50-100 anställda. 

Inledande presentation 
Presentation av mig och mitt uppdrag, intervjupersonens bakgrund. 

- Den intervjuades position och roll på företaget, hur länge personen jobbat på företaget 
och dennes tidigare studie och arbetsbakgrund samt ålder: Högskoleingenjör mot förvaltning 
120p, jobbat 15 år i byggbranschen som arbetsledare och platschef, numera affärschef på företaget. 42 år 
gammal. 
 

Frågor om företaget 
 

Organisation  
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- Vilka målsättningar, vilken vision, affärsidé(mission), kärnvärden har företaget? 
Kompetens, flexibilitet, förtroende och öppenhet. Hemsida: ”Affärsidé: Med kompetens, erfarenhet och 
engagemang ger vi en trygghet genom hela byggprocessen, vilket höjer värdena i boende- och arbetsmiljöer”, 
”Om man har roligt på jobbet och samtidigt utmanar både sig själv och givna sanningar och därigenom 
bygger, förverkligar och förevigar idéer och drömmar så kan man skapa ett attraktivt byggföretag för 
både kunder och medarbetare.”  

- Hur ser företagets organisationsstruktur, organisationskultur, interna 
kommunikationskanaler, beslutsled, arbetssätt, strategi ut? Struktur: Platt organisation, korta 
beslutsled.  

- Hur ser företagets nätverk mot omvärlden, kontakter, samarbetspartners, 
intresseorganisationer ut? Har mycket kontakter med byggindustrin, jobbar med ca 200 företag. 
Har kontakter med leverantörer och branschorganisationer, dock ingen speciell anknytning såsom 
personligt deltagande. 

- Hur håller sig företaget a-jour med utvecklingen inom branschen och omvärlden? Genom 
företagskontakter, upphandlingar och reklam. 

- Hur öppet företaget är internt? råder det ett öppet samtalsklimat där kommunikation 
uppmanas och belönas eller är det tvärtom? Strikt hierarkiskt eller en mera platt 
organisation? Öppet samtalsklimat, alla kan prata med alla och VD, inget belöningssystem. 

- Finns det belöningssystem i organisationen? Vad belönas i organisationen? Nej, inte 
formellt, men på det sociala planet kanske, göra karriär, visar man framfötterna och gör bra saker får 
man högre befattningar. 

- Hur är personalen involverad i förändring och utvecklingsarbete inom företaget? Idéer 
kommer från golvet, det ingår i arbetssättet att ständigt förbättras. 

- Har företaget förtroende mot branschorganisationer såsom BIM-Alliance, SBUF, 
Sveriges Byggindustrier, Boverket? Vilka har de förtroende för? Förtroendet är bra, de 
känner inte till BIM-Alliance. 
 

- Personaldemografin, ålder, utbildning, professioner, arbetsroller på personal.  Allt mellan 
18-74, medel på 42-43 år. Blandad utbildning men många är ingenjörer. 
 

Frågor om BIM 

IT  

- Finns det en förändrings och utvecklingsenhet på företaget?  Ja det finns en utvecklingsenhet 
som består av en person som är ansvarig för IT-programmen.  

- Hur ingår IT i arbetssättet? I allt arbete dagligen. 
 

Kunskap om BIM? 

- Hur har företaget tillägnat sig information om BIM? De anställde en person med kunnande om 
BIM. 

- Har informationen kommit till dem eller tvärtom? Info från branschen. 
- När fick ni(den intervjuade) först höra talas om BIM? 3-4 år sedan och har arbetat med det i 

liten skala i två år. 
- Saknas det kunskap om BIM? Vilken typ av kunskap; arbetssätt, mjukvaror, 

fördelar/nackdelar med tekniken. Kunskap saknas, de har bara två kunniga personer, varav en 
är expert. Det krävs utbildning av personalen som helhet och inköp av licenser för mjukvaruprogram. 
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- Har företaget varit delaktiga i utvecklandet av BIM? Inte delaktiga. 
 

Om ni inte använder BIM(annars hoppa till Erfarenheter av BIM) 

- Varför använder ni inte BIM-tekniken? Hur har ni resonerat?  
- Finns det kunnande på företaget för användande av BIM-tekniken?  
- Vilka investeringar skulle krävas för att kunna använda BIM?  
- Vilka typer av organisionella förändringar skulle krävas för att kunna använda BIM?  
- Finns det ett behov av BIM hos företaget?  
- Hur stort teknikhopp skulle krävas för användning av BIM?  
- Finns det konkurrerande målsättningar inom företaget gentemot BIM? Som gjort att 

slutsatsen blivit att det kostar mer än det smakar?  
- Hur har ni gjort bedömningar om BIM? Har en utredning gjorts?  

Räknat ekonomiskt på det? tittat över personalkompetens, litat på omvärldskontakter 
och branschorganisationer?  

- Har ni känt er tvingade att integrera BIM i arbetsprocessen från omvärlden, marknaden?  
Isåfall på vilket sätt? Konkurrensmässigt eller på annat sätt, socialt, ekonomiskt 

- Tror ni att företaget kommer implementera BIM i framtiden?  
 
Dagsläget av och erfarenheter av BIM(Hoppa över om BIM inte används inom företaget) 

- Används BIM inom företaget? I vilken grad? på vilka områden? Två personer jobbar med det 
vilket utgör kanske 5 % av produktionen. Det används mest vid projekteringen med 
kollisionskontroller och att tid kopplas till modellen, visualiseringar gentemot kund. 

- När introducerades BIM? För två år sedan. 
- Vilka fördelar tror ni att ni har av BIM? Att kunna delta i upphandlingar där det finns ett krav. 
- Positiva erfarenheter? För att minska felbyggen. 
- Negativa erfarenheter? De som inte är insatt i Bim har svårt att kommunicera med de som är 

kunniga med BIM. 
- Smakar det mer än det kostar eller tvärtom? Har varken sett någon vinst eller förlust än. 
- Vilka investeringar har företaget gjort för att kunna använda BIM? De har anställt ett par 

personer och investerat ett par hundra tusen i mjukvaror. 
- Hur stort är teknikhoppet till användning av BIM? Marginellt på hårdvaruområdet, mjukvaran 

kostar lite men ingen större förändring. 
- Vilka organisionella förändringar har tagits för att använda BIM? Fortbildning, 

personalomstruktureringar, nyanställningar, avgångar? 
Övriga förändringar? De har anställt två kunniga personer. 

- Finns det konkurrerande målsättningar inom företaget gentemot BIM?  
Arbetsmiljö, personalkompetens, arbetssätt, arbetsroller. Nej. 

- Hur påverkar BIM arbetsmiljön? Inte alls. 
- Hur har bedömningar om BIM gjorts? Har företaget gjort en utredning? Nej. 

Räknat ekonomiskt på det? tittat över personalkompetens, litat på omvärldskontakter 
och branschorganisationer? Tittat på personalkompetens och anställt två personer. 

- Blev utfallet som beräknat av investeringen? Ekonomiskt, arbetsmiljömässigt, 
effektivitetsmässigt, tidsmässigt. Vet ej i dagsläget. 
 



Bilagor 

 _____________________________________________________________________  
85 

- Har ni/företaget känt er tvingade att integrera BIM i arbetsprocessen från omvärlden, 
marknaden? Isåfall på vilket sätt? Konkurrensmässigt eller på annat sätt, socialt, 
ekonomiskt. Ja. Upphandlingskrav och tror det kommer öka i framtiden. 
 

 

Kontrollfrågor 
Utgångsläget här är att BIM antingen aldrig implementerats, har implementerats eller ska implementeras. Ringa 
in det alternativ som är närmast sanningen, bara ett alternativ på varje fråga. (†) = Förkastas, ($) = Investeras 
i. 

1.  BIM är: ------------------------------------------------- Bra                Dåligt              Vet ej  

 
2. Jag vet att BIM är -------------------------------------------------------- Bra                        Dåligt 

Jag vet inte om BIM är bra eller dåligt------------------------------------------------ X 
 

3. Jag vet att BIM är bra och vill använda BIM----------------------------------------- X 
Jag vet att BIM är bra men vill inte använda BIM---------------------------------- X (†) 
 

4. Jag vet att BIM är dåligt men vill använda BIM------------------------------------- X 
Jag vet att BIM är dåligt och vill inte använda BIM-------------------------------- X      (†) 
 

5. Jag vet inte om BIM är bra eller dåligt men vill använda BIM------------------- X 
Jag vet inte om BIM är bra eller dåligt och vill inte använda BIM-------------- X (†) 
 

6. Jag vet att BIM är bra, vill använda och kan investera i BIM--------------------- X ($) 
Jag vet att BIM är bra, vill använda men kan inte investera i BIM------------- X (†) 
 

7. Jag vet att BIM är dåligt, vill använda och kan investera i BIM--------------------- X ($)  
Jag vet att BIM är dåligt, vill använda men kan inte investera i BIM------------- X (†)  
 

8. Jag vet inte om BIM är bra eller dåligt  
men vill använda och kan investera i BIM---------- X   ($) 
Jag vet inte om BIM är bra eller dåligt  
och vill använda men kan inte investera i BIM---- X   (†) 

 
Övrigt, sammandrag och slutsatser 

Företaget använder BIM i liten skala(ca 5 % av projekten) då det ibland efterfrågas vid 
upphandlingar. De har en person med expertkunskap om BIM och en med gott kunnande, men 
överlag på företaget saknas det kunskap och affärschefen kan inte riktigt svara säkert på om BIM 
är entydigt positivt i nuläget men de har positiva erfarenheter där BIM har hjälpt till att upptäcka 
fel ia.f. De har gjort en betydande investering på 200 tkr i mjukvara och licenser och anställt en 
person med kunnande men i övrigt hade de hårdvara. 

Organisationen är utvecklingsförberedda med goda kontakter med branschorganisationer och 
branschföretag och de tror att BIM kommer bli mer aktuellt i framtiden. 
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Svaren på kontrollfrågorna ska uppfattas som att de har tilltro att BIM är en bra teknik men att 
de i dagsläget inte har konkreta bevis för att de ökar lönsamheten med det. De ser det som en 
viktig investering för att följa med utvecklingen. 

 

9.3.4 Intervju med företag tre 

 

Företaget beläget i Norra Sverige, mellan 100-200 anställda. 

Inledande presentation 
Presentation av mig och mitt uppdrag, intervjupersonens bakgrund. 

- Den intervjuades position och roll på företaget, hur länge personen jobbat på företaget 
och dennes tidigare studie och arbetsbakgrund samt ålder: Snickare 1982-95, därefter två år 
högskola med inriktning mot Bygg och vatten sen snickare, 2000-2014 platschef på företaget, 50 år 
gammal. 
 

Frågor om företaget 
 

Organisation  

- Vilka målsättningar, vilken vision, affärsidé(mission), kärnvärden har företaget? Ständig 
förbättring, god kvalitet, vet inte. Hemsida: ”Företaget bygger framgångarna på en effektiv och 
yrkesskicklig organisation som tar ansvar och bygger förtroenden i alla led. Det ger kunder ett väl utfört 
arbete till marknadsanpassade priser” 

- Hur ser företagets organisationsstruktur, organisationskultur, interna 
kommunikationskanaler, beslutsled, arbetssätt, strategi ut? Struktur: Platt organisation, tajt 
organisation, VD är arbetschef, lite folk, korta beslutsled, platt org. Org. kultur: Öppen, lätt att prata, 
bygger på att skapa förtroende mot beställaren. 

- Hur ser företagets nätverk mot omvärlden, kontakter, samarbetspartners, 
intresseorganisationer ut? Jobbar mycket mot kommun och stat, har inte så mycket samarbete med 
konkurrenter eller andra företag i branschen då de är så stora på orten, mycket totalentreprenader där de 
inte behöver externa aktörer. VD sitter i Sveriges byggindustriers styrelse. Känner inte till SBUF eller 
BIM-Alliance. 

- Hur håller sig företaget a-jour med utvecklingen inom branschen och omvärlden? Genom 
företagskontakter, upphandlingar och byggtidningar i pappersform, mindre på e-mail och mässor. 

- Hur öppet företaget är internt? råder det ett öppet samtalsklimat där kommunikation 
uppmanas och belönas eller är det tvärtom? Strikt hierarkiskt eller en mera platt 
organisation? Öppet samtalsklimat, tolerant, inte hierarkiskt, alla kan prata med alla, korta 
beslutsled. 

- Finns det belöningssystem i organisationen? Vad belönas i organisationen? De har haft 
bonusutdelning om företaget gått bra, annars inte.  

- Hur är personalen involverad i förändring och utvecklingsarbete inom företaget?  Genom 
ständiga fortbildningskurser för berörd personal. Gubbarna på golvet kommer med förslag.  
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- Har företaget förtroende mot branschorganisationer såsom BIM-Alliance, SBUF, 
Sveriges Byggindustrier, Boverket? Vilka har de förtroende för? Förtroendet är gott mot de 
organisationer de känner till. 
 

- Personaldemografin, ålder, utbildning, professioner, arbetsroller på personal. Allt mellan 
20-65, medel på 35-40 år. De anställda har allt oftare högskoleutbildning på tjänstesidan medan 
byggdelen mest har yrkesgymnasium. 
 

Frågor om BIM 

IT  

- Finns det en förändrings och utvecklingsenhet på företaget?  Ja det finns en utvecklingsenhet 
på 4-5 personer, köper annars tjänster och programvaror. 

- Hur ingår IT i arbetssättet? I allt arbete på tjänstemannasidan. 
 

Kunskap om BIM? 

- Hur har företaget tillägnat sig information om BIM? Känner inte till begreppet förrän ni vid 
intervjun. Samordning av 3D ritningar sker ändå med VVS, VA, el och sprinkler. De kallar det 
installationssamordning som görs vid de flesta projekt.  

- Har informationen kommit till dem eller tvärtom? - 
- När fick ni(den intervjuade) först höra talas om BIM? - 
- Saknas det kunskap om BIM? Vilken typ av kunskap; arbetssätt, mjukvaror, 

fördelar/nackdelar med tekniken. Kunskap saknas, BIM är inte integrerat i arbetssättet idag. 
Men samordning finns och kollisionskontroller. 

- Har företaget varit delaktiga i utvecklandet av BIM? Ej delaktiga, kommer från konsulter. 
 
 

Om ni inte använder BIM(annars hoppa till Erfarenheter av BIM) 

- Varför använder ni inte BIM-tekniken? Hur har ni resonerat? Vet inte, kunskap saknas men 
de har ändå samordning mellan VVs, va, el och sprinkler. Det är en avsevärd kostnad att investera i 
3D och får de inte användning av det känns det onödigt. I dagsläget har de separerad tidsplan och 
kalkylplan, använder 2D-ritningar. Det kostar mer från arkitekterna att få 3D ritningar och 
samordningsansvar måste ske hos dem anser intervjupersonen. Samordning sker bara vid de stora 
projekten. Ett konservativt synsätt att vilja jobba som man alltid gjort med rädsla för en större 
förändring bland en del. Sen kan de inte påverka under generalentreprenad, vilket de däremot kan mera 
under totalentreprenad. 

- Finns det kunnande på företaget för användande av BIM-tekniken? De nyare förmågorna 
har kunskap om 3D samordning. 

- Vilka investeringar skulle krävas för att kunna använda BIM? Utbildning av personal och 
inköp av mjukvaror. Har inte tänkt över det så mycket. 

- Vilka typer av organisionella förändringar skulle krävas för att kunna använda BIM? Inga 
de ser i dagsläget. 

- Finns det ett behov av BIM hos företaget? Till viss del, men flaskhalsen ligger hos konsulterna 
som måste vilja ha 3D-samordning och hos beställarna, som i dagsläget varken har stora behov eller 



Bilagor 

 _____________________________________________________________________  
88 

stora krav på detta. Samordning är bra, speciellt på större projekt där kollisionskontroller kan göras. 
Externa samordnare anställs vid behov.  

- Hur stort teknikhopp skulle krävas för användning av BIM? Inte stort, inköp av mjukvaror, 
hårdvara finns. 

- Finns det konkurrerande målsättningar inom företaget gentemot BIM? Som gjort att 
slutsatsen blivit att det kostar mer än det smakar? Nej, utveckling är bra och de yngre 
förmågorna är med på spåret redan och det gäller att hänga med för att överleva. Krav finns också på 
digital redovisning. Samtidigt så finns det en konservativ syn på arbetet bland en del äldre. 

- Hur har ni gjort bedömningar om BIM? Har en utredning gjorts?  
Räknat ekonomiskt på det? tittat över personalkompetens, litat på omvärldskontakter 
och branschorganisationer? Ingen ekonomisk utvärdering har gjorts, de har inte gjort några större 
utredningar om det. Personalen har delvis kunnande och får ständigt utbildning varje år inom IT och 
ledarskap. 

- Har ni känt er tvingade att integrera BIM i arbetsprocessen från omvärlden, marknaden?  
Isåfall på vilket sätt? Konkurrensmässigt eller på annat sätt, socialt, ekonomiskt. Inte känt 
sig tvingade, det har funnits önskemål hos beställare men inga hårda krav. BIM eller samordning är 
positivt för alla. 

- Tror ni att företaget kommer implementera BIM i framtiden? Ja, initiativ från konsultsida 
och beställarsida behövs, att ritningar görs i 3D och levereras så. 

 
 

Dagsläget av och erfarenheter av BIM(Hoppa över om BIM inte används inom företaget) 

- Används BIM inom företaget? I vilken grad? på vilka områden? 
- När introducerades BIM? 
- Vilka fördelar tror ni att ni har av BIM? 
- Positiva erfarenheter? För att minska felbyggen, de har sett felbyggen i 3D-samordningen och avvärjt 

problemen i tid. Platschefen berättar också om exempel där han sett fördelen med att ha 3D modeller 
under produktionen, där man snabbt kunnat se hur något ska byggas i komplicerade sektioner vilket 
kan vara svårt att se på 2D-ritningar. 

- Negativa erfarenheter? 
- Smakar det mer än det kostar eller tvärtom? 
- Vilka investeringar har företaget gjort för att kunna använda BIM?  

Hur stort är teknikhoppet till användning av BIM? 
- Vilka organisionella förändringar har tagits för att använda BIM? Fortbildning, 

personalomstruktureringar, nyanställningar, avgångar? 
Övriga förändringar? 

- Finns det konkurrerande målsättningar inom företaget gentemot BIM? 
Arbetsmiljö, personalkompetens, arbetssätt, arbetsroller 

- Hur påverkar BIM arbetsmiljön?  
- Hur har bedömningar om BIM gjorts? Har företaget gjort en utredning? 

Räknat ekonomiskt på det? tittat över personalkompetens, litat på omvärldskontakter 
och branschorganisationer? 

- Blev utfallet som beräknat av investeringen? Ekonomiskt, arbetsmiljömässigt, 
effektivitetsmässigt, tidsmässigt. 
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- Har ni/företaget känt er tvingade att integrera BIM i arbetsprocessen från omvärlden, 
marknaden? Isåfall på vilket sätt? Konkurrensmässigt eller på annat sätt, socialt, 
ekonomiskt. 
 
 

Kontrollfrågor 
Utgångsläget här är att BIM antingen aldrig implementerats, har implementerats eller ska implementeras. Ringa 
in det alternativ som är närmast sanningen, bara ett alternativ på varje fråga. (†) = Förkastas, ($) = Investeras 
i. 

1. BIM är: ----------------------------------------------------- Bra Dåligt             Vet ej 

 

2. Jag vet att BIM är -----------------------------------------Bra Dåligt 
Jag vet inte om BIM är bra eller dåligt------------------------------------------------ X 
 

3. Jag vet att BIM är bra och vill använda BIM----------------------------------------- X 
Jag vet att BIM är bra men vill inte använda BIM---------------------------------- X (†) 
 

4. Jag vet att BIM är dåligt men vill använda BIM------------------------------------- X 
Jag vet att BIM är dåligt och vill inte använda BIM-------------------------------- X      (†) 
 

5. Jag vet inte om BIM är bra eller dåligt men vill använda BIM------------------- X 
Jag vet inte om BIM är bra eller dåligt och vill inte använda BIM-------------- X (†) 
 

6. Jag vet att BIM är bra, vill använda och kan investera i BIM--------------------- X ($) 
Jag vet att BIM är bra, vill använda men kan inte investera i BIM------------- X (†) 
 

7. Jag vet att BIM är dåligt, vill använda och kan investera i BIM--------------------- X ($)  
Jag vet att BIM är dåligt, vill använda men kan inte investera i BIM------------- X (†)  
 

8. Jag vet inte om BIM är bra eller dåligt  
men vill använda och kan investera i BIM---------- X   ($) 
Jag vet inte om BIM är bra eller dåligt  
och vill använda men kan inte investera i BIM---- X   (†) 

 
Övrigt, sammandrag och slutsatser 
Begreppet BIM är nytt för platschefen men däremot har de något de kallar för; 
”installationssamordning” under projekteringen där kollisionskontroller görs i 3D mellan VS, el 
och sprinkler m.fl. . I produktionen har de dock inget i 3D, beställarna har inga krav på det och 
konsulterna levererar i 2D. Det är också dyrare att jobba i 3D än 2D hävdar platschefen och en 
konservativ syn på arbetssättet råder bland en del personal, man vill jobba som man gjort tidigare. 
Organisationen är dåligt insatt i BIM verkar det som men är ändå utvecklingsvänliga och 
förändringssvilliga med tilltro till yngre personal och en egen utvecklingsenhet för att följa med i 
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utvecklingen. De har få kontakter med omvärlden då de är så stora att de inte behöver externa 
aktörer för att genomföra projekt men VD sitter ändå i Sveriges byggindustriers styrelse. De 
jobbar framförallt mot kommun och stat. 
Kontrollfrågorna ska tolkas som att de är tycker BIM är bra, trots att platschefen har dålig 
kunskap om tekniken men att de är förhindrade att investera i den då bollen ligger hos beställare 
och konsulter. De vill inte investera dyrt i 3D om de inte kommer få användning av det.  

 

9.3.5 Intervju med företag fyra 

 
Företaget beläget i södra Sverige, 100-200 anställda. 
 
Inledande presentation 
Presentation av mig och mitt uppdrag, intervjupersonens bakgrund. 

 
- Den intervjuades position och roll på företaget, hur länge personen jobbat på företaget 

och dennes tidigare studie och arbetsbakgrund samt ålder: Snickare i grund och botten i 10 
år. Utbildade sig till byggnadsingenjör(högskoleingenjör) för tio år sedan. Jobbade tidigare på ett av 
Sveriges branschledande företag med inköp och upphandlingar, slutade där 2013 och började på 
Företaget som affärschef. 38 år gammal. 
 

Frågor om företaget 
 

Organisation  
- Vilka målsättningar, vilken vision, affärsidé(mission), kärnvärden har företaget? Byggservice 

är stommen i verksamheten. Framåtanda, folk vill göra något annat, jobba friare, positiv anda, 
motiverad personal. Hemsida: kunnande, förtroende och effektivitet. Genuina kvalitetstänkande är 
något som delas av alla oss som jobbar i bolaget, korta beslutsled, obyråkratiska kontakter.  

- Hur ser företagets organisationsstruktur, organisationskultur, interna 
kommunikationskanaler, beslutsled, arbetssätt, strategi ut? Formella led men tydlig struktur, 
tala med närmaste chef, därefter ett steg högre osv. 

- Hur ser företagets nätverk mot omvärlden, kontakter, samarbetspartners, 
intresseorganisationer ut? Kontakter med kommuner och stat fastighetsbolag och konsulter. Ej 
involverade med branschorganisationer. Stabscheferna sköter det. Långsiktiga relationer med 
leverantörer. 

- Hur håller sig företaget a-jour med utvecklingen inom branschen och omvärlden? Genom 
kontakt med konsulter. Produktionscheferna har det ansvaret, och andra chefer. Det finns en 
utvecklingsgrupp för koncernen som jobbar med sådana frågor. 

- Hur öppet företaget är internt? råder det ett öppet samtalsklimat där kommunikation 
uppmanas och belönas eller är det tvärtom? Strikt hierarkiskt eller en mera platt 
organisation.  Öppet. 

- Finns det belöningssystem i organisationen? Vad belönas i organisationen? Nej men 
ackordssystem för produktionen. 

- Hur är personalen involverad i förändring och utvecklingsarbete inom företaget? De blir 
tillfrågade, deras åsikter blir hörda, de kan komma med förbättringsförslag som tas på allvar. 
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- Har företaget förtroende mot branschorganisationer såsom BIM-Alliance, SBUF, 
Sveriges Byggindustrier, Boverket? Ja, det måste de ha. 
Vilka har de förtroende för? Sveriges Byggindustrier. 
 

- Personaldemografin, ålder, utbildning, professioner, arbetsroller på personal. Medelålder 
40 år, tjänstemän är alla ingenjörer. 

 
Frågor om BIM 
 

IT  
- Finns det en förändrings och utvecklingsenhet på företaget? Nej. 
- Hur ingår IT i arbetssättet? Allt baserat på IT, byggsamordnarna sköter ekonomi, kalkyl osv. 

 

Kunskap om BIM? 
- Hur har företaget tillägnat sig information om BIM? Genom konsulter. Som visar upp sina 

kunskaper, de trycker inte på men visar vad som finns. 
Har informationen kommit till dem eller tvärtom? Till dem. 

- När fick ni(den intervjuade) först höra talas om BIM? 8 år sedan. 
- Saknas det kunskap om BIM? Vilken typ av kunskap; arbetssätt, mjukvaror, 

fördelar/nackdelar med tekniken. Kunskap saknas på företaget, mjukvara, hårdvara, personal. 
- Har företaget varit delaktiga i utvecklandet av BIM? Nej. 

 
Om ni inte använder BIM(annars hoppa till Erfarenheter av BIM) 

- Varför använder ni inte BIM-tekniken? 
Hur har ni resonerat? De har inte de stora projekten, de projektörerna använder inte BIM och 
arbetssättet ligger på deras nivå. För små projekt och inte deras ansvar. (Har heller inte kunskapen och 
ekonomin.) 

- Finns det kunnande på företaget för användande av BIM-tekniken? Inget direkt kunnande. 
- Vilka investeringar skulle krävas för att kunna använda BIM? De behöver nog inte investera 

och skaffa dyra licenser, då BIM används i projekteringen. 
- Vilka typer av organisionella förändringar skulle krävas för att kunna använda BIM? Inga. 
- Finns det ett behov av BIM hos företaget? Nej. 
- Hur stort teknikhopp skulle krävas för användning av BIM? Relativt stort men se ovan. 
- Finns det konkurrerande målsättningar inom företaget gentemot BIM? Som gjort att 

slutsatsen blivit att det kostar mer än det smakar? Nej.  
- Är ni på företaget rädda att BIM kommer kosta mer än det ger? Ja och nej, de arbetar inte 

med BIM i produktionen. 
- Hur har ni gjort bedömningar om BIM? Har en utredning gjorts? Nej. 

Räknat ekonomiskt på det? tittat över personalkompetens, litat på omvärldskontakter 
och branschorganisationer?  

- Har ni känt er tvingade att integrera BIM i arbetsprocessen från omvärlden, marknaden? 
Isåfall på vilket sätt? Konkurrensmässigt eller på annat sätt, socialt, ekonomiskt. Nej, inget 
behov verkar finnas från projekteringssidan. 
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- Tror ni att företaget kommer implementera BIM i framtiden? Nej, det ansvaret kommer nog 
ligga på projekteringssidan och en tjänst som kommer köpas in. 

 
Dagsläget av och erfarenheter av BIM(Hoppa över om BIM inte används inom företaget) 
 
- Används BIM inom företaget? I vilken grad? på vilka områden? 
- När introducerades BIM? 
- Vilka fördelar tror ni att ni har av BIM? 
- Positiva erfarenheter? 
- Negativa erfarenheter? 
- Smakar det mer än det kostar eller tvärtom? 
- Vilka investeringar har företaget gjort för att kunna använda BIM? 
- Hur stort är teknikhoppet till användning av BIM? 
- Vilka organisionella förändringar har tagits för att använda BIM? Fortbildning, 

personalomstruktureringar, nyanställningar, avgångar? 
Övriga förändringar? 

- Finns det konkurrerande målsättningar inom företaget gentemot BIM? 
Arbetsmiljö, personalkompetens, arbetssätt, arbetsroller 

- Hur påverkar BIM arbetsmiljön?  
- Hur har bedömningar om BIM gjorts? Har företaget gjort en utredning? 

Räknat ekonomiskt på det? tittat över personalkompetens, litat på omvärldskontakter 
och branschorganisationer? 

- Blev utfallet som beräknat av investeringen? Ekonomiskt, arbetsmiljömässigt, 
effektivitetsmässigt, tidsmässigt. 

- Är ni på företaget rädda att BIM kommer kosta mer än det ger? 
 

- Har ni/företaget känt er tvingade att integrera BIM i arbetsprocessen från omvärlden, 
marknaden? Isåfall på vilket sätt? Konkurrensmässigt eller på annat sätt, socialt, 
ekonomiskt. 
 
 
 

Kontrollfrågor 
Utgångsläget här är att BIM antingen aldrig implementerats, har implementerats eller ska implementeras. Ringa 
in det alternativ som är närmast sanningen, bara ett alternativ på varje fråga. (†) = Förkastas, ($) = Investeras 
i. 

1. BIM är: ------------------------------------------------ Bra                Dåligt                    Vet ej 
 

2. Jag vet att BIM är -------------------------------------------------------- Bra                        Dåligt 
Jag vet inte om BIM är bra eller dåligt------------------------------------------------ X 
 

3. Jag vet att BIM är bra och vill använda BIM----------------------------------------- X 
Jag vet att BIM är bra men vill inte använda BIM---------------------------------- X (†) 
 

4. Jag vet att BIM är dåligt men vill använda BIM------------------------------------- X 
Jag vet att BIM är dåligt och vill inte använda BIM-------------------------------- X      (†) 
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5. Jag vet inte om BIM är bra eller dåligt men vill använda BIM------------------- X 
Jag vet inte om BIM är bra eller dåligt och vill inte använda BIM-------------- X (†) 
 

6. Jag vet att BIM är bra, vill använda och kan investera i BIM--------------------- X ($) 
Jag vet att BIM är bra, vill använda men kan inte investera i BIM------------- X (†) 
 

7. Jag vet att BIM är dåligt, vill använda och kan investera i BIM--------------------- X ($)  
Jag vet att BIM är dåligt, vill använda men kan inte investera i BIM------------- X (†)  
 

8. Jag vet inte om BIM är bra eller dåligt  
men vill använda och kan investera i BIM---------- X   ($) 
Jag vet inte om BIM är bra eller dåligt  
och vill använda men kan inte investera i BIM--- X   (†) 

 

 
Övrigt, sammandrag och slutsatser 
I dagsläget används BIM, väldigt lite p.g.a. att projekten är små och att de anser att ansvaret ligger 
på projektörerna att använda BIM och företaget anpassar sig efter projektörerna. Det finns alltså 
inget större behov av BIM, ingen vinst i systemet. Trots detta anser de att BIM är bra, men att 
fördelarna ligger på projekteringen och den tjänsten köper de in så därför resonerar de att BIM 
aldrig kommer bli aktuellt att implementera i deras verksamhet. De ser heller inte att 
projekteringssidan verkar ha behov av att använda BIM. Det är tydligt att de inte ser att BIM har 
någon användning i produktionen eller gör bedömningen att det inte betalar sig. 
Det verkar som affärschefen tycker BIM är bra ändå och de vill att det ska användas men den 
delen köper de in som sagt vilket gör att de inte anser sig behöva integrera det i deras verksamhet. 

 

9.3.6 Kontrollintervju företag fyra 

 
Företaget beläget i södra Sverige, 100-200 anställda. 
 
Inledande presentation 
Presentation av mig och mitt uppdrag, intervjupersonens bakgrund. 

 
- Den intervjuades position och roll på företaget, hur länge personen jobbat på företaget 

och dennes tidigare studie och arbetsbakgrund samt ålder: Arbetsledare och platschef i 10 år, 
entreprenadchef och kalkylchef 5-6 år, affärschef 9 år. På Företaget i 4 år., 47 år gammal.  

Frågor om företaget 
 

Organisation  
- Vilka målsättningar, vilken vision, affärsidé(mission), kärnvärden har företaget? Byggservice 

är stommen i verksamheten. Hemsida: kunnande, förtroende och effektivitet. Genuina 
kvalitetstänkande är något som delas av alla oss som jobbar i bolaget, korta beslutsled, obyråkratiska 
kontakter. 
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- Hur ser företagets organisationsstruktur, organisationskultur, interna 
kommunikationskanaler, beslutsled, arbetssätt, strategi ut? Formella led men tydlig struktur, 
tala med närmaste chef, därefter ett steg högre o.s.v. 

- Hur ser företagets nätverk mot omvärlden, kontakter, samarbetspartners, 
intresseorganisationer ut? Kontakter med kommuner och stat fastighetsbolag och konsulter. Ej 
involverade med branschorganisationer. Stabscheferna sköter det. 

- Hur håller sig företaget a-jour med utvecklingen inom branschen och omvärlden? Genom 
personliga kontakter och med företagskontakter. 

- Hur öppet företaget är internt? råder det ett öppet samtalsklimat där kommunikation 
uppmanas och belönas eller är det tvärtom? Strikt hierarkiskt eller en mera platt 
organisation.   

- Finns det belöningssystem i organisationen? Vad belönas i organisationen? Det finns 
belöningssystem, bonus efter prestation men inte för alla. Platscheferna ville inte ha det systemet. 

- Hur är personalen involverad i förändring och utvecklingsarbete inom företaget? Inget 
formellt. Men de har tillsatt 4 platschefer som ska jobba med samordning av de yngre och nyanställda. 

- Har företaget förtroende mot branschorganisationer såsom BIM-Alliance, SBUF, 
Sveriges Byggindustrier, Boverket? Ja. 
Vilka har de förtroende för? 
 

- Personaldemografin, ålder, utbildning, professioner, arbetsroller på personal. Medelålder 
35-40 år, hantverkare-gymnasienivå, platschefer 70 % ingenjörer 30 % praktisk lärlingskarriär. 
Ledningsgrupp alla ingenjörer. 

 
Frågor om BIM 
 

IT  
- Finns det en förändrings och utvecklingsenhet på företaget?  Nej. 
- Hur ingår IT i arbetssättet? Allt baserat på IT.  

 

Kunskap om BIM? 
- Hur har företaget tillägnat sig information om BIM? Väldigt lite kunskap. 

Har informationen kommit till dem eller tvärtom?  
- När fick ni(den intervjuade) först höra talas om BIM? 4 år sedan. 
- Saknas det kunskap om BIM? Vilken typ av kunskap; arbetssätt, mjukvaror, 

fördelar/nackdelar med tekniken. Kunskap saknas på företaget och i hela branschen, några är 
duktiga men det är dålig spridning på kunnandet. 

- Har företaget varit delaktiga i utvecklandet av BIM? Nej. 

Om ni inte använder BIM(annars hoppa till Erfarenheter av BIM) 
 
- Varför använder ni inte BIM-tekniken? 

Hur har ni resonerat? Det finns inget direkt behov då de inte jobbar direkt i projektledet och det är 
också en kunskaps och ekonomisk fråga. De har inte råd idag även om ett behov skulle finnas. De 
driver inte projekt. De har mest general och utförandeentreprenader vilken gör att deras möjlighet att 
påverka projekteringen är litet, de jobbar mest med renoveringar också på äldre byggnader. De ser 
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fördelar med mängd och volymavtagningar t.ex. och att fördelarna mest ligger i nyproduktion vilket de i 
dagsläget inte är så aktiva i men kommer gå in i mer i framtiden. 

- Finns det kunnande på företaget för användande av BIM-tekniken? Inget direkt kunnande. 
- Vilka investeringar skulle krävas för att kunna använda BIM? Vet inte. 
- Vilka typer av organisionella förändringar skulle krävas för att kunna använda BIM? Vet 

inte. 
- Finns det ett behov av BIM hos företaget? Inte direkt just nu men i framtiden då de kommer gå 

över till större projekt. 
- Hur stort teknikhopp skulle krävas för användning av BIM? Svårt att bedöma, IT-kunskaper 

måste öka i alla led. Det krävs kunskap på många områden. 
- Finns det konkurrerande målsättningar inom företaget gentemot BIM? Som gjort att 

slutsatsen blivit att det kostar mer än det smakar? Det finns ett visst motstånd bland de äldre, de 
är väldigt dåliga på datorer även om de vill lära sig så är de uppgivna inför den IT-tekniken. 

- Är ni på företaget rädda att BIM kommer kosta mer än det ger? 
- Hur har ni gjort bedömningar om BIM? Har en utredning gjorts? Nej, inte formellt men man 

vet att det behövs ökas kunskap inom IT-teknik. 
Räknat ekonomiskt på det? tittat över personalkompetens, litat på omvärldskontakter 
och branschorganisationer? Ett exempel där de på ett projekt använde BIM blev det dåligt då det 
hade varit felmätningar som säkert blivit värre på traditionellt sätt men det var tydligt att 
kommunikationen mellan projektörer och VVS och produktion osv hade varit dålig för det fungerade 
dåligt. 

- Har ni känt er tvingade att integrera BIM i arbetsprocessen från omvärlden, marknaden? 
Isåfall på vilket sätt? Konkurrensmässigt eller på annat sätt, socialt, ekonomiskt. Ur 
konkurrenssynpunkt känner de inte av det så mycket idag då behovet inte riktigt finns p.g.a. att de mest 
arbetar med renovering men i framtiden inser de att det kommer vara väldigt viktigt ur 
konkurrenssynpunkt.  Så det finns ett tryck. 

- Tror ni att företaget kommer implementera BIM i framtiden? Ja, de vill hänga med i 
utvecklingen och konkurrensen när det kommer användas av fler. 

 
Dagsläget av och erfarenheter av BIM(Hoppa över om BIM inte används inom företaget) 
 
- Används BIM inom företaget? I vilken grad? på vilka områden? 
- När introducerades BIM? 
- Vilka fördelar tror ni att ni har av BIM? 
- Positiva erfarenheter? 
- Negativa erfarenheter? 
- Smakar det mer än det kostar eller tvärtom? 
- Vilka investeringar har företaget gjort för att kunna använda BIM? 
- Hur stort är teknikhoppet till användning av BIM? 
- Vilka organisionella förändringar har tagits för att använda BIM? Fortbildning, 

personalomstruktureringar, nyanställningar, avgångar? 
Övriga förändringar? 

- Finns det konkurrerande målsättningar inom företaget gentemot BIM? 
Arbetsmiljö, personalkompetens, arbetssätt, arbetsroller 

- Hur påverkar BIM arbetsmiljön?  
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- Hur har bedömningar om BIM gjorts? Har företaget gjort en utredning? 
Räknat ekonomiskt på det? tittat över personalkompetens, litat på omvärldskontakter 
och branschorganisationer? 

- Blev utfallet som beräknat av investeringen? Ekonomiskt, arbetsmiljömässigt, 
effektivitetsmässigt, tidsmässigt. 

- Är ni på företaget rädda att BIM kommer kosta mer än det ger? 
 

- Har ni/företaget känt er tvingade att integrera BIM i arbetsprocessen från omvärlden, 
marknaden? Isåfall på vilket sätt? Konkurrensmässigt eller på annat sätt, socialt, 
ekonomiskt. 

 

Kontrollfrågor 
Utgångsläget här är att BIM antingen aldrig implementerats, har implementerats eller ska implementeras. Ringa 
in det alternativ som är närmast sanningen, bara ett alternativ på varje fråga. (†) = Förkastas, ($) = Investeras 
i. 

1. BIM är: ------------------------------------------------- Bra               Dåligt                        Vet ej 
 

2. Jag vet att BIM är --------------------------------------------------------Bra                        Dåligt 
Jag vet inte om BIM är bra eller dåligt------------------------------------------------ X 
 

3. Jag vet att BIM är bra och vill använda BIM----------------------------------------- X 
Jag vet att BIM är bra men vill inte använda BIM---------------------------------- X (†) 
 

4. Jag vet att BIM är dåligt men vill använda BIM------------------------------------- X 
Jag vet att BIM är dåligt och vill inte använda BIM-------------------------------- X      (†) 
 

5. Jag vet inte om BIM är bra eller dåligt men vill använda BIM------------------- X 
Jag vet inte om BIM är bra eller dåligt och vill inte använda BIM-------------- X (†) 
 

6. Jag vet att BIM är bra, vill använda och kan investera i BIM--------------------- X ($) 
Jag vet att BIM är bra, vill använda men kan inte investera i BIM------------- X (†) 
 

7. Jag vet att BIM är dåligt, vill använda och kan investera i BIM--------------------- X ($)  
Jag vet att BIM är dåligt, vill använda men kan inte investera i BIM------------- X (†)  
 

8. Jag vet inte om BIM är bra eller dåligt 
men vill använda och kan investera i BIM---------- X   ($) 
Jag vet inte om BIM är bra eller dåligt 
och vill använda men kan inte investera i BIM--- X   (†) 

 
 

Övrigt, sammandrag och slutsatser 
I dagsläget används BIM väldigt sällan och bara i projekteringen vilket är en tjänst de köper in 
och alltså inte räknas till deras arbete. Affärschefen lyfter också fram att det finns en del som är 
väldigt duktiga på BIM men att kunnandet i branschen i stort är väldigt dåligt, detta gör att det 
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blir svårt att använda BIM eftersom det inte räcker med att en person kan använda det, kedjan 
förstörs och vinsterna uteblir om inte alla förstår sig på det och kan använda det. 
Affärschefen säger också att ansvaret för om BIM ska användas ligger på projektörerna och 
eftersom de inte driver projekt i dagsläget utan mest renoveringar och ombyggnationer så finns 
det inget behov av BIM. 
affärschefen säger också att kunnandet med datorer för den äldre generationen är dåligt och även 
om de vill lära sig har de svårt för det och IT-kunnandet i branschen i allmänhet är dåligt, vilket 
är ett hinder för att kunna använda BIM. I framtiden tror de dock att de kommer använda BIM 
mera när de har större projekt. 

 

9.3.7 Intervju med företag fem 

 
Företaget beläget i Mellansverige, 100-200 anställda.  
 
Inledande presentation 
Presentation av mig och mitt uppdrag, intervjupersonens bakgrund. 

 
- Den intervjuades position och roll på företaget, hur länge personen jobbat på företaget 

och dennes tidigare studie och arbetsbakgrund samt ålder: Utbildad civilingenjör 2008, 
började jobba på Företaget 2011, arbetar som projektledare idag, 32 år gammal. 
 

Frågor om företaget 
 

Organisation  
- Vilka målsättningar, vilken vision, affärsidé(mission), kärnvärden har företaget? 

Hållbarhet, samhällsengagemang och miljö. Hemsida: Affärsidé: ”Genom att vara affärsutvecklande 
och kostnadseffektiva ska företaget skapa och utföra projekt samt leverera tjänster och lösningar som 
överträffar kundernas förväntningar.” Kärnvärden: Engagerade, Ordningsamma, Kostnadseffektiva, 
Utvecklande, miljömedvetna. 

- Hur ser företagets organisationsstruktur, organisationskultur, interna 
kommunikationskanaler, beslutsled, arbetssätt, strategi ut? Full fart, ska växa, nytt folk hela 
tiden, nya projekt, växer starkt. 

- Hur ser företagets nätverk mot omvärlden, kontakter, samarbetspartners, 
intresseorganisationer ut? Vet ej. 

- Hur håller sig företaget a-jour med utvecklingen inom branschen och omvärlden?  Genom 
leverantörer och konsultkontakter, mässor. Det är upp till varje bygge att testa saker. Byggbranschen är 
konservativ så inte mycket händer. 

- Hur öppet företaget är internt? råder det ett öppet samtalsklimat där kommunikation 
uppmanas och belönas eller är det tvärtom? Strikt hierarkiskt eller en mera platt 
organisation.  Öppet samtalsklimat. 

- Finns det belöningssystem i organisationen? Vad belönas i organisationen? Nej  
- Hur är personalen involverad i förändring och utvecklingsarbete inom företaget? 

Platsträffar och andra träffar. Varje år träffas alla anställda i hela koncernen och går igenom 
utvecklingsåtgärder där mindre arbetsgrupper bildas och alla får en chans att komma till tals. 

- Har företaget förtroende mot branschorganisationer såsom BIM-Alliance, SBUF, 
Sveriges Byggindustrier, Boverket? Ja, viktigt att ha. Kopplat till kvalitet och miljö. 
Vilka har de förtroende för? Sveriges Byggindustrier m.fl. 
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- Personaldemografin, ålder, utbildning, professioner, arbetsroller på personal. Medelålder 
40 år, tjänstemän är alla ingenjörer, yrkesarbetare gymnasienivå, platschefen är lite av varje. 

 
Frågor om BIM 
 

IT  
- Finns det en förändrings och utvecklingsenhet på företaget? Nej, det är utspritt till varje 

enhet som består av arbetschefer, 2-3 projektledare, 2-3 platschefer. 
- Hur ingår IT i arbetssättet? Allt baserat på IT, pappershantering sker inte alls annat än hos 

produktionen där pappersritningar fortfarande används. 
 

Kunskap om BIM? 
- Hur har företaget tillägnat sig information om BIM? Genom konsulter. Och tidigare 

erfarenheter.  
Har informationen kommit till dem eller tvärtom? Olika. 

- När fick ni(den intervjuade) först höra talas om BIM? 6-7 år sedan. 
- Saknas det kunskap om BIM? Vilken typ av kunskap; arbetssätt, mjukvaror, 

fördelar/nackdelar med tekniken. Kunskap saknas på företaget, mjukvara, hårdvara, personal. 
Dock hyr de in konsulter med kunnande. 

- Har företaget varit delaktiga i utvecklandet av BIM? Nej. 

 
Om ni inte använder BIM(annars hoppa till Erfarenheter av BIM) 
 
- Varför använder ni inte BIM-tekniken? Hur har ni resonerat? För att den äldre generationen i 

produktionen inte vill ha BIM där och för att det skulle krävas investeringar i licenser och läsplattor till 
alla snickare t.ex. och de tror inte tjänar in den kostnaden. 

- Finns det kunnande på företaget för användande av BIM-tekniken? Ja men inte hos 
yrkesarbetarna, de är väldigt dåliga med datorer. 

- Vilka investeringar skulle krävas för att kunna använda BIM? Läsplattor, inköp av mjukvara 
och hårdvara. 

- Vilka typer av organisionella förändringar skulle krävas för att kunna använda BIM? 
Anställa en BIM-koordinator. 

- Finns det ett behov av BIM hos företaget? Inte som de ser det nu. 
- Hur stort teknikhopp skulle krävas för användning av BIM?  
- Finns det konkurrerande målsättningar inom företaget gentemot BIM? Som gjort att 

slutsatsen blivit att det kostar mer än det smakar? De äldre generationen är emot att förkasta 
det gamla systemet som de tycker fungerar. 

- Är ni på företaget rädda att BIM kommer kosta mer än det ger? 
- Hur har ni gjort bedömningar om BIM? Har en utredning gjorts?  

Räknat ekonomiskt på det? tittat över personalkompetens, litat på omvärldskontakter 
och branschorganisationer?  

- Har ni känt er tvingade att integrera BIM i arbetsprocessen från omvärlden, marknaden? 
Isåfall på vilket sätt? Konkurrensmässigt eller på annat sätt, socialt, ekonomiskt.  

- Tror ni att företaget kommer implementera BIM i framtiden? Det används redan, framförallt 
i projekteringen. Ja. På en del projekt. 
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Dagsläget av och erfarenheter av BIM(Hoppa över om BIM inte används inom företaget) 
 
- Används BIM inom företaget? I vilken grad? på vilka områden? Det är framförallt de 

inhyrda konsulterna som använder BIM under projekteringen, annars används det inte. Produktionen 
håller sig till pappershantering. 

- När introducerades BIM? Vet ej. 
- Vilka fördelar tror ni att ni har av BIM? Kollisionskontroller minskar felen under produktionen. 
- Positiva erfarenheter? Se ovan. 
- Negativa erfarenheter? Platscheferna vill ha 2D-ritningar, vill ha det som det alltid gjorts förr. 

Kompabilitetsproblem av mjukvaran. Dyrare projektering med BIM. 
- Smakar det mer än det kostar eller tvärtom? Både och. 
- Vilka investeringar har företaget gjort för att kunna använda BIM? De köper in konsulter 

som kan BIM vid komplicerade projekt där BIM har relevans. 
- Hur stort är teknikhoppet till användning av BIM? Alla snickare kan inte ha läsplattor, det 

blir för dyrt.  
- Vilka organisionella förändringar har tagits för att använda BIM? Fortbildning, 

personalomstruktureringar, nyanställningar, avgångar? Inga då de hyr in kunniga konsulter. 
De kanske skulle behöva en BIM-samordnare i framtiden. 
Övriga förändringar? 

- Finns det konkurrerande målsättningar inom företaget gentemot BIM? 
Arbetsmiljö, personalkompetens, arbetssätt, arbetsroller. Nej, BIM är bara bra. 

- Hur påverkar BIM arbetsmiljön? Inte alls. 
- Hur har bedömningar om BIM gjorts? Har företaget gjort en utredning? Nej. 

Räknat ekonomiskt på det? tittat över personalkompetens, litat på omvärldskontakter 
och branschorganisationer? BIM används kanske vid 50 % av alla projekt. 

- Blev utfallet som beräknat av investeringen? Ekonomiskt, arbetsmiljömässigt, 
effektivitetsmässigt, tidsmässigt. Vet ej. 

- Är ni på företaget rädda att BIM kommer kosta mer än det ger? Ja på en del projekt. 
 

- Har ni/företaget känt er tvingade att integrera BIM i arbetsprocessen från omvärlden, 
marknaden? Isåfall på vilket sätt? Konkurrensmässigt eller på annat sätt, socialt, 
ekonomiskt. Nej, ej tvingade, konsulter vill gärna använda BIM men de vill bara i hälften av 
projekten. Det måste vara relaterat till behovet. Och som det ser ut nu bygger de oftast inte tillräckligt 
komplicerat för att ha ett behov av BIM, BIM är bra ibland och ibland inte. 

 

Kontrollfrågor 
Utgångsläget här är att BIM antingen aldrig implementerats, har implementerats eller ska implementeras. Ringa 
in det alternativ som är närmast sanningen, bara ett alternativ på varje fråga. (†) = Förkastas, ($) = Investeras 
i. 
 

1. BIM är: --------------------------------------------------Bra            Dåligt           Vet ej 
 

2. Jag vet att BIM är ---------------------------------------------------------Bra                     Dåligt 
Jag vet inte om BIM är bra eller dåligt------------------------------------------------ X 
 

3. Jag vet att BIM är bra och vill använda BIM----------------------------------------- X 
Jag vet att BIM är bra men vill inte använda BIM---------------------------------- X (†) 
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4. Jag vet att BIM är dåligt men vill använda BIM------------------------------------- X 
Jag vet att BIM är dåligt och vill inte använda BIM-------------------------------- X      (†) 
 

5. Jag vet inte om BIM är bra eller dåligt men vill använda BIM------------------- X 
Jag vet inte om BIM är bra eller dåligt och vill inte använda BIM-------------- X (†) 
 

6. Jag vet att BIM är bra, vill använda och kan investera i BIM--------------------- X ($) 
Jag vet att BIM är bra, vill använda men kan inte investera i BIM------------- X (†) 
 

7. Jag vet att BIM är dåligt, vill använda och kan investera i BIM--------------------- X ($)  
Jag vet att BIM är dåligt, vill använda men kan inte investera i BIM------------- X (†)  
 

8. Jag vet inte om BIM är bra eller dåligt  
men vill använda och kan investera i BIM---------- X   ($) 
Jag vet inte om BIM är bra eller dåligt  
och vill använda men kan inte investera i BIM--- X   (†) 
 
 

 

Övrigt, sammandrag och slutsatser 
Projektledaren berättar att de använder en begränsad version av BIM, kanske mest 
kollisionskontroller och bara vid komplicerade projekt då behovet inte finns på enklare projekt. 
Behovet av BIM finns alltså bara ibland, kanske vid hälften av projekten, och behovet ligger 
också hos konsulterna som de hyr in, d.v.s. i projekteringen. De vill inte ha BIM i produktionen 
då de tror det blir dyrt med läsplattor till alla snickare och den äldre etablerade generationen vill 
hellre jobba som de alltid gjort i produktionen. En konservativ syn råder här. 
Kompabilitetsproblem är också en faktor som gör att de idag avstår från att använda BIM i 
produktionen.  

 

9.3.8 Intervju med företag sex 

 
Företaget är beläget i Mellansverige, 50-100 anställda. 
 
Inledande presentation 
Presentation av mig och mitt uppdrag, intervjupersonens bakgrund. 

 
- Den intervjuades position och roll på företaget, hur länge personen jobbat på företaget 

och dennes tidigare studie och arbetsbakgrund samt ålder: Kvalitet och miljöingenjör på 
universitet, jobbat tio år med kvalitet och miljö på lite olika företag. Jobbar som KMA(Kvalitet Miljö 
och Arbetsmiljö)-ansvarig idag. 44 år gammal. 
 

Frågor om företaget 
 

Organisation  
- Vilka målsättningar, vilken vision, affärsidé(mission), kärnvärden har företaget? Hemsida: 

Att koncernbolagens verksamhet bedrivs på ett professionellt tillika ansvarsfullt sätt är 
avgörande för respektive företags långsiktiga framgång. Målsättningen är att göra riktiga 
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och sunda affärer i alla avseenden där arbetet präglas av affärsmässighet, engagemang, 
kompetens och nytänkande. KMA värdegrund: Undersökande, säkerställande, förbättring, uppföljning. 
Affärsidé: ”Företaget är en entreprenör specialiserad på 
stomkomplettering och hyresgästanpassning. Kunderna är företrädesvis återkommande från 
Storstockholmsområdet. ”Kärnvärden: Kunniga, skickliga, enkla, medskapande, personliga. KMA 
policy: ”Företaget och dess anställda ska hela tiden utvecklas för att möta kundernas och omvärldens 
krav. För att uppnå detta ställer vi krav på leverantörer och underentreprenörer samt arbetar aktivt och 
förebyggande med kvalitets, miljö- och 
arbetsmiljöfrågor.” 

- Hur ser företagets organisationsstruktur, organisationskultur, interna 
kommunikationskanaler, beslutsled, arbetssätt, strategi ut? - 

- Hur ser företagets nätverk mot omvärlden, kontakter, samarbetspartners, 
intresseorganisationer ut? Har kontakter mot beställare, Skanska, HSB osv, kontakter med 
leverantörer ca 200 st., medlemmar i Sveriges byggindustrier och Sveriges byggmästare. 

- Hur håller sig företaget a-jour med utvecklingen inom branschen och omvärlden? A-jour 
med lagar genom att prenumerera på arbetsmiljöverkets skrifter, håller koll på arbetsmiljö genom 
kontakter med företagshälsovården, håller koll på utveckling genom medlemskap och utskick, e-mail, 
inbjudningar från branschorganisationerna och leverantörer. 

- Hur öppet företaget är internt? råder det ett öppet samtalsklimat där kommunikation 
uppmanas och belönas eller är det tvärtom? Strikt hierarkiskt eller en mera platt 
organisation.  Öppet, på bygget uppmuntras deltagande hela tiden, strukturen är hierarkisk men 
initiativ uppmuntras till egna förslag och lösningar. Mellanchefer uppmuntras till bästa lösningar på eget 
bevåg. 

- Finns det belöningssystem i organisationen? Vad belönas i organisationen? Nej. 
- Hur är personalen involverad i förändring och utvecklingsarbete inom företaget? 

Medarbetarenkäter till de anställda. 
- Har företaget förtroende mot branschorganisationer såsom BIM-Alliance, SBUF, 

Sveriges Byggindustrier, Boverket? Bra förtroende. 
Vilka har de förtroende för?  
 

- Personaldemografin, ålder, utbildning, professioner, arbetsroller på personal. Medelålder 
för snickare ca 45, gymnasiekompetens med påbyggnad i kvalitet och miljö, tjänstemännen ca 45 också 
med högskola eller universitets- utbildningar för det mesta med några undantag. 
 

Frågor om BIM 
 

IT  
- Finns det en förändrings och utvecklingsenhet på företaget? Ingen FOU-grupp men i varje 

projekt hålls det en gemensam siktning och utvärdering för att dra erfarenheter till nästa projekt. 
Strukturerat sätt. 

- Hur ingår IT i arbetssättet? Datorer finns över alla områden de jobbar på i Sverige med i-pads för 
arbetsledare. 
 

Kunskap om BIM? 
 
- Hur har företaget tillägnat sig information om BIM? Eget intresse, infoträffar.  

Har informationen kommit till dem eller tvärtom?  
- När fick ni(den intervjuade) först höra talas om BIM? 2 år sedan. 
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- Saknas det kunskap om BIM? Vilken typ av kunskap; arbetssätt, mjukvaror, 
fördelar/nackdelar med tekniken. Det saknas inte kunskap om BIM. 

- Har företaget varit delaktiga i utvecklandet av BIM? Nej. 

 
Om ni inte använder BIM(annars hoppa till Erfarenheter av BIM) 
 
- Varför använder ni inte BIM-tekniken? Hur har ni resonerat? Uppdragsgivarna efterfrågar 

inte BIM och använder inte BIM. De använder varken BIM i projektering eller produktion i dagsläget. 
De ser dock fördelar med tekniken såsom ökad lönsamhet, göra jobbet enklare, billigare och minskar 
felen. Ökar chansen för dem att göra ett bra jobb. 

- Finns det kunnande på företaget för användande av BIM-tekniken? Begränsat kunnande. 
- Vilka investeringar skulle krävas för att kunna använda BIM?  Vet ej, utbildning, 

programvaror. 
- Vilka typer av organisionella förändringar skulle krävas för att kunna använda BIM? Inga. 
- Finns det ett behov av BIM hos företaget? Nej, inte idag. 
- Hur stort teknikhopp skulle krävas för användning av BIM?  Inget stort teknikhopp. 
- Finns det konkurrerande målsättningar inom företaget gentemot BIM? Som gjort att 

slutsatsen blivit att det kostar mer än det smakar? Inget konkurrerande. 
- Är ni på företaget rädda att BIM kommer kosta mer än det ger? Vet ej. 
- Hur har ni gjort bedömningar om BIM? Har en utredning gjorts? Ingen utredning 

Räknat ekonomiskt på det? tittat över personalkompetens, litat på omvärldskontakter 
och branschorganisationer?  

- Har ni känt er tvingade att integrera BIM i arbetsprocessen från omvärlden, marknaden? 
Isåfall på vilket sätt? Konkurrensmässigt eller på annat sätt, socialt, ekonomiskt. Nej. Inget 
tvång, det finns bara inget krav från uppdragsgivarna. 

- Tror ni att företaget kommer implementera BIM i framtiden? De vill använda det i framtiden 
då de är positivt inställda till teknikens fördelar. 

 
Dagsläget av och erfarenheter av BIM(Hoppa över om BIM inte används inom företaget) 
 
- Används BIM inom företaget? I vilken grad? på vilka områden?  
- När introducerades BIM?  
- Vilka fördelar tror ni att ni har av BIM?   
- Positiva erfarenheter?  
- Negativa erfarenheter?  
- Smakar det mer än det kostar eller tvärtom?  
- Vilka investeringar har företaget gjort för att kunna använda BIM?  
- Hur stort är teknikhoppet till användning av BIM?  
- Vilka organisionella förändringar har tagits för att använda BIM? Fortbildning, 

personalomstruktureringar, nyanställningar, avgångar?   
Övriga förändringar? 

- Finns det konkurrerande målsättningar inom företaget gentemot BIM?  
Arbetsmiljö, personalkompetens, arbetssätt, arbetsroller.  

- Hur påverkar BIM arbetsmiljön?  
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- Hur har bedömningar om BIM gjorts? Har företaget gjort en utredning?  
Räknat ekonomiskt på det? tittat över personalkompetens, litat på omvärldskontakter 
och branschorganisationer?  

- Blev utfallet som beräknat av investeringen? Ekonomiskt, arbetsmiljömässigt, 
effektivitetsmässigt, tidsmässigt.  

- Är ni på företaget rädda att BIM kommer kosta mer än det ger?   
 

- Har ni/företaget känt er tvingade att integrera BIM i arbetsprocessen från omvärlden, 
marknaden? Isåfall på vilket sätt? Konkurrensmässigt eller på annat sätt, socialt, 
ekonomiskt.  

 

Kontrollfrågor 
Utgångsläget här är att BIM antingen aldrig implementerats, har implementerats eller ska implementeras. Ringa 
in det alternativ som är närmast sanningen, bara ett alternativ på varje fråga. (†) = Förkastas, ($) = Investeras 
i. 
 

1. BIM är: -------------------------------------------------Bra               Dåligt                     Vet ej 
 

2. Jag vet att BIM är ---------------------------------------------------------Bra                     Dåligt 
Jag vet inte om BIM är bra eller dåligt------------------------------------------------ X 
 

3. Jag vet att BIM är bra och vill använda BIM----------------------------------------- X 
Jag vet att BIM är bra men vill inte använda BIM---------------------------------- X (†) 
 

4. Jag vet att BIM är dåligt men vill använda BIM------------------------------------- X 
Jag vet att BIM är dåligt och vill inte använda BIM-------------------------------- X      (†) 
 

5. Jag vet inte om BIM är bra eller dåligt men vill använda BIM------------------- X 
Jag vet inte om BIM är bra eller dåligt och vill inte använda BIM-------------- X (†) 
 

6. Jag vet att BIM är bra, vill använda och kan investera i BIM--------------------- X ($) 
Jag vet att BIM är bra, vill använda men kan inte investera i BIM------------- X (†) 
 

7. Jag vet att BIM är dåligt, vill använda och kan investera i BIM--------------------- X ($)  
Jag vet att BIM är dåligt, vill använda men kan inte investera i BIM------------- X (†)  
 

8. Jag vet inte om BIM är bra eller dåligt  
men vill använda och kan investera i BIM---------- X   ($) 
Jag vet inte om BIM är bra eller dåligt  
och vill använda men kan inte investera i BIM--- X   (†) 
 

Övrigt, sammandrag och slutsatser 
De använder inte BIM men är inte obekant med tekniken, huvudskälet till att de inte använder 
BIM är för att deras uppdragsgivare inte efterfrågar att de ska arbeta med BIM. De anser inte att 
de som enskild i en kedja kan implementera BIM. De är alltså lite låsta i sin situation verkar de 
tycka. De har alltså förståelse för BIM även om de skulle behöva fortbilda personal och de är 
villiga att använda BIM men är förhindrade då det inte efterfrågas. Ansvaret ligger inte på dem 
verkar det som de upplever.  
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9.3.9 Intervju med företag sju 

 
Företaget beläget i Mellansverige, 50-100 anställda. 
 
Inledande presentation 
Presentation av mig och mitt uppdrag, intervjupersonens bakgrund. 

 
- Den intervjuades position och roll på företaget, hur länge personen jobbat på företaget 

och dennes tidigare studie och arbetsbakgrund samt ålder: Utbildad byggingenjör klar 2012, 
jobbat som projektingenjör och samordnare med kalkyl och tidplan, numera BIM-samordnare och 
projektingenjör. 28 år gammal. 

 
Frågor om företaget 
 

Organisation  
- Vilka målsättningar, vilken vision, affärsidé(mission), kärnvärden har företaget? Hemsida: 

Företagets huvudinriktning är att vara samarbetspartner under produktutvecklingsskedet och 
genomförandeskedet. Vision: Att med dialog och systematiskt samarbete bidra till förändrat arbetssätt i 
byggprocessen. Affärsidé: Att tillhandahålla partneringskoncept inom byggprocessen och vara byggpartner 
till kunder som delar våra värderingar. 

- Hur ser företagets organisationsstruktur, organisationskultur, interna 
kommunikationskanaler, beslutsled, arbetssätt, strategi ut? Korta beslutsled. 

- Hur ser företagets nätverk mot omvärlden, kontakter, samarbetspartners, 
intresseorganisationer ut? Medlem i BIM-Alliance, deltar i deras seminarier och berättar om hur de 
arbetar speciellt med fokus på att lyfta partnering som något positivt och visa hur BIM fungerar i 
praktiken. De har ett samarbete med ’Plan B’ och Roger Jongelin som är en konsult som driver BIM-
arbetet och marknadsför det. 

- Hur håller sig företaget a-jour med utvecklingen inom branschen och omvärlden?  Genom 
personliga nätverk och plan B, det finns ett driv att utvecklas på företaget och ledningen vill gärna testa 
nya saker, de får e-mail, träffar kunder och utvecklas genom kontakter i projekt de är aktiva i. 

- Hur öppet företaget är internt? råder det ett öppet samtalsklimat där kommunikation 
uppmanas och belönas eller är det tvärtom? Strikt hierarkiskt eller en mera platt 
organisation. Öppet, personalen uppmanas till att tycka och tänka. 

- Finns det belöningssystem i organisationen? Vad belönas i organisationen? Nej. 
- Hur är personalen involverad i förändring och utvecklingsarbete inom företaget? 

Tjänstemannamöten, tas upp med personal som sedan förs vidare till ledning 1ggr/mån, hantverkarna 
talar med platscheferna vid byggmöten och deras synpunkter förs vidare uppåt. 2gg/mån 

- Har företaget förtroende mot branschorganisationer såsom BIM-Alliance, SBUF, 
Sveriges Byggindustrier, Boverket? Ja gott förtroende. 
Vilka har de förtroende för? BIM-Alliance, Sveriges Byggindustrier m.fl. 
 

- Personaldemografin, ålder, utbildning, professioner, arbetsroller på personal.  Medel på 
35-40, de tar in mycket yngre folk för att få in ett nytt tänk i verksamheten, den äldre generationen har 
ofta ett motstånd mot förändrat arbetssätt, inte alltid dock. Bland tjänstemännen är de flesta 
byggingenjörer, någon civilingenjör och någon gammal snickare som gjort karriär. Bland yrkesarbetarna 
är det gymnasienivå, yrkesskola. 
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Frågor om BIM 
 

IT  
- Finns det en förändrings och utvecklingsenhet på företaget?  Ingen formell 

utvecklingsavdelning men de jobbar aktivt med att ta tillvara lärdomar från varje projekt så 
utvecklingsarbete finns i arbetssättet. 

- Hur ingår IT i arbetssättet? Tjänstemännen jobbar ständigt i datorn, yrkesarbetarna använder IT-
plattor kombinerat med pappersritningar. 
 

Kunskap om BIM? 
- Hur har företaget tillägnat sig information om BIM? Vet inte riktigt, samarbetet med Plan B 

har utbildat dem i BIM och numera internutbildar de sig själva.  
Har informationen kommit till dem eller tvärtom? VD’n fann BIM intressant och engagerade 
sig genom Plan B. Så det har nog både kommit och sökts. 

- När fick ni(den intervjuade) först höra talas om BIM? 4 år sedan. 
- Saknas det kunskap om BIM? Vilken typ av kunskap; arbetssätt, mjukvaror, 

fördelar/nackdelar med tekniken. Det saknas kunskap, fortgående utbildning pågår, det är en 
lång väg att få det att fungera i praktiken då det måste fungera i alla led för att fungera. 

- Har företaget varit delaktiga i utvecklandet av BIM? Ja. 

 
Om ni inte använder BIM(annars hoppa till Erfarenheter av BIM) 
 
- Varför använder ni inte BIM-tekniken? För att  

Hur har ni resonerat?  
- Finns det kunnande på företaget för användande av BIM-tekniken?  
- Vilka investeringar skulle krävas för att kunna använda BIM?  
- Vilka typer av organisionella förändringar skulle krävas för att kunna använda BIM?  
- Finns det ett behov av BIM hos företaget?  
- Hur stort teknikhopp skulle krävas för användning av BIM?   
- Finns det konkurrerande målsättningar inom företaget gentemot BIM? Som gjort att 

slutsatsen blivit att det kostar mer än det smakar?  
- Är ni på företaget rädda att BIM kommer kosta mer än det ger?  
- Hur har ni gjort bedömningar om BIM? Har en utredning gjorts?  

Räknat ekonomiskt på det? tittat över personalkompetens, litat på omvärldskontakter 
och branschorganisationer?  

- Har ni känt er tvingade att integrera BIM i arbetsprocessen från omvärlden, marknaden? 
Isåfall på vilket sätt? Konkurrensmässigt eller på annat sätt, socialt, ekonomiskt.  

- Tror ni att företaget kommer implementera BIM i framtiden?  

 
Dagsläget av och erfarenheter av BIM(Hoppa över om BIM inte används inom företaget) 
 
- Används BIM inom företaget? I vilken grad? på vilka områden? Det används i någon grad i 

alla projekt men inte fullt ut i alla projekt, används både i projektering och produktion, där läsplattor 
finns till för yrkesarbetarna. 

- När introducerades BIM? 2012. 
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- Vilka fördelar tror ni att ni har av BIM?  Billigare, smidigare samordning, lättare planera, 
beställa, slippa ändringar i produktionen genom att upptäcka fel i projekteringen. 

- Positiva erfarenheter? Visualisering, lättare få förståelse och kommunikationen är mycket bättre vid 
partnering inte minst. 

- Negativa erfarenheter? Det tar tid att implementera BIM i arbetssättet, utbildning krävs och 
mycket energi och arbete. 

- Smakar det mer än det kostar eller tvärtom? Det smakar mer men de har inga bevis eller siffror 
på det. 

- Vilka investeringar har företaget gjort för att kunna använda BIM? Köpt licens för Navis, 
20-50 tusen, licens till Easy BIM(kalkyllicens, för att koppla till 3D modellen), konsultavgifter, I-
PADs. 

- Hur stort är teknikhoppet till användning av BIM? Stort teknikhopp för projektörer, som inte 
jobbat i 3D förut, för yrkesarbetarna är det ett teknikskifte då de inte jobbat i datamiljö innan. 

- Vilka organisionella förändringar har tagits för att använda BIM? Fortbildning, 
personalomstruktureringar, nyanställningar, avgångar? Inga ändringar, tillsatt en person som 
BIM-samordnare. 
Övriga förändringar? 

- Finns det konkurrerande målsättningar inom företaget gentemot BIM? Nej. 
Arbetsmiljö, personalkompetens, arbetssätt, arbetsroller.  

- Hur påverkar BIM arbetsmiljön? Inget direkt de har märkt. En del gillar att jobba med datorn 
andra mindre så. 

- Hur har bedömningar om BIM gjorts? Har företaget gjort en utredning?  Ingen formell 
utredning. 
Räknat ekonomiskt på det? tittat över personalkompetens, litat på omvärldskontakter 
och branschorganisationer?  

- Blev utfallet som beräknat av investeringen? Ekonomiskt, arbetsmiljömässigt, 
effektivitetsmässigt, tidsmässigt. Utfallet blev ungefär som väntat men de trodde väl att det skulle 
gå smidigare att implementera det. 

- Är ni på företaget rädda att BIM kommer kosta mer än det ger?  Nej. 
 

- Har ni/företaget känt er tvingade att integrera BIM i arbetsprocessen från omvärlden, 
marknaden? Isåfall på vilket sätt? Konkurrensmässigt eller på annat sätt, socialt, 
ekonomiskt. Inget tvång, de ser det som en konkurrensfördel, de har snarare tryckt på för att fler ska 
använda BIM, krav mot projektörer. 

 

Kontrollfrågor 
Utgångsläget här är att BIM antingen aldrig implementerats, har implementerats eller ska implementeras. Ringa 
in det alternativ som är närmast sanningen, bara ett alternativ på varje fråga. (†) = Förkastas, ($) = Investeras 
i. 
 

1. BIM är: ------------------------------------------------- Bra               Dåligt                    Vet ej 
 

2. Jag vet att BIM är ---------------------------------------------------------Bra                     Dåligt 
Jag vet inte om BIM är bra eller dåligt------------------------------------------------ X 
 

3. Jag vet att BIM är bra och vill använda BIM----------------------------------------- X 



Bilagor 

 _____________________________________________________________________  
107 

Jag vet att BIM är bra men vill inte använda BIM---------------------------------- X (†) 
 

4. Jag vet att BIM är dåligt men vill använda BIM------------------------------------- X 
Jag vet att BIM är dåligt och vill inte använda BIM-------------------------------- X      (†) 
 

5. Jag vet inte om BIM är bra eller dåligt men vill använda BIM------------------- X 
Jag vet inte om BIM är bra eller dåligt och vill inte använda BIM-------------- X (†) 
 

6. Jag vet att BIM är bra, vill använda och kan investera i BIM--------------------- X ($) 
Jag vet att BIM är bra, vill använda men kan inte investera i BIM------------- X (†) 
 

7. Jag vet att BIM är dåligt, vill använda och kan investera i BIM--------------------- X ($)  
Jag vet att BIM är dåligt, vill använda men kan inte investera i BIM------------- X (†)  
 

8. Jag vet inte om BIM är bra eller dåligt  
men vill använda och kan investera i BIM---------- X   ($) 
Jag vet inte om BIM är bra eller dåligt  
och vill använda men kan inte investera i BIM--- X   (†) 
 

Övrigt, sammandrag och slutsatser 
De använder BIM i väldigt stor utsträckning idag och fortsätter att utbilda och få flera att 
använda BIM. De har haft ett intresse från VD’n att investera i BIM tidigt och genom kontakten 
men ’Plan B’ så har de kunnat komma in i systemet relativt fort. Företaget är utvecklingsvänligt 
och förändringsvänligt, de anställer yngre personal för att få bort gammalt tänk och stoppklossar. 
BIM-samordnaren säger att det inte finns konkurrerande målsättningar men en tydlig sådan 
verkar vara ett ’gammalt tänk’, att hålla sig kvar vid traditionellt sätt att arbeta vilket de försöker 
jobba bort genom att anställa nytt blod. 

De ser fördelar och vet om BIM’s nytta och vill och kan implementera det. 
 

 

9.3.10 Intervju med företag åtta 

 
Företaget beläget i Mellansverige, 50-100 anställda. 
 
Inledande presentation 
Presentation av mig och mitt uppdrag, intervjupersonens bakgrund. 

 
- Den intervjuades position och roll på företaget, hur länge personen jobbat på företaget 

och dennes tidigare studie och arbetsbakgrund samt ålder: Snickarbakgrund, gymnasieingenjör 
och intern utbildning, jobbat som arbetsledare, platschef och kalkylator i stora och små företag, arbetar 
som projektchef idag, 47år gammal.  

 
Frågor om företaget 
 

Organisation  



Bilagor 

 _____________________________________________________________________  
108 

- Vilka målsättningar, vilken vision, affärsidé(mission), kärnvärden har företaget? Hemsida: 
Ansvar för hela byggprojekt, från idé till fungerande lokaler. Tyngdpunkt på större totalentreprenader. 

- Hur ser företagets organisationsstruktur, organisationskultur, interna 
kommunikationskanaler, beslutsled, arbetssätt, strategi ut? Korta beslutsled 

- Hur ser företagets nätverk mot omvärlden, kontakter, samarbetspartners, 
intresseorganisationer ut? Medlem i Sveriges Byggindustrier, kontakter i regionen. Personliga 
kontakter, chefen är med på möten hos Sveriges Byggindustrier. 

- Hur håller sig företaget a-jour med utvecklingen inom branschen och omvärlden?  Kurser, 
det kommer inbjudningar från Sveriges Byggindustrier och andra ställen, det finns en person som 
ansvarar för kurser och utbildning som har koll på detta. 

- Hur öppet företaget är internt? råder det ett öppet samtalsklimat där kommunikation 
uppmanas och belönas eller är det tvärtom? Strikt hierarkiskt eller en mera platt 
organisation. Öppet samtalsklimat. 

- Finns det belöningssystem i organisationen? Vad belönas i organisationen? Det finns 
bonussystem. Medarbetarsamtal varje år där kriterierna sätts upp, 3 delar. 

- Hur är personalen involverad i förändring och utvecklingsarbete inom företaget? 
Tjänstemännen är med i utvecklingen i olika projekt för att verksamheten ska utvecklas och bli bättre. 
Grupperna är uppblandade med personal från alla led. 

- Har företaget förtroende mot branschorganisationer såsom BIM-Alliance, SBUF, 
Sveriges Byggindustrier, Boverket? Förtroendet varierar från person till person. 
Vilka har de förtroende för? Organisationen, byggingenjörerna. 
 

- Personaldemografin, ålder, utbildning, professioner, arbetsroller på personal. Medelålder 
tjänstemän; 40-45 år, yrkesarbetarna också 45. Bland tjänstemän är de flesta ingenjörer men rätt 
många har gjort karriär från yrkesarbetare uppåt till platschef och liknande. Yrkesarbetare 
gymnasieutbildning/yrkesskola. 
 

Frågor om BIM 
 

IT  
- Finns det en förändrings och utvecklingsenhet på företaget? Nej, men en person är satt att 

ansvara för utbildningar. 
- Hur ingår IT i arbetssättet? IT ingår i alla delar, avstämning, kalkylering osv, i hela systemet. 

 

Kunskap om BIM? 
- Hur har företaget tillägnat sig information om BIM? Det har varit dåligt med information, 

några spontana inbjudningar om BIM men de har inte haft tid. De kan väldigt lite om BIM.  
Har informationen kommit till dem eller tvärtom? Till dem. 

- När fick ni(den intervjuade) först höra talas om BIM? 5-6 år sedan. 
- Saknas det kunskap om BIM? Vilken typ av kunskap; arbetssätt, mjukvaror, 

fördelar/nackdelar med tekniken. Det saknas kunskap, ingen vet vad BIM är egentligen, ingen 
arbetar med det. I projekteringen gör de endast i undantagsfall projektering i 3D med 
kollisionskontroller. 

- Har företaget varit delaktiga i utvecklandet av BIM? Nej. 

 
Om ni inte använder BIM(annars hoppa till Erfarenheter av BIM) 
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- Varför använder ni inte BIM-tekniken? För att  
Hur har ni resonerat? De vet inte hur det fungerar, konsulterna vid projektering använder inte BIM 
heller. Så behovet eller möjligheten att använda BIM finns inte då ingen kan tillräckligt mycket om det.  

- Finns det kunnande på företaget för användande av BIM-tekniken? Nej, ingen har fått 
utbildning om det. 

- Vilka investeringar skulle krävas för att kunna använda BIM? Vet ej. 
- Vilka typer av organisionella förändringar skulle krävas för att kunna använda BIM? Vet 

ej. 
- Finns det ett behov av BIM hos företaget? Vet ej. 
- Hur stort teknikhopp skulle krävas för användning av BIM?  Inte så stort, de jobbar med 

samma program som de stora företagen men inte med BIM. 
- Finns det konkurrerande målsättningar inom företaget gentemot BIM? Som gjort att 

slutsatsen blivit att det kostar mer än det smakar? Nej. 
- Är ni på företaget rädda att BIM kommer kosta mer än det ger? Vet ej. 
- Hur har ni gjort bedömningar om BIM? Har en utredning gjorts?  

Räknat ekonomiskt på det? tittat över personalkompetens, litat på omvärldskontakter 
och branschorganisationer? Ingen formell utredning. 

- Har ni känt er tvingade att integrera BIM i arbetsprocessen från omvärlden, marknaden? 
Isåfall på vilket sätt? Konkurrensmässigt eller på annat sätt, socialt, ekonomiskt. Nej, inget 
tvång. 

- Tror ni att företaget kommer implementera BIM i framtiden? Vet ej, idag fungerar det bra 
utan. De gör totalentreprenader idag och det är sällan krav på 3D projektering. 
 

Dagsläget av och erfarenheter av BIM(Hoppa över om BIM inte används inom företaget) 
 
- Används BIM inom företaget? I vilken grad? på vilka områden?  
- När introducerades BIM?  
- Vilka fördelar tror ni att ni har av BIM?  
- Positiva erfarenheter? Se ovan. 
- Negativa erfarenheter?  
- Smakar det mer än det kostar eller tvärtom?  
- Vilka investeringar har företaget gjort för att kunna använda BIM?  
- Hur stort är teknikhoppet till användning av BIM?  
- Vilka organisionella förändringar har tagits för att använda BIM? Fortbildning, 

personalomstruktureringar, nyanställningar, avgångar?  
Övriga förändringar? 

- Finns det konkurrerande målsättningar inom företaget gentemot BIM? 
Arbetsmiljö, personalkompetens, arbetssätt, arbetsroller.  

- Hur påverkar BIM arbetsmiljön?  
- Hur har bedömningar om BIM gjorts? Har företaget gjort en utredning?  

Räknat ekonomiskt på det? tittat över personalkompetens, litat på omvärldskontakter 
och branschorganisationer?  

- Blev utfallet som beräknat av investeringen? Ekonomiskt, arbetsmiljömässigt, 
effektivitetsmässigt, tidsmässigt. 

- Är ni på företaget rädda att BIM kommer kosta mer än det ger?  
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- Har ni/företaget känt er tvingade att integrera BIM i arbetsprocessen från omvärlden, 
marknaden? Isåfall på vilket sätt? Konkurrensmässigt eller på annat sätt, socialt, 
ekonomiskt. 

 

Kontrollfrågor 
Utgångsläget här är att BIM antingen aldrig implementerats, har implementerats eller ska implementeras. Ringa 
in det alternativ som är närmast sanningen, bara ett alternativ på varje fråga. (†) = Förkastas, ($) = Investeras 
i. 
 

1. BIM är: --------------------------------------------------Bra                Dåligt                      Vet ej 
 

2. Jag vet att BIM är -------------------------------------------------------- Bra                       Dåligt 
Jag vet inte om BIM är bra eller dåligt------------------------------------------------ X 
 

3. Jag vet att BIM är bra och vill använda BIM----------------------------------------- X 
Jag vet att BIM är bra men vill inte använda BIM---------------------------------- X (†) 
 

4. Jag vet att BIM är dåligt men vill använda BIM------------------------------------- X 
Jag vet att BIM är dåligt och vill inte använda BIM-------------------------------- X      (†) 
 

5. Jag vet inte om BIM är bra eller dåligt men vill använda BIM------------------- X 
Jag vet inte om BIM är bra eller dåligt och vill inte använda BIM-------------- X (†) 
 

6. Jag vet att BIM är bra, vill använda och kan investera i BIM--------------------- X ($) 
Jag vet att BIM är bra, vill använda men kan inte investera i BIM------------- X (†) 
 

7. Jag vet att BIM är dåligt, vill använda och kan investera i BIM--------------------- X ($)  
Jag vet att BIM är dåligt, vill använda men kan inte investera i BIM------------- X (†)  
 

8. Jag vet inte om BIM är bra eller dåligt  
men vill använda och kan investera i BIM---------- X   ($) 
Jag vet inte om BIM är bra eller dåligt  
och vill använda men kan inte investera i BIM--- X   (†) 
 

Övrigt, sammandrag och slutsatser 
De använder inte BIM idag. En stor orsak till att de inte använder BIM är bristen på information 
om det, de har heller inte kunskap om BIM bland de anställda vad det verkar och arbetar 
fortfarande med 2D från projektering till produktion. De vet helt enkelt inte om BIM är bra eller 
dåligt men de har heller inget behov att implementera det då deras konsulter inte använder det 
och dem själva inte efterfrågar det. 
Företaget är relativt nytt och växande och de jobbar på att uppfylla kraven på ISO-licensering, 
vilket de i princip klarar men inte hunnit med, vilket har en viss konkurrerande effekt på BIM. 
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9.3.11 Intervju med företag nio 

 
Företaget beläget i Norra Sverige, 100-200 anställda. 
 
Inledande presentation 
Presentation av mig och mitt uppdrag, intervjupersonens bakgrund. 

 
- Den intervjuades position och roll på företaget, hur länge personen jobbat på företaget 

och dennes tidigare studie och arbetsbakgrund samt ålder: Jobbat inom bygg sen 1970, 1988 
utbildade han sig som tjänsteman och jobbade som arbetsledare och platschef, Sen 2003 har han jobbat 
som projektchef på Företaget. 62 år gammal.  

 
Frågor om företaget 
 

Organisation  
- Vilka målsättningar, vilken vision, affärsidé(mission), kärnvärden har företaget? De vill 

vara kundens förstahandsval för att bygga och att leva. Hemsida: Rationellt byggande – sunt boende. 
- Hur ser företagets organisationsstruktur, organisationskultur, interna 

kommunikationskanaler, beslutsled, arbetssätt, strategi ut? De har nu och sen några år 
tillbaka jobbat hårt med att effektivisera och utveckla arbetsprocesserna genom LEAN och de 5S’ena, 
så de har en kultur av att jobba effektivt och göra rätt saker vid rätt tidpunkt. 

- Hur ser företagets nätverk mot omvärlden, kontakter, samarbetspartners, 
intresseorganisationer ut? De samarbetar med andra byggare i deras nisch och jämför och delar 
kunskap mellan varandra. De samarbetar med ett universitet och lägger mycket pengar på forskning och 
utveckling. De har kontakter med branschorganisationer, framförallt VD’n håller i dessa kontakter och 
deltar i möten, föreläsningar och seminarier och utbyter och påverkar strategier för framtiden. 

- Hur håller sig företaget a-jour med utvecklingen inom branschen och omvärlden?  Genom 
branschorganisationer och kontakter. Leverantörer och andra entreprenörer inom VS och el t.ex. 
skickar ut önskemål och krav hur de vill ha det, får information på mässor och träffar med leverantörer, 
mycket kontakter. De vill ligga i bräschen så de jobbar aktivt med utveckling och driver egna tester av 
material och annat. 

- Hur öppet företaget är internt? råder det ett öppet samtalsklimat där kommunikation 
uppmanas och belönas eller är det tvärtom? Strikt hierarkiskt eller en mera platt 
organisation.  Väldigt öppet. Varje dag informeras de hur det går och hur det gick igår och vad som 
kommer hända nästa dag och i framtiden, platt organisation, medarbetarna tillfrågas hur det går. 

- Finns det belöningssystem i organisationen? Vad belönas i organisationen? Inte direkt men 
jobbet i sig är en belöning. 

- Hur är personalen involverad i förändring och utvecklingsarbete inom företaget? 
Arbetarna är uppdelade i lag där förbättringsmöten sker, samma på bygget som för kontor och resultatet 
går till ledningen varje vecka. 

- Har företaget förtroende mot branschorganisationer såsom BIM-Alliance, SBUF, 
Sveriges Byggindustrier, Boverket?  Ja de har förtroende men de tycker också att arbetet ibland går 
för sakta att förändra, byggsektorn är konservativ. T.ex. för Boverket mellan lagar och målsättningar i 
riksdagen. 
Vilka har de förtroende för? Sveriges Byggindustrier m.fl. 
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- Personaldemografin, ålder, utbildning, professioner, arbetsroller på personal. Ung stab 
mellan 30-45 i medel både för yrkes och tjänstemän. Alla på fältet har utbildning med 
utvecklingssamtal varje år. Varierande utbildning från gymnasiet till universitet. 

 
Frågor om BIM 
 

IT  
- Finns det en förändrings och utvecklingsenhet på företaget?  Nej, inte direkt men en person 

är IT-ansvarig och håller i utvecklingen på det området. 
- Hur ingår IT i arbetssättet? Kommunicerar genom IT med ritningar, kunder osv allt sköts digitalt. 

 

Kunskap om BIM? 
- Hur har företaget tillägnat sig information om BIM? Har inte varit så mycket om BIM, fått 

lite info om detta. 
Har informationen kommit till dem eller tvärtom?  

- När fick ni(den intervjuade) först höra talas om BIM? 4-5 år sedan. 
- Saknas det kunskap om BIM? Vilken typ av kunskap; arbetssätt, mjukvaror, 

fördelar/nackdelar med tekniken. Saknas kunskap och mjukvara. 
- Har företaget varit delaktiga i utvecklandet av BIM? Ja, de försöker påverka utvecklingen via 

forskning och mjukvarukontakter. 

 
Om ni inte använder BIM(annars hoppa till Erfarenheter av BIM) 
- Varför använder ni inte BIM-tekniken? För att  

Hur har ni resonerat? De tog ett ledningsbeslut för 4-5 år sedan att vänta med BIM då de har 
förändrat andra processer och valde andra system. De har heller inte riktigt haft tid med BIM, de har 
varit inne mycket på LEAN istället. Sen har inte BIM varit riktigt kompatibelt med deras 
byggprocess. Det är svårt att hitta ett tillräckligt noggrant verktyg för deras byggprocess. Vid tester med 
BIM-mjukvara tappar de tempo. Det är också ett val p.g.a. ekonomiska resurser där programvara och 
IT-system är en avsevärd investering för dem. 

- Finns det kunnande på företaget för användande av BIM-tekniken? Inte mycket. 
- Vilka investeringar skulle krävas för att kunna använda BIM? Utbildning och mjukvara. 
- Vilka typer av organisionella förändringar skulle krävas för att kunna använda BIM? Vet 

ej. 
- Finns det ett behov av BIM hos företaget? Ja kanske i framtiden. 
- Hur stort teknikhopp skulle krävas för användning av BIM?  Nej. 
- Finns det konkurrerande målsättningar inom företaget gentemot BIM? Som gjort att 

slutsatsen blivit att det kostar mer än det smakar? Ja på sätt och vis, när de gjorde valet 2006 
att använda DDS-ritande i maskinparken och att använda DDS-tänket med DVG-tekniken så blev 
BIM utkonkurrerat. De arbetar oftast i 2D men ibland ritar arkitekterna i 3D. 

- Är ni på företaget rädda att BIM kommer kosta mer än det ger? Vet ej. 
- Hur har ni gjort bedömningar om BIM? Har en utredning gjorts?  

Räknat ekonomiskt på det? tittat över personalkompetens, litat på omvärldskontakter 
och branschorganisationer? Det gjordes en bedömning av IT-ansvarig 2006 och VD’n i samband 
med inköp av maskinparken att inte använda BIM då det inte ansågs vara kompatibelt och bra att 
kombinera med deras byggprocess. 
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- Har ni känt er tvingade att integrera BIM i arbetsprocessen från omvärlden, marknaden? 
Isåfall på vilket sätt? Konkurrensmässigt eller på annat sätt, socialt, ekonomiskt. Nej, 
ibland frågar beställaren efter 3D men de tycker det är ok med 2D. Det är en investeringskostnad att 
gå upp i 3D, billigare att rita i 2D. De ritar i AutoCAD och DDS. De påverkas inte heller av krav 
från kommun och landsting då de jobbar med totalentreprenad, vilket sällan går med just kommunala 
och landstingsbeställare. 

- Tror ni att företaget kommer implementera BIM i framtiden? Tror BIM blir aktuellt i 
framtiden men när det blir aktuellt är osäkert. Det är svårt att hitta rätt mjukvaror idag. Som de 
jobbar nu lägger olika aktörer in sina delar i DDS-systemet i samma modell efter varandra, vilket 
liknar BIM men inte är det. De vill använda BIM men det måste fungera med deras produktion vilket 
det inte gör idag p.g.a. mjukvaruinkompabilitet. 

 
Dagsläget av och erfarenheter av BIM(Hoppa över om BIM inte används inom företaget) 
 
- Används BIM inom företaget? I vilken grad? på vilka områden?  
- När introducerades BIM?  
- Vilka fördelar tror ni att ni har av BIM?  
- Positiva erfarenheter? Se ovan. 
- Negativa erfarenheter?  
- Smakar det mer än det kostar eller tvärtom?  
- Vilka investeringar har företaget gjort för att kunna använda BIM?  
- Hur stort är teknikhoppet till användning av BIM?  
- Vilka organisionella förändringar har tagits för att använda BIM? Fortbildning, 

personalomstruktureringar, nyanställningar, avgångar?  
Övriga förändringar? 

- Finns det konkurrerande målsättningar inom företaget gentemot BIM? 
Arbetsmiljö, personalkompetens, arbetssätt, arbetsroller.  

- Hur påverkar BIM arbetsmiljön?  
- Hur har bedömningar om BIM gjorts? Har företaget gjort en utredning?  

Räknat ekonomiskt på det? tittat över personalkompetens, litat på omvärldskontakter 
och branschorganisationer?  

- Blev utfallet som beräknat av investeringen? Ekonomiskt, arbetsmiljömässigt, 
effektivitetsmässigt, tidsmässigt. 

- Är ni på företaget rädda att BIM kommer kosta mer än det ger?  
 

- Har ni/företaget känt er tvingade att integrera BIM i arbetsprocessen från omvärlden, 
marknaden? Isåfall på vilket sätt? Konkurrensmässigt eller på annat sätt, socialt, 
ekonomiskt. 

 

Kontrollfrågor 
Utgångsläget här är att BIM antingen aldrig implementerats, har implementerats eller ska implementeras. Ringa 
in det alternativ som är närmast sanningen, bara ett alternativ på varje fråga. (†) = Förkastas, ($) = Investeras 
i. 
 

1. BIM är: ----------------------------------------------Bra               Dåligt                      Vet ej 
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2. Jag vet att BIM är --------------------------------------------------- Bra                       Dåligt 
Jag vet inte om BIM är bra eller dåligt------------------------------------------------ X 
 

3. Jag vet att BIM är bra och vill använda BIM----------------------------------------- X 
Jag vet att BIM är bra men vill inte använda BIM---------------------------------- X (†) 
 

4. Jag vet att BIM är dåligt men vill använda BIM------------------------------------- X 
Jag vet att BIM är dåligt och vill inte använda BIM-------------------------------- X      (†) 
 

5. Jag vet inte om BIM är bra eller dåligt men vill använda BIM------------------- X 
Jag vet inte om BIM är bra eller dåligt och vill inte använda BIM-------------- X (†) 
 

6. Jag vet att BIM är bra, vill använda och kan investera i BIM--------------------- X ($) 
Jag vet att BIM är bra, vill använda men kan inte investera i BIM------------- -X (†) 
 

7. Jag vet att BIM är dåligt, vill använda och kan investera i BIM--------------------- X ($)  
Jag vet att BIM är dåligt, vill använda men kan inte investera i BIM------------- X (†)  
 

8. Jag vet inte om BIM är bra eller dåligt  
men vill använda och kan investera i BIM---------- X   ($) 
Jag vet inte om BIM är bra eller dåligt  
och vill använda men kan inte investera i BIM--- X   (†) 

 
 
Övrigt, sammandrag och slutsatser 
De har gjort en bedömning om BIM men kommit fram till att det inte fungerar med deras 
maskinpark och byggprocess, det är helt enkelt tekniska problem med mjukvaran. Sen har inte 
beställarna några större krav på 3D vilket gör att deras anlitade arkitekter kan jobba i 2D vilket de 
helst vill, inte minst för att det är billigare anser det. 
Behovet av BIM finns men kan inte implementeras just nu, de är dock väldigt intresserade av 
utveckling och jobbar hårt på att ligga långt fram för att säkra företagets överlevnad och försöker 
påverka utvecklingen åt ett håll som gynnar dem. 
 

9.3.12 Intervju med företag tio 

 
Företaget beläget I Mellansverige, 100-200 anställda. 
 
Inledande presentation 
Presentation av mig och mitt uppdrag, intervjupersonens bakgrund. 

 
- Den intervjuades position och roll på företaget, hur länge personen jobbat på företaget 

och dennes tidigare studie och arbetsbakgrund samt ålder: Tekniskt gymnasium, jobbat som 
konsult inom administration på firma i 6 år, på ett av Sveriges ledande byggföretag som projekteringschef 
1990, började på Företaget 2010 och jobbar som projektutvecklingschef.  53 år gammal. 

 
Frågor om företaget 
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Organisation  
- Vilka målsättningar, vilken vision, affärsidé(mission), kärnvärden har företaget? De vill 

vara en ledande aktör på marknaden och slåss med de stora bolagen i branschen, har alla 
entreprenadformer utom inom anläggning och inga privatkunder eller konsumenter.  Fokus på lönsamhet 
och inte omsättning. Hemsida: Företagspolicy: Stor vikt vid ständig förbättring, miljöansvar, ständigt 
utveckla arbetssättet och medarbetarna för ett hållbart samhällsbyggande.  Arbetsmiljöansvar, säker 
arbetsplats. Ramar: lönsamhet före omsättning, stora nog för att vinna över de största bolagen i Sverige, 
affärer och projekten i centrum, tillräckligt så för att vara i centrum, roligt att arbeta på företaget. 
Vidare; Trivsel på jobbet och gott samarbete, bred kompetens där medarbetare stimuleras till utveckling. 

- Hur ser företagets organisationsstruktur, organisationskultur, interna 
kommunikationskanaler, beslutsled, arbetssätt, strategi ut? Korta beslutsled, ingen hierarkisk 
uppdelning eller speciellt strukturerade, naturlig närhet till alla funktioner, öppet klimat. 

- Hur ser företagets nätverk mot omvärlden, kontakter, samarbetspartners, 
intresseorganisationer ut? Delaktiga i olika organisationer, bl.a. Sveriges Byggindustrier men även 
andra regionala organisationer med representanter i dessa. De har en person som är ansvarig för 
utvecklingsarbetet. De samarbetar med Chalmers, kontakter med kommunen. 

- Hur håller sig företaget a-jour med utvecklingen inom branschen och omvärlden?  Genom 
de goda kontakter de har med branschorganisationer och stat och högskola. 

- Hur öppet företaget är internt? råder det ett öppet samtalsklimat där kommunikation 
uppmanas och belönas eller är det tvärtom? Strikt hierarkiskt eller en mera platt 
organisation. Öppet samtalsklimat, väldigt måna om trivseln för medarbetarna och har ett samarbeta 
för att anställa arbetsskadade personer. 

- Finns det belöningssystem i organisationen? Vad belönas i organisationen? Ja det finns, 
resultatlön med bonus som utgår påföljande år. 

- Hur är personalen involverad i förändring och utvecklingsarbete inom företaget? En 
person är speciellt inriktad på detta område. Medarbetarna är också involverade i utveckling genom 
arbetsgrupper och verksamhetssystem, de har rapporteringssystem, intern hemsida med månadsbrev. 

- Har företaget förtroende mot branschorganisationer såsom BIM-Alliance, SBUF, 
Sveriges Byggindustrier, Boverket? Ja de har förtroende, de jobbar också regionalt och är med i 
många arbetsgrupper regionalt. 
Vilka har de förtroende för?  
 

- Personaldemografin, ålder, utbildning, professioner, arbetsroller på personal.   
Medelålder runt 45 år, utbildningsnivån är väldigt spritt, med tyngdpunkt på universitetsutbildning. 

 
 
Frågor om BIM 
 

IT  
- Finns det en förändrings och utvecklingsenhet på företaget? Ja, en person jobbar med detta på 

heltid. Ledningsgruppen tar besluten, men även ledningsgruppen och styrelsen har ansvar till utveckling. 
- Hur ingår IT i arbetssättet?  I högsta grad, de har en IT-chef och företaget är datoriserat ut till 

arbetsplatsen. 

 

Kunskap om BIM? 
- Hur har företaget tillägnat sig information om BIM?  De gjorde en utredning 2012 

Har informationen kommit till dem eller tvärtom?  
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- När fick ni(den intervjuade) först höra talas om BIM? 10 år sedan. 
- Saknas det kunskap om BIM? Vilken typ av kunskap; arbetssätt, mjukvaror, 

fördelar/nackdelar med tekniken. Saknas kunskap och mjukvara 
- Har företaget varit delaktiga i utvecklandet av BIM? Ja det fanns en grupp, de samarbetade med 

att par andra företag och gjorde en utredning och tittade på BIM. 

 
Om ni inte använder BIM(annars hoppa till Erfarenheter av BIM) 
 
- Varför använder ni inte BIM-tekniken? För att de gjorde en utredning 2012, de vägde fördelar och 

nackdelar men såg inte att bolaget kunde vara med och driva då de är ett entreprenadbolag och det är 
beställaren som styr detta. BIM används i projekteringen som de inte styr men BIM används inte i 
produktionen. De ser fördelar i produktionen också men de kan inte vara drivande, ansvaret ligger hos 
beställare och projekterare. 
Hur har ni resonerat? Märker de att beställaren efterfrågar BIM så kommer de anpassa sig efter det, 
men idag saknas det efterfrågan. 

- Finns det kunnande på företaget för användande av BIM-tekniken? Några har lite kunskap 
ca 5 stycken jobbade med detta tidigare. 

- Vilka investeringar skulle krävas för att kunna använda BIM? Utbildning och mjukvara. 
- Vilka typer av organisionella förändringar skulle krävas för att kunna använda BIM? Inga. 
- Finns det ett behov av BIM hos företaget? Ja kanske i framtiden. 
- Hur stort teknikhopp skulle krävas för användning av BIM?  Nej. 
- Finns det konkurrerande målsättningar inom företaget gentemot BIM? Som gjort att 

slutsatsen blivit att det kostar mer än det smakar? Nej, de vill utvecklas och vara främst.  
- Är ni på företaget rädda att BIM kommer kosta mer än det ger? Nej. 
- Hur har ni gjort bedömningar om BIM? Har en utredning gjorts? Ja en utredning gjordes. 

Räknat ekonomiskt på det? tittat över personalkompetens, litat på omvärldskontakter 
och branschorganisationer?  

- Har ni känt er tvingade att integrera BIM i arbetsprocessen från omvärlden, marknaden? 
Isåfall på vilket sätt? Konkurrensmässigt eller på annat sätt, socialt, ekonomiskt. Nej, inget 
tvång, ingen konkurrens. BIM kräver att alla vill åt samma håll och är med på tåget, vilket inte alla är 
idag. 

- Tror ni att företaget kommer implementera BIM i framtiden?  
Ja det tror de, BIM är bäst i ett tidigt sked i projekten och måste utvecklas lite mer och kommer 
framförallt vara relevant vid större och mer komplicerade projekt. 

 
 

Dagsläget av och erfarenheter av BIM(Hoppa över om BIM inte används inom företaget) 
 
- Används BIM inom företaget? I vilken grad? på vilka områden?  
- När introducerades BIM?  
- Vilka fördelar tror ni att ni har av BIM?  
- Positiva erfarenheter? Se ovan. 
- Negativa erfarenheter?  
- Smakar det mer än det kostar eller tvärtom?  
- Vilka investeringar har företaget gjort för att kunna använda BIM?  
- Hur stort är teknikhoppet till användning av BIM?  
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- Vilka organisionella förändringar har tagits för att använda BIM? Fortbildning, 
personalomstruktureringar, nyanställningar, avgångar?  
Övriga förändringar? 

- Finns det konkurrerande målsättningar inom företaget gentemot BIM? 
Arbetsmiljö, personalkompetens, arbetssätt, arbetsroller.  

- Hur påverkar BIM arbetsmiljön?  
- Hur har bedömningar om BIM gjorts? Har företaget gjort en utredning?  

Räknat ekonomiskt på det? tittat över personalkompetens, litat på omvärldskontakter 
och branschorganisationer?  

- Blev utfallet som beräknat av investeringen? Ekonomiskt, arbetsmiljömässigt, 
effektivitetsmässigt, tidsmässigt. 

- Är ni på företaget rädda att BIM kommer kosta mer än det ger?  
 

- Har ni/företaget känt er tvingade att integrera BIM i arbetsprocessen från omvärlden, 
marknaden? Isåfall på vilket sätt? Konkurrensmässigt eller på annat sätt, socialt, 
ekonomiskt. 

 
 
Kontrollfrågor 
Utgångsläget här är att BIM antingen aldrig implementerats, har implementerats eller ska implementeras. Ringa 
in det alternativ som är närmast sanningen, bara ett alternativ på varje fråga. (†) = Förkastas, ($) = Investeras 
i. 

1. BIM är: -------------------------------------------------Bra                 Dåligt                     Vet ej 
 

2. Jag vet att BIM är --------------------------------------------------------Bra                        Dåligt 
Jag vet inte om BIM är bra eller dåligt------------------------------------------------ X 
 

3. Jag vet att BIM är bra och vill använda BIM----------------------------------------- X 
Jag vet att BIM är bra men vill inte använda BIM---------------------------------- X (†) 
 

4. Jag vet att BIM är dåligt men vill använda BIM------------------------------------- X 
Jag vet att BIM är dåligt och vill inte använda BIM-------------------------------- X      (†) 
 

5. Jag vet inte om BIM är bra eller dåligt men vill använda BIM------------------- X 
Jag vet inte om BIM är bra eller dåligt och vill inte använda BIM-------------- X (†) 
 

6. Jag vet att BIM är bra, vill använda och kan investera i BIM--------------------- X ($) 
Jag vet att BIM är bra, vill använda men kan inte investera i BIM------------- -X (†) 
 

7. Jag vet att BIM är dåligt, vill använda och kan investera i BIM--------------------- X ($)  
Jag vet att BIM är dåligt, vill använda men kan inte investera i BIM------------- X (†)  
 

8. Jag vet inte om BIM är bra eller dåligt  
men vill använda och kan investera i BIM---------- X   ($) 
Jag vet inte om BIM är bra eller dåligt  
och vill använda men kan inte investera i BIM--- X   (†) 
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Övrigt, sammandrag och slutsatser 
De har gjort en avancerad utredning av om BIM skulle vara bra för deras företag men kommit 
fram till att det just nu inte är det. Orsaken är att beställaren inte efterfrågar BIM och att det är de 
som styr ifall BIM ska användas anser de. 
De har alltså bra information om BIM och är motiverade till utveckling men de ser inte att 
behovet finns för att använda BIM, därför vet de inte riktigt om BIM är bra för dem och saknar 
motivation för att investera i det i dagsläget. 

 

9.3.13 Intervju med företag elva 

 
Företaget beläget i Mellansverige, 50-100anställda. 
 
Inledande presentation 
Presentation av mig och mitt uppdrag, intervjupersonens bakgrund. 

 
- Den intervjuades position och roll på företaget, hur länge personen jobbat på företaget 

och dennes tidigare studie och arbetsbakgrund samt ålder: Gymnasieutbildning, jobbat på ett 
underentreprenadföretag i 11 år, jobbat som arbetsledare, betongarbetare. Jobbat som VD för Företaget 
sen 1990. 53 år gammal. 

 
Frågor om företaget 
 

Organisation  
- Vilka målsättningar, vilken vision, affärsidé(mission), kärnvärden har företaget? Kunna bli 

en betydande aktör i omgivningarna runt lokaliseringen. Hemsida: Affärsidé: Företaget ska vara ett 
modernt byggföretag med fokus på kvalitet, miljö och arbetsmiljöarbete och med detta få en nöjd kund. 
För att leva upp till affärsidén i våra två affärsområden skall vi jobba enligt följande.. . Vision: att vara 
det självklara valet i trakten. 

- Hur ser företagets organisationsstruktur, organisationskultur, interna 
kommunikationskanaler, beslutsled, arbetssätt, strategi ut?  Jobbar på traditionellt sett, enkelt, 
ligger i bräschen för teknik och utbildning, använder mycket IT i hela processen. 

- Hur ser företagets nätverk mot omvärlden, kontakter, samarbetspartners, 
intresseorganisationer ut? Byggmästareföreningen, fastighetsföreningar, lokala föreningar. Goda 
relationer med konkurrenter, lånar ut personal mellan varandra, mest i Jönköpingsregionen. 

- Hur håller sig företaget a-jour med utvecklingen inom branschen och omvärlden? Via 
Byggföreningar, har en bra inblick i kommun och landsting. Inriktad på projekt, personliga kontakter 
som de tar framförallt inleder. Sitter med i Sveriges Byggindustriers styrelse, är engagerade i 
yrkeshögskolans projektledarutbildning. 

- Hur öppet företaget är internt? råder det ett öppet samtalsklimat där kommunikation 
uppmanas och belönas eller är det tvärtom? Strikt hierarkiskt eller en mera platt 
organisation.  Öppet samtalsklimat. 

- Finns det belöningssystem i organisationen? Vad belönas i organisationen?  Socialt 
belöningssystem. 

- Hur är personalen involverad i förändring och utvecklingsarbete inom företaget?  En 
grupp går igenom klagomål, skyddsfrågor, teknik. De anställda har en chans att påverka. 
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- Har företaget förtroende mot branschorganisationer såsom BIM-Alliance, SBUF, 
Sveriges Byggindustrier, Boverket?  Ja 
Vilka har de förtroende för?  I allmänhet. 
 

- Personaldemografin, ålder, utbildning, professioner, arbetsroller på personal.  Medelålder 
30-35 år, framförallt utbildning på yrkeshögskolan, några med högskoleutbildning annars 
gymnasieutbildning. 

 
Frågor om BIM 
 

IT  
- Finns det en förändrings och utvecklingsenhet på företaget?  Nej. 
- Hur ingår IT i arbetssättet?  Ingår hela tiden i allt arbete. 

 
Kunskap om BIM? 
 
- Hur har företaget tillägnat sig information om BIM?    

Har informationen kommit till dem eller tvärtom? De får information genom 
branschorganisationer, föreläsningar. 

- När fick ni(den intervjuade) först höra talas om BIM? 6-7 år sedan. 
- Saknas det kunskap om BIM? Vilken typ av kunskap; arbetssätt, mjukvaror, 

fördelar/nackdelar med tekniken. Saknas kunskap, baskunskapen finns inte. 
- Har företaget varit delaktiga i utvecklandet av BIM? Nej. 

 
Om ni inte använder BIM(annars hoppa till Erfarenheter av BIM) 
 
- Varför använder ni inte BIM-tekniken? De jobbar inte med projekteringen, vill att 

projekteringssidan ska jobba med det och komma med initiativen. De får inte underlag från 
projekteringssidan. Det är från beställarsidan det brister. De flesta ritar med tumstock. Projektörerna 
jobbar inte i 3D. De skulle gärna jobba med BIM de ser fördelar som lättare samarbeta och upptäcker 
fel tidigare.  
Hur har ni resonerat?  

- Finns det kunnande på företaget för användande av BIM-tekniken? Kunnande kan finnas 
till viss del. 

- Vilka investeringar skulle krävas för att kunna använda BIM? Utbildning och mjukvara. 
- Vilka typer av organisionella förändringar skulle krävas för att kunna använda BIM? Inga. 
- Finns det ett behov av BIM hos företaget? Nej. 
- Hur stort teknikhopp skulle krävas för användning av BIM?  Inget hopp, de har hårdvara. 
- Finns det konkurrerande målsättningar inom företaget gentemot BIM? Som gjort att 

slutsatsen blivit att det kostar mer än det smakar? Nej, ingen konkurrens.  
- Är ni på företaget rädda att BIM kommer kosta mer än det ger? Nej. 
- Hur har ni gjort bedömningar om BIM? Har en utredning gjorts? Ingen utredning. 

Räknat ekonomiskt på det? tittat över personalkompetens, litat på omvärldskontakter 
och branschorganisationer?  
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- Har ni känt er tvingade att integrera BIM i arbetsprocessen från omvärlden, marknaden? 
Isåfall på vilket sätt? Konkurrensmässigt eller på annat sätt, socialt, ekonomiskt. Inget 
tvång, ingen konkurrens p.g.a. det. 

- Tror ni att företaget kommer implementera BIM i framtiden?  Ja. 

 
Dagsläget av och erfarenheter av BIM(Hoppa över om BIM inte används inom företaget) 
- Används BIM inom företaget? I vilken grad? på vilka områden?  
- När introducerades BIM?  
- Vilka fördelar tror ni att ni har av BIM?  
- Positiva erfarenheter? Se ovan. 
- Negativa erfarenheter?  
- Smakar det mer än det kostar eller tvärtom?  
- Vilka investeringar har företaget gjort för att kunna använda BIM?  
- Hur stort är teknikhoppet till användning av BIM?  
- Vilka organisionella förändringar har tagits för att använda BIM? Fortbildning, 

personalomstruktureringar, nyanställningar, avgångar?  
Övriga förändringar? 

- Finns det konkurrerande målsättningar inom företaget gentemot BIM? 
Arbetsmiljö, personalkompetens, arbetssätt, arbetsroller.  

- Hur påverkar BIM arbetsmiljön?  
- Hur har bedömningar om BIM gjorts? Har företaget gjort en utredning?  

Räknat ekonomiskt på det? tittat över personalkompetens, litat på omvärldskontakter 
och branschorganisationer?  

- Blev utfallet som beräknat av investeringen? Ekonomiskt, arbetsmiljömässigt, 
effektivitetsmässigt, tidsmässigt. 

- Är ni på företaget rädda att BIM kommer kosta mer än det ger?  
 

- Har ni/företaget känt er tvingade att integrera BIM i arbetsprocessen från omvärlden, 
marknaden? Isåfall på vilket sätt? Konkurrensmässigt eller på annat sätt, socialt, 
ekonomiskt. 

 
 
Kontrollfrågor 
Utgångsläget här är att BIM antingen aldrig implementerats, har implementerats eller ska implementeras. Ringa 
in det alternativ som är närmast sanningen, bara ett alternativ på varje fråga. (†) = Förkastas, ($) = Investeras 
i. 
 

1. BIM är: -------------------------------------------------Bra                      Dåligt                Vet ej 
 

2. Jag vet att BIM är ------------------------------------------------------- Bra                        Dåligt 
Jag vet inte om BIM är bra eller dåligt------------------------------------------------ X 
 

3. Jag vet att BIM är bra och vill använda BIM----------------------------------------- X 
Jag vet att BIM är bra men vill inte använda BIM---------------------------------- X (†) 
 

4. Jag vet att BIM är dåligt men vill använda BIM------------------------------------- X 
Jag vet att BIM är dåligt och vill inte använda BIM-------------------------------- X      (†) 



Bilagor 

 _____________________________________________________________________  
121 

5. Jag vet inte om BIM är bra eller dåligt men vill använda BIM------------------- X 
Jag vet inte om BIM är bra eller dåligt och vill inte använda BIM-------------- X (†) 
 

6. Jag vet att BIM är bra, vill använda och kan investera i BIM--------------------- X ($) 
Jag vet att BIM är bra, vill använda men kan inte investera i BIM-------------- X (†) 
 

7. Jag vet att BIM är dåligt, vill använda och kan investera i BIM--------------------- X ($)  
Jag vet att BIM är dåligt, vill använda men kan inte investera i BIM------------- X (†) 
 

8. Jag vet inte om BIM är bra eller dåligt  
men vill använda och kan investera i BIM---------- X   ($) 
Jag vet inte om BIM är bra eller dåligt  
och vill använda men kan inte investera i BIM--- X   (†) 
 

 

Övrigt, sammandrag och slutsatser 
De har en relativt god kunskap om BIM men då beställarna inte efterfrågar BIM och 
projektörerna inte använder 3D så fungerar det inte för dem att använda BIM, vilket gör att de 
avstår att investera i tekniken även om de tror att det är en bra sak som kommer i framtiden. De 
är motiverade men hindrade rent tekniskt. 
De är också utvecklingsförberedda vilket visar på att de gärna skulle anamma en bra teknik. 
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